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OPIS ZADANIA 

 
I. Tytuł zadania  

 

Czyste powietrze w Gminie Cewice 

 

II. Opis zadania  

 

Zadanie realizowane będzie na terenie Gminy Cewice w powiecie lęborskim, w województwie 

pomorskim. Głównym celem realizacji zadania jest redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery  

w Gminie Cewice poprzez wymianę źródeł ciepła na bardziej przyjazne środowisku, a także 

podniesienie wiedzy mieszkańców na temat niskiej emisji oraz korzyści środowiskowych  

i zdrowotnych wynikających z obniżonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W chwili obecnej 

wiele domostw nadal korzysta z węglowych źródeł ciepła, a ich nieodpowiedni stan techniczny jest 

przyczyną wielu chorób. Jednak rosnąca świadomość ekologiczna oraz przesłanki zdrowotne 

powodują wzrost zainteresowania wymianą pieców opalanych węglem na pompę ciepła i piece 

wykorzystujące biopaliwo. W ramach konkursu przewiduje się wymianę 21 źródeł ciepła (w tym 19 

kotłów i 2 pieców kaflowych) na 20 źródeł ciepła wykorzystujących odnawialne źródła energii  

(1 pompę ciepła i 19 kotłów opalanych biomasą).  

 

Wśród obecnie wykorzystywanych źródeł energii największy udział stanowi węgiel. Nadmierne 

spalanie węgla skutkuje niedotrzymaniem standardów jakości powietrza w Gminie Cewice. 

Realizacja zadania przyczyni się do redukcji emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery,  

a tym samym spowoduje poprawę czystości powietrza. Z kolei lepsza jakość powietrza przyczyni 

się do poprawy zdrowia mieszkańców Gminy Cewice i zachowania dobrego stanu środowiska 

naturalnego, w szczególności obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody, znajdujących 

się na terenie Gminy Cewice. 
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W ramach realizacji zadania przewiduje się działania informacyjne na rzecz podniesienia 

świadomości ekologicznej mieszkańców. W związku z tym planuje się wykonanie specjalnej 

zakładki na stronie Gminy Cewice www.cewice.pl z materiałami informacyjnymi, dotyczącymi 

zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery, pochodzących ze spalania paliw kopalnych. Ponadto przewidziano 

zamieszczenie informacji o działaniach proekologicznych w lokalnym biuletynie gminnym oraz 

wykonanie ulotek informacyjnych, które zostaną rozpropagowane w Sołectwach Gminy Cewice 

przez sołtysów. 

 

Zakładane do realizacji zadanie jest kompatybilne z działaniami podejmowanymi od wielu lat na 

terenie Gminy Cewice, mającymi na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

bezpieczeństwa energetycznego z jednoczesnym zapoznaniem mieszkańców z korzyściami 

płynącymi z wykorzystania OZE  w zakresie produkcji energii elektrycznej, podgrzewania wody  

i  centralnego ogrzewania. Jako najważniejsze przedsięwzięcia w zakresie realizacji polityki 

ekologicznej Gminy Cewice wymienić należy: 

1. Projekt pn. "Instalacja urządzeń solarnych na terenie gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska  

i Wicko" dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 5.4. Koszt całkowity – 4.202.799,55 zł, 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3.014.678,79 zł. 

Gmina Cewice była partnerem w projekcie. W wyniku realizacji projektu na terenie w/w 

gmin zamontowano łącznie 255 instalacji solarnych na potrzeby ciepłej wody użytkowej. 

2. Projekt pn. "Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na terenie gmin 

Cewice i Nowa Wieś Lęborska" złożony w konkursie Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.3.1. Koszt 

całkowity – 4.173.462,34 zł. Obecnie wniosek oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu, które 

ma nastąpić w IV kwartale 2017 r. Jest to projekt partnerski ze Stowarzyszeniem na Rzecz 

Rozwoju Gmin Wiejskich Powiatu Lęborskiego. W ramach realizacji powyższego zadania 

w Gminie Cewice przewidziano budowę instalacji do produkcji energii elektrycznej  

i cieplnej w 93 lokalizacjach u osób prywatnych oraz 3 obiektach publicznych. Ponadto  

w ramach zadania ma zostać zamontowanych 25 zestawów pomp ciepła. 
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Powyższe projekty w połączeniu z przedmiotowym zadaniem wzmocnią wzajemnie efekt realizacji 

założeń projektowych i przyczynią się do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

na terenie Gminy Cewice. 

 

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na Obszarze Chronionego Krajobrazu "Fragment 

Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe na Południe od Lęborka" oraz na Specjalnym Obszarze 

Ochrony Natura 2000 "Karwickie źródliska". Przyczyni się to do ograniczenia emisji szkodliwych 

zanieczyszczeń do środowiska i pozytywnie wpłynie na poprawę warunków klimatycznych na tych 

obszarach. Realizacja założeń niniejszego zadania przyczyni się do zachowania bioróżnorodności 

tych terenów, pozwalając w pełni osiągnąć założenia, dla których zostały objęte ochroną.  
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