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Niepołomice to gmina 

miejsko-wiejska położona 

w powiecie wielickim 

w województwie małopolskim.

Powierzchnia: 96,27 km 2

Liczba mieszkańców: 23 112

Gęstość zaludnienia: 240 osób na km 2
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Deklaracja przystąpienia

 Niepołomice  przystąpiły 
do Konwentu Burmistrzów 
Europy 14 stycznia 2009, 
wraz z Warszawą, Lubinką 
i miastem Bielsko Biała



Plan Działań na rzecz 

Zrównoważonej Energii (SEAP) 
pokazuje w jaki sposób gmina 

zamierza wywiązać się z podjętych 
zobowiązań, zawiera także wytyczne 

dotyczące pozyskiwania funduszy 

na realizację planowanych działań 

oraz dotyczące monitoringu postępu 

w jego realizacji



Finansowanie Planu Działań

 Istnieje szereg źródeł realizacji zadań wynikających z tego 
dokumentu. Podzielić je można na kilka kategorii:

1. Środki prywatne

2. Środki publiczne (samorządu, instytucji publicznych,            
spółek komunalnych) w tym instrumenty podatkowe

3. Majątkowe prawa wynikające z pochodzenia energii, 
oszczędności energii itp.

4. Preferencyjne pożyczki i kredyty

5. Środki publiczne (dotacje krajowe, unijne i inne)



Zrównoważony Rozwój Energetyki
z OZE

 Inwestycje w sektorze publicznym OZE 

oraz w gospodarstwach domowych

Rozwój wykorzystania kolektorów 
słonecznych, pomp ciepła oraz ogniw 
fotowoltaicznych

Wykorzystanie wód geotermalnych



Instalacja systemów 
energii odnawialnej 
w obiektach
użyteczności publicznej 
i domach prywatnych.

Dostawa i montaż 3842

instalacji solarnych,

montaż 4 pomp ciepła,

montaż ogniw 
fotowoltaicznych na 

2 krytych pływalniach.

Wartość projektu 

70 mln PLN

Projekt finansowany 

w ramach Szwajcarsko 
Polskiego Programu 
Współpracy w 60%.



 PEA - Pablic Energy Alternatives – strategia zrównoważonego 
wykorzystania energii jako szansa dla rozwoju regionalnego.

 Projekt realizowany przez 21 partnerów z 6 państw z Niemiec, 
Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Polski.

 W ramach projektu  opracowanie strategii energetycznej. 

 Instalacja pilotażowego systemu  działającego na bazie ogniw 
paliwowych i paneli fotowoltaicznych.







Strategia wykorzystania alternatywnych 
źródeł energii na terenie gminy Niepołomice

1. Cele i zakres opracowania

2. Aktualny stan wykorzystania OZE

3. Analizy zasobów OZE

4. Prognoza wzrostu zapotrzebowania na 
energię cieplną i elektryczną na terenie 
gminy w tym odnawialną i odpadową

5. Analiza najkorzystniejszych technologii OZE 
i możliwości ich zastosowania na terenie 
gminy



Strategia energetyczna c.d.

6. Prognoza kosztów związanych 

z rozszerzeniem skali wykorzystania  

wytypowanych technologii OZE

7. Plan wdrożeń przyjętych rozwiązań

8. Instalacja pilotowa

9. Przedsięwzięcia sprzyjające oszczędzaniu 

energii w gminie

10. Przewidywane korzyści z wdrożenia

wybranych rozwiązań OZE



Wykorzystanie istniejących źródeł 
geotermalnych w budownictwie 
mieszkaniowym oraz do celów 

rekreacyjnych.

Odnawialne źródła energii – Geotermia



Warunki występowania oraz możliwości 
zagospodarowania wód termalnych

 określono parametry hydrogeotermalne głównych  

zbiorników wód termalnych regionu krakowskiego

 dokonano oceny wielkości zasobów wód i energii   

cieplnej

 zinwentaryzowano potrzeby cieplne w rejonie 

objętym opracowaniem 

 sporządzono warianty technologiczne eksploatacji 

i wykorzystania energii geotermalnej wraz z ich 

wstępną oceną ekonomiczną

 dokonano oceny korzyści ekologicznych wariantów

 opisano procedury prawne związane z eksploatacją 

zasobów geotermalnych



Racjonalizacja Gospodarowania Energią

- Termomodernizacja budynków 
prywatnych, zmiana stosowanych 

w nich paliw

- Zmiana zachowań mieszkańców

- Akcje promocyjne i informacyjno –
edukacyjne prowadzone przez gminę



POWER

W trakcie drugiego naboru wyłonionych zostało pięć
najlepszych podprojektów, w tym nasz „Strategia dla
efektywności energetycznej poprzez porozumienie
klimatyczne” (Strategy for Energy Efficiency through
Climate Agreements – SEECA).

Projekt powstał we współpracy ze szwedzkim 
regionem Uppsala i estońskim miastem Tallin, 
głównym celem jest  poprawa efektywności 

energetycznej, redukcja zużycia energii i zmniejszenie 
emisji dwutlenku węgla.



Identyfikacja i rozwój istniejących 
strategii w dziedzinie klimatu i energii

Nasze działania:

 Wydanie dwóch kalendarzy ekologicznych 

dla mieszkańców gminy Niepołomice wyjaśniający jak 
dokładnie zmniejszyć zużycie energii w życiu 
codziennym, jak poprawić efektywność energetyczną, 
jakie źródła energii są możliwe i efektywne do 
zastosowania na danym obszarze, jakie są możliwości 
wsparcia ze strony urzędów.

(w roku 2011 i 2012)



Zwiększenie efektywności 
energetycznej w sektorze 

publicznym

 Zielone zakupy

 Termomodernizacja obiektów komunalnych

Monitoring zużycia energii

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Wymiana liczników energii elektrycznej 

w obiektach komunalnych i oświetleniu 
ulicznym



Miejski Plan  Energetyczny

Wykonano audyt zużycia 
i zapotrzebowania na energię elektryczną 
obiektów gminnych.

Powołano Głównego specjalistę 
do spraw energetycznych.

Opracowano projekt techniczny 
dla budowy docelowej struktury układów 
pomiarowo-rozliczeniowych oraz systemu 
zarządzania gospodarką energetyczną dla 
obiektów komunalnych. 



Modernizacja oświetlenia ulicznego

- wymiana 1872 punktów świetlnych na 
energooszczędne z możliwością redukcji 
mocy

- zaprojektowanie i wybudowanie 392 szt. 
punktów świetlnych wraz z linią na długości 
20,135 km

- budowa oświetlenia ulicznego wraz z pełną 
infrastrukturą zgodnie z projektami na 
długości 1,981 km wraz z 136 punktami 
świetlnymi







Transport publiczny

 W celu ograniczenia obciążenia środowiska 
związanego z transportem, a także zmniejszenia 
natężenia ruchu uruchomiono gminny transport 
zbiorowy.

 Autobusy na trasie Niepołomice – Kraków kursują 

co pół godziny od 5.00 do 22.00

 Busy na trasie nazwanej „ósemką” 16 kursów/dzień

 Biuro Obsługi Podróżnych – informacja, kupno biletu

 Dla zachęty wprowadzono system dopłat do biletu



Modernizacja przedsiębiorstw pod kątem 
racjonalizacji gospodarki energią

Działania pozainwestycyjne 

w przedsiębiorstwach (edukacja kadry, 
dobór taryf, wybór dostawcy energii)

Zwiększenie efektywności 
energetycznej w sektorze 

przedsiębiorstw



OGRANICZENIE BARIER ROZWOJU 
OZE

EDUKACJA

Edukacja użytkowników obiektów 
komunalnych

Realizacja projektu” EURONET 
50/50”we wszystkich placówkach 
oświatowych

Program szkoleniowy dla 
mieszkańców - Eco - Driving



EURONET 50/50

„50/50 Europejska Sieć Centrów Edukacyjnych”

 Celem projektu jest wsparcie walki ze zmianami 
klimatycznymi poprzez wprowadzenie w szkołach 
metodologii „50/50”.

 Podział korzyści z uzyskanych w szkołach 
oszczędności pomiędzy szkoły a władze lokalne.

 Zakłada się uzyskać oszczędności energii wynoszące 
2,5% w skali roku.

 Szkoły otrzymują 3 zestawy urządzeń do pomiaru 
temperatury, natężenia oświetlenia i zużycia energii 
elektrycznej.



Niepołomice

Osiągnięcia Gminy 
Niepołomice 

w wykorzystaniu
OZE



• 2 pompy po 27 kW z ogrzewaniem

podłogowym w Zamku Niepołomickim

• eksploatowane od 10 lat ogrzewają 

powierzchnie 2000 m2

• źródło pierwotne: 

• solanka na głębokości  3 metrów

• zwrot inwestycji po 1,5 roku

Odnawialne źródła energii – Pompy ciepła



• piec na biomasę o mocy 65 kW

• powierzchnia ogrzewania: 

około 500 m2

• obsługa 0,2 etatu

• okres eksploatacji: 2,5 roku

• koszt ogrzewania (drewno):  
1500 złotych rocznie

Odnawialne źródła energii – biomasa



dnawialneźródła energii –Systemy solarne

* instalacje solarne dla  
3 hal sportowych (Zabierzów 
Bocheński, Niepołomice)   

* instalacja solarna 
dla kuchni w 4 Przedszkolach 
Samorządowych 
(Niepołomice, Podłęże, Wola 
Batorska, Zabierzów 
Bocheński) 

* 2 instalacje solarne dla 
Szkoły Podstawowej 

oraz 2 dla Gimnazjum                        
w  Niepołomicach

* instalacja w Ośrodku 
Szkoleniowo-
Wypoczynkowym w Skawicy-
wspomaganie  co  i cwu

* instalacja dla klubu 
sportowego w Podłężu lato 
zima



Niepołomice

Podłęże
Podłęże



Wola

Zabierzów

Zabierzów

Wola



Dziękuję za uwagę.

Stanisław Nowacki
Kierownik Referatu Strategii

Urząd Miasta i Gminy Niepołomice

32-005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa 23

Tel. 12 346 40 18, 501 11 54 32

st.nowacki@gmail.com
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