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1 PODSTAWY PRAWNO-FORMALNE I METODYKA OPRACOWANIA 

LOKALNEGO PROGRMU REWITALIZACJI 
 

1.1. Podstawowe definicje 
    

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia 
obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne, lub 
techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 
przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób 
zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada 
optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie 
jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, 
prowadzonym przez interesariuszy (m.in.  przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, 
właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede 
wszystkim we współpracy z lokalną społecznością.  Działania służące wspieraniu procesów 
rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy 
sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, 
celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych). Dla 
prowadzenia rewitalizacji wymagane są:  

 uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju 
gminy;  

 pełna diagnoza, służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie 
dotykających go problemów; diagnoza obejmuje kwestie społeczne oraz 
gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne, lub środowiskowe;  

 ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych;  

 właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego 
obszaru;  

 zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-
funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej;  

 koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja 
skuteczności  

 rewitalizacji;  
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 realizacja zasady partnerstwa, polegającej na włączeniu partnerów w procesy 
programowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach programów 
operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu z tymi 
podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć. 

Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w 
szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału 
społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), 
współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:  

a) gospodarczej - w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej 
kondycji lokalnych przedsiębiorstw,  

b) środowiskowej - w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości 
środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi 
bądź stanu środowiska,  

c) przestrzenno-funkcjonalnej - w szczególności w zakresie niewystarczającego 
wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do 
podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań 
urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi 
komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych,  

d) technicznej - w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów 
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania 
rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.  

Obszar zdegradowany to obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to 
najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich.  Obszar zdegradowany może być 
podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod 
warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.  

Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 
cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne 
znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji 
może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych 
granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz 
zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.  W skład obszaru rewitalizacji mogą 
wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w 
tym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy 
przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru 
rewitalizacji.  
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Program rewitalizacji - wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub 
przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do 
wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do 
ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i 
integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji (np. lokalne programy 
rewitalizacji, miejskie programy rewitalizacji). 

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne – projekt lub grupa projektów i innych działań, w 
szczególności o charakterze społecznym, gospodarczym, urbanistycznym, budowlanym, 
środowiskowym, konserwatorskim, edukacyjnym, naukowym, zdrowotnym lub kulturalnym, 
zawarty lub wynikający z programu rewitalizacji oraz logicznie powiązanym z treścią i celami 
programu rewitalizacji. 

1.2 Kontekst oraz podstawa prawna opracowania 

 

Działania rewitalizacyjne w obecnym okresie programowania Unii Europejskiej zyskały nowe 
podstawy formalno-prawne. Wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 
rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) doprecyzowano zakres zadań własnych gminy w obszarze 
działań rewitalizacyjnych. Zmiana ta nie wprowadza nowego zadania własnego gminy, 
obciążając ją obowiązkami dotychczas nierealizowanymi, lecz jedynie sankcjonuje i porządkuje 
obecnie istniejący stan faktyczny w tym zakresie.  Ustawa określa zasady oraz tryb 
przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji przy pomocy gminnego programu 
rewitalizacji. Do dnia 31 grudnia 2023 roku ustawa dopuszcza realizację przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych w ramach wdrażania innego programu rewitalizacji (w tym lokalnego lub 
miejskiego) przyjmowanego uchwałą rady gminy. W ustanowionym okresie przejściowym 
możliwe jest prowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych poprzez trzy typy programów 
rewitalizacji, sporządzanych w oparciu o:  

 Ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) – 
gminny program rewitalizacji;  

 Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 
95) oraz Wytyczne ministerialne i Zasady regionalne – lokalny lub miejski 
program rewitalizacji:  

• Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 
2014-2020 Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. (dalej w tekście 
zwane Wytycznymi),  

• Zasady programowania, wdrażania i wsparcia rewitalizacji w 
województwie lubelskim Departamentu Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Departamentu Zarządzania 
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Regionalnym Programem Operacyjnym z grudnia 2015 r. (dalej w tekście 
zwane Zasadami),  

• Zasady delimitacji obszarów rewitalizacji i definiowania programów 
rewitalizacji na terenach wiejskich województwa lubelskiego z 19 lipca 
2016 r.  

Opracowanie programu rewitalizacji zgodnie z zasadami określonymi w każdym z powyższych 
źródeł wiąże się z konkretnymi konsekwencjami, które zostały przedstawione na poniższym 
schemacie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biorąc pod uwagę art. 52 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 
1777) Gmina Świerzno przystąpiła do opracowania programu rewitalizacji zgodnego z 
wymaganiami wynikającymi z Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. oraz Zasadami 
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programowania, wdrażania i wsparcia rewitalizacji w województwie zachodniopomorskim. 
Podstawą formalno-prawną podjęcia prac nad uchwaleniem niniejszego dokumentu jest art. 
18, ust. 2, pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
446). Przyjęta podstawa prawna skutkuje możliwością realizacji zaplanowanych działań 
rewitalizacyjnych przy wykorzystaniu środków własnych, środków inwestorów prywatnych, a 
także funduszy unijnych i środków krajowych. 

 

1.3 Metodyka opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji 
 

Podczas opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świerzno zastosowano 
następujące zasady (w oparciu o Wytyczne): 

1. Proces rewitalizacji w dokumencie został ujęty jako przedsięwzięcie całościowe, co 
oznacza, że interwencję na rzecz społeczności lokalnej, gospodarki, przestrzeni, 
infrastruktury technicznej i środowiska potraktowano i przedstawiono w sposób 
zintegrowany, skoncentrowany terytorialnie. Rewitalizacja - poprzez realizację 
spójnych i komplementarnych działań, nabiera kompleksowego charakteru, co 
implikuje zmiany w różnych sferach życia mieszkańców: społecznej, gospodarczej, 
przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej czy środowiskowej.  

2. Partycypacja społeczna jest traktowana jako nieodłączny element procesu rewitalizacji 
i stanowi podstawę wszelkich działań na każdym etapie tego procesu. Integralna 
częścią prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Świerzno było zapewnienie 
włączenia lokalnej społeczności w proces jego opracowania. Mieszkańcy gminy, a w 
szczególności sołtysi jako przedstawiciele poszczególnych sołectw, zostali włączeni w 
proces diagnozowania problemów na obszarze gminy, wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, co w istotny sposób pomogło określić cele 
rewitalizacji oraz niezbędne przedsięwzięcia i projekty rewitalizacyjne. Ważne dla 
opracowania LPR było nawiązanie dialogu z szerokim kręgiem interesariuszy i 
przeprowadzanie procesu konsultacji społecznych. Dzięki włączeniu społeczności 
lokalnej w opracowanie LPR miała ona czynny wkład w proces wdrażania i utrzymania 
przyjętych założeń, a poprzez to lepiej rozumiała sens prowadzonych zmian. 
Partycypacja społeczna w ramach rozpoczętego procesu rewitalizacji opierała się na 
drabinie partycypacyjnej, mającej na celu nawiązanie i utrzymanie kontaktu z 
interesariuszami procesu rewitalizacji: informowanie, konsultowanie (ankiety, 
badania, spotkania i uzgodnienia), aktywne uczestnictwo zainteresowanych stron w 
działaniach rewitalizacyjnych. 

3. Zaplanowane inwestycje nie są nastawione jedynie na szybki efekt poprawy estetyki 
przestrzeni, czy skupione tylko na działaniach remontowych i modernizacyjnych, które 
nie skutkują zmianami strukturalnymi na obszarze zdegradowanym. Lokalny Program 
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Rewitalizacji, złożony z wielu różnorodnych projektów i przedsięwzięć, jest konstrukcją 
warunkującą osiągnięcie kompleksowości interwencji. Projekty inwestycyjne oraz tzw. 
„miękkie” są wzajemnie powiązanie, dzięki czemu można uzyskiwać efekty 
synergiczne.  

4. Uwzględnienie zasady koncentracji: terytorialnej i tematycznej. Koncentracja 
terytorialna przejawia się w tym, iż działania rewitalizacyjne skierowane są ku 
pewnemu, określonemu dzięki diagnozie, obszarowi. LPR został skierowany do 
obszarów najbardziej potrzebujących pomocy, gdzie koncentracja problemów jest 
największa. Koncentracja tematyczna polega na tym, że działania skupiają się na 
rozwiązaniu problemów, które według diagnozy najbardziej szkodzą obszarowi 
problemowemu. Wymogiem koniecznym dla wspierania projektów rewitalizacyjnych 
jest zapewnienie ich komplementarności w różnych wymiarach:  

 Komplementarność przestrzenna – na etapie tworzenia dokumentu wzięto 
pod uwagę wzajemne powiązania pomiędzy projektami rewitalizacyjnymi. 
Zapewnienie komplementarności przestrzennej projektów rewitalizacyjnych 
ma służyć temu, by program rewitalizacji efektywnie oddziaływał na cały 
dotknięty kryzysem obszar (a nie punktowo, w pojedynczych miejscach), 
poszczególne projekty rewitalizacyjne wzajemnie się dopełniały przestrzennie 
oraz by zachodził między nimi efekt synergii. Celem zapewnienia 
komplementarności przestrzennej interwencji jest także to, by prowadzone 
działania nie skutkowały przenoszeniem problemów na inne obszary lub nie 
prowadziły do niepożądanych efektów społecznych takich jak segregacja 
społeczna i wykluczenie. 

 Komplementarność problemowa oznacza konieczność realizacji projektów 
rewitalizacyjnych, które będą się wzajemnie dopełniały tematycznie, 
sprawiając, że program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar 
zdegradowany we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, 
gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym). 

 Komplementarność proceduralno-instytucjonalna dotyczy takiego 
zaprojektowania systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli 
na efektywne współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne 
uzupełnianie się i spójność procedur.  

 Komplementarność międzyokresowa – do chwili obecnej samorząd gminy 
Świerzno nie posiadał Lokalnego Programu Rewitalizacji skupiającego się na 
zdefiniowanych obszarach zdegradowanych. Realizowano jedynie 
podstawowe zadania gminy. 

 Komplementarność źródeł finansowania, w kontekście polityki spójności 2014-
2020 – projekty rewitalizacyjne, wynikające z programu rewitalizacji opierają 
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się na konieczności umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków 
m.in. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego 
Funduszu Społecznego z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania. 
Silna koordynacja i synergia projektów rewitalizacyjnych finansowanych 
szczególnie w ramach EFS i EFRR jest konieczna dla uzyskania korzystnych 
efektów dla obszarów zdegradowanych. Jednocześnie koordynacja środków 
programów operacyjnych ze środkami polityk i instrumentów krajowych jest 
konieczna dla realizacji zasady dodatkowości środków UE. Komplementarność 
finansowa oznacza zdolność łączenia prywatnych i publicznych źródeł 
finasowania, przy założeniu, że stymulowanie endogenicznych zdolności 
inwestycyjnych ma kluczowe znaczenie dla dynamiki pożądanych zmian. 

5. Planowanie w oparciu o realnie możliwe do uzyskania środki finansowe. W związku z 
ograniczonymi środkami budżetowymi Gminy Świerzno, konieczne jest pozyskanie 
zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć ujętych w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji. Przy programowaniu działań z udziałem środków zewnętrznych 
uwzględniono realne możliwości uzyskania dofinansowania z dostępnych funduszy 
oraz konieczność posiadania wkładu własnego do projektów. Ze względu na fakt, iż na 
etapie tworzenia LPR koszty projektów są szacunkami, plan finansowy programu jest z 
konieczności indykatywny. Realizacja poszczególnych projektów, w tym wkład własny, 
zostanie ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jednocześnie podczas naboru 
projektów do LPR oraz jego aktualizacji o nowe przedsięwzięcia, potencjalni partnerzy 
procesu rewitalizacji zadeklarują zabezpieczenie wkładu własnego.  

 

Wymogiem formalnym jest, by Lokalny Program Rewitalizacji zawierał następujące elementy:  

 

a. opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy; 

b. diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb 
rewitalizacyjnych;  

c. zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów rewitalizacji, tj. określenie, w oparciu o inne 
dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych, 
terytorium/terytoriów najbardziej wymagających wsparcia;  

d. wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji);  

e. cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym 
kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk;  

f. listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z 
ich opisami zawierającymi, w odniesieniu do każdego projektu/przedsięwzięcia 
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rewitalizacyjnego, co najmniej: nazwę i wskazanie podmiotów go realizujących, zakres 
realizowanych zadań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), 
szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia 
w odniesieniu do celów rewitalizacji;  

g. charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących 
kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk 
powodujących sytuację kryzysową;  

h. mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi 
projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych 
podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji;  

i. indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w lit. f 
oraz g, z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł (także 
spoza funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 – publiczne i prywatne środki 
krajowe w celu realizacji zasady dodatkowości środków UE);  

j. mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup 
aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji;  

k. system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji;  

l. system monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji 
w reakcji na zmiany w otoczeniu programu. 

W ramach prac nad szeroką diagnozą gminy Świerzno w pierwszej kolejności przeprowadzono 
działania przygotowawcze polegające na zgromadzeniu materiałów źródłowych oraz danych 
dotyczących gminy, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Dane pozyskano z m.in. Urzędu 
Gminy Świerzno (ewidencja ludności i budynków), strony internetowej gminy, Komendy 
Powiatowej Policji (dane dotyczące przestępczości), Powiatowego Urzędu Pracy (dane 
dotyczące struktury bezrobocia), Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. 
Dokumentem źródłowym dla opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świerzno 
na lata 2016-2023 była zaktualizowana Strategia Gminy Świerzno. Problemy zidentyfikowane 
w strategii zostały uwzględnione podczas opracowania diagnozy gminy Świerzno na potrzeby 
LPR, a wskaźniki odpowiednie dla poszczególnych problemów zostały przeanalizowane w 
perspektywie potrzeb i możliwości sołectw. Analiza problemów społecznych została 
uzupełniona analizą wskaźników odpowiednich dla problemów gospodarczych, przestrzenno-
funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Po zebraniu wszystkich niezbędnych danych 
i informacji przeprowadzono ich szczegółową analizę w celu poznania problemów, z którymi 
styka się gmina Świerzno. Na podstawie analizy wielokryterialnej (wskaźnikowej), 
uwzględniającej w szczególności wskaźniki społeczno-gospodarcze, wyznaczony został obszar 
zdegradowany, na którym zidentyfikowano sytuację kryzysową. Na obszarze zdegradowanym 
występują gorsze niż średnia w gminie wskaźniki problemów społecznych, współwystępujące 
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z gorszymi wskaźnikami dotyczącymi problemów gospodarczych, przestrzenno-
funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Tereny wchodzące w skład obszaru 
zdegradowanego, w których zidentyfikowano najgorszą sytuację społeczną, na którą 
nawarstwia się największa liczba innych zdiagnozowanych problemów oraz stanowiące istotny 
potencjał gminy zostały uznane za obszar rewitalizacji. 

Podczas dalszych prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji określona została wizja stanu 
docelowego obszaru rewitalizacji oraz cele i kierunki działań rewitalizacyjnych. Następnie 
zidentyfikowano projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizujące przyjęte cele, 
opracowano szczegółowy plan ich finansowania z podaniem możliwych źródeł, opracowano 
harmonogram ich realizacji, a także opisano komplementarność projektów. Jednym z 
ostatnich etapów prac nad LPR było opracowanie systemu wdrażania oraz monitorowania 
efektów podejmowanych działań rewitalizacyjnych, a także systemu ewaluacji i aktualizacji 
LPR. 

 

2 ZWIĄZEK LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI Z 

DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYMI GMINY 

ŚWIERZNO 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świerzno na lata 2018-2023 jest spójny z 
najważniejszymi krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi, a 
także z obowiązującymi dokumentami gminy.  

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020  

KSRR postuluje trzy cele polityki regionalnej do 2020 roku:  

 wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów - konkurencyjność,  

 budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 
problemowych - spójność,  

 tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań 
rozwojowych, ukierunkowanych terytorialnie - sprawność.  

Wyznaczone cele rewitalizacji LPR Gminy Świerzno wpisują się we wszystkie trzy wyżej 
przytoczone cele. Prowadzą one do zwiększenia konkurencyjności obszaru poprzez określenie 
jego funkcji gospodarczej przy wykorzystaniu występujących lokalnych zasobów. Ponadto 
poprzez integrację działań, cele wpływają na zwiększenie spójności terytorialnej w układzie 
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regionalnym i krajowym, w szczególności zapewniając możliwość trwałego rozwoju 
ekonomicznego na terenach marginalizowanych. Powyższe kompleksowe podejście do 
planowania rozwoju gminy oraz współpraca samorządów pozwoli na uzyskanie efektu 
synergii, polegającego na realizacji działań spójnych i służących osiągnięciu zamierzonych 
celów, określonych w LPR. 

Cele rewitalizacji wpisują się w założenia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, w 
szczególności w wymiarze „obszary wiejskie”, ponieważ uwzględniają następujące aspekty:  

 tworzenie warunków dla integracji funkcjonalnej z miastami – włączenie 
obszarów wiejskich otaczających miasta w procesy rozwojowe, 

 wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego – 
w gminie występują liczne obszary chronione, które należy odpowiednio 
wykorzystać w celu rozwoju funkcjonalno-przestrzennego gminy,  

 tworzenie warunków do zwiększania inwestycji pozarolniczych – gmina Świerzno 
jest gminą typowo rolniczą, jednak dla jej prawidłowego rozwoju konieczne jest 
wspieranie powstawania przedsiębiorczości pozarolniczej,  

 rozwój lokalny dla poprawy jakości życia, atrakcyjności turystycznej i 
inwestycyjnej – są to najważniejsze cele wszelkich działań prowadzonych w 
gminie, w tym działań rewitalizacyjnych, 

 zapóźnione obszary wiejskie – restrukturyzacja społeczna, gospodarcza i 
przestrzenna,  

 poprawianie dostępu do usług publicznych i ich jakości,  

 zwiększanie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług,  

 przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, integracja społeczna. 

 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030  

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świerzno wpisuje się w cel strategiczny KPZK: efektywne 
wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych 
dla osiągania ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, 
sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i 
terytorialnym w długim okresie, uwzględniając zróżnicowane potencjały rozwojowe obszaru 
w zakresie: rolnictwa i turystyki bazujące na posiadanych zasobach. Jednocześnie w 
określonych celach rewitalizacji uwzględniono zrównoważone zarządzanie prowadzące do 
polepszenia warunków życia mieszkańców.  
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Narodowy Plan Rewitalizacji 2022  

Głównym celem Narodowego Planu Rewitalizacji jest poprawa warunków rozwoju obszarów 
zdegradowanych w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym i 
kulturowym. Realizacji tego celu służyć będzie tworzenie korzystnych warunków dla 
prowadzenia rewitalizacji w Polsce i położenie nacisku na holistyczne, zintegrowane podejście 
do prowadzenia takich działań. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świerzno zakłada 
kompleksowe podejście do procesu rewitalizacji integrując działania społeczne, gospodarcze, 
przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe, w związku z czym wpisuje się w 
główne założenia Narodowego Planu Rewitalizacji.  

 

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 

 

Uchwała Nr XXVI/303/05 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 
2005r. 

Misja rozwoju województwa:  

 

Stworzenie warunków do stabilnego i zrównoważonego rozwoju województwa 
zachodniopomorskiego opartego na konkurencyjnej gospodarce i przedsiębiorczości 
mieszkańców oraz aktywności społecznej przy optymalnym wykorzystaniu istniejących 
zasobów 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego jest 
dokumentem wyznaczającym następujące wymagania:  

- uwarunkowania zewnętrzne zagospodarowania przestrzennego województwa,  

- wpływ procesów integracji europejskiej na rozwój województwa,  

- uwarunkowania wynikające z wymogów międzynarodowej współpracy 
transgranicznej i współpracy z sąsiednimi województwami,  

- uwarunkowania wynikające z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,  

- uwarunkowania wewnętrzne zagospodarowania przestrzennego województwa,  

- uwarunkowania ekologiczne, środowiskowe i przyrodnicze zagospodarowania 
przestrzennego województwa,  

- cele zagospodarowania przestrzennego województwa,  
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- zasady zagospodarowania przestrzennego województwa,  

- kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa.  

Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu kamieńskiego na lata 2009-2012  
z perspektywą na lata 2013-2016 

Wyznaczone cele ekologiczne w Powiatowym programie ochrony środowiska dla powiatu 
kamieńskiego, a w ich ramach kierunki działań, jakie należy podjąć w zakresie ochrony 
środowiska na terenie powiatu kamieńskiego, stanowią podstawę dla realizacji konkretnych 
zadań ekologicznych na przestrzeni kilkunastu lat. 

Wśród celów wskazanych w Programie, z LPR dla gminy Świerzno, wykazują spójność: 

Cele strategiczne: 

 w zakresie gospodarki wodno – ściekowej - modernizacja i rozbudowa infrastruktury 
wodno – ściekowej dla zapewnienia lepszej ochrony środowiska oraz poprawy 
warunków życia mieszkańców,  

 w zakresie racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych - racjonalizacja zużycia 
energii, surowców i materiałów oraz wzrost udziału zasobów odnawialnych,  

 w zakresie edukacji ekologicznej - upowszechnienie idei ekorozwoju we wszystkich 
sferach życia oraz wdrożenie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej1. 

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świerzno   

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świerzno opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 
27 kwietnia 2001 roku „Prawo Ochrony Środowiska” (Dz. U. Nr 62 poz. 627), czyli zgodnie z 
przepisami nowego prawa o ochronie środowiska, a w szczególności:  

„Art. 14.  

1. Polityka ekologiczna państwa, na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa w 
szczególności:  

1) cele ekologiczne,  

2) priorytety ekologiczne,  

3) rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,  

                                                           
1 Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu kamieńskiego na lata 2009-2012  

z perspektywą na lata 2013-2016 
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4) środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki 
finansowe.  

Ponadto Program oparty został o „Strategię zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 roku”, 
„Politykę ekologiczną państwa” na lata 2002-2006, „II Politykę ekologiczną państwa” oraz 
sporządzony do niej „Program wykonawczy”, „Program ochrony środowiska województwa 
zachodniopomorskiego”, a także „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kamieńskiego”. 

Cele i zadania do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerzno, 
wynikają z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kamieńskiego. 

Wśród celów wskazanych w Programie, z LPR dla gminy Świerzno, wykazują spójność: 

Cel 1. Gorące punkty  

• Likwidacja lub modernizacja instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska.  

Cel 3. Gospodarka odpadami  

• Realizacja Planu Gospodarki Odpadami dla CZG R XXI   

Cel 4. Poprawa jakości środowiska (powietrze, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne)  

• Utworzenie bazy danych o emisji zanieczyszczeń do powietrza - inwentaryzacja źródeł 
emisji zanieczyszczeń do powietrza.  

• Ocena zagrożenia - Inwentaryzacja i kontrola źródeł emisji promieniowania 
elektromagnetycznego.  

Cel 5. Racjonalizacja użytkowania surowców  

• Ochrona złóż kopalin przed trwałym zainwestowaniem i zalesianiem oraz 
niekontrolowaną eksploatacją (Weryfikacja stanu zagospodarowania złóż kopalin).  

• Zwiększenie efektywności wykorzystania rozpoznanych i eksploatowanych złóż.  

• Opracowanie programu rozwoju energetyki, opartej o surowce odnawialne.  

Cel 9. Zwiększenie świadomości ekologicznej – edukacja ekologiczna  

• Utworzenie w urzędzie gminy systemu gromadzenia i upowszechniania informacji o 
środowisku- utworzenie systemu elektronicznych baz danych. Opracowanie systemu 
udostępniania danych społeczeństwu.  

• Prowadzenie szkoleń, konkursów, promocja wydawnictw w zakresie edukacji 
ekologicznej.  
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• Opracowanie programu badawczo – obserwacyjnego najbliższego otoczenia. 
działalność w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Praktyczne zapoznanie 
się z zasadami ochrony środowiska,  

• Stworzenie internetowej mapy problematyki dotyczącej ochrony środowiska- 
racjonalne korzystanie z oferty edukacyjnej.  

• Wprowadzenie „Małych projektów ekologicznych”- rozstrzygnięcia problemów 
lokalnych w gminie.  

• Rozwój sieci regionalnych ośrodków edukacji ekologicznej.  

• Szkolenia w zakresie opracowywania wniosków o uzyskanie funduszy pomocowych.  

Cel. 10. Monitoring środowiska  

• Monitoring i ocena jakości powietrza, system monitoringu emisji zanieczyszczeń do 
środowiska.  

 

Strategia Rozwoju Gminy Świerzno na lata 2008-2015 

Strategia Rozwoju Gminy Świerzno jest dokumentem strategicznym, który odpowiada na 
potrzebę kompleksowego i długofalowego podejścia do rozwoju gminy. Jest ona skutecznym 
narzędziem w procesie rozwoju całej gminy. Dzięki powiązaniu celów z programami rozwoju 
zapewniona zostanie kompleksowość działań oraz znacznie lepsza efektywność 
gospodarowania zasobami i środkami finansowymi. 

Dokument wskazuje cele strategiczne i operacyjne istotne dla rozwoju gminy Świerzno 

 

 

 

 

 

 

Określono cele strategiczne i cele operacyjne. Do celów powiązanych z LPR dla gminy 
Świerzno, zalicza się: 

I. Obszar rozwojowy: Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności gospodarczej 
gminy 

CEL STRATEGICZNY  

Misja Gminy Świerzno 

 

„Rozwój gminy zmierzający do wzrostu atrakcyjnośći 

posiadanych terenów, 

wykorzystania zasobów materialnych oraz kapitału społecznego 

stanowiącego najważniejszą wartość wspólnoty.” 
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Wzrost gospodarczy gminy oraz rozwój przedsiębiorczości poprzez inwestycje zewnętrzne i 
wspieranie przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy. 

Priorytet 1. Wspieranie przedsiębiorczości oraz tworzenie ofert inwestycyjnych. 

Cel operacyjny  

 Rozwój sektora energetyki odnawialnej oraz wspieranie ciepłownictwa ekologicznego. 

II. Obszar rozwojowy: Poprawa systemu transportowego i infrastruktury technicznej 

CEL STRATEGICZNY 

Stworzenie infrastruktury technicznej poprawiającej poziom życia mieszkańców Gminy 
Świerzno oraz pozwalającej pozyskiwać inwestorów zewnętrznych. 

Cel operacyjny: 

 Zapewnienie niezbędnej infrastruktury transportowej oraz dostępu mediów na 
terenach przeznaczonych pod inwestycję; 

 Kanalizacja obszarów wiejskich; 

 Modernizacja systemu kanalizacyjnego w gminie i scalenie systemu oczyszczania 
ścieków; 

 Wspieranie budownictwa mieszkaniowego z wykorzystaniem istniejących, 
pozytywnych trendów osadniczych.2 

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świerzno. 

Uchwała Nr XXIV/183/2001 Rady Gminy Świerzno z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Świerzno". 

Uchwała Nr XXXII/208/06 Rady Gminy Świerzno z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzno”. 

Celem opracowania jest określenie3: 

1. obszarów objętych lub wskazanych do objęcia ochroną na podstawie przepisów 
szczególnych, 

                                                           
2 Strategia Rozowju Gminy Świerzno na lata 2008-2015 
3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzno 
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2. lokalnych wartości zasobów środowiska przyrodniczego i zagrożeń środowiskowych, 

3. obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym wyłączonych z zabudowy, 

4. obszarów zabudowanych, ze wskazaniem terenów wymagających przekształceń, 

5. obszarów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i terenów 
potencjalnej lokalizacji funkcji komercyjnych,  

6. kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym obszarów, na 
których będą stosowane indywidualne i grupowe systemy oczyszczania ścieków, 
a także terenów niezbędnych do wytyczania ścieżek rowerowych, 

obszarów, dla których sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
jest obowiązkowe na podstawie przepisów szczególnych lub ze względu na istniejące 
uwarunkowania. 

3 CHARAKTERYSTYKA GMINY ŚWIERZNO JAKO OBSZARU 

REWITLIZACJI  
 

Diagnoza obszaru opisuje najważniejsze kwestie, na które może mieć wpływ realizacja 
Programu, wskazuje najważniejsze problemy i potrzeby, ale także zasoby i potencjał obszaru.  
Uzasadnia dobór kluczowych grup docelowych i obszarów interwencji oraz ukazuje 
wewnętrzną spójność obszaru nie tylko pod względem administracyjnym, ale przede 
wszystkim historycznym i kulturowym. Opis diagnozy został podzielony na uwarunkowania 
społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne oraz środowiskowe. Analizę 
stanu istniejącego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji opracowano na podstawie 
danych dostępnych w bazach GUS, BDL, Urzędu Miasta, danych z Policji, OPS itp. lub na 
podstawie opracowań istniejących w gminie.  Skorzystano również z opisów zawartych w 
dokumentach strategicznych na poziomie gminy. Diagnoza opracowana na podstawie danych 
zastanych została skonsultowana z mieszkańcami obszaru rewitalizacji podczas konsultacji 
rewitalizacyjnych. Ponadto była ona omawiana w trakcie szkolenia Zespołu ds. rewitalizacji. 

 

3.1 Położenie i podział administracyjny  
Gmina Świerzno jest położona w północno – zachodniej części województwie 
zachodniopomorskim, zaledwie 4 km od Morza Bałtyckiego. Świerzno jest gminą wiejską. Od 
stycznia 1999 roku gmina weszła w skład powiatu Kamień Pomorski, który obejmuje 6 gmin, z 
tego 5 gmin miejsko – wiejskie: Golczewo, Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Wolin, Dziwnów i 
gmina wiejska: Świerzno. 

Gmina Świerzno sąsiaduje z 6 gminami: 
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 od północy: Dziwnów i Rewal, 

 od wschodu: Gryfice i Karnice, 

 od południa: Golczewo, 

 od zachodu: Kamień Pomorski. 

Obszar gminy stanowią wsie:  

 Będzieszewo,  

 Chomino,  

 Ciesław,  

 Dąbrowa,  

 Duniewo,  

 Gostyniec,  

 Gostyń,  

 Jatki,  

 Kaleń,  

 Kępica,  

 Krzemykowo,  

 Krzepocin,  

 Margowo,  

 Osiecze,  

 Redliny,  

 Rybice,  

 Starza,  

 Stuchowo,  

 Sulikowo,  

 Świerzno,  

 Trzebieradz,  
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 Ugory.  

Siedzibą władz gminy jest miejscowość Świerzno, położona w centralnej części gminy. Ludność 
gminy wynosiła w 2011 roku 4345 osób. Na terenie gminny położonych jest 22 miejscowości 
o statusie wsi w 9 sołectwach. 
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3.2 Diagnoza sfery społecznej gminy  
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struktura wieku osób zarejestrowanych w pup - Gmina Świerzno - wiek produkcyjny (mężczyźni 18 - 64) (kobiety 18 - 59) 2011 - 2016  

2011 2012 2013   
2014 

2015 2016 

  ogółem  kobiety  ogółem  kobiety  ogółem  kobiety  ogółem  kobiety  ogółem  kobiety  ogółem  kobiety  

Wiek 18-24 105 64 95 53 83 48 69 44 66 40 50 35 

25-34 124 82 134 89 139 89 115 82 108 75 105 74 

35-44 81 50 91 59 94 61 86 57 83 56 88 62 

45-54 79 41 93 45 88 49 66 40 70 45 56 33 

55-59 48 25 56 30 74 35 64 30 45 16 46 22 

60-64 l. 10 X 11 X 12 X 13 3 23 8 31 10 

 

 

Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w pup  lata 2011 - 2016  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

G. Świerzno 447 480 490 413 395 376 
       

       

Ogólna liczba długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w pup  lata 2011 - 2016  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

G. Świerzno 224 240 248 220 218 218 

 

 
 



 

 

3.3 Diagnoza sfery gospodarczej gminy  
 

Gospodarka gminy opiera się na działalności rolniczej i sektorze usługowym. Poziom 

przedsiębiorczości społeczności Gminy wyrażający liczbę podatników PIT prowadzących 

działalność gospodarczą oraz podatników CIT na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym jest 

niski i wynosi 3,7%. Wskaźnik zatrudnienia to 30%, ale samo zatrudnienie obejmuje zaledwie 

1,7% mieszkańców w wieku produkcyjnym. Z drugiej strony w przedsiębiorstwach powyżej 9 

osób zatrudnionych jest zaledwie 7,7% mieszkańców gminy w wieku produkcyjnym, co 

świadczy o mocno rozdrobnionej strukturze rynku pracy. Także ponad 7% dojeżdża do pracy 

poza obszar gminy. Stopa bezrobocia sięga 17%, a co dziesiąta osoba jest mieszkańcem 

miejscowości obciążonych problemami stanowiącymi spuściznę obszarów popegeerowskich. 

Ze wsparcia pomocy społecznej korzysta 17,1% mieszkańców gminy. 

 

3.4 Diagnoza sfery przestrzenno-funkcjonalnej gminy 
 

Przez gminę prowadzą drogi wojewódzkie: nr 103 łącząca Świerzno z Kamieniem 

Pomorskim (14 km) i przez Cerkwicę (10 km) do Trzebiatowa (22 km) oraz nr 105 do Gryfic (18 

km). Dogodne jest połączenie komunikacyjne do pasa nadmorskiego.  

Gostyniec (1,5 km od Świerzna) uzyskał połączenie kolejowe w 1906 r. po wybudowaniu 

linii kolejowej łączącej Kamień Pomorski z Trzebiatowem. W 1945 r. linia została przez wojska 

radzieckie rozebrana. 

W gminie nie ma urzędu pocztowego (zlikwidowany w 2012 roku), jest agencja 

pocztowa: Świerzno (nr 72-405). 

 

 

 

 

Inwestycje od 2013  
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Inwestor Nazwa zadania Okres 
realizacji 

(lata) 

Miejsce realizacji Koszt realizacji 

Gmina 
Świerzno 

 Adaptacja pomieszczeń 
na gabinet lekarski 

 

2013 Gostyń 90 000 zł 

Gmina 
Świerzno 

Budowa chodnika 
w Redlinach 

2013 Redliny 14 471 zł 

Gmina 
Świerzno 

Remont i modernizacja 
oczyszczalni ścieków 

w Stuchowie i Margowie 

2012-2014 Stuchowo, Margowo 405 301 zł 

Gmina 
Świerzno 

Poprawa gospodarki 
wodnościekowej 

w Gminie Świerzno 

2012-2014 Chomino 
Ciesław 

Duniewo 
Krzemykowo 

Krzepocin 
Osiecze 
Rybice 

Sulikowo 
Kępica 
Gostyń 

Stuchowo 

około 
3 430 000 zł 

Gmina 
Świerzno 

Wesołe Przedszkola 
Zmniejszenie Nierówności w 

Stopniu upowszechniania 
edukacji przedszkolnej 

- przedszkola w Świerznie, 
Gostyniu 

i Stuchowie 

2014 Gostyń 
Stuchowo 
Świerzno 

392 000  zł 

Gmina 
Świerzno 

Przebudowa drogi 
dojazdowej w Margowie 

2014 Margowo 230 000 zł 

Gmina 
Świerzno 

Przebudowa drogi 
dojazdowej do gruntów 

rolnych Osiecze – kolonia 
Osiecze 

2014 Osiecze 459 400 zł 

Gmina 
Świerzno 

 
Ogrodzenie boiska 
sportowego wraz z 

zagospodarowaniem terenu 
w miejscowości  Gostyń 

2014 Gostyń 280 879 zł 

Gmina 
Świerzno 

Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w 

Gminie Świerzno 

2014 Teren Gminy Świerzno 2 251 720 zł 

Gmina 
Świerzno 

Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 

Szkoły Podstawowej, 
Gimnazjum i Przedszkola w 

Świerznie 

2014/15 Świerzno 1 930 881 zł 
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 Inwestycje w 2016 roku 

  

Inwestycje w 2017  

 

 

 

  
Strona projektu 

  
 Gmina 

Świerzno 
 Odnawialne źródła energii 

w Gminie Świerzno 
 2015  Teren Gminy Świerzno  927 893,78 zł 

 Gmina 
Świerzno 

 Remont drogi dojazdowej 
do posesji w miejscowości 

Kaleń 

 2015  Kaleń  135 000 zł 

Lp Nazwa zadania Okres realizacji 
(lata) 

Miejsce realizacji Koszt realizacji 

1 ˝Poprawa efektywności 
energetycznej budynków Szkoły 

Podstawowej, Gimnazjum 
i Przedszkola w Świerznie – hala 

sportowa˝ 

2016 Świerzno 2 100 000 zł 

2 Budowa chodnika w Gostyniu 2016 Gostyń 110 000 zł 
3 Przebudowa drogi gminnej oraz 

remont zjazdów i przepustów na 
odcinku Gostyń – Dąbrowa 

w kierunku Redlin 

2016 Gostyń/Dąbrowa/Redliny 2 035 162 zł 

4 Budowa chodnika w m. 
Chomino 

2016 Chomino 45 000 

5 Wykonanie drogi do posesji w 
m. Stuchowo dz. Nr 9/26 

2016 Stuchowo 36 000 

6 Budowa kotłowni gazowej w 
świetlicy wiejskiej w Chominie 

2016 Chomino 29 000 

Lp Nazwa zadania Okres realizacji 
(lata) 

Miejsce realizacji Koszt realizacji 

1 Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

2017-2018 Teren Gminy Świerzno 2 980 716 

2 Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej w Gminie Świerzno 

etap II 

2017-2018 Teren Gminy Świerzno 1 996 037 
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3.5 Diagnoza sfery technicznej gminy 
 

Mieszkalnictwo 
 

Liczba 
budynków 

Wybudowane 
przed 1945 

Wybudowane 
do 1990 

Wybudowane 
po 1990 

Częściowo 
wyremontowane 

Przeznaczone 
do remontu 

Świerzno 101 38 28 35 41 32 

Kaleń 30 25 2 3 19 7 

Gostyniec 45 35 1 9 21 9 

Trzebieradz 25 12 2 11 9 3 

Kol. Gostyń 5 4 1 x 4 x 

Gostyń 76 49 19 8 48 11 

Rybice 5 5 x x 2 2 

Sulikowo 12 7 4 1 8 4 

Dąbrowa 13 8 x 5 10 3 

Redliny 12 6 x 6 6 x 

Ugory 12 10 2 x 7 5 

Jatki 30 28 x 2 22 5 

Chomino 49 40 5 4 31 10 

Margowo 14 12 2 x 9 3 

Osiecze 13 12 1 x 8 4 

Duniewo 11 9 1 1 7 2 

Krzemykowo 6 6 x x 4 2 

Krzepocin 19 18 x 1 12 6 

Ciesław 34 31 2 1 21 10 

Kępica 11 10 1 x x x 

Będziszewo 9 8 1 x 5 3 

Stuchowo 29 14 14 1 18 4 

Starza 14 8 5 1 8 4 

Ogółem 575 395 91 89 320 129 
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Gmina Świerzno charakteryzuje się niewielkim nasyceniem walorami zabytkowymi, chociaż 

istnieją na terenie zarówno pojedyncze obiekty, jak i zespoły o wartościach unikatowych 

podlegające już ochronie prawnej, bądź do takiej ochrony typowane. 

Większość wsi wyróżnia się średniowiecznym rodowodem (pierwsze wzmianki historyczne 

pochodzą z początku XIV lub XV wieku) jak np. Kaleń, Gostyń, Świerzno, Starza. Niektóre osady 

powstały w okresie kolonizacyjnym na początku XIX wieku (Grębice, Redliny). Historyczne 

układy przestrzenne – charakterystyczne dla średniowiecza – uległy w przeważającym stopniu 

poważnej transformacji i zatarciu. Dotyczy to np. Ciesławia, Gostynia, Duniewa – dawnych wsi 

owalnicowych; Gostyńca, Margowa dawnych wsi zaułkowych. Obecnie najczęściej występują 

układy wielodrożnicowe lub ulicowe. Wyjątkiem w tej kategorii jest czytelny układ okolnicowy 

Kalenia wnioskowany do ochrony. Architektura sakralna reprezentowana jest na terenie 
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gminy skromnie. Zachowały się tutaj zaledwie dwa kościoły: ryglowy z 1681 r. (w rejestrze 

zabytków) w Świerznie i neogotycki z 1847 r. w Gostyniu (typowany do rejestru zabytków). 

Istniejące pierwotnie na terenie gmniy zespoły pałacowo – parkowe i folwarki charakteryzują 

się zróżnicowanym stopniem zachowania. Niewątpliwie najcenniejszymi walorami 

zabytkowymi odznacza się barokowy dwór myśliwski z XVIII wieku w Świerznie – pierwsza na 

Pomorzu Zachodnim rezydencja z dziedzictwem honorowym (wzniesiona w konstrukcji 

ryglowej) z położonym w północnej części parkiem typu francuskiego. Wysokimi walorami 

zabytkowymi odznaczają się pałace (lub dwory) i parki w: Stuchowie, Gostyniu, Sulikowie, 

Jatkach. Założenia folwarczne uległy widocznym przekształceniom, wyburzono wiele 

budynków gospodarczych (np. tartak w Stuchowie, budynki inwentarskie w Jatkach), powstały 

nowe obiekty. W większości wsi dominuje zabudowa z końca XIX wieku i pierwszej ćwierci XX 

wieku, murowana z cegły ceramicznej. Domy mieszkalne o zróżnicowanej skali, często z 

wystawkami lub gankami, ze sporadycznie zachowanym detalem. Budynki gospodarcze 

przeważnie murowane z cegły oraz murowano – ryglowe, nie tynkowane o małej i średniej 

skali. Na przestrzeni ostatnich lat najpoważniej ucierpiało tradycyjne, ryglowe budownictwo 

mieszkalne i gospodarcze. Źródła niemieckojęzyczne zaliczały miejscowości Gostyń i Gostyniec 

w XIX wieku i na początku XX wieku do najpiękniejszych wsi powiatu z uwagi na wielkie 

nasycenie zabudową ryglową; jeszcze w latach 70-tych XX wieku była ona w tych wsiach 

bogato reprezentowane. Obecnie najcenniejsze obiekty znajdują się w Kaleniu (m. in. chałupa 

nr 4 z XVIII wieku – wnioskowana do rejestru zabytków, zagroda nr 1/1a), Chominie (budynki 

mieszkalne nr 9, 45), Świerznie (chałupy nr 14, 16). W celu zachowania zabytkowych obszarów 

i obiektów zaproponowano strefy ochrony konserwatorskiej, które – łącznie z obiektami 

wpisanymi do rejestru zabytków – mają za zadanie zabezpieczenie historycznych układów 

przestrzennych i zabudowy, w trakcie sporządzania planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy. 
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Świerzno 

 

Kościół parafialny p.w. św. Trójcy, ryglowy wzniesiony w 1681 r., dwukrotnie przebudowany. 

W 1708 r. przedłużono go od strony zachodniej, a w 1727 r. rozbudowano go od strony 

wschodniej. Kościół zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części wsi, po zachodniej 

stronie drogi. Działka przykościelna rozległa w formie regularnego prostokąta. Na przedzie 

działki posadowiony jest budynek kościoła, zwrócony tylną ściana szczytową w kierunku drogi; 

w głębi mieści się nowo wzniesiona plebania, usytuowana kalenicowo. 

Teren przykościelny od południa i wschodu ogrodzony ażurowym murem ceglanym, w 

pozostałej części siatką drucianą. Bezpośrednie otoczenie kościoła obsadzone kasztanowcami. 

Po północnej stronie budynku kościelnego znajduje się niewielki cmentarzyk; zachowane są 

tutaj nagrobki z końca XIX w. 

Kościół ten jest obiektem trójfazowym: początkowo obrys zasadniczej bryły budynku 

kościelnego wynosił 1320 x 830 cm, do niego od strony zachodniej dostawiona była drewniana 

wieża na rzucie kwadratu 530 x 530 cm. Druga fazę stanowi przedłużenie ścian długich w 

kierunku zachodnim, obudowujące wieże, tak ze obecnie wieża wyrasta z korpusu kościoła. 

Wreszcie trzecią fazę stanowi przedłużenie ścian długich o około 280 cm w kierunku 

wschodnim. Jest to kościół salowy, bez jakichkolwiek podziałów wewnętrznych. Ściany 

obwodowe ryglowe, szkielet konstrukcyjny z dębiny, wypełnienie z cegły ceramicznej. 

Kwatery międzyryglowe otynkowane i pobielone. Elementy drewniane szkieletu poczernione 

impregnatem. Podwaliny zwęgłowane na nakładkę. Ściany obwodowe osadzone są na 

http://www.swierzno.pl/o-gminie-2/zabytki/koscil-swierzno/
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kamienno-ceglanych ławach fundamentowych. Podmurówka o wysokości0-50 cm niweluje 

lekki spadek terenu. Drzwi klepkowe /klepki ułożone w jodełkę/, nabite ćwiekami, zawieszone 

na pasowych zawiasach kowalskiej roboty. Drzwi pomiędzy wieżą a nawa dwuskrzydłową, 

płycinowe z naświetlem. Okna w przeważającej większości wtórne – o ostrołukowych 

nadprożach. prostokątne, niewielkie okienka pierwotne, szklane w ołów , zachowały się 

jedynie w wieży. Posiadają one drobny podział kwaterowy za pomocą szczeblin; są pojedyncze, 

stałe z prostymi drewnianymi opaskami. stopy belkowe nagie z trzema podciągami od strony 

nawy. Podłoże stanowi betonowa posadzka. Empora muzyczna zachowana jedynie przy 

zachodniej ścianie szczytowej; pierwotnie podobne empory z drewna sosnowego znajdowały 

się wzdłuż obu ścian długich. Balustrada z ozdobnie profilowanych desek. W części centralnej 

umieszczone organy firmy Grüneberg – Stettin 19 o trójdzielnej obudowie. Pierwotnie 

znajdowały się tutaj organy szafowe z XVIII w. Na nieistniejących obecnie emporach 

wschodniej /”empora patronowa”/, północnej i południowej umieszczone były tzw. wywody 

szlacheckie Bogusława Bodo v. Flemminga oraz różnego rodzaju napisy, daty oraz herby. 

Pierwotnie ołtarz umiejscowiony był mniej więcej pośrodku nawy; był to tzw. ołtarz 

ambonalny /Kanzellaltar/; jego fragmenty w formie wtórnej stanowią obecny ołtarz z figurą 

Matki Boskiej z Dzieciątkiem umieszczoną centralnie. 

W tylnej części nawy mieściła się prawdopodobnie salka katechetyczna. W kościele 

znajdowało się niegdyś cenne wyposażenie ruchome; źródła wymieniają m.in.: srebrne 

kielichy z grawerowanymi herbami Flemmingów /początek XVIII w./, srebrna złocona patena 

z 1707 r., klepsydra z 1727 r., woreczek z dzwonkiem do zbierania datków /Klingelbeutel/ z 

1797 r. dwa barokowe świeczniki z drewna i in. Cennym elementem wyposażenia była również 

chrzcielnica z drewna sosnowego /z 1730 r./ umieszczona pierwotnie na barierze ołtarza. Dach 

trójspadowy, połacie pokryte karpiówką ułożoną w „rybią łuskę”, kalenica i naroża wyłożone 

gąsiorami ceramicznymi. Konstrukcja więźby dachowej krokwiowo-jętkowa /jętki zdwojone/ 

z trójdzielną podporą stołową, wzmocnione zastrzałami stropowymi. Strych 

jednoprzestrzenny, wejście po dwubiegowych schodach ze spocznikiem, obudowanych 

deskową klatką schodową od strony wieży.WIEŻA – ściana zachodnia ryglowa z wypełnieniem 
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z cegły ceramicznej /analogiczne jak ściany korpusu kościoła/, szkielet konstrukcyjny 

pozostałych ścian ukryty przedłużeniem ścian długich. Górna 1 prostopadłościennego korpusu 

wieży pionowo odeskowana. zwieńczenie w formie hełmu na rzucie ośmiobocznym. Pokrycie 

z blachy ocynkowanej /pierwotnie gontowe/. Na jednej z belek w przyziemiu wieży 

umieszczony napis: Baumeister Hand Wangerin Anno 1708 Dawid Wangerin den 26 Martij. 

 

Dwór myśliwski – z inicjatywy hrabiego Bogusława Bodo Flemminga w latach 1718-1730 

wybudowano myśliwski dwór magnacki. Całość zaprojektowano jako konstrukcję ryglową. 

Budowniczym był prawdopodobnie J.A. Hase ze Stargardu. Zabudowania dworskie mieszczą 

się na północ od drogi do Kamienia Pomorskiego. Od szosy do dworu prowadzi droga 

wysadzana kasztanowcami. 

Budynki dworskie rozplanowano wokół trzech boków prostokątnego dziedzińca. Czwarty bok 

miał być zamknięty okazałym pałacem. Około połowy XIX w. skrzydła, zachodnie i wschodnie 

otrzymały środkowy ryzalit. Zachodni budynek przebudowano w latach dwudziestych XX 

stulecia. Mury budynku są z ryglówki z drzewa dębowego, wypełnione cegłą. Fundamenty 

wykonano z polnego kamienia. Dachy wszystkich obiektów są mansardowe z naczółkami, kryte 

dachówką-karpiówką w koronkę. Stare dekorowane kominy zachowały się na budynku 

zachodnim i południowym. Malowidła w sali balowej znajdującej się w skrzydle południowym 

umieszczone są na drewnianym sklepieniu lustrzanym więźby dachowej. Malowane są farbą 

klejową na białym tle. W lustrze sklepienia, w prostokątnych ramach namalowano w tonacji 

różowo – niebieskiej zachmurzone niebo ze słońcem, księżycem i gwiazdami. Na spływach 

http://www.swierzno.pl/o-gminie-2/zabytki/swierzno-palac/
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sklepienia znajduje się balustrada, a za nią postacie z balu kostiumowego. Nad emporą 

muzyczną widnieje tablica z herbem Flemingów trzymanym przez herosów. Poniżej jest 

umieszczone imię i tytuł Bogusława Bodo Fleminga oraz rok 1728. Całość otacza symetrycznie 

rozplanowany, klasyczny ogród francuski. Kompleks budynków wraz z parkiem jest 

przykładem XVIII – wiecznej sztuki planowania zespołów pałacowych na Pomorzu Zachodnim. 

 

Gostyń 

 

Charakteru nadaje wsi zamożne, murowane, XIX i XX-wieczne budownictwo. Neogotycki, 

ceglany kościół z początków ubiegłego stulecia znajduje się w północno-wschodniej części 

Gostynia. 

Folwark z parkiem i pałacem – w części zachodniej. Pałac o cechach neoklasycyzmu, 

pochodzący z końca XX wieku, usytuowano na planie prostokąta z gankiem i pseudoryzalitem 

zwieńczonym tympanonem na osi fasady. 

Od ogrodu pałac ma pięcioboczny wykusz, do którego przylega drewniana weranda. Po 

zachodniej stronie mamy taras i niewielką oranżerię. Park będący teraz parkiem 

krajobrazowym przed zmianami dokonanymi w XIX wieku zakładano w stylu francuskim. 

 

Jatki 

Neoklasycystyczny, dwukondygnacyjny dwór pochodzi z początku XX w. Otacza go założony w 

połowie XIX w. park o powierzchni 2 ha. 

  

http://www.swierzno.pl/o-gminie-2/zabytki/kosciol-gostyn/
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Kępica 

 

Dwór pochodzi z początku XX w. (styl-historyzm z elementami neoklasycyzmu). Budowy 

budynku nie dokończono. Miał stanąć na miejscu starego XVIII-wiecznego dworu z ryglówki. 

Wykonano jedynie środkowy ryzalit oraz północne czteroosiowe skrzydło. Ściany zewnętrzne 

są murowane i otynkowane, a wewnętrzne częściowo z ryglówki. Do dworu prowadzi 

łukowaty podjazd. 

  

 Stuchowo 

 

Pierwsza wzmianka o wsi Stuchowo pochodzi z początku XIV w. Jeszcze na początku XX w. 

można było zobaczyć ruiny średniowiecznego zamku. W centrum wsi stał gotycki kościół, który 

rozebrano w 1950 r. Na zachodnim krańcu Stuchowa znajduje się zespół pałacowo – parkowy. 

Neorenesansowy pałac z elementami form neobaroku wzniesiono około 1888 r. 

http://www.swierzno.pl/o-gminie-2/zabytki/attachment/70483760/
http://www.swierzno.pl/o-gminie-2/zabytki/stuchowo-palac/
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Jest to okazała, dwukondygnacyjna, murowana budowla, o silnie rozczłonkowanej bryle i 

bogato zdobionych elewacjach. Główne wejście poprzedza portyk wsparty na czworobocznych 

filarach zdobionych wolutami. Fasadę podkreślają jednoosiowe ryzality flankujące portyk, 

zwieńczone wieżyczkami przykrytymi barokowymi hełmami. Podobny barokowy hełm 

przykrywa czterokondygnacyjną wieżę widokową, która góruje nad północną stroną pałacu. 

Uwagę zwracają zróżnicowane kształty otworów okiennych oraz ich bogata oprawa. Również 

wnętrze budowli zachowało oryginalny, bogaty wystrój. Można podziwiać kominki i piece 

kaflowe, stiukową dekorację ścian i sufitu. Obok pałacu rozciąga się park krajobrazowy w stylu 

angielskim. Zdobią go stare drzewa: purpurowe buki, jodły, orzeszniki, platany i cisy. W parku 

znajduje się płyta nagrobna jednego z byłych właścicieli pałacu. 

  

 

W 2012 roku zostało odrestaurowane południowe skrzydło dworu, zwane do 1945 roku 

”starszym pałacem”, koszt odrestaurowania  2 190 000 zł.  Znajduje się  w nim Centrum 

promocji  i  informacji turystycznej Gminy Świerzno, biblioteka oraz sala muzealna wraz  z 

wernisażową. 

  

http://www.swierzno.pl/o-gminie-2/zabytki/img_4533/
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Margowo 

 

Dwór rodziny von Elbe z 1772r. z wieżą z XIXw., obiekt zabytkowy, obecnie nieużytkowany. 

  

Turystyka 

  

 

Gmina Świerzno nie posiada uciążliwego przemysłu. Dogodne jest połączenie komunikacyjne 

do pasa nadmorskiego, przez teren gminy przebiegają atrakcyjne widokowo trasy wędrowne 

oraz tereny w pobliżu obiektów zabytkowych architektury sakralnej i świeckiej. Są to 

sprzyjające warunki dla rozwoju różnych form wypoczynku, w tym szczególnie turystyki pieszej 

i rowerowej. Atrakcyjne istniejące trasy wędrowne to: 

• Szlak Cystersów: Kamień Pomorski – Jatki – Świerzno – Cerkwica – Trzebiatów 

– malownicza droga obsadzona aleją kasztanowców i lip. Rozległe widoki na łąki 

i pola. Częściowo droga biegnie wzdłuż nasypu dawnej kolejki wąskotorowej, 

która może zostać wykorzystana w przyszłości na turystyczną ścieżkę 

rowerową. 

http://www.swierzno.pl/o-gminie-2/zabytki/margowo-palac/
http://www.swierzno.pl/wp-content/uploads/2010/04/panorama_swierzno.jpg
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• trasa: Świerzno – Stuchowo – Gryfice. W Stuchowie budynek pałacu z 

towarzyszącym założeniem parkowym – największym w województwie 

zachodniopomorskim 41 ha. 

Istnieją potencjalne możliwości wykorzystania walorów turystycznych niżej wymienionych 

terenów: 

• Chomino – właściwości lecznicze i uzdrowiskowe łąk ziołowych porastających 

okolice wsi stwarzają możliwość zlokalizowania zakładu leczniczego. W pobliżu 

znajduje się jezioro zwane „Pudło” z dziką plażą, którego wody nadają się do 

sportów pływackich, 

• Jatki – wykorzystanie jeziora Jatkowskiego o walorach wędkarskich, 

• nowe piesze szlaki turystyczne: 

 polna droga za leśniczówką w Świerznie, 

 „Wzgórze Wisielców” – droga 1,5 km od Stuchowa w stronę Dobrzynia, 

 „Łabędzie Bagno” – Chomino – Benice szlak prowadzący przez niezwykle 

barwne łąki, 

 

• proponowane szlaki rowerowe: 

 nasypem dawnej kolejki (Kamień Pomorski – Gostyniec – Pobierowo), 

 szlak widokowy: Świerzno – Gostyniec – Gostyń – Pobierowo, przecinający 

tereny podmokłe i bagienne oraz zespół pałacowo – parkowy w Gostyniu, 

- Gostyń – Sulikowo – Las Sulikowski – Redliny – Ugory – Jatki – Jezioro 

Jatkowskie – Łabędzie Bagno – Margowo – Chomino – Kępica – Stuchowo – 

http://www.swierzno.pl/wp-content/uploads/2010/04/rzeka.jpg
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Świerzno – Gostyniec – najciekawsze tereny gminy. W miejscowościach tych 

zachowały się obiekty będące pod opieką konserwatorską: zabytkowe zespoły 

parkowo – pałacowe i folwarczne, kościoły i cenny starodrzew. 

• proponowane szlaki hippiczne: 

 leśne drogi polne pomiędzy Zielonką (gmnia Golczewo), a Krzepocinem – 

Krzemykowem – Duniewem, prowadzące lasami mieszanymi i mniejszymi 

leśnymi ścieżkami. 

Chętni do wypoczynku na terenie naszej gminy mogą korzystać z licznych gospodarstw 

agroturystycznych znajdujących się głównie w miejscowościach położonych niedaleko morza: 

Gostyń, Sulikowo, Trzebieradz, ale również w innych dalszych miejscowościach pięknie 

usytuowanych w pobliżu lasu. Zachętą mogą być niskie ceny, możliwość korzystania z 

bezpiecznych dróg pobocznych jako tras pieszych i rowerowych, z ekologicznych płodów 

rolnych, świeżego, czystego powietrza. Szczególną uwagę należy zwrócić na gospodarstwo 

agroturystyczne pani Heleny Troyberg położone we wsi Redliny. Funkcjonuje tam stadnina 

koni wraz z ośrodkiem jeździeckim i małą bazą noclegową. Posiadłość „Red Lion Farm” Redliny 

5 leży wśród lasów i łąk – 7 km od morza, koło Pobierowa. Można tu spędzić wspaniale czas 

na łonie natury, zamieszkać w wygodnym domu, jeździć konno, zażywać świeżego powietrza i 

kąpieli słonecznych. 

 

3.6 Diagnoza sfery środowiska gminy 
 

Powierzchnia ogólna gminy wynosi 140 km2, w tym: 

• użytki rolne 61,4 % tj. 8600 ha, 

• lasy 30% tj. 4200 ha, 

• wody 1,4%, 

• tereny osiedlowe 1,7%, 

• tereny komunikacyjne 3,1%, 
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• pozostałe grunty 2,3%. 

 

 

Charakterystyka warunkująca dalszy rozwój gminy oraz stanowiąca o możliwościach rozwoju, 

przedstawiają się w syntetycznym ujęciu następująco: 

a/ kompleksy gleb: 

• pod względem przydatności rolniczej grunty orne gminy Świerzno należą do zróżnicowanych. 

Najwięcej jest gleb żytnich słabych (ok. 32%), gleby żytnie bardzo dobre zajmują ok. 22%, a 

żytnie dobre ok. 17%. Pozostałe gleby: pszenne, żytnie łubinowe oraz pastewne zajmujące 

powierzchnie po około 10% 

• pod względem wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, który wynosi dla 

byłego województwa szczecińskiego 51,9 pkt, gminę określa się w granicach 46,4 pkt, tj. w 

przedziale o mało korzystnych warunkach środowiskowych dla produkcji roślinnej, 

• użytki rolne zajmują 61,4% powierzchni gminy, a lasy 30%. 

b/ wody powierzchniowe: 

• grunty pod wodami stanowią 1,4%, z czego przeważają rowy występujące na łącznej 

powierzchni 158 ha (1,1%). 

Do elementów hydrografii w gminie należą: Świniec, Wołcza oraz jej dopływ Stuchowska 

Struga, jezioro Jatkowskie, Jezioro Pudło, oczka wodne w rejonie Świerzna. 

http://www.swierzno.pl/wp-content/uploads/2010/04/statystyka.jpg
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Lasy zajmują powierzchnię 4218 ha, tj. ponad 30% powierzchni gminy Największe zwarte 

kompleksy leśne występują na wschód i północny wschód od Świerzna jako Świerzniański Las 

i Nicznowska Puszcza; na zachód od Świerzna nad Wołczą; na południowy – wschód od 

Stuchowa. 

Formy krajobrazowe: 

• na obszarze gminy występują dwa typy krajobrazu naturalnego: krajobraz równin 

morenowych i tarasów z wydmami, 

• teren gminy jest stosunkowo równinny, płasko urzeźbiony zaznaczony niewielkimi 

wzniesieniami, 

• w obrębie miejscowości Starza, Sulikowo i Kaleń występują fragmenty terenu o rzeźbie 

falistej i łagodnie nachylonych stokach, 

• najniżej położony obszar znajduje się w zachodniej części obrębu Sulikowa i ma wysokość 

0,8 m n.p.m. Najwyższe wzniesienie terenu znajduje się w południowo-wschodniej części wsi 

Starza i wynosi 46,1 m n.p.m, 

• urozmaiceniem dość monotonnej rzeźby terenu są enklawy leśne, nieregularnie porastające 

teren gminy, 

• w rejonie miejscowości Gostyń, Gostyniec, Sulikowo na skutek transgresyjnej działalności 

morza powstały tereny bagienne. Są to obszary wykształcenia torfowisk. 

klimat 

• klimat na terenie gminy przypomina klimat nadmorski, złagodzony buforowym działaniem 

kompleksów leśnych oraz odległego o 10 km na zachód Zalewu Kamieńskiego, 

• wg danych ze stacji meteorologicznych w Kamieniu Pomorskim wynika, że średnia roczna 

temperatura wynosi 8,3 stopnia najcieplejszym miesiącem jest sierpień, a najchłodniejszym 

styczeń, 

• roczna suma opadów w rejonie gminy jest wyższa niż dla miejscowości położonych na 

wybrzeżu, 

• analiza dziesięcioletnich obserwacji prowadzonych w stacji meteorologicznej w Kamieniu 

Pomorskim wskazuje, że najczęściej występuje wiatr w kierunku południowo-zachodniego i 
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północno-zachodniego, który nasilenie zmienia w znacznym stopniu w różnych porach roku. 

W okresie jesienno-zimowym zaczyna się przewaga wiatru od lądu z południowego zachodu, 

południowego wschodu i południa, co oznacza mniejszy udział wiatru od morza. Wiosną i 

latem przeważa wiatr z północnego zachodu i północnego wschodu, przyczyniając się do 

wyraźnych wpływów bliskiego Bałtyku. Występują sprzyjające warunki dla rozwoju energetyki 

wykorzystującej siłę wiatru, 

• Świerzno w porównaniu z innymi miejscowościami położonymi nad samym morzem 

charakteryzuje się stosunkowo dużą zacisznością. Posiada korzystne warunki klimatyczne, 

które wyrażają się w bardziej wyrównanych niż na sąsiednich obszarach amplitudach 

temperatur rocznych i dobowym dobrym nasłonecznieniem. 

Na terenie gminy Świerzno występują obszary i obiekty cenne przyrodniczo, rzadko spotykane 

i wyróżniające lokalny krajobraz. Obszar i obiekty występujące na terenie gminy Świerzno 

zasługujące na prawną ochronę i powołanie na podstawie ustawy o ochronie przyrody to: 

• Obszar chronionego krajobrazu – cała północna część gminy oraz centralna z zachodu 

na wschód-celem ochrony jest zachowanie walorów krajobrazowych i 

geomorfologicznych pradoliny pomorskiej na całej długości jej przebiegu przez gminę 

oraz doliny Stuchowskiej Strugi, 

• Użytki Ekologiczne 

• Świneckie Pomoklisko dolina Świnca pomiędzy Strzeżewem a Świncem, 

• Bagno Dzików położone w oddziale 660 – 661 Nadleśnictwa Gryfice, 

• Leśne Bagno położone na południe od Stuchowskiej Strugi, 

• Świetrzańskie Mszary położone w oddziale 713-717 Leśnictwa Stuchowo, 

• Łabędzie bagno położone w oddziale 706 Nadleśnictwa Gryfice. 

• pomniki przyrody: do tej grupy zaliczono 19 pojedynczych drzew, 2 grupy drzew oraz 

10 alej. 

Ponadto na terenie gminy znajdują się obszary cenne przyrodniczo z uwagi na występowanie 

chronionych lub zagrożonych gatunków roślin, zbiorowisk roślin, miejsca bytowania i rozrodu 

rozmaitych gatunków fauny, skupisk starodrzewu, alei i szpalerów drzew nie zgłoszonych do 
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ochrony pomników i inne. Obszarów tych jest kilkanaście i rozmieszczone są na terenie całej 

gminy. Niektóre z nich znajdują się w obszarach, które zakłada się wytypować do prawnej 

ochrony. Inne stanowią wyodrębnione miejsce z pośród mniej cennych przyrodniczo terenów. 

Obszary cenne przyrodniczo to: 

• dolina rzeki Stuchowska Struga i Świnica, 

• dolina rzeki Wołczy, 

• kompleks leśny leżący w bezpośrednim sąsiedztwie doliny Wołczy, 

• obszar tzw. Świerzniańskiego Lasu na południe od drogi Świerzno-Cerkwica, 

• śródlesie oczka znajdujące się w oddziale 707 i 717 leśnictwa Świerzno, 

• podmokła łąka, 

• dolina rzeczna. 

 
 

4 IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH W GMINIE 

ŚWIERZNO WYZNACZAJĄCYCH POTRZEBY REWITALIZACJI 

4.6 Sfera społeczna 
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społecznego, gospodarczego, przestrzennego i środowiskowego w postaci Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Świerzno, który będzie realizowany w latach 2018-
2023? 
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2. W których sołectwach Gminy Świerzno Pani/Pana zdaniem jest najwięcej 
problemów przestrzennych, infrastrukturalnych, społecznych, gospodarczych i 

środowiskowych? 

przestrzenne

infrastrukturalne

społeczne

gospodarcze

środowiskowe (ekologiczne)
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•  miejsce 
zamieszkania  

83%

•  obecne/dawne 
miejsce pracy 

9%

•  miejsce 
prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 
0%

•  miejsce rekreacji i 
wypoczynku 

8%

3. Jaki jest Pani/Pana związek z wyżej wymienionym terenem? 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

�  utrudniony dostęp do dobrych szkół

brak lub słaba aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i…

�  patologie społeczne

�  bieda i ubóstwo

•  alkoholizm

•  narkomania

brak dostępu do nowoczesnych technologii (komputer, Internet, OZE)

•  przemoc w rodzinie

�  wysoka przestępczość

�  przestępczość młodocianych, chuligaństwo

�  brak poczucia bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania

�  niedobór organizacji pomagających w znalezieniu pracy…

�  emigracja z obszaru gminy młodych i dobrze wykształconych osób

�  słaba aktywność społeczna mieszkańców

7%
11%

12%

10%
10%

2%
3%

3%

1%
4%

2%
9%

14%

13%

5. Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze społecznej występują na obszarze 
wskazanych sołectw? (max 5 odpowiedzi) 
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4.7 Sfera gospodarcza 
 

 

4.8 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
 

0%
5%

10%
15%

20%

niewielka liczba małych i średnich przedsiębiorstw

brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw

wysokie bezrobocie

brak miejsc pracy

słaby rozwój handlu i usług

brak lub zła jakość terenów inwestycyjnych i atrakcyjnych…

słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno-wypoczynkowa

duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych

15%

10%

15%

13%

13%

12%

18%

5%

6. Jakie problemy w sferze gospodarczej występują na obszarze wskazanych 
sołectw?(max 5 odpowiedzi) 
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4.9 Sfera środowiskowa 

 

 

0%
10%

20%
30%

�  niewystarczająca liczba mieszkań

�  niski standard mieszkań

�  zły stan techniczny budynków mieszkalnych

�  zły stan techniczny budynków publicznych

�  zły stan zabytków

�  brak dostępu do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

�  niedostateczny dostęp do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

�  zła gospodarka odpadami

�  zły stan przestrzeni publicznych i słaba estetyka otoczenia

�  zły stan nawierzchni dróg lokalnych

�  zły stan infrastruktury wokół budynków mieszkalnych (chodniki,…

�  brak lub zbyt mała liczba połączeń komunikacyjnych z innymi…

8%

2%

8%

5%

5%

9%

4%

4%

10%

21%

12%

11%

4. Jakie problemy/bariery rozwojowe w sferze przestrzennej i infrastrukturalnej 
występują na obszarze wskazanych sołectw? (max 5 odpowiedzi) 

zanieczyszczone 
powietrze spowodowane 

spalaniem paliw 
kopalnych 

9%

woda pitna słabej jakości 
31%

zła jakość wód 
powierzchniowych (rzeki, 

stawy)  
31%

nieszczelne instalacje 
wodno-kanalizacyjne 

powodujące 
zanieczyszczenie wód 

gruntowych
29%

7. Jakie problemy w sferze środowiskowej występują na obszarze wskazanych 
sołectw? (max 5 odpowiedzi) 
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4.10 Kompleksowa charakterystyka głównych problemów i potrzeb rewitalizacji wg 

sołectw 
 

- brak świetlicy w Gostyniu – młodzież spotyka się na przystanku autobusowym 

- Gostyń – zła woda, remont drogi, patologie społ 

- Kaleń – brak ciągów dla pieszych, brak infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

- Gostyniec, Jatki - brak infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

- Ciesław – dysfunkcje w rodzinach wielodzietnych, brak połączeń komunikacyjnych 

- Osiecze - brak połączeń komunikacyjnych, przemoc w rodzinie, alkoholizm 

- Jatki – brak oświetlenia, brak dostępu do infr wodno-kan, zły stan dróg 

brak chodników, zły stan dróg komunikacyjnych 

Brak dobrych dróg, chodników 

Zła jakość wody pitnej na tym obszarze. Emigracja młodych, zdolnych i wykształconych z 

terenu Gminy. 

Są to największe skupiska ludzi w gminie Świerzno. Niewykorzystane położenie geograficzne, 

brak bazy sprzyjającej rozwoju turystyki. Bardzo utrudniony dostęp do tych i z tych 

miejscowości. - brak komunikacji. 

Brak chodników, drogi też wymagają naprawy szczególnie przez miejscowości, stoi woda po 

większych opadach na poboczach. Należało by też uzupełnić oświetlenie . 

Słabe polaczenie komunikacji pks z większymi miastami. Region martwy turystycznie, pomimo 

że znajduje się w pasie nadmorskim. W Jatkach stary poniemiecki cmentarz kompletnie 

zdewastowany (wstyd) gdzie w innych gminach się o to dba. Droga nadająca się  do remontu, 

bo krzyżówka to jedno wielkie klepisko po deszczu. Nie wspominając o wysypisku eternitu w 

lesie. 
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0%

5%

10%

15%

20%

10%
8%

18%

11% 11%
11%

15%

7% 9%

8. Które sołectwa Gminy Świerzno, powinny być poddane procesowi rewitalizacji? 
(max 3) 

0% 2% 4%
6%

8%
10%

uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych

odnowa zabytków

poprawa funkcji reprezentacyjnych i administracyjnych w gminie

dostosowanie infrastruktury technicznej i społecznej do potrzeb mieszkańców, w…

poprawa stanu środowiska naturalnego

podniesienie poziomu integracji społecznej i wykształcenia mieszkańców

ograniczenie patologii społecznych

rozwój elektronicznych usług publicznych i zwiększenie ich dostępności

wspieranie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

wykorzystanie unikalnych zasobów obszaru rewitalizacji w celu rozwoju funkcji…

przeciwdziałanie bezrobociu i walka z ubóstwem

stworzenie lub rozszerzenie bazy turystycznej

zwiększenie liczby i poprawa funkcjonowania punktów handlowych,…

polepszenie komunikacji na terenie gminy i w odniesieniu do gmin sąsiednich

działania mające na celu zatrzymanie w gminie ludzi młodych i wykształconych

działania mające na celu przyciągnięcie inwestorów z zewnątrz

poprawa bezpieczeństwa na ulicach

10%

3%

2% 9%

3%
5%

8%

2%
6%

5%
9%

6%

3%
9%

7%

9%

2%

9. Jakie kierunki działań należy podjąć, aby wyprowadzić obszar rewitalizacji ze stanu 
kryzysowego? (max 3 odpowiedzi) 
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0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

przebudowa lub remont zdegradowanych budynków poprzemysłowych, powojskowych

rekultywacja zdegradowanych obszarów

restauracja i konserwacja zabytków

przebudowa lub remont budynków w celu adaptacji na działalność przedsiębiorstw

uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych

budowa i modernizacja dróg lokalnych (gminnych i powiatowych)

budowa lub przebudowa oświetlenia

zakup i instalacja systemów monitoringu

rozwój terenów zielonych

organizacja terenów inwestycyjnych

termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych

budowa lub modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia

budowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem…

modernizacja infrastruktury kultury

ochrona dziedzictwa niematerialnego

ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków

modernizacja i wyposażenie infrastruktury zlokalizowanej wokół zbiorników wodnych

remont i dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia oraz wyposażenie w sprzęt…

budowa, rozbudowa, adaptacja, remont, wyposażenie infrastruktury usług społecznych

aktywizacja zawodowa (poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, praktyki,…

rozwój przedsiębiorczości (rozpoczynanie prowadzenia działalności gospodarczej)

aktywne włączenie (integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,…

usługi społeczne i zdrowotne (środowiskowe formy pomocy i samopomocy)

kształcenie ogólne (podnoszenie kompetencji nauczycieli, doradztwo edukacyjno-…

3%
2%

4%
1%

4% 18%

11%

3%
6%

5%
3%

6%
5%

3%
5%

1%
0%

2%
1%

4%
3%

3%
2%

5%
2%

10. Na jakie typy projektów w pierwszej kolejności warto, Pani/Pana zdaniem, 
wydatkować środki publiczne w ramach wdrażanego programu rewitalizacji? (max 5 

odpowiedzi) 
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5 PRZESTRZENNA ANALIZA WIELOKRYETRIALNA GMINY ŚWIERZNO – 

ZASIEGI PRZESTRZENNE OBSZARU REWITALZIACJI 

5.1 Metodyka delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Podstawa metodyki analizy wielokryterialnej gminy Świerzno w  zakresie obszarów 

zdegradowanych i wyznaczania przestrzeni dla rewitalizacji stanowią narzędzia analizy 

jakościowej oraz analizy wskaźnikowej. Obie techniki stanowią badanie w oparciu o metodę 

des research i analizy wtórnej. 

W zakresie analizy jakościowej uwzględniono obszar całej gminy, co stanowi źródło danych dla 

dokonania diagnozy odnoszącej się bezpośrednio do sfer określanych jako obszary 

zdegradowane. Wyszczególnia się następujące sfery podane analizie jakościowej do celów 

diagnozy: 

1. Sfera społeczna, 

2. Sfera przestrzenno-funkcjonalna, 

3. Sfera gospodarcza, 

0%
10%
20%

30%

40%

4%

37%

8%
5% 8%

23%

5%
3% 5%

11. Które ze zdań najlepiej określa Pani/Pana odczucia dotyczące poziomu życia w 
Gminie Świerzno? (2 max odpowiedzi) 
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4. Sfera środowiskowa, 

5. Sfera techniczna. 

Podstawowymi danymi źródłowymi objętymi analizą jakościową były dokumenty strategiczne, 

analizowane w oparciu o skalę potrzeb identyfikowanych we wszystkich sołectwach. 

Metodyczne podejście umożliwia jakościowe podejście do analizy potrzeb i problemów 

poszczególnych sołectw w granicach administracyjnych gminy Świerzno. 

Kolejnym elementem przyjętej metodyki i jednocześnie kolejnym etapem badawczym jest 

analiza wskaźnikowa, obejmującej wszystkie sołectwa na terenie gminy Świerzno. Analizy 

dokonano w oparciu o dane statystyczne na zasadzie analizy porównawczej wskaźników. 

Wyznacza się następujące wskaźniki służące analizie w określonych sferach: 

1. Sfera społeczna:  

a. gęstość zaludnienia w 2016 roku; 

b. zmiana liczby ludności w latach 2016;  

c. wskaźnik starości demograficznej w 2016 roku,  

d. wskaźnik młodości demograficznej w 2016 roku,  

e. wskaźnik obciążenia demograficznego w 2016 roku, 

f. poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego w 2016 roku, 

g. liczba bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców w 2016 roku, 

h. liczba  bezrobotnych  przypadająca  na  100 mieszkańców  w wieku  

produkcyjnym w 2016 roku;  

i. liczba bezrobotnych o wykształceniu gimnazjalnym w liczbie 

bezrobotnych w 2016 roku; 

j. przyrost naturalny w 2016 roku,  

k. wskaźnik salda migracji w 2016 roku,  

l. liczba niebieskich kart w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 roku, 

m. poziom przestępczości i naruszeń prawa w 2016 roku; 



Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Świerzno do 2023 roku 
-------------------------------- 

 

 

 

 

 

53 

n. frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 roku, 

o. liczba organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na 100 mieszkańców w 

2016 roku; 

p. wielkość funduszu sołeckiego przypadającą na 1 mieszkańca w 2016 

roku 

2. Sfera przestrzenno-funkcjonalna: 

a. udział budynków podłączonych do sieci wodociągowej w 2015 roku; 

b. liczba oczyszczalni przydomowych na 100 gospodarstw domowych; 

c. dostępność komunikacyjna; 

d. stopień wyposażenia w infrastrukturę sportu i rekreacji w 2015 roku; 

e. dostęp do infrastruktury społecznej w zakresie edukacji w 2015 roku; 

f. ilość i jakość przestrzeni publicznych w 2015 roku 

3. Sfera gospodarcza: 

a. ilość podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w 2015 roku;  

b. ilość  nowo zarejestrowanych  podmiotów  gospodarczych  w  2015  roku 

w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2015 roku; 

c. ilość wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2015 roku w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2015 roku 

4. Sfera środowiskowa:  

a. obecności  odpadów  stwarzających  zagrożenie  dla  życia,  zdrowia,  

ludzi  bądź stanu  środowiska  (odpady  zawierające  wyroby  azbestowe  

przypadające  na 1km2 

5. Sfera techniczna: 

a. udział  budynków  mieszkalnych  wybudowanych  przed 1989  rokiem w 

ogólnej liczbie budynków 

Podstawą również do wyznaczenia obszarów zdegradowanych i działań rewitalizacyjnych 

zgodnie z przyjętą metodyką było badanie metodą ankietową mieszkańców wszystkich 
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sołectw (zawarte w rozdziale 4.) oraz szeroko zakrojone konsultacje społeczne wśród 

mieszkańców gminy Świerzno. W badaniu uczestniczyły wszystkie grupy społeczne i 

interesariusze z terenu gminy Świerzno. Konsultacje polegały przede wszystkim na 

spotkaniach z mieszkańcami gminy Świerzno. Na spotkaniach odnotowano uczestników 

zamieszkujących wszystkie sołectwa na obszarze gminy Świerzno. 

5.2 Delimitacja obszaru zdegradowanego dla gminy Świerzno 

5.2.1 Sfera społeczna 

Sfera społeczna na terenach gminy Świerzno obejmuje nie tylko stan społeczeństwa, 

rozumiany jako aktywność ekonomiczna i wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym, ale 

również zakres aktywności kulturalnej, podejmowania inicjatyw społecznych i rozwoju 

integracji wewnętrznej społeczności lokalnej. We wskazanej analizie wzięto pod uwagę m.in. 

wskaźniki dotyczące demografii, zasobności portfela, aktywności zawodowej i wykluczenia 

społecznego w latach 2011-2016. 

Nazwa 

 
 

ludność na 

1 km2 

Gęstość zaludnienia powierzchni zabudowanej i 

zurbanizowanej (osoby/km2) 

zmiana liczby ludności 

na 1000 mieszkańców 

2016 2016 2016 

[osoba] [osoba] [osoba] 

Świerzno 31 - -4,4 

  

Na tle pozostałych gmin w obrębie powiatu Kamieńskiego: 
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Dynamika zmian liczby ludności w latach 2011-2016 

Nazwa ludność na 1 km2 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Świerzno 31 31 31 31 31 31 

gęstość zaludnienia powierzchni zabudowanej i zurbanizowanej (osoby/km2) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

- 1 072 1 059 1 059 - - 

zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

-3,0 -7,8 -1,9 9,5 -10,6 -4,4 

Wskaźnik zmian liczby ludności na terenie gminy Świerzno charakteryzuje się zmiennością w 
trendzie ujemnym. Oznacza to odpływ ludności z powodów ekonomicznych i 
demograficznych. Powodem odpływu ludności jest przede wszystkim migracja w celach 
zarobkowych, wyjazdy dotyczące podejmowania nauki oraz wzrost poziomu starości 
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demograficznej. Wskaźnik poziomu starości demograficznej w stosunku do ludności w wieku 
poprodukcyjnym i ogółem ujęto w latach 2012-2016. 

Liczba ludności – wskaźnik starości demograficznej 

Nazwa ogółem w wieku poprodukcyjnym 

ogółem ogółem 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Świerzno 4 323 4 315 4 356 4 310 4 291 554 590 619 644 674 

Wzrost liczby ludzi starzejących się – w wieku poprodukcyjnym, jest efektem obniżonej liczby 
urodzeń i migracji. Zauważa się stałą tendencję wzrostu wieku poprodukcyjnego w 
społeczności lokalnej wraz z utrzymaniem trendu w przewidywaniach do 2025 roku. 
Zaobserwowana zmiana na tle liczby ludności w wieku produkcyjnym jest niekorzystna. 
Wskaźnik liczby ludności w wieku produkcyjnym oraz liczby ludności w wieku produkcyjnym 
mobilnym (praca poza miejscem zamieszkania) przedstawiono na przestrzeni lat 2012-2016. 

Wiek produkcyjny i produkcyjny mobilny 

Nazwa   

ogółem 

2012 2013 2014 2015 2016 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Świerzno 
(2) 

4 323 4 315 4 356 4 310 4 291 

w wieku produkcyjnym 

ogółem 

2012 2013 2014 2015 2016 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

2 873 2 864 2 869 2 828 2 792 

w wieku produkcyjnym mobilnym 

ogółem 

2012 2013 2014 2015 2016 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

1 761 1 786 1 806 1 784 1 782 

Przełomowym rokiem wskazującym na zmianę trendu w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym jest rok 2014. Dochodzi do spadku liczby ludności w wieku zasilającym lokalną 
ekonomię, co jest bezpośrednim efektem braku wsparcia w zakresie zmian kwalifikacji oraz 
braku wystarczającej ilości miejsc pracy. Sołectwa gminy Świerzno nie posiadają zaplecza 
ekonomiczno-funkcjonalnego dla tworzenia i utrzymywania nowych miejsc pracy. 
Jednocześnie zauważa się niekorzystne zmiany w liczbie ludności w wieku przedprodukcyjnym. 
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Czego skutkiem jest postępujący efekt starzenia się społeczeństwa. Wskaźnik młodości 
demograficznej przedstawiono w latach 2012-2016. 

Wiek przedprodukcyjny – wskaźnik młodości demograficznej 

Nazwa ogółem w wieku przedprodukcyjnym 

ogółem ogółem 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

[osoba
] 

[osoba
] 

[osoba
] 

[osoba
] 

[osoba
] 

[osoba
] 

[osoba
] 

[osoba
] 

[osoba
] 

[osoba
] 

Świerzn
o 

4 323 4 315 4 356 4 310 4 291 896 861 868 838 825 

Podobnie jak w przypadku pozostałych grup wiekowych trend dotyczący liczby ludności 
przedprodukcyjnej wykazuje spadek radykalny od roku 2014. Powodem jest niski przyrost 
naturalny, ale również ograniczona aktywności ekonomiczna małżeństw, ograniczony na 
terenie gminy dostęp do edukacji (w stosunku do potencjału potrzeb). Tendencje dynamiki 
zmian ujemnych wskazują na poziom obciążenia demograficznego. Wskaźnik obciążenia 
demograficznego przedstawiono w latach 2011-2016. 

Wskaźnik obciążenia demograficznego 

Nazwa ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Świerzno 
(2) 

50,6 50,5 50,7 51,8 52,4 53,7 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

58,3 61,8 68,5 71,3 76,8 81,7 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

18,6 19,3 20,6 21,6 22,8 24,1 

Syntetyczne wskaźniki stosunku różnych grup społecznych względem siebie wykazują stałą 
relacyjność z uwzględnieniem niekorzystnych zmian. Wskazuje się zmiany przyrostu liczby 
ludności w wieku poprodukcyjnym bez uzupełnienia luki wiekowej liczbą ludności w wieku 
produkcyjnym lub potencjału przedprodukcyjnego. Niekorzystne zmiany powodowane są 
brakiem miejsc pracy i perspektyw rozwojowych, ale także ograniczonym dostępem do 
komunikacji, ochrony zdrowia i brakiem wsparcia sektora publicznego w organizowaniu 
przedsiębiorczości na terenie gminy. Przyjmuje się, iż naturalnym efektem wzrostu obciążenia 
demograficznego jest wysoki poziom umieralności, ubóstwa i wykluczenia społecznego. 
Wskaźnik wykluczenia społecznego z powodów ekonomicznych i patologicznych 
przedstawiono w latach 2011-2016. 
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Osoby korzystające z pomocy społecznej na terenie gminy Świerzno – poziom ubóstwa i 
wykluczenia społecznego 

Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

liczba osób 475 440 449 577 336 305 

Liczba osób korzystających z dodatków mieszkaniowych 
 

131 110 95 98 88 77 

Rodziny objęte procedurą "Niebieskiej Karty" 
 

0 5 6 17 14 11 

Wskaźnik dotyczący liczby osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na terenie gminy 
ma tendencje spadkową, co jest wynikiem zmniejszenia się liczby ludności ogółem oraz 
wzrostem społeczeństwa starzejącego się – wiek emerytalny. Podobna sytuacja dotyczy 
korzystania z dodatków mieszkaniowych – zmniejszona liczba korzystających jest wynikiem 
migracji. Poziom patologii mierzony liczbą rodzin ujętych w procedurze Niebieskiej Karty jest 
niewystraczający dla stwierdzenia faktycznego poziomu patologii na terenie gminy. Należy 
przyjąć, że spadek liczby patologicznych rodzin ma podłoże w przyroście liczby mieszkańców 
w wieku poprodukcyjnym i migracjach czasowych. Jedną z głównych przyczyn tworzenia się 
patologii i czasowych migracji jest bezrobocie. Poziom bezrobocia przedstawiono miernikiem 
liczby ludności w podziale na kobiety i mężczyzn w wieku produkcyjnym w latach 2011-2016. 

Bezrobocie 

struktura wieku osób zarejestrowanych w pup - Gmina Świerzno - wiek produkcyjny (mężczyźni 18 - 64) 
(kobiety 18 - 59) 2011 - 2016  

2011 2012 2013 

    ogółem  kobiety  ogółem  kobiety  ogółem  kobiety  

Wiek 18-24 105 64 95 53 83 48 

25-34 124 82 134 89 139 89 

35-44 81 50 91 59 94 61 

45-54 79 41 93 45 88 49 

55-59 48 25 56 30 74 35 

60-64 l. 10 X 11 X 12 X 

  2014 2015 2016 

    ogółem  kobiety  ogółem  kobiety  ogółem  kobiety  

Wiek 18-24 69 44 66 40 50 35 

25-34 115 82 108 75 105 74 

35-44 86 57 83 56 88 62 

45-54 66 40 70 45 56 33 

55-59 64 30 45 16 46 22 

60 lat i 
więcej 

13 3 23 8 31 10 
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Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w pup  lata 2011 - 2016  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

G. Świerzno 447 480 490 413 395 376 

Ogólna liczba długotrwale  bezrobotnych zarejestrowanych w pup  lata 2011 - 2016  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

G. Świerzno 224 240 248 220 218 218 

Poziom bezrobocia w gminie Świerzno wykazuje niską dynamikę zmian. Zauważa się nieliczne 
zmiany spadkowe powodowane jednak poziomem migracji bądź zmianą struktury wiekowej 
społeczeństwa. Jest to jednak zjawisko niekorzystne ponieważ determinuje brak możliwości 
zauważenia potrzeb zawodowych mieszkańców, a w konsekwencji brak tworzenia miejsc 
pracy i podejmowania działań przedsiębiorczości na terenie gminy. Wpływa więc 
bezpośrednio na tendencje dotyczące wzrostu migracji zarobkowych mieszkańców gminy 
Świerzno. Na tle przyrostu naturalnego poziom bezrobocia kształtuje niekorzystne zmiany 
struktury ekonomicznej gospodarstw na terenie gminy. Wskaźnik przyrostu naturalnego 
przedstawiono w latach 2011-2016. 

Przyrost naturalny 

Nazwa urodzenia żywe na 1000 ludności 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[-] [-] [-] [-] [-] [-] 

Świerzno 
(2) 

9,89 10,37 9,49 14,32 10,80 10,73 

zgony na 1000 ludności 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[-] [-] [-] [-] [-] [-] 

7,36 9,91 10,88 9,70 8,50 11,42 

przyrost naturalny na 1000 ludności 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[-] [-] [-] [-] [-] [-] 

2,53 0,46 -1,39 4,62 2,30 -0,70 

Przyrost naturalny nie uzupełnia tempa starzenia się społeczności lokalnej, a także nie 
wypełnia luki spowodowanej migracjami ludności w wieku produkcyjnym.  Saldo migracji 
przedstawiono w latach 2011-2016. 

Saldo migracji 

Nazwa saldo migracji 

ogółem 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Świerzno 
(2) 

-24 -39 -16 -13 0 -16 

saldo migracji na 1000 osób 
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ogółem 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

-5,5 -9,0 -3,7 -3,0 0,0 -3,7 

saldo migracji zagranicznych na 1000 osób 

ogółem 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

-1,15 0,23 -0,46 0,46 0,00 -0,70 

Saldo migracji wykazuje tendencje ujemną – zwiększona liczba osób migrujących. Jest to 
wynikiem braku miejsc pracy, niskiej aktywności ekonomicznej społeczeństwa, a także 
niewystarczającym dostępem do edukacji i wsparcia przedsiębiorczości. Postępujący odpływ 
ludności w wieku produkcyjnym rodzi patologie społeczne wśród osób niewydolnych 
ekonomicznie i wpływa na poziom jakości życia na terenie gminy Świerzno. Zauważa się jednak 
niski poziom przestępczości – jako efekt zachowań patologicznych. Zestawienie liczby 
zachowań przestępczych przedstawiono w latach 2011-2016. 

Poziom przestępczości 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba Wykroczeń 37 26 33 50 30 38 

Liczba Przestępstw X 78 95 71 61 50 

Liczba interwencji 
Policji 

X 104 258 210 276 482 

Uznaje się, ze przytoczona liczba zachowań przestępczych jest niska i nie wskazuje na 
zwiększenie poziomu patologii w sferze przestępczości. Wynikiem tych danych jest uznanie 
przez mieszkańców terenów gminy, że w na obszarach gminy żyje się bezpiecznie (wynik 
badania). 

Do powodów migracji ze względów ekonomicznych należy zaliczyć przede wszystkim poziom 
zasobności portfela gospodarstw domowych w ujęciu dochodów gminy na 1 mieszkańca. 
Poziom ten przedstawiono w latach 2011-2016. 

Poziom kapitału społecznego – dochody gminy na 1 mieszkańca 

Nazwa gminy bez miast na prawach powiatu 

ogółem 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] 

Świerzno 
(2) 

2 968,40 3 536,98 3 236,21 3 628,24 4 101,20 4 298,99 

Nazwa gminy bez miast na prawach powiatu 

dochody własne 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] 

Świerzno 
(2) 

640,3771m 758,31 1032,05141 
m 

938,37 1 200,49 1 267,87 

Przytoczone wartości plasują gminę na poziomie gmin niezamożnych o niskim indeksie 
dochodu gminy na 1 mieszkańca. Uznaje się, ze jest to wynikiem niskiego indeksu gospodarki 
na terenach gminy, oraz niskiego poziomu przedsiębiorczości oraz jej wsparcia ze strony 
jednostek publicznych. 

5.2.2 Sfera gospodarcza 

Sfera gospodarcza na terenie gminy Świerzno jest mierzona poziomem aktywności 

gospodarczej, rozumianej jako liczba przedsiębiorstw i jednoosobowych działalności 

gospodarczych.  Dane wskaźnikowe dotyczące poziomu aktywności gospodarczej 

przedstawiono w latach 2011-2016. 

Poziom aktywności gospodarczej 

Nazwa sektor prywatny - ogółem 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[-] [-] [-] [-] [-] [-] 

Świerzno 
(2) 

56 30 31 42 49 46 

podmioty wpisane do rejestru na 1000 ludności 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[-] [-] [-] [-] [-] [-] 

71 75 76 75 77 78 

podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[-] [-] [-] [-] [-] [-] 

107,5 112,8 114,9 114,3 116,7 119,6 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 ludności 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[-] [-] [-] [-] [-] [-] 

60 63 65 63 64 63 

udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] 

21,5 6,5 7,9 12,2 13,3 12,0 

Należy wskazać, że na przestrzeni 6 lat zmiany w zakresie liczby jednostek sektora prywatnego 
nie wykazuje radykalnych zmian. W przeliczeniu na 100 mieszkańców poziom uznaje się za 
stały, a brak zmienności może być podyktowany niedostatecznym wsparciem 
przedsiębiorczości przez sektor publiczny. Niewielkie zmiany zachodzące w tej sferze 
powodowane są słabą zmiennością struktury wiekowej społeczeństwa i migracjami. Zmiany w 
zakresie podejmowania działalności gospodarczej przedstawiono w latach 2011-2016. 
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Jednostki nowo zarejestrowane i wyrejestrowane 

Nazwa jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze 
REGON na 10 tys. ludności 

jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 
tys. ludności 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] 
Świerzn

o 
129 69 72 99 115 107 154 48 60 92 101 93 

 

5.2.3 Sfera Środowiskowa 

Sfera Środowiskowa na terenie gminy Świerzno jest przez włodarzy gminy silnie wspierana, co 
ma odzwierciedlenie w miernikach liczby oczyszczalni przydomowych. Wskazuje się na 
zdecydowany rozwój w tym zakresie i wzrost liczby oczyszczalni przydomowych od roku 2013. 

Nieczystości ciekłe 

Nazwa zbiorniki bezodpływowe - stan w dniu 31 XII 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] 

Świerzno 
(2) 

105 112 110 232 234 234 

oczyszczalnie przydomowe - stan w dniu 31 XII 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] 

9 22 24 190 192 195 

stacje zlewne - stan w dniu 31 XII 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] 

2 2 0 0 0 0 

Pozytywne tendencje rozwoju tej sfery wskazują na duże zaangażowanie w zakresie poprawy 
jakości środowiska i otoczenia życia mieszkańców, co ma bezpośrednie przełożenie na 
postrzeganie przez ludność miejscową otoczenia jako przyjaznego do życia pod względem cech 
charakterystycznych dla środowiska określanego jako sprzyjającego życiu i osiedlaniu się.  

Liczbę osób korzystających z oczyszczalni przedstawiono w latach 2011-2016. 

Liczba osób korzystających z oczyszczalni 

Nazwa ogółem 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Świerzno 
(2) 

2 145 2 281 2 707 2 698 2 710 2 676 

 

Przemysłowe i komunalne oczyszczanie ścieków 
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Nazwa oczyszczalnie 

ogółem 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] 

Świerzno 
(2) 

4 5 5 5 5 5 

przepustowość 

ogółem 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[m3/dobę] [m3/dobę] [m3/dobę] [m3/dobę] [m3/dobę] [m3/dobę] 

609 633 605 605 605 605 

ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich 

ogółem 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

2 145 2 281 2 707 2 698 2 710 2 676 

Wskaźniki liczby ludności korzystających z oczyszczalni pokazują, że gmina podejmuje działania 
rozwojowe w tym obszarze. Skutkiem takiego podejścia jest zwiększanie komfortu życia na 
terenie gminy – co wskazuje wynik badania ludności miejscowej. 

Ze względu na zmiany w demografii na terenie gminy Świerzno zauważa się zmiany w zużyciu 
wody co przedstawiono w latach 2011-2016 

Zużycie wody 

Nazwa eksploatacja sieci wodociągowej - gospodarstwa domowe 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[dam3] [dam3] [dam3] [dam3] [dam3] [dam3] 

Świerzno 
(2) 

192,6 197,4 199,8 198,8 182,2 183,4 

zużycie wody na 1 mieszkańca 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] 

44,2 45,7 46,3 45,6 43,9 42,7 

Spadek poziomu zużycia wody jest wynikiem nie tylko migracji oraz zmian w strukturze 
demografii ludności miejscowej, ale również jest efektem modernizacji i rozwoju sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Świerzno. 

5.2.4 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Niewielki obszar terenu gminy jest dobrze zagospodarowany pod względem zasobów 

mieszkaniowych i przestrzeni funkcjonalnej w której żyją mieszkańcy. 

Przeciętna powierzchnia mieszkaniowa na 1 mieszkańca 
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Nazwa przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] 

Świerzno  71,6 71,8 72,8 73,1 73,4 73,4 

Wskazuje się na stałą i relatywnie dużą przestrzeń mieszkaniową przypadającą na 1 
mieszkańca gminy. Wykazuje się bezpośredni związek z rodzajem i ilością budynków 
mieszkalnych na terenie gminy. Należy stwierdzi, że zdecydowana większość jest podłączona 
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, bądź jest na etapie modernizacji, przebudowy lub 
budowy. Wykaz podłączeń przedstawiono w latach 2011-2016. 

Udział budynków podłączonych do kanalizacji i wodociągów w budynkach ogółem 

Nazwa ogółem 

wodociąg kanalizacja 

2015 2016 2015 2016 

[%] [%] [%] [%] 

Świerzno 
(2) 

77,2 84,3 68,2 54,5 

Zauważalny spadek w liczbie budynków podłączonych do wodociągu i kanalizacji w 2016 roku 
dotyczy kwestii związanych z modernizacją i planami rozwojowymi w tym zakresie. Zwłaszcza 
w sferze kanalizacji występuje modernizacja polegająca na przyłączaniu do kolektorów 
zbiorczych w zastępstwie za indywidualne rozwiązania gospodarstw na terenie gminy. 

Na terenie gminnym wskazano na istniejące kluby sportowe, wyznaniowe i organizacje 
sportowe, a także świetlice i wiejskie ośrodki kultury, co przedstawiono w ujęciu lata 2010-
2016. 

Kluby sportowe i inne 

Nazwa kluby 

2010 2012 2014 2016 

[szt.] [szt.] [szt.] [szt.] 

Świerzno 3 5 4 3 

 

Ośrodki kultury, Świetlice, Kluby 

Nazwa ogółem 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[ob.] [ob.] [ob.] [ob.] [ob.] [ob.] 

Świerzno 4 2 4 4 4 4 

Należy stwierdzić, iż w stosunku do ilości miejscowości i sołectw liczba świetlic i ośrodków 

rekreacji kulturalnej jest mała – niewystraczająca. Co przekłada się na niską aktywność 

kulturalno-sportową mieszkańców. 
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Gmina zapewnia dostęp do wykształcenia na poziomie podstawowym oraz gimnazjalnym. 

Szkoły podstawowe 

Nazwa ogółem 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[ob.] [ob.] [ob.] [ob.] [ob.] [ob.] 

Świerzno  3 3 3 3 3 3 

 

Szkoły gimnazjalne 

Nazwa ogółem 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[ob.] [ob.] [ob.] [ob.] [ob.] [ob.] 

Świerzno  1 1 1 1 1 1 

W efekcie poziomu wykształcenia wskazanego rodzajem szkół na terenie gminy jest migracja 
ze względu na dostęp do wykształcenia, najczęściej skutkująca stałym odpływem ludzi w wieku 
produkcyjnym. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie gminy na mieszkańców w wieku 
produkcyjnym, problemem nie jest dostępność do szkolnictwa, ale umożliwienie i wsparcie 
dostępu do aktywności zawodowej – powrotu do pracy na terenie gminy, oraz wsparcia 
aktywności przedsiębiorczej. 

5.2.5 Sfera techniczna 

Gmina posiada odpowiednie do potrzeb zasoby mieszkaniowe, względnie atrakcyjne 

położenie da rozwoju infrastruktury technicznej i mieszkaniowej na terenie sołectw. Należy 

wskazać na duże zagęszczenie i dobrą dostępność do mieszkań na terenie gminy w 

zdywersyfikowanej strukturze jakości i stanu technicznego budynków mieszkalnych i 

przestrzeni okołoosiedlowej. Potencjał stanowią również budynki infrastruktury przemysłowej 

Budynki przemysłowe na terenie gminy Świerzno 
 

Rodzaj budynku Wybudowany 
przed 1945 

Wybudowany 
do 1990 

Wybudowany 
po 1990 

Ciesław Mieszalnia pasz x 1 x 

Ciesław Produkcja Brykietu i peletu x 1 x 

Chomino Produkcja okien aluminiowych i PVC x 1 x 

Chomino Zakład kamieniarski x x x 

Trzebieradz Betoniarnia 1 x x 

Jatki Zakład spawalniczy 1 x x 

Gostyń Stolarnia x 1 x 

Świerzno Warsztat samochodowy 1 x 1 

Stuchowo Piekarnia 1 x x 
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Rybice Hurtownia przemysłowa x x 1 

Gostyń Dystrybucja napojów x x 1 

Stuchowo Zajezdnia autobusów i warsztat 
samochodowy 

x 1 x 

Infrastruktura przemysłowa w zakresie zabudowań należy do przestarzałej i wymaga wsparcia 
technicznego w zakresie modernizacji i przebudowy. Jednak zauważa się potencjał do 
wykorzystania dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy. 

Zakres dostępności do mieszkalnictwa i poziom zagospodarowania przestrzeni mieszkalnej na 
terenie gminy jest wystarczający. Wykazuje również duży potencjał w zakresie dostępności to 
mieszkań nowych, a także do mieszkań na rynku wtórnym. 

Budynki mieszkalne na terenie gminy Świerzno 
 

Liczba 
budynków 

Wybudowane 
przed 1945 

Wybudowane 
do 1990 

Wybudowane 
po 1990 

Częściowo 
wyremontowane 

Przeznaczone 
do remontu 

Świerzno 101 38 28 35 41 32 

Kaleń 30 25 2 3 19 7 

Gostyniec 45 35 1 9 21 9 

Trzebieradz 25 12 2 11 9 3 

Kol. Gostyń 5 4 1 x 4 x 

Gostyń 76 49 19 8 48 11 

Rybice 5 5 x x 2 2 

Sulikowo 12 7 4 1 8 4 

Dąbrowa 13 8 x 5 10 3 

Redliny 12 6 x 6 6 x 

Ugory 12 10 2 x 7 5 

Jatki 30 28 x 2 22 5 

Chomino 49 40 5 4 31 10 

Margowo 14 12 2 x 9 3 

Osiecze 13 12 1 x 8 4 

Duniewo 11 9 1 1 7 2 

Krzemykowo 6 6 x x 4 2 

Krzepocin 19 18 x 1 12 6 

Ciesław 34 31 2 1 21 10 

Kępica 11 10 1 x x x 

Będziszewo 9 8 1 x 5 3 

Stuchowo 29 14 14 1 18 4 

Starza 14 8 5 1 8 4 

Ogółem 575 395 91 89 320 129 

Należy wskazać na wysoką liczbę budynków mieszkalnych wyremontowanych lub częściowo 
wyremontowanych stanowiących wysoki udział w liczbie budynków ogółem. Problemem jest 



Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Świerzno do 2023 roku 
-------------------------------- 

 

 

 

 

 

67 

jednak poziom zasobności portfela potencjalnych mieszkańców i dostęp to możliwości 
kredytowania nabycia nieruchomości. 

Wyznacza się następujące obszary zdegradowane: 

1) W sferze społecznej: 

Na terenie wszystkich sołectw za obszar zdegradowany uznaje się niewystarczającą liczbę 
miejsc pracy, jak również ograniczoną aktywność miejscowej ludności w zakresie 
podejmowania działalności gospodarczej. 

Na tym samym terenie za obszar zdegradowany uznaje się brak aktywności kulturalno-
oświatowej, rekreacyjnej i sportowej. 

Uznaje się, że wykluczenie społeczne z powodu ubóstwa, bezrobocia i obniżonych kwalifikacji 
zawodowych, w tym wykształcenia stanowi obszar zdegradowany na terenie wszystkich 
sołectw gminy Świerzno. 

Za obszar zdegradowany nie uznaje się zakresu wynikającego ze wskaźników starości 
demograficznej i niskiego przyrostu naturalnego, ponieważ jest on wynikiem braku miejsc 
pracy i braku aktywności ekonomicznej, a także braku szkolnictwa średniego na terenie gminy. 
Tereny Sołectwa gminy nie są pod tym względem wystarczająco atrakcyjne by stanowić o 
możliwości powrotu ludzi wykształconych i podejmujących aktywność ekonomiczną 
skutkującą ponownym osiedlaniem. 

2) W sferze gospodarczej: 

Za obszar zdegradowany uznaje się tereny wszystkich sołectw gminy Świerzno ze względu na 
brak działań wspierających podejmowanie działalności gospodarczej i aktywności zawodowo 
ekonomicznej.  

Kolejnym obszarem zdegradowanym jest teren wszystkich sołectw ze względu na całkowity 
brak możliwości  podejmowania przez mieszkańców działań zmierzających do uzupełnienia lub 
zmiany zakresu kwalifikacji i kompetencji zawodowych. 

Nie uznaje się za obszar zdegradowany zakresu wynikającego ze wskaźników dostępności do 
podejmowania działalności turystyczno-rekreacyjnej. Na terenie gminy, we wszystkich 
sołectwach zauważa się niewykorzystany, ale dostępny potencjał dla działalności turystycznej 
i agroturystyczne a także gastronomicznej. 

3) W sferze środowiskowej: 

Za pierwszy obszar zdegradowany uznaje się brak oczyszczalni przydomowych w miejscowości 
Jatki, Ugory, Będziszewo, Gostyniec, Kaleń, Dąbrowa, Redliny i Margowo. 

Obszarem zdegradowanym jest teren miejscowości Jatki ze względu na niewydajną i 
niewystarczająca sieć wodociągową. 
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Wszystkie sołectwa stanowią obszar zdegradowany ze względu na niewystarczający dostęp i 
użytkowanie odnawialnych źródeł energii. 

Wyznacza się obszar zdegradowany na terenie miejscowości Starza, Stuchowo i Świerzno ze 
względu na brak kolektora kanalizacji i sieci przemysłowej – kanalizacyjnej łączącej te 
miejscowości. 

4) W sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 

Za obszar zdegradowany uznaje się teren całej gminy ze względu na ograniczony dostęp do 
ośrodków rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. 

Obszarem zdegradowanym jest teren wszystkich sołectw ze względu na niewystarczający 
dostęp do infrastruktury sieciowej i technologicznej (w tym internetu), a także do obszarów 
wspólnego wypoczynku i zajęć kulturalno-oświatowych. 

5) W sferze technicznej: 

Uznaje się wszystkie sołectwa za teren zdegradowany ze względu na przestarzałą 
infrastrukturę przemysłową. 

Obszarem zdegradowanym jest teren wszystkich sołectwa ze względu na ilośc budynków 
wybudowanych przed 1945 i 1990 rokiem oraz niewystarczający poziom termomodernizacji. 

Nie uznaje się za obszar zdegradowany terenu gminy pod względem dostępu i do mieszkań 
lub możliwości ich nabycia. 

5.3 Delimitacja obszaru rewitalizacji dla gminy Świerzno 
 

Tereny przeznaczone do objęcia obszarem rewitalizacji: 

Lp. Teren/Granice Obszar 

1 Wszystkie sołectwa Społeczny: wsparcie mechanizmów pomagających w 
zmianach kwalifikacyjnych i w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej. Wsparcie w zakresie wyjścia z 
wykluczenia społecznego ze względu na ubóstwo i 
bezrobocie. 
Środowiskowy: Przebudowa i rozbudowa sieci 
wodnokanalizacyjnej i przemysłowej – kanalizacyjnej. 
Wyznaczenie terenów dla odnawialnej energii oraz 
uruchomienie mechanizmów wspierających korzystanie z 
jednostkowych punktów energii odnawialnej. 
Gospodarczy: Adaptacja wolnych powierzchni przemysłowych 
dla potrzeb miejscowej działalności gospodarczej (np. sklepy). 
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Poszukiwanie i ułatwianie dostępu do wykształcenia 
ponadgimnazjalnego i wyższego. 
Przestrzenno-funkcjonalny: rozbudowa i sieciowanie świetlic 
wiejskich i lokalnych ośrodków kulturalnych. Wsparcie 
przestrzeni przeznaczonych na agroturystykę w tym wsparcie 
działalności gastronomicznej i oferty kulturalnej. Wyznaczanie 
wspólnych przestrzeni rekreacyjnych, poprawa jakości 
otoczenia. 
Techniczna: wsparcie mechanizmów prowadzących no 
termomodernizacji, wyznaczanie planu termomodernizacji 
budynków użyteczności publicznej na terenie gminy, poprawa 
jakości dróg i infrastruktury przyłączeniowej, organizacja 
transportu publicznego ułatwiającego dostęp do aglomeracji 
miejskich, wyznaczenie terenów inwestycyjnych wraz z 
akcjami promocyjnymi w celu zainteresowania oferta 
potencjalnych inwestorów. Budowa ścieżek rowerowych 

2 Miejscowości: Jatki, 
Ugory, Będziszewo, 
Gostyniec, Kaleń, 
dąbrowa, Redliny, 
Margowo, Sulikowo, 
dąbrowa 

Przebudowanie i rozbudowanie infrastruktury 
wodnokanalizacyjnej i przyłączenie gospodarstw domowych 
do nowych i zmodernizowanych sieci. Budowa dróg i ciągów 
pieszych. Przebudowa i budowa nowych punktów oświetlenia 
przestrzeni wspólnych w tym dróg i ciągów pieszych. 

3 Miejscowości: 
Świerzno, Stuchowo 

Budowa remizy strażackiej, modernizacja połączeń drogowych 
i punktów oświetlenia. 

4 Miejscowości: 
Chomino, Ciesław, 
Duniewo, Rybice 

Dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej. Modernizacja dróg i 
ciągów pieszych, drogi rowerowe i modernizacja punktów 
świetlnych. 

5 Wszystkie sołectwa Umożliwienie dostępu mieszkańców do gazu ziemnego. 
Budowa infrastruktury gazowej i przyłączy przydomowych. 

6. Miejscowości: 
Świerzno, Ciesław, 
Gostyń, Gostyniec, 
Margowo,  

Zwiększenie potencjału kulturalno-rekreacyjnego poprzez 
budowę, przebudowę, modernizację i doposażenie świetlic 
wiejskich. Powiększenie oferty kulturalnej i aktywizacja 
mieszkańców do czynnego udziału w realizacji oferty 
kulturalnej i rekreacyjnej nowych i zmodernizowanych 
świetlic. 

7 Wszystkie sołectwa Promocja lokalnego wytwórstwa poprzez aktywizację 
społeczności lokalnej w zakresie udostępniania i marketingu 
produktów lokalnych. 
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Obszary rewitalizacji wyznaczają zakres działań, które należy podjąć w celu zapewnienia 

realizacji rewitalizacji. Do zadań Gminy Świerzno należy opracowanie planów realizacyjnych, 

pozyskanie środków i wyznaczenie harmonogramu rzeczowo-finansowego zabezpieczającego 

wykonanie zadań do roku 2023. 

 

6. PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY ŚWEIRZNO DO ROKU 2023 

6.1 Wyszczególnienie działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
 

Zadania inwestycyjne do roku 2025 na terenie gminy Świerzno 

L
P
. 

Zadanie termin 
realizacji 

Potencjalne, 
podstawowe 

źródło 
finansowania 

Miernik monitorowania 
realizacji działania 

1 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
w miejscowościach: Jatki, Ugory, Będziszewo, 
Gostyniec, Kaleń, Dąbrowa, Redliny, Margowo 

2017-
2018 

RPO WZ/ 
NFOŚiGW/WFOŚiGW/ 
POIiŚ/ Gmina Świerzno 

Liczba wybudowanych 
przydomowych oczyszczalni 

2 Uzupełnienie przydomowych oczyszczalni 
ścieków w miejscowościach: Chomino, 
Ciesław, Duniewo, Rybice 

2017-
2018 

RPO WZ/ 
NFOŚiGW/WFOŚiGW/ 
POIiŚ/ Gmina Świerzno 

Liczba wybudowanych 
przydomowych oczyszczalni 

3 Budowa sieci wodociągowej na odcinku 
Sulikowo - Dąbrowa 

2017-
2018 

RPO WZ/ 
NFOŚiGW/WFOŚiGW/ 
POIiŚ/ Gmina Świerzno 

Liczba km wybudowanej, 

zmodernizowanej sieci 

wodnościekowej 

4 Modernizacja wieży ciśnień na wodociągu w 
Gostyniu 

2017-
2018 

RPO WZ/ 
NFOŚiGW/WFOŚiGW/ 
POIiŚ/ Gmina Świerzno 

Liczba zmodernizowanych 
wież ciśnień 

5 Budowa drogi na odcinku Duniewo - 
Krzemykowo 

2018-
2019 

Gmina 
Świerzno/Fundusz 

Sołectw 

Liczba km wybudowanej 
drogi 

6 Rozbudowa wodociągu w Jatkach 2019-
2020 

RPO WZ/ 
NFOŚiGW/WFOŚiGW/ 
POIiŚ/ Gmina Świerzno 

 

Liczba km wybudowanej, 

zmodernizowanej sieci 

wodnościekowej 

7 Rozbudowa remizy OSP w Świerznie z budową 
świetlicy w Świerznie 

2019-
2020 

Gmina 
Świerzno/Fundusz 

Sołectw 

Liczba rozbudowanych 
remiz, Liczba 

wybudowanych świetlic 

8 Uzupełnienie i modernizacja oświetleń 
ulicznych na terenie gminy 

2019-
2020 

RPO WZ/  
Gmina Świerzno 

Liczba uzupełnionych 
punktów oświetlenia 

9 Budowa Świetlicy wiejskiej w Ciesławiu 2018-
2022 

Gmina 
Świerzno/Fundusz 

Sołectw 

Liczba wybudowanych 
świetlic 

1
0 

Budowa ścieżek rowerowych 2018-
2025 

RPO WZ/  
Gmina Świerzno 

Liczba km wybudowanych 
ścieżek rowerowych 

1
1 

Budowa świetlicy wiejskiej w Gostyniu 2018-
2022 

Gmina 
Świerzno/Fundusz 

Sołectw 

Liczba wybudowanych 
świetlic 
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1
2 

Remont z doposażeniem świetlicy wiejskiej w 
Gostyńcu 

2018-
2022 

Gmina 
Świerzno/Fundusz 

Sołectw 

Liczba wyremontowanych 
świetlic 

1
3 

Przebudowa drogi z chodnikami na odcinku 
Stuchowo - Kępica i przez miejscowość Kepica 

2020-
2025 

RPO WZ/  
Gmina Świerzno 

Liczba km przebudowanej 
drogi, liczba km 

przebudowanych chodników 

1
4 

Adaptacja budynku gospodarczego na 
świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem 
terenu w Margowie 

2018-
2022 

Gmina 
Świerzno/Fundusz 

Sołectw 

Liczba zaadaptowanych 
budynków na świetlice, 
liczba wybudowanych 

świetlic 

1
5 

Budowa remizy strażackiej w Stuchowie 2020-
2025 

RPO WZ/  
Gmina Świerzno 

Liczba wybudowanych remiz 

1
6 

Budowa przepompowni i rurociągu 
przemysłowego z oczyszczalni ścieków w 
Stuchowie do oczyszczalni ścieków w 
Świerznie 

2020-
2025 

RPO WZ/ 
NFOŚiGW/WFOŚiGW/ 
POIiŚ/ Gmina Świerzno 

Liczba wybudowanych 
przepompowni, liczba km 
wybudowanego rurociągu 

przemysłowego 

1
7 

Remont budynku Szkoły Podstawowej w 
Stuchowie (termomodernizacja) 

2020-
2025 

RPO WZ/ 
NFOŚiGW/WFOŚiGW/ 
POIiŚ/ Gmina Świerzno 

Liczba wyremontowanych 
budynków szkolnych 

1
8 

Budowa rurociągu przemysłowego - 
kanalizacji - ze Starzy do Stuchowa 

2018-
2019 

RPO WZ/ 
NFOŚiGW/WFOŚiGW/ 
POIiŚ/ Gmina Świerzno 

Liczba km wybudowanej 
kanalizacji 

1
9 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Świerznie 

2018-
2020 

RPO WZ/ 
NFOŚiGW/WFOŚiGW/ 
POIiŚ/ Gmina Świerzno 

Liczba zmodernizowanych 
oczyszczalni, liczba 

rozbudowanych oczyszczalni 

2
0 

Budowa drogi na odcinku Jatki - Będziszewo 2020-
2025 

Gmina 
Świerzno/Fundusz 

Sołectw 

Liczba km wybudowanej 
drogi 

2
1 

Rozbudowa z chodnikami dróg gminnych w 
Świerznie w kier. Cmentarza komunalnego, 
boiska, pałacu i byłego rol-banc. 

2020-
2023 

RPO WZ/  
Gmina Świerzno 

Liczba km rozbudowanej 
drogi, liczba km chodnika 

2
2 

Przebudowa drogi na odcinku Stuchowo - 
Starza 

2020-
2025 

Gmina 
Świerzno/Fundusz 

Sołectw 

Liczba km przebudowanej 
drogi 

2
3 

Budowa drogi na odcinku Gostyń - kol. Gostyń 2020-
2025 

RPO WZ/  
Gmina Świerzno 

Liczba km wybudowanej 
drogi 

2
4 

Rozbudowa budynku administracyjnego 
Urzędu Gminy w Świerznie 

2020-
2025 

Gmina 
Świerzno/Fundusz 

Sołectw 

Liczba rozbudowanych 
budynków 

2
5 

Modernizacja i przebudowa dróg 
wewnętrznych na terenie gminy 

2019-
2025 

RPO WZ/  
Gmina Świerzno 

Liczba km 
zmodernizowanych dróg, 

liczba km przebudowanych 
dróg 

2
6 

Budowa PSZOK w Świerznie 2019-
2022 

Gmina 
Świerzno/Fundusz 

Sołectw 

Liczba wybudowanych 
PSZOK 

2
7 

Gazyfikacja pozostałej części gminy 2022-
2025 

RPO WZ/  
Gmina Świerzno 

Liczba km wybudowanego 
gazociągu 
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6.2 Finansowanie działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
Wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji wymaga zapewnienia zdywersyfikowanych źródeł finansowania zaplanowanych 

przedsięwzięć. Biorąc pod uwagę różnorodność zaplanowanych celów interwencji oraz określonych rezultatów, ma to kluczowe znaczenie dla 

efektywnej realizacji LPR. Montaż finansowy zakłada możliwość pozyskania środków pochodzących ze wszystkich możliwych do wykorzystania 

źródeł. Szansą jest tutaj zaangażowanie podmiotów prywatnych i publicznych, dla których dedykowane są poszczególne możliwości. Kluczową 

rolę odgrywać tu będą zdolności administracyjne i gotowość do absorpcji środków, a także ich dostępność. Podstawowym źródłem finansowania 

są środki pochodzące ze źródeł Unii Europejskiej, a dedykowane wprost na przedsięwzięcia dotyczące rewitalizacji lub inne możliwe do 

wykorzystania na jej rzecz. Biorąc jednak pod uwagę ograniczoną wielkość tych środków, dużą konkurencję podczas procedur konkursowych oraz 

ograniczony czas możliwości ich pozyskiwania, głównym wyzwaniem będzie zaangażowanie środków pochodzących ze źródeł prywatnych. Mogą 

one stanowić istotne dopełnienie i wpłynąć na przyspieszenie procesu rewitalizacji, bazującego na potencjale endogenicznym miasta.  

 

Środki publiczne UE  

Głównym źródłem finansowania realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

przewidziane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 6.3 Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów. Wśród innych możliwości ujętych w RPO WD, mogących uzupełnić podejmowane działania na rzecz rewitalizacji, są 

przewidziane tam przedsięwzięcia dot. m.in. poprawy infrastruktury zdrowotnej i społecznej, polepszenia efektywności energetycznej budynków, 

zachowania dziedzictwa kulturowego. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziane są możliwości wspierania 
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przedsięwzięć dotyczących m.in. remontów obiektów zabytkowych, termomodernizacji, transportu, ochrony środowiska. Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój, w którym alokowane są środki Europejskiego Funduszu Społecznego, umożliwia zaplanowanie i realizację 

przedsięwzięć ukierunkowanych na wsparcie sfery społecznej. Możliwe są tu do sfinansowania działania dotyczące przeciwdziałania bezrobociu, 

wykluczeniu społecznemu, rozwoju przedsiębiorczości czy edukacji formalnej i nieformalnej.  

 

Środki publiczne  

Głównym źródłem mogą tu być programy dotacyjne poszczególnych ministerstw, np. (A) Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej 

Osób Starszych na lata 2014 –2020, umożliwiający finansowanie działań na rzecz integracji międzypokoleniowej, aktywizacji środowiska osób 

starszych. (B) Program Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2020, umożliwiający finansowanie działań dedykowanych różnym grupom 

wiekowym, w tym wsparcia rodziny na różnych etapach życia oraz stworzenia warunków rozwoju młodzieży. (C) Program Operacyjny Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 umożliwiający realizację przedsięwzięć dotyczących aktywizacji społecznej i obywatelskiej przez organizacje 

pozarządowe. Możliwość finansowania działań “miękkich” ma kluczowe znaczenie dla powodzenia procesu rewitalizacji. Dodatkowym źródłem 

mogą być fundusze inwestycyjne i instrumenty zwrotne BGK i PIR S.A. Środki jednostek samorządu terytorialnego Środki Gminy Świerzno, 

przewidziane na prowadzenie inwestycji publicznych na obszarze rewitalizacji, będą kluczowym źródłem finansowania. Gmina będzie miała 

możliwość angażowania środków jako udziału w prowadzonych inwestycjach oraz w miarę możliwości zapewni wkład własny dla lokalnych 

interesariuszy. 
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Środki prywatne  

Możliwość zaangażowania środków pochodzących z sektora biznesu czy osób fizycznych uzależnione jest od wielu czynników zewnętrznych i 

wewnętrznych, np. dostępności środków w ramach programów pomocowych, kondycji finansowej. Zaangażowanie środków pochodzących z 

sektora biznesu może mieć różnorodną formę określoną w możliwościach prawnych. Środki pochodzące i/lub pozyskane przez organizacje 

pozarządowe mogą stanowić istotne dopełnienie działań podejmowanych na obszarze rewitalizacji, co wymaga włączenia przedstawicieli 

lokalnych organizacji. 

Źródło 
finansowania 

Obszar finansowania Poddziałania PGN 
gminy Świerznono 

Program  Charakterystyka programu  

NFOŚiGW OCHRONA ATMOSFERY Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 1.2 
Poddziałanie 2.1 
 

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 
 
Część 1) Współfinansowanie 
opracowania programów 
ochrony powietrza i planów 
działań krótkoterminowych 
 
Część 2) KAWKA – Likwidacja 
niskiej emisji wspierająca wzrost 
efektywności energetycznej i 
rozwój rozproszonych 
odnawialnych źródeł energii 
 
Część 3) Gazela BIS - 
Niskoemisyjny zbiorowy 
publiczny transport miejski 

Cel programu: 
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w 
których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych 
zanieczyszczeń, poprzez opracowanie programów ochrony powietrza oraz poprzez zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5, PM10 oraz emisji CO2. 
Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla 
Europy (CAFE). 
Budżet 
Budżet na realizację celu programu wynosi do 425 500 tys. zł., w tym: 
1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 125 500 tys. zł, 
2) dla zwrotnych form dofinansowania – 300 000 tys. zł. 
 
Część 1) Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działań 
krótkoterminowych 
Okres wdrażania 
Program realizowany będzie w latach 2015 - 2018, przy czym: 
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2018 r., 
2) środki wydatkowane będą do 2018 r. 
 
Terminy i sposób składania wniosków 
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w 
ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie 
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internetowej NFOŚiGW. 
 
Formy dofinansowania - Dotacja 
 
Intensywność dofinansowania - Dofinansowanie w formie dotacji do 50 % kosztów 
kwalifikowanych. 
 
Warunki dofinansowania 
1) wykonana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) ocena 
poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni lub lata poprzednie, 
sporządzana każdego roku, w terminie do dnia 31 marca (do 2012 roku) i do dnia 30 kwietnia 
(od 2013 roku), wskazująca strefy, w których poziom substancji 
przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub/i poziom docelowy; 
2) wskazanie liczby stref na danym terenie (wynikających z oceny WIOŚ), w stosunku do których 
powstał obowiązek opracowania programu ochrony powietrza; 
3) zobowiązanie do opracowania programów ochrony powietrza i planów działań 
krótkoterminowych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 
września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań 
krótkoterminowych (Dz. U. 2012 poz. 1028). 
Beneficjenci - Województwa 
 
Rodzaje przedsięwzięć 
1) opracowanie programów ochrony powietrza; 
2) opracowanie planów działań krótkoterminowych. 
 
Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i 
rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii 
Okres wdrażania 
Program realizowany będzie w latach 2015 - 2018, przy czym: 
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów pomiędzy NFOŚiGW, a WFOŚiGW) 
podejmowane będą do 2016 r., 
2) środki wydatkowane będą do 2018 r. 
 
Terminy i sposób składania wniosków 
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 
1. Terminy, sposób składania wniosków przez WFOŚiGW i ich rozpatrywania określone 
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zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane 
będą na stronie internetowej NFOŚiGW. 
2. Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych określają indywidualnie 
WFOŚiGW w ogłoszeniach o konkursach umieszczanych na swoich stronach internetowych. 
 
Formy dofinansowania 
Udostępnienie środków finansowych WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji. 
 
Beneficjenci 
1) Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej (WFOŚiGW). 
2) Beneficjentem końcowym są podmioty właściwe dla realizacji przedsięwzięć wskazanych w 
programach ochrony powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia mogące 
być przedmiotem dofinansowania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, z uwzględnieniem warunków niniejszego 
programu. Kategorie beneficjentów końcowych wskażą indywidualnie WFOŚiGW w ogłaszanych 
konkursach. 
3) Ostatecznym odbiorcą korzyści są podmioty właściwe dla realizacji przedsięwzięć wskazanych 
w programach ochrony powietrza, korzystające z dofinansowania, wyłącznie 
za pośrednictwem beneficjenta końcowego. 
 
Rodzaje przedsięwzięć 
Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia ujęte w obowiązujących, na dzień 
ogłoszenia przez WFOŚiGW konkursu, programach ochrony powietrza, w szczególności: 
1) przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem 
efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji 
i odnawialnych źródeł energii, w szczególności: 
a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, 
kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do 
miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności 
wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania 
emisyjne określone przez właściwy organ. 
W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące 
warunki: 

- posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły 
grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwo mocy 
nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub 
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równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia 
zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty 
złożenia wniosku o dofinansowanie; 

- posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać 
wymagania: klasy 4 lub 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do 
użytkowania przed 01/01/2016; klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi 
oddanych do użytkowania po 01/01/2016; 

- powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów 
zgazowujących) i nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów 
umożliwiających jego zamontowanie. 

Obowiązkowym elementem projektu obejmującego zastosowanie urządzeń grzewczych na 
paliwo stałe (węgiel kamienny lub biomasę) powinno być zapewnienie systemu kontroli 
eksploatacji tych urządzeń. Minimalny zakres kontroli 
powinien obejmować: 

- trwałą likwidację starego kotła na paliwo stałe i użytkowanie urządzenia grzewczego 
objętego dofinansowaniem jako podstawowego źródła ciepła w budynku; 

- weryfikację nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów 
(np. dorobiony dodatkowy ruszt); 

- warunki składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem; 
- weryfikację faktur zakupu paliwa w zakresie zgodności z parametrami paliwa 

dopuszczonymi przez producenta kotła w dokumentacji techniczno-ruchowej 
urządzenia, w tym możliwość pobrania i zbadania parametrów próbki paliwa. 

W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. 
obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej; 
b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze 
źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z 
podłączeniem obiektów do sieci; 
c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła 
opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła 
opalane paliwem stałym; 
2) zakup aparatury dla kontroli rodzaju stosowanych paliw i pomiaru emisji (dotyczy, jeżeli 
beneficjentem końcowym jest jednostka samorządu terytorialnego lub instytucja przez nią 
wskazana); 
3) kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów końcowych z wyłączeniem osób fizycznych) 
pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o 
horyzoncie czasowym prowadzenia zakazu stosowania paliw stałych lub innych działań 
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systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań 
naprawczych; 
4) utworzenie baz danych (dotyczy jeżeli beneficjentem końcowym jest jednostka samorządu 
terytorialnego lub instytucja przez nią wskazana) pozwalających na inwentaryzację źródeł 
emisji. 
 
Część 3) Gazela BIS - Niskoemisyjny zbiorowy publiczny transport miejski 
Okres wdrażania 
Program realizowany będzie w latach 2016 - 2023, przy czym: 
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r., 
2) środki wydatkowane będą do 2023 r. 
 
Terminy i sposób składania wniosków 
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio 
w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie 
internetowej NFOŚiGW. 
 
Formy dofinansowania 
Pożyczka 
 
Beneficjenci 
Beneficjentami programu mogą być miasta regionalne lub subregionalne wskazane 
w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego w Kontraktach Terytorialnych zawartych z 
województwami - jako organizatorzy publicznego transportu zbiorowego. 
 
Rodzaje przedsięwzięć 
Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć dotyczących zbiorowego 
publicznego transportu miejskiego. Program dopuszcza następujące działania: 
1) dotyczące taboru, polegające na zakupie nowych: tramwajów lub trolejbusów lub 
autobusów o napędzie hybrydowym lub elektrycznym lub gazowym; 
2) dotyczące informacji i promocji, związane z rozpowszechnianiem rozwiązań 
niskoemisyjnych zastosowanych w dofinansowanym przedsięwzięciu; 
3) dotyczące zarządzania i infrastruktury dla niskoemisyjnego transportu polegające na: 
a) modernizacji lub budowie stacji obsługi tankowania paliwami gazowymi lub 
ładowania energią elektryczną pojazdów publicznego transportu zbiorowego 
w zakresie dostosowania do rodzaju paliwa zastosowanego w autobusach zakupionych 
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w ramach przedsięwzięcia; 
b) zakupie i montażu systemów sterowania ruchem drogowym zapewniających wysoki 
priorytet dla pojazdów kołowych komunikacji miejskiej (w tym systemów sterowania 
obszarowego i detekcji lokalnej, wymiana sterowników, zmiany programów 
sygnalizacji świetlnej, budowa lub przebudowa sygnalizacji); 
c) wyznaczaniu wydzielonych pasów ruchu dla komunikacji miejskiej, w tym wykonanie 
projektu zmiany organizacji ruchu drogowego oraz oznakowania pionowego 
i poziomego; 
d) budowie parkingów Park&Ride o charakterze buforowym, położonych nie dalej niż 
100 m od przystanków komunikacyjnych; 
e) budowie systemu informacji pasażerskiej (SIP), na przystankach, w pojazdach, 
w internecie; 
f) budowie systemów ułatwiających sprzedaż (dostępność) biletów; 
g) zakupie i montażu parkometrów; 
h) zakupie systemów informatycznych do zarządzania komunikacją miejską, planowania 
sieci komunikacyjnych, rozliczania zużycia paliwa; 
i) budowie dróg rowerowych, stojaków i parkingów dla rowerów oraz publicznych 
wypożyczalni rowerów; 
j) budowie układów zasilania trakcyjnego trolejbusów. 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 1.2 
Poddziałanie 1.4 
 

LEMUR-Energooszczędne 
Budynki Użyteczności Publicznej 

Cel programu 
Zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 
w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności 
publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. 
Budżet 
Budżet na realizację celu programu wynosi do 290 000 tys. zł., w tym: 
1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 28 000 tys. zł, 
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 262 000 tys. zł. 
 
Okres wdrażania 
Program realizowany będzie w latach 2015 - 2020, przy czym: 
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2018 r., 
2) środki wydatkowane będą do 2020 r. 
 
Terminy i sposób składania wniosków 
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio 
w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie 
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internetowej NFOŚiGW. 
 
Formy dofinansowania 
1) dotacja, 
2) pożyczka. 
 
Beneficjenci 
1) podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek 
budżetowych, 
2) samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu 
terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań 
własnych j.s.t. wskazanych w ustawach, 
3) organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne 
związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych 
oraz kościelne osoby prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych 
przepisów, 
4) jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe posiadające osobowość prawną, 
5) parki narodowe. 
 
Rodzaje przedsięwzięć 
Inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie nowych budynków 
użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 1.4 
Poddziałanie 2.1 
Poddziałanie 2.2 

Dopłaty do domów 
energooszczędnych 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia 
do tego, aby od początku 2021 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal 
zerowym zużyciu energii”. Nowy program priorytetowy ma na celu przygotowanie inwestorów, 
projektantów, producentów materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań Dyrektywy. 
Będzie stanowił impuls dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza 
korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla 
społeczeństwa. Jest to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki 
mieszkalne o niskim zużyciu energii. 
 
Cel programu 
Oszczędność energii i ograniczenie lub unikniecie emisji CO2 poprzez dofinansowanie 
przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w nowobudowanych 
budynkach mieszkalnych. 
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Budżet 
Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania wynoszą 300 mln zł. 
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form 
dofinansowania programu wynoszą 300 mln zł. 
 
Okres wdrażania programu 
1. Program jest wdrażany w latach 2013 – 2022. 
2. Alokacja środków (kwota dotacji w planowanych do zawarcia umowach kredytu): 
1) 100 mln zł – w latach 2013 – 2015; 
2) 200 mln zł – w latach 2016 – 2018; 
z zastrzeżeniem, że mogą następować przesunięcia alokacji środków między ww. okresami, w 
zależności od poziomu wykorzystania przez banki limitu środków na częściowe spłaty 
kapitału kredytu. 
3. Wydatkowanie środków w terminie do 31.12.2022 roku. 
 
Terminy i sposób składania wniosków 
1. Nabór wniosków o dotacje NFOSiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie 
ciągłym. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowę o współpracy z NFOSiGW. 
2. Wykaz banków, które zawarły umowę o współpracy z NFOSiGW, publikowany będzie na 
stronie internetowej NFOSiGW. 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 1.4 
Poddziałanie 2.2 
 

Inwestycje energooszczędne w 
MŚP 

Cel programu 
Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie 
efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i 
średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2. 
 
Budżet 
Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania wynoszą 59 910,5 tys. zł. 
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form 
dofinansowania programu wynoszą 60 000 tys. zł. 
 
Okres wdrażania programu 
1. Okres wdrażania w latach 2014 – 2017. 
2. Alokacja środków w latach 2014 – 2016. 
3. Wydatkowanie środków: do 31.12.2017 r. 
 
Terminy i sposób składania wniosków 
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1. Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych wraz 
z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym przez banki, które zawarły umowy o 
współpracy z NFOŚiGW. 
2. Wykaz banków, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW będzie opublikowany na 
stronie internetowej NFOŚiGW 
 
Formy dofinansowania 
Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych realizowane za pośrednictwem 
banku na podstawie umowy o współpracę zawartej z NFOŚiGW. 
 
Intensywność dofinansowania 
1) dotacja w wysokości: 
a) 10% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzięć obejmujących realizację działań inwestycyjnych w zakresie 
poprawy efektywności energetycznej, 
b) 10% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzięć obejmujących realizację działań inwestycyjnych w zakresie 
termomodernizacji budynku/ów, 
c) 15% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzięć wymienionych w lit. a) lub b), w przypadku, gdy inwestycja 
została poprzedzona audytem energetycznym. Zakres rzeczowy zrealizowanego przedsięwzięcia 
musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego, 
d) dodatkowo do 15% kapitału kredytu bankowego na pokrycie poniesionych kosztów wdrożenia 
systemu zarządzania energią (SZE), jednak nie więcej niż 10 000 złotych, jeśli w ramach 
zrealizowanego przedsięwzięcia beneficjent wdroży SZE według zasad określonych przez 
NFOŚiGW; 
2) przy ustalaniu wysokości dotacji uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy 
publicznej. 
 
Beneficjenci 
Prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa) utworzone na mocy polskiego prawa i działające 
w Polsce. Beneficjent musi spełniać definicję mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 124 z 20.5.2003, s. 
36). 
 
Rodzaje przedsięwzięć 
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W ramach programu do dofinansowania kwalifikują się następujące przedsięwzięcia: 
1) Inwestycje LEME - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych w zakresie: 
a) poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, 
b) termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, 
realizowane poprzez zakup materiałów/urządzeń/technologii zamieszczonych na Liście LEME2. 
2) Inwestycje Wspomagane - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych, 
które nie kwalifikują się jako Inwestycje LEME, w zakresie: 
a) poprawy efektywności energetycznej i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku których 
zostanie osiągnięte min. 20% oszczędności energii, 
b) termomodernizacji budynku/ów i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku których zostanie 
osiągnięte minimum 30% oszczędności energii. 
Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekroczy 1 000 
000 euro. 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 1.4 
Poddziałanie 2.1 
Podddziałanie 2.2 
Podddziałanie 2.3 
Poddziałanie 3.2 

Ryś - termomodernizacja 
budynków jednorodzinnych 

Cel programu 
Zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów w wyniku poprawy efektywności wykorzystania energii w 
istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. 
Budżet 
Budżet na realizację celu programu wynosi do 400 mln zł, w tym: 
1. dla bezzwrotnych form dofinansowania do 120 mln zł, 
2. dla zwrotnych form dofinansowania do 280 mln zł. 
 
Okres wdrażania 
Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym: 
1. zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r., 
2. środki wydatkowane będą do 2023 r. 
 
Terminy i sposób składania wniosków 
1. Nabór wniosków o kredyt wraz z dotacją prowadzony jest w trybie ciągłym przez banki, które 
zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW. 
2. Banki zostaną wyłonione zgodnie z procedurą opisaną w załączniku do programu „Procedura 
wyboru banków”. 
3. Wykaz banków, które zawarły umowę o udostępnienie środków z NFOŚiGW, publikowany 
będzie na stronie internetowej NFOŚiGW. 
 
Formy dofinansowania 
1) środki udostępnione bankom z przeznaczeniem na udzielenie kredytów bankowych; 
2) środki udostępnione bankom z przeznaczeniem na dotacje. 
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Beneficjenci 
1) osoby fizyczne, 
2) jednostki samorządu terytorialnego, 
3) organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki 
wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne 
osoby prawne, posiadające prawo własności (w tym: współwłasność, spółdzielcze własnościowe 
prawo) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego dopuszczonego do użytkowania. 
W przypadku, gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób lub 
podmiotów, dofinansowanie przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi, pod warunkiem 
wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku. 
Przez jednorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek 
w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną 
całość, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie 
powierzchni całkowitej. 
 
Rodzaje przedsięwzięć 
Przedsięwzięcia polegające na wykonaniu następujących prac remontowych w dopuszczonym do 
użytkowania jednorodzinnym budynku mieszkalnym, spełniających wymagane standardy 
techniczne. 
Grupa I. Prace termoizolacyjne: Ocieplenie ścian zewnętrznych, Ocieplenie dachu / stropodachu 
nad ogrzewanymi pomieszczeniami, Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną 
piwnicą (dopuszcza się zmniejszenie wymagań w przypadku braku możliwości technicznych), 
Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej 
Grupa II. Instalacje wewnętrzne: Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z 
odzyskiem ciepła, Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,  
Grupa III. Wymiana źródła ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej: Instalacja 
kotła kondensacyjnego, Instalacja węzła cieplnego, Instalacja kotła na biomasę, Instalacja 
pompy ciepła typu solanka/woda, woda/woda lub bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, 
Instalacja pompy ciepła typu powietrze/woda, Instalacja kolektorów słonecznych 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 1.4 
Poddziałanie 2.1  
Podddziałanie 2.2 
Podddziałanie 2.3 
Poddziałanie 3.2 

BOCIAN-rozproszone, 
odnawialne źródła energii 

Cel programu 
Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji 
wykorzystujących odnawialne źródła energii 
Budżet 
Budżet na realizację celu programu wynosi do 570 000 tys. zł., 
w tym: 
1) dla zwrotnych form dofinansowania – do 570 000 tys. zł. 
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Okres wdrażania 
Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym: 
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r., 
2) środki wydatkowane będą do 2023 r. 
 
Terminy i sposób składania wniosków 
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w 
ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie 
internetowej NFOŚiGW. 
 
Formy dofinansowania 
Pożyczka 
 
Intensywność dofinansowania 
Dofinansowanie w formie pożyczki do 85 % kosztów kwalifikowanych 
 
Beneficjenci 
Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Rodzaje przedsięwzięć 
1) Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii o mocach 
mieszczących się w następujących przedziałach: 
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2) w ramach programu mogą być realizowane instalacje hybrydowe, przy czym moc każdego 
rodzaju przedsięwzięcia musi spełnić warunki określone w pkt. 1). 
W ramach programu mogą być dodatkowo wspierane systemy magazynowania energii 
towarzyszące inwestycjom OZE o mocach nie większych niż 10-krotność mocy zainstalowanej dla 
każdego ze źródeł OZE, w szczególności: 
a) magazyny ciepła, 
b) magazyny energii elektrycznej. 
 
Dofinansowanie dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć wynosi: 
a) elektrownie wiatrowe – do 30 %, 
b) systemy fotowoltaiczne – do 75 %, 
c) pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – do 50 %, 
d) małe elektrownie wodne – do 50 %, 
e) źródła ciepła opalane biomasą – do 30 %, 
f) biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z 
wykorzystaniem biogazu rolniczego oraz instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem 
wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej – do 75%, 
g) wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę – do 75 % 
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia w forma pożyczki zwrotnej. 
 
Kwota pożyczki może wynieść od 2 mln zł do 40 mln zł. 
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Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 1.4 
Poddziałanie 2.1 
Podddziałanie 2.2 
 

Prosument-dofinansowanie 
mikroinstalacji OZE 

Cel programu 
Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii 
z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych 
oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. 
 
Budżet 
Budżet na realizację celu programu wynosi do 714 700 tys. zł., w tym: 
1. dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 251 400 tys. zł., 
2. dla zwrotnych form dofinansowania – do 463 300 tys. zł. 
 
Można uzyskać pożyczkę/kredyt wraz z dotacją do 100% kosztów kwalifikowanych. Wysokość 
dotacji wynosić będzie od 20% lub 40% (15% lub 30% po 2015 roku).  
Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi od 100 tys. zł do 450 tys. zł, w 
zależności od rodzaju przedsięwzięcia i beneficjenta.  
Maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem wynosi 15 lat. 
 
Część 2a) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż 
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla samorządów 
Okres wdrażania 
Program realizowany będzie w latach 2015 - 2022, przy czym: 
1. zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r, 
2. środki wydatkowane będą do 2022 r. 
 
Terminy i sposób składania wniosków 
1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 
2. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio 
w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie 
internetowej NFOŚiGW. 
 
Formy dofinansowania 
1) pożyczka; 
2) dotacja. 
 
Beneficjenci 
1) jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki lub ich stowarzyszenia; 
2) spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% 
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udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych 
w ustawach. 
 
Rodzaje przedsięwzięć 
1) przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji 
następujących odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła: 
a) źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 
b) pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 
c) kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 
d) systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp, 
e) małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, 
f) mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, 
służących na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych 
znajdujących się na obszarze działania beneficjenta; 
2) przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji równolegle wykorzystującej 
więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub ciepła, wymienione w pkt 1, 
przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie 
i ekonomicznie uzasadnione; 
3) w przypadku instalacji wymienionych w pkt. 1) o mocy 0-10 kW służących do produkcji 
energii elektrycznej, podłączanych do sieci dystrybucyjnej, w których wytworzenie 
energii elektrycznej i po raz pierwszy wprowadzenie do sieci nastąpi po 01/01/2016, 
osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa nie będzie 
korzystała ze stałych cen jednostkowych, o których mowa w art. 41 ust. 10 i 15 Ustawy o 
odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 478). 
4) przez budynek mieszkalny (w tym wielorodzinny) należy rozumieć, istniejący lub będący 
w budowie, budynek wolnostojący albo samodzielną część domu bliźniaczego albo 
szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w 
połowie powierzchni całkowitej; 
5) odpowiedzialność za wybór osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania 
budynkiem mieszkalnym, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych 
ponosi beneficjent; 
6) wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych, 
o których mowa w pkt. 5 odbywać się będzie na podstawie obiektywnych, 
gwarantujących osiągnięcie efektu ekologicznego, zapewniających równe traktowanie 
kryteriów doboru. Za stworzenie kryteriów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
odpowiedzialny jest beneficjent. 
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Część 2b) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż 
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki 
 
Okres wdrażania 
Program realizowany będzie w latach 2014 - 2022, przy czym: 
1. zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r, 
2. środki wydatkowane będą do 2022 r. 
 
Terminy i sposób składania wniosków 
1. Nabór wniosków o kredyt wraz z dotacją prowadzony jest przez bank w trybie ciągłym. 
Wnioski składane są w banku, który zawarł umowę o współpracy z NFOŚiGW. 
2. Wykaz banków, które zawarły umowę o udostępnienie środków z NFOŚiGW, 
publikowany będzie na stronie internetowej NFOŚiGW. 
 
Formy dofinansowania 
1) środki udostępnione bankom z przeznaczeniem na dotacje; 
2) środki udostępnione bankom z przeznaczeniem na udzielenie kredytów bankowych. 
 
Beneficjenci 
1) osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym; 
2) wspólnoty mieszkaniowe; 
3) spółdzielnie mieszkaniowe. 
Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć: 
a) prawo własności (w tym współwłasność), 
b) użytkowanie wieczyste, 
c) spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego. 
 
Rodzaje przedsięwzięć 
1) przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji 
następujących odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła: 
a) źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 
b) pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 
c) kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 
d) systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp, 
e) małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, 
f) mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, 
służących na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych; 
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2) przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji równolegle wykorzystującej 
więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub ciepła, wymienione w pkt 1, 
przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie 
i ekonomicznie uzasadnione; 
3) w przypadku instalacji wymienionych w pkt. 1) o mocy 0-10 kW służących do produkcji 
energii elektrycznej, podłączanych do sieci dystrybucyjnej, w których wytworzenie 
energii elektrycznej i po raz pierwszy wprowadzenie do sieci nastąpi po 01/01/2016, 
osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa nie będzie 
korzystała ze stałych cen jednostkowych, o których mowa w art. 41 ust. 10 i 15 Ustawy o 
odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 478); 
4) przez budynek mieszkalny (w tym wielorodzinny) należy rozumieć, istniejący lub będący 
w budowie, budynek wolnostojący albo samodzielną część domu bliźniaczego albo 
szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w 
połowie powierzchni całkowitej. 

MIĘDZYDZIEDZINOWE Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 1.2 
Poddziałanie 1.3 
Poddziałanie 3.1 
Poddziałanie 3.2 
Poddziałanie 3.3 

Wspieranie działalności 
monitoringu środowiska 

Cel programu 
Celem programu jest wspomaganie systemu zarządzania jakością środowiska oraz 
wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa i gospodarki ze 
szczególnym uwzględnieniem wywiązywania się Polski ze zobowiązań międzynarodowych. 
 
Budżet 
Budżet na realizację celu programu wynosi do 360 000,00 tys. zł, w tym: 
1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 354 000,00 tys. zł, 
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 6 000,00 tys. zł. 
 
Część 1) Monitoring środowiska 
Okres wdrażania 
Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym: 
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r., 
2) środki wydatkowane będą do 2023 r. 
 
Terminy i sposób składania wniosków 
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w 
ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie 
internetowej NFOŚiGW. 
 
Formy dofinansowania 
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1) dotacja; 
2) pożyczka. 
 
Intensywność dofinansowania 
1) dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, 
2) dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych 
Beneficjenci 
1) podmioty należące do sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu 
terytorialnego i ich związki; 
2) jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki; 
3) uczelnie niepubliczne; 
4) spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 
przedsiębiorstwa państwowe, fundacje (dla tych podmiotów udzielane będą wyłącznie pożyczki). 
 
Rodzaje przedsięwzięć 
1) badania realizujące i wspierające państwowy monitoring środowiska, oraz przedsięwzięcia 
służące pozyskaniu danych i informacji o środowisku, w szczególności wykonanie raportów 
prezentujących wykonywane badania oraz prace badawczo - pomiarowe i metodyczne 
dotyczące zadań określonych w programie Państwowego Monitoringu Środowiska; 
2) zadania inwestycyjne związane z rozbudową zaplecza technicznego oraz zakupy wyposażenia 
laboratoriów wykonujących badania służące pozyskaniu danych i informacji o środowisku. 
 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 1.2 
Poddziałanie 3.3 

Przeciwdziałanie zagrożeniom 
środowiska 

Cel programu 
Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zagrozeń naturalnych 
(zgodnie z kierunkami działan zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów 
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywa do roku 2030”) oraz 
poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienia wybranych 
elementów zarzadzania środowiskiem. 
 
Budżet 
Budżet na realizację celu programu wynosi do 228 000 tys. zł, w tym: 
1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 213 000 tys. zł, 
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 15 000 tys. zł. 
 
Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu 
Okres wdrażania 
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Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym: 
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r., 
2) środki wydatkowane będą do 2023 r. 
 
Terminy i sposób składania wniosków 
Nabór wniosków odbywa sie w trybie ciągłym. 
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio 
w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie 
internetowej NFOSiGW. 
 
Formy dofinansowania 
1) Dotacja; 
2) Pożyczka. 
 
Intensywność dofinansowania 
1) dofinansowanie w formie dotacji do 100 % kosztów kwalifikowanych, 
2) dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych. 
 
Beneficjenci 
1) jednostki samorzadu terytorialnego i ich zwiazki; 
2) samorządowe jednostki budetowe; 
3) jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki; 
4) spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 
przedsiębiorstwa państwowe (jedynie w przypadku dofinansowania w formie 
pożyczki). 
 
Rodzaje przedsięwzięć: 
W ramach przedmiotowej część programu finansowane są działania o charakterze 
prewencyjnym, służące adaptacji do zmian klimatu, zgodnie z założeniami „Strategicznego 
Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 
z perspektywą do roku 2030”, w szczególności: 
1) działania infrastrukturalne. 
2) działania dotyczące opracowania i wdrożenia systemu monitoringu zagrożeń i systemu 
wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami, w tym budowa systemów monitoringu 
i ostrzegania przed nadzwyczajnymi zjawiskami klimatycznymi. 
3) realizacja przedsiewzięć w zakresie metod i narzedzi do analizowania zagrożeń 
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spowodowanych zmianami klimatu, w tym lokalne i regionalne plany i strategie 
w zakresie działań adaptacyjnych. 
 
Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożen 
Okres wdrażania 
Program realizowany będzie w latach 2015 – 2023, przy czym: 
1) zobowiazania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r., 
2) środki wydatkowane będą do 2023 r. 
 
Terminy i sposób składania wniosków 
Nabór wniosków odbywa sie w trybie ciągłym. 
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio 
w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie 
internetowej NFOSiGW. 
 
Formy dofinansowania 
1) Dotacja; 
2) Pożyczka. 
 
Intensywność dofinansowania 
1) dofinansowanie w formie dotacji do 100 % kosztów kwalifikowanych, 
2) dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych. 
 
Beneficjenci 
1) służby ratownicze i stowarzyszenia wskazane w Porozumieniu Ministrów: 
Środowiska oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.03.2011 r. w sprawie 
współdziałania w zakresie zwalczania zagrożen dla środowiska; 
2) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; 
3) samorzadowe jednostki budżetowe; 
4) jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki; 
5) spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 
przedsiębiorstwa państwowe (jedynie w przypadku dofinansowania w formie 
pożyczki). 
 
Rodzaje przedsięwzięć 
W ramach przedmiotowej cześci programu finansowane sa następujace działania 
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skupione na usuwaniu skutków powstałych zagrożeń środowiska - zdarzeń naturalnych 
(powodzi, pożarów, suszy) i awarii (zdarzeń wynikajacych z działalnosci człowieka) oraz 
zakupie sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych, jak również zwiazane z 
opracowaniem metod i narzędzi do analizy wyżej wskazanych zagrożeń: 
1) usuwanie skutków awarii i zagrożeń środowiska na obiektach ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, morskich obszarach przybrzeżnych oraz naturalnych akwenach; 
2) zakupy specjalistycznego sprzętu niezbednego do skutecznego prowadzenia akcji 
ratowniczych oraz prognozowania, zapobiegania, ograniczania i usuwania skutków 
zagrożen naturalnych i poważnych awarii; 
3) wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego w zakresie 
ratownictwa ekologicznego i chemicznego i realizacji Planu Zarządzania 
Kryzysowego; 
4) realizacja przedsiewzięć w zakresie metod i narzedzi do analizowania awarii 
i zagrożeń środowiska 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 1.2 
Poddziałanie 1.3 
Poddziałanie 1.4 
Poddziałanie 2.1 
Podddziałanie 2.2 
Podddziałanie 2.3 
Poddziałanie 3.1 
Poddziałanie 3.2 
Poddziałanie 3.3 

Edukacja ekologiczna Cel programu 
1. Cel główny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw 
ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. 
2. Cele szczegółowe: 
a) Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju; 
b) Kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym 
dzieci i młodzieży; 
c) Aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze 
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 
 
Budżet 
Budżet na realizację celu programu wynosi do 198 282 tys. zł, w tym: 
1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 188 282 tys. zł, 
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 10 000 tys. zł. 
 
Okres wdrażania 
Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym: 
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r., 
2) środki wydatkowane będą do 2023 r. 
 
Terminy i sposób składania wniosków 
Nabór wniosków odbywa się w trybie: 
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a) konkursowym – dla wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, co najmniej raz 
w roku; 

b) ciągłym – dla wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki. 
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio 
w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie 
internetowej NFOŚiGW. 
 
Formy dofinansowania 
1) dotacja; 
2) pożyczka. 
 
Intensywność dofinansowania 
1) dofinansowanie w formie dotacji: 
a) do 100% kosztów kwalifikowanych dla parków narodowych; 
b) do 90% kosztów kwalifikowanych dla podmiotów posiadających status organizacji 
pozarządowej, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
oraz jednostek sektora finansów publicznych innych niż pjb i parki narodowe; 
c) do 70% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych podmiotów; 
2) dofinansowanie w formie pożyczki – uzupełnienie wkładu własnego z zastrzeżeniem, że 
kwota pożyczki nie może stanowić więcej niż 100% kosztów kwalifikowanych 
pomniejszonych o wnioskowaną kwotę dotacji. Otrzymanie dofinansowania w formie 
pożyczki jest uwarunkowane otrzymaniem dofinansowania w formie dotacji, na to samo 
przedsięwzięcie; 
3) dofinansowanie w formie przekazania środków dla państwowych jednostek budżetowych – do 
100% kosztów kwalifikowanych. 
 
Beneficjenci 
Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 
O dofinansowanie nie może ubiegać się podmiot, jeśli: 
a) prowadzi działalność przez mniej niż 1 pełny rok kalendarzowy, na dzień złożenia wniosku 
(liczone od daty pierwszej rejestracji w KRS lub innym rejestrze, lub wpisu do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej); 
b) został złożony wobec niego wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy pozostaje w stanie 
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likwidacji, lub podlega zarządowi komisarycznemu, lub zawiesił swoją działalność, lub jest 
przedmiotem postępowania o podobnym charakterze; 
c) zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne; 
d) którykolwiek z urzędujących członków organu zarządzającego, wnioskującego podmiotu, 
został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego; 
e) którykolwiek z urzędujących członków organu zarządzającego, wnioskującego podmiotu, 
został prawomocnie skazany za przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 
f) jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, skazaną za przestępstwo, o którym 
mowa w punkcie d) lub e). 
 
Rodzaje przedsięwzięć 
Przedsięwzięcia edukacyjne, przyczyniające się do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, 
wsparcia w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska oraz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, w szczególności w zakresie: 
- ochrony atmosfery i klimatu; 
- bezpieczeństwa ekologicznego; 
- ochrony przed hałasem; 
- ochrony przed promieniowaniem jonizującym; 
- gospodarki odpadami; 
- różnorodności biologicznej lub gospodarowania na obszarach prawem chronionych; 
- ochrony krajobrazu; 
- racjonalnego gospodarowania zasobami; 
- racjonalnego zagospodarowania terenów zurbanizowanych; 
- ochrony wód i gospodarki wodnej; 
- ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego; 
polegające na realizacji następujących rodzajów przedsięwzięć: 
1) Kształtowanie postaw społeczeństwa z wykorzystaniem mediów tradycyjnych 
i Internetu zorganizowane i kompleksowe projekty, uwzględniające zespół powiązanych ze sobą 
działań, angażujące szereg odbiorców, wykorzystujące różnorodne narzędzia edukacyjne i 
nośniki informacyjne (media tradycyjne-telewizja, w tym idea placement, radio, prasa, outdoor, 
itp. oraz elektroniczne np. internet, aplikacje mobilne), mające na celu wykreowanie pożądanych 
postaw i zachowań u relatywnie największej liczby osób wraz z badaniami świadomości 
ekologicznej społeczeństwa oraz produkcja i dystrybucja filmów i programów telewizyjnych i 
radiowych. 
2) Aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju: 
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zorganizowane, kompleksowe projekty, bezpośrednio angażujące odbiorcę, wyzwalające 
jego długofalową aktywność w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju 
realizowane w formie działań warsztatowych, konkursowych, imprez edukacyjnych i innych 
tego typu narzędzi popularyzujących powyższe zagadnienia tematyczne. 
3) Kształcenie i wymiana najnowszej wiedzy oraz wsparcie systemu edukacji w obszarze 
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju wsparcie rozwoju specjalistycznych kompetencji 
grup mających największy wpływ na kształtowanie środowiska poprzez organizacje konferencji, 
szkoleń, seminariów, e- learningu itp.; profesjonalizacja animatorów edukacji ekologicznej, 
produkcja interaktywnych pomocy dydaktycznych dla wszystkich poziomów nauczania. 
4) Budowa, rozbudowa, adaptacja, remont, wyposażenie i doposażenie obiektów 
infrastruktury służącej edukacji ekologicznej: Tworzenie wyposażenie i doposażenie centrów 
edukacyjnych poświęconych zagadnieniom ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, 
mające wpływ na unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej obiektu lub regionu w 
dostosowaniu do odbiorców, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Poddziałanie 1.1 
Podddziałanie 2.2 
Podddziałanie 2.3 
 

SOKÓŁ 
- innowacyjne technologie 
środowiskowe 

Cel programu 
Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu 
oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji 
technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS): 

- Zrównoważona energetyka: Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 7: 
Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, 
magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 

- Surowce naturalne i gospodarka odpadami: Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 11: 
Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz 
wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody 
odzysku); Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 12: Innowacyjne technologie 
przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie 

Poprzez wdrożenie rozumie się uruchomienie produkcji nowego lub zmodernizowanego 
wyrobu, wdrożenie nowej technologii bądź rozpoczęcie świadczenia nowych usług. 
 
Budżet 
Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 000 000 tys. zł, w tym: 
1) dla zwrotnych form dofinansowania – do 1 000 000 tys. zł. 
 
Okres wdrażania 
Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym: 
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2022 r., 
2) środki wydatkowane będą do 2023 r. 
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Terminy i sposób składania wniosków 
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio 
w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie 
internetowej NFOŚiGW. 
 
Formy dofinansowania 
1) pożyczka. 
 
Intensywność dofinansowania 
dofinansowanie w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych. 
 
Beneficjenci 
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.), prowadzący działalność gospodarczą w 
formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 
(t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.). 
 
Rodzaje przedsięwzięć 
Przedsięwzięcia realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie/zakładzie 
polegające na: 
- uruchomieniu produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu/technologii, 
- wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii,  
które służą poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszają 
negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniają odporność gospodarki na presje 
środowiskowe. Przedsięwzięcia muszą wpisywać się w co najmniej jeden z poniższych 
obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji: 
7.Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, 
przesyłu i dystrybucji energii, 
11.Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz 
wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku), 
12.Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej 
zużycie. 
Przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie 
krajowym. Przez innowacyjność rozumie się zarówno innowacyjność produktową, rozumianą 
jako wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie 
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swoich cech lub zastosowań, jak i procesową, rozumianą jako wdrożenie nowej lub znacząco 
udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. 

WFOŚiGW  
w Szczecinie 
Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Województwa 
Zachodnio-
pomorskiego 

OŚ II  
GOSPODARKA 
NISKOEMISYJNA 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 1.4 
 

Działanie 2.4  
Zrównoważona multimodalna 
mobilność miejska i działania 
adaptacyjne łagodzące zmiany 
klimatu w ramach Kontraktów 
Samorządowych 
 
 

Założeniem Kontraktu Samorządowego (KS) jest urzeczywistnienie idei planowania i 
realizowania procesów rozwojowych w oparciu o wymiar terytorialny. KS realizowany będzie 
przede wszystkim w celu wzmocnienia rozwoju gospodarczego obszaru nim objętego, będącego 
podstawą do zapewnienia spójności społecznej i infrastrukturalnej. Jednym z działań 
realizowanych w ramach KS będzie wdrożenie zrównoważonej mobilności miejskiej, jak również 
działań adaptacyjnych łagodzących zmiany klimatu. 
Wsparcie będzie nakierowane na działania usprawniające komunikację publiczną tj. 
zmniejszanie zatorów, wprowadzanie ułatwień w zakresie korzystania z transportu miejskiego 
publicznego. Głównymi działaniami będą inwestycje w centra przesiadkowe, zakup i 
modernizację taboru oraz drogi dla rowerów i ciągi komunikacji miejskiej, które będą łączyć 
poszczególne części miast/miejscowości z centrami przesiadkowymi oraz które będą 
alternatywną trasą dojazdu do centrów miast dla indywidualnego transportu samochodowego. 
 
Modernizacja czy rozbudowa systemu transportu publicznego nie może być celem samym w 
sobie, ale musi być widziana w kontekście zmian w mobilności miejskiej prowadzących do 
zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców 
aglomeracji oraz zwiększenia efektywności energetycznej systemu transportowego. 
 
Wsparcie będzie możliwe dla działań podejmowanych na obszarach, dla których stworzony 
został plan gospodarki niskoemisyjnej (nie dotyczy projektów zzakresu działań informacyjno-
promocyjnych) oraz plan zrównoważonej mobilności miejskiej ( dla inwestycji w zakresie 
transportu miejskiego), jako osobny dokument lub jako element planu gospodarki 
niskoemisyjnej bądź innego dokumentu strategicznego. 
 
Podejmowana interwencja musi znajdować się na obszarach miejskich bądź obszarach 
funkcjonalnych miast. Realizacja projektu może odbywać się na terenie wiejskim, np. połączenie 
danej miejscowości z centrum przesiadkowym znajdującym się na obrzeżach miasta. Projekt taki 
musi być elementem transportu miejskiego lub mieć na celu zmianę środka transportu z 
indywidualnego samochodowego na publiczny lub indywidualny rowerowy jako środka dojazdu 
do centrum przesiadkowego bądź miejsca pracy/szkoły. 
Projekty dotyczące dróg dla rowerów i ciągów komunikacji miejskiej mogą być realizowane poza 
miastami jeśli do centrum miasta/centrum przesiadkowego/ strefy przemysłowej jest nie więcej 
niż 10 km. 
Zakres interwencji w drogi lokalne (ulice miejskie) może obejmować: 
- budowę terminali multimodalnych i jednomodalnych, 
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- przebudowę istniejącej drogi 2x2 w celu wydzielenia buspasa na pasach zewnętrznych lub 
środkowych, 
- budowę nowej drogi lub tunelu wyłącznie na potrzeby transportu publicznego, 
- poszerzenie istniejącej drogi przez dobudowanie wydzielonego buspasa, 
- przebudowa istniejącej drogi 2x1 w celu poprawy jakości funkcjonowania i dostępności 
transportu publicznego, 
- budowa/przebudowa drogi 2x1 w celu dojazdu do zajezdni/terminalu, na której wprowadzona 
zostanie linia komunikacyjna, 
- przebudowa istniejących wiaduktów, tuneli i mostów dla potrzeb transportu publicznego, w 
celu budowy buspasów, 
- przebudowa drogi może obejmować pozostałe elementy służące poprawie transportu 
miejskiego m. in. : przebudowę skrzyżowań, wzmocnienie (podwyższenie nośności), itp. 
 
Typ beneficjenta 
- przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transport zbiorowego, 
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
- jednostki organizacyjne jst. 
 
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 
(jeśli dotyczy) - 85% 

Działanie 2.5  
Modernizacja energetyczna 
obiektów użyteczności 
publicznej 

Działanie będzie realizowane poprzez głęboką modernizacje energetyczną budynków 
publicznych. 
Głęboka modernizacja energetyczna budynku jest rozumiana jako kompleksowa 
termomodernizacja rozszerzona o działania służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej. 
Modernizacja w rozumieniu prac budowlanych mieści się w pojęciu przebudowa zgodnie z 
Ustawą Prawo budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409). 
Termomodernizacja, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2014 r., poz. 712), oznacza przedsięwzięcie wpływające 
na poprawę efektywności energetycznej budynku, którego przedmiotem jest: 
- ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową 
dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
- ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych 
sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki do których 
dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii i 
izolacyjności cieplnej, określone w przepisach techniczno-budowlanych, lub zostały podjęte 
działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków, 



Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Świerzno do 2023 roku 
-------------------------------- 

 

 

 

 

 

101 

- wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją 
lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła 
dostarczanego do budynku, 
- całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie 
wysokosprawnej kogeneracji. W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie izolacyjności 
cieplnej przegród, powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii 
i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych. 
 
Głęboka modernizacja oznacza, że preferowane będą projekty zwiększające efektywność 
energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 
25% nie będą kwalifikowały się do wsparcia. 
Głęboka modernizacja energetyczna budynków powinna zostać oparta o system monitorowania 
i zarządzania energią. Dotyczy to w szczególności instalacji indywidualnych liczników ciepła oraz 
termostatów, jeżeli wynika to z audytu energetycznego. 
 
Ocena kwalifikowalności projektu będzie dokonywana w oparciu o audyty energetyczne. 
Audyty energetyczne będą mogły stanowić wydatek kwalifikowalny w projekcie. 
 
Typ beneficjenta 
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
- jednostki organizacyjne jst, 
- osoby prawne jst, 
- partnerstwa wymienionych podmiotów. 
 
Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów 
Tryb konkursowy 
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów – 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
 
Alokacja 
9 576 416 EUR 
 
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 
(jeśli dotyczy) - 85% 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 1.4 

Działanie 2.7  Działanie to będzie realizowane poprzez głęboką modernizację energetyczną budynków 
wielomieszkaniowych. 
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Poddziałanie 3.2 Modernizacja energetyczna 
wielorodzinnych budynków 
mieszkaniowych 

Głęboka modernizacja energetyczna budynku jest rozumiana jako kompleksowa 
termomodernizacja rozszerzona o działania służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej. 
Modernizacja w rozumieniu prac budowlanych mieści się w pojęciu przebudowa zgodnie z 
Ustawą Prawo budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1409). 
 
Termomodernizacja, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2014 r., poz. 712), oznacza przedsięwzięcie wpływające 
na poprawę efektywności energetycznej budynku, którego przedmiotem jest: 
- ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową 
dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i 
przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
- ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych 
sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych 
źródłach ciepła, jeżeli budynki do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają 
wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności 
cieplnej, określone w przepisach techniczno-budowlanych8, lub zostały podjęte działania mające 
na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do 
tych budynków, 
- wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją 
lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła 
dostarczanego do budynku, 
- całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie 
wysokosprawnej kogeneracji. W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie izolacyjności 
cieplnej przegród, powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii 
i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych. 
Działania służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej mogą obejmować na przykład 
modernizację klimatyzacji, wymianę urządzeń dźwigowych, oświetlenia 
itp. 
Głęboka modernizacja oznacza, że preferowane będą projekty zwiększające efektywność 
energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 
25% nie będą kwalifikowały się do wsparcia. 
 
Warunkiem wsparcia projektów dotyczących kompleksowej, głębokiej modernizacji 
energetycznej budynków będzie również konieczność zastosowania indywidualnych liczników 
ciepła, ciepłej wody oraz chłodu. Dodatkowo istnieje obowiązek instalacji termostatów i 
zaworów podpionowych, jeżeli będzie to wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. 
Powyższe wydatki będą stanowić koszt kwalifikowalny. 
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Ocena kwalifikowalności projektu będzie dokonywana w oparciu o audyty energetyczne. 
Audyty energetyczne będą mogły stanowić wydatek kwalifikowalny w projekcie. 
Preferencja dla projektów zgodnych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, który został 
pozytywnie zaopiniowanych (przez Doradcę Energetycznego funkcjonującego przy WFOŚiGW). 
Preferencja dla projektów przeciwdziałających zjawisku ubóstwa energetycznego oznacza, że 
preferowane będą projekty realizowane np. na obszarach strategicznej interwencji, na 
obszarach szczególnie zagrożonych występowaniem zjawiska ubóstwa 
Preferencja dla projektów zawierających element demonstracyjny lub informacyjny. 
 
Typ beneficjenta 
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
- jednostki organizacyjne jst, 
- TBS, 
- wspólnoty mieszkaniowe, 
- spółdzielnie mieszkaniowe, 
- organizacje pozarządowe, 
- partnerstwa wymienionych podmiotów. 
 
Alokacja 
13 500 000 EUR 
 
Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów 
Tryb konkursowy 
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów – 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
 
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 
(jeśli dotyczy) - 85% 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 1.2 
Poddziałanie 1.3 
Poddziałanie 1.4 
Poddziałanie 2.1 
Podddziałanie 2.2 
Podddziałanie 2.3 

Działanie 2.9  
Zastępowanie 
konwencjonalnych źródeł energii 
źródłami odnawialnymi 

Realizacja działania przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 
w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska 
naturalnego oraz globalnie przyczyni się do realizacji polskich zobowiązań międzynarodowych 
oraz wynikających z polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej w zakresie zwiększania 
udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  
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 Działanie obejmuje zastępowanie starych jednostek wytwarzających energię ze źródeł 
powodujących emisję zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych jednostkami wytwarzającymi 
energię z odnawialnych źródeł. Efektem realizacji projektów będzie zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. 
Efektem projektu musi być wykazanie zamknięcia dotychczas używanego źródła energii 
opartego na konwencjonalnych źródłach energii. 
 
Preferowanymi źródłami energii odnawialnej będą biomasa, biogaz i energia słoneczna. 
 
Wsparcie będzie kierowane do przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów wytwarzających 
energię na własne potrzeby. 
 
W ramach działanie możliwe jest wsparcie źródeł wytwarzających energię w kogeneracji. 
Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji 
wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych 
zanieczyszczeń powietrza. W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 
10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej 
i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka 
przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi 
skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. 
Na obszarach, na których odnotowuje się przekroczenia wartości emisji PM10, promowane 
będzie zastosowanie rozwiązań niwelujących szkodliwy wpływ emisji pyłów ze źródeł opartych o 
biomasę i biogaz (np. poprzez wybór niskoemisyjnych, wysoko wydajnych układów spalania, 
układów wychwytywania pyłów, itp.), zgodnie z Programem ochrony powietrza. 
 
W ramach działania nie będą wspierane instalacje do spalania węgla, ani do współspalania 
biomasy z węglem zarówno w instalacjach wielopaliwowego spalania, jak i dedykowanego 
spalania wielopaliwowego. 
 
Preferencja dla projektów zgodnych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, który został 
pozytywnie zaopiniowany przez Doradcę Energetycznego funkcjonującego przy WFOŚiGW. 
 
Typ beneficjenta 
- przedsiębiorcy, 
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
- jednostki organizacyjne jst, 
- jednostki sektora finansów publicznych, 
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- szkoły wyższe, 
- kościoły i związki wyznaniowe, 
- wspólnoty mieszkaniowe, 
- spółdzielnie mieszkaniowe, 
- instytucje oświatowe i opiekuńcze, 
- zakłady opieki zdrowotnej, 
- grupy producentów rolnych, 
- organy administracji rządowej prowadzące szkoły, 
- organizacje pozarządowe, 
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 
- partnerstwa wymienionych podmiotów. 
 
Alokacja 
4 000 000 EUR 
 
Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów 
Tryb konkursowy 
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów – 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
 
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 
(jeśli dotyczy) - 85% 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 1.2 
Poddziałanie 1.4 
Poddziałanie 2.1 
Podddziałanie 2.2 
Podddziałanie 2.3 
 

Działanie 2.10  
Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł 

Realizacja działania przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 
w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska 
naturalnego oraz globalnie przyczyni się do realizacji polskich zobowiązań akcesyjnych w 
zakresie zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 
Działanie będzie polegało na wsparciu budowy, przebudowy, rozbudowy jednostek 
wytwarzjących energię z odnaiwalnych źródeł. 
Preferowanymi źródłami energii odnawialnej będą biomasa, biogaz i energia słoneczna. 
Ewentualne inwestycje w instalacje w źródła oparte o energię wody mogą dotyczyć projektów 
wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących, wyposażonych w hydroelektrownie, przy 
jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej. 
W ramach działania możliwe jest wsparcie źródeł wytwarzających energię w kogeneracji. 
Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji 
wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych 
zanieczyszczeń powietrza. W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 
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10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej 
i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka 
przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi 
skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. 
Na obszarach na których odnotowuje się przekroczenia wartości emisji PM10 promowane będzie 
zastosowanie rozwiązań niwelujących szkodliwy wpływ emisji pyłów ze źródeł opartych o 
biomasę i biogaz (np. poprzez wybór niskoemisyjnych, wysoko wydajnych układów spalania, 
układów wychwytywania pyłów, itp.), zgodnie z Programem ochrony powietrza. 
 
Wsparcie będzie kierowane do przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów wytwarzających 
energię na własne potrzeby. 
 
W ramach działania nie będą wspierane instalacje do spalania węgla, ani do współspalania 
biomasy z węglem zarówno w instalacjach wielopaliwowego spalania, jak i dedykowanego 
spalania wielopaliwowego. 
 
Preferencja dla projektów przeciwdziałających zjawisku ubóstwa energetycznego oznacza, że 
preferowane będą projekty realizowane np. na obszarach strategicznej interwencji, na 
obszarach szczególnie zagrożonych występowaniem zjawiska ubóstwa (ekonomicznego i 
energetycznego), projekty realizowane przez podmioty zarządzające mieszkaniami komunalnymi 
lub socjalnymi lub w sektorze budownictwa socjalnego, lub na obszarach i w budynkach, w 
których znaczna część mieszkańców pobiera zasiłki socjalne, w tym zasiłek energetyczny. 
 
Preferencja dla projektów zgodnych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, który został 
pozytywnie zaopiniowany przez Doradcę Energetycznego funkcjonującego przy WFOŚiGW. 
 
Typy projektów 
1. Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub 
cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię 
słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych. 
 
Typ beneficjenta 
- przedsiębiorcy, 
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
- jednostki organizacyjne jst, 
- jednostki sektora finansów publicznych, 
- szkoły wyższe, 
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- kościoły i związki wyznaniowe, 
- wspólnoty mieszkaniowe, 
- spółdzielnie mieszkaniowe, 
- instytucje oświatowe i opiekuńcze, 
- zakłady opieki zdrowotnej, 
- grupy producentów rolnych, 
- organy administracji rządowej prowadzące szkoły, 
- organizacje pozarządowe, 
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 
- partnerstwa wymienionych podmiotów. 
 
Alokacja 
62 135 000 EUR 
 
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 
(jeśli dotyczy) - 85% 
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Poddziałanie 1.1 Działanie 2.11  
Zwiększenie potencjału sieci 
energetycznej do odbioru energii 
z odnawialnych źródeł energii 

Działanie będzie polegało na wsparciu budowy, przebudowy, rozbudowy sieci energetycznych do 
odbioru energii ze źródeł odnawialnych. 
Projekty realizowane przez OSD (operatorów systemu dystrybucyjnego) dotyczące sieci 
dystrybucyjnej o napięciu SN i NN (poniżej 110kV). 
Wsparte sieci muszą charakteryzować się zwiększonym potencjałem do odbioru energii ze źródeł 
odnawialnych. 
Rezerwacja nowych mocy przyłączeniowych wyłącznie dla instalacji odnawialnych źródeł energii. 
 
Typy projektów 
1. Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii. 
 
Typ beneficjenta 
Przedsiębiorcy (operatorzy sieci SN i NN poniżej 110 kV) 
 
Alokacja 
1 000 000 EUR 
 
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 
(jeśli dotyczy) - 85% 

Poddziałanie 1.1 
 

Działanie 2.12  
Rozwój kogeneracyjnych źródeł 
energii 

Działanie będzie polegało na budowie, rozbudowie, przebudowie jednostek wytwarzających 
energię w wysokosprawnej kogeneracji z konwencjonalnych źródeł energii. 
Realizacja instalacji kogeneracyjnych wpłynie na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, przez co 
ograniczona zostanie emisja zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do powietrza. 
Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji 
wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych 
zanieczyszczeń powietrza. 
W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności 
energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy 
zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących 
instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w 
porównaniu do istniejących instalacji. Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla 
wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie 
zastępują urządzeń o niskiej emisji CO2, a inne alternatywne 
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rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne. 
W ramach projektów możliwe będzie modernizowanie jednostki kogeneracyjnej w celu 
podniesienia jej sprawności. 
Powstające nowe jednostki energii muszą być skonstruowane w wielkości odpowiadającej 
lokalnemu zapotrzebowaniu na ciepło użytkowe. 
Moc elektryczna jednostki powstała w wyniku realizacji projektów nie może przekroczyć 1 MWe. 
 
Preferencja dla projektów przeciwdziałających zjawisku ubóstwa energetycznego oznacza, że 
preferowane będą projekty realizowane np. na obszarach strategicznej interwencji, na 
obszarach szczególnie zagrożonych występowaniem zjawiska ubóstwa (ekonomicznego i 
energetycznego), projekty realizowane przez podmioty zarządzające mieszkaniami komunalnymi 
lub socjalnymi lub w sektorze budownictwa socjalnego, lub na obszarach i w budynkach, w 
których znaczna część mieszkańców pobiera zasiłki socjalne, w tym zasiłek energetyczny. 
Preferencja dla projektów zgodnych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, który został 
pozytywnie zaopiniowany przez Doradcę Energetycznego funkcjonującego 
przy WFOŚiGW. 
 
Typy projektów 
1. Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji 
wraz z budową przyłączeń do sieci ciepłowniczej i 
elektroenergetycznej (jeśli budowa tej sieci jest niezbędna dla projektu kogeneracyjnego), 
2. Przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której zostaną one zastąpione 
jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji. 
 
Typ beneficjenta 
- jednostki samorządu terytorialnego, 
- jednostki organizacyjne jst, przedsiębiorstwa, 
- jednostki sektora finansów publicznych, 
- organizacje pozarządowe, 
- partnerstwa wymienionych podmiotów. 
 
Alokacja 
10 000 000 EUR 
 
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 
(jeśli dotyczy) - 85% 
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OŚ IV  
NATURALNE OTOCZENIE 
CZŁOWIEKA 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 1.2 
Poddziałanie 3.1 
Poddziałanie 3.2 
Poddziałanie 3.3 

Działanie 4.5  
Kształtowanie właściwych 
postaw człowieka wobec 
przyrody przez edukację 

W ramach działania realizowane będzie prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych (z 
wyłączeniem finansowania emisji spotów reklamowych w TV) w zakresie ochrony środowiska, 
promocji walorów przyrodniczych regionu oraz efektywnego wykorzystania jego zasobów, 
skierowane do szerokiego grona odbiorców np. poprzez szkolenia, edukację ekologiczną, 
kampanie edukacyjne. Kampanie informacyjno-edukacyjne powinny skupiać się na 
zidentyfikowanych w regionie potrzebach edukacyjnych, walorach przyrodniczych, problemach 
środowiskowych. 
Wsparcie będzie udzielane jako komplementarne i uzupełniające w stosunku do działań 
realizowanych z programów krajowych. 
Typ beneficjenta rezerwaty przyrody oznacza podmiot zarządzający rezerwatem lub sprawujący 
nadzór nad rezerwatem lub podmiot, który uzyskał zgodę na wykonanie niezbędnych operacji od 
podmiotu zarządzającego rezerwatem lub od podmiotu sprawującego nadzór nad rezerwatem. 
 
Typy projektów 
1. Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację. 
 
Typ beneficjenta 
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
- jednostki organizacyjne jst, 
- parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody, 
- szkoły wyższe, przedsiębiorstwa, 
- organizacje pozarządowe, 
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
- instytucje naukowe, 
- partnerstwa wymienionych podmiotów. 
 
Alokacja 
385 000 EUR 
 
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 
(jeśli dotyczy) - 85% 

Poddziałanie 1.1 
 

Działanie 4.8  
Podnoszenie jakości ładu 
przestrzennego 

W ramach działania wsparcie zostanie przeznaczone na przeprowadzenie inwentaryzacji 
przyrodniczych gmin, docelowo dla potrzeb planów ochrony i miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Pozwoli to na aktualizację wiedzy o środowisku oraz 
przyczyni się do racjonalnego planowania przez inwestorów planowanych inwestycji. 
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W ramach działania możliwa będzie realizacja projektów polegających na spisie podstawowych 
elementów przyrody syntetyzujących wiedzę o bioróżnorodności 
badanego obszaru. Inwentaryzacja przyrodnicza dotyczy krajobrazu, przyrody ożywionej (flora, 
fauna) jak i wybranych elementów przyrody nieożywionej (skały, naturalne odkrywki, stare 
kamieniołomy, punkty widokowe, koryta rzeczne, wodospady, itp.). 
W ramach działania możliwe będzie opracowywanie planów/ programów ochrony dla parków 
krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz 
innych dokumentów dotyczących ładu przestrzennego w tym krajobrazu. 
Typ beneficjenta rezerwaty przyrody oznacza podmiot zarządzający rezerwatem lub sprawujący 
nadzór nad rezerwatem lub podmiot, który uzyskał zgodę na wykonanie niezbędnych operacji od 
podmiotu zarządzającego rezerwatem lub od podmiotu sprawującego nadzór nad rezerwatem. 
 
Typy projektów 
1. Sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej gmin (w porozumieniu z GDOŚ). 
 
Typ beneficjenta 
1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
2. jednostki organizacyjne jst, 
3. parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody, 
4. szkoły wyższe, 
5. przedsiębiorstwa, 
6. organizacje pozarządowe, 
7. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 
8. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
9. instytucje naukowe, 
10. partnerstwa wymienionych podmiotów. 
 
Alokacja 
1 842 500 EUR 
 
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 
(jeśli dotyczy) - 85% 

Program 
Operacyjny 
Infrastruktura i 

Oś Priorytetowa I: 
Zmniejszenie emisyjności 
gospodarki: 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 2.1 
Podddziałanie 2.2 
Podddziałanie 2.3 

4.1. 
 Wspieranie wytwarzania i 
dystrybucji energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych 

Beneficjent (główny) – przedsiębiorcy 
Min/Max wartość projektu - wytwarzanie energii z OZE: min. 20 mln zł 
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Środowisko 2014-
2020 

 4.2. Promowanie efektywności 
energetycznej i korzystania z 
odnawialnych źródeł energii 
w przedsiębiorstwach 

Beneficjent (główny) – przedsiębiorcy 
Efektywność energetyczna: preferowane pow. 60%, min. 25% 

Poddziałanie 1.1 
 

4.3. Wspieranie efektywności 
energetycznej, inteligentnego 
zarządzania energią i 
wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii w infrastrukturze 
publicznej, w tym w budynkach 
publicznych, i w sektorze 
mieszkaniowym 

Beneficjent (główny) – jednostki samorządu terytorialnego, 
Min/Max wartość projektu - min.10 mln zł. 
Efektywność energetyczna: preferowane pow. 60%, min. 25%; redukcja CO2 min. 30% 

Poddziałanie 1.1 
 

4.4. Rozwijanie i wdrażanie 
inteligentnych systemów 
dystrybucji działających na 
niskich i średnich poziomach 
napięcia 

Beneficjent (główny) – przedsiębiorcy 

 4.5. Promowanie strategii 
niskoemisyjnych dla wszystkich 
rodzajów terytoriów, w 
szczególności dla obszarów 
miejskich, w tym wspieranie 
zrównoważonej multimodalnej 
mobilności miejskiej i działań 
adaptacyjnych mających 
oddziaływanie łagodzące na 
zmiany klimatu 

Beneficjent (główny) – jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy 

Poddziałanie 1.1 
 

4.6. Promowanie 
wykorzystywania 
wysokosprawnej kogeneracji 
ciepła i energii elektrycznej w 
oparciu o zapotrzebowanie na 
ciepło użytkowe 

Beneficjent (główny) – jednostki samorządu terytorialnego, 
Min/Max wartość projektu - Wytwarzanie energii w kogeneracji: min. 10 mln zł 
Efektywność energetyczna: min 10%; redukcja CO2 min. 30%; do wsparcia nie kwalifikują 
się inwestycje redukcji emisji gazów cieplarnianych wymienione w załączniku I do dyrektywy 
2003/87/WE, w tym inst. Energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej pow. 20MW; 
wsparcie mogą otrzymać instalacje na biomasę, nie objęte ww. dyrektywą 

Program Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich 2014 - 
2020 

VII. 
PODSTAWOWE USŁUGI I 
ODNOWA MIEJSCOWOŚCI NA 
OBSZARACH WIEJSKICH 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 2.1 
Podddziałanie 2.2 
Podddziałanie 2.3 

Poddziałania 1. 
Inwestycje związane z 
tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów 

Operacje dotyczące zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków 
komunalnych budowa lub modernizacja dróg lokalnych 
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 małej infrastruktury, w tym 
inwestycje w energię 
odnawialną i w oszczędzanie 
energii 

Środki w ramach 
Systemu Zielonych 
Inwestycji (GIS) 

Priorytet 3  
Ochrona atmosfery,  
 
Działanie 5.8  
Wsparcie przedsiębiorców w 
zakresie niskoemisyjnej i 
zasobooszczędnej gospodarki 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 1.2 
Poddziałanie 1.4 
 

1. Zarządzanie energią 
w budynkach użyteczności 
publicznej 

Beneficjent (główny) – jednostki samorządu terytorialnego, 
Wartość dofinansowania - do 50% kosztów kwalifikowalnych 
Min/Max wartość projektu - pow. 2 mln zł. (projekty grupowe pow. 5 mln zł.) 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 2.1 
Podddziałanie 2.3 
Poddziałanie 3.2 
 

2. Biogazownie rolnicze Beneficjent (główny) – przedsiębiorcy 
Wartość dofinansowania - dotacja: do 30% kosztów kwalifikowanych; pożyczka: do 45% 
kosztów kwalifikowanych 
Min/Max wartość projektu - pow. 5 mln zł. 

Poddziałanie 1.1 
Podddziałanie 2.3 
 

3. Elektrociepłownie 
i ciepłownie na biomasę 

Beneficjent (główny) – przedsiębiorcy 
Wartość dofinansowania - dotacja: do 30% kosztów kwalifikowanych; pożyczka: do 45% 
kosztów kwalifikowanych 
Min/Max wartość projektu - pow. 2 mln zł. 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 2.1 
 

4. Budowa, rozbudowa 
i przebudowa sieci 
elektroenergetycznych w celu 
przyłączenia źródeł wytwórczych 
energetyki wiatrowej (OZE) 

Beneficjent (główny) – przedsiębiorcy 
Wartość dofinansowania - dotacja: 200 zł/1 KW przyłączonej mocy elektrycznej ze źródeł 
Wytwórczych energetyki wiatrowej, lecz nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowalnych 
Min/Max wartość projektu - min. 6 mln zł. 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 1.4 
 

5. Zarządzenia energią w 
budynkach wybranych 
podmiotów sektora finansów 
publicznych 

Beneficjent (główny) – jednostki samorządu terytorialnego 
Wartość dofinansowania - do 100% kosztów kwalifikowalnych 
Min/Max wartość projektu - pow. 1 mln zł. (projekty grupowe pow. 2 mln zł.) 

Poddziałanie 1.1 
 

7. GAZELA – 
Niskoemisyjny transport 
publiczny 

Beneficjent (główny) – jednostki samorządu terytorialnego 
Wartość dofinansowania - do 100% kosztów kwalifikowalnych  
Min/Max wartość projektu - min. 8 mln zł. 

Pozostałe źródła BANK OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
Kredyty proekologiczne 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 2.1 
Podddziałanie 2.2 
Poddziałanie 3.2 
 

ECOKREDYT PV 
 

Kredytowanie do 100% wartości zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla osób fizycznych, 
o cechach kredytu konsumenckiego 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 1.4 

Eco Pożyczka na zielone 
zakupy 

Pożyczka dla osób fizycznych na zakup zielonych produktów: 
- sprzęt AGD w klasie energetycznej A++ 
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Podddziałanie 2.3 
 

- rowery, samochody i pojazdy elektryczne 
- samochodowa instalacja LPG 
- armatura (termo zawory, spłuczki dwufunkcyjne, perlatory, krany z fotokomórką) 
- instalacje fotowoltaiczne o mocy 2kW-10kW 
- przyłącze do sieci miejskiej 
- pompy ciepła i rekuperatory 
- kotły centralnego ogrzewania 
- przydomowe oczyszczalnie ścieków 
- okna i drzwi zewnętrzne termoizolacyjne 
- pokrycia dachowe o naturalnym pochodzeniu 
- systemy dociepleniowe 
- elektroniczne systemy zarządzania energią w budynkach 
- domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych 
- systemy odzysku wody deszczowej. 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 1.4 
Poddziałanie 2.1 
Podddziałanie 2.2 
Podddziałanie 2.3 

Kredyt ECO Inwestycje z 
dofinansowaniem 
NFOŚiGW 
 

Obszary finansowania: 
- przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych w zakresie poprawy 

efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, 
- termomodernizacja budynku/ów i/lub zastosowanie odnawialnych źródeł energii, 

realizowane poprzez zakup materiałów/ urządzeń/ technologii zamieszczonych na 
liście LEME 

Lista LEME to lista kwalifikowanych materiałów i urządzeń (LEME – ang.: List of Eligible 
Materials and Equipment). 
Lista LEME jest internetową bazą danych dla materiałów, urządzeń lub technologii 
zgrupowanych w odpowiednich kategoriach technicznych. Wszystkie pozycje wymienione na 
liście charakteryzują się wymaganą przez Program NF efektywnością energetyczną, co w 
praktyce oznacza zmniejszonym o minimum 20% (średnio) zużyciem energii w stosunku 
do: 

- średniego zużycia energii dla typowych materiałów, urządzeń lub technologii 
dostępnych powszechnie na rynku, mogących stanowić ich zamienniki, 

- wartości bazowych/normatywnych wskazanych w powszechnie obowiązujących 
regulacjach prawnych krajowych i unijnych, 

- warunków technicznych i ich zmiany określonych w powszechnie obowiązujących 
regulacjach prawnych krajowych i unijnych. 

- wartości rekomendowanych przez krajowe i zagraniczne niezależne stowarzyszenia, 
zrzeszenia, izby gospodarcze, instytucje certyfikujące, itp., stanowiących wartość 
odniesienia dla branżowych norm, zaleceń, wskazań i rekomendacji. 
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Rekomendowane w ten sposób wartości powinny zostać odpowiednio opisane i 
udokumentowane, a 

- ich przyjęcie powinno zostać poparte przeprowadzonymi badaniami naukowo 
- -technicznymi 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 1.4 
Poddziałanie 2.1 
Podddziałanie 2.2 
Podddziałanie 2.3 
 

ECO Kredyt 
 

Preferencyjne kredyty na rozwiązania przyjazne środowisku w tym min na sfinansowanie 
kolektorów słonecznych, pomp ciepła, systemów ociepleń. 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 1.3 
Poddziałanie 1.4 
 

Kredyt Energooszczędny Związany ze zwiększeniem efektywności energetycznej firmy.  
Finansuje się inwestycje zmniejszające koszty energii elektrycznej. 
 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 1.4 
Poddziałanie 2.1 
Podddziałanie 2.2 
Podddziałanie 2.3 

Kredyt Energia na plus Finansowanie jest przeznaczone na przedsięwzięcia, które zredukują emisję CO2 oraz zmniejszą 
zużycie energii w obszarze budynków przemysłowych i mieszkalnych oraz w obrębie 
infrastruktury przemysłowej. Kredyt może objąć także budowę instalacji odnawialnych źródeł 
energii. 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 1.4 
Poddziałanie 2.1 
Podddziałanie 2.2 
Podddziałanie 2.3 

Kredyt z dobrą energią 
 

Długoterminowe finansowanie inwestycji w budowę odnawialnych źródeł energii tj.: 
- biogazownie 
- elektrownie wiatrowe 
- elektrownie fotowoltaiczne 
- instalacje energetycznego wykorzystania biomasy 

oraz inne projekty z zakresu energetyki odnawialnej. 
Poddziałanie 1.1 
 

Kredyty preferencyjne z 
dopłatami wnoszonymi przez 
NFOŚiGW 

Udzielane są na zasadach określonych w Programach Priorytetowych 
 
 
 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 1.4 
Poddziałanie 2.1 
Podddziałanie 2.2 
Podddziałanie 2.3 

Kredyt Ekomontaż 
 

Pozwala na sfinansowanie do 100% kosztów netto zakupu i/lub montażu urządzeń tj.: kolektory 
słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, systemu dociepleń budynków i wielu innych. 

Poddziałanie 1.1 
 

Kredyt Ekooszczędny Daje finansowanie inwestycji umożliwiających obniżenie zużycia energii, wody i surowców 
wykorzystywanych przy produkcji oraz zmniejszających koszty związane ze składowaniem 
odpadów, oczyszczaniem ścieków i uzdatnianiem wody. 
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Poddziałanie 1.1 
 

Kredyt EcoOdnowa Na przedsięwzięcia przyczyniające się do powiększenia majątku firmy poprzez realizację 
inwestycji przyjaznych środowisku. 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 1.4 
Poddziałanie 2.1 
Podddziałanie 2.2 
Podddziałanie 2.3 

Kredyt z klimatem Finansujący działania w obszarze efektywności energetycznej: 
- modernizacja indywidualnych systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych i 

obiektach wielkopowierzchniowych, 
- modernizacja małych sieci ciepłowniczych, 
- prace modernizacyjne budynków, polegające na ich dociepleniu (np. docieplenie 

elewacji zewnętrznej, dachu, wymiana okien), wymianie oświetlenia bądź instalacji 
efektywnego systemu wentylacji lub chłodzenia, 

- montaż instalacji odnawialnej energii w istniejących budynkach lub obiektach 
przemysłowych (piece biomasowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele 
fotowoltaiczne, dopuszcza się integrację OZE z istniejącym źródłem ciepła lub jego 
zamianę na OZE), 

- likwidacja indywidualnego źródła ciepła i podłączenie budynku do sieci miejskiej, 
- wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego, 
- instalacja urządzeń zwiększających efektywność energetyczną, 
- instalacja jednostek kogeneracyjnych lub trigeneracji, 

2. Budowa systemów OZE 
 Poddziałanie 1.1 

Poddziałanie 1.4 
Poddziałanie 2.1 
Podddziałanie 2.2 
Podddziałanie 2.3 

Kredyt inwestycyjny NIB Przedmiotem inwestycji mogą być: 
- projekty związane z gospodarką wodno-ściekową, których celem jest redukcja 

oddziaływania na środowisko 
- projekty, których celem jest zmniejszenie oddziaływania rolnictwa na środowisko 
- projekty dotyczące gospodarki stałymi odpadami komunalnymi 
- wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 
- termomodernizacja, remont istniejących budynków, o ile przyczyni się do redukcji 

emisji do powietrza i poprawiają efektywność energetyczną budynku bądź polegają 
na zamianie paliw kopalnych na energię ze źródeł odnawialnych 

BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO 

Poddziałanie 1.1 
Poddziałanie 1.4 
Poddziałanie 2.1 
Podddziałanie 2.2 
Podddziałanie 2.3 

Fundusz Termomodernizacji i 
Remontów 

Fundusz Termomodernizacji i Remontów jest oparty na uregulowaniach ustawy z dnia 21 
listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów (z późniejszymi zmianami). 
Podstawowym celem tej ustawy jest pomoc finansowa dla Inwestorów chcących poprawić stan 
techniczny istniejącego zasobu mieszkaniowego, w szczególności zaś części wspólnych 
budynków wielorodzinnych.  
 
Działania BGK przewidują trzy rodzaje premii: 
a) termomodernizacyjna – w wysokości 20 % kwoty kredytu wykorzystanego na realizację 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie więcej, niż 16 % kosztów faktycznie 
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poniesionych na realizację przedsięwzięcia i dwukrotność przewidywanych rocznych kosztów 
oszczędności energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego, 
b) remontowa, związana z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, którego celem jest remont 
budynku zawierający elementy mające wpływ na oszczędzanie energii (np. wymiana okien), 
c) kompensacyjna, której celem jest rekompensata strat poniesionych przez właścicieli 
budynków mieszkalnych w związku z obowiązującymi w latach 1994 – 2005 zasadami ustalania 
czynszów za najem lokali kwaterunkowych znajdujących się w tych budynkach. 
 
Premia termomodernizacyjna 
O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy: 

- budynków mieszkalnych, 
- budynków zbiorowego zamieszkania, 
- budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu 

terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań 
publicznych, 

- lokalnej sieci ciepłowniczej, 
- lokalnego źródła ciepła. 

Premia nie przysługuje jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym. 
Z premii mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby 
prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu 
terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów 
jednorodzinnych. 
Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych, których celem jest: 

- zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej 
w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących 
własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie 
zadań publicznych, 

- zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku 
wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z 
likwidacją lokalnego źródła ciepła, 

- zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz 
zasilających je lokalnych źródłach ciepła, 

- całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub 
zastosowanie 

- wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie 
oszczędności w 
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- zużyciu energii. 
Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego 
pozytywna weryfikacja przez BGK. 
 
Wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20% wykorzystanego kredytu, nie 
więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, 
ustalonych na podstawie audytu energetycznego. 
 
Premia remontowa 
O premię remontową mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, 
których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r. 
Premia remontowa przysługuje wyłącznie: 

- osobom fizycznym, 
- wspólnotom mieszkaniowym z większościowym udziałem osób fizycznych, 
- spółdzielniom mieszkaniowym, 
- towarzystwom budownictwa społecznego. 

Premia remontowa przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć remontowych związanych z 
termomodernizacją budynków wielorodzinnych, których przedmiotem jest: 

- remont tych budynków, 
- wymiana okien lub remont balkonów (nawet, jeśli służą one do wyłącznego użytku 

właścicieli lokali), 
- przebudowa budynków, w wyniku której następuje ich ulepszenie, 
- wyposażenie budynków w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do 

użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi 
- z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii oraz 

zachowania warunków dotyczących poziomu współczynnika kosztu przedsięwzięcia. 
 
Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu remontowego i jego 
pozytywna weryfikacja przez BGK. 
Premia remontowa stanowi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia 
remontowego, jednak nie więcej niż 15% poniesionych kosztów przedsięwzięcia. 
Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest to stosunek kosztu przedsięwzięcia w przeliczeniu na 
1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, do ceny 1m2 powierzchni użytkowej 
budynku mieszkalnego, ustalonej do celów obliczania premii gwarancyjnej za kwartał, w którym 
został złożony wniosek o premię (remontową, kompensacyjną lub termomodernizacyjną). 
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Premia kompensacyjna 
Premia kompensacyjna ma na celu rekompensatę strat poniesionych przez właścicieli budynków 
mieszkalnych, w związku z obowiązującymi w okresie między 12 listopada 1994 roku a 25 
kwietnia 2005 roku zasadami ustalania czynszów za najem lokali kwaterunkowych znajdujących 
się w tych budynkach. 
O premię kompensacyjną może się ubiegać inwestor będący osobą fizyczną, który zgodnie z art. 
10 ust. 1 Ustawy jest: 

- właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym i 
w dniu 25 kwietnia 2005 r. był właścicielem tego budynku, 

- właścicielem części budynku mieszkalnego i w dniu 25 kwietnia 2005 r. był 
właścicielem tej części budynku mieszkalnego ( z lokalami kwaterunkowymi), 

- spadkobiercą osoby będącej właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej 
jednym lokalem kwaterunkowym, która w dniu 25 kwietnia 2005 r. była właścicielem 
tego budynku, 

- spadkobiercą osoby będącej właścicielem części budynku mieszkalnego i w dniu 25 
kwietnia 2005 r. była właścicielem tej części budynku mieszkalnego ( z lokalami 
kwaterunkowymi). 

 
W przypadku współwłasności budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego z co 
najmniej jednym lokalem kwaterunkowym, inwestorem są: 

- łącznie wszyscy współwłaściciele będący osobami fizycznymi, którzy byli 
współwłaścicielami tego budynku albo tej części budynku także w dniu 25 kwietnia 
2005 r., 

lub 
- nabyli współwłasność tego budynku albo tej części w drodze spadkobrania od osoby 

będącej w tym dniu właścicielem lub współwłaścicielem. 
 
Premię kompensacyjną mogą otrzymać w/w osoby fizyczne, które realizują: 

- przedsięwzięcie remontowe, 
- remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

Inwestor zainteresowany skorzystaniem z premii kompensacyjnej może sfinansować 
przedsięwzięcie remontowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz remont budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego korzystając z kredytu lub ze środków własnych. 
 
W przypadku inwestora: 
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- finansującego przedsięwzięcie z kredytu - wniosek o przyznanie premii 
kompensacyjnej wraz z wnioskiem o przyznanie premii remontowej składany jest w 
banku kredytującym.  

Premię kompensacyjną przyznaje się łącznie z premią remontową, 
- finansującego przedsięwzięcie ze środków własnych - wniosek o przyznanie premii 

kompensacyjnej wraz z dokumentami określającymi zakres rzeczowy i szacowane 
koszty prac składany jest bezpośrednio w Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego. 

 
Premia kompensacyjna przeznaczona jest na refinansowanie całości lub części kosztów 
przedsięwzięcia remontowego lub remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
poniesionych po podjęciu decyzji o przyznaniu premii kompensacyjnej przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego. 
Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje premię kompensacyjną, w wysokości równej 
iloczynowi wskaźnika kosztu przedsięwzięcia oraz kwoty wynoszącej 2 % wskaźnika 
przeliczeniowego za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w 
którym obowiązywały w stosunku do tego lokalu ograniczenia dotyczące wysokości czynszu za 
najem, w okresie od 12 listopada 1994 r. do 25 kwietnia 2005 r., a w przypadku nabycia budynku 
albo części budynku po 12 listopada 1994 r. w sposób inny niż w drodze spadkobrania - od dnia 
nabycia do dnia 25 kwietnia 2005 r. 
 
Premia kompensacyjna przysługuje tylko raz w odniesieniu do budynku mieszkalnego albo części 
budynku mieszkalnego. 
 

POLLSEFF2 

PROGRAM FINANSOWANIA 
ENERGII ZRÓWNOWAŻONEJ W 
POLSCE DLA MAŁYCH I 
ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW  
 
PolSEFF2 jest linią kredytową o 
wartości 200 milionów EURO, 
która za pośrednictwem 
banków uczestniczących ma 
być rozdysponowana w formie 
kredytów małym i średnim 
przedsiębiorstwom na 
finansowanie inwestycji 

Poddziałanie 1.1 
 

Projekty inwestycyjne kwalifikujące się do programu można podzielić na dwie grupy:  
 

1. Projekty w poprawę Efektywności Energetycznej Inwestycje w wyposażenie, systemy i procesy umożliwiające 
beneficjentom zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i/lub końcowego zużycia energii elektrycznej lub paliw, lub innej 
formy energii  

2. Projekty termomodernizacji budynków 
 
Ogólne warunki finansowania projektów inwestycyjnych w ramach programu PoLSEFF2: 
 

- Finansowanie tylko w fomie kredytu 
- Kredyt może stanowić do 100% inwestycji 
- Finansowanie maksymalnie w wysokości do 1 miliona EURO z wyłączeniem inwestycji bazujących na urządzeniach z listy 

LEME (do 250.000 EURO) 
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poprawiających ich 
efektywność energetyczną. 
 

- Finansowanie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Banków Uczestniczących w programie i zgodnie z określonymi 
przez te instytucje zasadami i procedurami  

- Kredyt nie może być przeznaczony na spłatę istniejącego kredytu 
 
Kredyt nie może być udzielony podmiotowi zajmującemu się produkcją, wprowadzaniem na rynek, dystrybucją (lub podobną 
działalnością) następujących produktów: tytoniowych, wysokoprocentowych alkoholi, napojów alkoholowych (poza browarami, 
winnicami) i podmiotowi produkującemu nisko i średnio-procentowe napoje alkoholowe, lub zajmującemu się hazardem, czy 
produkcją zbrojeniową 
 
Dla przedsiębiorców: 
PolSEFF2 oferuje przedsiębiorcom dostęp do finansowania i wiedzy niezbędnej przy realizacji inwestycji modernizacyjnych, których 
celem jest między innymi poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa lub wdrożenie technologii w obszarze odnawialnych 
źródeł energii. 
Każdy przedsiębiorca, który sfinansuje realizację zakwalifikowanej do programu inwestycji za pośrednictwem banku uczestniczącego 
w programie będzie mógł liczyć na korzyści: 

- roczne oszczędności z tytułu mniejszego zużycia energii o co najmniej 20% 
- dotację (premię inwestycyjną) udzielaną przez NFOŚiGW w wysokości 10% lub 15% wartości kredytu przeznaczonego na 

sfinansowanie Kosztów Kwalifikowanych Programu,  przeznaczoną na częściową spłatę zaciągniętego kredytu 
- bezpłatną, profesjonalną pomoc techniczną inżynierów - ekspertów PolSEFF obejmującą wsparcie przy składaniu 

wniosków, ocenę techniczno-finansową inwestycji, wykonanie dla projektów kwalifikujących się do uzyskania 
finansowania audytów energetycznych 

- łatwy dostęp do bazy zweryfikowanych urządzeń i technologii oferujących podniesienie efektywności energetycznej dzięki 
stworzeniu i udostępnieniu listy LEME 

- dostępność programu na terenie całego kraju poprzez lokalne oddziały uczestniczących w programie instytucji 
finansowych. 

 
Dla dostawców: 
PolSEFF2 jest też skutecznym narzędziem wspierającym i promującym producentów i dostawców technologii, urządzeń i materiałów 
energooszczędnych oraz z obszaru zastosowania energii ze źródeł odnawialnych. 
Co zyskuje producent, którego urządzenia i materiały znajdują się na liście zakwalifikowanych urządzeń i materiałów - LEME: 

- wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku producenta oraz jego produktów. 
Umiejscowienie zgłoszonego urządzenia lub materiału na liście oznacza, iż niezależni od producenta eksperci z obszaru technologii 
energooszczędnych uznali, iż spełnia ono najwyższe standardy z obszaru wydajności i efektywności energetycznej; 

- sprzedaż urządzenia lub materiałów obecnych na liście LEME oznaczać może w praktyce 10% rabat, który nabywca 
otrzymuje z banku po zakończeniu inwestycji. Warunkiem jest sfinansowanie zakupu urządzenia poprzez kredyt 
oferowany w ramach PolSEFF2 przez banki. 
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Bamki wspierające: 
 
BGŻ BNP PARIBAS - Kredyt Energo 
Kredyt Energo oferowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), które spełniają definicję określoną w 
rozporządzeniu Komisji Europejskiej, posiadają zdolność kredytową oraz dostępny limit pomocy de minimis. 
Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro lub 100 000 euro 
(dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech kolejnych lat podatkowych. 
Kredyt ENERGO to: 

- Bezzwrotna Premia do 15% kwoty kredytu 
- Bezpłatne doradztwo techniczne: profesjonalny zespół inżynierów PolSEFF przeprowadzi analizę techniczną inwestycji 

bądź audyt energetyczny budynku, oraz pomoże wybrać najbardziej energooszczędne rozwiązania techniczne 
- Proste procedury: procedury skorzystania z programu są przejrzyste i nieskomplikowane. Skrócona wersja procesu 

występuje przy inwestycjach w zakup oraz instalację technologii z listy zakwalifikowanych urządzeń i materiałów (LEME) 
- Długi okres kredytowania: do 10 lat 
- Wysoka kwota kredytu – do równowartości 1 000 000 euro 
- Zmniejszenie kosztów: dzięki inwestycjom energooszczędnym firma zmniejsza swoje koszty działalności poprzez redukcję 

kosztów związanych z zużyciem energii 
- Zachowanie płynności finansowej: w wyniku wsparcia kredytem energooszczędnym realizacja inwestycji nie ma 

negatywnego wpływu na płynność firmy 
 
Idea Bank – Kredyt ECO 
Kredyt na modernizację budynków, dzięki czemu zmniejszysz wydatki na energię elektryczną lub ogrzewanie. 
 
Dzięki współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu PolSEFF2 można 
otrzymać dotację w wysokości aż do 15% wartości udzielonego kredytu, którą przeznacza się na jego spłatę. 
 
Spłatę kredytu można rozłożyć nawet na 10 lat.  
Kwota kredytu jest ustalana indywidualnie. 
Typy finansowanych projektów: 
Inwestycje LEME, czyli projekty z zakresu Efektywności Energetycznej i Projekty Termomodernizacyjne do 1 000 000 zł.  
Zakres projektów: 

- poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii 
- termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii 

Projekt realizowany poprzez zakup materiałów/urządzeń /technologii zamieszczonych na liście LEME. 
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Inwestycje Wspomagane - projekty z zakresu Efektywności Energetycznej i Projekty Termomodernizacyjne do 4 000 000 zł, czyli 
projekty obejmujące realizację działań inwestycyjnych w zakresie poprawy efektywności energetycznej, które nie kwalifikują się jako 
Inwestycja LEME, ale spełniają kryteria Programu. 
 
Warunki udzielenia kredytu: 

- Celem finansowania są inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej lub termomodernizacja budynków 
- Minimalna kwota kredytu to 20 000 zł 
- Maksymalna kwota kredytu to 4 000 000 zł 
- Okres kredytowania: do 120 miesięcy 
- Spłata kredytu w formie rat równych lub malejących 

Oprocentowanie: marża banku ustalana indywidualnie + WIBOR 3M 
Prowizja: ustalana indywidualnie 

 FINANSOWANIE W TRYBIE 
ESCO 
 
"ESCO" - Energy Saving 
Company (lub czasem Energy 
Service Company) oznacza 
firmę oferującą usługi w 
zakresie finansowania działań 
zmniejszających zużycie 
energii. 
 

Poddziałanie 1.1 
 

Finansowanie ESCO polega na wykorzystaniu przyszłych oszczędności powstałych z realizacji termomodernizacji na spłatę 
zobowiązań wobec "trzeciej strony", która pokryła koszt inwestycji. 
 
Idea działania firm typu ESCO łączy w sobie pomoc techniczną z równoczesnym zapewnieniem środków finansowych w wysokości 
umożliwiającej przeprowadzenie prac poprawiających efektywność wykorzystania energii. Przy czym prace prowadzi podmiot 
niezależny od użytkowników. 
Spłata zobowiązań wobec firmy typu ESCO pochodzi z przychodów wygenerowanych za sprawą redukcji kosztów zakupu energii 
będącej efektem inwestycji modernizacyjnej. 
Firmy typu ESCO realizują kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania energią w oparciu o kontrakty wykonawcze i udzielają 
gwarancji uzyskania oszczędności. Dla osiągnięcia celów modernizacji niezbędne jest wykonanie audytu energetycznego (analizy 
techniczno – ekonomicznej przedsięwzięcia) i wykazanie efektów ekonomicznych i ekologicznych. Firma ESCO przystąpi do 
realizacji prac termomodernizacyjnych tylko wtedy, gdy będzie miała zagwarantowany zadowalający ją zwrot środków 
zaangażowanych w realizację całego projektu. 
Formułę ESCO można stosować w wielu sektorach budownictwa, gospodarce komunalnej oraz przemyśle, zwłaszcza wszędzie tam, 
gdzie występują znaczne oszczędności: oświetlenie, ogrzewanie, pranie, utylizacja odpadów. 
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6.3 Włączenie interesariuszy w proces rewitalizacji  
Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacji jako fundament działań na każdym 

etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). 

Skonsolidowanie wysiłków różnych podmiotów na rzecz obszaru rewitalizacji jest ważnym 

warunkiem sukcesu. 

Proces partycypacji społecznej umożliwia społeczności lokalnej czynny udział w kształtowaniu 

przestrzeni wokół siebie oraz działanie na rzecz własnych interesów. Interesariusze byli 

źródłem informacji nt. problemów, potencjałów i potrzeb gminy Świerzno, a następnie 

obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Na spotkaniach konsultacyjnych (oraz dzięki innym 

metodom partycypacji) udało się wyznaczyć obszar rewitalizacji a następnie wyznaczyć wizję i 

cele dla obszarów rewitalizacji. Mieszkańcy oraz pozostali użytkownicy obszaru 

zdegradowanego i rewitalizacji zidentyfikowali i zweryfikowali przedsięwzięcia i projekty 

rewitalizacyjne (wymienione we wcześniejszym rozdziale). Zarówno spotkania konsultacyjne 

jak i konferencje zorganizowane w trakcie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, 

wywarły korzystny wpływ na integrację społeczności lokalnej wokół przedsięwzięć i projektów 

na rzecz poprawy stanu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Dzięki wykorzystaniu różnych 

metod i dotarciu do szerokiego grona interesariuszy (dzięki wykorzystaniu różnego rodzaju 

środków przekazu: strony internetowe, zaproszenia, tablica ogłoszeń Urzędu) ustalenia i 

wypracowane rozwiązania nie prowadzą do uprzywilejowania części społeczności lokalnej 

kosztem innych interesariuszy.    

Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacji gminy Świerzno na każdym etapie 

tego procesu (opracowania, wdrażania, monitorowania i aktualizacji LPR). Poniżej zestawienie 

metod partycypacyjnych wykorzystanych podczas tworzenia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Świerzno na lata 2018-2023. 

  

7 WDRAŻANIA PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ŚWIERZNO 
 

Za proces wdrażania i zarządzania pełną odpowiedzialność ponosić będzie Gmina 
Świerzno. Głównym zadaniem organów Gminy we wdrażaniu i zarządzaniu Programem 
Rewitalizacji jest jego ukierunkowanie, uchwalenie, kontrolowanie i ocena z punktu widzenia 
strategii rozwoju. Jest to wyjątkowo istotne z uwagi na znaczenie realizacji Programu dla 
sprawnej implementacji pozostałych instrumentów rozwoju gminy.   

Podstawą zaprojektowanego systemu wdrażania jest struktura organizacyjna 
umiejscowiona w Gminie Świerzno – powołany zespół ds. wdrażania LPR. Pracami zespołu 
zarządzał będzie powołany przez Wójta Świerzna Koordynator ds. wdrażania LPR.  W 
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ramach zespołu będą powoływane Robocze Grupy Projektowe odpowiedzialne za proces 
realizacji poszczególnych kierunków działań oraz realizacji projektów.  Do zadań zespołu 
będzie należało w głównej mierze:  

• koordynowanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji w zakresie 
przestrzegania zasad wdrożenia zarówno o charakterze wewnętrznym, 
przyjętym w uchwale Rady Gminy, jak i zewnętrznym, związanym z 
finansowaniem projektów rewitalizacyjnych ze środków unijnych, 

• ścisła współpraca z partnerami społeczno-gospodarczymi realizującymi kierunki 
działań w ramach programu,  

• inicjowanie realizacji programów, projektów i działań mających na celu 
wdrożenie celów LPR,  

• przygotowywanie i realizacja programów i projektów własnych,  
• nadzór nad projektami realizowanymi przez jednostki zewnętrzne,  
• organizowanie monitoringu i ewaluacji Programu,  
• okresowe przeglądy Programu oraz ewentualna aktualizacja jego celów. 

Istotną rolą zespołu ds. wdrażania LPR, jako koordynatora oraz inicjatora procesu, będzie 
zapewnienie odpowiedniego poziomu partycypacji społecznej w zakresie realizowanych 
projektów rewitalizacyjnych. Pozwoli to lokalnej społeczności na aktywny udział w 
kształtowaniu przestrzeni wokół siebie. 

8 SYSTEM MONITORINGU I OCENY SKUTECZNOŚCI REALIZACJI 

PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ŚWIERZN 
 

Rolą monitoringu i ewaluacji jest dostarczanie danych ilościowych i jakościowych związanych 
z procesem wdrażania Programu. System monitoringu uwzględnia szereg elementów, 
wynikających z konieczności zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych, ich analizy w 
oparciu o przyjęte wskaźniki osiągania celów strategicznych i operacyjnych oraz wyznaczonych 
kierunków działań. Monitoring wykorzystywany jest przede wszystkim w zarządzaniu 
procesem wdrażania – umożliwia obserwację i reagowanie na zmieniające się czynniki 
zewnętrzne i wewnętrzne w stosunku do procesu wdrażania. Ponadto jest on podstawowym 
źródłem danych do badań ewaluacyjnych. 

Monitoringiem będą objęte dwa poziomy realizacji Programu: 

• poziom operacyjny – bieżący monitoring realizacji zadań inwestycyjnych,   

• poziom strategiczny - postępy w realizacji wdrażania celów Programu 
Rewitalizacji w zakresie celów strategicznych i operacyjnych - analiza realizacji 
celów i działań zapisanych w Programie oraz w propozycjach działań na 
poziomach: produktów, rezultatów, oddziaływania.   
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POZIOM OPERACYJNY: Monitoring prowadzony będzie w zakresie rzeczowym i finansowym. 
Monitoring rzeczowy obejmował będzie dane obrazujące postęp we wdrażaniu Programu oraz 
umożliwienie oceny jego wykonania w odniesieniu do celów ustalonych w LPR i będzie 
prowadzony w dwóch kategoriach:  

• wskaźniki produktu,  

• wskaźniki rezultatu.  

Monitoring finansowy obejmował będzie dane realizacji projektów będących podstawą do 
oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na nie środków finansowych. 

Ocena programów (projektów i zadań inwestycyjnych), przebiegać będzie według trzech 
aspektów odnoszących się do trzech stanów procesów realizowanych w praktyce: 

• ex-ante - ocena poprzedzająca realizację procesu, nazywana oceną prospektywną, 
polega na sprawdzeniu poprawności ustalenia struktury operacyjnej procesu 
wykonawczego i struktury organizacyjnej, w której proces ten ma być realizowany;  

• mid-term - ocena bieżąca, sprawowana w czasie realizacji procesu, polega na śledzeniu 
przebiegu procesu realizowanego w podsystemie wykonawczym, z punktu widzenia 
jego zgodności z założoną strukturą operacyjną oraz sprawdzaniu zgodności 
osiąganych rezultatów pod względem ilościowym, jakościowym i czasowym z celami 
zdekomponowanymi na zadania;  

• ex-post – ocena przeprowadzona po zakończeniu działania objętego programem, 
ocena retrospektywna, polega na konfrontacji osiągniętych rezultatów z założonymi 
celami. Stanowi ona podstawę oceny sprawności realizacji oraz trafności przyjętych 
wzorców działań.  

POZIOM STRATEGICZNY: Pomiar realizacji celów strategicznych i operacyjnych będzie 
odbywać się co najmniej raz w roku w formie okresowych raportów z realizacji Programu, 
które będą zawierać co najmniej:   

• przebieg procesu wdrażania poszczególnych projektów,  

• sposoby promocji projektów,  

• przewidywane zagrożenia realizacji zaplanowanych działań rewitalizacyjnych. 
Podmiotem odpowiedzialnym za organizację monitoringu wdrażania Programu będzie 
zespół ds. wdrażania LPR. 

W ramach ewaluacji Programu należy posługiwać się następującymi kryteriami 
ewaluacyjnymi:  

• trafność – pozwala ocenić, w jakim stopniu przyjęte cele Programu odpowiadają 
zidentyfikowanym problemom w obszarze oddziaływania Programu Rewitalizacji,  
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• skuteczność – pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele Programu zdefiniowane na 
etapie programowania zostały osiągnięte,  

• trwałość – pozwala ocenić zdolność do utrzymania się w czasie efektów osiągniętych 
dzięki wdrożeniu Programu.   

W proces ewaluacji zaangażowane będą następujące struktury systemu wdrażania:  

• władze Gminy Świerzno,  

• zespół ds. wdrażania LPR,   

• przedstawiciele interesariuszy – otoczenie społeczno-gospodarcze,  

• lokalni mieszkańcy.   

Raporty ewaluacyjne przygotowywane będą przez zespół ds. wdrażania LPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


