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Wprowadzenie 
 

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza powstało w roku 2019. Tworzy 
je obecnie 10 gmin: Banie Mazurskie1, Barciany, Bartoszyce (gmina wiejska), Braniewo 
(gmina wiejska), Budry, Dubeninki, Górowo Iławeckie (gmina wiejska), Lelkowo, Sępopol  
i Srokowo.  

W ramach projektu „Pilotaż CWD” w dniu 29 września 2021 roku Rada Partnerstwa 
przyjęła Strategię terytorialną (Strategię dla Pogranicza)2. Została ona też zatwierdzona 
przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 20 października 2021 roku. 

Strategia dla Pogranicza identyfikuje m.in. trzy projekty strategiczne. Są nimi:  
Magnetyczne Pogranicze, Zielone Pogranicze oraz Aktywne Pogranicze. 
 

* * * 
 

Niniejszy dokument jest poświęcony projektowi Zielone Pogranicze. Dotyka on tylko 
niektórych i czysto jakościowych aspektów wykonalności tego projektu. Nie można go  
w żadnym razie utożsamiać nawet ze (wstępnym) studium wykonalności. W istocie jest 
to więc pogłębiona analiza projektu. 

Zadania tej pogłębionej analizy są następujące:  

1. Jakościowa ocena dojrzałości, spójności i uzasadnienia projektu. 

2. Identyfikacja ryzyk związanych z realizacją i „eksploatacją” projektu. 

3. Zarysowanie „mapy drogowej” umożliwiającej przygotowanie projektu do realizacji. 

Dokument powstał w okresie październik-grudzień 2021 roku przy aktywnym udziale 
Grupy Roboczej oraz niektórych interesariuszy. 

W ciągu kolejnych miesięcy ta pogłębiona analiza będzie z pewnością weryfikowana  
i uzupełniana, biorąc pod uwagę m.in. ogólnie niski poziom dojrzałości projektu, 
klarujące się opcje uzyskania wsparcia zewnętrznego, a także możliwość włączenia 
nowych partnerów do jego realizacji. Być może po pewnym czasie stanie się ona 
podstawą do przygotowania jednego lub kilku wstępnych studiów wykonalności dla 
niniejszego projektu lub jego elementów (zadań, komponentów). 

 
1  Gmina Banie Mazurskie formalnie przystąpiła do Stowarzyszenia w dniu 18.11.2021 roku. 
2  Można się z nią zapoznać pod adresem: https://pograniczewm.pl/aktualnosci/pogranicze-ma-strategie-do-2030-roku 
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1. Ogólna charakterystyka projektu 
  

Projekt Zielone Pogranicze ma charakter zintegrowany i cechy mini-programu. Stanowi 
on – skupioną wokół konkretnych celów i na określonym terytorium – wiązkę zadań – 
inwestycyjnych, organizacyjnych i promocyjnych – o wieloletnim (długofalowym) 
charakterze, wymagających skoordynowanego zaangażowania wielu partnerów. 

1.1. Cele 

Cel generalny (idea) projektu jest zdefiniowana następująco: 

Pogranicze 2035:  
Zeroemisyjne oraz oferujące czyste powietrze i czystą wodę. 

 
Tak zarysowany cel generalny przełożył się na następujące cele cząstkowe projektu: 

1. Redukcja emisji gazów cieplarnianych m.in. poprzez: poprawę efektywności 
energetycznej budynków i oświetlenia; upowszechnienie mikroinstalacji OZE 
(prosumenckich) oraz ograniczenie śladu węglowego gospodarstw rolnych. 

2. Lepsza jakość powietrza, m.in. dzięki: redukcji tzw. niskiej emisji w sektorze 
komunalno-bytowym oraz poprawie stanu lokalnej infrastruktury drogowej. 

3. Skuteczne przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu. 

4. Lepszy dostęp do dobrej jakości wody pitnej. 

5. Eliminacja nieoczyszczonych ścieków komunalnych. 

1.2. Kluczowe zadania i komponenty 

Projekt składa się z czterech zadań: 

1. Efektywność energetyczna. 

2. Pilotażowe rozwiązania w zakresie OZE. 

3. Modernizacja dróg gminnych i infrastruktury towarzyszącej. 

4. Budowa / modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 
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1.2.1. Efektywność energetyczna 

To zadanie obejmuje dwa komponenty: 

a. Głęboka termomodernizacja, w tym wymiana źródeł ciepła i wyposażenie w OZE, 
budynków publicznych oraz mieszkaniowych (transformacja w stronę budynków 
zero- lub plusenergetycznych). 

b. Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne. 

1.2.2. Pilotażowe rozwiązania w zakresie OZE  

To zadanie obejmuje trzy komponenty: 

a. Uruchomienie pilotażowych spółdzielni energetycznych w oparciu o lokalne OZE 
(w tym fotowoltaika, biogaz, biomasa, wiatr, woda). 

b. Uruchomienie pilotażu zeroemisyjnych gospodarstw rolnych wykorzystujących 
rozwiązania m.in. w zakresie agrofotowoltaiki, zagospodarowania biomasy 
(biogazu) i rolnictwa ekologicznego. 

c. Pilotaż lokalnego systemu ogrzewania w oparciu o elektrociepłownię OZE.  

1.2.3. Modernizacja dróg gminnych i infrastruktury towarzyszącej. 

To zadanie dotyczy m.in. wymiany / wzmocnienia nawierzchni dróg, budowy ciągów 
pieszo-jezdnych oraz chodników, głównie na drogach gminnych. 

1.2.4. Budowa / modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

To zadanie dotyczy m.in. stacji uzdatniania wody, sieci wodno-kanalizacyjnych,  
a także oczyszczalni ścieków, w tym przydomowych. 

1.3. Okres realizacji, zasięg terytorialny, zaangażowani partnerzy 

1.3.1. Okres realizacji 

Ocenia się, że faza przygotowania projektu skoncentruje się w latach 2022-2024.  
W jej trakcie powinien powstać tzw. Masterplan na rzecz neutralnego klimatycznie 
Pogranicza, który stanie się kluczowym narzędziem koordynacji zadań realizowanych 
w ramach projektu Zielone Pogranicze.  

Faza zasadnicza (realizacja) projektu potrwa 6 lat, począwszy od roku 2025. 

Należy liczyć się z tym, że poszczególne zadania i komponenty projektu mogą mieć 
swój specyficzny „kalendarz” realizacji. 
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1.3.2. Zasięg terytorialny  

Projekt będzie co do zasady realizowany w pasie gmin Pogranicza, z możliwością 
poszerzenia o gminy nienależące do SWMGP. 

1.3.3. Zaangażowani partnerzy 

Lider projektu nie został jednoznacznie wskazany. Jego funkcję może wziąć na siebie 
zarówno Stowarzyszenie, jak też któraś z gmin członkowskich bądź ich grupa. Można 
założyć, że funkcjonować będzie lider (koordynator) całego projektu, a także liderzy 
poszczególnych zadań czy komponentów. 

Partnerami projektu będą gminy Pogranicza, a także zapewne lokalne podmioty 
gospodarcze, gestorzy infrastruktury, instytucje sektora B+R, organizacje 
pozarządowe, czy izby rolne. Skład konsorcjum partnerów może różnić się  
w zależności od realizowanych zadań i komponentów. 
 
 

Masterplan na rzecz neutralnego klimatycznie Pogranicza 

Przygotowanie Masterplanu wymaga zaangażowania zespołu specjalistów, którzy – 
w ramach usług badawczych, eksperymentalno-rozwojowych i doradczych – dzięki 
swej wiedzy eksperckiej i w ścisłej współpracy z gminami zrzeszonymi w SWMGP 
stworzą dokument pokazujący realną dla Pogranicza ścieżkę:  

1) wykorzystania wszystkich możliwości drzemiących w OZE;  

2) redukcji energochłonności;  

3) znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych;  

4) poprawy zdolności pochłaniania gazów cieplarnianych.  

Dokument ten powinien mieć formę zweryfikowanego pod kątem ekonomicznym, 
ekologicznym i społecznym wieloletniego pakietu działań inwestycyjnych, 
regulacyjnych i organizacyjnych prowadzących do osiągnięcia na Pograniczu pełnej 
neutralności klimatycznej. 
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2. Analiza wariantów  
 

Warianty realizacji projektu Zielone Pogranicze analizowano, biorąc pod uwagę 
następujące uwarunkowania:  

a) czas zaplanowany w projekcie CWD na przygotowania pogłębionej analizy projektu 
(realnie ok. 9 tygodni); 

b) liczbę projektów strategicznych zdefiniowanych w Strategii dla Pogranicza  
(chodzi o trzy projekty); 

c) stopień złożoności tego zintegrowanego projektu oraz poziom jego konceptualizacji 
(dojrzałości). 

2.1. Przyjęty zakres analiz 

Przed przystąpieniem do definiowania wariantów Rada Partnerstwa, kierując się 
rekomendacją Grupy Roboczej, zweryfikowała (zracjonalizowała) zakres analiz. 

Biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania zdecydowano, że przedmiotem analiz będą: 

a) Zadanie 1. Efektywność energetyczna, w tym jego oba komponenty3:  

1. Termomodernizacja budynków; 

2. Oświetlenie zewnętrzne. 

b) Zadanie 2. Pilotażowe rozwiązania w zakresie OZE, w tym jego dwa połączone 
komponenty4: 

1. Pilotaż spółdzielni energetycznych lub lokalnej elektrociepłowni OZE. 

Decyzja Rady Partnerstwa5 dotycząca zakresu analiz nie oznacza w żaden sposób, że 
pozostałe zadania w ramach projektu Zielone Pogranicze tracą status strategiczny. 
Będą one przedmiotem analiz i działań SWMGP, zgodnie z planem jego pracy na rok 
2022 i lata następne. 

 

 

 
3  Nazwy komponentów uproszczono w porównaniu do zapisów pkt. 1.2.1. W tej formie będą one dalej używane. 
4  Nazwy komponentów uproszczono w porównaniu do zapisów pkt. 1.2.2. W tej formie będą one dalej używane. 
5  Została ona podjęta podczas spotkania Rady Partnerstwa w Budrach w dniu 20.10.2021 r. 
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2.2. Analizowane warianty 

Punktem wyjścia do zarysowania wariantów realizacji trzech komponentów,  
o których mowa w pkt. 2.1. powyżej, były wyniki kwerendy przeprowadzonej przez 
Doradcę Partnerstwa w każdej gminie podczas serii spotkań zorganizowanych  
w dniach 25-29 października 2021 r. Wyniki te zostały przedstawione Radzie 
Partnerstwa. Stały się podstawą decyzji Rady6 o wyborze wariantu optymalnego 
(patrz pkt. 2.3 poniżej). 

Zastosowano jedno zasadnicze kryterium różnicowania wariantów. Był nim zakres 
rzeczowy (skala realizacji) zadań. Tym samym analizowano trzy warianty różniące się 
między sobą liczbą uwzględnionych komponentów (tabela 1). 

 

Tabela 1. Analizowane warianty realizacji zadania 

Wariant  Zakres 

Pełny 
(całościowy) 

Trzy komponenty: 
1) Termomodernizacja budynków; 
2) Oświetlenie zewnętrzne; 
3) Pilotaż spółdzielni energetycznych lub lokalnej elektrociepłowni. 

Niepełny 
(częściowy) 

Dwa z trzech ww. komponentów. 

Minimalny 
(wycinkowy) 

Jeden z trzech ww. komponentów. 

Źródło: Opracowanie własne 

Przed określeniem wariantu – w obecnych, bardzo zmiennych uwarunkowaniach – 
optymalnego dokonano pogłębionej analizy sytuacji w ramach każdego komponentu. 

 

 

 

 

 
6  Decyzja ta została podjęta podczas spotkania Rady Partnerstwa w Lelkowie w dniach 17-18.11.2021 r. na podstawie 

informacji zbiorczej pt. Pogłębiona analiza projektów strategicznych. Wstępne ustalenia dla dwóch projektów przekazanej 
Radzie w dniu 16.11.2021 r. Z dokumentem tym można się zapoznać w przestrzeni wirtualnej Partnerstwa utworzonej na 
platformie komunikacyjnej projektu CWD. 
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2.3. Wariant optymalny 

Przy określaniu wariantu optymalnego posłużono się następującymi kryteriami: 

a) zasięg terytorialny (realnie zainteresowane działem gminy);  

b) wola wspólnych działań; 

c) gotowość do realizacyjna; 

d) sposób zarządzania w fazie eksploatacji. 
 

Przeprowadzona analiza dotyczyła każdego z komponentów i doprowadziła do 
rekomendacji przedstawionych w tabelach 2-4 poniżej. 

 
Tabela 2. Wyniki analizy komponentu 1 

KOMPONENT 1: Termomodernizacja budynków 

Koncepcja 
Poddanie termomodernizacji wstępnie zidentyfikowanych obiektów 
użyteczności publicznej i mieszkalnych – wielorodzinnych  
(komunalnych lub spółdzielczych). 

charakterystyka 

Działania stricte inwestycyjne. 
Zasadniczo: bardzo niski poziom gotowości do realizacji7. 
Najwcześniejsza możliwa realizacja: 2023-2025. 
Szacunek kosztów: 22,3 mln zł (bardzo niepełny / do weryfikacji). 

Konkluzja 
Niska gotowość do wspólnych działań inwestycyjnych. 
Zainteresowanie większości gmin Pogranicza. 

rekomendacje 
1. SWMGP: brak konieczności działań (na obecnym etapie). 
2. Komponent nie będzie na razie poddany analizom. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 

 

 
7  Wstępnie określony zakres rzeczowy wymaga znaczącego doprecyzowania w większości gmin. Obejmuje on:  

1) termomodernizację Urzędu Gminy, GOK, GOPS, hali sportowej, świetlic, 14 budynków wielorodzinnych, a także wymianę 
źródeł ciepła oraz montaż instalacji pV w 4 szkołach (Barciany); 2) termomodernizację budynków szkolnych w Bezledach, 
Kinkajmach, Wojciechach i Żydowie (Bartoszyce); 3) termomodernizację budynków świetlic wiejskich (6), OSP (6) oraz 
budynków wielorodzinnych (Górowo Iławeckie); 4) termomodernizację budynku w Dębowcu oraz blokowiska w Zagajach 
(Lelkowo); 5) termomodernizację Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu i adaptację budynku przy ul. Przemysłowej 
na urząd (Sępopol); 6) termomodernizację 6 budynków publicznych oraz 12 wielorodzinnych, w tym montaż pV (Srokowo). 
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Tabela 3. Wyniki analizy komponentu 2 

KOMPONENT 2: Oświetlenie zewnętrzne 

Koncepcja 
Wymiana prawie 2.850 punktów świetlnych i instalacja 250 nowych  
w tym inwestycje uzupełniające (np. maszty z panelami pV). 

charakterystyka 

Działania stricte inwestycyjne. 
Zasadniczo: niski poziom gotowości realizacyjnej (choć brak komplikacji)8. 
Najwcześniejsza możliwa realizacja: 2023-2024. 
Szacunek kosztów: 6,1 mln zł (niepełny / do weryfikacji). 

Konkluzja 
Niska gotowość do wspólnych działań inwestycyjnych. 
Zainteresowanie większości gmin Pogranicza. 

rekomendacje 
1. SWMGP: brak konieczności działań (na obecnym etapie).  
2. Komponent nie będzie na razie poddany analizom. 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 4. Wyniki analizy komponentu 3 

KOMPONENT 3: Pilotaż spółdzielni energetycznych lub lokalnej elektrociepłowni OZE 

Koncepcja 
Zidentyfikowano potencjał dla kilku „wyspowych”, innowacyjnych przedsięwzięć 
w większości gmin Pogranicza. 

charakterystyka 

Działania inwestycyjne wsparte organizacyjnymi i edukacyjnymi. 
Zasadniczo: ekstremalnie niski poziom gotowości do realizacji9. 
Trudno określić możliwy okres realizacji. 
Szacunek kosztów: niemożliwy obecnie do określenia. 

Konkluzja 
Duży potencjał innowacyjny oraz brak gotowości do realizacji. 
Dość wysokie zainteresowanie większości gmin Pogranicza. 

rekomendacje 
1. SWMGP: potencjalnie podmiot wspierający. 
2. Komponent jest kierowany do dalszych (wstępnych) analiz. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Ostatecznie za optymalny – na tym etapie konceptualizacji zadania – uznano wariant 
minimalny (wycinkowy) obejmujący jeden komponent: 

Pilotaż spółdzielni energetycznych lub lokalnej elektrociepłowni OZE. 

 

 
8 Wstępnie określony zakres rzeczowy wymaga znaczącego doprecyzowania w większości gmin. Obejmuje on przede 

wszystkim: 1) wymianę prawie 3.000 punktów świetlnych na energooszczędne; 2) instalację 250 nowych energooszczędnych 
punktów oświetleniowych; 3) montaż 10 szt. masztów z panelami pV do produkcji energii z OZE na potrzeby oświetlenia. 

9  Wstępnie określony zakres rzeczowy został przedstawiony w pkt. 3 poniżej. Wymaga on gruntownego przenalizowania oraz 
znaczącego doprecyzowania w każdej z gminach. 
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3. Wstępny opis efektów 
 

Zakres rzeczowy wariantu optymalnego na obecnym etapie prac obejmuje: 

a) uruchomienie kilku spółdzielni (wysp) energetycznych na poziomie miejscowości 
(sołectw) lub ich grup – potencjalnie nawet w 5 gminach Pogranicza10; 

b) transformację kilku kotłowni na elektrociepłownie OZE lub ewentualną budowę 
nowych elektrociepłowni OZE, w tym podłączenie nowych odbiorców – potencjalnie 
nawet w 5 gminach Pogranicza11. 

Dodatkowo, udziałem w ww. spółdzielniach energetycznych mogą być zainteresowane 
także same gminy, wnosząc do nich swój majątek i możliwości związane z produkcją 
energii ze źródeł odnawialnych. Chodzi tu m.in. o zidentyfikowane dotąd we wszystkich 
gminach Pogranicza ponad 100 obiektów komunalnych (budynków mieszkalnych, 
oczyszczalni ścieków, ujęć wody, czy SUWów), które można wyposażyć w (mikro) 
instalacje do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w modelu prosumenckim, a także 
z możliwością zasilania np. oświetlenia gminnego. 
 

PILOTAŻ. Spółdzielnia energetyczna  
(w stronę samowystarczalności / wyspy energetycznej) 

„Wyspa energetyczna” zbudowana na fundamencie spółdzielni energetycznej powinna 
funkcjonować w oparciu o następujące założenia (zobowiązania) w odniesieniu do 
członków tej spółdzielni: 

a) wykorzystanie lokalnych źródeł energii, w tym głównie odnawialnych; 

b) ograniczenie wykluczenia / ubóstwa energetycznego; 

c) poprawa efektywności energetycznej; 

d) zapewnienie bezpieczeństwa dostaw i wzrost samowystarczalności energetycznej12. 

 

Poniżej opisano wstępnie planowane w związku z realizacją wariantu optymalnego 
produkty i rezultaty bezpośrednie, a także oczekiwane efekty długofalowe. Niestety, na 
obecnym etapie zaawansowania koncepcyjnego, nie można oszacować ich wartości. 

 
10  Chodzi przede wszystkim o następujące gminy: Barciany, Budry, Dubeninki, Górowo Iławeckie i Srokowo. 
11  Chodzi przede wszystkim o następujące gminy: Barciany, Braniewo, Dubeninki, Górowo Iławeckie i Sępopol. 
12  Oznacza to oparcie na przynajmniej jednym stabilnym źródle energii elektrycznej (np. biogazownia lub elektrownia wodna) 

oraz na źródłach uzupełniających / mniej stabilnych (instalacje PV lub wiatrowe), a także (docelowo) na magazynie energii. 
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3.1. Produkty 

a. Liczba wspartych społeczności (spółdzielni) energetycznych działających w oparciu 
o OZE. 

b. Uruchomienie / poprawa efektywności / poszerzenie lokalnego systemu 
ogrzewania w oparciu o elektrociepłownie OZE. 

3.2. Rezultaty bezpośrednie 

a. Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych. 

b. Spadek stężenia pyłów PM2,5 i PM10. 
c. Wielkość energii wytworzonej rocznie ze źródeł odnawialnych ogółem. 

3.3. Efekty długofalowe 

a. Wzrost zużycia energii pochodzącej z lokalnych źródeł odnawialnych, a także 
samowystarczalności energetycznej gospodarstw domowych (docelowo 
uniezależnienie się od dostawy energii elektrycznej). 

b. Redukcja kosztów funkcjonowania gospodarstw domowych (rolnych), a także 
przedsiębiorstw i administracji. 

c. Poprawa świadomości klimatycznej (ekologicznej) mieszkańców i ich skuteczne 
zabezpieczenie przed negatywnymi następstwami ubóstwa energetycznego. 

d. Poprawa parametrów jakości powietrza. 

e. Zwiększenie atrakcyjności zamieszkania (pozostania) i prowadzenia działalności 
gospodarczej na Pograniczu. 

3.4. Potencjalne efekty synergiczne 

Należy przypuszczać, że realizacja obu pilotaży (spółdzielnia energetyczna / lokalna 
elektrociepłownia OZE) wywoła tzw. efekt rozlewania się, a więc powielanie 
analogicznych (choć nie identycznych) rozwiązań w innych lokalizacjach (gminach) 
Pogranicza. Idący za efektem ekologicznym i oddziaływaniem ekonomicznym wzrost 
świadomości społecznej dotyczący korzyści wynikających z tego typu inwestycji może 
przełożyć się na wzrost akceptacji społecznej dla kolejnych przedsięwzięć 
energetyczno-klimatycznych na Pograniczu, w tym dla masowego przekształcania 
budynków publicznych i mieszkaniowych na zero- lub plusenergetyczne, jak też dla 
energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego, a nawet dla uruchamiania 
pilotażowych zeroemisyjnych gospodarstw rolnych. 
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4. Zarys analizy ekonomicznej 
 

4.1. Szacunkowe koszty realizacji projektu 

Ze względu na bardzo wstępny etap prac nad koncepcją przedsięwzięcia jego koszty 
są obecnie niemożliwe do oszacowania. W pierwszej kolejności należy określić jego 
przewidywany zakres rzeczowy. 

4.2. Realne możliwości inwestycyjne (finansowe) Pogranicza 

Możliwości finansowego zaangażowania poszczególnych gmin Pogranicza w realizację 
projektu są w najbliższych latach zróżnicowane. Obrazuje to poniższa tabela. 

Tabela 5. Możliwości finansowe gmin Pogranicza [PLN] 

Gmina Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2022-2030 

Barciany 
Zdolność do zaciągania nowego długu 312 107  515 421  470 508  11 341 545  

Nadwyżka operacyjna netto -411 954  846 768  2 167 981  17 808 878  

Bartoszyce 
Zdolność do zaciągania nowego długu 3 007 712  1 364 327  918 151  11 265 130  

Nadwyżka operacyjna netto -1 141 457  1 220 956  956 792  6 292 043  

Braniewo 
Zdolność do zaciągania nowego długu 1 236 182  991 632  1 540 548  5 196 287  

Nadwyżka operacyjna netto 1 138 566  2 900 000  500 000  2 079 113  

Budry 
Zdolność do zaciągania nowego długu 535 085  2 080  11 748  764 051  

Nadwyżka operacyjna netto -1 827 688  100 000  100 000  -844 688  

Dubeninki 
Zdolność do zaciągania nowego długu 560 329  216 975  80 619  3 476 884  

Nadwyżka operacyjna netto -456 862  -10 000  -10 000  -476 862  

Górowo 
Iławeckie 

Zdolność do zaciągania nowego długu 3 772 454  1 624 000  613 060  16 995 874  

Nadwyżka operacyjna netto -430 248  2 050 000  2 050 000  16 724 752  

Lelkowo 
Zdolność do zaciągania nowego długu 1 698  77 426  8 386  625 077  

Nadwyżka operacyjna netto -583 002  250 000  250 000  1 262 318  

Sępopol 
Zdolność do zaciągania nowego długu 968 377  715 571  572 123  9 672 230  

Nadwyżka operacyjna netto -810 688  1 152 774  1 197 461  8 823 344  

Srokowo 
Zdolność do zaciągania nowego długu 870 250  180 480  168 750  1 661 680  

Nadwyżka operacyjna netto -2 117 979  1 182 500  700 000  364 521  

RAZEM 
Zdolność do zaciągania nowego długu 11 264 195  5 687 913  4 383 893  60 998 759  

Nadwyżka operacyjna netto -6 641 312  9 692 999  7 912 234  52 033 418  

Źródło: Opracowanie ZMP na podstawie projektów WPF na rok 2022 i lata następne 
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Zdolność do zaciągania (spłaty i obsługi) nowego długu w horyzoncie 2030 roku jest 
obecnie na Pograniczu szacowana na ok. 61 mln zł. Analizując wartości 
nominalne, największą zdolność wykazują Górowo Iławeckie, Barciany i Bartoszyce, 
zaś najmniejszą – Lekowo, Budry i Srokowo. 

Patrząc na nadwyżkę operacyjną netto13, można dostrzec, że w horyzoncie 2030 roku 
Pogranicze będzie mogło wykazać się kwotą do dyspozycji w wysokości ok. 52 mln zł. 
Jest to istotne przede wszystkim dla oceny zdolności do finansowania nowych 
inwestycji z wykorzystaniem środków własnych przez gminy Pogranicza. Nominalnie 
najwyższą zdolnością do finansowania rozwoju środkami własnymi wykazują się 
Barciany, Górowo Iławeckie i Sępopol, zaś najniższą – Budry i Dubeninki (wynik 
ujemny) oraz Srokowo14. 

Realizacja obu pilotaży (spółdzielnia energetyczna / lokalna elektrociepłownia OZE) 
obciąży finansowo te gminy Pogranicza, które zdecydują się na ich realizację. Oba 
przedsięwzięcia mają znaczące szanse na wsparcie środkami UE lub krajowymi 
środkami publicznymi. Poza tym realizacja spółdzielni energetycznej będzie także 
prawdopodobnie zasilona środkami zaineresowanych osób fizycznych lub firm.  
W związku z tym należy stwierdzić, że na obecnym etapie prac nie istnieją 
fundamentalne przeszkody natury finansowej, które uniemożliwiałyby wybranym 
gminom Pogranicza zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia. 

4.3. Skala obciążeń i korzyści finansowych związanych z projektem 

Ze względu na bardzo wstępny etap prac nad koncepcją przedsięwzięcia skala 
obciążeń i korzyści finansowych w fazie jego realizacji i eksploatacji – zarówno po 
stronie po stronie SWMGP, jak i gmin je tworzących – jest obecnie niemożliwa do 
oszacowania. 

4.4. Potencjalne źródła finansowania 

Na obecnym (bardzo wstępnym) etapie prac nad koncepcją przedsięwzięcia można 
zakładać dość szeroki katalog potencjalnych źródeł jego finansowania. Dotyczy to 
zarówno źródeł publicznych (np. środki UE), jak i prywatnych. Katalog ten będzie się 
precyzował (zawężał) w miarę postępu prac nad koncepcją przedsięwzięcia.  

 

 

 
13  Jest to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszona o kwoty wynikające ze spłaty długu. 
14  Wartości te są pochodną wielkości danej gminy oraz jej zdolności do generowania dochodów bieżących. 
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Tabela 6. Wstępna Informacja nt. potencjalnych źródeł finansowania 

Pilotaż Opis 

Spółdzielnia energetyczna 
Źródła podstawowe: FEWiM15,  
Źródła uzupełniające: FEnIKS16, FEPW17, EFRROW18, prywatne 

Lokalna elektrociepłownia OZE 
Źródła podstawowe: FEWiM 
Źródła uzupełniające: FEnIKS, EFRROW, programy rządowe 

Źródło: Opracowanie własne 

4.5. Szacunkowe koszty i korzyści płynące z realizacji projektu 

Na obecnym (bardzo wstępnym) etapie prac nad koncepcją przedsięwzięcia nie 
można oszacować kosztów oraz korzyści ekonomicznych i społecznych związanych  
z realizacją projektu w skali Pogranicza. Pewne, opisane jakościowo, korzyści –  
w postaci spodziewanych rezultatów bezpośrednich oraz efektów długofalowych – 
zostały opisane w pkt. 3.2 i 3.3 powyżej.  

Kwantyfikacja tych rezultatów będzie przedmiotem dalszych prac w roku 2022 oraz 
w latach następnych. 

 

  

 
15  Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. 
16  Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. 
17  Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. 
18  Europejski Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach w ramach Planu strategicznego Wspólnej 

Polityki Rolnej na lata 2023-2027. 
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5. Zarys analizy instytucjonalno-prawnej 
 

5.1. Stopień gotowości Pogranicza do realizacji 

Ze względu na bardzo wstępny etap prac nad koncepcją przedsięwzięcia nie można 
obecnie przesądzić ostatecznego składu (liczby) jego partnerów, a także tego, jaka 
instytucja weźmie na siebie rolę lidera. Zainteresowanie współpracą potwierdziły  
w różnym stopniu wszystkie gminy Pogranicza, zaś SWMGP mogłoby pełnić rolę 
podmiotu wspierającego (zaangażowanego merytorycznie i promocyjnie). 

Bardzo prawdopodobne jest, że każdy z pilotaży (spółdzielnia energetyczna / lokalna 
elektrociepłownia OZE) będzie realizowany w innym składzie partnerskim. 

Potencjalni partnerzy projektu (głównie gminy Pogranicza) nie dysponują szczególnie 
dużym doświadczeniem ani zasobem kadrowym niezbędnym w realizacji podobnych 
(także partnerskich) projektów. 

Przejęcie przez SWMGP roli podmiotu wspierającego oznacza konieczność budowy 
silnej wewnętrznej struktury (biura) ściśle współdziałającej z pracownikami urzędów 
gmin Pogranicza i innych interesariuszy z tego obszaru. 

5.2. Stopień gotowości projektu do realizacji 

Na obecnym (bardzo wstępnym) etapie prac związanych z przygotowaniem 
przedsięwzięcia stopień jego technicznej gotowości do realizacji jest w zasadzie 
niemożliwy do oceny.  

Nie zidentyfikowano nieruchomości, którymi należy dodatkowo dysponować ani 
przestrzeni/obiektów, które należy zinwentaryzować. Nie przygotowano żadnej 
koncepcji architektonicznej, programu funkcjonalno-użytkowego oraz (z jednym 
wyjątkiem) stosownej dokumentacji technicznej. W związku z przedsięwzięciem nie 
wydano też żadnych pozwoleń czy decyzji ani nie wskazano potrzeby wykonania lub 
zmiany gminnych dokumentów planistycznych (suikzp, mpzp). 

5.3. Wpływ projektu na utrwalenie współpracy na Pograniczu 

Należy oczekiwać, że realizacja obu zaplanowanych pilotaży będzie sprzyjać 
upowszechnianiu wiedzy i dobrych praktyk energetycznych (klimatycznych) na 
Pograniczu, tak w sektorze publicznym, jak też obywatelskimi i biznesowym. 
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Ewentualny sukces pilotaży wywoła efekt naśladowczy, prowadząc do kolejnych 
podobnych realizacji na Pograniczu. To z kolei sprawi, że różne wspólnoty lokalne 
(sołectwa), przedsiębiorstwa i władze gmin zaczną ściślej współdziałać zarówno  
w skali wewnątrzgminnej, jak i międzygminnej. Może to także zaowocować nowymi 
wspólnymi inicjatywami stanowiącymi rozwinięcie koncepcji przetestowanych  
w pilotażach (efekt synergii).  

Z czasem te nowe inicjatywy mogą wykraczać poza kwestie ściśle energetyczne, 
pozwalając na nowe sposoby wykorzystania zbudowanych mechanizmów współpracy 
partnerów publicznych, prywatnych i obywatelskich.  

5.4. Potencjalne ryzyka prawne 

Na obecnym (bardzo wstępnym) etapie prac związanych z przygotowaniem 
przedsięwzięcia zidentyfikowano jedną kwestię prawną w przypadku pilotażu 
spółdzielni energetycznej, która może utrudnić realizację. Chodzi o ryzyko 
potraktowania ww. spółdzielni jako podmiotu, który powinien ubiegać się o koncesję 
na obrót energią elektryczną.  

Na kolejnych etapach przygotowania projektu mogą ujawnić się także inne ryzyka. 
Wszystkie one będą podlegać wszechstronnej ocenie, zaś dla najistotniejszych z nich 
należy przewidzieć stosowne działania mitygacyjne.  

5.5. Możliwe formy organizacyjno-prawne realizacji projektu 

Na obecnym (bardzo wstępnym) etapie prac związanych z przygotowaniem 
przedsięwzięcia należy założyć, że każdy z pilotaży (spółdzielnia energetyczna, jak  
i lokalna elektrociepłownia OZE) mógłby być realizowany w formule PPP. Można  
np. rozpatrywać konstrukcję tzw. projektu hybrydowego wspartego środkami UE 
realizowaną w formie „zaprojektuj-wybuduj-finansuj-zarządzaj”, co w praktyce 
oznacza przeniesienie ryzyka za skuteczność, trwałość i efektywność inwestycji  
w okresie eksploatacji na podmiot prywatny19. 

Należy przypuszczać, że pilotaż dotyczący lokalnej elektrociepłowni OZE ma więcej 
cech wskazujących na możliwość realizacji w formule PPP. 

 
19  Przygotowanie scenariuszy realizacji obu pilotaży w formule PPP (różniących się m.in. sposobem podziału ryzyk) należy 

poprzedzić wstępną oceną zasadności ich realizacji w tej formule. Kolejnym krokiem byłoby z kolei określenie wymaganego 
potencjału technicznego, organizacyjnego i finansowego po stronie inwestora oraz zbadanie rynku podmiotów prywatnych 
zainteresowanych udziałem w pilotażach.  
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5.6. Potencjalna pomoc publiczna 

Na obecnym (bardzo wstępnym) etapie prac związanych z przygotowaniem 
przedsięwzięcia należy założyć, że w każdym z pilotaży możemy mieć do czynienia  
z dozwoloną pomocą publiczną (na I oraz na II poziomie). Rozstrzygnięcia w tym 
zakresie będą możliwe na dalszych etapach prac przygotowawczych.  

Wydaje się, że prawdopodobieństwo wystąpienia pomocy publicznej jest większe  
w przypadku pilotażu spółdzielni energetycznej. 
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6. Zarys analizy technicznej i środowiskowej 
 

6.1. Istotne ryzyka techniczne wpływające na czas i koszty 

Na obecnym (bardzo wstępnym) etapie zaawansowania prac nad koncepcją 
przedsięwzięcia nie zidentyfikowano istotnych ryzyk technicznych w czasie jego 
realizacji i eksploatacji.  

Jednak biorąc pod uwagę pilotażowy charakter analizowanych przedsięwzięć, należy 
liczyć się z tym, że różnorodne ryzyka techniczne pojawią się w toku dalszych prac. 
Będę one podlegać wszechstronnej ocenie, zaś dla kluczowych z nich zaplanowane 
zostaną stosowne działania mitygacyjne.  

6.2. Ograniczenia w dostępie do gruntów 

Na obecnym (bardzo wstępnym) etapie zaawansowania prac nad koncepcją 
przedsięwzięcia nie zidentyfikowano istotnych ograniczeń w dostępie do gruntów. 
Dodatkowo warto podkreślić, że część planowanych inwestycji będzie realizowana 
prawdopodobnie na gruntach (obiektach) należących do gmin. 

6.3. Ryzyka środowiskowe  

Na obecnym (bardzo wstępnym) etapie zaawansowania prac nad koncepcją 
przedsięwzięcia nie zidentyfikowano istotnych ryzyk środowiskowych, które mogą 
opóźnić lub zwiększyć koszty jego realizacji. W toku dalszych prac możliwość 
identyfikacji tych ryzyk będzie jednak dość ograniczona, bo oba pilotaże (spółdzielnia 
energetyczna / lokalna elektrociepłownia OZE) mają charakter pro-środowiskowy. 

6.4. Przewidywany czas uzyskania pozwoleń 

Na obecnym (bardzo wstępnym) etapie zaawansowania prac nad koncepcją 
przedsięwzięcia nie można określić czasu uzyskania ewentualnych pozwoleń. 

6.5. Możliwość zastosowania rozwiązań innowacyjnych 

W związku z pilotażowym charakterem analizowanych przedsięwzięć (spółdzielnia 
energetyczna / lokalna elektrociepłownia OZE) w toku ich realizacji należy liczyć się  
z zastosowaniem różnych innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-technicznych. Oba 
pilotaże powinny być „laboratorium” dla tego typu rozwiązań. Dodatkowo można 
liczyć na to, że w urzędach gmin pojawią się samorządowi menadżerowie ds. energii. 
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7. Podsumowanie 
 

7.1. Wariant optymalny 

Biorąc pod uwagę przyjęty przez Radę Partnerstwa zakres analiz, a także wstępnie 
zarysowane warianty oraz kryteria ich oceny (zasięg terytorialny; wola wspólnych 
działań; gotowość do realizacyjna; sposób zarządzania w fazie eksploatacji) 
ostatecznie za optymalny – na tym etapie konceptualizacji projektu – uznano wariant 
obejmujący pilotaż spółdzielni energetycznych lub lokalnej elektrociepłowni OZE. 

7.2. Skutki społeczno-ekonomiczne 

Na obecnym (bardzo wstępnym) etapie prac nad koncepcją przedsięwzięcia nie 
można oszacować kosztów oraz korzyści ekonomicznych i społecznych związanych  
z realizacją projektu w skali Pogranicza. Ich kwantyfikacja jest zadaniem do realizacji 
w toku dalszych prac w roku 2022 oraz w latach następnych. 

Niewątpliwie, w skali mikro (w lokalizacjach pilotaży) należy liczyć się z spadkiem 
emisji gazów cieplarnianych oraz pyłu zawieszonego, a także ze wzrostem wielkość 
energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych. 

W horyzoncie najbliższych 5-10 lat w skali lokalnej (całego Pogranicza) można 
spodziewać się wzmocnienia trendów związanych ze wzrostem zużycia energii 
pochodzącej z lokalnych źródeł odnawialnych, ze wzrostem autonomii energetycznej 
gospodarstw domowych, a także z redukcją energetycznych kosztów funkcjonowania 
gospodarstw domowych (rolnych), przedsiębiorstw i administracji. Nie bez znaczenia 
będzie także poprawa parametrów jakości powietrza, a także wzrost świadomości 
klimatycznej (ekologicznej) mieszkańców Pogranicza, które może w związku z tym 
stopniowo stawać się coraz atrakcyjniejszym miejscem zamieszkania i prowadzenia 
różnorodnej aktywności, w tym gospodarczej. 

7.3. Poziom gotowości do realizacji 

Na obecnym (bardzo wstępnym) etapie prac związanych z przygotowaniem 
przedsięwzięcia stopień jego technicznej gotowości do realizacji jest w zasadzie 
niemożliwy do oceny. Biorąc pod uwagę pilotażowy charakter analizowanych 
przedsięwzięć, należy liczyć się z tym, że w toku dalszych prac pojawią się różnorodne 
ryzyka techniczne. Będą one wymagać wszechstronnej oceny oraz zaplanowania 
stosownych działań mitygacyjnych.  
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Nie można także przesądzić ostatecznego składu (liczby) jego partnerów, a także tego, 
jaka instytucja weźmie na siebie rolę lidera. Bez względu na to wydaje się, że SWMGP 
mogłoby pełnić rolę podmiotu wspierającego, zaangażowanego merytorycznie  
i promocyjnie w realizację przedsięwzięcia. 

Zidentyfikowano dotąd jedno ryzyko prawne dotyczące możliwości potraktowania 
spółdzielni energetycznej jako podmiotu, który powinien ubiegać się o koncesję na 
obrót energią elektryczną. Nie zidentyfikowano zaś istotnych ryzyk środowiskowych, 
które mogą opóźnić lub zwiększyć koszty realizacji przedsięwzięcia. Należy jednak 
liczyć się z tym, że na kolejnych etapach przygotowania projektu mogą ujawnić się 
także inne ryzyka, które będą wymagać podjęcia stosownych działań mitygacyjnych. 

7.4. Finansowa zdolność do realizacji projektu 

Realizacja obu pilotaży (spółdzielnia energetyczna / lokalna elektrociepłownia OZE) 
obciąży finansowo niektóre gminy Pogranicza. Oba pilotaże mają znaczące szanse na 
wsparcie środkami zewnętrznymi (głównie UE), a także środkami zainteresowanych 
podmiotów (spółdzielnia energetyczna). Nie zidentyfikowano więc jak dotąd 
istotnych przeszkód, które uniemożliwiałyby wybranym gminom Pogranicza 
finansowe zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia. 

7.5. Najważniejsze działania do podjęcia (harmonogram) 

Opisane niżej kroki są możliwe do podjęcia w ciągu 12-18 miesięcy. W ich wykonanie 
powinny zaangażować się SWMGP oraz zainteresowane gminy Pogranicza. Mogą być 
one prowadzone równolegle dla każdego z pilotaży (o ile zasoby instytucjonalne 
SWMGP na to pozwolą) lub też w formule jeden po drugim. 

7.5.1. Pilotaż: Spółdzielnia (wyspa) energetyczna 

Przed uruchomieniem starań o pozyskanie wsparcia finansowego związanego  
z pilotażowym uruchomieniem spółdzielni (samowystarczalnej wysypy) energetycznej 
należy podjąć przede wszystkim następujące kroki w odniesieniu do rozpatrywanych 
jako potencjalne lokalizacje gmin Pogranicza20: 

a) analiza stanu zastanego w zakresie dostaw energii i sieci dystrybucji, 

b) inwentaryzacja zużycia energii elektrycznej i ciepła; 

 
20  W zakresie punktów a-d przydatne mogą się okazać gminne plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 

względnie tzw. założenia do tych planów lub też (w ograniczonym zakresie) plany gospodarki niskoemisyjnej. 
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c) analiza działań, jakie należy wykonać w celu ograniczenia zapotrzebowania na 
energię elektryczną i ciepło (termomodernizacja, użytkowanie energooszczędnych 
urządzeń, itp.); 

d) ocena możliwości wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej (energia 
słońca, wiatru, wody, ziemi, biomasa); 

e) wytypowanie miejscowości/sołectw o znaczącym potencjale pod budowę wysypy 
energetycznej; 

f) przeprowadzenie wielokryterialnej oceny ww. lokalizacji i wskazanie tych, które 
mają największe predyspozycje (potencjał) do osiągnięcia samowystarczalności 
energetycznej; 

g) określenie wstępnych wariantów dotyczących sposobów produkcji energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych dla wytypowanych lokalizacji (wysp);  

h) analiza ww. wariantów wykorzystania OZE, w tym określenie możliwej struktury 
instalacji technicznych, ich minimalnych parametrów i funkcjonalności, a także 
stopnia wykorzystania układów hybrydowych (np. instalacja PV z pompą ciepła) 
oraz mechanizmów bilansowania, z uwzględnieniem kogeneracji oraz magazynów 
energii eklektycznej i ciepła;  

i) analiza możliwość scentralizowanej produkcji ciepła na obszarach o relatywnie 
dużym zapotrzebowaniu na ciepło (np. obszary z budynkami położonymi w bliskim 
sąsiedztwie); 

j) zaprojektowanie systemu regulacji i nadzoru energii produkowanej i zużywanej  
w ramach spółdzielni energetycznej umożliwiającego jednocześnie współpracę  
z innymi niezależnymi systemami i lokalnym dystrybutorem energii; 

k) opracowanie bilansu społeczno-ekonomicznego związanego z utworzeniem 
spółdzielni (wyspy) energetycznej, w tym opis kosztów/korzyści wynikających  
z zaangażowania różnych typów inwestorów (osoby prywatne i stowarzyszenia, 
wspólnoty/spółdzielnie mieszkaniowe, gminy, przedsiębiorstwa); 

l) określenie optymalnej konstrukcji (formy) prawnej związanej z wieloletnim 
horyzontem funkcjonowania spółdzielni (wyspy) energetycznej. 

7.5.2. Pilotaż: Lokalna elektrociepłownia oparta o OZE 

Przed uruchomieniem starań o pozyskanie wsparcia finansowego związanego  
z pilotażowym przekształceniem wybranej ciepłowni na elektrociepłownię opartą  
o OZE należy podjąć przede wszystkim następujące kroki: 

a) ocena możliwości pozyskania energii odnawialnej z rynku lokalnego; 

b) analiza (techniczna, ekonomiczna, finansowa, środowiskowa, organizacyjna) 
możliwości zagospodarowania produkowanego ciepła sieciowego, w tym 
zwiększenia liczby dotychczasowych odbiorców; 
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c) wskazanie głównego i alternatywnego źródła energii w oparciu o dostępność, 
miejscowe możliwości i logistykę; 

d) opracowanie założeń w zakresie możliwości wykorzystania obecnych składników 
majątku, w tym sieci dystrybucji, źródła wytwórczego, pozostałej infrastruktury;  

e) analiza uwarunkowań formalno-prawnych związanych z konwersją obecnej 
ciepłowni na elektrociepłownię lub też z koniecznością budowy nowej 
elektrociepłowni we wskazanej lokalizacji; 

f) analiza wariantowa rozwiązań technicznych i technologicznych dla budowy lub 
rozbudowy sieci dystrybucji oraz źródła wytwórczego opartego o wysokosprawną 
kogenerację, w tym analiza optymalnego systemu zarządzania energią całego 
układu (np. z uwzględnieniem budowy magazynu energii); 

g) analiza wpływu inwestycji na środowisko. 
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