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Wstęp

Niniejsze opracowanie podsumowuje programy pilotażowe zrealizowane w ramach
projektu „Ograniczenie niskiej emisji w gminach” prowadzonego przez Krajową Agencję
Poszanowania Energii S.A., dofinansowanego
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Projekt koncentrował się na działaniach odnoszących się do redukcji niskiej emisji pochodzącej z kotłowni lokalnych w budynkach jednorodzinnych.
Programy pilotażowe zostały zrealizowane
w okresie 05-12.2015 we współpracy z władzami samorządowymi gmin Niepołomice i Wadowice.
Wybór gmin do projektu warunkowany był
m.in. znacznym zanieczyszczeniem powietrza
na ich terenie (Niepołomice należą do aglomeracji krakowskiej, powszechnie uznawanej
za jeden z najmniej przyjaznych ekologicznie
regionów Polski) oraz dużym zaawansowaniem działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji (w obu gminach istnieją Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, dla burmistrzów obu
gmin redukcja niskiej emisji stanowi istotny cel
strategiczny).

Opracowanie uwzględniające uwarunkowania społeczne środowiskowe,
ekonomiczne i aspekty praktyczne na podstawie doświadczeń z przeprowadzonych pilotaży

Zarówno Niepołomice, jak i Wadowice są gminami miejsko-wiejskimi, na terenie których
istotna część ciepła na potrzeby ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej wytwarzana jest przez
spalanie węgla w kotłowniach indywidualnych.
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renach o gęstej zabudowie,

Charakterystyka środowiska,
w którym przeprowadzono pilotaże

2.

99 rozbudowę sieci gazowej, szczególnie na
terenach wiejskich,
99 edukację społeczeństwa na temat szkodliwości spalania materiałów odpadowych
(np. tworzyw sztucznych).
Działania realizowane w obrębie kierunku:

2. 1.

Cele i strategie
regionalne (województwo małopolskie)

ności na obszarach miejskich, wspieranie
zrównoważonego transportu miejskiego
oraz podejmowanie odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygujących,
99 promowanie wysokosprawnej kogeneracji
energii cieplnej i elektrycznej w oparciu
o popyt na użytkowaną energię cieplną.

2.1.1.
Założenia
regionalnego programu
operacyjnego dla województwa małopolskiego
2.1.2.
Program
na lata 2014-2020
ochrony środowiska woW ramach IV osi priorytetowej RPO dla wojejewództwa małopolskiego
wództwa małopolskiego na lata 2014-2020 – Re-

gionalna polityka energetyczna przyjazna śro- Dokument ten określa cele długoterminowe. Jeddowisku został wyznaczony cel tematyczny nr 4, nym z nich jest „Spełnienie norm jakości
który nosi nazwę „Wspieranie przejścia na gospopowietrza atmosferycznego poprzez sukcesywdarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach”.
ną redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza”.
W ramach celu tematycznego realizowane będą W ramach powyższego celu zostały zapropononastępujące cele inwestycyjne:
wane kierunki działań.
99 promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii,

W ramach powyższego celu realizowany jest m.in.
kierunek działania „Niska emisja” obejmujący:

99 promowanie efektywności energetycznej
i wykorzystywania odnawialnych źródeł
energii przez przedsiębiorstwa,

99 eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych,

99 wspieranie efektywności energetycznej
i wykorzystywania odnawialnych źródeł
energii w infrastrukturach publicznych
i sektorze mieszkaniowym,
99 opracowywanie inteligentnych systemów
dystrybucji energii elektrycznej na niskich
i średnich poziomach napięcia,
99 promowanie strategii niskoemisyjnych dla
wszystkich typów obszarów, w szczegól-

99 promocję ekologicznych nośników energii,
99 eliminowanie węgla poprzez promocję
ekologicznych nośników energii takich
jak: biomasa, energia słoneczna czy wody
geotermalne, przy jednoczesnym respektowaniu zapisów przyjętych programów
ochrony powietrza,
99 centralizację zaopatrzenia w ciepło na te-

99 modernizacja układów technologicznych
lokalnych ciepłowni poprzez wdrażanie
bardziej przyjaznych dla środowiska technologii oraz preferowanie paliw „czystych
ekologicznie”,
99 likwidacja palenisk domowych opalanych
węglem poprzez zamianę na ogrzewanie
gazowe, olejowe, energią elektryczną lub
energią ze źródeł odnawialnych i alternatywnych,
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jest eliminacja starych niskosprawnych urządzeń
grzewczych w ramach realizowanego przez gminy
systemu dotacji do wymiany źródeł ogrzewania.
Działanie polega na likwidacji źródeł spalania paliw stałych o mocy do 1 MWt w sektorze komunalno–bytowym oraz sektorze usług i handlu oraz
w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wskazane gminy powinny udzielać dotacji celowej dla
mieszkańców i jednostek objętych PONE na wymianę starych niskosprawnych pieców i kotłów
wykorzystujących paliwa stałe na:
99 podłączenie do sieci cieplnej,
99 kotły gazowe,
99 kotły olejowe,
99 nowoczesne urządzenia z podajnikiem automatycznym na węgiel lub biomasę,
99 ogrzewanie elektryczne.

99 budowa sieci gazowych na terenach wiej- W dokumencie został określony efekt ekologiczny
skich i cennych pod względem przyrodni- dla miast należących do województwa małopolczym i turystycznym,
skiego.
99 termomodernizacja budynków,
99 wprowadzanie indywidualnych liczników
ciepła,
99 likwidacja indywidualnych źródeł ciepła
wykorzystujących paliwa tradycyjne na
rzecz podłączania do miejskich systemów
ciepłowniczych.

2.1.3.
Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
„Małopolska 2023
– w zdrowej atmosferze”.
Program ten określa długoterminową strategię
naprawczą mającą na celu poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości emitowanych
zanieczyszczeń.
Głównym działaniem naprawczym dla Małopolski, wyróżniającym się dużym efektem ekologicznym oraz efektywnością ekonomiczną realizacji,
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2.1.4.
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Mapy zanieczyszczeń
powietrza w regionie

Rysunek 3. Zanieczyszczenie powietrza w województwie małopolskim - SO2 (2012)
Rysunek 1. Zanieczyszczenie powietrza w województwie małopolskim - PM10 (2011)

Rysunek 2. Zanieczyszczenie powietrza w województwie małopolskim - PM2,5 (2011)

Rysunek 4. Zanieczyszczenie powietrza w województwie małopolskim - benzo(a)piren
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3.1.

3.

Gminy pilotażowe

3.1.1.

Gmina 3.1.2.
Wadowice
Charakterystyka
ogólna

Gmina Wadowice to gmina miejsko-wiejska położona w zachodniej części województwa małopolskiego, w powiecie wadowickim, na południowy
zachód od Krakowa.
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Sytuacja
demograficzna

Gmina liczy 38.172 mieszkańców (dane z 2014
roku, na podstawie Banku Danych Lokalnych), z
czego:
9 18.480 mężczyzn,
9 19.692 kobiet.
w tym:
9 w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) 6.082 osoby:
•

3.160 mężczyzn,

•

2.922 kobiety,

9 w wieku produkcyjnym (kobiety 18-59 lat,
mężczyźni 18-64 lata) - 25.007 osób:

Rysunek 6. Lokalizacja gminy Wadowice na
mapie powiatu wadowickiego (za: osp.org.pl)

Gmina zajmuje obszar 113 km2 obejmuje miasto
Wadowice oraz 15 sołectw: Babicę, Barwałd Dolny, Chocznię, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Jaroszowice oraz Jaroszowice-Zbywaczówkę, Kaczynę, Kleczę Dolną, Kleczę Górną , Ponikiew, Roków,
Stanisław Górny, Wysoką i Zawadkę .

•

13.099 mężczyzn,

•

11.908 kobiet,

9 w wieku poprodukcyjnym (kobiety >59
lat, mężczyźni >64 lata) - 7.083 osoby:
•

2.221 mężczyzn,

•

4.862 kobiet.

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim wynosiła 10,9% (12.2014, dane GUS).

Rysunek5. Lokalizacja gmin pilotażowych w województwie małopolskim (za: odkryjmalopolske.pl)

Wykres 1. Struktura wiekowa mieszkańców
gminy Wadowice

Rysunek7.Mapa gminy Wadowice (na podstawie e-mapa.net)
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3.1.3.

Zasoby
mieszkaniowe

Na terenie gminy Wadowice znajdują się łącznie
6.692 budynki mieszkalne (2014, na podstawie
Banku Danych Lokalnych), z czego:
•

2.022 w części miejskiej,

•

4.670 w części wiejskiej.

Łączna liczba mieszkań wynosi 11.963, z czego:
•

6.902 w części miejskiej,

•

5.061 w części wiejskiej.

Typ instalacji

razem

część
miejska

część
wiejska

Wodociąg

11.666

6.866

4.800

Centralne
ogrzewanie

10.427

6.296

4.131

Gaz sieciowy

8.663

5.382

3.281

Tabela 1. Wyposażenie mieszkań w insta-

3.1.5.

Cele rzeczowe

Program ochrony powietrza dla województwa
małopolskiego „Małopolska 2023 – w zdrowej atmosferze” określa zakres rzeczowy działań ograniczających niską emisję. Dla Wadowic zakres ten
przedstawia się następująco:

lacje techniczno-sanitarne

Na terenie gminy Wadowice nie była prowadzona inwentaryzacja zasobów mieszkaniowych pod
kątem wieku budynków, technologii wznoszenia,
stanu technicznego konstrukcji budowlanej oraz
instalacji wewnętrznych.

3.2.2.

stwo Energetyki Cieplnej Termowad sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo wytwarza 95% energii cieplnej
dystrybuowanej sieciowo na terenie gminy Wadowice. Wytwarzanie odbywa się w Kotłowni
Rejonowej przy ul. Młyńskiej, którą zbudowano
w latach 1976-86. Zostało tam zainstalowanych
łącznie siedem kotłów węglowych, a ich łączna
moc wynosi 46,8 MW. Pozostałe 5% energii cieplnej PEC Termowad wytwarza w dwóch lokalnych
kotłowniach, gazowo-olejowej i gazowej. Są to
dawne kotłownie osiedlowe przystosowane do
spalania paliw ekologicznych.

działanie
podłączenie
do sieci ciepłowniczej
termomodernizacja

liczba lokali do likwidacji źródeł spalania
paliw stałych
w latach
do roku 2023
2013-5
201

905

27

120
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Sytuacja
demograficzna

Gmina liczy 26.124 mieszkańców (dane z 2014
roku, dane GUS), z czego:
99 12.639 mężczyzn,
99 13.485 kobiet.
w tym:
99 w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) 4.528 osób:
Rysunek 8. Lokalizacja gminy Niepołomice na mapie powiatu wielickiego

Gmina zajmuje obszar o powierzchni 95,1 km2,
z czego jedną trzecią stanowi miasto Niepołomice. Naturalne granice gminy wytyczone są przez
rzekę Wisłę oraz Puszczę Niepołomicką. Administracyjnie do gminy zalicza się miasto Niepołomice oraz 12 sołectw: Chobot, Ochmanów, Podłęże,
Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Wola Batorska,
Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów. Gmina Niepołomice od
północy graniczy z miastem Kraków i gminą Igołomia-Wawrzeńczyce, od wschodu z gminą Drwinia,
od południa z gminami Kłaj, Gdów oraz Biskupice,
natomiast od zachodu z gminą Wieliczka.

•

2.312 mężczyzn,

•

2.216 kobiet,

99 w wieku produkcyjnym (kobiety 18-59 lat,
mężczyźni 18-64 lata) - 17.645 osób:
•

9.103 mężczyzn,

•

8.542 kobiet,

99 w wieku poprodukcyjnym (kobiety >59
lat, mężczyźni >64 lata) - 3.951 osoby:
•

1.224 mężczyzn,

•

2.727 kobiet.

Tabela 2. Zakres rzeczowy działań wg
PGN dla gminy Wadowice

3.2.
Wykres 2. Wyposażenie mieszkań w instalacje

3.1.4.

Ciepłownictwo

Głównym dostawcą energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla
gminy Wadowice jest komunalne Przedsiębior-

3.2.1.

Gmina Niepołomice
Charakterystyka
ogólna

Gmina Niepołomice to gmina miejsko-wiejska
położona w województwie małopolskim, w powiecie wielickim, na południowy wschód od Krakowa.

Wykres 3. Struktura wiekowa mieszkańców
gminy Niepołomice
Rysunek9.Mapa gminy Niepołomice

Stopa bezrobocia w powiecie wielickim wynosiła
9,3% (12.2014, GUS).
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3.2.3.

Zasoby 3.2.4.
mieszkaniowe

Na terenie gminy Niepołomice znajduje się łącznie 7.291 budynków mieszkalnych (2014, na podstawie danych Banku Danych Lokalnych), z czego:
9 3.096 w części miejskiej,
9 4.195 w części wiejskiej.
Łączna liczba mieszkań wynosi 7.551, z czego:
9 3.383 w części miejskiej,
9 4.168 w części wiejskiej.
Typ instalacji

razem

część
miejska

część
wiejska

Wodociąg

7.161

3.325

3.836

Centralne
ogrzewanie

5.939

2.919

3.020

Gaz sieciowy

6.704

3.193

3.511

Tabela 3. Wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne

Wykres 4. Wyposażenie mieszkań w instalacje

Wytwarzanie
energii cieplnej

Niepołomice objęte były przeprowadzoną
w pierwszej połowie 2015 roku „Inwentaryzacją
czynnych pieców, kotłowni oraz kominków na paliwo stałe” wykonaną na zlecenie Stowarzyszenia
Metropolia Kraków (http://metropoliakrakowska.pl/pgn-2/ankieta). Raport z inwentaryzacji
dostarcza precyzyjnych informacji na temat sposobów wytwarzania energii cieplnej (stosowane
paliwa, urządzenia).
W gminie Niepołomice nie istnieje ogólna sieć
ciepłownicza dostarczająca ciepło sieciowe do
odbiorców.
Najczęściej stosowanym źródłem ciepła w budownictwie jednorodzinnym są kotły węglowe
(52,5%), kolejnym kotły gazowe (43,2%). Około
5,6% gospodarstw posiada piece kaﬂowe, które
wykorzystywane są do ogrzewania. Najrzadziej
stosowanymi są kotły olejowe (0,1%), pompy ciepła (0,1%) oraz inne źródła (4,1% m.in: biomasa,
pelet).

|

Opis pilotaży

Średnie wartości zużycia węgla, gazu i drewna
w gminie Niepołomice wynoszą odpowiednio:
3,19 t węgla/rok, 1784 m3 gazu/rok oraz 5,79 m3
drewna/rok. Podane wartości odnoszą się do ilości paliwa zużywanego rocznie na gospodarstwo
domowe (mieszkanie) używające danego paliwa
jako paliwa podstawowego.

jednostka
terytorialna

4.

Zakres tematyczny pilotażu

Niska emisja jest to emisja produktów spalania
paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery
ze źródeł emisji (emiterów) znajdujących się na
wysokości nie większej niż 40m n.p.g.
Przyczyny powstawania niskiej emisji (w kolejności statystycznego wpływu na wielkość zanieczyszczeń):

średnie zużycie
węgla [t]

gazu [m3]

drewna
[m3]

Przeciętny wiek źródeł ciepła wynosi 10 lat.

Niepołomice

3,19

1 784

5,79

Średnia moc urządzeń wynosi 20,2 kW. Obecnie
w budynkach o powierzchni poniżej 150 m2 instalowane są kotły o mocy około 5-10 kW, natomiast
kotły starsze, instalowane w latach 1970-1990
charakteryzowały się z reguły wyższą mocą, wynoszącą 15–25 kW.

Niepołomice
– miasto

3,24

1 602

5,60

Niepołomice – obszar
wiejski

3,18

1 502

4.1.

11

5,80

Tabela 4. Średnie zużycie paliw (za: PGN dla
gminy Niepołomice)

9 wytwarzanie ciepła na potrzeby mieszkańców,
9 transport,
9 mały przemysł.
Działania realizowane w pilotażach zostały ukierunkowane na obniżenie emisji zanieczyszczeń
wynikającej z pierwszego z wymienionych punktów, czyli produkcji ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych.
Redukcja zanieczyszczeń w wymienionym obszarze możliwa jest do osiągnięcia poprzez:
9 zaniechanie spalania śmieci w kotłowniach przydomowych,
9 ograniczenie zapotrzebowania na energię
cieplną,

Wykres 5. Szacunkowa struktura wiekowa
budynków (2013)

Wykres 6. Struktura źródeł ciepła

9 zmianę stosowanych paliw na ekologiczne, lub zmianę źródeł ciepła na mniej
uciążliwe środowiskowo,
9 zmianę technologii wytwarzania ciepła.
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W każdym ze wskazanych przypadków ograniczenie niskiej emisji osiągane jest na skutek decyzji podejmowanych przez właściciela lokalnego
źródła ciepła.
O ile kwestia spalania odpadów gospodarczych
w domowych paleniskach jest związana przede
wszystkim ze zmianą przyzwyczajeń, o tyle uwarunkowania kolejnych działań są bardziej złożone:
99 ograniczenie zapotrzebowania na energię
cieplną wymaga przeprowadzenia termomodernizacji budynku, a więc stosunkowo
skomplikowanego działania o charakterze
inwestycyjnym, wymagającego zaangażowania środków finansowych,
99 przejście na paliwa mniej uciążliwe dla
środowiska wiąże się z:
•

•

•

•

•
•

(opcjonalnie) poniesieniem kosztów wykonania przyłącza do sieci
gazowej, lub ciepłowniczej,
koniecznością wymiany urządzeń
(np. piece węglowe na kotły gazowe), czyli działaniem inwestycyjnym, wymagającym wiedzy technicznej oraz znajomości rynku,
potrzebą wymiany (lub położenia,
np. w przypadku wymiany pieców
na kotły) wewnętrznych instalacji rozprowadzających ciepło, czyli
działaniem o charakterze inwestycyjnym, wymagającym wiedzy
technicznej,
akceptacją podniesionych kosztów jednostkowych wytwarzania
energii (np. gaz vs miał węglowy)
po przeprowadzeniu modernizacji,
czyli decyzją o zwiększeniu stałych
obciążeń budżetu domowego,
akceptacją ryzyka zmiany cen paliw
(np. cen gazu),
akceptacją ryzyka dostępności paliw (gaz).

Jak widać działania mogące spowodować realne
ograniczenie niskiej emisji mają w dużej mierze
charakter inwestycyjny.
Koszt przeprowadzenia modernizacji najczęściej
przekracza możliwości przeciętnego właściciela
budynku jednorodzinnego ze środków własnych
i wymaga uzyskania dodatkowych źródeł finansowania.
Jednocześnie okres zwrotu kosztów modernizacji
(poszczególnych elementów oraz całości) w większości przypadków jest dla inwestorów zbyt długi.
Ponadto, pomimo istniejących rozwiązań prawnych (ustawy: o odpadach i Prawo ochrony środowiska) dających możliwości karania za spalanie
śmieci oraz zakazu palenia węglem, nie istnieją
lub nie funkcjonują obecnie mechanizmy, które
nałożyłyby obowiązek przeprowadzenia modernizacji na inwestorów indywidualnych.
W tej sytuacji rola gminy polega na stworzeniu
warunków, które spowodują, że właściciele budynków jednorodzinnych będą podejmowali
działania modernizacyjne.

4.2.

Proces redukcji
niskiej emisji w skali
budynku jednorodzinnego

W ramach pilotażu opisany został proces, w wyniku którego właściciel budynku jednorodzinnego
doprowadza do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z kotłowni lokalnej. Analiza procesu pozwoliła na identyfikację punktów
krytycznych, które mogą spowodować, że nie
dojdzie do realizacji inwestycji lub zostanie ona
wykonana w niskim standardzie.
Jednocześnie określone zostały potrzeby inwestorów, a w kolejnym kroku katalog działań zewnętrznych potrzeby te zaspokajających.

2. Chęć podjęcia działań.
3. Pozyskanie środków na modernizację.
4. Podjęcie decyzji o rodzaju i zakresie działań
modernizacyjnych.
5. Realizacja inwestycji.
6. Eksploatacja poinwestycyjna.
Potrzeby inwestorów:
ad. 1
99 świadomość istnienia problemu niskiej
emisji i jego skutków,
99 świadomość skali problemu w miejscu zamieszkania inwestora,
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nej różnych form i zakresów modernizacji,

Proces modernizacyjny:
1. Uświadomienie potrzeby przeprowadzenia
modernizacji.
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99 umiejętność wariantowej analizy finansowej różnych form i zakresów modernizacji,
99 umiejętność określenia kryteriów wyboru
formy i zakresu modernizacji,
ad.5
99 zaprojektowanie szczegółowych rozwiązań technicznych / znalezienie i zatrudnienie kompetentnego projektanta,
99 wybór i zakup niezbędnych urządzeń oraz
materiałów,
99 wybór i podpisanie umowy z wykonawcą prac,
99 nadzorowanie i odbiór prac (w tym uruchomionych urządzeń i instalacji) / znalezienie i zatrudnienie kompetentnego
inspektora nadzoru,
ad.6
99 umiejętność obsługi urządzeń, instalacji,

99 świadomość własnego wpływu na poziom
zanieczyszczenia powietrza,

99 wiedza o zachowaniach energooszczędnych,

99 wiedza na temat działań, które może podjąć właściciel budynku na rzecz ograniczenia niskiej emisji,

99 wybór firmy serwisującej urządzenia.

99 wybór dostawcy paliwa wysokiej jakości,

ad.2
99 motywacja do podjęcia wysiłku inwestycyjnego,
99 świadomość możliwości uzyskania wsparcia zewnętrznego (wymiar finansowy, informacyjny, logistyczny, techniczny),
ad.3
99 wiedza na temat możliwości skorzystania
z dotacji lub kredytów preferencyjnych na
sfinansowanie inwestycji,
99 wiedza na temat skali inwestycji,
99 informacja o dostępnych źródłach finansowania,
99 umiejętność przejścia procedur związanych z uzyskaniem finansowania,
ad.4
99 umiejętność wariantowej analizy technicz-

4.3.
Wsparcie procesu redukcji niskiej emisji ze
strony gminy
Jak wspomniano wcześniej, gmina nie jest podmiotem bezpośrednio zaangażowanym w planowanie i realizację inwestycji. Jej rolą jest
natomiast stwarzanie warunków, w których właściciele budynków jednorodzinnych będą skłonni
do przeprowadzenia modernizacji.
W praktyce rola ta przekłada się na zaspokajanie
lub ułatwianie zaspokajania opisanych uprzednio
potrzeb inwestorów, głównie poprzez działania
o charakterze edukacyjnym i informacyjnym.
Istotnym zadaniem gminy jest też udzielanie
wsparcia w celu zachowania odpowiednich standardów jakościowych prowadzonych inwestycji.
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Aktywność w tym zakresie powinna być ukierunkowana w szczególności na:

•

przyczyny powstawania
niskiej emisji,

99 promowanie działań o charakterze kompleksowym (obejmującym zmniejszenie
zapotrzebowania na energię i wymianę
źródeł ciepła),

•

techniczne i użytkowe
sposoby ograniczania
niskiej emisji,

99 wybór paliw / sposobów wytwarzania
ciepła o możliwie największym skutku
ekologicznym (np. przyłączenie do sieci
ciepłowniczej vs zastosowanie kotła opalanego węglem),
99 wybór urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne oraz o wysokiej jakości,

Potencjalni inwestorzy, czyli
wszyscy właściciele budynków
jednorodzinnych,
których stan ze
względu na wielkość niskiej emisji
wymaga podjęcia
działań

•

•

99 wybór kompetentnych usługodawców
(audytorów, projektantów, firm wykonawczych, firm serwisowych, inspektorów
nadzoru).
Niemniej ważne są też działania dotyczące odpowiedniego utrzymania i eksploatacji budynków,
dotyczące w szczególności stałego zakupu paliw
wysokiej jakości oraz regularnego serwisowania
urządzeń i instalacji.

•

•
Potencjalni inwestorzy, którzy poważnie rozważają
podjęcie działań

•

•

4.4.
Katalog
możliwych działań gminy
Podstawowym obszarem działań gminy są przedsięwzięcia o charakterze edukacyjno-informacyjnym.
Poniższa tabela zawiera zestawienie zakresu informacji dostarczanego poszczególnym grupom
mieszkańców gminy, w zależności od zaangażowania w proces redukcji niskiej emisji.
Odbiorcy informacji

Zakres informacji

•
Wszyscy mieszkańcy gminy

•

zjawisko niskiej emisji i
jego skutki,
dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza
w regionie i gminie

Właściciele
budynków
jednorodzinnych,
którzy podejmują
działania

Właściciele budynków jednorodzinnych, którzy
przeprowadzili
działania ograniczające niską
emisję

argumenty na rzecz
zmiany stosowanych
paliw, wymiany urządzeń, przeprowadzenia
termomodernizacji,
możliwości dofinansowania inwestycji, możliwości zakupów
w korzystnych cenach,
kwestie techniczne,
finansowe i organizacyjne dotyczące prowadzenia inwestycji (na
poziomie ogólnym)
kwestie techniczne, finansowe i organizacyjne
dotyczące prowadzenia
inwestycji (na poziomie
szczegółowym),
wybór projektanta, lub
wykonawcy, który wykona projekt, ew. weryfikacja projektu
weryfikacja projektu,
weryfikacja kosztorysu, wybór dostawcy,
lub wykonawcy, który
zakupi urządzenia i
materiały,

•

wybór wykonawcy, weryfikacja zapisów umowy,

•

wybór inspektora nadzoru, lub udostępnienie
listy kontrolnej do odbioru prac

•

obsługa zakupionych
urządzeń, zachowania
energooszczędne,

•

wybór dostawcy paliwa,
ew. weryfikacja umowy,

•

korzyści z regularnego
korzystania z usług
serwisowych

|
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Formy działań wchodzących w skład akcji informacyjnej:

99 utworzenie i prowadzenie punktu doradztwa dla inwestorów indywidualnych,

99 szkolenia ogólne – wprowadzenie do tematyki ograniczania niskiej emisji,

99 tworzenie i publikowanie listy producentów, dostawców, usługodawców:

99 szkolenia specjalizowane – dla potencjalnych inwestorów:
•

finansowanie,

•

dobór urządzeń,

•

obsługa urządzeń,

•

prosta termomodernizacja,

99 prezentacje podmiotów komercyjnych
(producentów, dostawców, firm wykonawczych),
99 akcje ulotkowe,
99 plakaty informacyjne,
99 broszury informacyjne,
99 publikacje w lokalnej prasie i portalach internetowych,
99 konkursy organizowane w szkołach, domach kultury i świetlicach środowiskowych,
99 gry gminne dla dzieci i młodzieży,
99 stałe i okresowe ekspozycje przedstawiające modele urządzeń / rozwiązań technicznych,
99 dedykowane podstrony w serwisach www
urzędów (z newsletterem dla zainteresowanych),
99 dedykowany profil w serwisach społecznościowych,
99 eko-festyny (samodzielne i towarzyszące
innym wydarzeniom na terenie gminy).
Oprócz działań czysto informacyjnych wyróżnić
można również przedsięwzięcia mające na celu
stworzenie mechanizmu zachęt i bezpośredniego
wsparcia dla inwestorów:
99 stworzenie systemu oznaczania budynków przyjaznych środowisku,
99 animowanie tworzenia grup zakupowych,

•

audytorów energetycznych,

•

projektantów,

•

hurtowni budowlanych i instalacyjnych,

•

inspektorów nadzoru,

•

wykonawców prac,

99 tworzenie i publikowanie informacji na temat form finansowania inwestycji,

4.5.

Cele

Celem przeprowadzenia pilotaży było zbadanie
praktycznych aspektów i uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i środowiskowych wspierania działań w zakresie redukcji niskiej emisji oraz
efektywności energetycznej na obszarach o relatywnie niższej zamożności społeczeństwa i ograniczonych możliwościach inwestycyjnych, poza
zasięgiem lub z ograniczoną możliwością dostępu
do sieci ciepłowniczych.
W szczególności skoncentrowano się na:
99 lokalizacji przeszkód uniemożliwiających
lub utrudniających w znacznym stopniu
osiągnięcie efektów ekologicznych,
99 lokalizacji zachęt i argumentów adresowanych do właścicieli budynków jednorodzinnych,
99 określeniu poziomu świadomości technicznej oraz kryteriów podejmowania decyzji przez właścicieli budynków jednorodzinnych,
99 określeniu wzorcowego zakresu działań
gminy w zakresie ograniczania niskiej emisji.
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Wybór gmin
do pilotażu

Wybór konkretnych gmin wynikał z:
99 znaczącego wpływu kotłowni przydomowych na lokalne zanieczyszczenia powietrza,
99 rozumienia problemu niskiej emisji przez
władze gminne, wynikającego w dużym
stopniu z nagłośnienia w mediach stanu
powietrza w Krakowie (Niepołomice należą do aglomeracji krakowskiej, Wadowice
leżą w bliskim sąsiedztwie stolicy Małopolski),

5.
5.1.

17

Działania zrealizowane w okresie
07-12.2015

Artykuły
w prasie lokalnej
Założenia:

99 zbieżnej z celami pilotaży charakterystyki
środowiskowo-demograficznej gmin (obszary miejsko-wiejskie, dominujące wykorzystanie paliw stałych, istnienie sieci
gazowej i ciepłowniczej na części obszaru
gminy).

Przyjęto, że pożądanym efektem działania będzie
zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na problem niskiej emisji, w szczególności indywidualnego wpływu na zanieczyszczenie powietrza przez
pojedyncze gospodarstwo domowe oraz nakreślenie możliwości rozwiązania problemu z aktywnym wsparciem ze strony władz gminy.

W obu przypadkach pilotaż poprzedziło podpisanie umów o współpracy.

Działanie realizowano jako wstępny element akcji edukacyjnej o stosunkowo szerokim zasięgu i
wysokim poziomie ogólności udostępnianej odbiorcom informacji.

Ze strony gmin wskazani zostali dedykowani
pracownicy, których zadaniem była współpraca
operacyjna z koordynatorami ze strony Krajowej
Agencji Poszanowania Energii S.A.
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Opis działań:
KAPE S.A. dostarczyła do gmin pilotażowych zestaw popularnych artykułów wzorcowych dotyczących tematyki niskiej emisji koncentrujących
się na obszarach:
99 definicji zjawiska niskiej emisji, jej skali
i przyczyn,
99 skutków zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych i środowiskowych niskiej emisji,
99 sposobów przeciwdziałania niskiej emisji.
Artykuły wzorcowe miały charakter ogólny, nie
dostosowywany do lokalnej specyfiki.
Rolą koordynatorów gminnych było:
99 rozplanowanie publikacji w lokalnych mediach,

99 wzbogacenie materiałów o odwołania do
spraw lokalnych.
W gminie Niepołomice ukazały się 3 publikacje,
w gminie Wadowice materiały nie były publikowane.

Uwarunkowania społeczne:
Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach jest wydawcą lokalnego tytułu („Gazeta Niepołomicka”).
Gazeta wydawana jest w formie tradycyjnej
w nakładzie 5.000 egzemplarzy oraz na stronach
internetowych gminy. Tytuł jest poczytny i dociera do większości mieszkańców gminy.
Z wersji papierowej korzystają głównie ludzie
starsi (50+), wersja internetowa dociera przede
wszystkim do młodszych mieszkańców.

Uwarunkowania
ekonomiczne:
Podstawową przeszkodą dla publikacji materiałów w Wadowicach okazał się problem z wygospodarowaniem środków na sfinansowanie publikacji materiałów w prasie lokalnej ukazującej się
na terenie miasta i gminy.

Wnioski:
Istotnym czynnikiem wpływającym na zasięg informacyjny jest posiadanie własnych tytułów lub
zabezpieczenie środków finansowych na prowadzenie kampanii informacyjnej w mediach.
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5.2.

Szkolenia dla
mieszkańców
Założenia:

Przyjęto, że pożądanym efektem działania będzie
zbudowanie w gminach kompetencji do samodzielnego prowadzenia cyklicznych szkoleń, stanowiących jeden z podstawowych kanałów edukowania właścicieli budynków jednorodzinnych
i zachęcania ich do podejmowania inwestycji
podnoszących efektywność energetyczną budynków oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń.

Opis działań:
KAPE S.A. opracowała i dostarczyła prezentację
wzorcową przeznaczoną do prowadzenia szkoleń dla dorosłych mieszkańców gmin dotkniętych
problemem zanieczyszczenia powietrza spowodowanego niską emisją.
Prezentacja obejmuje następujące obszary tematyczne:
99 definicja zjawiska niskiej emisji,
99 przyczyny występowania niskiej emisji,

99 typowe obawy związane z prowadzeniem
modernizacji przez potencjalnych inwestorów oraz znane sposoby rozwiązania
problemów.
Blokowa struktura prezentacji i jej objętość
(ponad 100 slajdów) powodują, że materiał
służyć może zarówno do budowy scenariusza
i przeprowadzenia szkoleń przekrojowych, jak
i szczegółowych, poświęconych wyłącznie wybranym aspektom.
Dodatkowo w ramach pakietu szkoleniowego
gminom pilotażowym zaoferowano wsparcie w
zakresie prowadzenia szkoleń w dwu wersjach:
99 przeprowadzenie pierwszego z cyklu szkoleń jako szkolenia pokazowego, zrealizowanego przez profesjonalnego prezentera
(pracownika KAPE S.A.),
99 konsultacje dla lokalnego prezentera,
obejmujące dostosowanie prezentacji
wzorcowej do specyfiki uczestników szkolenia oraz wskazówki metodyczne dotyczące prowadzenia prezentacji.
Ponadto KAPE S.A. uczestniczyła aktywnie
w przygotowaniu szkoleń:

99 konsekwencje wynikające z niskiej emisji,

99 wyborze optymalnego terminu szkolenia,

99 sposoby zapobiegania i likwidacji niskiej
emisji, ze szczególnym uwzględnieniem:

99 koordynacji terminów z innymi działaniami na rzecz ograniczenia niskiej emisji,

•

stosowania paliw ekologicznych,

•

różnorodnych działań technicznych
zmierzających do ograniczenia zapotrzebowania na energię w budynkach jednorodzinnych,

W ramach działania przeprowadzono 4 szkolenia,
po 2 w każdej z gmin pilotażowych. W szkoleniach
brało udział łącznie ok. 130 osób.

•

racjonalnej kolejności realizacji inwestycji modernizacyjnych,

Uwarunkowania społeczne:

•

nowoczesnych rozwiązań technicznych dotyczących wytwarzania
energii (w tym OZE),

99 pomoc lokalnych władz samorządowych,
w tym zakres działań ułatwiających uzyskiwanie wsparcia finansowego na przeprowadzenie modernizacji energetycznej
budynków jednorodzinnych,

99 doborze działań promocyjno-informacyjnych poprzedzających szkolenia.

Niepołomice charakteryzują się dużą ilością imprez i wydarzeń adresowanych do mieszkańców
gminy. Bardzo dobrze funkcjonuje system informowania o planowanych przedsięwzięciach zarówno na nośnikach tradycyjnych, jak i za pośrednictwem internetu.
Dynamika przyrostu liczby ludności jest znaczna,
nowi mieszkańcy to w większości ludzie młodzi,

W gminie Wadowice znaczną część właścicieli
budynków jednorodzinnych stanowią ludzie starsi, którzy nie będą w praktyce ponosili ciężaru finansowania inwestycji.

Uwarunkowania
organizacyjne:
Obie gminy dysponują pomieszczeniami o odpowiedniej wielkości oraz wyposażonymi w nagłośnienie i sprzęt audiowizualny, w których mogą
być prowadzone szkolenia dla kilkudziesięcioosobowych grup słuchaczy.
Wnioski:
99 zapewnienie odpowiedniej frekwencji na
szkoleniach wymaga zaproszenia kilku-kilkunastokrotnie większej liczby osób,
99 niewystarczająca jest jednokrotne zawiadomienie o szkoleniu, szczególnie w sytuacji, gdy oferta wydarzeń jest bogata,
99 frekwencję na szkoleniu zwiększa połączenie z innymi działaniami i spotkaniami (np.
wystawa urządzeń i materiałów, zakończenie gry dla dzieci i młodzieży, zebrania
wiejskie),
99 istotny jest dobry wybór daty i godziny szkolenia (możliwość wzięcia udziału
przez osoby pracujące, brak wydarzeń
kolidujących, takich jak zebrania szkolne,
uroczystości religijne itp.),
99 wartym rozważenia jest stosowanie zachęt do uczestnictwa w szkoleniach w postaci losowania nagród pomiędzy uczestnikami,
99 szkolenia stanowią naturalną płaszczyznę
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do prezentacji rozwiązań technicznych
o jakości potwierdzonej certyfikatami,

przeprowadzający się do Niepołomic z Krakowa.
Na terenie gminy funkcjonuje Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, w której zlokalizowanych jest
kilkanaście nowoczesnych zakładów przemysłowych i baz logistycznych. Firmy funkcjonujące
w NSI spełniają wysokie standardy ekologiczne,
ponadto są otwarte na kontakt ze społecznością
lokalną.

|

99 program szkolenia powinien być dostosowany do grupy odbiorców (dobór treści,
języka, rozłożenie akcentów),
99 poprzez powiązanie tematyki niskiej emisji z kwestiami finansowymi i strategią
działania gminy, szkolenia charakteryzuje
znaczna dynamika i prawdopodobieństwa
zmiany tematu na poboczne – prowadzący powinni być przygotowani na takie sytuacje i posiadać umiejętności radzenia
sobie z nimi,
99 głównym tematem pytań uczestników są
kwestie finansowe – prowadzący szkolenia powinni posiadać wiedzę na temat
dostępnych i planowanych źródeł finansowania oraz działań podejmowanych przez
gminę w zakresie pozyskiwania dotacji dla
mieszkańców.

5.3.

Wystawy
producentów
Założenia:

Przyjęto założenie, że istotnym elementem działań informacyjnych jest umożliwienie potencjalnym inwestorom zapoznania się z ofertą nowoczesnych urządzeń grzewczych oraz materiałów
wykorzystywanych do dociepleń budynków.
Jako istotny warunek uznano możliwość obejrzenia produktów (w tym działających modeli) oraz
zadania pytań potencjalnym dostawcom, w tym
dotyczących kwestii finansowych.

Opis działań:
KAPE S.A. wystąpiła w działaniu w charakterze zastępczego organizatora szkoleń, który zrealizował
następujące zadania:
99 określenie pożądanego profilu wystawców,
99 typowanie wystawców,
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macja, szczególnie w sytuacji, gdy oferta
wydarzeń jest bogata,

99 zaproszenie wystawców,
99 rozplanowanie ekspozycji na wyznaczonym terenie,
99 wsparcie planowania działań promocyjnych,
99 koordynacja komunikacji między wystawcami, a gminami (ustalenia techniczne, udział wystawców w szkoleniach dla
mieszkańców).
Po stronie gmin leżały zadania:
99 umieszczenie wystawy w kalendarzu wydarzeń organizowanych na ternie gminy,
99 zapewnienie miejsca do przeprowadzenia
wystaw,
99 uzgodnienie warunków technicznych (rozładunek stoisk i eksponatów, zasilanie stoisk, wyposażenie dodatkowe),
99 promocja.

Uwarunkowania społeczne:
jak w 5.2

Uwarunkowania
organizacyjne:

99 istotny jest dobry wybór daty i godzin prezentacji (możliwość wzięcia udziału przez
osoby pracujące, brak wydarzeń kolidujących, takich jak zebrania szkolne, uroczystości kościelne itp.),
99 zainteresowanie mieszkańców wystawą rośnie wraz ze zbliżaniem się okresu
grzewczego,
99 w przypadku organizacji wystawy na świeżym powietrzu optymalnym okresem
w ciągu roku są wrzesień i październik,
99 zainteresowanie potencjalnych wystawców wystawami jest stosunkowo duże,
99 ze względu na obecność wystawców pożądane jest wstępne rezerwowanie ich
terminów z wyprzedzeniem minimum 2-3
tygodni,
99 planowanie terminu wystawy należy zacząć od zapoznania się z terminem targów
i imprez branżowych,
99 ważnymi czynnikami wpływającym na
chęć udziału ze strony wystawców są:
wielkość rynku, spodziewana frekwencja
zwiedzających i wcześniejsze doświadczenia ze współpracy z daną gminą.

Obie gminy dysponują powierzchniami do organizacji wystaw, o powierzchni utwardzonej,
z możliwością dojazdu i rozładunku oraz zasilaniem w energię elektryczną. Zarówno w Niepołomicach (Park Miejski i okolice Zamku Królewskiego), jak i Wadowicach (Rynek), lokalizacje te
są tradycyjnym miejscem organizacji wydarzeń
plenerowych leżącymi przy szlakach komunikacji
pieszej.

Kluczowym czynnikiem dla osiągnięcia efektów
ekologicznych na drodze termomodernizacji budynków jednorodzinnych jest zapewnienie odpowiedniej jakości inwestycji.

Wnioski:

Czynnikami warunkującymi jakość są:

99 zapewnienie odpowiedniej frekwencji na
wystawach wymaga przygotowującej akcji
promocyjnej,
99 niewystarczająca jest jednokrotna infor-

5.4.

Gminny punkt
doradztwa
Założenia:

99 przyjęte rozwiązania techniczne,
99 zastosowane materiały i urządzenia,
99 sposób wykonania prac.

Wpływ na poszczególne czynniki mają decyzje
podejmowane przez właścicieli budynków na
etapie przygotowań do inwestycji, jej realizacji
i odbioru. Są to m.in.:
99 wybór kompetentnego projektanta (w odniesieniu do kompleksowej termomodernizacji lub szczególnie skomplikowanych
przedsięwzięć),
99 wybór urządzeń i materiałów budowlanych,
99 wybór wykonawcy prac,
99 określenie sposobu prowadzenia nadzoru
i odbioru prac (oraz opcjonalnie wybór inspektora nadzoru).
Dokonanie optymalnych wyborów wymaga od
inwestorów wiedzy:
99 prawnej – w zakresie obowiązujących
przepisów i wymagań dotyczących dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestycji,
99 rynkowej – w zakresie dostępnych rozwiązań produktowych, w tym systemowych,
poziomu cen, metod negocjacji i oceny
wiarygodności dostawców,
99 technicznej – w zakresie oceny parametrów technicznych urządzeń i materiałów
budowlanych,
99 wiedzy praktycznej – w zakresie racjonalnego planowania inwestycji oraz nadzoru
jej przebiegu.
Przyjęto założenie, że urząd gminy jako podmiot
pośredniczący w udzielaniu dofinansowania na
inwestycje proekologiczne jest naturalnym punktem kontaktowym dla osób zainteresowanych
przeprowadzeniem termomodernizacji.
Rozszerzenie zakresu wsparcia dla właścicieli budynków jednorodzinnych o świadczenie usług
doradztwa technicznego powinno wpłynąć na:
99 wzrost zainteresowania modernizacjami
kompleksowymi,
99 zwiększenie racjonalności działań inwestorów indywidualnych.
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Opis działań:
KAPE S.A. dostarczyła gminom biorącym udział
w pilotażu arkusze kalkulacyjne przeznaczone do
wstępnej oceny planowanych inwestycji.
Arkusze umożliwiają m.in.:
99 szacunkową wycenę poszczególnych elementów inwestycji (w wariantach: profesjonalnym i obejmującym działania właściciela budynku prowadzone własnymi
siłami),
99 określenie rocznych kosztów ponoszonych
na zakup paliwa przed podjęciem inwestycji oraz po jej zakończeniu,
99 określenie okresu zwrotu inwestycji,
99 oszacowanie efektu ekologicznego (redukcja emisji CO2).
W ramach szkoleń dla koordynatorów gminnych
przeprowadzono również wykłady i przekazano
materiały dotyczące:
99 planowania działań na rzecz ograniczenia
niskiej emisji na poziomie gminy,
99 kotłów i paliw,
99 termomodernizacji budynków,
99 odnawialnych źródeł energii.
Ponadto w ramach pilotaży KAPE S.A. dostarczała
informacje z zakresu sprawdzonych metod realizacji wsparcia (best practics) w innych gminach,
w tym dotyczących koordynacji działań doradczych z działaniami z zakresu edukacji społeczeństwa (wystawy, szkolenia, prezentacje).

Uwarunkowania społeczne
i ekonomiczne:
Charakterystycznym zjawiskiem zaobserwowanym w trakcie pilotaży jest stosunkowo niewielki
poziom znajomości rozwiązań technicznych powodujących ograniczenie niskiej emisji. Uczestnicy spotkań znają hasłowo pojęcia takie jak: pompa ciepła, odnawialne źródła ciepła, kocioł klasy
5, ale z reguły nie widzą potrzeby lub nie widzą
uzasadnienia dla działań kompleksowych.
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Podstawowym czynnikiem powodującym zainteresowanie przeprowadzeniem modernizacji jest
informacja o możliwości uzyskania dotacji na wymianę urządzeń grzewczych. Przy czym wyraźna
jest niechęć do zmiany stosowanego paliwa z węgla na gaz (obawa wzrostu cen gazu).
Głównym kryterium przy określaniu zakresu inwestycji i sposobu jej realizacji jest cena i minimalizacja wysiłku w jej realizację. Sporadycznie
pojawiały się sytuacje, w których dla właściciela budynku istotny był okres zwrotu inwestycji,
praktycznie nie zgłaszano zainteresowania efektem ekologicznym.
Najważniejszym źródłem informacji dla potencjalnych inwestorów jest informacja od sąsiadów,
znajomych lub rodziny. Sporadycznie odnotowano przypadki, w których inwestor robiłby szersze
rozpoznanie możliwości technicznych i rynkowych przed podjęciem kontaktu z gminą.

Wnioski:
Celem działań gminnego punktu doradztwa powinno być dostarczanie usystematyzowanej wiedzy technicznej i rynkowej właścicielom budynków jednorodzinnych.
Działania te, kontynuujące edukację prowadzoną
w ramach szkoleń i wystaw producentów, należy ukierunkować na generowanie jak największej
liczby kompleksowych inwestycji obejmujących
zarówno ograniczenie zapotrzebowania na energię, jak i modernizację źródeł ciepła.
Osobisty kontakt z właścicielami budynków oraz
udzielenie porad i wyjaśnień na etapie planowania inwestycji powinien przełożyć się na wzorcowe realizacje, które w kolejnych latach staną się
środowiskowym źródłem informacji o nowoczesnych technologiach, racjonalnym zakresie inwestycji oraz rzetelnych wykonawcach.

5.5.

Grupy zakupowe

•

inwentaryzację zasobów mieszkaniowych,

•

określenie typowych profili budynków jednorodzinnych na terenie
gminy,

Założenia:
Fakt strukturalny – koszty pozyskania klienta (lokalizacja potencjalnych klientów, dostarczenie
informacji o ofercie, działania pre-sale) stanowią
istotny składnik ceny detalicznej urządzeń i materiałów wykorzystywanych w termomodernizacji
budynków jednorodzinnych oraz paliw.
Stworzenie warunków, w których wspomniane
koszty są redukowane daje pole do negocjacji
cen z dostawcami.

•

•

Przyjęto założenie, że możliwy do osiągnięcia poziom obniżek cen będzie stanowił istotną zachętę
dla inwestorów indywidualnych dzięki:
99 zmniejszeniu kosztu modernizacji, w efekcie redukcji zapotrzebowania na dofinansowanie środkami zewnętrznymi,

•

99 skróceniu okresu zwrotu nakładów, postrzeganego przez inwestorów jako czas,
który upłynie od momentu rozpoczęcia
modernizacji do chwili osiągnięcia faktycznego obniżenia kosztów eksploatacyjnych.

Opis działań:
KAPE S.A. opracowała i dostarczyła do gmin pilotażowych opisy dwu modeli organizacji grup zakupowych:
99 na bazie stowarzyszenia zainteresowanych właścicieli budynków jednorodzinnych, wspieranego przez gminę w zakresie
logistyki (udostępnienie pomieszczeń na
zebrania członków stowarzyszenia) oraz
kwestii prawnych (porady związane z rejestracją stowarzyszenia i prowadzeniem
jego działalności statutowej),
99 w formie aktywności gminy, w ramach
kompleksowego rozwiązywania problemu
niskiej emisji obejmującego:

określenie celów inwestycyjnych
w skali gminy (liczba budynków w
wybranych grupach wraz z rodzajem działań – dobranych tak, żeby
działania przyniosły oczekiwany
efekt ekologiczny, liczony w ograniczeniu niskiej emisji),
dobór produktów (styropian / wełna mineralna, okna, kotły), wykonawców (firmy dociepleniowe, firmy instalacyjne, firmy serwisowe)
oraz dostawców paliw na potrzeby
realizacji projektu,
stworzenie oferty dla mieszkańców,
w skład której wchodziłyby: pakiet
produktów z usługami w określonej
cenie + obsługa dokumentacyjna
w zakresie ubiegania się o dofinansowanie (PONE, RYŚ, dowolne
inne źródło: dedykowana linia kredytowa, firma działająca w modelu ESCO, programy NFOŚ, WFOŚ,
RPO),

•

promocję oferty wśród mieszkańców,

•

podpisanie umów z mieszkańcami,

•

realizacja działań inwestycyjnych
i obsługowych (dostawa paliw, serwis urządzeń, postępowania reklamacyjne),

•

monitorowanie efektów działań.

Koordynatorzy badali możliwości wdrożenia modeli w realiach swoich gmin. Badanie obejmowało m.in. ocenę zainteresowania mieszkańców
inicjatywą, społeczny odbiór transparentności
procedur zakupowych oraz możliwość wykreowania inicjatywy oddolnej wśród mieszkańców.
Efektem prac w Wadowicach są rozmowy z lo-
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kalnymi podmiotami, które mogą dokonywać
zakupów hurtowych paliw z przeznaczeniem do
odsprzedaży mieszkańcom na ustalonych z gminą
warunkach.
Efektem prac w Niepołomicach jest współpraca
z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza w zakresie wykorzystania węgla odgazowanego (inaczej: węgiel bezdymny, blue coal).
Obie gminy deklarują dalsze działania w kierunku
realizacji zakupów grupowych, w tym także we
współpracy z innymi gminami z Małopolski

Uwarunkowania lokalne:
Gmina Wadowice jest właścicielem przedsiębiorstwa energetyki cieplnej Termowad Sp. z o.o.,
które w ramach prowadzonej działalności może
dokonywać zakupu paliw stałych z przeznaczeniem do odsprzedaży.
W Wadowicach funkcjonuje też grupa małych
przedsiębiorstw prywatnych, które dokonują
zbiorowych zakupów paliw na potrzeby własne.
Żadna z gmin nie dysponuje gruntem / nieruchomościami, które stanowiłyby gotową do wykorzystania bazę do stworzenia składowiska węgla
i punktu dystrybucji detalicznej. W obu przypadkach stworzenie takiej lokalizacji wymagałoby
uzgodnień z innymi podmiotami i nakładów inwestycyjnych.

Wnioski:
99 brak naturalnych lokalnych liderów, którzy w działaniu oddolnym doprowadziliby
do powstania obywatelskich grup zakupowych – jest to prawdopodobnie cecha
populacji, której zmiana wymaga działań
edukacyjnych oraz systemu zachęt promujących aktywność społeczną,
99 występują trudności z określeniem dobrego modelu prawnego działania, w szczególności transparentnego udziału gminy
w działaniach na styku z biznesem (ograniczanie konkurencji) – wybór formy praw-
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nej wymaga dalszych analiz i weryfikacji
praktycznej,
99 animowanie tworzenia grup zakupowych
jest działaniem długofalowym, którego
praktyczne efekty pojawiają się w perspektywie kilku lat (pod warunkiem połączenia z innymi formami działań informacyjnych i edukacyjnych adresowanych do
mieszkańców gminy),
99 wartym rozważenia jest rozszerzenie tworzenia grup zakupowych o zasięgu regionalnym (np. związek gmin),
99 dalszej analizy wymagają:

5.6.
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energetycznym).
KAPE S.A. poszukiwała formy pracy z dziećmi i młodzieżą, która zapewniłaby atrakcyjne i nieinwazyjne przekazanie podstawowych informacji związanych z niską emisją, jej przyczynami i skutkami.

99 liczba uczestników: 20,

99 maksymalna liczba głosujących na zadanie: 711,

Zadania leżące po stronie KAPE S.A.:

99 strona internetowa gry: http://grygminne.
pl/wadowice.

99 scenariusz gier,

•

wykorzystanie modeli PPP i ESCO

99 komunikacja z uczestnikami,

•

możliwość wykorzystania innych
niż cena zakupu zachęt dla inwestorów (ze strony gminy – np. obniżka podatku od nieruchomości;
ze strony dostawców materiałów
– np. bezpłatny serwis urządzeń w
określonym czasie po zakończeniu
inwestycji, dofinansowanie zakupu
certyfikowanych paliw).

99 ocena merytoryczna prac nadesłanych
przez uczestników.

Ponadto uznano, że dzisiejsi nastolatkowie będą
w perspektwie kilku-kilkunastu lat potencjalnymi
inwestorami, co sprawia, że działania edukacyjne
i informacyjne przełożą się z dużym prawdopodobieństwem na racjonalne decyzje inwestycyjne (modernizacja energetyczna budynków lub
budowanie budynków o wysokim standardzie

film o szkodliwych skutkach niskiej
emisji,

KAPE S.A. wystąpiła w charakterze współorganizatora gier prowadzonych w internecie.

pakietowania produktów i usług dla
inwestorów,

Przyjęto założenie, że drożnym i efektywnym kanałem promocji oraz wywierania wpływu na potencjalnych inwestorów jest oddziaływanie pośrednie przez dzieci i młodzież.

•

99 liczba wejść na stronę gry (15.0915.11.2015): 11.799,

•

Założenia:

rozwiązania ograniczające niską
emisję w Twoim otoczeniu,

Opis działań:

99 obsługa stron internetowych gier (utworzenie kont uczestników, publikacja zadań,
publikacja rozwiązań i wyników),

Gry gminne
dla dzieci i młodzieży

•

Zadanie zrealizowane przez gminy:
99 działania promocyjne poprzedzające gry,
99 rejestracja uczestników,

Gra w Niepołomicach
– podsumowanie:
99 tytuł: STOP niskiej emisji!
99 czas trwania: 4.10-8.11.2015
99 5 zadań:
•

tworzymy młodzieżowy EKO-KODEKS,

99 organizacja i przeprowadzenie imprez inicjujących i kończących gry.

•

projekt mema związanego z niską
emisją,

Dodatkowo w gminie Wadowice (Zespół Szkół im.
12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach) gra potraktowana została jako przyczynek do włączenia tematyki ograniczania niskiej
emisji do działalności dydaktycznej. W ramach
zajęć uczniowie przygotowali m.in. program artystyczny będący zasadniczą częścią spotkania kończącego grę.

•

film dotyczący skutków niskiej emisji,

•

budujemy eko potwora,

•

przykłady ograniczania niskiej emisji w Twojej okolicy,

Gra w Wadowicach
– podsumowanie:
99 tytuł: NIE niskiej emisji!
99 czas trwania: 8.10-9.11.2015,
99 4 zadania:
•

bank pomysłów na ograniczanie niskiej emisji,

•

projekt plakatu / mema,

99 liczba uczestników: 17,
99 liczba wejść na stronę gry (15.0915.11.2015): 9.102,
99 maksymalna liczba głosujących na zadanie: 304,
99 strona internetowa gry: http://grygminne.
pl/niepolomice.

Uwarunkowania społeczne:
W obu gminach w udział uczniów w konkursach
aktywnie zaangażowali się nauczyciele.
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Uwarunkowania
ekonomiczne:
Organizatorzy gier ufundowali atrakcyjne nagrody główne dla laureatów oraz upominki pamiątkowe dla pozostałych uczestników.

Wnioski:
99 zasięg informacyjny gry (rozumiany jako
czas ekspozycji tematyki w społeczności
oraz liczbę osób odwiedzających stronę
projektu i głosujących na rozwiązania) jest
zaskakująco wysoki w odniesieniu do skali
działań organizacyjnych,
99 dzieci i młodzież wykazują autentyczne
zainteresowanie sprawami środowiska
naturalnego,
99 zaangażowanie nauczycieli przekłada się
bezpośrednio na poziom wiedzy i świadomości uczniów (ocena na podstawie zawartości prac konkursowych),
99 zastosowana forma gier została oceniona
wysoko przez rodziców uczestników oraz
zaangażowanych nauczycieli, w szczególności zwracano uwagę na zrozumiałą
i atrakcyjną dla młodego pokolenia formę (komunikacja w świecie wirtualnym),
profil zadań wymagający wykorzystania
różnych kompetencji i umiejętności oraz
zachętę do działań kreatywnych,
99 organizacja gier w zrealizowanej formule
wymaga stosowania zabezpieczeń eliminujących próby manipulacji wynikami głosowań,
99 nagrody dla laureatów stanowią istotną
zachętę do zaangażowania się w grę przez
uczestników,
99 stosowanie elementów typowych dla
grywalizacji (np. punkty / emblematy
sprawności etc.) podnosi atrakcyjność gry
w oczach uczestników,
99 zasięg, założenia (różnorodność kompetencji, sterowanie zasięgiem akcji, włączanie wprost rodziców).
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5.7.

Kalendarz
wydarzeń

21.05.2015
– podpisanie porozumienia w sprawie współpracy z Gminą Niepołomice,
22.05.2015
– podpisanie porozumienia w sprawie współpracy z Gminą Wadowice,
30.07.2015
– prezentacja Autobusu Energetycznego w Wadowicach,
11.08.2015
– publikacja podstron w serwisie internetowym
Urzędu (www.niepolomice.eu),

– start gry gminnej w Wadowicach,
16.10.2015
– szkolenie mieszkańców w Niepołomicach (18 osób),
16.10.2015
– wystawa producentów w Niepołomicach
(6 firm),
24.10.2015
– szkolenie mieszkańców w Wadowicach (32 osoby),
24.10.2015
– wystawa producentów w Wadowicach (4 firmy),
8.11.2015
– zakończenie gry gminnej w Niepołomicach,
9.11.2015
– zakończenie gry gminnej w Wadowicach,

28.08.2015
– prezentacja Autobusu Energetycznego w Niepołomicach,

17-19.11.2015
– udział koordynatorów gminnych z Niepołomic
i Wadowic w szkoleniu w Busku Zdroju,

15.09.2015
– publikacja artykułu w prasie lokalnej (Gazeta
Niepołomicka),

15.12.2015
– publikacja artykułu w Gazecie Niepołomickiej,

4.10.2015
– start gry gminnej w Niepołomicach,
7.10.2015
– szkolenie mieszkańców w Wadowicach (65 osób),

21.12.2015
– techniczne uruchomienie strony internetowej poświęconej tematyce ochrony powietrza
w serwisie Wadowic (uruchomienie produkcyjne
w okresie 30.12.2015 - 12.01.2016).

8.10.2015

Rysunek 10. Kalendarz wydarzeń zrealizowanych w ramach pilotaży

6.
6.1.

Wnioski końcowe
Zidentyfikowane uwarunkowania

Doświadczenia zebrane w trakcie prowadzenia pilotaży pozwoliły wyodrębnić zjawiska i fakty charakteryzujące środowisko, w którym prowadzone
są działania zmierzające do ograniczenia zjawiska
niskiej emisji. Wymienione czynniki mają istotne
znaczenie dla racjonalnego projektowania i prowadzenia działań wspierających zarówno w skali
kraju, jak i gminy.
1. Niski poziom świadomości ekologicznej.
Zjawisko to jest szczególnie widoczne
wśród osób starszych.
2. Słabe
zaangażowanie
społeczeństwa
w udział własny w poprawę stanu środowiska.
Powszechne jest przekonanie, że działania
pojedynczej osoby, modernizacja pojedynczego budynku nie przyczyni się do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń powietrza.
3. Dominującym źródłem wiedzy o dostępnych rozwiązaniach technicznych jest nieformalny, sąsiedzki lub rodzinny obieg
informacji. Stosunkowo rzadkie jest korzystanie z profesjonalnych źródeł wiedzy.
4. Głównym czynnikiem motywującym do
rozważenia możliwości przeprowadzenia
modernizacji jest dostępność wspierających źródeł finansowania, przy czym preferowaną formą są bezzwrotne dotacje, zaś
pożyczki i kredyty preferencyjne są najczęściej traktowane na równi z komercyjnymi
narzędziami finansowymi.
5. Dominują proste kryteria podejmowania
decyzji inwestycyjnych, takie jak koszt całkowity inwestycji, koszt jednostkowy prac
budowlanych, cena urządzenia. Sporadycznie rozważany jest okres zwrotu inwestycji,
lub utrzymanie pomodernizacyjnych opłat
eksploatacyjnych wraz z ratami kredytu na
poziomie opłat eksploatacyjnych przed rea-
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lizacją inwestycji.
6. Czynnikiem powodującym rezygnację z korzystania z dotacji, pożyczek lub kredytów
preferencyjnych, a w rezultacie z modernizacji budynków są skomplikowane procedury i liczba dokumentów wymaganych do
uzyskania środków.
7. Działania gmin związane ze wspieraniem
ograniczania niskiej emisji nie mają często
charakteru działań kompleksowych, rozpisanych w perspektywie długoterminowej. Wiele działań podejmowanych jest
w związku z dostępnymi środkami pomocowymi.
8. Brak wiarygodnych danych inwentaryzacyjnych oraz małe zróżnicowanie przekazu
informacyjnego i działań promocyjnych powodują, że beneficjentami środków pomocowych są osoby najbardziej wykształcone,
przedsiębiorcze, z dostępem do różnych
mediów informacyjnych, stosunkowo zamożne, w dużej części będące właścicielami budynków w średnim lub dobrym stanie
technicznym. Efektem zjawiska jest nieoptymalna dystrybucja środków pomocowych polegająca na modernizacji zasobów,
których udział w całkowitej niskiej emisji na
terenie gminy nie jest największy.

6.2.
Zalecenia
dotyczące działań na rzecz
ograniczenia niskiej emisji
– poziom ogólny
(krajowy, regionalny)
Na podstawie zidentyfikowanych uwarunkowań
oraz posiadanej wiedzy, w tym zdobytej w trakcie
prowadzenia pilotaży określone zostały następujące zalecenia o charakterze ogólnym.
1. Istnieje potrzeba promowania i wspierania
prowadzonych
przez
gminy
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działań o charakterze systemowym.
Szczególny nacisk powinien być położony
na działania o charakterze długofalowym,
nastawione na optymalne wykorzystanie
środków pomocowych, czyli osiągnięcie
maksymalnego efektu ekologicznego wygenerowanego przez pojedynczą złotówkę.
Ważnym kryterium oceny działań gminnych pod kątem wielkości wsparcia powinny być:
•

poprawność techniczna wspieranych przez gminę inwestycji,

•

adresowanie gminnych akcji informacyjnych i wspierających do właścicieli budynków powodujących
największe zanieczyszczenie powietrza, skutkujące prowadzeniem modernizacji głównie tych budynków,
przynoszące w efekcie największe
ograniczenie niskiej emisji,

•

stosowanie przez gminę dodatkowych działań zwiększających wolumen inwestycji prowadzonych
przez właścicieli budynków jednorodzinnych, takich jak: obniżenie podatków od nieruchomości
poddanej modernizacji, wprowadzenie promocyjnych etykiet dla
zmodernizowanych obiektów agroturystycznych, animowanie tworzenia obywatelskich grup zakupowych.

2. Pożądane jest mocne wspieranie idei kompleksowej modernizacji energetycznej
budynków, obejmującej zarówno zmniejszenie zapotrzebowania na energię, jak
i stosowanie wysokosprawnych urządzeń
wykorzystujących paliwa i sposoby wytwarzania energii cieplnej o możliwie najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko.
3. Uwzględnienie przy planowaniu poziomu
dotacji faktu istnienia kosztów zewnętrz-

nych (czyli kosztów państwa związanych
z emisją zanieczyszczeń, ponoszonych w
różnych sektorach gospodarki). Według
szacunków dotacja na poziomie 40% wartości inwestycji równoważyłaby wydatki,
które nie zostałyby poniesione w związku
z redukcją strat materialnych oraz kosztów
absencji pracowników oraz leczenia schorzeń będących następstwem zanieczyszczeń powietrza.

•

•

4. Pożądane jest uproszczenie procedur związanych z pozyskaniem środków finansowych wspierających prowadzenie inwestycji modernizacyjnych. W szczególności
uzasadnione jest:
•

•

ograniczenie liczby żądanych czynności przygotowawczych (audyt)
dla budynków w wieku ponad 25
lat, w których nie była prowadzona
termomodernizacja na rzecz stosowania standaryzowanych rozwiązań
(grubość ocieplenia uzależniona od
wieku i technologii budynku, wymiana stolarki, docelowe źródło
ciepła o mocy parametryzowanej
kubaturą pomieszczeń),
rozliczanie dofinansowania na podstawie poświadczonych faktur zakupu urządzeń, materiałów i prac.

•

•

5. Pożądane jest zabezpieczenie środków dotacyjnych przed sztucznym podniesieniem
cen przez producentów i dostawców poprzez określenie maksymalnych kosztów
dofinansowywanych w ramach udostępnianych programów.
6. Niezbędne jest wsparcie działań prowadzonych przez gminy w zakresie metodycznym
i narzędziowym. Wsparcie powinno koncentrować się na:
•

stworzeniu i dostarczeniu gminom
wzorcowych modeli działania, co
spowoduje zwiększenie efektywności
działań ograniczających niską emisję,

•

dostarczeniu przykładowych, gotowych do dostosowania do lokalnej
specyfiki, materiałów informacyjnych, powodujących uspójnienie
przekazu edukacyjnego oraz obniży
koszty działań promocyjnych i edukacyjnych w skali kraju,
stworzeniu, udostępnieniu i zarządzaniu bazą best practics na podstawie doświadczeń gmin, które
osiągnęły ponadprzeciętne ograniczenie niskiej emisji, które wpłyną
na standaryzację działań i skokowe
podniesienie ich efektywności w
gminach przystępujących do redukcji niskiej emisji w kolejnych latach,
wspieraniu pracy koordynatorów
gminnych poprzez szkolenia, udostępnianie baz wiedzy i narzędzi
(np. proste w obsłudze programy
pokazowe, wzorcowe prezentacje,
wykazy certyfikowanych produktów
i urządzeń), co spowoduje zwiększenie liczby inwestycji i podniesie
ich jakość liczoną w efekcie ekologicznym odniesionym do zaangażowanych środków pomocowych,
opracowaniu ram i zaleceń prawnych oraz wzorcowych procedur do
współpracy gmin ze środowiskiem
producentów urządzeń grzewczych,
materiałów budowlanych i firm
wykonawczych, które, poprzez aktywniejszy udział gmin spowodują
zwiększenie liczby inwestycji modernizacyjnych,
analizie uwarunkowań i opracowaniu ram prawnych do organizacji
grup zakupowych, co pozwoli na
zwiększenie liczby inwestycji poprzez podniesienie ich atrakcyjności dla właścicieli budynków jednorodzinnych.

7. Pożądane jest dalsze wspieranie działań
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edukacyjnych. Wielkość i zakres wsparcia
powinny promować przedsięwzięcia kładące nacisk na:
•

precyzyjne określenie grup docelowych odbiorców informacji oraz
adekwatny wybór mediów, zakresu
i formy przekazywanych treści,

•

długofalowe planowanie kompleksowych działań informacyjnych
(jako przeciwieństwo działań akcyjnych i doraźnych, nie tworzących
spójnego przekazu) ściśle skorelowanych z innymi działaniami na
rzecz redukcji niskiej emisji,

•

uzyskanie efektu synergii wynikającego ze współpracy z organizacjami
i środowiskami (szkoły, kościoły, lokalny biznes, zebrania wiejskie itp.),

•

kompletność przekazu, obejmującą zagadnienia dotyczące ekologii,
wiedzy technicznej, wiedzy rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

6.3.
Zalecenia
dotyczące działań na rzecz
ograniczenia niskiej emisji
– poziom gminy
Najważniejszym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonych pilotaży w odniesieniu do działań na poziomie gminy jest potrzeba realizacji
programów o charakterze kompleksowym, nastawionych na osiągnięcie konkretnego efektu
ekologicznego (jako przeciwieństwo do działań
prowadzonych wyłącznie w celu realizacji przydzielonych zadań najmniejszym możliwym kosztem).
Programy gminne mogą być realizowane wg
schematu wypracowanego w trakcie realizacji
projektu obejmującego:

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

1. Inwentaryzację stanu początkowego określającą:
•

zanieczyszczenie powietrza,

•

udział procentowy wpływu spalania
w budynkach jednorodzinnych na
poziom zanieczyszczenia powietrza,

•

zestawienie paliw używanych do
wytwarzania ciepła w budynkach
jednorodzinnych w gminie,

•

zestawienie urządzeń używanych
do wytwarzania ciepła w budynkach jednorodzinnych w gminie,

•

charakterystykę budynków jednorodzinnych pod względem zapotrzebowania na energię cieplną.

2. Określenie priorytetowych obszarów działań obejmujących:
•

akcje informacyjno-edukacyjne,

•

formy wsparcia udzielanego przez
gminę właścicielom budynków jednorodzinnych planujących i prowadzących inwestycje o charakterze
modernizacyjnym,

•

aktywności związane z monitorowaniem zmian w otoczeniu zewnętrznym (politycznym, prawnym,
finansowym) oraz zarządzaniem
programem i kontrolą jego efektów.

3. Określenie celów programu: w perspektywie długoterminowej, wyrażonych jako:
•

•

•

osiągnięcie określonej procentowo
względem poziomu wyjściowego
redukcji poszczególnych zanieczyszczeń, lub
osiągnięcie poziomów zawartości
substancji szkodliwych w powietrzu
określonego w wartościach pomiarowych, lub
osiągnięcie dopuszczalnych poziomów zawartości substancji szkodliwych w powietrzu określonych w
przepisach (Rozporządzenie Mini-

w perspektywie krótkoterminowej, wyrażonych jako:
•

zdefiniowanie priorytetowych obszarów działań, lub

•

przeprowadzenie wskazanych działań wg istniejącego wykazu działań priorytetowych, z określeniem
wskaźników efektów do osiągnięcia
w perspektywie krótkoterminowej,

•

określenie innych celów / produktów działań nie ujętych w wykazie
działań priorytetowych.

4. Określenie formy organizacyjnej działań koordynatora gminnego obejmujące:
99 definicję kierunku działań koordynatora
(na podstawie wskazanych przez władze
gminy priorytetowych obszarów działań),
99 wskazanie celów do realizacji w perspektywie krótkookresowej,
99 przydzielenie budżetu na realizację działań, wraz z określeniem procedur udostępniania środków oraz ich 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.
5. Wyłonienie i powołanie koordynatora
gminnego oraz powierzenie mu zadań.
6. Realizację działań w kolejnych perspektywach krótkookresowych, wg schematu zawierającego:
•

opracowanie harmonogramu działań,

•

cykliczne raporty z realizacji działań
i efektów,

•

zachowanie w przypadku wystą-

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

podsumowanie
działań,

zrealizowanych

•

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

7. Podsumowanie realizacji i zamknięcie programu.
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