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Gmina Margonin
Margonin Commune

Województwo: wielkopolskie

Powiat: chodzieski
Powierzchnia: 123 km² (1009. miejsce w kraju*)
Liczba mieszkańców: 6374 (1433. miejsce w kraju*),
w tym miasto Margonin – 3027
Liczba sołectw: 11  Liczba miejscowości: 21

Lesistość: 29,7%

Sieć wodociągowa: 100%
Sieć kanalizacyjna: 85%
Sieć gazowa: 65%

Dochody (2016): 8,33 mln EUR
Dochód podatkowy na mieszkańca (2016): 472,56 EUR
(136. miejsce w kraju, średnia kraju 344,15 EUR)

* na 2478 gmin, wg opracowania „Powierzchnia
i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r., GUS. 

Province – largest administrative unit (wojewodztwo):
Greater Poland
District (powiat): Chodzież
Total area: 123 km2 (1009th largest in the country*)
Population: 6,374 including the town of Margonin: 3,027
(1433 most populous in the country*)
Number of the smallest administrative units (solectwo):11
Number of towns and villages: 21
Woodiness – 29.7%
Water supply network – 100%
Sewage system – 85%
Gas network – 65%

Income (2016): 8.33 mln EUR
Tax income per capita : 472.56 EUR (136th largest in the 
country, the average national: 344.15 PLN)

* of 2,478 communes according to Central Statistical Office

Member of:
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Zanieczyszczenie powietrza w krajach UE
Air pollution in EU countries
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Udział OZE w zużyciu energii brutto
Share of renewable energy sources in total energy 

consumption

Źródło (source): Eurostat, 2014
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Farma wiatrowa w Gminie Margonin
The wind farm in Margonin Commune

Farma Wiatrowa Margonin
składa się z: 

 60 turbin wiatrowych (120 MW)

 6 turbin wiatrowych (5,4 MW)

 2 turbiny wiatrowe (2,4 MW)

Łącznie 68 turbin wiatrowych
o mocy 127,8 MW. The wind farm consists of:

 60 wind turbines (120 MW)
 6 wind turbines (5.4 MW)
 2 wind turbines (2.4 MW)

In total there are 68 wind
turbines with a capacity
of 127.8 MW



Dochody / Income:

2010 r. - 5,704,225.45 EUR

2011 r. - 5,981,190.91 EUR

2012 r. - 5,989,561.59 EUR

2013 r. - 6.357.264.77 EUR

2014 r. - 6,655,910.00 EUR

2015 r. - 7,084,132.73 EUR

2016 r. - 8,330,045.00 EUR

Wydatki / Expenses:

2010 - 7,097,375.00 EUR

2011 - 5,142,030.91 EUR

2012 - 6,296,715.91 EUR

2013 - 6,413,404.32 EUR

2014 - 6,649,652.73 EUR

2015 - 6,602,648.18 EUR

2016 - 8,027,200.91 EUR

Budżet Gminy Margonin
Margonin Commune Budget



Pozyskane dofinansowania z UE
Subsidies obtained from EU

2011 r. - 129,032.50 EUR2011 r. - 129,032.50 EUR
2012 r. - 199,915.23 EUR2012 r. - 199,915.23 EUR
2013 r. - 165,622.60 EUR2013 r. - 165,622.60 EUR
2014 r. - 60,488.06 EUR2014 r. - 60,488.06 EUR
2015 r. - 470,679.32 EUR2015 r. - 470,679.32 EUR
2016 r. - 320,929.31 EUR2016 r. - 320,929.31 EUR



• Modernizacja dróg gminnych (ok. 30 km)
• Budowa nowej stacji energetycznej 
• Roczne opłaty dzierżawy dla ok. 65 rodzin

(ok. 272 727,27 EUR) 
• Coroczny podatek od nieruchomości do kasy gminy

(w 2015 r.: 16,8% budżetu = 1 190 107,73 EUR)
• Rozwój przemysłu
• Zwiększone inwestycje na terenie gminy finansowane

z budżetu

Korzyści lokalne dla Gminy Margonin
Community benefits

• Modernization of local roads (about 30 km)
• Construction of a new transmission station
• Annual lease fees for 65 landowners with wind 

farms on their land (about 272 727,27 EUR)
• Annual property taxes

(in 2015: 16,8% of commune budget  = 
1,190,107.73 EUR)

• Development of industry
• Self-financed investment growth



Dzięki budowie linii SN 15 KW (wychodzące z Głównego Punktu Zasilania 
Farmy Wiatrowej) napowierzchniowo - kablowej z urządzeniami 

towarzyszącymi powstała Fabryka Papieru Kaczory Zakład nr 2 w Margoninie 
zatrudniająca ok. 100 osób.

A new  Kaczory Paper Factory has been built in Margonin town thanks to the 
construction of a medium voltage 15 KW power line (going out of the main 

wind farm power point). The factory employs about 100 people.

2011 r. 2016 r.



Planowana Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
A planned Kostrzyn – Slubice Special Economic Zone

ok. 13 ha
about 13 ha



 Place zabaw – 34 090,91 EUR
 Ścieżki rowerowe (razem 17 km) – 585 505 EUR
 Drogi gminne (razem 22 km) – 2 187 043,63 EUR
 Chodniki (razem 2,8 km) – 133 285,61 EUR
 Kompleks zjeżdżalni wodnych wraz z wodnym

placem zabaw – 236 818,18 EUR

Przykładowe inwestycje zrealizowane w latach 2012-2016
Example projects completed in the years 2012-2016

 Playgrounds – 34,090.91 EUR
 Bike roads (17 km in total) – 585,505 EUR
 Local roads (22 km in total)

– 2,187,043.63 EUR
● Pavements (2.8 km in total)

– 133,285.61 EUR
● Water slides with water playground – 

236,818.18 EUR



Wsparcie kultury
Supporting cultural events

 Firmy ekologiczne wspierają działania gminy m.in. w zakresie kultury. 
Tradycją i znakiem rozpoznawalnym gminy Margonin stały się coroczne 
koncerty w ramach festiwalu Wiatrakalia.

 Eco companies support local authorities and help organize 
cultural events.  An annual ‛Wiatrakalia’ Festival has become 
a trademark for Margonin Commune. 



Inwestycje Gminy Margonin w OZE
Renewable energy sources investments in Margonin commune

 Szkoła Podstawowa w Lipinach (ok. 100 uczniów) - piec na odpady z produkcji kawy 
(biomasa)

 Zespół Szkół w Margoninie (ok. 700 uczniów) - piec na słomę (biomasa)

 A School Complex in Margonin town (about 700 students) – a stove burning 
straw (biomass)

 Primary School in Lipiny village (about 100 students) – a stove burning coffee 
production wastes (biomass)



 Przeprowadzone termomodernizacje budynków użyteczności publicznej
 Planowane są termomodernizacje kolejnych obiektów – w zależności od pozyskanych dofinansowań
 Wymiana oświetlenia na terenie miasta na LED 

Urząd Miasta i Gminy Margonin
Town and Commune City Hall

Przedszkole Samorządowe
w Margoninie
State Kindergarten in Margonin town  

Zespół Szkół w Margoninie
School Complex in Margonin town

 Thermomodernization of public buildings
 Next thermomodernizations are planned 

depending on subsidies
 Installing LED city lighting

Inwestycje zmniejszające zużycie energii
Investments reducing energy consumption

Inwestycje zmniejszające zużycie energii
Investments reducing energy consumption



Plany na przyszłość
Future plans

Gmina Margonin przystępuje do programu wsparcia do instalacji OZE:
 solary słoneczne, kolektory fotowoltaiczne
 pompy cieplne.
Po przeprowadzeniu koniecznych badań, gospodarstwa domowe przystępujące do 
programu otrzymają 85% dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Margonin Commune is to participate in a programme supporting renewable 
energy sources installations:
 solar panels, photovoltaic panels,
 heat pumps
Once successfully tested, households willing to participate in the programme are 
going to receive 85% subsidy under Greater Poland  Regional Operating 
Programme for years 2014-2020.



Korzyści społeczne i gospodarcze
 Znaczące zwiększenie potencjału 

rozwojowego i aktywizacja gmin
 Rozwój infrastruktury
 Dochody z tytułu dzierżawy gruntów 

komunalnych oraz wpływy z tytułu 
udziału gminy w podatku PIT i CIT.

 Rozwój energetyki wiatrowej 
przyczynia się do tworzenia nowych 
miejsc pracy

 Rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw

Inwestycje w OZE jako szansa dla rozwoju polskich gmin
Renawable Energy sources investments a chance for development for Polish 

communes 

Social and economic benefits
 Significant increase in growth 

potencial and stimulation to 
activity

 Infrastructure development
 Income from lease of communal 

land and income from 
commune’s share in PIT and CIT. 

 Development of wind energy 
creates new work places.

 Development of small and 
medium enterprices



Korzyści promocyjne
 Uzyskanie przez samorząd dobrej 

marki gminy sprzyjającej 
inwestorom

 Przyciąganie kolejnych inwestorów
 Rozwój nowych technologii 

i innowacji
 Stworzenie proekologicznego 

wizerunku gminy

Inwestycje w OZE jako szansa dla rozwoju polskich gmin
Renawable energy sources investments a chance for development for Polish 

communes 

Marketing benefits
 Gaining ‛investor-supporting 

commune’ brand
 Attracting new investors
 Developing of new technologies 

and innovations
 Creating an eco-friendly image 



Margonin: eco-municipality
Margonin – ekologiczna gmina

Realizacja celów pakietu klimatyczno – energetycznego 3x20, zakładającego do roku 2020: 20% udział energii ze źródeł 
odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE, ograniczenie o 20% emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu 
z 1990 r.), zwiększenie o 20% efektywności energetycznej.

Achieving the climate and energy targets for the year 2020: 20% of EU energy from renewables, 
20% cut in greenhouse gas emissions (from 1990 levels), 20% improvement in energy efficiency.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Thank you for your attention

Janusz Piechocki
Burmistrz Margonina / Mayor of Margonin town
Wiceprzewodniczący Zarządu SGPEO / Vice President
of the Association of Renewable Energy – friendly Communes

Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, POLSKA
tel. +48 67 28 46 068, fax +48 67 28 47 273

e-mail: sekretariat@margonin.pl  
www.margonin.pl, www.margoninsport.pl

Związek Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej

Association of Rural Communes 
of the Republic of Poland

Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych 
Energii Odnawialnej
Association of Renewable 
Energy – friendly Communes

Gmina Margonin jest członkiem / Member of:


