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NIEPOŁOMICE

Gmina Niepołomice leży 

w  województwie małopolskim,

w powiecie wielickim.

Jej powierzchnia wynosi nieco

ponad 97 km kw.

Gminę zamieszkuje prawie 25 

tysięcy osób. Jesteśmy jedną z

gmin w  województwie, które

cechuje dodatnie saldo przyrostu.

Co roku przybywa nam około pół

tysiąca osób.





Strefy Inwestycyjne

*Niepołomicka Strefa Inwestycyjna – zajmuje 
obszar 500 ha

*Coca Cola – napoje gazowane (USA-Grecja)

*MAN Trucks – samochody ciężarowe (Niemcy)

*Staco – kraty pomostowe (Holandia)

*Royal Canin – karma dla zwierząt (Francja)

*Meiller Polska – montaż wywrotek na  

ciężarówkach (Niemcy)

*Nidec – silniczki elektryczne (Japonia)

*Woodword – turbiny lotnicze (USA)

*Juka – urządzenia chłodnicze (Polska)

*Polynt – wyroby z poliestrów i żywic (Włochy)

*DHL Expres –logistyka (Niemcy)



Strefy Inwestycyjne

*Zachodnia Strefa Inwestycyjna w 
Ochmanowie o powierzchni 50 ha

*Oknoplast – produkcja okien (Polska)

*Wschodnia Strefa Inwestycyjna 

w Woli Batorskiej o powierzchni 25 ha

* NIGAS – bramy garażowe (Polska)







Gmina Niepołomice  
przystąpiła do 
Porozumienia Burmistrzów 
9 lutego 2009.





Inwentaryzacja emisji gazów 
cieplarnianych

* Wytyczne do sporządzenia inwentaryzacji

* Jako rok bazowy przyjęto 2008

* Wielkość emisji określona wyłącznie 

w oparciu o wielkość zużycia energii finalnej 

na terenie gminy (mniejszy szacunkowy błąd)

LOGO



Stan sektora energetycznego 
w gminie

W skład mienia komunalnego wchodzi 55 obiektów

* Budynki administracyjne Urzędu

* Placówki oświatowe

* Domy kultury

* Placówki służby zdrowia

* Placówki OSP

* Inne obiekty: Zamek Królewski, Kryta pływalnia,  

Izba Regionalna

LOGO



Bilans emisji CO2

LOGO



Prognoza wielkości emisji

LOGO



Wymagana redukcja emisji

LOGO





Lista zaplanowanych działań

Nazwa działania Rodzaj Redukcja CO2

Działanie 1: Wprowadzenie transportu gminnego z dopłatami do biletów Inwestycyjne 537 Mg

Działanie 2: Wykorzystanie wód geotermalnych do celów grzewczych – odwiert geotermalny 

zbiornika doggeru

Inwestycyjne 1 150 Mg

Działanie 3: Wymiana liczników energii elektrycznej w obiektach komunalnych i oświetleniu 

ulicznym

Inwestycyjne Wpływ pośredni

Działanie 4: Rozwój wykorzystania kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych Inwestycyjne 1 430 Mg

Działanie 5: Modernizacja oświetlenia ulicznego Inwestycyjne 278 Mg

Działanie 6: Termomodernizacja obiektów  komunalnych Inwestycyjne 50 Mg

Działanie 7: Termomodernizacja budynków prywatnych, zmiana stosowanych w nich paliw oraz 

zmiana zachowao mieszkaoców będące następstwem akcji promocyjnych i informacyjno-

edukacyjnych prowadzonych przez gminę

Miękkie 10 877 Mg

Działanie 8: Monitoring zużycia energii Inwestycyjne 3 992 Mg



Lista zaplanowanych działań

Działanie 9: Budowa Centrum Certyfikacji Energii Odnawialnej Inwestycyjne Efekt pośredni

Działanie 10: Edukacja użytkowników obiektów komunalnych Edukacyjne Efekt pośredni

Działanie 11: Realizacja projektu „EURONET 50/50” we wszystkich placówkach oświatowych 

zlokalizowanych na terenie gminy Niepołomice

Edukacyjne 316 Mg

Działanie 12: Kotłownia na biomasę w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym Inwestycyjne 162 Mg

Działanie 13: Kotłownia na biomasę w Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego Inwestycyjne 107 Mg

Działanie 14: Zielone zakupy – wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju przy zakupach 

dla UMiG

Organizacyjne Efekt pośredni

Działanie 15: Bezpłatne porady konsultanta ds. energetycznych dla mieszkaoców Organizycyjne Efekt pośredni

Działanie 16: Program szkoleniowy dla mieszkańców – Eco – Driving Edukacyjne 392 Mg

Działanie 17: Budowa biogazowni rolniczej Inwestycyjne 2 160 Mg

Działanie 18: Realizacja projektu SEECA Miękkie 650 Mg



Transport publiczny
Działanie: 1

* Uruchomiono gminny transport

zbiorowy.

* Między Niepołomicami a  Krakowem kursują 

trzy linie komunikacji aglomeracyjnej. 

Autobusy kursują co pół godziny od 5.00 do 22.00

* Busy na trasie nazwanej „ósemką” 16 kursów/dzień



OGRANICZENIE BARIER ROZWOJU OZE
Działania: 10,11,16

EDUKACJA

* Edukacja użytkowników obiektów komunalnych

* Realizacja projektu” EURONET 50/50” Max w 8 

placówkach oświatowych

* Program szkoleniowy dla mieszkańców – Eco -
Driving



Inwestowanie w OZE
Działanie: 4

Rozwój wykorzystania kolektorów słonecznych,

pomp ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych w obiektach

użyteczności publicznej oraz gospodarstwach domowych



Instalacja systemów energii odnawialnej 
w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina 
oraz Miechów na budynkach użyteczności 
publicznej oraz domach prywatnych



Wartość Projektu

* Wartość projektu  64 597 588 PLN (22 275 030 CHF)

* Poziom dofinansowania w ramach SPPW  64, 51% 
wartości projektu  41 619 521 PLN (14 351 559 CHF)

* Wkład własny Gmin Partnerskich:   22 925 684 PLN



Produkty Projektu

*Zainstalowanych kolektorów słonecznych – 18 514 m2

*Zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych  - 2700 m2

*Zainstalowanych pomp ciepła – 4 szt

*Liczba konferencji promocyjnych – 2

*Liczba przeprowadzonych kampanii szkoleniowych – 1

*Liczba osób uczestniczących w szkoleniach – 1400 



Wkład własny Gminy

* Źródła pokrycia wkładu własnego Gminy

* Wpłaty mieszkańców w wysokości 30% wartości 
kompletnej instalacji

* Budżet Gminy w wysokości 5,49% wartości 
kompletnej instalacji

* W przypadku instalacji na budynkach użyteczności 
publicznej gmina pokrywa z własnego budżetu 100% 
wkładu własnego



Zakres inwestycyjny dla Niepołomic

* 1100 instalacji solarnych na budynkach prywatnych

* 2 instalacje solarne na obiektach sportowych

* 2 pompy ciepła w oparciu o kolektor pionowy  

odwierty o głębokości 140 m o mocy 90 i 180 kW

* 875 m2 paneli fotowoltaicznych o mocy 116 kWp



Instalacje dla mieszkańców

* Instalacja typu A dla 3 osób

2 kolektory + zasobnik 250 litrów

wpłata mieszkańca 4020 zł. 

* Instalacja typu B dla 3-5 osób

3 kolektory + zasobnik 300 litrów

wpłata mieszkańca 4660 zł.

* Instalacja typu C powyżej 5 osób

4 kolektory + zasobnik 500 litrów

wpłata mieszkańca 5730 zł











Różnice kursowe
CHF

Wartość projektu
83 531 362 zł

Podział środków

*Niepołomice  6 000 000 zł.  

*Wieliczka       6 000 000 zł.

*Skawina         3 000 000 zł.

*Miechów        3 000 000 zł.



Nowe inwestycje

*Pompy ciepła            5 

*Systemy solarne       7

*Fotowoltaika 20

*Oświetlenie LED        400 lamp 
ulicznych

*Termomodernizacja  39



* 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.

* Budżet Projektu dla Niepołomic 183 000,00 Euro

* Dofinansowanie 85%, wkład własny 15%



Strategia wykorzystania alternatywnych 
źródeł energii na terenie gminy Niepołomice

* Aktualny stan wykorzystania OZE

* Analizy zasobów OZE

* Analiza najkorzystniejszych technologii OZE

i możliwości ich zastosowania

*Instalacja pilotowa 

*Przedsięwzięcia sprzyjające oszczędzaniu energii

w gminie





Zwiększenie efektywności 

energetycznej w sektorze publicznym

Działania: 3,5,6,8,14

* Zielone zakupy

* Termomodernizacja obiektów komunalnych

* Monitoring zużycia energii

* Modernizacja oświetlenia ulicznego

* Wymiana liczników energii elektrycznej 

w obiektach komunalnych i oświetleniu ulicznym



Modernizacja oświetlenia ulicznego

* wymieniono 1872 punktów świetlnych na

energooszczędne z możliwością redukcji mocy 

* zaprojektowano i wybudowano 392 szt. punktów

świetlnych wraz z linią na długości 20 km

* budowa oświetlenia ulicznego wraz z pełną

infrastrukturą zgodnie z projektami wraz z 136

punktami świetlnymi zadanie w trakcie realizacji







Modernizacja oświetlenia 

* modernizacja oświetlenia została wykonana przez

ENION S.A. 

* dokonano wymiany 260 liczników energii elektrycznej

w całości ze środków ENION S.A.



PLANY NA PRZYSZŁOŚC

IWESTYCJE PRZYGOTOWANE DO REALIZACJI 



Wykorzystanie istniejących źródeł 
geotermalnych w budownictwie 
mieszkaniowym oraz do celów 

rekreacyjnych.

Odnawialne źródła energii – Geotermia



Działanie: 2

* 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



Działanie: 8

Opracowano projekt techniczny dla budowy docelowej

struktury  układów pomiarowo - rozliczeniowych

oraz systemu zarządzania gospodarką energetyczną

dla obiektów komunalnych



STRATEGIA ZIT METROPOLII 
KRAKOWSKIEJ

* Modernizacja systemów ogrzewania dla

3 kompleksów szkolnych z zastosowaniem

pomp ciepła i fotowoltaiki

* Budowa węzłów przesiadkowych na stacjach

szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Podłężu

i Staniątkach: budowa parkingów P&R,

budowa dróg dojazdowych do węzła wraz

z budową ścieżek rowerowych wzdłuż  
głównych dróg łączących gminę i jej strefę 
przemysłową z gminami sąsiednimi (dojazd 
do pracy)



Osiągnięcia Gminy 
Niepołomice 

w wykorzystaniu
OZE



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 

* 2 instalacje dla Gimnazjum                        
w  Niepołomicach

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

* instalacja dla klubu 
sportowego w Podłężu



* 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,
kolektor poziomy długości 12 000 m

* 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: 4,5 roku

* koszt ogrzewania (drewno):  
1500 złotych rocznie

Odnawialne źródła energii – biomasa



Przykładowe realizacje

Przedszkole Niepołomice Przedszkole Wola Batorska



Energetycznie dla klimatu
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