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Nadrzędnym celem gminy Stolno jest: 
Rozwój społeczno – gospodarczy gminy Stolno i podniesienie poziomu
życia mieszkańcówprzy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju

Nadrzędnym strategicznymcelem rozwoju Gminy Stolno jest dalsza
poprawa warunków życia mieszkańców i gospodarowania
przedsiębiorstw w tym poprzez promowanie włączenia społecznego,przedsiębiorstw w tym poprzez promowanie włączenia społecznego,
walkę z ubóstwemi wszelką dyskryminacją. Ma to doprowadzić do
wzrostu aktywności społeczności lokalnych poprzez wspieranie
oddolnych działań społeczności lokalnych na rzecz rozwoju lokalnego.
Należy przy tym zachować zalety położenia, walory przyrodniczo-
krajobrazowe. Gmina Stolno dąży do zrównoważonego i trwałego
rozwoju funkcji rekreacyjnej, mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej
przy zachowaniu wiejskiego charakteru gminy.
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Cel ten jest zgodny z następującymi priorytetami „Strategii rozwoju 
województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 –

Plan modernizacji 2020+”:
Konkurencyjna gospodarka

Modernizacja przestrzeni wsi i miast
Nowoczesne społeczeństwo

Jest on także spójny z wyrażoną w wojewódzkiej strategii zasadą, że
„działania sprzyjające szeroko rozumianemu rozwojowi„działania sprzyjające szeroko rozumianemu rozwojowi
gospodarczemu powinny więc być szczególnie eksponowane, a w
działaniach nie stymulujących bezpośrednio gospodarki należy
poszukiwać i wzmacniać aspekty oddziałujące pośrednio na tworzenie
miejsc pracy i generowanie dochodów.”
Cel wpisuje się w zasadę rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność, zdefiniowaną w ramach RPOWojewództwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014 – 2020
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Cel ten spójny jest również z wizją rozwoju 
powiatu chełmińskiego 

„powiat chełmiński – nowoczesny powiat rozwinięty w oparciu o
innowacyjną gospodarkę i zasadę zrównoważonego rozwoju,
zapewniający przyjazne warunki dożycia, pracy i aktywności
społecznej”,

a także celem strategicznym 1 „Strategii rozwoju powiatu
chełmińskiego na lata 2015 – 2025” - Zapewnione mieszkańcom
Powiatu Chełmińskiego atrakcyjne warunki dożycia.

Cel nadrzędny podlega konkretyzacji poprzez cele szczegółowe, które
przedstawiono niżej. Wywodzą one się z diagnozy potencjału i
problemów rozwojowych Gminy. Są to cele obejmujące różne
aspekty: infrastrukturalne, społeczne, przestrzenne, ekologiczne i
gospodarcze.

2015-11-13 PGK SA dla Gminy 4



Cel główny obejmuje kilka celów strategicznych:
Cel w kategoriach strategicznych jest rozumiany jako kierunek
działania. Nie stanowi wizji docelowego stanu, ale jest procesem
rozwojowym. Proces ten ma służyć coraz lepszemu zaspokajaniu
różnorodnych potrzeb mieszkańców i gospodarki oraz ma przyczyniać
się do wzrostu konkurencyjności i rangi gminy w otoczeniu.

Cel strategicznyodpowiadana pytanie: „Jak ma funkcjonować i wCel strategicznyodpowiadana pytanie: „Jak ma funkcjonować i w
którym kierunku ma się rozwijać gmina Stolno?”. Pokazuje drogę
rozwojową gminy.

Celem każdej gminy, w tym również Gminy Stolno jest rozwój
zrównoważony i trwały, to znaczyekonomicznie realny, społecznie
akceptowany i ekologicznie bezpieczny. Cele strategiczne odnoszą
się do podniesienia konkurencyjności, poprawy warunkówżycia czy
równoważenia rozwoju.
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Rozwój zrównoważony i trwały:
ekonomicznie realny– dostosowany do możliwości wynikających ze
stanu finansówgminnych, obecnie i w okresie objętym Strategią.
Należy uwzględnić poszczególne segmenty populacji z założeniem,
że przynajmniej część działań powinna być skierowana na
zmniejszanie różnic.

społecznie akceptowany – wszystkie projekty powinny byćspołecznie akceptowany – wszystkie projekty powinny być
zaakceptowane przez większość mieszkańców Gminy. Należy
wykorzystać wszystkie możliwości komunikacji społecznej dla
zbudowania takiej akceptacji. Skuteczny systemweryfikacji to
wybory samorządowe.

ekologicznie bezpieczny– zgodny z polityką RP i UE w zakresie
chronienia zasobówprzyrody. Szczególnie istotny w obliczu sytuacji
odnoszącej się do stanu powietrza atmosferycznego.
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Rozwój infrastruktury technicznej, kulturalnej, edukacyjnej, 
zdrowotnej, turystycznej i rekreacyjnej

Cele operacyjne Zadania strategiczne Wskaźnik realizacji

Rozwój infrastruktury 

Modernizacja, przebudowa, 
usprawnienie i rozbudowa sieci 
drogowej 
Poprawa stanu bezpieczeństwa na 
drogach 

Długość
zmodernizowanych/przebudowanych 
dróg
Ilość wypadków drogowych 
Długość wyremontowanych drógRozwój infrastruktury 

komunikacyjnej 
drogach 
Poprawa stanu nawierzchni dróg 
lokalnych 
Modernizacja dróg transportu rolnego 
Rozwój komunikacji zbiorowej 
Rozwój telekomunikacji 

Długość wyremontowanych dróg
Długość wybudowanych dróg
Ilość i częstotliwość połączeń 
komunikacji zbiorowej
Długość i przepustowość łączy 
telekomunikacyjnych

Rozwiązanie problemu 
gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie gminy 

Budowa i modernizacja sieci 
wodociągowych wraz z przyłączami; 
Budowa i modernizacja sieci 
kanalizacyjnych  
Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

Długość nowej sieci wodociągowej; 
ilość i długość przyłączy
Długość nowej sieci kanalizacyjnej; 
ilość i długość przyłączy
Ilość wybudowanych oczyszczalni 
ścieków
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Rozwój infrastruktury technicznej, kulturalnej, edukacyjnej, 
zdrowotnej, turystycznej i rekreacyjnej

Cele operacyjne Zadania strategiczne Wskaźnik realizacji

Remonty budynków szkolnych  

Modernizacja zaplecza sportowego 
szkół  
Budowa boisk sportowych 

Ilość, powierzchnia i kubatura 
wyremontowanych budynków
Powierzchnia zmodernizowanego zaplecza 
sportowego
Ilość wybudowanych boisk

Poprawa obsługi 
mieszkańców w sferze 
ochrony kultury, 
edukacji i rekreacji 
oraz informatyzacji 

Budowa boisk sportowych 
Budowa miejsc wypoczynku i 
rekreacji 
Remont świetlic wiejskich 
Termoizolacja i remonty budynków 
szkół na terenie gminy 
Utworzenie gminnego ośrodka 
kultury 
Budowa przedszkoli i żłobków 
Ułatwienia dla przedsiębiorców 
świadczących usługi do 
szerokopasmowego Internetu -
Budowa świetlic wiejskich
Budowa ścieżek rowerowych
Budowa boisk sportowych

Ilość wybudowanych boisk
Ilość, powierzchnia wybudowanych miejsc 
wypoczynku i rekreacji
Ilość, powierzchnia i kubatura 
wyremontowanych budynków świetlic, szkół
Ilość, powierzchnia i kubatura wybudowanych 
budynków świetlic wiejskich
Kalendarz imprez  i raport z jego realizacji
Ilość, powierzchnia i kubatura wybudowanych 
budynków
Ilość firm świadczących usługi dostępu do 
szerokopasmowego Internetu
Długość nowych ścieżek rowerowych
Ilość boisk sportowych
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Rozwój infrastruktury technicznej, kulturalnej, edukacyjnej, 
zdrowotnej, turystycznej i rekreacyjnej

Cele operacyjne Zadania strategiczne Wskaźnik realizacji

Wspieranie placówek opieki 
społecznej 

Remonty i modernizacje ośrodka 
zdrowia 

Ilość, powierzchnia i kubatura 
wyremontowanych budynków

Rozwój budownictwa socjalnego Budowa, adaptacja i remonty 
mieszkań socjalnych 

Ilość, powierzchnia i kubatura 
wybudowanychzaadoptowanych i mieszkań socjalnych wybudowanychzaadoptowanych i 
wyremontowanych budynków

2015-11-13 PGK SA dla Gminy 9



Wzrost  aktywności społeczno – gospodarczej 
Cele operacyjne Zadania strategiczne Wskaźnik realizacji

Stworzenie korzystnych warunków 
lokowania inwestycji na terenie gminy  

Ilość nowych inwestycji na terenie 
gminy (w stosunku do roku 2015)

Wydzielenie i uzbrojenie terenów na cele 
inwestycyjne i budownictwa 
mieszkaniowego 

Zapisy MPZP (zmiany w stosunku do 
2015)

Ulgi i preferencje dla inwestorów Dane urzędu gminy

Rozwój przedsiębiorczości 
Pozyskiwanie inwestorów strategicznych 
oraz środków finansowych dla społeczno-
gospodarczego rozwoju gminy i wspieranie 
już istniejących jednostek gospodarczych 

Ilość nowych inwestycji na terenie 
gminy (w stosunku do roku 2015)

Organizowanie doradztwa prawnego, 
finansowego i szkoleń w zakresie tworzenia 
i prowadzenia małej i średniej 
przedsiębiorczości 

Ilość przeprowadzonych szkoleń i 
doradztw, ilość beneficjentów

Opracowanie programu wspierania rozwoju 
małych i średnich przedsiębiorstw Opracowany i wdrożony program
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Wzrost  aktywności społeczno – gospodarczej 
Cele operacyjne Zadania strategiczne Wskaźnik realizacji

Wzmacnianie 
konkurencyjności 
regionalnej 
gospodarki rolnej 

Zmiany w organizacji produkcji rolnej 
Tworzenie gospodarstw specjalistycznych 

Ilość gospodarstw specjalistycznych 
(zmiany w stosunku do 2015 roku)

Zmiany struktury użytkowania gruntów 
Struktura zasiewu i wykorzystania gruntów 
(zmiany w stosunku do 2015 roku) 

Różnicowanie źródeł dochodów 
gospodarstw rolnych 

Struktura dochodów gospodarstw rolnych
gospodarki rolnej 

Wsparcie i pomoc gospodarstwom 
słabszym ekonomicznie 

Ilość i rodzaj udzielonego wsparcia

Rozwój turystyki 

Budowa ścieżek rowerowych Długość nowych ścieżek rowerowych

Tworzenie bazy turystycznej i 
rekreacyjnej 

Ilość bazy turystycznej i rekreacyjnej 
rodzajowo

Organizacja bazy agroturystycznej 
Ilość nowych miejsc noclegowych w 
gospodarstwach agroturystycznych

Dostosowanie struktury produkcji do 
potrzeb rynku 

Wzrost dochodów
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Wzrost  aktywności społeczno – gospodarczej 
Cele operacyjne Zadania strategiczne Wskaźnik realizacji

Ograniczenie 

Wspieranie tworzenia nowych miejsc 
pracy 

Ilość nowoutworzonych miejsc pracy       
(po 2015)

Sprawny system rejestracji 
przedsiębiorców 

Średni czas od zgłoszenia do 
zarejestrowania przedsiębiorców

Kursy i szkolenie dla bezrobotnych 
Ilość kursów i szkoleń, ilość osób, które 
ukończyły szkolenia

Ograniczenie 
bezrobocia Organizacja tzn. prac publicznych 

Ilość osób objętych pracami publicznymi, 
długość trwania prac

Programy edukacyjne – wyrównanie 
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 
wiejskiej 

Ilość dzieci i młodzieży objętych 
programami

Aktywizacja, preorientacja zawodowa 
bezrobotnych 

Ilość bezrobotnych, którzy skorzystali z 
programu preorientacji zawodowej

Współpraca z Powiatowym Urzędem 
Pracy w Chełmnie 
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Wzrost  aktywności społeczno – gospodarczej 
Cele operacyjne Zadania strategiczne Wskaźnik realizacji

Wspieranie tworzenia nowych miejsc 
pracy 

Ilość nowoutworzonych miejsc pracy       
(po 2015)

Sprawny system rejestracji 
przedsiębiorców 

Średni czas od zgłoszenia do 
zarejestrowania przedsiębiorców

Kursy i szkolenie dla bezrobotnych 
Ilość kursów i szkoleń, ilość osób, które 
ukończyły szkolenia

Zmniejszanie zjawisk 
patologii 

Organizacja tzn. prac publicznych 
Ilość osób objętych pracami publicznymi, 
długość trwania prac

Programy edukacyjne – wyrównanie 
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 
wiejskiej 

Ilość dzieci i młodzieży objętych 
programami

Aktywizacja, preorientacja zawodowa 
bezrobotnych 

Ilość bezrobotnych, którzy skorzystali z 
programu preorientacji zawodowej

Współpraca z Powiatowym Urzędem 
Pracy w Chełmnie 
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Wzrost  aktywności społeczno – gospodarczej 
Cele operacyjne Zadania strategiczne Wskaźnik realizacji

Rozwój działalności ośrodków kultury Oferta ośrodków kultury na terenie gminy.

Organizacja czasu wolnego mieszkańców 
Oferta kulturalna, sportowa i rozrywkowa 
dostępna dla mieszkańców na terenie gminy

Organizacja imprez kulturalnych i promocyjnych Kalendarz imprez

Programy edukacyjno-wychowawcze dla dzieci 
wiejskich 

Rodzaj i ilość programów

Wyposażenie świetlic wiejskich Ilość i rodzaj wyposażenia

Wzrost inicjatyw i 
integracja oraz 
aktywizacja społeczna 

Wyposażenie świetlic wiejskich Ilość i rodzaj wyposażenia

Doposażenie szkół w sprzęt dydaktyczny Ilość i rodzaj wyposażenia

Rozwój klubów sportowych 
Liczba członków klubów sportowych (zmiany w 
stosunku do 2015 roku)

Zwiększenie oferty kulturalnej 
Ilość i rodzaj imprez kulturalnych (zmiany w 
stosunku do 2015 roku)

Organizowanie   cyklicznych,   masowych   
imprez   integracyjnych   o   charakterze 
kulturalnym  i   rekreacyjnym   (festyny,   
koncerty,   zawody,   przedstawienia) dla 
mieszkańców gminy. 
organizacja działań aktywizacyjnych i 
integracyjnych skierowanych do mieszkańców w 
tym do osób zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia a 

Sprawozdania z imprez

ilość i rodzaj działań aktywizacyjnych i 
integracyjnych w tym liczba uczestników 
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Wzrost  atrakcyjności Gminy 
Cele operacyjne Zadania strategiczne Wskaźnik realizacji

Podnoszenie 
atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy 

Stworzenie korzystnych warunków 
lokowania inwestycji na terenie gminy  

Ilość pozyskanych inwestorów

Wydzielenie i uzbrojenie terenów na cele 
inwestycyjne i budownictwa 
mieszkaniowego 

Zapisy MPZP

Zachowanie walorów 

Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego 
obszarów prawnie chronionych 

Stan ekologiczny obszarów chronionych 
wg RDOŚ

Zachowanie walorów 
przyrodniczo –
krajobrazowych 
gminy 

obszarów prawnie chronionych wg RDOŚ

Podniesienie świadomości ekologicznej 

Większy poziom segregacji odpadów w 
stosunku do 2015 roku, spadek zużycia 
energii, zmiana struktury nośników 
energii

Poprawa stanu czystości jezior Klasa czystości wód wg WIOŚ

Promocja dziedzictwa 
kulturowego 

Estetyzacja gminy oraz ochrona wiejskości 
krajobrazu i dziedzictwa przyrodniczego 
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Wzrost  atrakcyjności Gminy 
Cele operacyjne Zadania strategiczne Wskaźnik realizacji

Wzmocnienie promocji 
gminy 

Marketing turystyczny gmin Ilość pozyskanych inwestorów
Wykorzystywanie  lokalnych  mediów  do  
zamieszczania  informacji  o  walorach 
gminy. 
Przygotowanie   informatora   turystycznego  
zawierającego   zasoby   przyrodnicze, 
adresy bazy wypoczynkowej i rekreacyjnej, 

Zapisy MPZP
adresy bazy wypoczynkowej i rekreacyjnej, 
szlaki turystyczne, trasy rowerowe, 
samochodowe i piesze. 

Rozwój terenów 
wypoczynkowych i 
rekreacyjnych 

Rozwój sportu Ilość członków klubów sportowych, 
ilość imprez sportowych

Wytyczenie i urządzenie szlaków  
turystycznych pieszych, rowerowych, 
samochodowych zmierzających do zespołów 
parkowo dworskich i obiektów kulturowych 
oraz wyznaczenie miejsc odpoczynku na 
tych trasach. 
Budowa ścieżek rowerowych
rozwój obiektów małej infrastruktury (place 
zabaw, fitenssy,  miejsca rekreacji)

długość szlaków turystycznych, ilość 
miejsc wypoczynku

Długość ścieżek rowerowych
liczba obiektów małej infrastruktury
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Rozwój infrastruktury technicznej kulturalnej, edukacyjnej, 
zdrowotnej, turystycznej i rekreacyjnej – działania 

Lp. Działanie 

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Małem Czystem wraz z remontem remizy OSP

2. Budowa drogi w Pilewicach (dz. Nr 47/2) na odcinku 350 mb

3.
Budowa drogi Sarnowo – Pilewice (dz. Nr 43) na odcinku 1350 mb

4. Budowa drogi w Gorzuchowie (dz. Nr 62/2 i 108/1) na odcinku 400 mb

5. Budowa drogi Gorzuchowo - Krajęcin nr 060247C na odcinku 950 mb

6. Budowa drogi w Gorzuchowie (dz. Nr 84/1 i 18/5) na odcinku 350 mb

7. Budowa drogi Sarnowo - Gorzuchowo nr 060243C na odcinku 1600 mb

8. Budowa drogi w Kleczkowie (dz. Nr 38) na odcinku 700 mb

9. Budowa drogi w Klęczkowie (dz. Nr 43) na odcinku 1200 mb
10. Budowa drogi w Oborach (dz. Nr 87/4) na odcinku 750 mb
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Rozwój infrastruktury technicznej kulturalnej, edukacyjnej, 
zdrowotnej, turystycznej i rekreacyjnej – działania 

Lp. Działanie 

11. Budowa drogi Wabcz - Obory nr 060229C na odcinku 2600 mb

12. Budowa drogi w Robakowie (dz. Nr 105 i 128) na odcinku 700 mb

13.
Budowa drogi  w Paparzynie (dz. Nr 37) na odcinku 80 mb

14. Budowa drogi  w Paparzynie (dz. nr 194) na odcinku 500 mb

15. Budowa drogi  w Paparzynie (dz. nr 159) na odcinku 250 mb

16. Budowa drogi  w Grubnie (dz. Nr 137 i 155) na odcinku 800 mb

17. Budowa drogi  w Grubnie (dz. Nr 105) na odcinku 200 mb

18. Budowa drogi  w Stolnie (dz. Nr 37) na odcinku 750 mb

19. Budowa drogi  w Stolnie (dz. Nr 17/1) na odcinku 650 mb
20. Przebudowa drogi w Grubnie (dz. Nr 63) do drogi nr 060201C na odcinku 600 mb
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Rozwój infrastruktury technicznej kulturalnej, edukacyjnej, 
zdrowotnej, turystycznej i rekreacyjnej – działania 

Lp. Działanie 
21. Przebudowa drogi w Grubnie (dz. Nr 134) do drogi nr 060201C na odcinku 600 mb

22. Przebudowa drogi Małe Czyste – Grubno nr 060212C (dwa odcinki 400 mb i 200 mb)

23. Przebudowa drogi w Grubnie (dz. nr 12/1 i 9) na odcinku 200 mb

24. Przebudowa drogi w Grubnie do drogi nr 1608C do zabudowań na odcinku 600 mb24.

25. Przebudowa drogi w Rybieńcu nr 060220C do drogi 060218 na odcinku 2500 mb

26. Przebudowa drogi w Rybieńcu nr 060218 w kierunku Klamer na odcinku 1500 mb

27. Przebudowa drogi w Rybieńcu nr 060219 do drogi nr 060220C na odcinku 1000 mb

28. Przebudowa drogi w Cepnie - tor kolejowy  - nr 060226C na odcinku 400 mb

29. Przebudowa drogi w Cepnie PGR nr 060227C  do drogi krajowej nr 91 na odcinku 1000 mb
30. Przebudowa drogi w Wabczu (dz. Nr 123) na odcinku 600 mb
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Rozwój infrastruktury technicznej kulturalnej, edukacyjnej, 
zdrowotnej, turystycznej i rekreacyjnej – działania 

Lp. Działanie 
31. Przebudowa drogi w Trzebiełuch - Zalesie nr 060239C na odcinku 2000 mb

32. Przebudowa drogi w Małe Czyste - Stolno nr 060211C –etap II - na odcinku 1000 mb

33. Przebudowa drogi Pilewice – Płąchawy nr 060245 na odcinku 700 mb

34. Przebudowa drogi gminnej nr 060235C w Oborach 

35. Przebudowa drogi gminnej w Pilewicach (działka nr 50)35. Przebudowa drogi gminnej w Pilewicach (działka nr 50)

36. Budowa chodnika w Grubnie k. świetlicy na odcinku 150 mb

37. Budowa ścieżki rowerowej Stolno – Klęczkowo wzdłuż drogi krajowej nr 55

38. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1608C w sołectwie Małe Czyste

39. Budowa ścieżki rowerowej Stolno - Rybieniec

40. Poprawa efektywności energetycznej  szkoły podstawowej w Wabczu oraz ujęcia wody w 
Trzebiełuchu.

41. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Klęczkowie Gmina Stolno
42. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stolno

43. Budowa kolektora ściekowego Wabcz - Stolno

44. Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana sieci wodociągowej w sołectwie małe Czyste 
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Rozwój infrastruktury technicznej kulturalnej, edukacyjnej, 
zdrowotnej, turystycznej i rekreacyjnej – działania 

Lp. Działanie 
45. Budowa wodociągu Małe Czyste - Zajazd Pomorski

46. 
Digitalizacja zbiorów bibliotecznych oraz wyposażenie biblioteki w zintegrowany system 
zarządzania biblioteką

47. Remonty świetlic wiejskich 

48. Budowa obiektów małej infrastruktury (place zabaw, fitness, miejsca rekreacji)48. Budowa obiektów małej infrastruktury (place zabaw, fitness, miejsca rekreacji)

49. Budowa infrastruktury rekreacyjnej

50. Budowa boisk sportowych
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Wzrost  aktywności społeczno – gospodarczej
Lp. Działanie 

1.
Montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE w budynkach użyteczności 
publicznej w Gminie Stolno

2. Montaż kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych, gmina Stolno
3. Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach prywatnych, gmina Stolno

4. Wymiana  kotłów węglowych na  kotów gazowych

5. Wymiana 100 kotłów węglowych na 100 kotłów węglowych retortowych

6. Wymiana 20 kotłów węglowych na 20 kotłów na biomasę20 Pomp ciepła6. Wymiana 20 kotłów węglowych na 20 kotłów na biomasę20 Pomp ciepła

7. Termomodernizacja 130 budynków

8. Doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne

9. Doposażenie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w nowoczesne pomoce naukowe

10. Podnoszenie poziomu jakości nauczania w Szkołach Gminnych

11.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz rozwój umiejętności i wiedzy kadry pedagogicznej w 
Szkołach Gminnych

12.
Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów szkół 
gminnych

13.
Budowa elektrowni wiatrowych na terenie gminy, w miejscowościach: Stolno, Gorzuchowo, 
Robakowo, Małe Czyste, Sarnowo, Klęczkowo, Trzebiełuch

14. Doposażenie świetlic wiejskich2015-11-13 PGK SA dla Gminy 22



Wzrost  aktywności społeczno – gospodarczej
Lp. Działanie 

15.
Organizacja pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i nie objętych ustawą o pomocy 
społecznej

16. Domowa opieka hospicyjna
17. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu
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Wzrost  atrakcyjności Gminy
Lp. Działanie 

Organizacja imprez o charakterze promocyjnym i kulturalnym, m.in.:
- Dożynki
- Festyny wiejskie we wszystkich trzynastu sołectwach
- Turniej piłki nożnej
- Turniej tenisa stołowego
- Turniej piłki siatkowej plażowej
- Szachy
-Festyn ruchowo rekreacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z okazji dnia dziecka –
współpraca Gminy Stolno i Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno
- Konkursy tematyczne – Walentynka, konkurs recytatorski z okazji Święta Pluszowego Misia –
Gminna Biblioteka Publiczna
- Konkursy Dożynkowe- np.Najlepsze wino, najlepsza nalewka, serweta, nowe życie odpada
- Dzień Seniora
- Mikołajki dla najmłodszych
- Wigilia dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych

2015-11-13 PGK SA dla Gminy 24



System realizacji strategii
Procedury wdrażania, monitorowania i aktualizacji zawierają listę
działań, których podjęcie ma na celu ułatwienie realizacji Strategii
rozwoju gminy Stolno oraz umożliwienie stałego monitorowania i
dostosowywania zapisówStrategii do zmieniających się warunków
otoczenia społeczno‐gospodarczego. Proces wdrażania Strategii jest
rozpatrywanynatrzechgłównychpoziomach:

‐

rozpatrywanynatrzechgłównychpoziomach:
Organizacyjnym– tworzeniu zadań operacyjnych na najbliższy rok
budżetowy oraz monitorowanie mierników osiągnięcia celu
strategicznego
Merytorycznym – wdrażanie i monitorowanie realizacji celów
zapisanych w Strategii promocji i rozwoju Gminy Stolno
Społecznym- upowszechniania zapisów Strategii wśród społeczności
lokalnej oraz pozyskiwania partnerów dla realizacji zadań Strategii
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Co to jest PGN?
Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to strategiczny dokument dla
gminy, mający wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i
energetyczną. PGNzawiera informacje o:

o zużyciu energii do oświetlania, ogrzewania i chłodzenia,

o ilości wprowadzanychdo powietrzapyłów i gazówcieplarnianycho ilości wprowadzanychdo powietrzapyłów i gazówcieplarnianych
na terenie gminy,

o ilościach energii ze źródeł odnawialnych możliwych do
wytworzenia w obrębie Gminy,

podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań
inwestycyjnych i nieinwestycyjnych wspierających te dzialania.
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Podstawy formalno – prawne PGN
Potrzeba sporządzenia i realizacji PGNwynika ze zobowiązań,
określonych w ratyfikowanymprzez Polskę Protokole z Kioto oraz w
pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję
Europejską w grudniu 2008 roku.

Działania określone w PGNsą zgodne z polityką naszego kraju w
przedmiociesprawy i wynikają z Założeń NarodowegoProgramuprzedmiociesprawy i wynikają z Założeń NarodowegoProgramu
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę
Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy pomoże w spełnieniu
obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie
efektywności energetycznej. Posiadanie Planu będzie podstawą do
uzyskania dotacji m.in. na cele termomodernizacyjne z budżetu Unii
Europejskiej w perspektywie finansowej 2015-2020.
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Jaki jest cel stworzenia dokumentu?
Celemstworzenia PGNjest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku
gospodarki niskoemisyjnej. Dzięki ujednoliceniu polityki we
wspomnianych obszarach gminy będzie mogła przyczynić się do
osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym
do roku 2020:

redukcji emisji gazówcieplarnianych o 20%,

zwiększenia udziału energii zeźródeł odnawialnych do 15%,

redukcji zużycia energii finalnej o 20%, co ma zostać zrealizowane
poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Oprócz korzyści w skali "makro" docelowo Plan ma służyć wszystkim
mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza i środowiska
oraz zmniejszenie kosztówenergii.
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Założenia dla PGN dla Gminy Stolno obejmują:

całość obszaru geograficznego gminy – monopol decyzyjny Wójta,

skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie
wykorzystujących zasoby, w tym na poprawie efektywności
energetycznej, wykorzystaniu odnawialnychźródeł energii (OZE),
czyli wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisjiczyli wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do powietrza,

współuczestnictwoINTERESARIUSZY czyli wszystkich, którzy
mają interes w stworzeniu PGN, w tympodmiotów będących
producentami i/lub odbiorcami energii (z wyjątkieminstalacji objętych
SystememHandlu Emisjami) ze szczególnymuwzględnieniemdziałań
w sektorze publicznym,
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Założenia dla PGN dla Gminy Stolno obejmują:
planemobszary, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie
energii w perspektywie długoterminowej,

działania mające na celu wspieranie produktówi usług efektywnych
energetycznie (np. zamówienia publiczne),

działania mające wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnychdziałania mające wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych
użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i
zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne),

spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do
planówzaopatrzenia w ciepło, chłód i energię elektryczną bądź paliwa
gazowe (lub założeniami do tych planów) i programami ochrony
powietrza.
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Rola władz gminy we wdrażaniu PGN
mobilizacja lokalnych interesariuszy i mieszkańców. To, czy PGN
zostanie z powodzeniemzrealizowany, zależy w znacznymstopniu od
mieszkańców i przedsiębiorców,
komunikacja wewnętrzna (pomiędzy poszczególnymi wydziałami
urzędu gminnego, powiązanymi podmiotami władzy publicznej i
wszystkimizaangażowanymiosobami,takimi jak np. lokalni zarządcywszystkimizaangażowanymiosobami,takimi jak np. lokalni zarządcy
budynków), jak i zewnętrznej (z mieszkańcami i interesariuszami).
monitorowanie postępów oraz osiąganych oszczędności energii i
zmniejszania emisji CO2. Dodatkową wartość w zakresie osiągania
celów pakietu UE 3 x 20 zapewni współpraca sieciowa z innymi
władzami lokalnymi opracowującymi lub wdrażającymi PGN,
polegająca na wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk oraz
wywołująca efekt synergiioznaczający uzyskiwanie zwielokrotnionych
korzyści dzięki umiejętnemu połączeniu części składowych całości.
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Charakterystyka Gminy Stolno
Gmina Stolno usytuowana jest w północnej części powiatu
chełmińskiego – na zachodnich krańcach Pojezierza Chełmińskiego.
Obszar ten obejmuje część historycznej Ziemi Chełmińskiej.

Obszar gminy zajmuje 9 843 ha. Gmina od północy graniczy z miejską i
z wiejską gminą Chełmno, od południa z gminami Lisewo i Papowo
Biskupie a od zachoduz Kijewem Królewskim. Od wschoduStolnoBiskupie a od zachoduz Kijewem Królewskim. Od wschoduStolno
sąsiaduje z gminami Grudziądz i Płużnica.

W gminie Stolno wydzielono trzynaście sołectw: Cepno, Gorzuchowo,
Grubno, Małe Czyste, Obory, Paparzyn, Pilewice, Robakowo, Rybieniec,
Sarnowo, Stolno, Trzebiełuch, Wabcz. Nadto Gmina obejmuje trzy
miejscowości niesołeckie: Nałęcz, Wabcz (osada leśna), Zalesie.
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Charakterystyka Gminy Stolno c.d.
Ze względu na to, iż gmina jest rolnicza (urodzajne gleby) lesistość jest
bardzo mała – 13,3%. Dominującym zespołempotencjalnej roślinności
naturalnej jest grąd subkontynentalny.

Władze Gminy planują sukcesywne powiększanie gruntówleśnych, co
wpłynie korzystnie na zwiększenie stopnia lesistości, lasy i inne tereny
zielonestanową naturalnefiltry powietrzaatmosferycznego.zielonestanową naturalnefiltry powietrzaatmosferycznego.

Wody podziemne służą głównie zaspokojeniu potrzeb komunalnych i
przemysłu.

W ostatnich latach notuje się spadek zużycia wody podziemnej.
Spowodowane jest to zmniejszonymzapotrzebowaniemw wodę na cele
przemysłowe (spadek produkcji) oraz oszczędną gospodarkę wodą.

2015-11-13 PGK SA dla Gminy
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Charakterystyka Gminy Stolno - komunikacja

Podstawowy układ drogowy gminy stanowi sieć dróg: krajowych,
wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych.
Położenie komunikacyjne gminy należy do atrakcyjnych, z uwagi na
bliskość głównego szlaku komunikacyjnego, jakimjest droga krajowa
międzyregionalnao nawierzchnitwardejulepszoneji długości 7,7 km.międzyregionalnao nawierzchnitwardejulepszoneji długości 7,7 km.
Przez teren gminy przebiegają drogi powiatowe o łącznej długości
31,160 km:

nr drogi 1608C – Grubno – Wielkie Czyste – 5,470 km,
nr drogi 1609C – Rybieniec - Stolno – 2,253 km
nr drogi 1611C – Wielkie Łunawy – Paparzyn – 1,504 km
nr drogi 1612C – Trzebiełuch – Robakowo – 2,635 km

.
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Charakterystyka Gminy Stolno - komunikacja

nr drogi 1613C – Robakowo – Pniewite – 1,085 km

nr drogi 1614C – Paparzyn – Krusin – 3,350 km

nr drogi 1625C – Jeleniec – Cepno – 5,274 km

nr drogi1630C – Obory– Robakowo– 3,475kmnr drogi1630C – Obory– Robakowo– 3,475km

nr drogi 1631C – Wabcz – Linowiec – 2,922 km

nr drogi 1623C – Brzozowo - Stolno – 3,042 km

nr drogi 1640C – PKP Gorzuchowo- do drogi nr 543 – 0,150 km.
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Infrastruktura budowlana i mieszkalnictwo
Podstawowym problemem w substancji mieszkaniowej jest
niewystarczające docieplenie budynków, co wynika po części z wieku
budynków wykonanych w przestarzałych technologiach,
z zastosowaniemstarych normbudowlanych dopuszczających znacznie
wyższe zużycie energii niż w obecnej polskiej normie budowlanej.
Powodujeto spalanieznaczniewiększej, niż by to było koniecznewPowodujeto spalanieznaczniewiększej, niż by to było koniecznew
wypadku budynkówlepiej docieplonych, ilości paliw.

Budynki wyposażone są w indywidualne źródła ciepła, z których
większość to piece na paliwa stałe, w dużej części w nienajlepszym
stanie technicznymi o niskiej efektywności, będące w związku z tym
źródłami niskiej emisji.

2015-11-13
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Ważnym wyznacznikiemogólnego standardu mieszkaniowego są: ilość
osób przypadająca na jedną izbę oraz wielkość m2 powierzchni
użytkowej, która przypada na jedną osobę. Na terenie gminy utrzymuje
się tendencja szybkiego wzrostu powierzchni użytkowej w m2. Wynika
to głównie z faktu zwiększenia zapotrzebowaniana budynki

Infrastruktura budowlana i mieszkalnictwo c.d.

to głównie z faktu zwiększenia zapotrzebowaniana budynki
mieszkalne oraz tworzenia mieszkań o coraz to większych metrażowo
powierzchniach.

W 2014 roku na terenie gminy znajdowało się 1323 mieszkań
(5135 izb) o łącznej powierzchni użytkowej 104 903 m2. Przeciętna
powierzchnia użytkowa 1 mieszkania 86,3 m2 (Źródło: GUS).
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Analiza SWOT – mocne strony
Aktywna postawa władz gminy w zakresie działań na rzecz ochrony
środowiska i ochrony klimatu.

Doświadczenia w realizacji projektówz zakresu efektywności
energetycznej (działania wynikające z „Założeń do planu
zaopatrzenia ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”).

Możliwości Gminy w zakresie uprawenergetycznych i wykorzystania
biomasy jako OZE.

Spadek emisji CO2 oraz zapotrzebowania na energię finalną.
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Analiza SWOT – słabe strony
Niewystarczające środki finansowe na realizację działań, w tym
dofinansowania działań przewidzianych do realizacji przez
społeczeństwo.

Brak możliwości utworzenia jednego, centralnego systemu
ogrzewania.

Brak zasadności utworzenia komunikacji publicznej, celem
zredukowania emisji ześrodkówtransportu indywidualnego.

Niewielkaświadomość społeczna w zakresie ochrony klimatu.

2015-11-13 PGK SA dla Gminy
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Analiza SWOT – szanse I
Chęć społeczeństwa Gminy do przeprowadzenia działań.

Krajowe zobowiązania dotyczące zapewnienia odpowiedniego
poziomu energii odnawialnej i biopaliwna poziomie krajowym, w
zużyciu końcowym.

WymaganiaUE dotycząceefektywności energetycznej,WymaganiaUE dotycząceefektywności energetycznej,

Wsparcie finansowe UE dla inwestycji w OZE, termomodernizację i
rozbudowę sieci ciepłowniczej.

Fundusze zewnętrzne na działania na rzecz efektywności
energetycznej i redukcji emisji (fundusze europejskie, EOG, fundusz
szwajcarski,środki krajowe).

Wzrastająca presja na racjonalne gospodarowanie energią i
ograniczanie emisji w skaliświatowej, europejskiej i krajowej.
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Analiza SWOT – szanse II
Rozwój technologii energooszczędnych oraz ich coraz większa
dostępność (np. tanie energooszczędneźródła światła).

Naturalna wymiana indywidualnychśrodków transportu na pojazdy
bardziej ekologiczne (napęd elektryczny, ogniwa wodorowe, hybrydy).

Wzrost cen nośników energii powodujący presję na ograniczenieWzrost cen nośników energii powodujący presję na ograniczenie
końcowego zużycia energii.

Rosnące zapotrzebowanie ze strony użytkowników energii na
działania proefektywnościowe.

Wzrostświadomości ekologicznej społeczeństwa.
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Analiza SWOT – zagrożenia
Wciąż jeszcze kosztowne instalacje oparte o OZE i działania
termomodernizacyjne.

Wzrost udziału transportu indywidualnego w zużyciu energii i
emisjach z sektora transportowego na terenie gminy.
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System elektro – energetyczny 
W otoczeniu gminy Stolno przechodzą:

linie wysokiego napięcia 220 kV.

częściowo na obszarze gminy zlokalizowana jest linia
elektroenergetyczna 110 kVrelacji Wąbrzeźno – Grudziądz,

źródłem zasilania w energię elektroenergetyczną 15 kV są stacjeźródłem zasilania w energię elektroenergetyczną 15 kV są stacje
transformatorowe zlokalizowane w Chełmnie i Grudziądzu.
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System ciepłowniczy
Zaopatrzenie gminy Stolno w ciepło oparte jest o kotłownie lokalne,
opalane drewnemlub węglem. Obiektami zasilanymi w ten sposób są
głównie budynki przemysłowe oraz częściowo użyteczności
publicznej. W domach mieszkalnych oraz obiektach usługowych
stosowane są indywidualneźródła wykorzystujące paliwa stałe.
Ogrzewanie za pomocą elektrycznych urządzeń występuje rzadko i
stosowanejest głównie do podgrzewaniaciepłej wody. Na obszarzestosowanejest głównie do podgrzewaniaciepłej wody. Na obszarze
gminy nie ma dużych wolnostojących obiektów gospodarki
ciepłowniczej. Budynki użyteczności publicznej w przeważającej
części ogrzewane są energią cieplną z kotłowni zasilanych paliwem
gazowymi węglowym.
Budownictwo jednorodzinne, usługi i przemysł ogrzewane są z
kotłowni indywidualnych zasilanych paliwemgazowym lub
węglowym. Na terenie gminy nie występują urządzenia
wykorzystujące potencjał energii odnawialnych do produkcji energii
cieplnej.
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Całość działań w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej
na terenie gminy zmierzać będzie do poprawy stanuśrodowiska oraz
zmniejszania kosztówwytwarzania energii cieplnej.

Gmina posiada możliwości wykorzystania zasobów energii
ekologicznie czystej, opartej o odnawialneźródła, dlatego też należy
rozważyć możliwość wykorzystaniaenergiicieplnej i elektrycznejze
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rozważyć możliwość wykorzystaniaenergiicieplnej i elektrycznejze
źródeł alternatywnych (dotyczy to głównie pozyskiwania ciepła z
biomasy), ze źródeł niskotemperaturowych i z energii
promieniowania słonecznego.

Na terenie gminy brak jest dużychźródeł ciepła powyżej 5,0 MW.



System gazowniczy
Gazyfikacja jest jednymz priorytetowych celów gminy Stolno
wyznaczonych na najbliższe lata. Obecnie gaz ziemny nie jest
przyłączony do obiektówna terenie Gminy. Gazociąg, który przebiega
przez teren Gminy nie był wykorzystywany do zasilania gminy Stolno.
Gaz w dużej mierze mógłby być wykorzystywany na cele ogrzewania
mieszkań. Dla wyrównaniastandardówżycia we wszystkichsołectwach,mieszkań. Dla wyrównaniastandardówżycia we wszystkichsołectwach,
konieczne jest, aby sieć gazowa była dostępna w każdej miejscowości
Gminy, o ile tylko spełnione zostanie kryteriumekonomiczne dostaw
gazu, określone przez operatora podsystemu.
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Wyniki inwentaryzacji wielko ści emisji dwutlenku węgla
Zasięg terytorialny inwentaryzacji– Inwentaryzacja obejmuje obszar
w granicach administracyjnych gminy Stolno. Do obliczenia emisji
przyjęto całkowite zużycie energii w obrębie granic gminy, w
analizowanych sektorach.

Zakres inwentaryzacji– Określenie końcowego zużycia energii
[MWh] w zakresie ciepła, energii elektrycznej, paliwkopalnych oraz
energii odnawialnej, a także określenie wielkości emisji CO2 [Mg].

Sektory objęte inwentaryzacją – budynki komunalne (użyteczności
publicznej), budynki usługowe (niekomunalne), budynki mieszkalne,
oświetlenie uliczne, przemysł (największe podmioty gospodarcze na
terenie gminy), transport.
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Wskaźniki emisji dwutlenku węgla
wykorzystane zostały „standardowe” wskaźniki emisji zgodne z
zasadami IPCC, które obejmują całość emisji CO2 wynikłej z
końcowego zużycia energii na terenie Stolno
Standardowe wskaźniki emisji bazują na zawartości węgla w
poszczególnych paliwach i są wykorzystywane w krajowych
inwentaryzacjachgazówcieplarnianychwykonywanychw kontekścieinwentaryzacjachgazówcieplarnianychwykonywanychw kontekście
Ramowej Konwencji NarodówZjednoczonych w sprawie Zmian
Klimatu oraz Protokołu z Kioto do tej konwencji.
najważniejszymgazemcieplarnianymjest CO2, a emisje CH4 i N2O
można pominąć (nie trzeba ich wyliczać).
emisje CO2 powstające w wyniku spalania biomasy/biopaliw
wytwarzanych w zrównoważony sposób oraz emisje związane z
wykorzystaniem certyfikowanej zielonej energii elektrycznej są
traktowane jako zerowe.
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Określenie celu strategicznego oraz monitoring efektów 
Celem niniejszego opracowania jest analiza zakresu możliwych do
realizacji przedsięwzięć, których wcielenie wżycie skutkować będzie
zmianą struktury używanych nośników energetycznych oraz
zmniejszeniemzużycia energii, czego konsekwencją ma być stopniowe
obniżanie emisji gazówcieplarnianych, (CO2) na terenie gminy Stolno.
Cel tenwpisujesię w bieżącą polityką energetyczną i ekologiczną gminyCel tenwpisujesię w bieżącą polityką energetyczną i ekologiczną gminy
Stolno i jest wynikiemdotychczasowych działań i zobowiązań władz
samorządowych.
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Określenie celu strategicznego oraz monitoring efektów 
Biorąc pod uwagę:

przeprowadzoną inwentaryzację źródeł odpowiedzialnych za poziom
niskiej emisji w gminie Stolno,

zapotrzebowanie gminy Stolno na energię finalną,

zapisyprawaeuropejskiegow zakresieefektywności energetycznej,zapisyprawaeuropejskiegow zakresieefektywności energetycznej,

został określony długoterminowy cel główny /strategiczny, który brzmi:

Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i
efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie
gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Stolno.
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Możliwości wytwarzania energii z OZE – wiatr 
Gmina Stolno znajduje się w II strefie (strefa korzystna) do rozwoju
energetyki wiatrowej, charakteryzujących się energią użyteczną wiatru
poniżej 1000 [kWh/m2/rok]. Prędkość wiatru na ogół nie przekracza
[5m/s]

Na terenie Gminy Stolno występują obecnie 3 turbiny wiatrowe. Ze
względu na lokalizację Gminy w korzystnejstrefieenergetycznejwiatruwzględu na lokalizację Gminy w korzystnejstrefieenergetycznejwiatru
przewiduje się intensyfikację działań w kierunku wykorzystywania
energii wiatru.

W gminie Stolno oraz w całympowiecie chełmińskim nie występują
Elektrownie Wodne.
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Możliwości wytwarzania energii z OZE – słońce  
Na terenie Gminy energia słoneczna wykorzystywana jest w głównej
mierze przez indywidualnych inwestorów.

Natomiast coraz częściej w tego rodzajuźródła inwestują samorządy
lokalne województwa kujawsko-pomorskiego.

Na ogólną liczbę 144 jednostek administracji samorządowej
województwa kujawsko-pomorskiegow 57 jednostkach(co stanowiwojewództwa kujawsko-pomorskiegow 57 jednostkach(co stanowi
39,6%) zostały zamontowane kolektory słoneczne.
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Możliwości wytwarzania energii z OZE – biomasa 
Według danych z inwentaryzacji na terenie gminy Stolno biomasa
wykorzystywana jest do celówgrzewczych zarówno przez mieszkańców
jak i do ogrzania obiektówusługowych.

Wykorzystywanie biomasy stanowi istotneźródło energii odnawialnej na
terenie gminy.

W 2014 roku w sektorzespołeczeństwa spalaniebiomasyna potrzebyW 2014 roku w sektorzespołeczeństwa spalaniebiomasyna potrzeby
grzewcze wynosiło około 5471,02 Mg.

Biorąc pod uwagę dostępność tego rodzaju surowca energetycznego oraz
uwarunkowania finansowe i techniczne można spodziewać się dalszego
wykorzystywania tego rodzaju odnawialnegoźródła energii na terenie
gminy Stolno.
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Źródła finansowania
Działania przewidziane w „Planie” będą finansowane ześrodków
zewnętrznych i własnych Gminy.

Środki na realizację powinny być zabezpieczone głównie w
programach krajowych i europejskich, a we własnymzakresie
(zadania gminne) – konieczne jest wpisanie działań długofalowych do
wieloletnich planów inwestycyjnychoraz uwzględnienie wszystkichwieloletnich planów inwestycyjnychoraz uwzględnienie wszystkich
działań w corocznymbudżecie Gminy.

Przewiduje się pozyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego (w
formie bezzwrotnych dotacji i preferencyjnych pożyczek) dla
prowadzonych działań.
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Zakres przewidywanych inwestycji – gmina 
Gmina w ramach swoich planówzamierza:

właściwie planować przestrzeń urbanistyczną,

wprowadzić system„zielonych zamówień publicznych” (zielone
zamówienia publiczne oznaczają politykę, w ramach której
podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymaganiapodmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania
ekologiczne do procesu zakupówi poszukują rozwiązań
ograniczających negatywny wpływ produktów/usług na
środowisko),

edukować lokalną społeczność w zakresie efektywności
ekologicznej i odnawialnychźródeł energii.
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Zakres przewidywanych inwestycji  

Lp. Rodzaj działania Koszt działania 
w zł Podmiot Beneficjent

Źródło 
finansowania

Efekt 
energet.
MWh/r.

Sposób wyliczenia 
efektu energetycznego

Efekt 
emisyjny

Mg 
CO2/rok

Sposób wyliczenia 
efektu emisyjnego

Ilość 
energii 
wytw. z 
OZE

MWh/r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Montaż instalacji OZE

1.1

Montaż instalacji do produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej z 

OZE w budynkach 
użyteczności publicznej w 

Gminie Stolno

610 000,00 Gmina Stolno Gmina Stolno

Środki własne, 
PROW, RPO 

EFRR, 
WFOŚiGW

19,84

Obliczono moc instalacji 
na podstawie 

powierzchni pod 
instalację. 1 kW pozwala 

uzyskać ok. 1,9 MWh 
energii.

19,49

Emisja wyliczona ze 
współczynnika CO2 

dla energii elektrycznej 
nie produkowanej 
lokalnie i ilości 

wyprodukowanej 
energii z OZE (0,982 

19,84
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energii. energii z OZE (0,982 
Mg / MWh)

suma - 610 000,00 zł - - - 19,84 - 19,49 - 19,84

2 Budowa nowych obiektów o wysokim standardzie energetycznym

2.1
Budowa świetlicy wiejskiej w 

Małem Czystem wraz z 
remontem remizy OSP

1 200 000,00 Gmina Stolno Gmina Stolno
PROW, RPO, 
środki własne

16,60

Na podstawie danych 
zawartych w bazie 
danych obliczono 
zużycie energii 

przeciętnego obiektu 
danego typu. Planowane 

działanie to redukcja 
zużycia energii o 20%  
poprzez wykorzystanie 

energooszczędnych 
materiałów 

wpływających na 
energochłonność 

obiektu.

12,60

Na podstawie danych 
zawartych w bazie 
danych obliczono 

emisję przeciętnego 
obiektu danego typu. 

Planowane działanie to 
redukcja emisji o 20%  
poprzez wykorzystanie 

energooszczędnych 
materiałów 

wpływających na 
energochłonność 

obiektu.

-

suma 1 200 000,00 - - - 16,60 - 12,60 - -



Zakres przewidywanych inwestycji  

Lp. Rodzaj działania Koszt działania 
w zł Podmiot Beneficjent

Źródło 
finansowania

Efekt 
energet.
MWh/r.

Sposób wyliczenia 
efektu energetycznego

Efekt 
emisyjny

Mg 
CO2/rok

Sposób wyliczenia 
efektu emisyjnego

Ilość 
energii 
wytw. z 
OZE

MWh/r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 Termomodernizacja obiektów na terenie gminy

3.1

Poprawa efektywności 
energetycznej w budynkach 
użyteczności publicznej w 

tym w budynkach 
mieszkalnych –

komunalnych w Gminie 

3 200 000,00
Gmina 
Stolno

Gmina 
Stolno

Środki 
własne, 

PROW, RPO 
EFRR, inne: 
WFOŚiGW,

177,07

Na podstawie danych 
zawartych w bazie 
danych obliczono 
zużycie energii w 
danym obiekcie. 

Planowane działanie to 
redukcja o 20-60% 

134,40

Na podstawie danych 
zawartych w bazie 
danych obliczono 
emisję w danym 
obiekcie. Efekt 

emisyjny to 20-60% 
obliczonej emisji (w 

-
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komunalnych w Gminie 
Stolno.

WFOŚiGW, obliczonej energii (w 
zależności od zakresu 

działań)

obliczonej emisji (w 
zależności od zakresu 

działań)

suma - 3 200 000,00 - - - 177,07 - 134,40 - -

4 Modernizacja i budowa nowych obiektów infrastruktury drogowej zmniejszającej emisję z transportu

4.1
Budowa ścieżek 

rowerowych na terenie 
gminy Stolno

2 500 000,00
Gmina 
Stolno

Gmina 
Stolno

Narodowy 
Program 
Budowy 

Dróg 
Lokalnych, 

PROW, RPO 
EFRR, inne

7,42

Dzięki działaniu 
inwestycyjnemu nastąpi 

odciążenie dróg 
gminnych – 12,5 % 

mieszkańców 
używających samochód 

zrezygnuje z jazdy 
samochodem na rzecz 

spaceru/jazdy rowerem,  
spowoduje to 

zmniejszenie ilości 
zużycia paliwa i tym 

samym redukcję emisji z 
transportu prywatnego o 
1,25%. 593 Mg CO2e x 
1,25% = 7,42Mg CO2e

1,95

Dzięki działaniu 
inwestycyjnemu 

nastąpi odciążenie 
dróg gminnych – 12,5 

% mieszkańców 
używających 

samochód zrezygnuje z 
jazdy samochodem na 
rzecz spaceru/jazdy 

rowerem,  spowoduje 
to zmniejszenie ilości 
zużycia paliwa i tym 

samym redukcję emisji 
z transportu 

prywatnego o 1,25%. 
156 MWh x 1,25% = 

1,95 MWh



Zakres przewidywanych inwestycji  

Lp. Rodzaj działania Koszt działania w zł Podmiot Beneficjent
Źródło 

finansowania

Efekt 
energet.
MWh/r.

Sposób wyliczenia 
efektu energetycznego

Efekt 
emisyjny

Mg 
CO2/rok

Sposób wyliczenia 
efektu emisyjnego

Ilość 
energii 
wytw. z 
OZE

MWh/r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 Modernizacja i budowa nowych obiektów infrastruktury drogowej zmniejszającej emisję z transportu

Dzięki działaniu 
inwestycyjnemu 

nastąpi odciążenie 
dróg gminnych –

Dzięki działaniu 
inwestycyjnemu 

nastąpi 
odciążenie dróg 
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4.2

Budowa i 
przebudowa dróg 

gminnych na 
terenie gminy 

Stolno

6 000 000,00
Gmina 
Stolno

Gmina 
Stolno

RPO 
WK-P,  
PROW, 

Narodowy 
Program 
Budowy 

dróg 
lokalnych, 

inne

17,80

dróg gminnych –
20% 

mieszkańców 
używających 

samochód 
przejedzie trasę o 

15 % krótszą, 
spowoduje to 
zmniejszenie 
ilości zużycia 
paliwa i tym 

samym redukcję 
emisji z transportu 
prywatnego o 3%. 
593 Mg CO2e x 
3% = 17,80 Mg 

CO2e

4,69

odciążenie dróg 
gminnych – 20 
% mieszkańców 

używających 
samochód 

przejedzie trasę o 
15 % krótszą, 
spowoduje to 
zmniejszenie 
ilości zużycia 
paliwa i tym 

samym redukcję 
emisji z 

transportu 
prywatnego o 

3%. 156 MWh x 
3% = 4,69 MWh

-



Zakres przewidywanych inwestycji  

Lp. Rodzaj działania Koszt działania 
w zł Podmiot Beneficjent

Źródło 
finansowania

Efekt 
energet.
MWh/r.

Sposób wyliczenia 
efektu energetycznego

Efekt 
emisyjny

Mg 
CO2/rok

Sposób wyliczenia 
efektu emisyjnego

Ilość 
energii 
wytw. z 
OZE

MWh/r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 Modernizacja i budowa nowych obiektów infrastruktury drogowej zmniejszającej emisję z transportu

Dzięki działaniu 
inwestycyjnemu 

nastąpi odciążenie 
dróg gminnych –

Dzięki działaniu 
inwestycyjnemu 

nastąpi 
odciążenie dróg 
gminnych – 2 % 
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4.3
Przebudowa drogi 

gminnej nr 060239C 
Trzebiełuch – Zalesie

600 000,00
Gmina 
Stolno

Gmina 
Stolno

Narodowy 
Program 
Budowy 

Dróg 
Lokalnych, 

PROW, 
RPO EFRR

1,78

dróg gminnych –
2% mieszkańców 

używających 
samochód 

przejedzie trasę o 
15 % krótszą, 
spowoduje to 
zmniejszenie 
ilości zużycia 
paliwa i tym 

samym redukcję 
emisji z transportu 

prywatnego o 
0,3%. 593 Mg 
CO2e x 0,3% = 
1,78 Mg CO2e

0,47

gminnych – 2 % 
mieszkańców 
używających 

samochód 
przejedzie trasę o 

15 % krótszą, 
spowoduje to 
zmniejszenie 
ilości zużycia 
paliwa i tym 

samym redukcję 
emisji z 

transportu 
prywatnego o 

0,3%. 156 MWh 
x 0,3% = 0,47 

MWh



Zakres przewidywanych inwestycji  

Lp. Rodzaj działania Koszt działania 
w zł Podmiot Beneficjent

Źródło 
finansowania

Efekt 
energet.
MWh/r.

Sposób wyliczenia 
efektu energetycznego

Efekt 
emisyjny

Mg 
CO2/rok

Sposób wyliczenia 
efektu emisyjnego

Ilość 
energii 
wytw. z 
OZE

MWh/r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 Modernizacja i budowa nowych obiektów infrastruktury drogowej zmniejszającej emisję z transportu

Dzięki działaniu 
inwestycyjnemu 

nastąpi odciążenie 
dróg gminnych – 4 
% mieszkańców 

Dzięki działaniu 
inwestycyjnemu 

nastąpi odciążenie 
dróg gminnych – 4 

2015-11-13 PGK SA dla Gminy 60

4.4

Przebudowa drogi 
gminnej  Stolno-Małe 

Czyste  o nr 060211C –
etap II

750 000,00
Gmina 
Stolno

Gmina 
Stolno

Narodowy 
Program 
Budowy 

Dróg 
Lokalnych, 

PROW 
RPO WK-P

2,37

% mieszkańców 
używających 

samochód 
przejedzie trasę o 

10 % krótszą, 
spowoduje to 

zmniejszenie ilości 
zużycia paliwa i 

tym samym 
redukcję emisji z 

transportu 
prywatnego o 0,4%. 

593 Mg CO2e x 
0,4% = 2,37 Mg 

CO2e

0,62

dróg gminnych – 4 
% mieszkańców 

używających 
samochód 

przejedzie trasę o 
10 % krótszą, 
spowoduje to 

zmniejszenie ilości 
zużycia paliwa i 

tym samym 
redukcję emisji z 

transportu 
prywatnego o 

0,4%. 156 MWh x 
0,4% = 0,62 MWh

suma - 9 850 000,00 zł - - - 29,37 - 7,73 - -



Zakres przewidywanych inwestycji  

Lp. Rodzaj działania Koszt działania w 
zł Podmiot Beneficjent

Źródło 
finansowania

Efekt 
energet.
MWh/r.

Sposób wyliczenia 
efektu energetycznego

Efekt 
emisyjny

Mg 
CO2/rok

Sposób wyliczenia 
efektu emisyjnego

Ilość 
energii 
wytw. z 
OZE

MWh/r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 Modernizacja i budowa obiektów gospodarki wodno-ściekowej

Budowa sieci 
kanalizacyjnej i 
wymiana sieci Realizacja działania 

Realizacja działania 
spowoduje 
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5.1
wymiana sieci 

wodociągowej w 
sołectwie Małe Czyste 
(sieć kanalizacyjna)

693 050,00

Gmina 
Stolno 

Gmina 
Stolno

Urząd 
gminy,

RPOWK-P, 
NFOŚiGW,  
WFOŚiGW

, PROW

1,00
Realizacja działania 
spowoduje pośrednią 

redukcję zużycia 
energii poprzez 

wykluczenie zużycia 
energii z paliw 
samochodów 

transportujących 
wodę/ścieki na rzecz 

zużycia energii z 
planowaną 
inwestycją. 

Wyliczonym efektem 
jest różnica zużycia 
energii przez nowe 

obiekty. 

1,00
spowoduje 

pośrednią redukcję 
zużycia energii 

poprzez 
wykluczenie zużycia 

energii z paliw 
samochodów 

transportujących 
wodę/ścieki na rzecz 

zużycia energii z 
planowaną 
inwestycją. 

Wyliczonym 
efektem jest różnica 

zużycia energii 
przez nowe obiekty. 

-

5.2

Budowa sieci 
kanalizacyjnej i 
wymiany sieci 

wodociągowej w 
sołectwie Małe Czyste 
(sieć wodociągowa)

1 065 744,00 1,50 1,50 -

5.3
Budowa wodociągu 

Małe Czyste – Zajazd 
Pomorski

556 457,50 1,00 1,00 -

suma - 2 315 251,50 zł - - - 3,50 - 3,50 - -



Zakres przewidywanych inwestycji  

Lp. Rodzaj działania Koszt działania w 
zł Podmiot Beneficjent

Źródło 
finansowania

Efekt 
energet.
MWh/r.

Sposób wyliczenia 
efektu 

energetycznego

Efekt 
emisyjny

Mg 
CO2/rok

Sposób wyliczenia 
efektu emisyjnego

Ilość 
energii 
wytw. z 
OZE

MWh/r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 Działania nieinwestycyjnie

6.1
Niskoemisyjna 

gospodarka 6 000,00

NFOŚiGW
PO KL
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6.1 gospodarka 
przestrzenna 

6 000,00

Urząd 
Gminy

Inwestorzy, 
Mieszkańcy

PO KL
NMF

Budżet Gm.

- - - - -

Budżet Gm.
WFOŚiGW6.2

Informacja i promocja
działań gminy w 

zakresie gospodarki 
niskoemisyjnej

2 000,00

-6.3

Usługi doradcze dla 
mieszkańców w 

zakresie efektywności 
energetycznej

1 000,00



Zakres przewidywanych inwestycji  

Lp. Rodzaj działania Koszt działania w 
zł Podmiot Beneficjent

Źródło 
finansowania

Efekt 
energet.
MWh/r.

Sposób wyliczenia 
efektu 

energetycznego

Efekt 
emisyjny

Mg 
CO2/rok

Sposób wyliczenia 
efektu emisyjnego

Ilość 
energii 
wytw. z 
OZE

MWh/r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 Działania nieinwestycyjnie

6.4

Edukacja 
przedsiębiorców przez 
zielone zamówienia 

0,00
Działanie 

bez-
kosztowe 
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zielone zamówienia 
publiczne

Urząd 
Gminy

Inwestorzy, 
Mieszkańcy

kosztowe 

- - - - -

6.5

Szkolenia w zakresie 
efektywności 
energetycznej, zmian 
klimatu i OZE

1 000,00

NFOŚiGW,
WFOŚiGW
PROW
Budżet Gm.

6.6

Akcje informacyjne i 
promocyjne 
skierowane do 
mieszkańców,
konferencje, działania 
promocyjne w ramach 
realizowanych 
projektów 

1 000,00

suma - 11 000,00  zł - - - - - - - -



Zakres przewidywanych inwestycji  

Lp. Rodzaj działania Koszt działania 
w zł Podmiot Beneficjent

Źródło 
finansowania

Efekt 
energet.
MWh/r.

Sposób wyliczenia 
efektu energetycznego

Efekt 
emisyjny

Mg 
CO2/rok

Sposób wyliczenia 
efektu emisyjnego

Ilość 
energii 
wytw. z 
OZE

MWh/r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Działania w grupie społeczeństwa 

Montaż kolektorów 
słonecznych na 

RPO WKP 
2014-2020 

85%, 
NFOŚiGW, 

Obliczono moc 
instalacji na 
podstawie 

powierzchni pod 

Emisja 
wyliczona ze 

współczynnika 
CO2 dla energii 
elektrycznej nie 
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1.1
słonecznych na 

budynkach 
prywatnych, gmina 

Stolno

3 400 000,00 mieszkańcy mieszkańcy
NFOŚiGW, 
Prosument, 

PROW, 
Pożyczka/
Dotacja, 

inne

560,00
powierzchni pod 
instalację. Moc 1 
instalacji 3 kW 

pozwala uzyskać 
ok. 1,9 MWh 

energii.

549,92
elektrycznej nie 
produkowanej 
lokalnie i ilości 

wyprodukowanej 
energii z OZE 
(0,982 Mg / 

MWh)

560,00

suma - 3 400 000,00 - - - 560,00 - 549,92 - 560,00



Efekty ekologiczne przewidywanych inwestycji  

Lp. Realizacja działań Gmina Społeczeństwo Ogółem 

1.
Redukcja  
zapotrzebowania na 
energię finalną (MWh)

246,38 560,00 806,38

Zmniejszenie  emisji CO
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2.
Zmniejszenie  emisji CO2
(Mg) 177,72 549,92 727,64

3.
Wytworzona energii z 
wykorzystaniem OZE 
(MWh)

19,84 560,00 579,84



Biomasa jako paliwo odnawialne 

PGK SA dla Gminy2015-11-13 66



Efektywne, 
przyjazne przyjazne 
środowisku 
źródła ciepła  
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Sprawność całkowita systemu konwencjonalnego
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Sprawność całkowita kogeneracji (gospodarka skojarzona) 
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Jak mieszkaniec Gminy może się zaangażować w realizację 
zamierzeń wynikających ze Strategii i z Planu?

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, którą
stanowią obywatele zamieszkujący określone terytorium. Tym samym
obywatele mogą:

Promować proekologiczny sposóbżycia, w pracy, w szkole,

Oszczędzać energię we wszelkich postaciach,

Wykorzystywać możliwości życia w zgodzie z naturą,

Wykorzystywać możliwości czerpania ze środowiska, bez
niszczenia tegośrodowiska,

Pamiętać o przyszłych pokoleniach – oni też mają żyć na tej ziemi.
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Dziękuj ę za uwagę
Romuald Meyer
www.pgksa.plwww.pgksa.pl
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