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WÓJT GMINY



Gmina Turośń Kościelna





• Powierzchnia gminy 14 030 ha

• Liczba mieszkańców 6122 osób

• 100% gminy jest zwodociągowane

• ok. 30% zgazyfikowane

• ok. 30% skanalizowane

Gmina Turośń Kościelna



30% powierzchni gminy położone jest w 

Parku i otulinie Narwiańskiego Parku 
Narodowego



Przez teren gminy przebiegają liczne 
szlaki turystyki pieszej, rowerowej i konnej



DOCHODY 34 615 314,00 zł



WYDATKI – 42 761 169,00 zł  



Oświata

• Szkoły Podstawowe i Gimnazjum  – 575 uczniów

• Przedszkola: 193 przedszkolaków



Szkoły na terenie gminy Turośń Kościelna



Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej

i Niepubliczne Przedszkole w Niewodnicy Kościelnej



Kultura, sport i rekreacja

• Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej

• Gminna Biblioteka Publiczna w Turośni Kościelnej

• Na terenie gminy działa 14 świetlic wiejskich

• Tereny rekreacyjne w otulinie Narwiańskiego Parku 

Narodowego, tj. Topilcu, Zawadach, Turośni Dolnej

• Teren sportowo rekreacyjny w Turośni Kościelnej: boisko Orlik,  
skatepark, plac zabaw, siłownia plenerowa





Dzień Konia na Podlasiu







Odnawialne źródła energii na terenie 

Gminy Turośń Kościelna



Odnawialne źródła energii

• Gmina Turośń Kościelna realizując zadania własne

z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności

w zakresie ochrony powietrza przystąpiła do realizacji

przedsięwzięć zapisanych w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej

• Realizacja projektów wynikających z Planu przyczynia się

do zwiększenia wykorzystania energii pochodzącej

z odnawialnych źródeł energii, co jest jednym z celów
zapisanych w Pakiecie klimatyczno-energetycznym



Inwestycje OZE na terenie 

gminy Turośń Kościelna

• W 2013 roku w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej pojawiły się możliwości sfinansowania montażu
kolektorów słonecznych, z czego skorzystało zaledwie 7 osób



Inwestycje OZE na terenie 
gminy Turośń Kościelna

• W 2014 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego gmina Turośń Kościelna otrzymała

dofinansowanie na montaż kolektorów, z którego skorzystały 32
osoby



• Na przełomie lat 2014 i 2015 gmina zamontowała pompy ciepła
i kolektory słoneczne w 5 świetlicach wiejskich

Inwestycje OZE na terenie 

gminy Turośń Kościelna



• W 2016 roku gmina ogłosiła nabór na montaż odnawialnych źródeł
energii w prywatnych gospodarstwach domowych

• Dotację można było uzyskać na montaż pomp ciepła, ogniw
fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych

• Chętnych do skorzystania z dofinansowania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego było ponad 400 osób.

Potrzeby wszystkich mieszkańców, którzy spełniali wymogi formalne
zostały zrealizowane

• Ostatecznie podpisano 372 umowy, z czego:

 275 na kolektory słoneczne

 59 na ogniwa fotowoltaiczne

 38 na pompy ciepła

Modernizacja indywidualnych źródeł energii 

cieplnej lub elektrycznej w ramach 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego



Kryteria doboru 
urządzeń 

POMPY CIEPŁA

Moce gruntowych 

pomp ciepła:

• 8,9 kW

• 11,2 kW

• 14,5 kW

• 19,7 kW

Moc pomp dla poszczególnych budynków została obliczona na podstawie 

powierzchni użytkowych budynków zgłoszonych do opodatkowania. Dobór 
ostatecznej mocy pompy został potwierdzony audytem energetycznym.



Kryteria doboru urządzeń 

KOLEKTORY SŁONECZNE 

Nr 

zestawu
Charakterystyka

Liczba osób zamieszkujących 

gospodarstwo domowe

I 2 panele słoneczne, zasobnik 300 l 1 - 3

II 3 panele słoneczne, zasobnik 400 l 4 - 5

III 4 panele słoneczne, zasobnik 500 l 6+

Doboru urządzeń dokonywano na podstawie ilości osób zamieszkujących dane

gospodarstwo domowe. Informacje weryfikowano z danymi przekazanymi przez

Urząd Stanu Cywilnego oraz znajdującymi się w deklaracjach o opłatach za

gospodarowanie odpadami komunalnymi.



Kryteria doboru urządzeń 

OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

Lp.
Zużycie energii kWh/rok

przez gospodarstwo domowe
Proponowany zestaw

1. do 3000 2 kWp

2. pow. 3000 3 kWp

3. pow. 4000 4 kWp

4. pow. 5000 5 kWp

5. pow. 6000 6 kWp

6. pow. 7000 7 kWp

7. pow. 8000 8 kWp

8. pow. 9000 9 kWp

9. pow. 10000 10 kWp

Doboru urządzeń dokonywano na podstawie zużytej w ciągu roku

poprzedzającego energii elektrycznej, której ilość weryfikowano na podstawie

faktur.



Modernizacja indywidualnych źródeł energii 

cieplnej lub elektrycznej w ramach 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

• Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

• Całkowita wartość: 

6 891 567,49 zł

• Dofinansowanie: 

5 271 600,25 zł



Podsumowanie

• Z końcem 2017 roku zamontowano pompy ciepła. Obecnie trwa

montaż kolektorów słonecznych. W najbliższym czasie wykonawcy
przystąpią do montażu ogniw fotowoltaicznych.

• W ramach projektu planowane jest osiągnięcie wskaźnika w postaci

rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych na poziomie 857,11 ton

ekwiwalentu CO2/rok. Łączna moc zainstalowanych urządzeń
wyniesie ponad 2 MW.

 W trakcie realizacji projektów OZE

zaobserwowaliśmy problemy w

postaci braku wykwalifikowanych

instalatorów, dlatego też w

wykonywanych instalacjach

niejednokrotnie brakuje estetyki

lub nie działają one poprawnie.

Istnieje potrzeba edukacji osób,
które zajmują się montażem OZE.



Gmina Turośń Kościelna

ul. Białostocka 5

18-106 Turośń Kościelna

tel. 85 715 80 00 fax. 85 715 80 01

e-mail: sekretariat@turosnkoscielna.pl

www.turosnkoscielna.pl


