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(czerwiec2017) 

 

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 

 

I. Tytuł zadania - pełna nazwa zadania wnioskowanego do dofinansowania. 

 

Zwiększenie efektywności energetycznej WZPOW Sp. z o.o. poprzez termomodernizację 3 budynków zakładu. 

 

II. Syntetyczny opis zadania (proszę przedstawić stan obecny, przesłanki i przyczyny realizacji zadania, obszar 

oddziaływania oraz opisać przyjęte rozwiązania) 

 

Stan obecny, przesłanki i przyczyny realizacji zadania 

Na terenie Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. w Kwidzynie (ul. Południowa 2) 

zlokalizowany jest zespół wjazdowy składający się z trzech jednokondygnacyjnych budynków mało 

powierzchniowych: portierni, budynku wagowego oraz przyzakładowego sklepu. Budynki są połączone wiatą metalową 

i stanowią główny wjazd na teren WZPOW Sp. z o.o.  

 

 
 

Rysunek 1 WZPOW Sp. z o.o. - zdjęcie zakładu (obiekt poddany termomodernizacji zaznaczono na czerwono). 

 

 

Kompleks wjazdowy wybudowany w latach 90 tych charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem rocznego 

zapotrzebowania na energię cieplną. Budynki zlokalizowane na wjeździe nie posiadają izolacji cieplnej, stolarka 

drzwiowa oraz okienna jest nieszczelna co przekłada się na dużą energochłonność budynków i wysokie roczne koszty 

eksploatacji. Łączna powierzchnia zespołu wjazdowego to ok. 340 m2, łączna kubatura 1200 m3. Obecnie budynki 

ogrzewane są grzejnikami elektrycznymi zasilanymi z sieci. Wysokie koszty eksploatacji oraz energochłonność 

budynków stanowią najważniejszą przesłankę do podjęcia działań zmierzających do racjonalizacji i oszczędności 

energii. Nadmierne zużycie energii przyczynia się do zwiększania stężenia CO2 w atmosferze, a także innych 

produktów gazowych powstających podczas spalania paliw, a tym samym wpływa niekorzystnie na środowisko 

naturalne. Unia Europejska za jedno ze swych kluczowych dążeń przedsięwzięła ochronę i poprawę jakości środowiska 

przyrodniczego, dążąc do tego poprzez szereg restrykcyjnych dyrektyw i norm wprowadzanych wśród krajów 

członkowskich. Istotny wpływ na zużycie energii cieplnej na ogrzewanie w okresie niskich wartości temperatury ma 

stan techniczny budynku, okres budowy, przyjęte materiały i rozwiązania techniczne związane z izolacyjnością cieplną 

zewnętrznych przegród budowlanych, użytych systemów centralnego ogrzewania.  
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Aby ograniczyć zużycie energii zespołu wjazdowego na cele grzewcze i dostosować budynek do aktualnych przepisów 

ochrony cieplnej konieczne jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych polegających na: 1) dociepleniu 

obiektów 2) wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. W kolejnym etapie prac tj. po zakończeniu prac 

termomodernizacyjnych zostanie również wymienione źródło energii (w ramach odrębnego zadania WZPOW planuje 

montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków objętych termomodernizacją). 

 

Przyjęte rozwiązania 

Termomodernizacja budynków zlokalizowanych na wjeździe zakładu WZPOW Sp. z o.o. obejmie prace dociepleniowe, 

a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Zakres planowanych do przeprowadzenia prac jest dostosowany do 

„potrzeb” modernizowanego obiektu. Dokonano oceny stanu technicznego budynku wraz z oceną charakterystyki 

energetycznej obiektu. Na tej podstawie ustalono zakres prac termomodernizacyjnych. Do oceny opłacalności i wyboru 

ulepszeń termomodernizacyjnych przyjęto metodykę wykonania audytu energetycznego budynków dostosowującego 

elementy budynku do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2013.926). Docieplenie budynku, a także wymiana stolarki drzwiowej i 

okiennej pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej budynków, a także pozwoli ograniczyć zużycie energii co 

wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne. Poprawie ulegnie walor estetyczny termo modernizowanych budynków – 

będę nowocześniejsze.  

 

III. Opis, w jaki sposób realizacja zadania przyczyni się do osiągania docelowych standardów jakości środowiska 

lub obniżenia zanieczyszczeń środowiska.  

Zapotrzebowanie na energię wciąż wzrasta, w przeciwieństwie do zasobów paliw kopalnych, które kurczą się z każdym 

rokiem. Efektem tego jest rosnące zanieczyszczenie środowiska, a także koszty wytwarzania i przesyłu energii. 

Rozwiązaniem tych problemów może być zwiększenie efektywności wykorzystania energii oraz zmniejszenie jej 

zużycia. Realizacja niniejszego projektu przełoży się na wymierne efekty ekonomiczne oraz środowiskowe. Większa 

efektywność energetyczna budynków pozwoli na znaczne obniżenie ilości CO2 emitowanego do atmosfery. Zgodnie z 

załączoną kartą efektu ekologicznego realizacja zadania pozwoli na zmniejszenie zużycia energii końcowej o 154,10 GJ 

rocznie, co pozwoli na uniknięcie emisji do atmosfery 32,75 Mg dwutlenku węgla rocznie. Z powyższych 

informacji/wyliczeń wynika jednoznacznie, iż działania zaplanowane przez WZPOW przyczynią się do poprawy 

jakości powietrza oraz pomogą w osiąganiu jego docelowych standardów. 

 
 

IV. Opis działań na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej oraz informacji o zmniejszeniu negatywnego 

oddziaływania na środowisko planowanych do przeprowadzenia w ramach realizacji zadania (o ile są 

wymagane) 

Realizacja przedsięwzięcia będzie mieć pozytywny wpływ na wzrost świadomości ekologicznej:  

1) bezpośrednio – poprzez wewnętrzne public relations realizowane w ramach WZPOW w Kwidzynie,  

2) pośrednio – poprzez zewnętrzne public relations realizowane w sferze publicznej.  

Ad.1. Działania z zakresu wewnętrznego public relations obejmą: - informację skierowaną do personelu zakładu na 

temat planowanego przedsięwzięcia (e-maile, korespondencja wewn. przedsiębiorstwa, tablice ogłoszeń, spotkania i 

rozmowy w zespołach pracowniczych), które z jednej strony będą nośnikiem informacji o organizacji trybu pracy 

zakładu w czasie realizacji inwestycji, a z drugiej strony staną się nośnikiem informacji o znaczącym zmniejszeniu 

presji na środowisko. Tą ścieżką, tj. drogą ustną (word-of-mouth) poprzez rozmowy pracowników poza zakładem, 

informacja o przedsięwzięciu zostanie upowszechniona w społeczności lokalnej miasta i powiatu; - komunikaty 

publikowane w ramach grupy kapitałowej Pamapol. 
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Ad.2. Działania z zakresu zewnętrznego public relations obejmą informacje publikowane w sferze publicznej: - 

zakładka „Aktualności” na stronie internetowej marki „Kwidzyn”: www.warzywakwidzyn.pl; - media 

społecznościowe: profil marki na portalu facebook.com. Informacje będą ukierunkowane na komunikowanie 

społeczności klientów i kontrahentów działań ograniczających presję zakładu na środowisko, mieszczących się w 

ramach społecznej odpowiedzialności biznesu spółki WZPOW i grupy kapitałowej.  

V. Spójność z innymi działaniami tematycznie powiązanymi z zadaniem, podejmowanymi w skali 

gminy/powiatu/województwa/przedsiębiorstwa.  

 

W obszarze tematycznym ochrony powietrza, w skali lokalnej (miasto Kwidzyn, powiat kwidzyński) oraz regionalnej 

(woj. pomorskie), przedsięwzięcie sprzyja realizacji obowiązującej Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego z 

dnia 25 maja 2009 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kwidzyńsko-tczewskiej – nie 

powoduje powstania źródeł emisji bezpośredniej, a pośrednio wspiera obniżenie emisji w krajowym systemie 

elektroenergetycznym. 

 

VI. Informacja o realizacji zadania na obszarze chronionym/w zlewni bezpośredniej jeziora oraz w jaki sposób 

zadanie uwzględnia uwarunkowania przyrodnicze (o ile dotyczy). 

Zadanie nie jest realizowane na obszarze chronionym / w zlewni bezpośredniej jeziora. Zadanie uwzględnia 

uwarunkowania przyrodnicze w zakresie sformułowanym w obowiązującej decyzji Burmistrza Miasta Kwidzyn nr 

160/05, ustalającej warunki zabudowy terenu położonego w Kwidzynie przy ulicy Południowej 2. Na podstawie 

zapisów pkt 2-5 ww. decyzji istniejąca inwestycja nie stanowi zagrożenia dla istniejącego stanu środowiska. 

Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, ochronie 

środowiska i zdrowia ludzi, ochrony przyrody, gruntów rolnych i leśnych nie dotyczą planowanej inwestycji. 

 

 

 

 

 

…………………………………...... ……...........… ...............................................................................................………………..….. 

     pieczęć firmowa wnioskodawcy        data   podpisy i pieczątki imienne osób uprawnionych do reprezentacji wnioskodawcy 


