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Niska Emisja

Niska emisja – emisja produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery
ze źródeł emisji (emiterów) znajdujących się na
wysokości nie większej niż 40 m.n.p.g. Do produktów spalania wpływających na występowanie niskiej emisji zalicza się:
99 tlenek węgla CO,
99 dwutlenek siarki SO2,
99 tlenki azotu NOX,
99 wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne np. benzo(a)piren oraz dioksyny,
99 metale ciężkie (ołów, arsen, nikiel,
kadm),
99 pyły zawieszone PM10, PM2,5.

Źródłami niskiej emisji są:
99 wytwarzanie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),
99 ruch pojazdów z napędem spalinowym
(emisja komunikacyjna),
99 działalność przemysłowa (ze względu na
wysokość emiterów, głównie nieduże
przedsiębiorstwa).
Udział poszczególnych źródeł w powstawaniu
produktów spalania jest różny. W skali kraju szacuje się, że największy wpływ na wielkość niskiej
emisji ma wytwarzanie ciepła w gospodarstwach
indywidualnych.
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99 powstawania chorób przewlekłych: astmy,
alergii, chorób układu krążenia, choroby
Parkinsona i choroby Alzheimera

Skutki niskiej emisji

99 występowania schorzeń układu nerwowego,
99 bezpłodności u kobiet i mężczyzn,
99 powstawania chorób nowotworowych.

Wpływ na środowisko
naturalne

Globalne ocieplenie, to obserwowane zjawisko
podnoszenia się średniej temperatury. Przyczyną
jest zwiększenie stężenia dwutlenku węgla, tlenProdukty niskiej emisji oddziałują negatywnie ku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu, któna cały ekosystem, a więc organizmy żywe (ludzie, re to substancje utrudniają wypromieniowanie
zwierzęta, rośliny) i przestrzeń życiową tych orga- ciepła z powierzchni Ziemi. W połączeniu z kwaśnizmów (glebę, wody powierzchniowe i podziem- nymi deszczami wpływającymi na zmniejszenie
ne, powietrze atmosferyczne). Są one toksyczne powierzchni lasów, które w naturalny sposób rei kumulują się w organizmach, na długo pozostają dukują ilość dwutlenku węgla w powietrzu, prowadzi do drastycznego załamania funkcjonowaw środowisku i są trudne do unieszkodliwienia.
nia ekosystemu.
Obserwowalnymi skutkami oddziaływania zanieczyszczeń są:
99 kwaśne deszcze,
99 dziura ozonowa,
99 globalne ocieplenie.
Kwaśne deszcze, to opady atmosferyczne o pH
kwaśnym, niższym od normalnego. Kwaśne deszcze zawierają w sobie dwutlenek siarki, siarkowodór, chlorowodór oraz tlenki azotu. Oddziałują one
negatywnie na drzewa i rośliny, uszkadzając liście
i zakłócając przebieg fotosyntezy. Przyczyniają się
do obumierania drzew oraz ograniczają odporność
roślin na owady i grzyby. Zakwaszają glebę.

Wpływ na zdrowie ludzi
Zanieczyszczenia pochodzące z niskiej emisji
wpływają na zdrowie zarówno bezpośrednio, poprzez kontakt z zanieczyszczonym powietrzem,
jak i pośrednio, w ramach ekosystemu, przez pożywienie, wodę pitną, zwiększone promieniowanie ultrafioletowe. Szkodliwe substancje podrażniają oczy, skórę i drogi oddechowe, wywołują
duszący kaszel, bóle głowy i przyczyniają się do
obniżenia odporności. Mają zgubny wpływ na
wątrobę, śledzionę i krew. Wiążą czerwone ciałka
krwi, utrudniając transport tlenu. Oddziałują na
centralny układ nerwowy.

Dziura ozonowa, czyli obniżenie stężenia ozonu
w wyższych warstwach atmosfery. Powstaje na
skutek reakcji chemicznych freonów, halonów
Wielokrotnie udowodniono, że znaczne stężenia
oraz tlenków azotu z ozonem, powodujących
produktów spalania w istotnym stopniu przyczyzmniejszenie jego ilości. Powstanie dziury ozononiają się do:
wej powoduje większą ekspozycję na promienio99 występowania infekcji wirusowych i bakwanie ultrafioletowe na powierzchni ziemi, co ma
teryjnych,
negatywny wpływ na organizmy żywe.

Zanieczyszczenia wpływają negatywnie na zdrowie wszystkich ludzi, lecz wpływ na dzieci jest
szczególnie wyraźny. Częstotliwości zachorowań
wśród dzieci w okresach nasilania się niskiej
emisji (np. na w sezonie grzewczym, szczególnie
w czasie zwiększonej wilgotności powietrza), podatność dzieci na infekcje górnych i dolnych dróg
oddechowych wzrasta znacznie już po 2-3 dniach
od momentu wystąpienia podwyższonego stężenia zanieczyszczeń w powietrzu.
Oprócz dzieci grupami szczególnie narażonymi na
negatywne skutki zdrowotne są:
99 osoby po 65 roku życia,
99 kobiety w ciąży,
99 osoby przewlekle chore,
99 osoby uprawiające sport (bieganie, jazda
na rowerze, gry drużynowe) na “świeżym”
powietrzu.

Skutki ekonomiczne
Pomimo, że wpływ produktów niskiej emisji bywa
trudny do precyzyjnego wyrażenia w kwotach pieniędzy, jest on jednak wyraźny i niezaprzeczalny.
Straty związane są przede wszystkim z:
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mania obiektów, instalacji i urządzeń, wynikającymi z potrzeby zabezpieczenia przed
niszczeniem (np. częstsze malowanie parkanów), jak i utrzymania parametrów użytkowych (np. zwiększone zużycie paliwa),
99 zwiększoną absencją chorobową, wpływającą między innymi na podniesienie kosztów produkcji, w efekcie na zmniejszenie
konkurencyjności rynkowej podmiotów
gospodarczych
99 zmniejszeniem produkcji rolnej, w szczególności w odniesieniu do sadownictwa,
warzywnictwa i uprawy kwiatów,
99 prowadzoną gospodarką leśną, w związku
z dodatkowymi nakładami na zalesianie
terenów zniszczonych przez zanieczyszczenia oraz na stosowanie środków zwalczających szkodniki,
99 zmniejszeniem atrakcyjności turystycznej
gminy, przez postrzeganie jej jako terenu
zagrożonego ekologicznie.

Pozostałe skutki
Każda z wymienionych grup negatywnych efektów
zanieczyszczenia środowiska wynikającego z niskiej
emisji dotyka bezpośrednio społeczności gminy.
Niska jakość powietrza, powodująca obniżenie
komfortu życia, zwiększająca się liczba zachorowań, skutki ekonomiczne dotykające bezpośrednio, jak i przenoszone przez inne podmioty dotykają bezpośrednio mieszkańców.

W ostatecznym rozrachunku skutki niskiej emi99 niszczeniem dóbr materialnych, obejmu- sji wyrazić się mogą w postaci niezadowolenia
jącym zarówno budynki (szczególnie wy- wyborców i kierowanych wobec władz gminy
kończone materiałami naturalnymi, takimi oskarżeń o zaniechanie istotnych działań, o priojak kamień, lub drewno), obiekty infra- rytetowym znaczeniu dla mieszkańców i przedstrukturalne (np. słupy sieci energetycz- siębiorców.
nych), jak i urządzenia oraz maszyny (np.
samochody, maszyny rolnicze),
99 zwiększonymi kosztami eksploatacji i utrzy-
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poczynku,

3.

99 odbiór gminy przez przyjezdnych jako miejsca, w którym warto zamieszkać,

Korzyści wynikające
z ograniczenia niskiej emisji

Zdrowotne
Redukcja, pochodzących w większości z niskiej
emisji, zanieczyszczeń powietrza, przyczynia się
do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa. Konkretnymi przykładami są:
99 zmniejszenie liczby zachorowań na choroby układu oddechowego,
99 obniżenie współczynnika zachorowalności
na nowotwory,
99 zmniejszenie umieralności (szczególnie
w grupach wiekowych 0-5 i ponad 60 lat),
99 poprawa kondycji i samopoczucia.

Ekonomiczne
Korzyści materialne są korzyściami pośrednimi
wynikającymi z bezpośrednich efektów ograniczenia niskiej emisji widocznych w obszarach:

99 ocena gminy przez mieszkańców jako miejsca przyjaznego ekologicznie i zdrowego.

gowej, środków transportu, hal przemysłowych, maszyn i urządzeń),
•

redukcja zużycia paliw (w przypadku znacznych zanieczyszczeń notowany jest wzrost zużycia nawet 8%),

•

obniżenie absencji chorobowej pracowników,

•

zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych, sadowniczych i warzywniczych,

•

zwiększenie przychodów z leśnictwa.

Istotną potencjalną korzyścią, widoczną przede
wszystkim w skali budżetu państwa jest uniknięcie kar nakładanych przez Komisję Europejską.
Wszystkie wymienione efekty ekonomiczne generują w efekcie większy strumień pieniędzy, które mogą być wydatkowane lokalnie i przyczyniać
się do rozwoju regionu.

Wizerunkowe

99 ochrony zdrowia, poprzez zmniejszenie
kosztów leczenia chorób wywołanych
obecnością pyłów zawieszonych i innych Ważnym efektem z przeprowadzonych skuteczsubstancji w powietrzu,
nie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji są
korzyści mniej wymierne w wartościach pienięż99 efektywności gospodarki:
• obniżenie kosztów renowacji budyn- nych, ale istotne z punktu widzenia jakości życia
ków użyteczności publicznej oraz na terenie gminy.
stanowiących własność prywatną,
•

zmniejszenie wydatków na przeciw- Należą do nich między innymi:
działanie korozji (m.in. w zakresie
99 postrzeganie gminy jako terenu atrakcyjutrzymania dróg i infrastruktury dronego turystycznie, miejsca dobrego do wy-

Dodatkowym skutkiem powodzenie projektów
jest zwiększenie świadomości mieszkańców,
wzmocnienie nawyków wspólnego działania oraz
chęć angażowania się w inne akcje istotne dla
społeczności gminy i regionu.

Podsumowanie
Podane przykłady nie wyczerpują listy pozytywnych efektów działań. Bez względu na kompletność wykazu widać jednak wyraźnie, że ograniczanie niskiej emisji jest przejawem dbałości władz
gminy o interes mieszkańców i przedsiębiorców.
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Kompleksowy program ograniczania
niskiej emisji w gminie

Aby podjąć decyzję o uruchomieniu programu
ograniczenia niskiej emisji niezbędne jest przeprowadzenie wstępnej analizy, w ramach której
należy:
99 dokonać szacunkowej oceny stanu jakości
powietrza,
99 ocenić poziom istotności problemu dla
mieszkańców gminy,
99 oszacować środki, które gmina może przeznaczyć na działania,
99 oszacować korzyści wynikające z osiągnięcia redukcji niskiej emisji.

•

struktury zużycia energii, z określeniem struktury własnościowej odbiorców

99 strategiczne cele działania gminy w zakresie redukcji niskiej emisji na tle celów
i strategii krajowych oraz regionalnych,
99 audyt stanu początkowego, w tym inwentaryzację emisji substancji szkodliwych na
terenie gminy z określeniem głównych
czynników wpływających na emisję:
ruch tranzytowy i transport lokalny,

•

oświetlenie,

Jeżeli wnioski z analizy skłaniają do uruchomienia
działań, kolejnym krokiem jest stworzenie Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej.

•

energia na potrzeby obiektów publicznych,

•

energia cieplna na potrzeby bytowe,

PGN powinien obejmować swym zakresem:

•

przemysł,

•

środowiskowym,

•

sytuacji demograficznej,

•

sytuacji mieszkaniowej, z uwzględnieniem struktury własnościowej
mieszkań oraz stanu technicznego zasobów i zapotrzebowania
na energię,

•

sytuacji gospodarczej i przemysłowej,

•

układu komunikacyjnego,

•

systemu zaopatrywania w media
(energia elektryczna, woda, gaz,
energia cieplna) z uwzględnieniem
stanu technicznego urządzeń i sieci

7

Elementy programu ograniczania
niskiej emisji związanej z
wytwarzaniem energii cieplnej w
budynkach jednorodzinnych

dystrybucyjnych,

•

99 charakterystykę gminy, w szczególności
pod względem:
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99 określenie celów długo i krótkoterminowych działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej,
99 plan działań, wraz z określeniem formy organizacyjnej oraz wytycznych ich realizacji
i ewaluacji,
99 określenie priorytetu działań na tle innych
zadań realizowanych przez gminę,
99 harmonogram realizacji programu redukcji niskiej emisji,
99 określenie sposobu finansowania działań,
z uwzględnieniem środków własnych gminy i wykorzystania dedykowanych środków zewnętrznych.
Załącznik 1 zawiera przykładowy zakres PGN.

W niniejszej broszurze opisany został schemat,
w którym władze gminy organizują wieloletni
proces redukcji niskiej emisji pochodzącej z budynków jednorodzinnych i powierzają jego realizację gminnemu koordynatorowi.
Według alternatywnego podejścia zadanie organizacji projektu, a więc zebrania danych wyjściowych i określenia celów w perspektywach
krótkoterminowej i długoterminowej może być
powierzone koordynatorowi.
Oba warianty działania prowadzą do redukcji
problemu niskiej emisji pod warunkiem, że zaplanowane aktywności będą konsekwentnie realizowane, a ewentualne zmiany założonych planów
będą wprowadzane jedynie w racjonalnie uzasadnionych sytuacjach (np. drastyczna zmiana
obowiązujących przepisów, uruchomienie wydajnych mechanizmów finansowania inwestycji
w zasobach prywatnych itp.).

5.1.

Inwentaryzacja
stanu początkowego

Punktem wyjścia do wdrożenia programu redukcji niskiej emisji powstającej w związku z wytwarzaniem ciepła w budynkach jednorodzinnych
jest inwentaryzacja sytuacji początkowej (stanu
wyjściowego) określająca:
99 zanieczyszczenie powietrza,

99 udziału procentowy wpływu spalania
w budynkach jednorodzinnych na poziom
zanieczyszczenia powietrza,
99 zestawienie paliw używanych do wytwarzania ciepła w budynkach jednorodzinnych w gminie,
99 zestawienie urządzeń używanych do wytwarzania ciepła w budynkach jednorodzinnych w gminie,
99 charakterystyka budynków jednorodzinnych pod względem zapotrzebowania na
energię cieplną.
Źródłem informacji o zanieczyszczeniu powietrza
mogą być:
99 dane uzyskane z pomiarów na terenie
gminy, lub
99 szacunkowe dane na podstawie wyników
pomiarów publikowanych przez WIOŚ.
W praktyce precyzyjne określenie poziomu zanieczyszczeń, zarówno wyjściowego, jak i docelowego może być trudne i kosztowne. W przypadku
podjęcia decyzji o uruchomieniu działań na rzecz
ograniczenia niskiej emisji bez znajomości konkretnych danych o zanieczyszczeniach, należy formułować cele w postaci operacyjnej, odnoszące
się do konkretnych działań.
Opisane podejście nie jest rozwiązaniem idealnym, bazuje na założeniach statystycznych odno-

8
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szących się do jakości powietrza w Polsce, daje
jednak podstawy do prowadzenia racjonalnych
działań.
Udział wytwarzania ciepła w budynkach jednorodzinnych w całości niskiej emisji na terenie
gminy określa się na podstawie analizy poziomu
zanieczyszczeń z różnych źródeł wykonywanej w
ramach opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W przypadku, gdy nie są dokonywane
pomiary, lub szacowania poziomu zanieczyszczeń, lub nie jest wykonywana analiza przyjmuje
się następujące wartości:
99 100% dla gmin, na terenie których nie
jest prowadzona działalność przemysłowa
i odbywa się jedynie lokalny ruch samochodowy,
99 80% dla gmin, na terenie których prowadzona jest średnio uciążliwa działalność
przemysłowa i/lub zlokalizowane są drogi powiatowe, wojewódzkie lub krajowe
o średnim natężeniu ruchu,
99 50% dla gmin pozostałych.
Zestawienie paliw i urządzeń wykorzystywanych
w gminie do wytwarzania energii cieplnej w budynkach jednorodzinnych może być wykonane
na bazie zestawień posiadanych przez gminę,
lub poprzez przeprowadzone badanie ankietowe
właścicieli budynków.
W przypadku ankietyzacji:
99 badanie ankietowe może objąć wszystkie
budynki, lub próbę reprezentatywną,
99 zakres ankiety może zostać ograniczony
do informacji, którymi nie dysponuje gmina,
99 badanie może być prowadzone bezpośrednio, lub pośrednio, z wykorzystaniem
informacji zakładu gazowniczego, firm kominiarskich, firm serwisujących urządzenia itp.

Załącznik nr 2 zawiera wzór ankiety inwentaryzacyjnej oraz przykłady obliczania wkładu poszczególnych budynków w niską emisję na terenie
gminy.
Załącznik nr 5 zawiera przykładowe zestawienie
wyników inwentaryzacji w skali gminy.

5.2.
Określenie
priorytetowych obszarów
działań
Budynki jednorodzinne są zasobem, który nie
należy do gminy. Wszelkie decyzje dotyczące
działań, bez względu na to, czy wiążą się one z
nakładami finansowymi, czy nie (np. zmiana zachowań, wykonana samodzielnie regulacja stolarki okiennej, zmiana ustawienia żądanej temperatury w automatyce kotła itp.) podejmują
właściciele (osoby fizyczne, osoby prawne).
Możliwości ingerencji w decyzje i wybory właścicieli ograniczone są praktycznie do nakładania
kar w sytuacji, gdy w gospodarstwach spalane
są śmieci. Wyciąg z obowiązujących aktów prawnych zawarto w załączniku 3.
Teoretycznie rozwiązaniem problemu niskiej emisji byłaby budowa sieci gazowych i/lub zbiorczych
kotłowni oraz sieci ciepłowniczych. W rzeczywistości nawet pełna gazyfikacja nie wiąże się automatycznie z wymianą wszystkich pieców i kotłów
węglowych na gazowe, pomijając fakt, że w przypadku niskiej gęstości zabudowy, budowa i eksploatacja wymienionych sieci jest nieopłacalna.
Na potrzeby opracowania przyjęto założenie,
że gmina nie będzie wydatkowała środków inwestycyjnych i skoncentruje się na działaniach informacyjnych oraz udzielaniu wsparcia w podejmowaniu działań powodujących redukcję niskiej
emisji właścicielom budynków jednorodzinnych.

•
Najczęściej stworzenie planu działań jest powierzane pracownikom oddelegowanym do realizacji programu gminnego (koordynator gminny, lub
dedykowany zespół). Możliwe jest również określenie priorytetowych obszarów działania i zlecenie realizacji w tak określonych ramach.
Dla wskazania priorytetowych obszarów działań
przydatny może być poniższy wykaz. Ma on charakter otwarty. Podane elementy można potraktować zarówno jako formy do wykorzystania w
rzeczywistych działaniach, jak i rozszerzyć ich listę
o inne, odpowiednie do specyfiki gminy i stosowanych na co dzień metod postępowania.
Akcje informacyjne dotyczące wymienionych tematów:
99 jakość powietrza w gminie i podstawowe
przyczyny zanieczyszczeń,
zdrowotne,

•

środowiskowe,

•

gospodarcze,

99 korzyści z ograniczenia niskiej emisji (bezpośrednie i stanowiące dodatkowy efekt
inwestycji):
•

○poprawa jakości powietrza,

•

○efekty ekonomiczne związane
z wykorzystywaniem paliw wysokiej jakości, właściwym utrzymaniem technicznym i eksploatacją
urządzeń wytwarzających energię
cieplną oraz zmniejszeniem zapotrzebowania na energię cieplną,

•

○poprawa komfortu cieplnego
w związku z termomodernizacją
budynków,

•

○uproszczona obsługa urządzeń
w przypadku zastosowania automatyki,

9

○korzyści wizerunkowe,

99 współodpowiedzialność
mieszkańców
gminy za jakość powietrza:
•

likwidacja działań niepożądanych
(spalanie śmieci, spalanie odpadów
zielonych),

•

czynniki wpływu pojedynczego gospodarstwa domowego na poziom
zanieczyszczeń w gminie,

99 działania, jakie mogą podejmować właściciele budynków jednorodzinnych na rzecz
ograniczania niskiej emisji:
•

zmiana stosowanego paliwa,

•

wymiana urządzeń,

•

dostosowanie urządzeń do stosowanego paliwa,

•

zmiana sposobu korzystania z energii i obsługi urządzeń, w tym ich serwisowania,

•

termomodernizacja (kompleksowa
oraz podstawowe działania wykonywane we własnym zakresie),

99 skutki niskiej emisji, w szczególności:
•

|

99 paliwa i urządzenia do ich spalania:
•

listy sprawdzonych producentów
i/lub dostawców,

•

charakterystyka dostępnych paliw,
uwzględniająca wartość energetyczną, koszt wytworzenia jednostki energii i wpływ wykorzystywania
na jakość powietrza,

•

charakterystyka urządzeń (kominków, pieców, kotłów), uwzględniająca koszt zakupu i eksploatacji,
sprawność, łatwość obsługi, dostępność wsparcia serwisowego,
okres eksploatacji i wpływ wykorzystywania na jakość powietrza,

99 technologie związane z termomodernizacją budynków:
•

dostępne rozwiązania,

•

listy sprawdzonych projektantów,
producentów / dostawców mate-
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99 możliwości dofinansowania działań na
rzecz ograniczenia niskiej emisji:
•

ze środków gminy - o ile gmina zdecyduje się na takie działanie,

•

z funduszy wspierających,

•

ze źródeł komercyjnych,

99 formy wsparcia działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji oferowane przez gminę.
Formy wsparcia udzielanego przez gminę właścicielom budynków jednorodzinnych:
99 promocja gospodarstw domowych, które
podejmują działania na rzecz ograniczenia
niskiej emisji,
99 ulgi podatkowe i ułatwienia administracyjne dla gospodarstw domowych, które
wdrożą działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji,
99 doradztwo:
•

w zakresie podstawowym, świadczone przez pracowników gminy,

•

zaawansowane, świadczone przez
podmioty komercyjne, w ramach
porozumień zawartych z gminą,

99 działania na rzecz zakupu paliw, urządzeń
i usług serwisowych w cenach niższych od
rynkowych:
•

porozumienia z producentami i/lub
dostawcami paliw,

•

porozumienia z producentami i/lub
dostawcami urządzeń i usług serwisowych,

•

doradztwo organizacyjne i prawne
dla tworzenia grup zakupowych,

Działania pozostałe:
99 monitorowanie sytuacji na rynku paliw,
99 monitorowanie sytuacji na rynku urządzeń i materiałów budowlanych,
99 monitorowanie sytuacji prawnej (m.in.
dotyczącej niskiej emisji, obowiązków
gmin i mieszkańców), zasad finansowania
etc.,
99 monitorowanie możliwości finansowania
działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji,
99 raportowanie postępu prac, wykorzystania budżetu, zidentyfikowanych ryzyk
i stopnia realizacji celów.

5.3.

Określanie
celów długo
i krótkoterminowych

Ogólne określenie celu działań:
Ograniczenie zawartości poszczególnych substancji szkodliwych w powietrzu.
Cele w perspektywie długoterminowej:
Sformułowanie ogólne celu:
99 osiągnięcie określonej procentowo względem poziomu wyjściowego redukcji poszczególnych zanieczyszczeń, lub

udział w negocjacjach prowadzonych przez grupy zakupowe,

99 osiągnięcie poziomów zawartości substancji szkodliwych w powietrzu określonego w wartościach pomiarowych, lub

99 nadzór nad realizacją postanowień wynikających z porozumień zawartych przez
gminę z podmiotami komercyjnymi (pro-

99 osiągnięcie dopuszczalnych poziomów
zawartości substancji szkodliwych w powietrzu określonych w przepisach (Roz-

•

porządzenie Ministra Środowiska z dnia
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
(Dz. U z 2012 r., poz. 1031).

ducentami, dostawcami, wykonawcami
prac, audytorami energetycznymi, projektantami etc.).

riałów, wykonawców prac termomodernizacyjnych,

Sformułowanie operacyjne celu:
99 określenie docelowych wskaźników efektów realizacji działań priorytetowych.
Cele w perspektywie krótkoterminowej:
99 zdefiniowanie priorytetowych obszarów
działań, lub
99 przeprowadzenie wskazanych działań
wg istniejącego wykazu działań priorytetowych, z określeniem wskaźników efektów do osiągnięcia w perspektywie krótkoterminowej,
99 określenie innych celów / produktów działań nie ujętych w wykazie działań priorytetowych.
Załącznik 5 zawiera przykładowe określenie celów długo i krótkookresowych.

5.4.

Określanie
formy organizacyjnej
działań

|
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działań),
99 określenie celów do realizacji w perspektywie krótkookresowej (na podstawie celów określonych przez władze gminy - 5.3.
Określanie celów długo i krótkoterminowych),
99 przydzielenie budżetu na realizację działań, wraz z określeniem procedur ich udostępniania oraz rozliczania,
99 określenie zasad współpracy z innymi
strukturami gminy, w tym możliwości korzystania z zasobów, planu komunikacji
i eskalacji, zasad i zakresu raportowania,
99 utworzenie stanowiska pracy.
Ponadto kandydat na koordynatora powinien posiadać odpowiednie kompetencje, obejmujące:
99 znajomość problematyki niskiej emisji,
99 wiedza na temat paliw i urządzeń wykorzystywanych do wytwarzania ciepła na
potrzeby budynków jednorodzinnych,
99 wiedza na temat termomodernizacji,
99 znajomość procedur obowiązujących
w administracji samorządowej,
99 zdolności organizacyjne,
99 umiejętność prowadzenia negocjacji,
99 umiejętność
i szkoleń.

prowadzenia

prezentacji

W zależności od wielkości gminy i zaplanowanej
skali, działania dotyczące ograniczenia niskiej
emisji w gminie realizowane są przez gminnego
koordynatora, lub gminny zespół.

W załącznikach znajdują się wzory przydatnych
dokumentów:

W celu zapewnienia maksymalnej skuteczności
działań koordynatora (zespołu) niezbędne jest:

99 zakres obowiązków koordynatora gminnego,

99 określenie kierunku działań koordynatora
(na podstawie wskazanych przez władze
gminy priorytetowych obszarów działań 5.2. Określenie priorytetowych obszarów

99 uchwała powołująca gminnego koordynatora / zespół ds. ograniczenia emisji.

99 ogłoszenie o konkursie na stanowisko koordynatora gminnego ds. ograniczenia niskiej emisji,
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5.5.

Schemat
realizacji programu

Ogólny schemat realizacji programu na poziomie
gminy:
99 wyłonienie koordynatora,
99 powołanie koordynatora,
99 powierzenie zadań - opcja, dopiero na
tym etapie będzie prowadzona analiza w tym przypadku stosowne jest powierzenie mu wykonania inwentaryzacji,
99 realizacja w perspektywie krótkookresowej:

•

zachowanie w przypadku wystąpienia krytycznych odchyleń od
realizacji celów, lub w przypadku
wyłapania zmian w otoczeniu wpływających istotnie na prowadzenie
programu,

•

podsumowanie
działań,

•

sformułowanie zaleceń na kolejną
perspektywę krótkookresową na
podstawie doświadczeń i zaobserwowanych trendów w zmianie otoczenia,

6.

|
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Załączniki

zrealizowanych

99 uruchomienie kolejnej perspektywy krótkookresowej,

•

harmonogram działań,

99 podsumowanie realizacji programu,

•

cykliczne raporty z realizacji działań
i efektów,

99 zamknięcie programu.

6.1.
Załącznik 1:
Przykładowy zakres PGN
Gospodarka niskoemisyjna
1. Cel i zakres opracowania
2. Gospodarka niskoemisyjna
3. Źródła prawa
3.1. Prawo międzynarodowe
3.2. Prawo krajowe
4. Cele i strategie
4.1. Wymiar krajowy
4.2. Wymiar regionalny
4.3. Wymiar lokalny
Część I Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla
dla gminy X
1. Metodologia
2. Czynniki wpływające na emisję
3. Charakterystyka gminy X
3.1. Charakterystyka ogólna
3.2. Walory przyrodniczo - turystyczne
3.3. Sytuacja demograficzna
3.4. Sytuacja mieszkaniowa
3.5. Sytuacja gospodarcza

3.6. Układ komunikacyjny
3.7. Ciepłownictwo
3.8. Wnioski wynikające z charakterystyki
4. Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla
4.1. Energia elektryczna
4.2. Gaz sieciowy
4.3. Tranzyt i transport lokalny
4.4. Oświetlenie
4.5. Obiekty publiczne
4.6. Ciepło
4.7. Podsumowanie części inwentaryzacyjnej
Część II Plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej
1. Metodologia doboru działań
2. Sektorowy potencjał redukcji emisji CO
3. Działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej
3.1. Zestawienie działań
3.1.1.

Sektor użyteczności publicznej

3.1.2.

Oświetlenie uliczne

3.1.3.

Transport

3.1.4.

Społeczność lokalna

3.1.5.

Działania międzysektorowe

3.2. Uwarunkowania realizacji działań
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3.3. Harmonogram realizacji
3.4. Realizacja i ewaluacja działań
4. Źródła finansowania
4.1. Unijna perspektywa budżetowa 20142020
4.2. Środki NFOŚiGW
4.3. Środki WFOŚiGW
4.4. Inne programy krajowe i międzynarodowe

właścicieli domków w związku z użytkowanym przez nich paliwem, ma jedynie
posłużyć diagnozie istniejącej sytuacji oraz
opracowaniu mechanizmów wsparcia i zachęt rzeczowych/finansowych w celu wymiany źródeł ciepła na źródła o mniejszej
emisji zanieczyszczeń szkodliwości środowiskowej oraz termomodernizacji budynków.
Ankieta inwentaryzacyjna

Załącznik I Baza emisji
Załącznik II Literatura
Załącznik III Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych

6.2.
Załącznik 2:
Ankieta inwentaryzacyjna
Ankieta służąca do inwentaryzacji stanu wyjściowego przed uruchomieniem gminnego projektu
ograniczenia niskiej emisji.
Ankietę wypełniają właściciele budynków jednorodzinnych.
Uwagi:
99 badanie ankietowe może objąć wszystkie
budynki, lub próbę reprezentatywną,
99 w przypadku gdy gmina posiada dane
zbiorcze dotyczące wybranych sekcji zakres ankiety może zostać ograniczony,
99 badanie może być prowadzone bezpośrednio, lub pośrednio, z wykorzystaniem
informacji zakładu gazowniczego, firm kominiarskich, firm serwisujących urządzenia itp.
99 przy badaniu należy zastrzec, że ankieta
jest anonimowa i nie będzie wykorzystana do nakładania jakichkolwiek sankcji na

Celem badania jest określenie przyczyn powstawania zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy.
Pytanie 1. Proszę o zaznaczenie jakie paliwo jest
wykorzystywane do ogrzewania i wytwarzania
ciepłej wody użytkowej w Państwa budynku /
gospodarstwie. Jeżeli wykorzystujecie Państwo
więcej niż jedno paliwo, proszę zaznaczyć dwa
podstawowe.
1. energia elektryczna, sieć ciepłownicza,
2. gaz ziemny, gaz propan-butan, olej opałowy
3. OZE (pompy ciepła, kolektor słoneczny),
4. biopaliwo (pelety, zrębki, drewno),
5. węgiel wysokiej jakości,
6. miał, muł węglowy,
7. odpady gospodarcze.
Pytanie 2. Ile paliwa zużywacie Państwo średnio
w ciągu roku kalendarzowego
1. średnie roczne zużycie paliwa podstawowego (rodzaj, ciężar, objętość, oraz (?) koszt
zakupu) .........,
2. średnie roczne zużycie paliwa kolejnego

(rodzaj, ciężar, objętość, oraz (?) koszt zakupu) .........
Pytanie 3. Jakie urządzenie wykorzystujecie Państwo do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody
użytkowej
1. piec kaflowy, koza, inny,
2. kominek,
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2. technologia budowy (tradycyjna, budynek
drewniany, budynek w technologii energooszczędnej),
3. wiek instalacji grzewczej .........,
4. typ instalacji (instalacja stalowa z grzejnikami żeliwnymi, instalacja miedziana z grzejnikami aluminiowymi, ogrzewanie podłogowe, brak instalacji),
5. docieplenie budynku (proszę o odpowiedzi
dla każdej z pozycji):

3. kocioł węglowy,

•

ściany tak / nie,

4. kocioł gazowy atmosferyczny lub kondensacyjny,

•

fundamenty tak / nie,

•

stropodach, lub dach tak / nie,

5. kocioł lub piec elektryczny,

•

6. urządzenie OZE (pompa ciepła, kolektor
słoneczny),

jaki materiał został użyty do docieplenia,

•

jaka jest grubość warstwy docieplenia,

7. węzeł cieplny,
proszę o zaznaczenie czy urządzenie wyposażone
jest w systemy automatyki tak / nie
Pytanie 4. W jakim wieku jest urządzenie grzewcze
1. mniej niż 5 lat,

6. okna:
•

wymienione w ciągu ostatnich 5 lat
tak / nie,

•

materiał (drewno, PCV, aluminium),

•

konstrukcja (zespolone, skrzynkowe, ościeżnicowe, jednoramowe),

•

liczba szyb .........

7. Inne dane:

2. 5-10 lat,

•

powierzchnia użytkowa ……. m2,

3. powyżej 10 lat.

•

liczba kondygnacji (1, 1.5, 2, 2.5, 3,
3.5, więcej).

Pytanie 5. Czy urządzenie jest regularnie czyszczone i serwisowane? tak / nie
Pytanie 6. Czy wykonujecie Państwo coroczne
przeglądy kominiarskie? tak / nie
Pytanie 7. Proszę o podanie informacji, które pozwolą oszacować zapotrzebowanie na energię
potrzebną do ogrzania budynku.
1. wiek budynku .........,

Klasyfikacja odpowiedzi ankietowych
nazwa
elektryczność, sieć ciepłownicza
OZE (pompa, kolektor)
gaz (ziemny, butan-propan)
olej opałowy
biomasa (pelety, zrębki, drewno)
węgiel
miał
odpady gospodarcze

waga
0
0
1
1,5
50
80
100
800
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Urządzenia wytwarzające ciepło:

Stan urządzenia grzewczego

urządzenie do grupy należą
waga
• kotły atmosferyczne, kondensacyjne w wieku do 5
lat, z automatyką,
kocioł
1
nowy
• urządzenia OZE,

kocioł
średni
kominek
piec
kocioł
stary

• urządzenia elektryczne
kotły atmosferyczne, kondensacyjne w wieku od 5 do 10 lat,
z automatyką
kominki
piece na paliwa stałe
kotły nie wymienione wyżej

4
6
8

do grupy należą

waga

budynki w technologii energooszczędnej,
budynki drewniane i w technologii tradycyjnej w wieku do
5 lat,

budynek
ciepły

budynki o docieplonych ścianach, stropach i fundamentach
warstwą wełny o grubości powyżej 12 cm, w ciągu ostatnich
5 lat, z oknami 3-szybowymi w
wieku do 5 lat

1

budynek
średni

budynek
zimny

1
2

Stan instalacji kominowej
stan instalacji kominowej

1,5

waga

czyszczona co najmniej raz w roku

1

czyszczona rzadziej niż raz w roku

2

Przykładowe obliczenia wkładu budynku w poziom niskiej emisji
Przykład 1
Budynek w technologii tradycyjnej, w wieku 35
lat.

Przykład 2

Budynek nie był docieplany.
Stolarka okienna PCV 2 szybowa, zespolona,
w wieku 10 lat.
Ogrzewanie węglowe (miał węglowy), kocioł atmosferyczny, bez automatyki pogodowej, w wieku 15 lat.
Instalacja stalowa, z grzejnikami żeliwnymi.
Kocioł i instalacja kominowa serwisowane raz
w roku.
Poszczególne wagi:

Docieplony 4 lata temu (ściany, stropodach, fundamenty) wełną mineralną o grubości 14 cm.

paliwo – miał węglowy: 100,

Stolarka okienna drewniana 2 szybowa, zespolona, w wieku 10 lat.

stan budynku – budynek średni: 1,5,

Ogrzewanie gazowe (gaz ziemny), kocioł kondensacyjny, z automatyką pogodową, w wieku 3 lat.

urządzenie – kocioł stary: 8,
stan urządzenia – czyszczone i serwisowane: 1,
stan instalacji kominowej – czyszczona co najmniej raz w roku: 1.

Kocioł i instalacja kominowa serwisowane raz
w roku.

Wkład budynku w poziom niskiej emisji: 100 * 8
* 1,5 * 1 * 1 = 1200.

Poszczególne wagi:

6.3.

paliwo – gaz: 1,
urządzenie – kocioł nowy: 1,

2

Wkład budynku w poziom niskiej emisji: 1 * 1 *
1,5 * 1 * 1 = 1,5.

Budynek w technologii tradycyjnej, w wieku 25
lat.

Instalacja miedziana z grzejnikami aluminiowymi,
zawory termostatyczne.

i
instalacja grzewcza podłogowa,
lub ścienna o małej bezwładności cieplnej
budynki nie ujęte w pozostałych kategoriach
budynki w technologii tradycyjnej i drewniane, nie docieplane
kompleksowo (ściany, dachy,
fundamenty), lub docieplone
warstwą poniżej 10 cm, w wieku ponad 20 lat, z oknami w
wieku ponad 20 lat, bez względu na typ instalacji

waga

8

Stan budynku ze względu na zapotrzebowanie
na energię cieplną
stan budynku

stan urządzenia
urządzenie czyszczone i serwisowane
regularnie (co najmniej raz w roku)
urządzenie nie czyszczone i/lub nie
serwisowane regularnie

Załącznik 3:
Kary za spalanie śmieci
(wyciąg z aktów prawnych)

stan budynku – budynek średni: 1,5,
stan urządzenia – czyszczone i serwisowane: 1,
stan instalacji kominowej – czyszczona co najmniej raz w roku: 1.

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach– Dz. U. z 2013r.
poz. 1399 (tekst jednolity):

|
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Art.5.1.Właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku przez:
1)wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3b)pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.
Art.10.2.Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1podlega karze grzywny.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
– Dz. U. 2013 poz. 21 (tekst jednolity):
Art. 191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska– Dz. U. 2013 poz. 1232 (tekst jednolity):
Art. 363.Wójt. burmistrz lub prezydent miasta
może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej,
której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
– Dz. U. 2015 poz. 1094 (tekst jednolity):
Art. 117.Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie
wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się
do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe
organy (...) podlega karze grzywny do 1500 zł.
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6.4.

Załącznik 4:
Programy finansowe
wspierające ochronę
powietrza

Więcej informacji:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/
srodki-krajowe/programy-priorytetowe/lemurenergooszczedne-budynki-uzytecznosci-publicznej/

Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu
bankowego za pośrednictwem banku, na podstawie umowy z NFOŚiGW.
Dotyczy banków:
99 Bank Ochrony Środowiska S.A.,
99 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,

NFOŚiGW

1. LEMUR – energooszczędne budynki użyteczności publicznej.
Cel:
Zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji
ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej
oraz zamieszkania zbiorowego
Rodzaje przedsięwzięć:
Projektowanie i budowa lub tylko budowa nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.
Beneficjenci:
99 podmioty sektora finansów publicznych
(bez PJB),
99 samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których JST posiadają
100% udziałów lub akcji i które powołane
są do realizacji zadań własnych JST wskazanych w ustawach,
99 organizacje pozarządowe (w tym fundacje
i stowarzyszenia), kościoły i inne związki,
które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów.
Finansowanie:

2. Inwestycje energooszczędne
w małych i średnich przedsiębiorstwach

99 IDEA Bank S.A.
Nabór:

Cel:

Ciągły.

Ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji
inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii
w sektorze MŚP; w rezultacie realizacji programu
nastąpi zmniejszenie emisji CO2.

Więcej informacji:

Rodzaje przedsięwzięć:
Inwestycje LEME (ang.: List of Eligible Materials
and Equipment - Lista kwalifikowanych materiałów i urządzeń) – działania w zakresie:
99 poprawy efektywności
i/lub zastosowania OZE,

99 termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania OZE.
Inwestycje Wspomagane - działania inwestycyjne, które nie kwalifikują się, jako Inwestycje
LEME, w zakresie:
99 poprawy efektywności energetycznej
i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku których zostanie osiągnięte min. 20%
oszczędności energii;
99 termomodernizacji budynku/ów i/lub
odnawialnych źródeł energii w wyniku
których zostanie osiągnięte min. 30%
oszczędności energii.
Beneficjenci:

Nabór:

Prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa)
utworzone na mocy polskiego prawa i działające
w Polsce – beneficjent musi spełniać definicję mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP.
Finansowanie:

99 http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inwestycje-energooszczedne-w-msp/
99 www.polseff2.org/pl/szukaj-urzadzenia-leme
99 www.polseff2.org/pl/zglos-urzadzenie-do-leme

energetycznej

Dotacja, pożyczka.
Ciągły.

99 BNP Paribas Bank S.A.,

3. KAWKA - Likwidacja niskiej emisji
wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł
energii.
Cel:
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych
zanieczyszczeń, poprzez opracowanie programów ochrony powietrza oraz poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów
PM2,5, PM10 oraz emisji CO2.
Rodzaje przedsięwzięć:
99 przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz
wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł

|
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energii, w szczególności:
99 likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.:
indywidualnych kotłowni lub palenisk
węglowych, kotłowni zasilających kilka
budynków oraz kotłowni osiedlowych
i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez
źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy
ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające
wymagania emisyjne określone przez właściwy organ,
99 rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu
podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego
źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektów do sieci,
99 zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle
ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem
stałym,
99 zakup aparatury dla kontroli rodzaju stosowanych paliw i pomiaru emisji (dotyczy
jeżeli beneficjentem końcowym jest jednostka samorządu terytorialnego lub instytucja przez nią wskazana),
99 kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów końcowych z wyłączeniem osób
fizycznych) pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji,
oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym prowadzenia zakazu stosowania
paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu
działań naprawczych,
99 utworzenie baz danych (dotyczy jeżeli
beneficjentem końcowym jest jednostka
samorządu terytorialnego lub instytucja
przez nią wskazana) pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji.
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Beneficjenci:
99 Beneficjentem programu są wojewódzkie
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).
99 Beneficjentem końcowym są podmioty
właściwe dla realizacji przedsięwzięć wskazanych w programach ochrony powietrza,
które planują realizację albo realizują
przedsięwzięcia mogące być przedmiotem dofinansowania przez wojewódzkie
fundusze ochrony środowiska i gospodarki
wodnej ze środków udostępnionych przez
NFOŚiGW, z uwzględnieniem warunków
niniejszego programu. Kategorie beneficjentów końcowych wskazują indywidualnie WFOŚiGW w ogłaszanych konkursach.
99 Ostatecznym odbiorcą korzyści są podmioty właściwe dla realizacji przedsięwzięć wskazanych w programach ochrony
powietrza, korzystające z dofinansowania,
wyłącznie za pośrednictwem beneficjenta
końcowego.
Finansowanie:
Udostępnienie środków finansowych WFOŚiGW
z przeznaczeniem na udzielanie dotacji.

99 budowa domu jednorodzinnego,
99 zakup nowego domu jednorodzinnego,
99 zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Beneficjenci:
Osoby fizyczne.
Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu
bankowego za pośrednictwem banku, na podst.
umowy z NFOŚiGW.

Przedsiębiorcy podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu OZE na terenie RP.

Nabór:
Ciągły.
Więcej informacji:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/
srodki-krajowe/programy-priorytetowe/doplatydo--kredytow-na-domy- energooszczedne/

5. BOCIAN - rozproszone, odnawialne źródła energii
Cel:

Ciągły.

Rodzaje przedsięwzięć:

Więcej informacji:

Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji
OZE o mocy:

Cel:
Zmniejszenie emisji CO2, poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność
wykorzystania energii w nowo budowanych budynkach mieszkalnych.
Rodzaje przedsięwzięć:

99 systemy magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE o mocach nie
większych niż 10-krotność mocy zainstalowanej dla każdego ze źródeł OZE.
Beneficjenci:

Nabór:

4. Dopłaty do kredytów na domy
energooszczędne.

99 instalacje hybrydowe,

Finansowanie:

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez
zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących OZE.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/
srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza/

99 wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę,

99 elektrownie wiatrowe,
99 systemy fotowoltaiczne,
99 pozyskiwanie energii z wód geotermalnych,
99 elektrownie wodne,

Finansowanie:
Pożyczka.
Nabór:
Ciągły.
Więcej informacji:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/
srodki-krajowe/programy-priorytetowe/bocianrozproszone-odnawialne-zrodla-energii/

6. Inicjatywy obywatelskie.
Cel:
Poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych:
99 rozwiązywanie lokalnych problemów
związanych z ochroną środowiska, w tym
tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw;
99 uruchamianie mechanizmów służących
trwałej ochronie środowiska naturalnego;
99 usprawnianie zarządzania obywatelskimi
działaniami proekologicznymi na poziomie lokalnym.

99 źródła ciepła opalane biomasą,

Rodzaje przedsięwzięć:

99 wielkoformatowe kolektory słoneczne
wraz z akumulatorem ciepła,

Przedsięwzięcia polegające na realizacji lokalnych
ekologicznych inicjatyw obywatelskich (minimum
15 inicjatyw na etapie składania wniosku) m.in.
w obszarze tematycznym ograniczenie antropopresji - minimalizacja emisji do środowiska z budynków/obiektów użyteczności publicznej.

99 biogazownie,
99 instalacje wytwarzania biogazu rolniczego
celem wprowadzenia go do sieci gazowej
dystrybucyjnej i bezpośredniej,
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Beneficjenci:
Podmioty, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
99 mają osobowość prawną,
99 posiadają status organizacji pozarządowej
zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
99 ochrona środowiska, ochrona przyrody
lub działanie na rzecz zrównoważonego
rozwoju jest jednym z celów statutowych,
99 nie działają w celu osiągnięcia zysku,
a ewentualne nadwyżki finansowe przekazują na cele statutowe,
99 prowadzą działalność przez co najmniej
dwa pełne lata kalendarzowe, na dzień
złożenia wniosku o dofinansowanie (liczone od daty pierwszej rejestracji w KRS),
99 na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie zatrudniają na podstawie umowy
o pracę co najmniej 1 osobę,
99 na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie zakończyły pozytywnie realizację
co najmniej dwóch projektów dofinansowanych ze środków publicznych o koszcie
całkowitym nie mniejszym niż 50 tys. zł
każdy (w ciągu 5 lat poprzedzających rok
złożenia wniosku).
Finansowanie:
Dotacja.
Nabór:
Konkursowy
Więcej informacji:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/
srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inicjatywy-obywatelskie/
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7. Edukacja ekologiczna.
Cel:
Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej
i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju (ZR), w tym:
99 upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ZR,
99 kształtowanie zachowań prośrodowiskowych,
99 aktywizacja społeczna - budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
Rodzaje przedsięwzięć:
Kompleksowe projekty wykorzystujące media
tradycyjne tj. telewizja, w tym idea placement,
radio, prasa, outdoor, itp. oraz elektroniczne tj.
internet, aplikacje mobilne, warsztaty, konkursy, imprezy edukacyjne, konferencje, szkolenia,
seminaria, e- learning, profesjonalizacja animatorów edukacji ekologicznej, produkcja interaktywnych pomocy dydaktycznych, wyposażenie
i doposażenie centrów edukacyjnych.
Beneficjenci:
Osoby prawne lub jednostki organizacyjne
z osobowością prawną / którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej.
Finansowanie:
Dotacja, pożyczka, przekazanie środków do państwowych jednostek budżetowych (PJB).
Nabór:
Konkursowy.
Więcej informacji:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/
srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/

8. PROSUMENT – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i
montaż mikroinstalacji OZE.
Cel:

Finansowanie:

Kredyt wraz z dotacją na realizację przedsięwzięcia udzielany jest przez bank, ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW.

Rodzaje przedsięwzięć:

Więcej informacji:

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu
małych instalacji lub mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła
i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących
lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, tj.:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/
srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/

99 źródła ciepła opalane biomasą,
99 pompy ciepła,
99 kolektory słoneczne,
99 systemy fotowoltaiczne
99 małe elektrownie wiatrowe,
99 mikrokogeneracja,
przeznaczone dla budynków mieszkalnych.
Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno OZE lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej.
Beneficjenci:
Poprzez bank:
99 osoby fizyczne posiadające prawo do
dysponowania budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym (istniejącym lub w budowie),
99 wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
99 spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Nabór:
Ciągły.

9. Współfinansowanie projektów
LIFE+
Cel:
Poprawa jakości środowiska, w tym środowiska
naturalnego, przy wykorzystaniu przez Polskę
środków dostępnych w ramach Programu LIFE.
Rodzaje przedsięwzięć:
Przedsięwzięcia krajowe i międzynarodowe
w zakresie realizowanym na terytorium RP, które
przyczyniają się do osiągnięcia celów Instrumentu Finansowego LIFE+, w ramach:
99 komponentu I Przyroda i Różnorodność
biologiczna,
99 komponentu II Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska,
99 komponentu III Informacja i komunikacja.
Beneficjenci:
Zarejestrowane na terenie RP:
99 osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą,
99 osoby prawne,
99 państwowe lub samorządowe jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, które podejmują realizację przed-
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sięwzięcia jako Beneficjent koordynujący
projektu LIFE+ lub są Współbeneficjentami
krajowego albo zagranicznego LIFE+.

Dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją
łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia.

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku
zwiększenia produkcji energii z OZE, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji
OZE, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła
i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz
wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.
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Finansowanie:
99 pożyczka przeznaczona na zapewnienie
wkładu własnego wnioskodawcy,
99 pożyczka przeznaczona na zachowanie
płynności finansowej.
Nabór:
Ciągły.
Więcej informacji:
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/

10. Współfinansowanie projektów
LIFE w perspektywie finansowej
2014 – 2020
Cel:
Poprawa jakości środowiska, w tym środowiska
naturalnego, przy wykorzystaniu przez Polskę
środków dostępnych w ramach Programu LIFE.
Rodzaje przedsięwzięć:
Przedsięwzięcia krajowe i międzynarodowe
w zakresie realizowanym na terytorium RP, które
przyczyniają się do osiągnięcia celów Programu:
99 krajowe i międzynarodowe projekty zintegrowane LIFE w zakresie realizowanym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
tym projekty składane przez MŚ lub inne
jednostki podległe MŚ lub przez niego
nadzorowane.
Beneficjenci:
Zarejestrowane na terenie RP:
99 osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą,
99 osoby prawne,
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99 państwowe lub samorządowe jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, które podejmują realizację przedsięwzięcia jako Beneficjent koordynujący
projektu LIFE+ lub są Współbeneficjentami
krajowego albo zagranicznego LIFE+.
Finansowanie:
99 pożyczka przeznaczona na zapewnienie
wkładu własnego wnioskodawcy,
99 pożyczka przeznaczona na zachowanie
płynności finansowej.
Nabór:
Ciągły.
Więcej informacji:
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowylife/

11. POIiŚ - PROGRAM OPERACYJNY
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
NA LATA 2014-2020 I. Zmniejszenie
emisyjności gospodarki.
Priorytet inwestycyjny:
4.I. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzącej z OZE.
Cel:
Wzrost udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto.
Rodzaje przedsięwzięć:
Wsparcie na budowę i przebudowę:
99 lądowych farm wiatrowych,
99 instalacji na biomasę,
99 instalacji na biogaz,
99 w ograniczonym zakresie jednostek wytwarzania energii wykorzystującej wodę
i słońce oraz ciepła przy wykorzystaniu
energii geotermalnej,
99 sieci elektroenergetycznych umożliwiają-

cych przyłączenia jednostek wytwarzania
energii elektrycznej OZE do KSE.
Beneficjenci:
Użytkownicy indywidualni i przedsiębiorcy korzystający z sieci elektroenergetycznych, gazowych
(w zakresie biogazu) i ciepłowniczych.

Więcej informacji:

Fundusz Spójności.

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/

Nabór:
Pozakonkursowy.
Priorytet inwestycyjny:

Fundusz Spójności.

4.V. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla
wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności
dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie
łagodzące na zmiany klimatu.

Konkursowy.
Priorytet inwestycyjny:
4.IV. Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia
Cel:
Wprowadzenie pilotażowych sieci inteligentnych.
Rodzaje przedsięwzięć:
99 budowa lub przebudowa w kierunku inteligentnych sieci dystrybucyjnych średniego, niskiego napięcia, dedykowanych
zwiększeniu wytwarzania w OZE i/lub
ograniczaniu zużycia energii, w tym wymiana transformatorów,
99 kompleksowe pilotażowe i demonstracyjne projekty wdrażające inteligentne rozwiązania na danym obszarze,
99 inteligentny system pomiarowy,
99 działania w zakresie popularyzacji wiedzy
na temat inteligentnych systemów przesyłu i dystrybucji energii, rozwiązań, standardów, najlepszych praktyk w zakresie
związanym z inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi.
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Finansowanie:

Finansowanie:
Nabór:
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Adresy stron internetowych WFOŚiGW i RPO na
których można znaleźć informacje o aktualnych
źródłach finansowania działań związanych z ograniczaniem niskiej emisji:
•

województwo dolnośląskie:
http://www.wfosigw.wroclaw.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/

•

województwo kujawsko-pomorskie:
http://www.wfosigw.torun.pl/
https://kujawsko-pomorskie.pl/

99 przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia straty na przesyle,

•

województwo lubelskie:
http://www.wfos.lublin.pl/
http://rpo.lubelskie.pl/

99 likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków
i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa),

•

województwo lubuskie:
http://www.wfosigw.zgora.pl/
http://rpo.lubuskie.pl/

•

województwo łódzkie:
http://www.wfosigw.lodz.pl/
http://www.rpo.lodzkie.pl/

•

województwo małopolskie:
http://www.wfos.krakow.pl/
http://www.rpo.malopolska.pl/

•

województwo mazowieckie:
https://www.wfosigw.pl/
http://www.funduszedlamazowsza.eu/

•

województwo opolskie:
http://www.wfosigw.opole.pl/
http://rpo.opolskie.pl/

•

województwo podkarpackie:
http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/

•

województwo podlaskie
http://wfosigw.bialystok.pl/

Cel:
Zwiększona sprawność przesyłu energii termicznej
Rodzaje przedsięwzięć:

99 budowa nowych odcinków sieci cieplnej
wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych
źródeł ciepła opalanych paliwem stałym,
99 likwidacja indywidualnych i zbiorowych
źródeł emisji pod warunkiem podłączenia
budynków. do sieci ciepłowniczej.
Beneficjenci:
JST, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi
publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami.

Beneficjenci:

Finansowanie:

Użytkownicy indywidualni i przedsiębiorcy korzystający z sieci elektroenergetycznych

Fundusz Spójności.
Nabór:
Konkursowy i pozakonkursowy.
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https://rpo.wrotapodlasia.pl/
•

•

•

•

województwo pomorskie:
http://www.wfosigw.gda.pl/
http://www.rpo.pomorskie.eu/
województwo śląskie:
https://www.wfosigw.katowice.pl/
https://rpo.slaskie.pl/
województwo świętokrzyskie:
http://www.wfos.com.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
województwo warmińsko-mazurskie:
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/

•

województwo wielkopolskie:
http://www.wfosgw.poznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/

•

województwo zachodniopomorskie:
https://www.wfos.szczecin.pl/
http://www.rpo.wzp.pl/

6.5.

PORADNIK DLA WŁADZ GMINY

Ograniczanie niskiej emisji w gminie

Załącznik 5:
Przykładowa analiza

Przykładowa analiza na potrzeby projektowania
działań gminy ograniczających niską emisję pochodzącą z wytwarzania energii cieplnej potrzeby c.o. i c.w.u. w budynkach jednorodzinnych

Przeprowadzono symulację zmian w budynkach
należących do konfiguracji 4, 6 i 7 w celu zredukowania w perspektywie długoterminowej (6 lat)
niskiej emisji do poziomu poniżej 50% stanu wyjściowego.
Arkusz kalkulacyjny, w którym przeprowadzić
opisane wyżej symulacje znajduje się pod adresem http://www.niskaemisja.info.pl/index.php/
opracowania.
W symulacji przyjęto:
dla konfiguracji 4:
99 zmianę paliwa z węgla na gaz ziemny (ze
względu na dostępny gaz ziemny z sieci gazowniczej dla większości budynków
w tej konfiguracji), przeprowadzanie częściowej modernizacji oraz wdrożenie regularnej konserwacji urządzeń i instalacji
kominowej w 25 budynkach (zadanie 1),
99 wdrożenie regularnej konserwacji urządzeń i instalacji kominowej w 15 budynkach (zadanie 2).
dla konfiguracji 6:
99 zmianę paliwa z miału na węgiel wysokiej
jakości w 40 budynkach (zadanie 3),
99 zmianę paliwa z miału na węgiel wysokiej
jakości i przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji w 25 budynkach (zadanie 4),
dla konfiguracji 7:

Zestawienie wyników inwentaryzacji stanu początkowego:

99 zmianę paliwa z miału na węgiel wysokiej
jakości w 5 budynkach (zadanie 5),
99 zmianę paliwa z miału na węgiel wysokiej
jakości i wymianę kotłów na kotły klasy 5
w 5 budynkach (zadanie 6).

Inwentaryzacja przeprowadzona metodą ankietową, badaniem objęto wszystkie 500 budynków
jednorodzinnych na terenie gminy. Wyodrębniono 8 typowych konfiguracji paliwo-urządzeniebudynek-konserwacja.

Cele długookresowe podzielone zostały na krótkookresowe wg poniższego zestawienia:

Wyniki wskazały 3 konfiguracje odpowiedzialne
za zjawisko niskiej emisji w gminie.

Cele na rok 1 powierzono do realizacji gminnemu
koordynatorowi ds. ograniczania niskiej emisji.

6.6.

Załącznik 6.
Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko
koordynatora gminnego

Treść ogłoszenia:
Urząd Gminy / Urząd Miasta / Urząd Miasta i Gminy w ..... ogłasza konkurs na stanowisko gminnego koordynatora ds. ograniczania niskiej emisji.
Forma zatrudnienia: etat (pełen etat, część etatu).
Czas zatrudnienia: .... lat / miesięcy / zatrudnienie na czas nieokreślony.
Wynagrodzenie: .... PLN netto / brutto miesięcznie.
Wymagania:
Podstawowe:
99 minimum średnie wykształcenie kierunkowe: ochrona środowiska, budownictwo,
ciepłownictwo (pożądane wykształcenie
wyższe),
99 umiejętność organizacji i prowadzenia
działań o charakterze długofalowym,
99 samodzielność,
99 dobra organizacji pracy,
99 umiejętność obsługi komputera (oprogramowanie biurowe, oprogramowanie dla
audytorów energetycznych).
Dodatkowe:
99 doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
i prezentacji,
99 ukończone szkolenie, lub doświadczenie
w pracy na stanowisku audytora energe-
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tycznego,
99 znajomość tematyki termomodernizacji
i odnawialnych źródeł energii (OZE),
99 znajomość rynku kotłów grzewczych i materiałów budowlanych,
99 rozeznanie w tematyce dofinansowania
działań proekologicznych i ograniczających zużycie energii.
Zakres obowiązków:
99 wykonanie inwentaryzacji stanu budynków jednorodzinnych na terenie gminy
pod kątem: urządzeń wytwarzających ciepło, zapotrzebowania na energię oraz stosowanych paliw,
99 monitorowanie prowadzonych w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy
wymian urządzeń ciepłowniczych i termomodernizacji,
99 prowadzenie działań informacyjnych
związanych z tematyką ograniczania niskiej emisji, adresowanych do właścicieli
budynków jednorodzinnych na terenie
gminy,
99 tworzenie warunków do realizacji dostaw
i świadczenia usług na rzecz mieszkańców
gminy przez profesjonalne podmioty:
•

organizacja wystaw i prezentacji,

•

doradztwo organizacyjne i prawne
dla tworzenia grup zakupowych,

•

doradztwo w negocjacjach prowadzonych przez grupy zakupowe,

99 monitorowanie możliwości finansowania
działań ograniczających poziom niskiej
emisji (NFOŚiGW, WFOŚiGW, środki UE,
finansowanie komercyjne),
99 organizacja i prowadzenie gminnego
punktu doradztwa dla właścicieli domów
jednorodzinnych w zakresie:
•

wymiany urządzeń
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•

termomodernizacji budynków

•

stosowania paliw ekologicznych
i OZE

99 kreowanie działań powodujących aktywność własną potencjalnych inwestorów
(np. animowanie tworzenia obywatelskich
grup zakupowych, akcje popularyzujące
korzyści z wymiany urządzeń kotłowych
i stosowania paliw ekologicznych)
99 monitorowanie sytuacji i raportowanie
władzom Gminy istotnych zdarzeń dotyczących:
•

rynku paliw (węgiel, gaz, olej opałowy, biomasa),

•

rynku urządzeń i materiałów budowlanych,

•

monitorowanie sytuacji prawnej
(m.in. dotyczącej niskiej emisji,
obowiązków gmin i mieszkańców),
zasad finansowania etc.,

99 raportowanie postępu prac, wykorzystania budżetu, zidentyfikowanych ryzyk
i stopnia realizacji celów.
Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys zawodowy.
3. Kserokopie świadectw pracy i dokumentów
poświadczających posiadane wykształcenie.
4. Kserokopie Innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie przydatne w pracy na
stanowisku objętym konkursem.
5. Oświadczenie o niekaralności.

7. Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój
– www.power.gov.pl,

Składanie ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście
w siedzibie Urzędu (p. ....) lub przesłać listem poleconym na adres: ....
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie
z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko gminnego koordynatora ds. ograniczania niskiej emisji”.
Aplikacje należy zgłosić do dnia .... do godziny
..... (w przypadku składania drogą pocztową liczy
się data wpłynięcia przesyłki do Urzędu). Aplikacje niekompletne oraz te, które wpłyną po wyżej
określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie ..... oraz na stronie
internetowej .........

6.7.

Załącznik 10.
Przydatne adresy
i literatura

1. Michał Kaczmarczyk: NISKA EMISJA – od
przyczyn występowania do sposobów
eliminacji. Kraków: GEOSYSTEM BUREK,
KOTYZA S.C., www.globenergia.pl, 2015
2. http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/
bwmeta1.element.baztech-article-BWM2-0001-0292
3. Portal Funduszy Europejskich
– www.FunduszeEuropejskie.gov.pl,
4. Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-20 – www.pois.gov.pl,
5. Serwis Programu Inteligentny Rozwój –
www.poir.gov.pl,
6. Serwis Programu Polska Cyfrowa
– www.popc.gov.pl,

8. Serwis Programu Polska Wschodnia
– www.polskawschodnia.gov.pl,
9. Serwis Programu Pomoc Techniczna 201420 – www.popt.gov.pl,
10. Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-20
– www.ewt.gov.pl.

|

29

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa
tel.: (+48 22) 626-09-10, 825-86-92, 234-52-42
fax: (+48 22) 626-09-11
e-mail: kape@kape.gov.pl
www.kape.gov.pl

