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Miejskiej Kościerzyna na lata 2013-2020 za okres 2013-2014 

 

Liczba i rodzaj działań na rzecz ekologii prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna 

 

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie (2012-2013) - 
Inwestycja 

2. KAWKA w Kościerzynie - Ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków 
(2014-2015) - Inwestycja 

3. Eko-Kościerzyna. -Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii (2013-
2015) - Inwestycja 

4. Słoneczna Kościerzyna – budowa instalacji solarnej szansą wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii (2014-2015) - Inwestycja 

5. Kościerzyna mówi Tak oszczędności energii (2013-2014) – edukacja ekologiczna projekt nie 
inwestycyjny 

6. Kościerzyna miasto z klimatem (2014) – edukacja ekologiczna projekt nie inwestycyjny 
7. EURONET 50/50 (2014-2016) – edukacja ekologiczna projekt nie inwestycyjny 
8. Tajemnice Jeziora Gałęźnego (2013-2014) – edukacja ekologiczna projekt nie inwestycyjny 
9. Tajemnicze Jezioro w Kościerzynie (2014) – edukacja ekologiczna projekt nie inwestycyjny 

 

Liczba i rodzaj szkoleń i ich uczestników  w ww. zakresie 

Kościerzyna mówi TAK oszczędności energii: 

 569 uczniów klas IV i V publicznych i niepublicznych Szkół Podstawowych z terenu miasta 
Kościerzyna wzięło udział w pogadankach edukacyjnych poświęconych tematyce ochrony 
środowiska i ekologii. Pogadanki prowadzone były przez lokalnego ekologa - Prezesa Ligi 
Ochrony Przyrody Oddziału Kościerzyna Panią Terese Prejs. 

 230 uczniów II klas Szkół Gimnazjalnych wzięło udział w szkoleniu ekologicznym 
zorganizowanym w Miejskim Przedsiębiorstwie Infrastruktury KOS-EKO w Kościerzynie. W 
trakcie szkolenia gimnazjaliści z kościerskich szkół zapoznali się z gospodarką cieplną w 
Gminie Miejskiej Kościerzyna. Szkolenie obejmowało nie tylko wycieczkę studyjną po 
obiektach głównego źródła ciepła zaopatrującego system ciepłowniczy Miasta, w trakcie 
której młodzież zapoznała się z technologią produkcji ciepła i ciepłej wody użytkowej oraz 
innowacyjną technologią współspalania węgla z biomasą, ale również analizy laboratoryjne 
służące do badania jakości wody używanej do celów ciepłowniczych oraz prezentację 
multimedialną. Młodzieży został przedstawiony problem zanieczyszczenia powietrza w 
Kościerzynie 

 

Lista realizowanych projektów w ww. zakresie – kwota, dofinansowanie 

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie (2012-2013) 
NFOŚiGW 2.854.431,00 zł 

2. KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków 
(2014-2015) 
NFOŚiGW, WFOŚiGW 1 921 630,00 zł 



3. Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii (2013-
2015) 
RPO WP 2007-2013 487 000,00 zł 

4. Słoneczna Kościerzyna – budowa instalacji solarnej szansą wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii (2014-2015) 
RPO WP 2007-2013 2 200 500,00 zł 

5. Kościerzyna mówi Tak oszczędności energii (2013-2014) 
WFOŚiGW 33 349,01 zł 

6. Kościerzyna miasto z klimatem (2014) 
WFOŚiGW 26 092,82 zł 

7. EURONET 50/50 (2014-2016) 
Unia Europejska, 0,00 zł 

8. Tajemnice Jeziora Gałęźnego (2013-2014) 
WFOŚiGW 20 062,43 zł 

9. Tajemnicze Jezioro w Kościerzynie (2014) 
WFOŚiGW  4 941,04 zł 

 

Lista projektów przygotowywanych 

 

1. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Kościerzyna – opracowanie dokumentacji projektowej” – RPO WP 2007-2013 

 

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla Miasta Kościerzyna 

„PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA”  

W trosce o jakość powietrza oraz środowiska naturalnego, a także w celu zintensyfikowania 

podejmowanych działań w walce z globalnym ociepleniem Kościerzyna przystąpiła w 2011r. 

do inicjatywy Komisji Europejskiej jaką jest „Porozumienie między Burmistrzami na rzecz 

zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym”. Zostając Sygnatariuszem 

inicjatywy miasto sporządziło Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla Miasta 

Kościerzyna SEAP i Inwentaryzacje emisji gazów cieplarnianych oraz zobowiązało się m.in. do 

redukcji emisji CO2 o min. 20% do roku 2020r. 

 

Instytucje, organizacje które współpracują z Gminą Miejską Kościerzyna w tym zakresie: 

 

Publiczne szkoły Podstawowe oraz Gimnazja z terenu Miasta Kościerzyna, Biuro Obsługi 

Placówek Oświatowych w Kościerzynie, Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO w 

Kościerzynie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 

Fundacja Rozwiązań Eko-Energetycznych w Gdańsku, Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, bałtycka Agencja Poszanowania Energii, Urząd 

Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Stowarzyszenie „Energie Cities”. 


