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Skróty użyte w dokumencie
AGD

artykuły gospodarstwa domowego

B(a)P

benzo(a)piren – oznacza całkowitą zawartość tego związku w pyle
zawieszonym PM10

B+R

badania i rozwój

BDL

Bank Danych Lokalnych

BEiŚ

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa
do 2020 roku

c.o.

centralne ogrzewanie

c.w.u.

ciepła woda użytkowa

CHP

kogeneracja (ang. Combined Heat and Power)

CO2

ditlenek węgla

CO

tlenek węgla

DSRK 2030

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala
nowoczesności

Elektrociepłownia
Kielce

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oddział
Elektrociepłownia Kielce

EK

energia końcowa – ciepło i energia pomocnicza, które należy dostarczyć
do granicy systemu grzewczego (budynku) o danej sprawności, aby pokryć
zapotrzebowanie na ciepło użyteczne do ogrzewania i wentylacji
pomieszczeń oraz niezbędne do potrzeb bytowych, higienicznych
i gospodarskich [kWh/(m2*rok)]

EP

energia pierwotna – dotyczy energii zawartej w źródłach, w tym paliwach
i nośnikach, niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania na energię końcową,
z uwzględnieniem sprawności całego łańcucha procesów pozyskania,
konwersji i transportu do odbiorcy końcowego [kWh/((m2*rok)]

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

EU-ETS

Europejski System Handlu Emisjami (ang. The European Union Emission
Trading System)

GIOŚ

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

GJ

Gigadżul, 109 J

GUS

Główny Urząd Statystyczny

ICT

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. Information and
Communication Technologies)

JST

Jednostki Samorządu Terytorialnego

KIS

Krajowe Inteligentne Specjalizacje

KOF

Kielecki Obszar Funkcjonalny

KPDEE

Krajowy Plan działań dotyczący efektywności energetycznej

KPOP

Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 ( z perspektywą
do roku 2030)

KPZK 2030

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

KSE

Krajowy System Elektroenergetyczny

KSM

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

KSRR

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta,
Obszary wiejskie

ktoe

1 000 toe

LNG

skroplony gaz ziemny (ang. Liquefied Natural Gas)

m.s.c.

miejska sieć ciepłownicza

MCP

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ograniczenia
emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów
energetycznego spalania (tzw. dyrektywa MCP – ang. Medium Combustion
Plants)

Mg

megagram
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MJ

megadżul

MOPR

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

MPEC Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach

MŚ

Ministerstwo Środowiska

MŚP

małe i średnie przedsiębiorstwa

MT

margines tolerancji – oznacza procentowo określoną część poziomu
dopuszczalnego, o którą poziom ten może zostać przekroczony, zgodnie
z warunkami ustanowionymi w Dyrektywie 2008/50/WE

Mtoe

1 000 000 toe

MWe

megawat mocy elektrycznej

MWt

megawat termiczny

NGO

organizacje pozarządowe (ang. non governmental organisation)

NO2

ditlenek azotu

NOX

tlenki azotu

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NPRGN

Projekt Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

NPZ

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020

ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych

OZG w Kielcach

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, Karpacka Spółka Gazownictwa
Sp. z o. o. w Tarnowie

OZE

odnawialne źródła energii

PEP 2030

Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.

PEP 2050

Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2050 r.

PDK

Plany Działań Krótkoterminowych

PGL LP

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

PGN

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce

PKP 2020

Polityka Klimatyczna Polski do roku 2020

PM2,5

pył o średnicy aerodynamicznej do 2,5 µm

PMŚ

Państwowy Monitoring Środowiska

PONE

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

PM10

pył o średnicy aerodynamicznej do 10 µm

POIiŚ

Program Infrastruktura i Środowisko

POP

Aktualizacja „Programu ochrony powietrza dla województwa
świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”

POPT 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

POPW 2014-2020

Programu Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2014-2020

PPK

Przejściowy Plan Krajowy

PRITWŚ 2014-2020

Programu rozwoju infrastruktury transportowej województwa
świętokrzyskiego na lata 2014-2020

PZPWŚ

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego

RIS

Rzeczny System Informacyjny

RIS 2014-2020+

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów –
jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+

RP

Rzeczpospolita Polska

RPOWŚ 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020

SEAP

Plany na rzecz zrównoważonej energii

SIiEG

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska
2020"

SO2

ditlenek siarki

SOR 2020

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020
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(z perspektywą do 2030 r.)
SPA 2020

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030

SPZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SRMK

Strategia rozwoju miasta Kielce na lata 2007-2020

SRWS

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2030

UE

Unia Europejska

UDT

Urząd Dozoru Technicznego

UM

Urząd Miasta Kielce

URE

Urząd Regulacji Energetyki

TBS

Towarzystwo budownictwa społecznego

TIK

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. Information and
communication technologies (ICT))

toe

tona oleju ekwiwalentnego – jest to energetyczny równoważnik jednej
metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10 000 kcal/kg

WHO

Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization)

WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WK

Wskaźnik efektywności kosztowej

WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Kielce na lata 2017-2045

WPOŚ

Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata
2015-2020 z perspektywą do roku 2025

ZIT

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
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1. Streszczenie
Podstawą opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Kielce – aktualizacja
2017 r. jest Uchwała Nr XVII/248/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada
2015 r. w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa
świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”, dalej POP.
Nadrzędnym celem POP jest poprawa jakości powietrza w strefach województwa
świętokrzyskiego w celu osiągnięcia właściwych standardów, a także Krajowego Celu
Redukcji Narażenia poprzez realizację zintegrowanej polityki ochrony powietrza.
Aktualizacja POP została opracowana ze względu na występujące przekroczenia
standardów jakości powietrza w strefach województwa świętokrzyskiego oraz konieczność
osiągnięcia określonego krajowego celu redukcji narażenia. Celem dokumentu jest
wskazanie przyczyn powstawania przekroczeń substancji w powietrzu w strefach oraz
określenie kierunków i działań naprawczych, których realizacja ma doprowadzić
do poprawy jakości powietrza.
Ze względu na wykazane przez WIOŚ w Kielcach przekroczenia poziomu stężeń
pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, B(a)P w strefie miasto Kielce oraz
przekroczenia poziomu stężeń pyłu zawieszonego PM10 i B(a)P w strefie świętokrzyskiej,
a także określenie krajowego celu redukcji narażenia, zaistniała konieczność opracowana
Aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego.
Założono, iż realizacja poszczególnych działań naprawczych obejmie lata
2016-2020. W dokumencie opisano kierunki działań zmierzających do osiągnięcia
poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 oraz
poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Prognoza zmian w wielkości emisji wynikających
z przepisów prawnych bez podejmowania żadnych dodatkowych działań wykazała, iż nie
będzie możliwości uzyskania standardów jakości powietrza w wyznaczonym czasie
do 2020 r. Ze względu na to w POP jako rok prognozy wybrany został rok 2023 oraz
wskazano dodatkowe działania naprawcze.
Prezydent Miasta Kielce, uwzględniając zapisy ww. uchwały Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego przystąpił do opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla
miasta Kielce – aktualizacja 2017 r. (dalej PONE (2017)) i stworzenia systemu
organizacyjnego w celu jego realizacji. Efektem tych działań jest dokument pn.:
„Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Kielce” - aktualizacja 2017 r. Realizacja
PONE (2017) ma na celu poprawę jakości powietrza, a tym samym poprawę jakości życia
i zdrowia mieszkańców.

2. Cel i zakres PONE (2017)
Celem przedmiotowego opracowania jest określenie planu działań w zakresie
obniżenia poziomu niskiej emisji spowodowanej spalaniem paliw w indywidualnych
źródłach ciepła, którego realizacja przyczyni się do:






poprawy jakości powietrza, którym oddychają mieszkańcy miasta, poprzez obniżenie
ponadnormatywnych poziomów stężeń zanieczyszczeń,
poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców miasta,
uzyskania konkretnego, wyznaczonego w Aktualizacji programu ochrony powietrza, efektu
ekologicznego dla miasta Kielce,
rozwoju miasta Kielce i wzrostu zadowolenia mieszkańców, poprzez aktywizację lokalnych
firm (więcej środków finansowych pozostanie w regionie),
spełniania obowiązków prawnych wynikających z zobowiązań, które Polska przyjęła
na siebie wstępując do Unii Europejskiej.
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Opracowany Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Kielce – aktualizacja 2017 r.
umożliwi:





uporządkowanie i klasyfikację działań prowadzonych w ramach PONE (2017),
monitorowanie prowadzonych działań,
obliczenie efektu ekologicznego prowadzonych działań,
wyznaczenie strefy na terenie Miasta Kielce, w której dopuszczona zostanie realizacja
zadania polegającego na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym
i jego zamianie na piec 5 generacji, w którym paliwem będzie pellet.

Zakres
przedmiotowego
dokumentu
jest
zgodny
z
wymaganiami
Umowy Nr W/U-WB/931/ZE/4/UM/1247/2017 zawartej w dniu 25 lipca 2017 r. pomiędzy
Gminą Kielce a firmą ATMOTERM S.A.

3. Prawne aspekty regulujące ochronę powietrza (prawo polskie i unijne)
Podstawą opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Kielce –
aktualizacja 2017 r. jest Uchwała Nr XVII/248/15 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia „Aktualizacji Programu
ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań
krótkoterminowych”.
Konieczność opracowywania Programów ochrony powietrza wynika z art. 91 ust. 1
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz.
519, 785, 898 i 1089). Zgodnie z art. 87 w/w Ustawy, Programy ochrony powietrza
tworzy się dla stref. Minister Środowiska biorąc pod uwagę substancje, których poziom
w powietrzu poddaje się ocenie, w drodze rozporządzenia określił strefy wraz z nadaniem
im odpowiedniej nazwy oraz kodu. Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny
jakości powietrza (Dz. U. poz. 914), Kielce zostały zaliczone do stref stanowiących miasta
powyżej 100 tysięcy mieszkańców i w rozumieniu rozporządzenia oznaczony kodem
PL2601.
Z POP wynika, iż w przypadku miasta Kielce stwierdzono przekroczenia
poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5
oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Jednym ze wskazanych w dokumentach
kierunków zmierzających do ograniczenia emisji było działanie polegające na realizacji
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Kielce.
W związku z nowelizacją związaną z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r.
w
sprawie
emisji
przemysłowych
(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona)
(Dyrektywa IED), wejście w życie zmian w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska spowodowało, iż zamiast Polityki ekologicznej Państwa dokumentem
wyznaczającym główne cele w zakresie ochrony środowiska, w tym także powietrza stała
się Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r."
(dalej BEiŚ) uchwalona Uchwałą nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa
do 2020 r.” (M.P. poz. 469). Jednym z priorytetów strategii BEiŚ w zakresie ochrony
środowiska są zmiany w ograniczeniu zanieczyszczeń powietrza, takich jak SO2, NOx
i pyłów. W dokumencie zwrócono uwagę, iż Polska ma nadal wiele do zrobienia w kwestii
poprawy jakości powietrza. Ze strategii BEiŚ wynika, iż w 2012 r. w wyniku oceny jakości
powietrza spośród 46 stref w skali kraju, w 38 strefach odnotowano przekroczenie
poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, w 22 strefach przekroczenie
poziomów dopuszczalnych, powiększonych o margines tolerancji, pyłu zawieszonego
PM2,5 oraz w 42 strefach przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu.
Dominującą przyczyną, przekroczeń wartości kryterialnych jest tzw. niska emisja
związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków (sektor bytowo-komunalny), czyli
emisja pochodząca ze spalania paliw w piecach, kotłach domowych oraz z transportu.
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Poza zwiększaniem produkcji energii elektrycznej i zapewnieniem pokrycia
zapotrzebowania na energię elektryczną zgodnie ze strategią BEiŚ należy redukować
emisję zanieczyszczeń do atmosfery następujących substancji: związki azotu (NOx),
dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), pył zawieszony PM10 i pył zawieszony PM2,5,
benzo(a)piren oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Zadania te mogą
zostać wykonane pod warunkiem unowocześnienia sektora energetyczno-ciepłowniczego,
poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji.
W Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa
do 2020 r." zwrócono uwagę, iż dużym wyzwaniem dla polskiej gospodarki w powyższym
zakresie jest realizacja zobowiązań wynikających z unijnych dyrektyw (Dyrektywa IED,
Dyrektywa CAFE).
W celu stworzenia długofalowej polityki w zakresie ochrony powietrza, spójnej dla
wszystkich państw UE, w 2001 r. powstał Program CAFE. W ramach tego programu,
w nawiązaniu do priorytetów szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie
środowiska naturalnego, na lata 2001-2010, opracowano Strategię tematyczną dotyczącą
zanieczyszczenia powietrza (dokument COM (2005)4461). W Strategii tej podkreślono,
na podstawie przeprowadzonych analiz, iż znaczący negatywny wpływ zanieczyszczenia
powietrza na zdrowie ludzi i środowiska, będzie się utrzymywał nawet przy skutecznym
wdrażaniu obecnie obowiązującego prawodawstwa. W związku z tym zalecono
uaktualnienie obecnie obowiązujących przepisów, skoncentrowanie się na substancjach
zanieczyszczających, które stanowią największe zagrożenie, a także zintensyfikowanie
działań mających na celu zintegrowanie zagadnień ochrony środowiska z innymi
politykami i programami. W ślad za strategią powstał projekt aktu prawnego, tzw.
Dyrektywy CAFE, który był przedmiotem prac legislacyjnych w instytucjach europejskich
od roku 2005. Ostateczna wersja tekstu dyrektywy powstała 21 maja, zaś oficjalne
wejście w życie dyrektywy nastąpiło w dniu 11 czerwca 2008 r., tj. z chwilą
opublikowania dyrektywy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości
powietrza i czystszego powietrza dla Europy powstała w ramach Programu CAFE (Clean
Air for Europe – Czyste Powietrze dla Europy), od którego przejęła nazwę, stąd w skrócie
określa się ją mianem Dyrektywy CAFE.
Założeniem Dyrektywy CAFE było uporządkowanie i konsolidacja dotychczasowych
przepisów w takim zakresie, aby wyraźnie ułatwić i usprawnić procesy takie jak:
zarządzanie jakością powietrza, monitoring, informowanie i raportowanie we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. W dyrektywie zwrócono szczególną uwagę na populacje
wrażliwe oraz środowisko jako całość, gdyż te właśnie jednostki najdotkliwiej odczuwają
skutki zanieczyszczenia powietrza. Dyrektywa CAFE wprowadza po raz pierwszy
w Europie normowanie stężeń pyłu zawieszonego PM2,5. Normowanie określone jest
w formie wartości docelowej i dopuszczalnej oraz odrębnego wskaźnika dla terenów
miejskich. Wartość docelowa średniorocznego stężenia pyłu zawieszonego PM2,5
na poziomie 25 µg/m3 obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. Wartość dopuszczalna
średniorocznego stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 jest zdefiniowana w dwóch fazach.
W fazie I zakłada się obowiązywanie poziomu 25 µg/m3 od 1 stycznia 2015 r. W fazie
II, która rozpocznie się 1 stycznia 2020 r. wstępnie zakłada się obowiązywanie wartości
dopuszczalnej średniorocznego stężenia pyłu PM2,5 na poziomie 20 µg/m3. Dla Polski
krajowy cel redukcji narażenia, do osiągnięcia do roku 2020, wynosi 18 μg/m3,
natomiast cel rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia wynosi 10 μg/m3.
Dyrektywa CAFE została wdrożona do prawa polskiego Ustawą z dnia 13 kwietnia
2012 r. o zmianie Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 460). W prawie krajowym kwestię ochrony powietrza reguluje Ustawa z dnia

1

Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego – Strategia tematyczna dotycząca zanieczyszczenia
powietrza; COM (2005)446, wersja ostateczna; Bruksela, dnia 21.09.2005 r.
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27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898
i 1089) oraz jej rozporządzenia wykonawcze.
Skutkiem wdrożenia Dyrektywy CAFE jest zmiana niektórych istniejących
i pojawienie się nowych rozporządzeń wykonawczych do Ustawy – Prawo ochrony
środowiska. Dnia 25 sierpnia 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza
(Dz. U. poz. 914).
Wśród istotnych aktów wykonawczych w przepisach krajowych regulujących
kwestie ochrony powietrza należy wymienić m.in.:






















Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia
i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. poz. 1366),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 87),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji,
których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. poz. 880),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
(Dz. U. poz. 881),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których
dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. poz. 914),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu
redukcji narażenia (Dz. U. poz. 1030),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu
przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. poz. 1034),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów
ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. poz. 1028),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu
obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu
stężenia ekspozycji (Dz. U. poz. 1029),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1032),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania
lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1546 i 1631),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
(Dz. U. poz. 1542),
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych
dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których
będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. poz. 2008),
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań
dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690).

Poniżej wymieniono również inne ważniejsze dyrektywy, które regulują prawne
aspekty w zakresie jakości powietrza i w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń
do powietrza:







Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r.
w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów
energetycznego spalania (Dyrektywa LCP),
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/81/WE z dnia 23 października 2001 r.
w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza
(Dyrektywa pułapowa – NEC),
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/17/WE z dnia 3 marca 2003 r.
zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych,
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/35/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania
szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dyrektywa ELD),
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania
rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach
do odnawiania pojazdów, a także zmieniająca dyrektywę 1999/13/WE,
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/101/WE z dnia 27 października 2004 r.
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji
gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych
Protokołu z Kioto,
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
w otaczającym powietrzu,
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie
jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dyrektywa CAFE),
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne,
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE, z dnia 23 kwietnia 2009 r.,
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca
i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dyrektywa RES),
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego
systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (nowa dyrektywa EU – ETS),
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów
napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów
cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji
paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę
93/12/EWG,
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę
Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE,
2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006
(CCS)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu
drogowego,
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/126/WE z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów
silnikowych na stacjach paliw,
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/WE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków,
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie
emisji
przemysłowych
(zintegrowane
zapobieganie
zanieczyszczeniom
i ich kontrola) (wersja przekształcona) (Dyrektywa IED),
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych,
Dyrektywa Komisji (UE) 2015/1480 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniająca niektóre
załączniki do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE i 2008/50/WE
ustanawiających przepisy dotyczące metod referencyjnych, zatwierdzania danych
i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza,
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich
obiektów energetycznego spalania (Dyrektywa MCP),
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/802 z dnia 11 maja 2016 r.
odnosząca się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych,
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych,
zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE.

Podstawowe przepisy w prawie polskim w zakresie jakości powietrza zawarte są
w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz.
519, 785, 898 i 1089).

11
ATMOTERM S.A., 2017 r.

Id: 80B7FC86-32E5-4823-813C-8BFA27471B0C. Uchwalony

Strona 11

„Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Kielce” – aktualizacja 2017 r.

Pośrednio również zapisy innych ustaw mają wpływ na regulację ochrony
powietrza, są to m.in. zapisy:






Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954
oraz z 2017 r. poz. 785),
Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289),
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791,
1089 i 1387),
Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
(Dz. U. poz. 1200, z 2015 r. poz. 151 oraz z 2016 r. poz. 1250 i 1948),
Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831).

W myśl art. 85 Ustawy – Prawo ochrony środowiska, ochrona powietrza polega
na „zapewnieniu jak najlepszej jego jakości”. Jako szczególne formy realizacji tego
zapewniania artykuł ten wymienia:




utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub
co najmniej na tych poziomach,
zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych,
gdy nie są one dotrzymane,
zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych
albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.

4. Analiza dokumentów strategicznych
Podczas opracowywania niniejszego dokumentu analizie poddano dokumenty
i materiały stanowiące zewnętrzne uwarunkowania prawne i podstawę dla tworzonego
PONE (2017): plany, programy oraz strategie krajowe, a także dokumenty i opracowania
tworzone na szczeblu wojewódzkim oraz lokalnym. Analiza poszczególnych dokumentów
wykazała, iż działania w zakresie ochrony powietrza są istotne z punktu widzenia
wszystkich dokumentów.

4.1. Dokumenty strategiczne krajowe
Długookresowa Strategia Rozwoju
nowoczesności (DSRK 2030)2

Kraju

–

Polska

2030.

Trzecia

fala

W obszarze konkurencyjności i innowacyjności gospodarki – Bezpieczeństwo
energetyczne i środowisko
Ważnym z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, ale także udziału w światowych
procesach, jest obszar bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska. W celu
zabezpieczenia potrzeb energetycznych wskazane są działania i kierunki interwencji
dotyczące inwestycji energetycznych np. poprawa jakości sieci przesyłowych
i dystrybucyjnych. Ważnym z punktu widzenia uczestnictwa w UE jest coraz szersze
wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (tak, aby ich udział w gospodarce stawał
się coraz większy) oraz dbałość o stan środowiska w Polsce. Te działania wiążą się także
z potrzebą zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa w przypadku nagłych zjawisk
przyrodniczych czy zmian klimatycznych.
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego rozumiane jest jako zapewnienie
optymalnej ilości energii po możliwie niskich cenach oraz jako dywersyfikację źródeł i tras
przesyłu nośników energii.

2

Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii
Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=
WMP20130000121
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Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa
stanu środowiska:





Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne – wdrożenie i sfinansowanie
(nakłady własne, środki pochodzące z UE, budżet państwa, rynek kapitałowy, kapitał
inwestorów zagranicznych) projektów modernizujących infrastrukturę elektroenergetyczną,
naftową i gazową,
Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych – rozbudowa i modernizacja sieci
dystrybucyjnych i przesyłowych oraz wymiana ich przestarzałych elementów,
Zwiększenie
bezpieczeństwa
energetycznego
poprzez
dywersyfikację
kierunków
pozyskiwania gazu.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą
do 2030 r.)(SOR 2020)3
W SOR 2020 zawarte są rekomendacje dla polityk publicznych. Stanowi ona
podstawę dla zmian w systemie zarządzania rozwojem, w tym obowiązujących
dokumentów strategicznych (strategii, polityk, programów) oraz weryfikacji pozostałych
instrumentów wdrożeniowych.
Cel szczegółowy I. Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane
i doskonałość organizacyjną
Sektor ekobudownictwa jest jednym z sektorów strategicznych, które mają szanse
stać się przyszłymi motorami polskiej gospodarki.
Obszar: Reindustrializacja – Cel – Wzrost zdolności przemysłu do sprostania globalnej
konkurencji:


1. Rozwój nowoczesnego przemysłu:
Wsparcie inwestycji zmniejszających energochłonność i poprawiających efektywność
energetyczną przemysłu,
Zmniejszenie zasobo- i materiałochłonności procesów przemysłowych,
Wsparcie inwestycji obniżających emisyjność przemysłu,
Strategia transformacji do gospodarki niskoemisyjnej – przygotowanie dokumentu
o charakterze wykonawczym, identyfikującego działania przyczyniające się
do zmniejszenia emisyjności i energochłonności gospodarki, przy jednoczesnym
zapewnieniu ochrony konkurencyjności sektorów strukturalnie energochłonnych,
W ramach programu Ekobudownictwo – stymulowanie przygotowania i wdrażania
wybranych produktów budownictwa ekologicznego, z uwzględnieniem wymogów
efektywności energetycznej nowoczesnych materiałów budowlanych.

Obszar: Rozwój innowacyjnych firm – Cel – Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
na rynku krajowym i rynkach zagranicznych
Na etapie realizacji działań w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
w oparciu o jakościowe i ilościowe kryteria wyboru, wyróżniono następujące Programy
Pierwszej Prędkości:



3

3. Inteligentne i energooszczędne budownictwo – KIS 8,
6. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania,
przesyłu i dystrybucji energii – KIS 7.

Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju
do
roku
2020
(z
perspektywą
do
2030
r.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20170000260+2017%2403%2415&min=1
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Obszar: Rozwój zrównoważony terytorialnie – Cel – Zrównoważony rozwój kraju
wykorzystujący indywidualne potencjały poszczególnych terytoriów:




1. Tworzenie warunków do dalszego rozwoju konkurencyjnej gospodarki w Polsce
Wschodniej i w innych obszarach słabszych gospodarczo – zapewnienie skutecznej
i efektywnej realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,
3. Aktywne gospodarczo i przyjazne mieszkańcom miasta – 3.1. Poprawa warunków
rozwojowych polskich miast – realizacja niskoemisyjnych strategii miejskich i związanych
z poprawą jakości powietrza oraz przystosowanie do zmian klimatycznych obszarów
miejskich, w powiązaniu z działaniami wskazanymi w obszarach SOR 2020 dotyczącymi
energetyki i środowiska naturalnego.

Obszar Energia – Cel – Zapewnienie powszechnego dostępu do energii pochodzącej
z różnych źródeł
W perspektywie do 2030 r. należy zapewnić stabilności dostaw dla użytkowników,
zmniejszyć zużycie energii pierwotnej i stopniowo, zgodne z celami UE, zwiększać udział
OZE w bilansie energetycznym.
Wobec wyzwań, przed jakimi stoi polska energetyka, działania
skoncentrowane na poprawie bezpieczeństwa energetycznego poprzez:








zostaną

zapewnienie dywersyfikacji źródeł wytwórczych,
dywersyfikację źródeł, kierunków i dostawców gazu,
stworzenie warunków ułatwiających inwestycje w infrastrukturę wytwórczą energii
elektrycznej,
zwiększanie udziału stabilnych odnawialnych źródeł energii,
zachowanie priorytetowej roli poprawy efektywności energetycznej gospodarki, w tym
eliminowania emisji szkodzących środowisku,
rozwój mechanizmów inteligentnej sieci energetycznej w zakresie monitoringu i zarządzania
siecią oraz opomiarowania wspierającego innowacyjne produkty,
podjęcie działań organizacyjno-prawnych i technicznych związanych z przebudową polskiej
sieci elektroenergetycznej do sieci inteligentnej (smart power grid).

Kierunki interwencji:




1. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju:
Zapewnienie ciągłości i stabilności dostaw energii elektrycznej w horyzoncie
długoterminowym dla wszystkich odbiorców na terenie kraju,
Realizacja inwestycji w nowe, niskoemisyjne i zeroemisyjne moce wytwórcze,
Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w celu zwiększenia
bezpieczeństwa dostaw oraz zwiększenia dostępu nowych odbiorców,
Stymulowanie rozwoju alternatywnych, bezemisyjnych źródeł ciepła (m.in. taniego
ogrzewania elektrycznego), co przyczyni się do obniżenia niskiej emisji,
w szczególności na terenach słabiej zurbanizowanych,
Wprowadzenie mechanizmów regulacyjnych oraz prawnych zwiększających
stabilność pracy źródeł odnawialnych oraz wzrost znaczenia stabilnych źródeł OZE,
Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci gazowej przesyłowej i dystrybucyjnej oraz
podziemnych magazynów gazu.
2. Poprawa efektywności energetycznej:
Zwiększanie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
i mieszkalnych oraz w przedsiębiorstwach,
Rozbudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych,
Wsparcie dla strategii nisko- i zero emisyjnych.

Obszar Środowisko
i przedsiębiorców:


–

Cel

–

Rozwój

potencjału

środowiska

na

rzecz

obywateli

2. Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza lub istotne zmniejszenie ich
oddziaływania:
Nadanie działaniom NFOŚiGW oraz WFOŚiGW odpowiedniego dla rangi problemu
priorytetu dla wsparcia przedsięwzięć poprawy jakości powietrza,
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-

-

-

Stworzenie ram prawnych wprowadzających wymagania jakościowe dla paliw
stałych ze względu na rodzaj i wielkość instalacji spalania paliw, z wyróżnieniem
instalacji stosowanych w sektorze bytowo-komunalnym, jak również wymagań
technicznych dla małych kotłów na paliwa stałe,
Dynamizacja przedsięwzięć na rzecz likwidacji niskiej emisji z systemów
grzewczych,
Rozwój i wsparcie finansowe PMŚ w zakresie pomiarów jakości powietrza,
Wzmocnienie kontroli zgodności zainstalowanego systemu ogrzewania z projektem
budowlanym,
Wsparcie merytoryczne samorządów gminnych, w tym przygotowanie wytycznych
w zakresie przygotowywania Programów Ograniczania Niskiej Emisji, obejmujące
wielokryterialność programowanych działań oraz inwentaryzację źródeł emisji,
Dostosowywanie ram prawnych w celu dalszego ograniczania emisji zanieczyszczeń
do powietrza, w tym zjawiska niskiej emisji,
Wsparcie samorządów w zakresie zarządzania wielokryterialnego emisjami
obszarowymi (systemy grzewcze) i liniowymi (transport) oraz lokalizacją inwestycji
z punktowymi emitorami.

Realizacja projektu strategicznego – Czyste powietrze – zintegrowane działania
mające na celu kompleksową poprawę jakości powietrza do stanu niepowodującego
większego narażenia zdrowia ludzkiego oraz środowiska, zgodnego z prawodawstwem
unijnym, a w dalszej perspektywie z wytycznymi WHO, a także wzrost świadomości
społecznej. Projekt obejmuje m.in. rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej
emisji, standaryzację urządzeń grzewczych i paliw stałych, dostosowanie mechanizmów
finansowych i ich społeczną dostępność oraz stworzenie ram prawnych sprzyjających
realizacji efektywnych działań, wynikających z Krajowego Programu Ochrony Powietrza,
jak również z programów ochrony powietrza szczebla wojewódzkiego i lokalnego oraz
planów działań krótkoterminowych, sporządzanych dla stref, w których zostały
stwierdzone przekroczenia norm jakości powietrza, w tym wprowadzenie do obiegu
prawnego brakujących pojęć (np. niska emisja).
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020
roku (BEiŚ)4
Priorytetowe w zakresie ochrony środowiska będą zmiany m.in. w zakresie
ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. Ze strategii wynika, iż przy jednoczesnym
wzroście produkcji energii elektrycznej i zapewnieniu pokrycia zapotrzebowania
na energię cieplną musi następować redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Ze strategii BEiŚ wynika, iż pogodzenie tych procesów jest możliwe tylko przez
unowocześnienie
sektora
energetyczno-ciepłowniczego,
poprawę
efektywności
energetycznej oraz ograniczenie tzw. niskiej emisji, dzięki zastępowaniu tradycyjnych
pieców i ciepłowni nowoczesnymi źródłami, przy zwiększeniu dostępnych mechanizmów
finansowych będących wsparciem dla inwestycji w tym zakresie. Jednocześnie wskazuje
się działania, w wyniku których większa liczba gospodarstw domowych podłączona będzie
do sieci ciepłowniczej jako te, nierozłącznie wiążące się z ograniczeniem emisji
zanieczyszczeń do powietrza.
W strategii BEiŚ wśród głównych kierunków interwencji i zadań w obszarze
energetyki i środowiska wymienia się cel dotyczący ochrony powietrza wraz
z ograniczeniem oddziaływania energetyki. W ramach tego celu określone zostały
działania wraz z wytycznymi, narzędziami oraz zadaniami.

4

Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo
Energetyczne
i
Środowisko
–
perspektywa
do
2020
r.”
http://isap.sejm.gov.pl/Details
Servlet?id=WMP20140000469
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W związku z ograniczaniem niskiej emisji za najistotniejsze należy uznać działanie
polegające na wdrożeniu instrumentów sprzyjających poprawie jakości powietrza, wśród
których wymienia się m.in.:






dofinansowanie realizacji działań naprawczych z funduszy unijnych, krajowych
i regionalnych,
rozpoznanie skali występowania zjawiska „niskiej emisji" i określenie katalogu działań
ograniczających skalę tego zjawiska,
zmiany legislacyjne umożliwiające wspieranie, kontrolę i egzekwowanie działań dotyczących
ograniczania niskiej emisji, w szczególności:
w zakresie uchwały o zakazie stosowania paliw nieodpowiedniej jakości,
w zakresie możliwości dofinansowania osób fizycznych w programach ograniczania
niskiej emisji,
w zakresie instrumentów podatkowych wspierających realizację programów
ograniczania niskiej emisji,
wprowadzenie zakazu sprzedaży odpadów powstających przy wydobyciu węgla,
którymi często opalane są budynki,
przygotowanie katalogu wytycznych dla producentów kotłów w zakresie dotrzymywania
standardów emisyjnych.

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020"
(SIiEG)5
Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki bezpośrednio wpisuje się
w priorytet unijnej strategii rozwoju Europa 2020, którym jest inteligentny,
zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Jest to zbieżne z celem
głównym SIiEG. Poszczególne działania zawarte w SIiEG również bezpośrednio przyczynią
się do realizacji celów Europy 2020.
Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców:



3.1. Transformacja systemu społeczno-gospodarczego na tzw. bardziej zieloną ścieżkę,
zwłaszcza ograniczanie energo- i materiałochłonności gospodarki,
3.2. Wspieranie
rozwoju
zrównoważonego
budownictwa
na
etapie
planowania,
projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia:
3.2.1. Poprawa
efektywności
energetycznej
i
materiałowej
przedsięwzięć
architektoniczno-budowlanych
oraz
istniejących
zasobów
(poprawa
stanu
technicznego
istniejących
zasobów
mieszkaniowych,
z
jednoczesną
ich
termomodernizacją, wprowadzanie na szerszą skalę rozwiązań opartych na ICT
w zakresie zapewnienia oszczędności energii w budynkach (m.in. inteligentne
systemy pomiaru energii).

Polityka Klimatyczna Polski (PKP 2020)6
PKP 2020 określa zobowiązania międzynarodowe kraju w zakresie zmian klimatu,
wskazuje zalecenia polityki klimatycznej. W związku z ratyfikacją Ramowej konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Polska jest zobowiązana do m.in.:





5

6

opracowania i wdrożenia państwowej strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych,
inwentaryzacji emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych oraz monitoringu zmian emisji,
opracowania długookresowych scenariuszy redukcji emisji dla wszystkich sektorów
gospodarczych, oddzielnie dla każdego gazu,
promowania i wdrażania technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Uchwała Nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności
Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020”; http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20130000073
Polityka Klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020.
Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 04 listopada 2003 r.; https://www.mos.gov.pl/g2/big/
2009_04/ 795c8de3852 04a0afd1e387e453831b7.pdf
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Krajowy Plan Działania w zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych7
Jednym z podstawowych działań zapewniających zmniejszenie ilości zużywanej
energii jest termomodernizacja budynków, prowadząca do zbliżenia się do kategorii
budynku pasywnego oraz stosowanie paliw ze źródeł odnawialnych. W załączniku
do Krajowego Planu Działania w zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych, wśród działań
zaplanowanych w regionalnych programach operacyjnych określono również działania
w zakresie ochrony powietrza oraz odnawialnych źródeł energii dla województwa
świętokrzyskiego. Realizowane projekty mają przyczynić się do ograniczenia emisji pyłów
i gazów do atmosfery, co w efekcie doprowadzi do poprawy jakości powietrza w regionie.
Krajowy cel na rok 2020 wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych wynosi 17,05%
w ciepłownictwie i chłodnictwie. Zgodnie z zapisami w Krajowym Planie Działania
w zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych przewidywane zmniejszenie emisji dwutlenku
węgla ma osiągnąć 22 680 tys. Mg/rok w 2020 roku.
Uzupełnienie do Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł
odnawialnych8
Krajowy cel na rok 2020 oraz przewidywany kurs dotyczący wykorzystania energii
ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie, elektroenergetyce oraz
transporcie wynosi następująco:







OZE – ciepłownictwo i chłodnictwo – 15,02% w roku 2017; 15,68% w roku 2018; 16,50%
w roku 2019 oraz 17,05% w roku 2020,
OZE – elektroenergetyka – 14,68% w roku 2017; 15,64% w roku 2018; 16,78% w roku
2019 oraz 19,13% w roku 2020,
OZE – transport – 9,34% w roku 2017; 10,09% w roku 2018; 10,83% w roku 2019 oraz
11,36% w roku 2020,
Całkowity udział OZE 13,35% w roku 2017; 14,09% w roku 2018; 14,94% w roku 2019
oraz 15,85% w roku 2020,
Minimalny kurs dotyczący OZE [%] – 12,27% w roku 2017 i 2018 oraz 15,0% w roku 2020,
Minimalny kurs dotyczący OZE [ktoe] – 8 171,82 w roku 2017 i 2018 oraz 10 380,5 w roku
2020.

Łączny wkład (końcowe zużycie energii) przewidywany dla każdej z technologii
energii odnawialnej w Polsce w realizację wiążących celów na rok 2020 oraz
orientacyjnego kursu okresowego w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych
w ciepłownictwie i chłodnictwie w latach 2010-2020 [ktoe]:







7

8

Energia geotermalna (z wyłączeniem energii cieplnej ze źródeł niskotemperaturowych
w zastosowaniach pomp ciepła) – 86 w roku 2017; 105 w roku 2018; 107 w roku 2019 oraz
178 w roku 2020,
Energia słoneczna – 234 w roku 2017; 406 w roku 2018; 441 w roku 2019 oraz 506 w roku
2020,
Biomasa – 4570 w roku 2017; 4725 w roku 2018; 5002 w roku 2019 oraz 5089 w roku
2020:
stała – 4250 w roku 2017; 4361 w roku 2018; 4594 w roku 2019 oraz 4636 w roku
2020,
biogaz – 320 w roku 2017; 364 w roku 2018; 408 w roku 2019 oraz 453 w roku
2020,
Energia odnawialna z pomp ciepła – 99 w roku 2017; 114 w roku 2018; 130 w roku 2019
oraz 148 w roku 2020.

Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 7 grudnia 2010 r.; http://www.me.gov.pl/files/upload/12326/
KPD_RM.pdf
Uzupełnienie do Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych;
http://www.me.gov.pl/files/upload/12326/uzupełnienie%20KPD_www.pdf
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Strategia rozwoju energetyki odnawialnej9
Strategia rozwoju energetyki odnawialnej ma na celu wzrost udziału odnawialnych
źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, co ma wpłynąć na poprawę
efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawę
stanu środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz ilości
wytwarzanych odpadów. W Polsce główny cel to osiągnięcie udziału energii ze źródeł
odnawialnych na poziomie 14% w 2020 r. w strukturze zużycia nośników pierwotnych.
W aspekcie ochrony powietrza szacuje się, że wprowadzenie strategii pozwoli osiągnąć
redukcję emisji gazów cieplarnianych o około 18 mln ton.
Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku (PEP 2030)10
Działania i kierunki wpływające na ochronę powietrza, które wynikają z PEP 2030,
to:




poprawa efektywności energetycznej,
rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Zgodnie z PEP 2030, udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu
w Polsce ma wzrosnąć do 15% w 2020 roku i 20% w roku 2030. Zadania wynikające
z PEP 2030 to m.in.:





modernizacja sieci przesyłowych i sieci rozdzielczych, pozwalająca obniżyć poziom
awaryjności o 50%,
ograniczenie emisji CO2 do wielkości możliwej technicznie do osiągnięcia bez naruszania
bezpieczeństwa energetycznego,
ograniczenie emisji SO2 do poziomu ustalonego w Traktacie Akcesyjnym,
ograniczenie emisji NOx, poczynając od 2016 roku, zgodnie z zobowiązaniami przyjętymi
przy akcesji do Unii Europejskiej.

Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku (PEP 2050)11
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, zwiększenie konkurencyjności
i efektywności energetycznej gospodarki narodowej w ramach rynku wewnętrznego
energii UE i ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko ma być realizowane
poprzez:




9

10

11

Poprawę efektywności energetycznej, w tym rozwój kogeneracji (CHP):
poprawa wskaźnika strat sieciowych w przesyle i dystrybucji, w tym m.in.
modernizację obecnych i budowę nowych sieci,
w sektorze ciepłownictwa systemowego wzrost liczby efektywnych energetycznie
systemów ciepłowniczych i chłodniczych, w których co najmniej 75% energii będzie
pochodziło z kogeneracji lub 50% energii ze źródeł odnawialnych bądź z ciepła
odpadowego,
termomodernizacja budynków zarówno publicznych, jak i prywatnych, budowa
energooszczędnych
budynków,
a
także
zwiększenie
odsetka
urządzeń
energooszczędnych wśród użytkowanego sprzętu RTV i AGD oraz oświetlenia.
Rozwój energetyki odnawialnej:
zwiększanie udziału OZE w finalnym zużyciu energii powyżej poziomu określonego
w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
po 2035 r. odnawialne źródła energii będą zdolne do konkurencji z konwencjonalną
energetyką bez potrzeby wsparcia.

Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, dokument rządowy przyjęty uchwałą Sejmu z dnia 23 sierpnia
2001 r.
Uchwała Rady Ministrów nr 202/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie Polityki energetycznej Polski
do 2030 roku
Projekt
Polityki
energetycznej
Polski
do
2050
roku;
http://www.me.gov.pl/Energetyka/
Polityka+energetyczna
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Program działań wykonawczych na lata 2015-2018
Program działań wykonawczych na lata 2015-2018 jest załącznikiem nr 3
do Projektu Polityki energetycznej Polski do 2050 roku określającym szczegółowe
działania wykonawcze służące realizacji celów zawartych w PEP 2050. W dokumencie
zamieszczone zostały wartości wskaźników realizacji poszczególnych celów, źródło
danych dla wskaźnika, mierniki realizacji poszczególnych działań, ich wartości bazowe
i docelowe, jak również przedmiot odpowiedzialny za realizację danego działania wraz
z terminem rozpoczęcia i zakończenia realizacji działania.
I. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju:






I.1. Bezpieczeństwo oraz dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw nośników energii
pierwotnej:
I.1.1. Odnawialne źródła energii – Cel – Rozwój i wykorzystanie krajowych zasobów
energii odnawialnej: opracowanie propozycji nowych rozwiązań regulacyjnych
mających na celu zwiększenie lokalnego wykorzystania biomasy i rozpoczęcie
przygotowania programu w zakresie rozwoju OZE w latach 2020-2030,
I.2. Zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych i stabilnego zasilania oraz
dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej i ciepła:
I.2.3. Odnawialne źródła energii – moce wytwórcze – Cel – Dywersyfikacja
struktury wytwarzania energii finalnej poprzez wzrost produkcji energii ze źródeł
odnawialnych: wsparcie operacyjne dla producentów energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych i przygotowanie rozwiązań systemowych dla produkcji ciepła i chłodu
ze źródeł odnawialnych,
I.2.5. Zaopatrzenie w ciepło systemowe – Cel – Poprawa bezpieczeństwa
energetycznego i efektywności energetycznej w zakresie zaopatrzenia w ciepło
we wszystkich obszarach, w szczególności w sektorze komunalno-bytowym:
zaprojektowanie regulacji prawnych określających zasady zakupu ciepła
z poszczególnych źródeł podłączonych do jednej sieci ciepłowniczej.
I.3. Utrzymanie i zwiększanie zdolności przesyłowych i dystrybucyjnych oraz rozwój
i ochrona infrastruktury energetycznej:
I.3.1. Krajowy System Elektroenergetyczny – Cel – Zapewnienie wystarczalności
i niezawodności KSE: wdrożenie regulacji prawnych ograniczających bariery
w rozwoju infrastruktury sieciowej, wdrożenie regulacji prawnych ograniczających
bariery
dla
sprawnej
realizacji
przyłączenia
podmiotów
do
sieci
elektroenergetycznej, wsparcie rozwoju i modernizacji sieci elektroenergetycznych
przez wykorzystanie funduszy europejskich,
I.3.2. System gazowy – Cel – Wystarczalność i niezawodność systemu gazowego,
I.3.3. Systemy ciepłownicze – Cel – Modernizacja i rozwój systemów
ciepłowniczych: przygotowanie projektu regulacji prawnych dotyczących stanów
prawnych infrastruktury ciepłowniczej i opłat za korzystanie z nieruchomości
zajętych na jej potrzeby, analiza możliwości ograniczenia barier związanych
z wykorzystaniem środków z funduszy UE na potrzeby rozwoju sieci ciepłowniczych.

II. Zwiększenie konkurencyjności i efektywności energetycznej gospodarki narodowej:


II.3. Poprawa efektywności energetycznej:
II.3.1. Efektywność energetyczna przedsiębiorstw energetycznych – Cel –
Zwiększanie efektywności energetycznej przedsiębiorstw energetycznych,
II.3.2. Efektywność energetyczna systemów ciepłowniczych i chłodniczych – Cel –
Stworzenie warunków dla uzyskania wysokiej efektywności dostarczania ciepła
i chłodu z systemów ciepłowniczych lub rozproszonych,
II.3.3. Efektywność wykorzystania końcowego energii – Cel – Poprawa efektywności
energetycznej w wykorzystaniu końcowym energii: opracowanie projektu programu
wspierającego głęboką termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
analiza
możliwości
kontynuowania
wsparcia
dla
budowy
budynków
energooszczędnych, w tym określenie nowych źródeł finansowania, przygotowanie
projektu regulacji prawnych dotyczących głębokiej termomodernizacji budynków
instytucji rządowych oraz zmiany zachowań użytkowników tych budynków,
opracowanie projektu programu wspierającego rozwój usług energetycznych,
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III. Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko:






III.1.Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych:
III.1.1. Funkcjonowanie systemu zarządzania uprawnieniami do emisji CO2 – Cel –
Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych,
III.1.2. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła – Cel – Wykorzystanie technologii
niskoemisyjnych w wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła: opracowanie
Narodowego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, analiza potencjału rozwojowego
OZE,
III.2.Ograniczanie obciążenia środowiskowego generowanego przez sektor energetyczny:
III.2.1. Obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza – Cel – Ograniczenie obciążenia
środowiskowego generowanego przez sektor energetyczny: opracowanie analizy
określającej zakres działań związanych z wdrożeniem nowej dyrektywy w sprawie
ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów
energetycznego spalania (tzw. MCP), opracowanie analizy określającej zakres
działań związanych z wdrożeniem nowej dyrektywy w sprawie redukcji krajowych
emisji
niektórych
rodzajów
zanieczyszczenia
atmosferycznego,
wdrożenie
Przejściowego Planu Krajowego (PPK),
III.3.
Rozwój nowych technologii energetycznych.

Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej (KPDEE)12
KPDEE jest opracowywany w związku z obowiązkiem przekazywania do Komisji
Europejskiej sprawozdań na podstawie dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności
końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz dyrektywy 2012/27/UE
w sprawie efektywności energetycznej.
Ustalenie krajowego celu efektywności energetycznej na 2020 r. stanowi realizację
art. 3 ust. 1 dyrektywy 2012/27/UE. Cel ten rozumiany jest, jako osiągnięcie w latach
2010-2020 ograniczenia zużycia energii pierwotnej o 13,6 Mtoe, co w warunkach wzrostu
gospodarczego oznacza także poprawę efektywności energetycznej gospodarki.
Cele efektywności energetycznej na 2020 r. – zgodnie z dyrektywą 2012/27/UE:



w zakresie efektywności energetycznej – ograniczenie zużycia energii pierwotnej w latach
2010-2020 [Mtoe] – 13,6 w roku 2020,
bezwzględne zużycie energii w 2020 r.:
zużycie energii finalnej w wartościach bezwzględnych – 71,6 [Mtoe],
zużycie energii pierwotnej w wartościach bezwzględnych – 96,4 [Mtoe].

Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030)
(KPOP)13
KPOP opracowany został zgodnie z art. 91c Ustawy z dnia 2 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898 i 1089), gdyż wystąpiły
przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu
występujące na znacznym obszarze kraju, a działania podjęte przez organy administracji
samorządowej nie wpływają na poprawę stanu jakości powietrza.
Przyjęty 3 września 2015 r. a obowiązujący od 1 października 2015 r. KPOP
ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, ochronę ich zdrowia i warunków życia,
z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. Jego realizacja ma pozwolić na osiągnięcie
w możliwie krótkim czasie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych
szkodliwych substancji w powietrzu, wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

12

13

Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej przyjęty przez Radę Ministrów w dniu
20 października 2014 r.; http://www.me.gov.pl/Energetyka/Efektywnosc+energetyczna/KPDEE
Krajowy
Program
Ochrony
Powietrza
do
roku
2020
(z
perspektywą
do
2030);
https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/krajowy-program-ochrony-powietrza
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a w perspektywie do 2030 r. – poziomów wskazywanych przez Światową Organizację
Zdrowia.
Poprawa jakości życia mieszkańców RP, szczególnie ochrona ich zdrowia
i warunków życia, z uwzględnieniem ochrony środowiska, z jednoczesnym zachowaniem
zasad zrównoważonego rozwoju będzie realizowana poprzez:




osiągnięcie w możliwie krótkim czasie poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych
substancji, określonych w dyrektywie 2008/50/WE i 2004/107/WE, oraz utrzymanie
ich na tych obszarach, na których są dotrzymywane, a w przypadku pyłu PM2,5 także
pułapu stężenia ekspozycji oraz krajowego celu redukcji narażenia,
osiągnięcie w perspektywie do roku 2030 stężeń niektórych substancji w powietrzu
na poziomach wskazanych przez WHO oraz nowych wymagań wynikających z regulacji
prawnych projektowanych przepisami prawa unijnego.

Osiągnięcie i dotrzymanie co najmniej standardów jakości powietrza określonych
w prawodawstwie unijnym oraz krajowym w wyniku:






Podniesienia rangi zagadnienia poprawy jakości powietrza poprzez skonsolidowanie działań
na szczeblu krajowym oraz powołanie Partnerstwa na rzecz poprawy jakości powietrza,
Stworzenia ram prawnych sprzyjających realizacji efektywnych działań mających na celu
poprawę jakości powietrza,
Rozwoju i rozpowszechnienia technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza,
Rozwoju mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji sprzyjających poprawie jakości
powietrza,
Upowszechnienia mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie jakości powietrza.

Plan działań na poziomie krajowym:




Podniesienie zagadnienia poprawy jakości powietrza poprzez skonsolidowanie działań
na szczeblu krajowym:
nadanie odpowiedniego priorytetu poprawie jakości powietrza – w działaniach
NFOŚiGW oraz WFOŚiGW,
uwzględnienie działań i zaleceń KPOP podczas aktualizacji innych polityk, strategii
czy programów priorytetowych, w tym przede wszystkim ustanowienie priorytetu
poprawy jakości powietrza w NPZ:

wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza poprzez: ujednolicenie ocen
jakości powietrza przeprowadzanych we wszystkich strefach w kraju
z wykorzystaniem jednego modelu matematycznego oraz przekazywanie
województwom wyników ocen jakości powietrza w województwie
z dołączoną do wyników analizą przyczyn przekroczeń norm jakości
powietrza, które stanowić powinny pełną diagnozę do opracowania POP-ów;
przygotowanie wytycznych do prowadzenia wojewódzkich i gminnych
inwentaryzacji zanieczyszczeń powietrza, w tym opracowanie ujednoliconych
wskaźników emisji w celu zapewnienia spójnych danych w ramach
poszczególnych województw,
opracowanie i wdrożenie ujednoliconego systemu sprawozdawczego w zakresie
przekazywania danych dotyczących emisji zanieczyszczeń powietrza wraz
z określeniem zasad obliczania efektu ekologicznego w skali całego kraju,
uwzględnienie tematyki jakości powietrza, w tym konieczności osiągnięcia nowych
norm jakości powietrza dla dotychczas nienormowanych zanieczyszczeń powietrza,
w dokumentach krajowych o charakterze strategicznym,
Stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji efektywnych działań mających na celu
poprawę jakości powietrza:
Wprowadzenie zmian prawnych w zakresie art. 96 (stworzenie możliwości
wprowadzenia ograniczeń w zakresie jakości paliw stosowanych na danym obszarze)
oraz art. 225-229 (uelastycznienie mechanizmu kompensacji poprzez stworzenie
możliwości kompensowania emisji z udziałem większej liczby podmiotów, w tym
pochodzącej z instalacji spalania paliw stałych eksploatowanych przez osoby
fizyczne) Ustawy POŚ,
Opracowanie projektu rozporządzenia w sprawie wymagań dotyczących sezonowej
efektywności energetycznej oraz dopuszczalnej emisji substancji z instalacji spalania
paliw o mocy cieplnej do 0,5 MW,
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Zmiana Ustawy POŚ, w szczególności poprzez: wprowadzenie definicji niskiej emisji
i obszarów przekroczeń w strefie, rozszerzenie zadań wojewódzkich inspektorów
ochrony środowiska o przygotowywanie pełnej analizy przekroczeń norm jakości
powietrza w strefach,
Zmiana ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.
1332) poprzez dodanie przepisu zobowiązującego do określenia w pozwoleniach
na budowę dopuszczalnego sposobu ogrzewania budynków na obszarach
przekroczeń standardów jakości powietrza, z priorytetem podłączenia do ciepła
systemowego,
Rozwój i upowszechnienie technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza:
Przygotowanie wytycznych do prowadzenia wojewódzkich i gminnych inwentaryzacji
zanieczyszczeń powietrza, w tym opracowanie ujednoliconych wskaźników emisji
w celu zapewnienia spójnych danych w ramach poszczególnych województw,
Rozwój technologii nowych paliw nisko- i bezemisyjnych,
Rozwój i wsparcie ciepła systemowego,
Rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji sprzyjających poprawie jakości
powietrza:
Przygotowanie ujednoliconych Wytycznych dotyczących metodyki detekcji spalania
odpadów w małych źródłach ciepła,
Opracowanie i wdrożenie ujednoliconego systemu sprawozdawczego w zakresie
przekazywania danych dotyczących emisji zanieczyszczenia powietrza wraz
z określeniem zasad obliczania efektu ekologicznego w skali całego kraju,
Zainicjowanie opracowania zintegrowanego systemu zarządzania i monitorowania
realizacji POP/PONE, z uwzględnieniem stworzenia bazy źródeł obszarowych
na poziomie gminy/województwa,
Upowszechnianie mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie jakości powietrza:
Promocja programów priorytetowych NFOŚiGW i przygotowanie nowych programów
priorytetowych, które będą miały wpływ na poprawę jakości powietrza NFOŚiGW,
Rozwój nowych mechanizmów finansowych na poziomie UE,
Kontynuacja wsparcia realizacji działań na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej
i Kogeneracji w perspektywie do roku 2030 wraz z określeniem oczekiwanego efektu
środowiskowego.
-







Plan działań na poziomie wojewódzkim i lokalnym:






Podniesienie zagadnienia poprawy jakości powietrza poprzez skonsolidowanie działań
na szczeblu wojewódzkim i lokalnym:
Nadanie odpowiedniego priorytetu poprawie jakości powietrza – w działaniach
WFOŚiGW,
Realizacja spójnych działań wynikających z dokumentów strategicznych na poziomie
wojewódzkim i lokalnym, tj. programów ochrony powietrza z planami gospodarki
niskoemisyjnej oraz planami na rzecz zrównoważonej energii SEAP,
Rozwój i upowszechnienie technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza:
Upowszechnianie wysokosprawnych kotłów spełniających najwyższe wymagania
w zakresie emisji przy wymianie i modernizacji starych urządzeń/instalacji małej
mocy, służących do wytwarzania energii cieplnej lub energii cieplnej i energii
elektrycznej dla odbiorców indywidualnych oraz mikro- i małych przedsiębiorstw,
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności
publicznej poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynków, rozwój
kogeneracji oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
Rozwój i modernizacja ciepła systemowego,
Stosowanie wysokosprawnych kotłów spełniających najwyższe wymagania
w zakresie emisji,
Rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji sprzyjających poprawie jakości
powietrza:
Wzmocnienie kontroli w zakresie zgodności zainstalowanego systemu ogrzewania
z systemem zawartym w projekcie budowlanym,
Wykonanie inwentaryzacji źródeł emisji zanieczyszczenia powietrza na potrzeby
wykonania właściwej diagnozy sytuacji w celu określania właściwych działań
naprawczych w programach ochrony powietrza oraz planach gospodarki
niskoemisyjnych,
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Uzupełnienie inwentaryzacji przeprowadzanej w ramach planów gospodarki
niskoemisyjnych o pozostałe zanieczyszczenia powietrza,
Stworzenie wojewódzkich emisyjnych baz danych,
Kontrola przez służby kominiarskie i straż miejską stanu technicznego instalacji
do spalania, rodzaju paliwa spalanego w kotłach c.o. oraz w piecach,
Upowszechnianie mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie jakości powietrza:
Wsparcie finansowe wymiany i modernizacji starych urządzeń/instalacji małej mocy,
służących do wytwarzania energii cieplnej lub energii cieplnej i energii elektrycznej
dla odbiorców indywidualnych oraz mikro- i małych przedsiębiorstw,
Dofinansowanie działań w zakresie przeprowadzania głębokiej termomodernizacji
budynków, rozwoju kogeneracji oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w celu
zwiększenia
efektywności
energetycznej
budynków
mieszkalnych
i użyteczności publicznej,
Wprowadzenie programów pomocy społecznej tzw. lokalnych programów
osłonowych dla osób, które poniosły zwiększone koszty grzewcze lokalu związane
z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwach stałych, na jeden
z systemów proekologicznych,
Wprowadzenie warunku zakupu odpowiedniej jakości paliwa stałego w ramach
udzielenia gminnej pomocy społecznej,
Stworzenie zachęt do stosowania elektryfikacji oraz gazownictwa do celów
grzewczych, poprzez określenie korzystnych taryf,
Wsparcie finansowe działań naprawczych w ramach nowych programów
finansowych.
-



Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020)14
SPA 2020 wpisuje się w działania na rzecz osiągnięcia celu nadrzędnego Białej
Księgi oraz unijnej strategii adaptacji do zmian klimatu, jakim jest poprawa odporności
państw członkowskich na aktualne i oczekiwane zmiany klimatu, w tym lepsze
przygotowanie do ekstremalnych zjawisk klimatycznych i pogodowych oraz redukcja
kosztów społeczno-ekonomicznych z tym związanych.
Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska
W kontekście ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego, adaptacja
do zmian klimatu ma duże znaczenie, zarówno dla zagwarantowania bezpieczeństwa
i jakości życia obywateli, jak również w związku z zapewnieniem niezbędnych warunków
funkcjonowania gospodarki. Działania adaptacyjne w tych sektorach będą miały
charakter wielokierunkowy. Będą również angażowały wiele podmiotów i znaczące środki
finansowe.
Kierunek działań 1.3 – dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu:



Przygotowanie systemu energetycznego do zmienionych warunków z uwzględnieniem
szczytu zimowego i letniego zapotrzebowania na energię,
Wspieranie rozwoju OZE w szczególności mikroinstalacje w rolnictwie.

Przejściowy Plan Krajowy (PPK)15
Przejściowy Plan Krajowy dotyczy istniejących obiektów energetycznych spalania
paliw o mocy w paliwie wsadowym do 50 MW, którym udzielono pierwszego pozwolenia

14

15

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030; https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/strategie_plany_programy/
Strategiczny_plan_adaptacji_2020.pdf
Uchwała Nr 50/2014 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Przejściowego Planu
Krajowego; https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/strategie_plany_programy/uchwala_RM_502014.pdf
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przed dniem 27 listopada 2002 r. lub których operator złożył kompletny wniosek
o pozwolenie przed tą datą, pod warunkiem, że obiekt ten oddano do eksploatacji nie
później niż 27 listopada 2003 r. W odniesieniu do każdego obiektu energetycznego
spalania objętego przez PPK obejmuje on emisje co najmniej jednego z następujących
zanieczyszczeń: tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2) i pył. W PPK znajdują się
obiekty energetycznego spalania, których prowadzący zdecydowali się na uczestnictwo
w mechanizmie derogacyjnym.
PPK obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2020 r. Obiekty
uczestniczące w PPK, w ciągu obowiązywania PPK będą musiały wywiązać się
z dotrzymania przyznanych pułapów emisji na każdy rok obowiązywania planu.
Łączne pułapy emisji [Mg] dla uczestników PPK:




SO2 – 162 786,9 w roku 2017; 124 376,2 w roku 2018; 85 965,5 w roku 2019 oraz
42 982,7 do dnia 1 czerwca 2020 r.,
NOx – 71 228,4 w roku 2017; 66 270,2 w roku 2018; 61 252,1 w roku 2019 oraz 30 626
do dnia 1 czerwca 2020 r.,
Pył – 12 774,4 w roku 2017; 9 315,9 w roku 2018; 5 855,6 w roku 2019 oraz 2 927,8
do dnia 1 czerwca 2020 r.

Zmiana Przejściowego Planu Krajowego16
W Przejściowym Planie Krajowym zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej
z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie powiadomienia przez Rzeczpospolitą Polską
o Przejściowym Planie Krajowym, o którym mowa w art. 32 dyrektywy 2010/75/UE
w sprawie emisji przemysłowych (C(2014)804 final) oraz przyjętym uchwałą nr 50/2014
Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Przejściowego Planu
Krajowego wprowadzono zmiany dotyczące łącznego pułapu emisji.
Łączne pułapy emisji [Mg] dla uczestników PPK:




SO2 – 91 957,75 w roku 2017; 68 829,06 w roku 2018; 45 700,44 w roku 2019 oraz
22 850,29 do dnia 1 czerwca 2020 r.,
NOx – 28 965,10 w roku 2017; 25 027,28w roku 2018; 21 089,47 w roku 2019 oraz
10 544,82 do dnia 1 czerwca 2020 r.,
Pył – 10 052,63 w roku 2017; 7 331,79 w roku 2018; 4 610,92 w roku 2019 oraz 2 305,47
do dnia 1 czerwca 2020 r.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK 2030)17
KPZK 2030 wskazuje najpilniejsze problemy zagospodarowania polskiej
przestrzeni i konkretne działania naprawcze w sześciu obszarach tematycznych, m.in.:



poszanowania środowiska naturalnego i walorów krajobrazowych, a także kulturowych,
wzmacniania odporności Polski na zagrożenia związane z bezpieczeństwem energetycznym
(np. poprzez budowanie połączeń energetycznych z sąsiednimi państwami) czy
ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi (np. powodziami).

Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie
wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski
Podjęcie działań w obszarze 4.6. Zmniejszenie obciążenia środowiska
powodowanego emisjami zanieczyszczeń do wód, atmosfery i gleby. Podstawowym
kierunkiem działań planistycznych będzie kształtowanie struktur przestrzennych

16

17

Uchwała Nr 101/2015 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie projektu zmiany Przejściowego Planu
Krajowego;
https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/strategie_plany_programy/zalacznik_do_
uchwaly_RM_10 1-2015.pdf
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju; https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/politykarozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/koncepcja-przestrzennego-zagospodarowania-kraju/
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minimalizujących zapotrzebowanie na energię i zmniejszających emisję gazów
cieplarnianych oraz umożliwiających zwiększenie komplementarnego wykorzystania OZE
w celu dywersyfikacji zaopatrzenia w energię gmin i zmniejszenie uciążliwości niskiej
emisji. W lokalizacji inwestycji należy również brać pod uwagę kształtowanie polityki
energetycznej gmin wykorzystujących biomasę z odpadów lub stosujących metody
termicznego przekształcania odpadów.
Cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne
i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych
wspierających zdolności obronne państwa:


5.1. Przeciwdziałanie zagrożeniu utraty bezpieczeństwa energetycznego i odpowiednie
reagowanie na to zagrożenie:
5.1.2. Rozbudowa połączeń wewnątrz kraju,
5.1.3. Budowa oraz proekologiczna modernizacja elektrowni systemowych,
5.1.6. Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych,

Rozwój infrastruktury energetycznej będzie musiał w perspektywie roku 2030
odpowiedzieć na następujące podstawowe wyzwania:





ograniczanie emisji CO2 do poziomu uzgodnionego w ramach Unii Europejskiej poprzez m.in.
wspieranie działań inwestycyjnych w różnych skalach przestrzennych, przystosowanie sieci
elektroenergetycznych do odbioru energii ze źródeł rozproszonych wykorzystujących OZE,
rozbudowa sieci przesyłowej najwyższych napięć niezbędnej dla przyłączenia nowych źródeł
wytwórczych, w tym OZE i wyprowadzenia z nich mocy,
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę nowych mocy,
które będą ograniczały straty związane z przesyłem energii oraz zwiększały bezpieczeństwo
energetyczne na poziomach: krajowym, regionalnym oraz lokalnym.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ)18
Celem strategicznym NPZ, jest wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia
i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych
w zdrowiu.
Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych,
chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania,
rekreacji oraz nauki poprzez:




18

1. Kształtowanie środowiska sprzyjającego zdrowiu:
1.1. Prowadzenie polityki ukierunkowanej na zmniejszanie narażenia na fizyczne,
chemiczne i biologiczne czynniki ryzyka zdrowotnego przez: 1) wspieranie poprawy
jakości powietrza,
2. Profilaktyka:
2.1. Prowadzenie działań zapobiegawczych, w tym: 1) wypracowanie metodologii
oceny środowiskowych zagrożeń zdrowia mieszkańców JST oraz udzielanie wsparcia
przy opracowywaniu wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych programów
ochrony środowiska, 3) badanie, rozwijanie i promowanie zagadnień związanych
z czynnikami ryzyka chorób alergicznych i astmy, w tym szczególnie pochodzenia
powietrzno-pochodnego, 12) podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób
związanych z zanieczyszczeniem środowiska oraz zmian klimatu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata
2016–2020; http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1492/1
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Projekt Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN)19
Cel szczegółowy A: Niskoemisyjne wytwarzanie energii:




Priorytet A.1. Modernizacja infrastruktury krajowego systemu elektroenergetycznego
Działanie A.1.1. Modernizacja
i
rozbudowa
krajowego
systemu
elektroenergetycznego dopasowana do wymagań rozwijającego się rynku OZE,
w tym m. in. zmiany legislacyjne dla ułatwienia prowadzenia procesu modernizacji
i rozbudowy sieci energetycznych,
Działanie A.1.2. Modernizacja
i
rozbudowa
krajowego
systemu
elektroenergetycznego przyczyniająca się do ograniczenia strat przesyłowych,
Priorytet A.2. Rozwój wykorzystania OZE:
Działanie A.2.1. Rozwój energetyki prosumenckiej,
Działanie A.2.5. Wykorzystanie kolektorów słonecznych do ogrzewania wody,
Działanie A.2.6. Upowszechnienie wykorzystania pomp ciepła i gruntowych
wymienników ciepła do celów grzewczych, w tym m. in. monitorowanie jakości
instalowanych dotychczas pomp ciepła, przegląd instrumentów wsparcia (innych niż
wynikające z ustawy o OZE).

Cel szczegółowy
rolnictwo):


C:

Rozwój

zrównoważonej

produkcji

(przemysł,

budownictwo,

Priorytet C.3 Poprawa standardu energetycznego istniejących budynków:
Działanie C.3.1. Kontynuacja procesu termomodernizacji na nowych zasadach,
Działanie C.3.2. Inne działania zmniejszające zużycie energii w istniejących
budynkach.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ)20
POIiŚ to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę
środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo
energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym
stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.
Osie priorytetowe oraz priorytety inwestycyjne, bezpośrednio lub pośrednio
dotyczące ochrony środowiska zawarte w POIiŚ to:




19

20

oś priorytetowa I: zmniejszenie emisyjności gospodarki, realizowana będzie przez
następujące priorytety inwestycyjne:
(4.I.) wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych,
(4.II.) promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł
energii w przedsiębiorstwach,
(4.III.) wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym
w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym,
(4.IV.) rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających
na niskich i średnich poziomach napięcia,
(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,
(4.VI.) promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii
elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe,
oś priorytetowa VII: poprawa bezpieczeństwa energetycznego:

Projekt Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej; http://www.me.gov.pl/files/upload/
10460/NPRGN_konsultacje%20i%20uzgodnienia%20zewn%C4%99trzne.pdf
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; https://www.pois.gov.pl/strony/oprogramie/dokumenty/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/
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-

-

(7.e.) zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez
rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz
poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
(6.c.) zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego.

Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary
wiejskie (KSRR)21
Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów:



1.1. Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich
obszarów funkcjonalnych,
1.3. Budowa podstaw konkurencyjności województw – działania tematyczne:
Dywersyfikację źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz reagowanie
na zagrożenia naturalne: modernizacja i rozbudowa regionalnej i lokalnej
infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, podnoszenie efektywności
energetycznej, poszukiwanie i rozwijanie regionalnych potencjałów w zakresie
pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł i tzw. czystej energii oraz rozwoju
technologii w zakresie energetyki, wspieranie regionalnych i lokalnych programów
rozwoju i upowszechnienia OZE.

Krajowa Polityka Miejska 2023 (KPM 2023)22
Niskoemisyjność i efektywność energetyczna:










przygotowywanie i przyjęcie przez samorządy – planów gospodarki niskoemisyjnej, które
powinny być zgodne z programami ochrony powietrza i założeniami do planów zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
współpraca sąsiadujących samorządów przy realizacji części działań przyczyniających się
do zmniejszenia emisji i oszczędności energii (zwłaszcza w zakresie zmniejszenia
transportochłonności jako rezultatu powstrzymania rozlewania się miast),
konieczność podejmowania działań w zakresie ochrony czystości powietrza w celu
zmniejszenia narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń w strefach, w których
występują znaczne przekroczenia dopuszczalnych zanieczyszczeń (m.in. dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5, ołowiu)
– stosowane mogą być centralne systemy zasilania w ciepło lub rozwiązania polegające na
wykorzystaniu nowych nośników ciepła (np. zamianie węgla na gaz) lub wymianie źródeł
ciepła (wymiana starych pieców węglowych na bardziej nowoczesne),
stworzenie takich rozwiązań systemowych, które będą zapewniały możliwość egzekwowania
przez władze samorządowe obowiązku korzystania przez podmioty zlokalizowane w danym
obszarze z dostępnych systemów zaopatrzenia w ciepło, mniej uciążliwych dla otoczenia
(np. podłączenia do scentralizowanych systemów zaopatrzenia),
działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej w odniesieniu do budynków
użyteczności publicznej – zarówno już istniejących, jak i nowo wznoszonych: np. głęboka
termomodernizacja budynków powinna być połączona z optymalizacją źródła ciepła
(w obszarach miejskich może się to wiązać z potrzebą przyłączenia do scentralizowanego
źródła).

Od 1 stycznia 2019 r. wszystkie nowe budynki zajmowane przez władze publiczne
oraz będące ich własnością mają być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii,
natomiast po 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki mają charakteryzować się
niemal zerowym zużyciem energii.

21

22

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowastrategia-rozwoju-regionalnego/
Uchwała Nr 198 Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowej Polityki
Miejskiej; http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20150001235
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4.2. Dokumenty Województwa Świętokrzyskiego
Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego
wraz z planem działań krótkoterminowych (POP)23
Nadrzędnym celem POP jest poprawa jakości powietrza w strefach województwa
świętokrzyskiego w celu osiągnięcia właściwych standardów, a także krajowego celu
redukcji narażenia poprzez realizację zintegrowanej polityki ochrony powietrza.
Aktualizacja POP została opracowana ze względu na występujące przekroczenia
standardów jakości powietrza w strefach województwa świętokrzyskiego oraz konieczność
osiągnięcia określonego krajowego celu redukcji narażenia. Celem dokumentu jest
wskazanie przyczyn powstawania przekroczeń substancji w powietrzu w strefach oraz
określenie kierunków i działań naprawczych, których realizacja ma doprowadzić
do poprawy jakości powietrza.
Aktualizacja POP dotyczy obszaru stref województwa świętokrzyskiego
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie
stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza: strefy miasto Kielce oraz strefy
świętokrzyskiej. Zakres dokumentu obejmuje analizy jakości powietrza dla następujących
substancji:




pył zawieszony PM10,
pył zawieszony PM2,5,
B(a)P.

Kierunki działań naprawczych:






OP1.
OP2.
OP3.
OP4.
OP5.

Redukcja emisji zanieczyszczeń ze źródeł o małej mocy do 1 MW,
Redukcja emisji zanieczyszczeń z transportu,
Ograniczenie emisji przemysłowej,
Planowanie przestrzenne,
Edukacja ekologiczna.

Dodatkowo w ramach POP wyznaczone zostały działania o charakterze
regulacyjnym określające zakazy, nakazy i działania kontrolne w celu poprawy jakości
powietrza.
W celu poprawy jakości powietrza w strefach województwa świętokrzyskiego
wyznaczono następujące działania naprawcze w ramach nadrzędnego celu
długoterminowego POP:


23

OP1. Redukcja emisji zanieczyszczeń ze źródeł o małe mocy do 1 MW:
OP1_1 Wymiana niskosprawnych źródeł spalania paliw na niskoemisyjne
w obiektach sektora komunalno-bytowego,
OP1_2 Likwidacja niskosprawnych źródeł spalania paliw i zastąpienie siecią
ciepłowniczą lub ogrzewaniem elektrycznym w sektorze komunalno bytowym,
OP1_3 Wymiana niskosprawnych źródeł spalania paliw w budynkach użyteczności
publicznej,
OP1_4 Likwidacja niskosprawnych źródeł spalania paliw i zastąpienie siecią
ciepłowniczą lub ogrzewaniem elektrycznym w obiektach użyteczności publicznej,
OP1_5 Realizacja Programów ograniczania niskiej emisji lub Planów Gospodarki
Niskoemisyjnej na obszarach występowania przekroczeń wartości dopuszczalnych
pyłu PM10 i pyłu PM2,5,
OP1_6 Termomodernizacja obiektów budowlanych,
OP1_7 Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz podłączenie nowych obiektów,
OP1_8 Rozbudowa sieci gazowej oraz podłączenie nowych obiektów,

Uchwała Nr XVII/248/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie
określenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem
działań krótkoterminowych”; https://bip.sejmik.kielce.pl/142-departament-rozwoju-obszarow-wiejskich-isrodowiska/2694-aktualizacja-programu-ochrony-powietrza-dla-wojewodztwa-swietokrzyskiego-wraz-zplanem-dzialan-krotkoterminowych.html
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OP1_9 Produkcja energii prosumenckiej z odnawialnych źródeł energii w sektorze
publicznym i mieszkaniowym,
OP1_10 Budownictwo energooszczędne i pasywne.

Zestawienie działań naprawczych w trakcie realizacji i zaplanowanych w ramach
działalności samorządów lokalnych i innych instytucji oraz podmiotów gospodarczych:














Realizacja PONE 2016-2020 miasta Kielce,
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej – etap II miasta Kielce,
Kompleksowa modernizacja energetyczna 4 obiektów użyteczności miasta Kielce,
Budowa mikroinstalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku Gimnazjum nr 7,
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej,
Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15,
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
Kotłownia gazowa kaskadowa systemowa 5x150 kW – kotły kondensacyjne z zamkniętą
komorą spalania,
Modernizacja ciepłowni,
Termomodernizacja obiektów szpitalnych,
Termomodernizacja budynku – Ekspozycja Muzealna,
Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej (przebudowa z kanałowej na sieć z rur
preizolowanych) o średnicy Dn 100÷Dn 600 o długości ok. 4000 m,
Modernizacja kotłowni węglowej oraz termomodernizacja budynków.

Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata
2015-2020 z perspektywą do roku 2025 (WPOŚ)24
Głównym celem WPOŚ jest dążenie do poprawy stanu środowiska w województwie
oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochrona
i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami.
POWIETRZE ATMOSFERYCZNE (PA) Cel strategiczny (długoterminowy do 2025 r.):
Poprawa jakości powietrza w województwie świętokrzyskim:




PA 1. Redukcja emisji ze źródeł spalania paliw o małej mocy do 1 MW:
Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych: PA 1.1. Likwidacja lub wymiana
niskosprawnych źródeł spalania paliw na niskoemisyjne (m.in. o wysokich normach
emisyjnych, z paleniskami bez rusztu), PA 1.2. Rozwój sieci ciepłowniczej
i podłączenia nowych odbiorców, PA 1.5. Podłączenie do sieci gazowniczej nowych
odbiorców,
Poprawa efektywności energetycznej: PA 1.3. Poprawa efektywności energetycznej
poprzez termomodernizację obiektów budowlanych,
Zwiększenie
udziału
energii
odnawialnej
w
ogólnej
produkcji
energii:
PA 1.4. Produkcja energii prosumenckiej z odnawialnych źródeł energii w sektorze
publicznym i mieszkaniowym,
PA 7. Osiągnięcie krajowego celu redukcji narażenia:
Ograniczenie emisji pyłu PM2,5 na obszarze miasta Kielc: PA 7.1. Realizacja
Programu ograniczania niskiej emisji lub Programu Gospodarki Niskoemisyjnej
na obszarze miasta Kielce.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) Cel strategiczny (długoterminowy do 2025 r.):
Wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii:


24

OZE 1. Zwiększenie zastosowania instalacji do produkcji energii z OZE:
Rozwój OZE w województwie: OZE 1.1. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej
pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci

Uchwała Nr XX/290/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2016 r w sprawie przyjęcia
Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020 z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2025; https://bip.sejmik.kielce.pl/237-departament-rozwoju-obszarow-wiejskich-isrodowiska/4769-program-ochrony-srodowiska-dla-wojewodztwa-swietokrzyskiego-na-lata-2015-2020-zuwzglednieniem-perspektywy-do-roku-2025.html
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dystrybucyjnej, OZE 1.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem
OZE.

Strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 (SRWŚ)25
SRWŚ ma prowadzić do korzystnych tendencji poprawy jakości powietrza
atmosferycznego. Prognoza oddziaływania na środowisko SRWŚ poddaje ocenie stan
jakości powietrza atmosferycznego wraz z uwzględnieniem napływu zanieczyszczeń
z powietrzem atmosferycznym z sąsiednich województw. Prognoza przewiduje
pogorszenie się stanu powietrza atmosferycznego w przypadku braku realizacji działań
z zakresu ochrony powietrza. Z analizy stanu środowiska wynika, że ogólny stan jakości
powietrza jest dobry. W regionie znajdują się jednak punktowe źródła zanieczyszczeń,
spośród których największy udział ma energetyka zawodowa i ciepłownictwo komunalne.
Znaczny wpływ na stan jakości powietrza ma również niska emisja pochodząca
z lokalnych kotłowni, palenisk indywidualnych oraz środków transportu. Istotne jest
tworzenie zintegrowanych systemów ciepłowniczych w miastach i podłączanie do nich
co raz większej liczby użytkowników. Modernizowane powinny być również ciepłociągi
w celu zapewnienia lepszej izolacji cieplnej.
Cel strategiczny 2 – Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju
gospodarczego Regionu:


2.1 Cenna spuścizna – ugruntowanie pozycji przemysłu i budownictwa w regionie, poprzez
m.in. wspieranie rozwoju budownictwa inteligentnego i energooszczędnego.

Cel strategiczny 6 – Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju Regionu:


6.1 Energia versus emisja, czyli próba rozwiązania dylematu, jak nie szkodzić jednocześnie
środowisku i gospodarce:
promocja i wspieranie znacznie szerszego niż dotychczas wykorzystania
odnawialnych źródeł energii (OZE), jako istotnego elementu dywersyfikacji źródeł
energii oraz budownictwa energooszczędnego,
stymulowanie wprowadzenia do sieci energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
rozwój produkcji elementów infrastruktury dla sektora opartego na odnawialnych
źródłach energii.

Plan Zagospodarowania
(PZPWŚ 2030)26

Przestrzennego

Województwa

Świętokrzyskiego

Wśród nadrzędnych priorytetów zagospodarowania przestrzennego w PZPWŚ
eksponuje się wymagania ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia oraz
bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także wymagania osób niepełnosprawnych.






25

26

wzmocnienie odporności struktur przestrzennych na zagrożenia oraz poprawa
bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie nowoczesnych, niezawodnych systemów
infrastruktury energetycznej oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
stosowanie priorytetów dla technologii niskoemisyjnych oraz systemów grzewczych nie
opartych na spalaniu paliw stałych,
zmniejszanie poziomu niskiej emisji (zwłaszcza w strefach ochrony uzdrowisk),
wdrażanie sporządzonych programów ochrony powietrza oraz opracowanie i wdrażanie
programów ograniczenia niskiej emisji,

Uchwała Nr XLII/508/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie
uchwalenia
Strategii
Rozwoju
Województwa
Świętokrzyskiego
do
2020
r.;
http://www.eswietokrzyskie.pl/strategia_wojewodztwa/index.php/polityka-rozwoju-wojewodztwa/dokumentystrategiczne
Uchwała NR XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014 r. w sprawie
uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego zwanej dalej
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego; http://bip.sejmik.kielce.pl/231departament-nieruchomosci-geodezji-i-planowania-przestrzennego/1541-plan-zagospodarowaniaprzestrzennego-wojewodztwa-swietokrzyskiego/19463.html
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podjęcie długoterminowych działań naprawczych będących celem programu ochrony
środowiska dla województwa świętokrzyskiego dla stref zakwalifikowanych do klasy d2,
realizacja działań inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza podejmowanych przez
podmioty gospodarcze i inne jednostki, w tym m.in.: cementownie, przedsiębiorstwa
energetyki cieplnej, elektrociepłownie, elektrownie oraz spółdzielnie mieszkaniowe,
realizacja działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji z sektora bytowo-komunalnego
(szczególnie w uzdrowiskach), poprzez likwidację lokalnych kotłowni, zwiększenie stopnia
centralnego uciepłowienia miast i większych miejscowości, rozbudowę sieci gazowej,
termomodernizacje budynków i in.,
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
realizacja i wspieranie inwestycji zwiększających pozyskanie energii z różnych form OZE
z wykluczeniem ich kolizyjności z cennymi zasobami środowiska przyrodniczego,
kulturowego, krajobrazu i z zabudową,
rozbudowa sieci elektroenergetycznej 110 kV w celu umożliwienia przyłączenia nowych
odbiorców i źródeł wytwórczych, zwiększenia pewności zasilania istniejących odbiorców oraz
zmniejszenia strat energii w sieci,
modernizacja przestarzałych linii elektroenergetycznych najwyższych i wysokich napięć,
przebudowa i modernizacja istniejących sieci gazociągów wysokiego ciśnienia,
sukcesywna gazyfikacja terenów wiejskich.

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020)27
Do oceny postępów realizacji Strategii Europa 2020 oraz polityki spójności na lata
2014-2020 w RPOWŚ 2014-2020 wskazany został nadrzędny cel w zakresie jakości
powietrza: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z 1990 r.;
zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii; dążenie
do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%.
Osie priorytetowe oraz priorytety inwestycyjne:


27

Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia – W ramach osi zakłada się realizację
inwestycji, których celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie
poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a w rezultacie
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do atmosfery:
Priorytet inwestycyjny 4a. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych:

1. wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze wszystkich
źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna,
biogazu, biomasy) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej,

2. budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw,

3. budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła w wysokiej kogeneracji z OZE,

4. budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej,
ciepła i chłodu w trigeneracji z OZE,
Priorytet inwestycyjny 4.b. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach:

modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne
energetycznie,

głęboka,
kompleksowa
modernizacja
energetyczna
budynków
w przedsiębiorstwach,

zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,

zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda)
technologii produkcji i użytkowania energii,
Priorytet inwestycyjny 4.c. Wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego
zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze
publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym:

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; http://www.20142020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/dokumenty-regionalne/item/152-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwaswietokrzyskiego-na-lata-2014-2020
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1. ocieplenie obiektu,
2. wymiana
okien,
drzwi
zewnętrznych,
oraz
oświetlenia
na energooszczędne,

3. przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem
do źródła ciepła lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów
wentylacji i klimatyzacji oraz systemów wodno-kanalizacyjnych,

4. instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

5. instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE,

6. instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji

7. izolacja pokrycia dachowego,

8. instalacja systemów inteligentnego zarządzania energią,
Priorytet inwestycyjny 4.e. 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:

2. budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej,

3. wymiana źródeł ciepła,
Oś priorytetowa 6. Rozwój miast:
Priorytet inwestycyjny 4c wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego
zarządzania
energią
i
wykorzystywania
odnawialnych
źródeł
energii
w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze
mieszkaniowym: kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych
(z wyłączeniem jednostek podległych administracji centralnej) wraz z wymianą
wyposażenia tych obiektów na energooszczędne zgodnie z wynikami audytów
energetycznych, w zakresie związanym m.in. z:

1. ociepleniem obiektu,

2. wymianą
okien,
drzwi
zewnętrznych
oraz
oświetlenia
na energooszczędne,

3. przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła –
likwidacja pieców grzewczych na opał stały), systemów wentylacji
i klimatyzacji, systemów wodno-kanalizacyjnych,

4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

5. instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,

6. instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji
(np. kolektory słoneczne),
Priorytet inwestycyjny 4e 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 dla zmiany klimatu: inwestycje w rozbudowę
i/lub modernizację sieci ciepłowniczych otrzymują dofinansowanie w ramach RPOWŚ
2014-2020 pod warunkiem dopuszczenia takiego wsparcia poprzez stosowne zapisy
w Umowie Partnerstwa.





Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów – jak
pobudzić
potencjał
województwa
świętokrzyskiego
2014-2020+
28
(RIS 2014-2020+)
RIS 2014-2020+ opiera się
na zasobooszczędnym budownictwie.

czterech

inteligentnych

specjalizacjach,

m.in.

Uszczegółowienie inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego:


28

Zrównoważony rozwój energetyczny:
1. Wytwarzanie Energii,
4. Odnawialne źródła energii,
6. Wytwarzanie energii elektrycznej z otaczających
z zastosowaniem energy harvesting (tj. energii z niczego),

źródeł

odnawialnych

Strategia Badań i Innowacyjności; http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-oprogramie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/item/210-regionalne-inteligentnespecjalizacje-wojewodztwa-swietokrzyskiego
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7. Energetyka prosumencka: np. źródła odnawialne małej mocy zintegrowane
z zasobnikami energii, dla poprawy jakości zasilania i efektywności energetycznej,
wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w mikroźródłach:
fotowoltaicznych, ogniwach paliwowych, biologicznych,
11. OZE w budownictwie.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW 2014-2020)29
Głównym celem interwencji POPW 2014-2020, biorąc pod uwagę zdiagnozowane
wyzwania i potencjały makroregionu Polski Wschodniej, będzie wzrost jego
konkurencyjności i innowacyjności. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację
działań:



małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie działalności innowacyjnej,
tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych MŚP w Polsce Wschodniej.

4.3. Dokumenty lokalne
Program ochrony środowiska dla miasta Kielce na lata 2012-201430
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie miasta,
odpowiedzialnymi za przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego pyłu
zawieszonego PM10 są:




emisja z zakładów energetyki,
emisja z kotłowni,
emisja z palenisk indywidualnych

sięgające do 60% udziału w tej grupie, oraz:




emisja komunikacyjna,
emisja przenoszona z terenów sąsiednich,
wtórne unoszenie pyłu.

Celem generalnym programu ochrony środowiska jest stworzenie warunków
do zapewnienia mieszkańcom Kielc zdrowego klimatu i przyjemnego otoczenia poprzez
m.in. :



przywrócenie standardów jakości powietrza,
dążenie do zapewnienia zrównoważonego wykorzystania energii w budownictwie.

Do zadań zawartych dokumencie, istotnych z punktu widzenia PONE (2017) zaliczyć
można:






29

30

działania na rzecz zmiany sposobu ogrzewania budynków,
modernizacja sieci ciepłowniczej, węzłów cieplnych oraz instalacji wewnątrz obiektów
komunalnych oraz obiektów prywatnych,
wypracowanie i wdrożenie polityki finansowej miasta, wspieranej przez województwo,
preferującej proekologiczne sposoby ogrzewania lokali i dofinansowującej zmiany
ogrzewania węglowego na proekologiczne,
wykorzystanie powstającego systemu monitoringu powietrza oraz stworzenie internetowego
systemu informacyjnego dla mieszkańców oraz informacyjnych publicznych tablic świetlnych
jak również stworzenie systemu prognoz i alarmów dot. zanieczyszczeń powietrza.

https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/program-polska-wschodnia-20142020/
Uchwała Nr XIX/423/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu
ochrony środowiska dla miasta Kielce na lata 2012-2014; http://www.um.kielce.pl/program-ochronysrodowiska-2010/

33
ATMOTERM S.A., 2017 r.

Id: 80B7FC86-32E5-4823-813C-8BFA27471B0C. Uchwalony

Strona 33

„Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Kielce” – aktualizacja 2017 r.

Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe miasta Kielce”31
Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe miasta Kielce” precyzuje politykę energetyczną miasta Kielce. Zawiera on pełną
charakterystykę gminy w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych i instalacji
odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii i paliw. Innymi słowy jest to dokument
określający w założonym okresie, potrzeby energetyczne gminy oraz możliwości i sposób
ich pokrycia.
Działania w zakresie racjonalizacji użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw
gazowych powinny polegać na:




W odniesieniu do źródeł ciepła:
Propagowaniu i popieraniu inwestycji budowy źródeł kompaktowych wytwarzających
ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu i zasilanych paliwem ekologicznym (gaz
ziemny, olej opałowy, gaz płynny, paliwa odnawialne),
Dążeniu do likwidacji indywidualnego ogrzewania węglowego poprzez rozbudowę
systemu
ciepłowniczego
(budowa
kompaktowych
węzłów
ciepłowniczych)
i gazowniczego (stosowanie indywidualnych instalacji ogrzewania gazowego),
W odniesieniu do użytkowania ciepła:
Kontynuowaniu
przedsięwzięć
związanych
ze
zwiększeniem
efektywności
wykorzystania
energii
cieplnej
w
obiektach
miejskich
(termorenowacja
i termomodernizacja
budynków,
modernizacja
wewnętrznych
systemów
ciepłowniczych oraz wyposażanie w elementy pomiarowe i regulacyjne,
wykorzystywanie ciepła odpadowego) a także wspieranie organizacyjno-prawne
przedsięwzięć termomodernizacyjnych podejmowanych przez użytkowników
indywidualnych (np. prowadzenie doradztwa, audytu energetycznego),
Dla nowo projektowanych obiektów wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu uwzględniających proekologiczną i energooszczędną
politykę państwa (np. użytkowanie energii przyjaznej ekologicznie, stosowanie
energooszczędnych
technologii
w
budownictwie
i
przemyśle,
opłacalne
wykorzystywanie energii odpadowej),
Popieraniu i promowaniu indywidualnych działań właścicieli lokali polegających
na przechodzeniu do użytkowania na cele grzewcze i sanitarne ekologicznie
czystszych rodzajów paliw, energii elektrycznej albo energii odnawialnej.

Szczegółowe informacje zawarte w Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce” przedstawione zostaną
w kolejnych rozdziałach przedmiotowego dokumentu.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Kielce32
Głównym celem strategicznym polityki przestrzennej jest osiągnięcie w naturze
i utrzymanie określonych wartości materialnych i duchowych określających godziwe
warunki życia ludności odpowiadające współczesnym potrzebom i oczekiwaniom
społecznym, poprzez:



Zachowanie równowagi środowiska przyrodniczego – ładu ekologicznego,
Zachowanie wieczystości kluczowych warunków środowiskowych i kulturowych,

W zakresie rozbudowy systemu
następujących zadań dotyczących:

31

32

ciepłowniczego

przewiduje

się

realizację

Uchwała Nr Y/57/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kielce”;
http://www.bip.kielce.pl/cliparts/uchwaly_kad_7/2015/2015_0057.pdf
Uchwała Nr LXVII/1217/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany
Nr 12 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce;
http://www.bip.kielce.pl/cliparts/uchwaly_kad_6/2014/2014_1217.pdf
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budowy w EC Kielce bloku energetycznego B-50, opalanego gazem ziemnym,
budowy magistrali ciepłowniczej „południowo-wschodniej”,
przebudowy magistrali ciepłowniczej „zachodniej”,
przebudowy sieci ciepłowniczej od komory K-06 przy ul. Jagiellońskiej do komory K-21
w rejonie Urzędu Miejskiego,
przebudowy sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Jagiellońskiej,
przebudowy sieci ciepłowniczej od komory K-07 przy ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego,
przebudowy magistral ciepłowniczych ‘wschodniej’ i „zachodniej” na terenie EC,
przebudowy magistrali ciepłowniczej „wschodniej” od EC do przepompowni przy
ul. Warszawskiej.

W zakresie rozbudowy miejskiego systemu gazowniczego zakładane kierunki
obejmą swoim zasięgiem:






zabudowę mieszkaniową w rejonie ulicy Chorzowskiej oraz Posłowice i Dyminy,
osiedle Biesak,
osiedle Zalesie,
niezgazyfikowaną część Niewachlowa z zabudową mieszkaniową przy ul. Kruszelnickiego,
zabudowę mieszkaniową przy ul. Wikaryjskiej i osiedle Cedro-Mazur.

Terenami przeznaczonymi pod planowaną zabudowę, wymagającymi uzbrojenia
w sieć gazową są:








osiedla projektowane na terenie zachodniej, mieszkaniowej części miasta,
osiedle zabudowy jednorodzinnej Dąbrowa – II etap,
rejon ul. Bęczkowskiej,
osiedle zabudowy jednorodzinnej Ostrogórka – II etap realizacji,
rejon ul Szwedzkiej i Łotewskiej,
rejon ul. Domki, Wojska Polskiego i Ronda Czwartaków,
rejon między ulicami Warszawską, Radomską, gen. Sikorskiego i Barczańską.

Rozbudowa systemu elektroenergetycznego dla potrzeb planowanej zabudowy
dotyczy terenów:





osiedli mieszkaniowych projektowanych na terenie zachodniej, mieszkaniowej części miasta,
osiedla zabudowy jednorodzinnej Dąbrowa – II etap,
w rejonie Szydłówka Górnego i po północnej stronie ul. Świętokrzyskiej,
osiedle zabudowy jednorodzinnej Ostrogórka – II etap realizacji.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (SZIT KOF)33

Kieleckiego

Obszaru

Cel 5: Poprawa efektywności energetycznej oraz inwestycje w odnawialne źródła energii:




Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w każdej gminie,
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
Realizacja planów gospodarki niskoemisyjnej.

PI 4c ma za zadanie wsparcie kompleksowych projektów dotyczących poprawy
efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej.
PI 4e. koncentruje się on na zwiększeniu efektywności energetycznej oraz
ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych w miastach – w tym celu dofinansowanie
znajdą projekty, realizujące założenia planów niskoemisyjnych dla poszczególnych gmin
m.in. w zakresie dotyczącym poprawy stanu infrastruktury np. w zakresie oświetlenia
miejskiego, wsparcie ekologicznego transportu publicznego oraz zrównoważonej
mobilności miejskiej (w tym np. ścieżki rowerowe, centra przesiadkowe, infrastruktura
transportu publicznego).
Do projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT w trybie
pozakonkursowym możemy zaliczyć: 4c. Termomodernizacja budynków użyteczności

33

http://www.um.kielce.pl/gfx/kielce2/userfiles/images/zitkof/strategia-zit-2016-06-15.pdf
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publicznej i budynków mieszkalnych będących w zasobach mieszkaniowych gminy wraz
z wykorzystaniem OZE – Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów
użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT.
Strategia rozwoju miasta Kielce na lata 2007-2020 – Aktualizacja (SRMK)34
Misją samorządu Kielc jest tworzenie miasta dobrego do życia, w którym mogą
realizować się wszystkie grupy mieszkańców. Aby to osiągnąć miasto inwestuje
w wygodną komunikację publiczną, sprawne przemieszczanie się po mieście, czystość
i jakość środowiska, edukację oraz programy profilaktyki zdrowotnej.
Cel strategiczny III: Zielone i czyste Kielce
Cel operacyjny 1. Podniesienie jakości rozwiązań infrastrukturalnych w celu zwiększenia
ich ekologiczności oraz bezpieczeństwa mieszkańców




1.4. Poprawa stanu jakości powietrza w tym m.in. poprzez realizację Programu
Ograniczania Niskiej Emisji,
1.5. Sukcesywna termomodernizacja gminnych budynków szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalych i specjalnych, przedszkoli, żłobków,
1.7. Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w celu poprawy bezpieczeństwa
energetyki cieplnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce (PGN)35
PGN jest strategicznym dokumentem, który wyznacza kierunki rozwoju gospodarki
niskoemisyjnej dla Miasta Kielce na lata 2015-2020 w zakresie działań inwestycyjnych
i nieinwestycyjnych. Plan gospodarki niskoemisyjnej ma m.in. przyczynić się
do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020,
tj.:




redukcji emisji gazów cieplarnianych,
zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,
redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane
efektywności energetycznej,

poprzez

podniesienie

a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano
przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane
są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych
(PDK).
Cel główny to ukierunkowanie rozwoju Miasta Kielce w stronę gospodarki
niskoemisyjnej, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę efektywności
energetycznej, wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i poprawę jakości
powietrza poprzez:




34

35

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 o 9,7% w stosunku do roku bazowego
(łącznie dla wszystkich interesariuszy planu), w tym o 0,8% dla miasta i miejskich jednostek
organizacyjnych,
Zmniejszenie zużycia energii do 2020 roku w stosunku do prognozy o 3,9% (łącznie dla
wszystkich interesariuszy planu), w tym o 0,4% dla miasta i miejskich jednostek
organizacyjnych; w porównaniu z rokiem bazowym odpowiednio: 4,4% i 0,5%,

Uchwała Nr XXXI/613/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 15 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia dokumentu „Strategia rozwoju miasta Kielce na lata 2007-2020. Aktualizacja";
http://www.um.kielce.pl/gfx/kielce2/userfiles/files/pliki/strategia-rozwoju-miasta-kielce-aktualizacja15092016.pdf
Uchwała Rady Miasta Kielce Nr XXVI/531/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce; http://www.um.kielce.pl/gfx/kielce2/ userfiles/files/
gospodarka-niskoemisyjna/plan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_miasta_kielce_2.pdf
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Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku do 0,23%
w prognozowanym zużyciu energii (łącznie dla wszystkich interesariuszy planu) w tym
do 0,01% dla miasta i miejskich jednostek organizacyjnych.

Realizacja powyższych celów przyczyni się bezpośrednio do realizacji celów
w zakresie ochrony powietrza wyznaczonych w POP, czyli do przywrócenia naruszonych
standardów jakości powietrza oraz zmniejszenia stężeń substancji zanieczyszczających
w powietrzu – osiągniecie poziomu dopuszczalnego PM10 i PM2,5, w powietrzu
na obszarze miasta Kielce, gdzie stwierdzono przekroczenia norm.
Realizacja celów wynikających z POP ma przyczynić się do osiągnięcia
i utrzymania poziomu stężenia pyłów zawieszonych oraz benzo(α)pirenu na poziomach
określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031). Wartości tych poziomów
są następujące:





Pył zawieszony PM10 o okresie uśredniania wyników 24 godziny – 50 μg/m3, przy
dopuszczalnej częstości przekroczeń 35 w ciągu roku,
Pył zawieszony PM10 o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy –
40 μg/m3,
Pył zawieszony PM2,5 o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy –
20 μg/m3,
Benzo(a)piren o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy – 1 ng/m3.

Zadania podzielono na poniższe obszary:




Obszar 1 – Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii
Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach użyteczności publicznej

Podniesienie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych
źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Kielce
– Budowa instalacji elektrycznej fotowoltaicznej na 10 wybranych obiektach
należących do Gminy Kielce,

Instalacja kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej oraz
paneli fotowoltaicznych w celu pozyskiwania energii elektrycznej – Rejonowe
Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych,

Zastąpienie tradycyjnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej źródłami
odnawialnymi na terenie kompleksu obiektów Policji w Kielcach przy
ul. Kusocińskiego 51,

Zakup i montaż nowych instalacji paneli fotowoltaicznych na wybranych
10 obiektach publicznych Gminy Kielce o łącznej mocy około 100 kW,
Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 250 KW – MPEC Sp. z o.o.,
Obszar 3 – Ograniczenie emisji w budynkach
Budowa i modernizacja budynków jednostek i spółek miejskich oraz sektora
mieszkaniowego i przemysłu z uwzględnieniem wysokich wymogów efektywności
energetycznej

Termomodernizacja budynków Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„ARMATURY”,

Modernizacja ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ,

Termomodernizacja budynków Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej,

Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych SUON „Zarządca”,

Termomodernizacja budynków oraz wymiana oświetlenia części wspólnych
w budynkach mieszkalnych na energooszczędne źródła światła SM Domator,

Modernizacja budynków mająca na celu poprawę ich efektywności
energetycznej,

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Puscha w Kielcach
dz. nr geod. 1839/5,

Termomodernizacje budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej
Iskra,

Termomodernizacja budynków w Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy
ul. Jagiellońskiej 76,

Termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek”,

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Kielce,
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Kompleksowa modernizacja energetyczna 4 obiektów użyteczności
publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT,

Termomodernizacja 4 obiektów sportowych na terenie Gminy Kielce,

Modernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego,

Termomodernizacja obiektów szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum
Onkologii SPZOZ,

Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Posłowickiej 98 na potrzeby
działalności statutowej MOPR,

Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Wikaryjskiej 2 na potrzeby
placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,

Termomodernizacja budynków SBM Pionier,

Termomodernizacja budynku administracyjnego cmentarza komunalnego
w Cedzynie,

Termomodernizacja obiektu strażnicy JRG nr 2,

Modernizacja wind w budynkach mieszkalnych SM Domator,

Wymiana oświetlenia części wspólnych w budynkach mieszkalnych
na energooszczędne źródła,

Modernizacja wind w budynkach mieszkalnych SM Pionier,

Modernizacja systemu ogrzewania budynków przy ul. Jasnej 24 i Wrzosowej
92 w Kielcach,

Modernizacja kotłowni gazowej oraz montaż systemu pomp ciepła,

Modernizacja kotłowni zakładowej i układów wentylacji i ogrzewania,
Obszar 6 – Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej:
Produkcja i dystrybucja ciepła:

Przebudowa i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2x Dn 600
od przepompowni przy ul. Warszawska 108 do komory K-2 przy
ul. Bp. Jaworskiego,

Przebudowa sieci ciepłowniczej 2x Dn 500 od komory K-2 przy
ul. Bp. Jaworskiego do komory K-6 przy ul. Bp. Jaworskiego,

Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej (przebudowa z kanałowej na sieć
z rur preizolowanych) o średnicy Dn100÷Dn600 o długości ok. 4000 m,

Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn 300 w rejonie Politechniki
Świętokrzyskiej od komory K-IX w kierunku ul. Świętokrzyskiej,

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej do zespołu budynków przy ul. Lecha
w Kielcach,

Przebudowa sieci ciepłowniczej 2x Dn 600 od budynku przy ul. Warszawska
108 w kierunku ul. Świętokrzyskiej,

Wymiana starej skorodowanej sieci c.o. na sieć w technologii preizolowanej,

Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDn 200 w osiedlu Podkarczówka
od komory K-K1 przy ulicy Podklasztornej do węzła cieplnego W-1 przy
ul. Kryształowej,

Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDn 200 od komory przy ulicy Planty
do komory K-23A przy ul. Piotrkowskiej,

Wymiana sieci, przyłączy i instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. (w tym
montaż zaworów równoważących hydraulicznie na pionach c.o. ciepłej
wody),

Modernizacja Miejskiej Ciepłowni przy ul. Hauke Bosaka 2a – etap IV,

Wymiana osiedlowych sieci ciepłowniczych w Świętokrzyskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej,
Obszar 7 – Dokumenty strategiczne:
Realizacja wymogów prawnych z zakresu gospodarki niskoemisyjnej:

Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kielce,






Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej:


W zakresie budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego możliwe są następujące
działania poprawiające efektywności energetyczną:
kompleksowa termomodernizacja budynków, polegająca na ociepleniu przegród
zewnętrznych, wymiana stolarki okienno-drzwiowej, wymiana źródła ciepła (kotły,
węzły cieplne) na jednostki o większej sprawności i zastosowanie paliw/energii
o niższej emisji CO2, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja
systemów wentylacyjnych (np. zastosowanie rekuperacji). Preferowana powinna być
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tzw. głęboka termomodernizacja, czyli zmniejszenie zużycia energii do poziomu
budynków mieszkalnych niskoenergetycznych np. standardu NF 40 lub NF 15,
modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez zwiększenie sprawności
wytwarzania, magazynowania i wykorzystania c.w.u., zastosowania OZE,
oszczędnych baterii kuchennych i łazienkowych oraz wykorzystanie ciepła
ze ścieków szarych,
budowa nowych energooszczędnych domów, spełniających co najmniej wymagania
WT 2021 lub standard NF 15, z programu dofinansowania budownictwa
energooszczędnego przez NFOŚiGW,
W zakresie budynków użyteczności publicznej można również zastosować wszystkie
działania wymienione dla budynków mieszkalnych,
Sektor wytwarzania energii:
Do podstawowych działań na sieciach ciepłowniczych w zakresie wzrostu
efektywności energetycznej zalicza się:

budowę nowych odcinków sieci i podłączenie nowych odbiorców,

modernizację istniejącej sieci ciepłowniczej poprzez wymianę sieci
kanałowych na preizolowane oraz wymianę izolacji,
Zjawisku niskiej emisji można przeciwdziałać m.in. poprzez:

rozbudowę sieci ciepłowniczej,

wymianę kotłowni węglowych na obiekty niskoemisyjne,

instalowanie wysokosprawnych urządzeń ciepłowniczych i budowę
nowoczesnych inteligentnych sieci ciepłowniczych,

instalowanie urządzeń ochrony powietrza,

termomodernizację budynków,

stosowanie technologii energooszczędnych i mniej zanieczyszczających
powietrze w usługach i małych zakładach przemysłowych,

rozbudowę sieci gazowej.

Aktualizacja
Lokalnego
Programu
Rewitalizacji
obszarów
miejskich,
poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-202036
W ramach poprawy jakości środowiska naturalnego zaplanowano m.in. zmianę
technologii grzewczych, termomodernizacje budynków połączone z instalacją urządzeń
przetwarzania energii odnawialnej.
W ramach poprawy stanu tkanki architektonicznej osiedli mieszkaniowych
i śródmieścia – elewacji, fasad, dachów i konstrukcji wielkiej płyty, zaplanowano:



Remonty, modernizacje zabudowy mieszkaniowej,
Termomodernizacje zabudowy mieszkaniowej.

W ramach rozwoju infrastruktury sieciowej, zaplanowano budowę, remonty
i modernizację infrastruktury technicznej:



sieci gazowej,
sieci ciepłowniczej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kielce na lata 2017-2045 (WPF)37
W WPF w zakresie poprawy jakości powietrza zaplanowano następujące
inwestycje,
dotyczące
modernizacji
energetycznej,
termomodernizacji
obiektu
użyteczności publicznej wraz z jego przebudową:


36
37

Kompleksową modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej na terenie
Gminy Kielce, w ramach ZIT,

http://www.bip.kielce.eu/documents/1036567/2805087/Aktualizacja+LPR.pdf
Uchwała Nr XXXV/735/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2017-2045; http://www.bip.kielce.eu/podglad/-/asset_publisher/BAkP/
content/16-wieloletnia-prognoza-finansowa-miasta-kielce-na-lata-20172045?redirect=http%3A%2F%2Fwww.bip.kielce.eu%2F31%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DlDZ%26p_p_life
cycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_count%3D1
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Modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce:
budynek ul. Leśna 16 wraz z jego przebudową,
Internat ZSE ul. Kaczorowskiego 8,
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 ul. Warszawska 96,
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i ul. Malachitowa,
Przedszkole Samorządowe nr 16 ul. Nowy Świat 34,
Przedszkole Samorządowe nr 21 ul. Krakowska 15a,
Przedszkole Samorządowe nr 24 ul. Chopina 3,
Przedszkole Samorządowe Nr 28 ul. Różana 12,
Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67,
Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5,
Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Piłsudskiego 42,
Zespół Szkół Informatycznych ul. Hauke Bosaka 1,
ZSZ nr 1 ul. Zgoda 31 w Kielcach,
Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku szkoły przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego
53 na potrzeby szkolnictwa zawodowego oraz budowa miejsc postojowych dla samochodów
osobowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
Wykonanie projektu i przebudowa kotłowni gazowej w budynku DPS im. Św. Brata Alberta
przy ul. Żeromskiego 4/6 – Obniżenie kosztów świadczonych na rzecz mieszkanek DPS
usług, poprzez obniżenie wydatków na zakup paliwa gazowego, napraw i remontów kotłowni
DPS,
Wymiana pokrycia dachu i więźby dachowej na budynku przy ul. Pl. Wolności 2.

Łączny koszt na zadania związane z poprawą jakości powietrza zaplanowane
w WPF na lata 2017-2022 wynosi 62 280 883,00 zł.
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Na terenie Kielc istnieje wiele uchwalonych planów zagospodarowania
przestrzennego. Analizie poddano miejscowe plany uchwalone po 2012 r. (po dacie
opracowanego PONE z 2012 r.). Poniżej przedstawiono formy zapisów, jakie znajdują się
w miejscowych planach dotyczące sposobów ogrzewania i zaopatrzenia w ciepło.






Uchwała Nr XLI/854/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE –
OBSZAR 2 – Bodzentyńska, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, IX Wieków Kielc":
zaopatrzenie
w
gaz
przewodowy:
dla
budownictwa
mieszkaniowego
do przygotowania posiłków, ciepłej wody użytkowej oraz celów grzewczych; dla
usług – dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych,
zaopatrzenie w ciepło: dla budownictwa mieszkaniowego ciepła woda użytkowa oraz
cele grzewcze; dla usług – ciepła woda użytkowa, cele grzewcze oraz cele
technologiczne; dopuszcza się stosowanie innych niż sieć cieplna sposobów
zaopatrzenia w ciepło, tj. rozwiązań z zastosowaniem paliwa gazowego, energii
elektrycznej, oleju niskosiarkowego, biopaliw, pomp ciepła oraz energii
promieniowania słonecznego (konwersja fototermiczna i fotowoltaiczna), jeżeli nie
narusza to przepisów odrębnych i pozostałych ustaleń planu,
Uchwała Nr XXXIX/813/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR
II.4.3. RADOMSKA – ulica Biskupa Mieczysława Jaworskiego" na obszarze miasta Kielce:
system sieci gazowej – zasilany z istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia
0250mm w ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego poprzez istniejącą sieć gazową,
zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych lub zbiorowych źródeł ciepła,
z zaleceniem
stosowania
paliwa
gazowego,
energii
elektrycznej,
oleju
niskosiarkowego lub odnawialnych źródeł energii,
Uchwała Nr XXXIX/814/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE –
OBSZAR l – ALEJA IX WIEKÓW KIELC, PIOTRKOWSKA, MOJŻESZA PELCA, SILNICZNA,
CICHA":
zaopatrzenie
w
gaz
przewodowy:
dla
budownictwa
mieszkaniowego
do przygotowania posiłków, ciepłej wody użytkowej oraz celów grzewczych; dla
usług – dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych,
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zaopatrzenie w ciepło: dla budownictwa mieszkaniowego ciepła woda użytkowa oraz
cele grzewcze; dla usług – ciepła woda użytkowa, cele grzewcze oraz cele
technologiczne,
Uchwała Nr XIV/258/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR
Y.3.2 ZAGNAŃSKA – ul. Łódzka" na obszarze Miasta Kielce:
system sieci gazowej – zasilany z istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia
0180mm w ul. Zagnańskiej oraz istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia
0250mm w ul. Łódzkiej, wyprowadzonej ze stacji redukcyjno-pomiarowej gazu przy
ul. Robotniczej, zlokalizowanej poza granicami planu,
zaopatrzenie w ciepło – z istniejącej sieci cieplnej zlokalizowanej po północnej
stronie ul. Łódzkiej lub z indywidualnych lub zbiorowych źródeł ciepła,
z zaleceniem
stosowania
paliwa
gazowego,
energii
elektrycznej,
oleju
niskosiarkowego lub odnawialnych źródeł energii,
Uchwała Nr LXII/1099/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany
Nr l miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "PIEKOSZOWSKA III":
zaopatrzenie w gaz przewodowy: dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
do przygotowania posiłków, ciepłej wody użytkowej oraz celów grzewczych, dla
budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i usług – dla zaspokojenia potrzeb
socjalno-bytowych,do czasu rozbudowy sieci gazowej dopuszcza się zaopatrzenie
w gaz według indywidualnych rozwiązań,
zaopatrzenie w ciepło: dla usług – z systemu sieci cieplnej – ciepła woda użytkowa,
cele grzewcze, cele technologiczne, dla budownictwa wielorodzinnego – z systemu
sieci cieplnej – ciepła woda użytkowa, cele grzewcze, dla budownictwa
jednorodzinnego ciepło do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody
z systemu sieci cieplnej lub indywidualnych źródeł ciepła z zastosowaniem paliwa
gazowego, energii elektrycznej, oleju niskosiarkowego, odnawialnych źródeł energii
i inne według indywidualnych rozwiązań,
Uchwała Nr LVIII/1036/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Wschód Obszar III.5 –
ul. Napękowska – od ul. Sandomierskiej do ul. Bohaterów Warszawy" na obszarze Miasta
Kielce:
system sieci gazowej – zasilany z istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia
w ul. Niestachowskiej, 0100 mm Sandomierskiej, 0125 mm w ul. Napękowskiej
i 0250 mm w ul. Zagórskiej, wyprowadzonych ze stacji redukcyjno-pomiarowej gazu
przy ul. Dalekiej, poza granicami planu,
zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych lub zbiorowych źródeł ciepła,
z zaleceniem
stosowania
paliwa
gazowego,
energii
elektrycznej,
oleju
niskosiarkowego lub odnawialnych źródeł energii, dla budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego planuje się zaopatrzenie w gaz przewodowy do przygotowania
posiłków, ciepłej wody użytkowej oraz celów grzewczych, dla usług planuje się
zaopatrzenie w gaz przewodowy dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych,
Uchwała Nr LVIII/1035/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR
V.9.1 – BIAŁOGON – UL. FABRYCZNA, ALEJA GÓRNIKÓW STASZICOWSKICH" na obszarze
Miasta Kielce:
zaopatrzenie w gaz przewodowy dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych i celów
grzewczych,
zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody
z indywidualnych źródeł ciepła według indywidualnych rozwiązań,
Uchwała Nr XLIX/859/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR
V.l – NIEWACHLÓWI – ul. Transportowców" na obszarze miasta Kielce:
zaopatrzenie w gaz przewodowy dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych,
do czasu rozbudowy sieci gazowej dopuszcza się zaopatrzenie w gaz według
indywidualnych rozwiązań,
zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci cieplnej – ciepła woda użytkowa, cele
grzewcze, cele technologiczne,
Uchwała Nr XLIX/858/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kielce Północ – Obszar II.2:
Centrum handlowo-usługowe u zbiegu ulic Zagnańskiej i Jesionowej" oraz Uchwała
Nr XLIX/857/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie miejscowego planu
-
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zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Śródmieście – Obszar 1.1.3 Czarnowska,
Żelazna – PKS" na obszarze miasta Kielce:
dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego planuje się zaopatrzenie w gaz
przewodowy do przygotowania posiłków, ciepłej wody użytkowej oraz celów
grzewczych,
dla usług planuje się zaopatrzenie w gaz przewodowy dla zaspokojenia potrzeb
socjalno-bytowych,
dla budownictwa mieszkaniowego planuje się zaopatrzenie w ciepło do celów
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz grzewczych,
dla usług planuje się zaopatrzenie w ciepło do celów przygotowania ciepłej wody
użytkowej, grzewczych, oraz technologicznych,
do czasu rozbudowy sieci gazowej i ciepłowniczej zaopatrzenie w gaz i ciepło według
indywidualnych rozwiązań,
dopuszcza się stosowanie lokalnych źródeł ciepła z wykorzystaniem paliwa
gazowego, energii elektrycznej, oleju niskosiarkowego lub odnawialnych źródeł
energii,
zasilanie sieci cieplnej i gazowej z istniejących systemów na warunkach określonych
przez zarządców sieci,
Uchwała Nr XLVI/825/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Północ - Obszar II:
Świętokrzyska – Ciekocka – Park l":
zaopatrzenie
w
gaz
przewodowy:
dla
budownictwa
mieszkaniowego
do przygotowania posiłków, ciepłej wody użytkowej oraz celów grzewczych; dla
usług – dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych,
do czasu rozbudowy sieci gazowej dopuszcza się zaopatrzenie w gaz według
indywidualnych rozwiązań,
zaopatrzenie w ciepło: dla usług – ciepła woda użytkowa, cele grzewcze, cele
technologiczne; dla lokalnych potrzeb dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań
tzn. własnego źródła ciepła opalanego paliwem ekologicznym lub z odnawialnych
źródeł energii,
Uchwała Nr XLII/767/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Wschód – Obszar III.3
Ostrogórka – Wojska Polskiego" na obszarze miasta Kielce:
zaopatrzenie w ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego, którego podstawowym
elementem są: istniejąca kotłownia przy ulicy J. Hauke, istniejąca sieć cieplna
zasilająca w ciepło osiedla Barwinek i Kochanowskiego,
Uchwała Nr XXV/535/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kielce Południe – Dyminy: Obszar 1
– Łanowa, Obszar 2 – Sukowska”:
na obszarze objętym planem nie przewiduje się budowy miejskiej sieci
ciepłowniczej,
na przedmiotowym obszarze dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych
źródeł ciepła,
do celów grzewczych należy stosować rozwiązania techniczne i media grzewcze
ograniczające emisję zanieczyszczeń środowiska poprzez stosowanie paliw
ekologicznych niskoemisyjnych lub alternatywnych źródeł energii (np. energia
słoneczna i geotermalna),
dopuszcza się budowę lokalnych sieci ciepłowniczych z kotłami gazowymi.

5. Ogólna charakterystyka miasta
Poniżej przedstawiono ogólną charakterystykę miasta Kielce, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb miasta, dotyczących zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe oraz i ich zaspokojenia przez poszczególne jednostki.
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Położenie
Miasto Kielce położone jest na obszarze Wyżyny Środkowomałopolskiej
w granicach mezoregionu Gór Świętokrzyskich. Przeważająca część miasta leży
w lokalnej kotlinie, którą wyznaczają38:





od
od
od
od

północy pasmo Masłowieckie ze wzniesieniem do 317 m n.p.m.,
wschodu wododział rzek Lubrzanki i Silnicy,
południa pasmo Posłowickie i Dymińskie,
zachodu lokalny wododział zlewni rzek Silnicy i Sufraganiec.

Powierzchnia i ludność
Według danych GUS Miasto Kielce w 2016 r. zajmowało powierzchnię 110 km2
a liczba mieszkańców na terenie miasta wynosiła 197 8704 (stan na 31 grudnia 2016 r.,
wg faktycznego miejsca zamieszkania).
W poniższej tabeli przedstawiono zmiany liczby ludności w latach 2012-2016
(wg danych statystycznych – stan ludności wg stałego miejsca zamieszkania
na 30.06.2016 r.).
Tabela 1.

Zmiany liczby ludności w latach 2012-2016 (wg danych statystycznych – stan ludności
wg faktycznego miejsca zamieszkania na 30.06.2016 r.)

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

Liczba
mieszkańców
[os.]

200 938

199 870

198 857

198 046

197 704

[Źródło: GUS BDL]

W latach 2012-2016 można zaobserwować ciągły spadek liczby ludności miasta
Kielce, który na przestrzeni 5 lat wyniósł ponad 1,6%.
Zasoby mieszkaniowe
Zasoby mieszkaniowe miasta Kielce to przede wszystkim budynki wielorodzinne
będące własnością Spółdzielni Mieszkaniowych i jednorodzinne będące własnością
prywatną.
Wg dostępnych ostatnich aktualnych danych GUS w roku 2015 liczba mieszkań
w mieście wynosiła 82 926 przy łącznej powierzchni mieszkań około 4 852 599 m2.
W poniższej tabeli przedstawiono porównanie zasobów mieszkaniowych w latach
2012-2015.
Tabela 2.

Porównanie zasobów mieszkaniowych w latach 2012-2015

Rok

2012

2013

2014

2015

Liczba mieszkań
[szt.]

80 036

80 653

82 007

82 929

Powierzchnia
mieszkań
[m2]

4 670 440

4 716 751

4 796 278

4 852 599

[Źródło: GUS BDL]

W latach 2012-2015 można zaobserwować ciągły wzrost liczby mieszkań
w mieście Kielce, który na przestrzeni 4 lat wyniósł ponad 3,6%.
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Budownictwo mieszkaniowe
następujące wskaźniki39:




miasta

Kielce

w

roku

2015

charakteryzują

przeciętna liczba osób/mieszkanie 2,39,
przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 58,5 m2,
przeciętna powierzchnia użytkowa/osobę 24,5 m2.

Łączna powierzchnia ogrzewana budynków to ok. 6,5 mln m2 (budynki
jednorodzinne, wielorodzinne, pozostałe), dla których zapotrzebowanie na ciepło
określono na około 596, MWt. Zapotrzebowanie ciepła sfery produkcyjnej określono
na ok. 162 MW40.
System ciepłowniczy
Na poniższym rysunku przedstawiono strukturę zaspokajania potrzeb cieplnych
centralnego ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym na terenie miasta Kielce.

Rysunek 1.

Struktura
zaspokajania
potrzeb
cieplnych
centralnego
ogrzewania
w
budownictwie
mieszkaniowym na terenie miasta Kielce [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A.
na podstawie danych z Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe miasta Kielce”].

Na kolejnym rysunku przedstawiono strukturę zapotrzebowania na moc cieplną
miasta Kielce w podziale na rodzaje budownictwa i przemysł.
Największe zapotrzebowanie na moc cieplną wykazuje budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne (37%). Potrzeby cieplne miasta pokrywane są ze źródeł pracujących na:
paliwie węglowym, gazie ziemnym, oleju opałowym i gazie płynnym a także w oparciu
o energię elektryczną i źródła odnawialne.
Największy udział w pokryciu potrzeb cieplnych przypada na paliwo węglowe –
68,6% (39,7% pokrywa system ciepłowniczy, a instalacje indywidualne węglowe 28,9%).
Produkcja ciepła w oparciu o gaz ziemny pokrywa 21,3% potrzeb miasta, energia
elektryczna to ok. 6%, olej opałowy i gaz płynny stanowią ok. 2%. Niewielki udział
w pokryciu potrzeb cieplnych miasta mają źródła odnawialne, które stanowią 2,1%.
Energia ta jest produkowana głównie w EC Kielce41.

39
40

41

GUS BDL
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Rysunek 2.

Struktura zapotrzebowania na moc cieplną miasta Kielce w podziale na rodzaje budownictwa
i przemysł [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z Aktualizacji
„Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce”].

Na kolejnym rysunku przedstawiono procentowy udział poszczególnych nośników
ciepła w pokryciu potrzeb cieplnych miasta Kielce.

Rysunek 3.

Udział poszczególnych nośników ciepła w pokryciu potrzeb cieplnych miasta Kielce
[Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z Aktualizacji „Założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce”].

Na terenie miasta znajduje się dwóch operatorów sieci ciepłowniczych42:



Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach (MPEC Sp. z o.o.),
Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa (KSM)

którzy zarządzają trzema niezależnymi systemami ciepłowniczymi.
Systemy ciepłownicze zarządzane przez MPEC Sp. z o.o. oraz KSM pokrywają
ok. 56,3% potrzeb grzewczych miasta Kielce.
Sumaryczne,
maksymalne
obciążenie
cieplne
systemu
ciepłowniczego
obsługiwanego przez MPEC Sp. z o.o. w Kielcach a zasilanego z EC Kielce w roku 2014
wg danych udostępnionych przez MPEC Sp. z o.o. przedstawia się następująco:

42
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ogrzewanie pomieszczeń (w tym wentylacja) 216,97 MWt,
przygotowanie ciepłej wody użytkowej 39,37 MWt

co w sumie daje zapotrzebowanie mocy w granicach 256,34 MWt.
System ciepłowniczy MPEC Sp. z o.o. dostarcza ciepło do odbiorców, którzy zostali
sklasyfikowani
w następujące
podgrupy:
spółdzielnie
mieszkaniowe,
budynki
jednorodzinne, budynki użyteczności publicznej, zakłady produkcyjne, pozostałe. Łączna
powierzchnia ogrzewalna dla wyżej wymienionych podgrup w roku 2014 wyniosła niemal
3 mln m2.
Na poniższym wykresie przedstawiono strukturę odbiorców ciepła obsługiwanych
przez MPEC Sp. z o.o. w Kielcach.

Rysunek 4.

Struktura odbiorców ciepła obsługiwanych przez MPEC Sp. z o.o. [Źródło: Opracowanie własne
ATMOTERM S.A. na podstawie danych z Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce”].

Największą grupę odbiorców ciepła z systemu ciepłowniczego MPEC Sp. z o.o.
w Kielcach stanowią spółdzielnie mieszkaniowe, których udział w zapotrzebowaniu ciepła
z systemów wynosi 58%.
Sumaryczne,
maksymalne
obciążenia
cieplne
i
hydrauliczne
systemu
ciepłowniczego obsługiwanego przez KSM w roku 2014 przedstawiają się następująco:



WLM-I przy ul. Szczecińskiej 19,62 MWt,
WLM-II przy ul. Żniwnej 27,66 MWt

co w sumie daje zapotrzebowanie mocy w granicach 47,28 MWt.
System ciepłowniczy KSM dostarcza ciepło do odbiorców, którzy zostali
sklasyfikowani w następujące podgrupy: spółdzielnie mieszkaniowe, budynki użyteczności
publicznej, zakłady produkcyjne i pozostałe. Łączna powierzchnia ogrzewalna dla wyżej
wymienionych podgrup wynosi niemal 560 tyś. m2.
Największą grupę odbiorców ciepła z systemu ciepłowniczego dostarczanego przez
KSM stanowią spółdzielnie mieszkaniowe, których udział w zapotrzebowaniu ciepła
z systemów wynosi około 77,3%.
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Na poniższym wykresie przedstawiono strukturę odbiorców ciepła obsługiwanych
przez KSM.

Rysunek 5.

Struktura odbiorców ciepła obsługiwanych przez Kielecką Spółdzielnię Mieszkaniową [Źródło:
Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z Aktualizacji „Założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce”].

W poniższej tabeli przedstawiono rejony miasta objęte systemem ciepłowniczym
MPEC Sp. z o.o. i KSM.
Tabela 3.

Rejony miasta objęte systemem ciepłowniczym MPEC Sp. z o.o. i KSM

System ciepłowniczy

MPEC Sp. z o.o. w Kielcach

KSM

Dostawca ciepła

Elektrociepłownia Kielce

Zakład Energetyki Cieplnej
(kotłownia przy ul. Szczecińskiej,
kotłownia przy ul. Żniwnej)

Rejony miasta

Os. Ślichowice,
Os. Pod Dalnią,
Os. Czarnów,
Os. Herby,
Os. Jagiellońskie,
Os. Podkarczówka,
Os. Uroczysko,
Os. Na Stoku,
Os. Świętokrzyskie,
Os. Szydłówek,
Os. Słoneczne Wzgórze,
Os. Bocianek,
Os. Sady,
Rejon Politechniki,
Rejon ul. Bp. Kaczmarka,
Os. Chęcińskie.

Os. Sandomierskie,
Os. Czarneckiego,
budynki mieszkalne oraz użyteczności
publicznej w rejonie ulicy Zagórskiej,
Żeromskiego,
Kieleckie Centrum Kultury,
Os. Zagórska-Północ,
Os. Zagórska-Południe,
zakłady przemysłowe w rejonie ulicy
Zbożowej, Rolnej i Górnej.

[Źródło:

Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z Aktualizacji „Założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce”]
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Na kolejnym rysunku przedstawiono mapę sieci ciepłowniczej na terenie miasta
Kielce.

Rysunek 6.

Mapa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kielce [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A.
na podstawie danych z MSIP].

System gazowniczy
W poniższej tabeli przedstawiono strukturę odbiorców gazu w gospodarstwach
domowych w latach 2012-2015.
Tabela 4.

Struktura odbiorców gazu w gospodarstwach domowych w latach 2012-2015
Rok

2012

2013

2014

2015

Odbiorcy domowi bez ogrzewania (gaz na cele
przygotowania posiłków)
[szt.]

48 535

58 593

58 489

58 269

Odbiorcy domowi
z ogrzewaniem [szt.]

9 556

8 882

9 265

9 500

Ogółem
[szt.]

58 091

67 475

67 754

67 769

[Źródło: GUS BDL]

System gazowniczy pokrywa większą cześć miasta. Centrum Kielc zgazyfikowane
jest w 100%. Istnieją jednak możliwości techniczne budowy sieci gazowej. Budynki
w centrum miasta zasilane są z sieci gazowej niskiego ciśnienia natomiast pozostała
część Kielc zasilana jest z sieci gazowej średniego ciśnienia.
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Na kolejnym rysunku przedstawiono mapę sieci gazowej na terenie miasta Kielce.

Rysunek 7.

Mapa sieci gazowej na terenie miasta Kielce [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A.
na podstawie danych z MSIP].

Na następnym wykresie przedstawiono strukturę zużycia gazu.

Rysunek 8.

Struktura zużycia gazu [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych
z Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
miasta Kielce”].

W poniższej tabeli przedstawiono zużycie
w gospodarstwach domowych w latach 2012-2015.
Tabela 5.

gazu

(na

cele

grzewcze)

Zużycie gazu w gospodarstwach domowych w latach 2012-2015 [Źródło: GUS BDL]
Rok

2012

2013

2014

2015

Zużycie gazu [tys. m3]

30 328,9

31 752,7

28 033,3

28 610,9

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań [tys. m3]

17 053,5

18 344,5

16 002,0

15 559,4
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Energia elektryczna
Na terenie miasta Kielce znajdują się obiekty najwyższego napięcia, takie jak linie
energetyczne, których właścicielem jest spółka PSE S.A. i stacje elektroenergetyczne,
których współwłaścicielami są spółka PSE S.A. oraz PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Skarżysko-Kamienna. Koncesję na dystrybucję energii elektrycznej posiada spółka PGE
Dystrybucja S.A. Obrotem energii elektrycznej zajmuje się spółka PGE Obrót S.A.
Przesyłem, dystrybucją i obrotem energii elektrycznej na obszarze miasta zajmuje się
również przedsiębiorstwo PKP Energetyka Sp. z o.o.
Na terenie miasta Kielce produkowana jest energia elektryczna w blokach
energetycznych
o
łącznej
mocy
17,5 MWe,
które
zainstalowane
są w PGE Elektrociepłownia Kielce S.A.
Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej w roku 2013 wynosi:



237,92 MWh – blok węglowy,
10,94 MWh – blok biomasowy.

Na terenie miasta nie prowadzone są inwestycje polegające na budowie lub
modernizacji sieci dystrybucyjnej dostosowujących je do przyłączania nowych źródeł
energii elektrycznej powstającej w oparciu o odnawialne źródła energii.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną wynika z potrzeb gospodarstw
domowych, obiektów użyteczności publicznej oraz potrzeb zakładów funkcjonujących
na terenie miasta. Na terenie miasta energia elektryczna dostarczana jest do 84 425
gospodarstw domowych, 9 043 obiektów usługowych oraz 152 firm produkcyjnych.
Roczne zużycie energii elektrycznej przez odbiorców zlokalizowanych na terenie Kielc
wynosi 594 959,299 MWh.
Zapotrzebowanie na energię
krajowymi systematycznie rośnie43.

elektryczną

w

mieście

zgodnie

z

tendencjami

Grupy taryfowe:







Grupa A – dla największych odbiorców (tj. kopalnie, duże fabryki) zasilanych z sieci
elektroenergetycznych wysokiego napięcia,
Grupa B – dla dużych firm zasilanych z sieci elektroenergetycznych średniego napięcia,
Grupa C – dla małych i średnich firm zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego
napięcia,
Grupa G – dla gospodarstw domowych, pomieszczeń gospodarczych, związanych
z prowadzeniem gospodarstw domowych, lokali o charakterze zbiorowego mieszkania,
jednostek penitencjarnych i wojskowych w części bytowej, domów letniskowych, domów
kempingowych i altan w ogródkach działkowych oraz oświetlenia w budynkach
mieszkalnych,
Grupa R – odbiory bez układów pomiarowo-rozliczeniowych, celem zasilania: silników syren
alarmowych, stacji ochrony katodowej gazociągów, oświetlania reklam, krótkotrwałego
poboru energii elektrycznej trwającego nie dłużej niż rok.

Na poniższym wykresie przedstawiono strukturę odbiorców energii elektrycznej
dla grup taryfowych ze względu na zużycie energii.
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Rysunek 9.

Struktura odbiorców energii elektrycznej dla grup taryfowych ze względu na zużycie energii
[Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z Aktualizacji „Założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce”].

Techniczne możliwości modernizacji istniejących systemów grzewczych
Zmiany w zapotrzebowaniu na ciepło wynikają z:




podłączania budynków istniejących,
podłączania budynków nowo projektowanych,
zabudowy terenów rozwojowych

z jednej strony i postępującym procesem termomodernizacji z drugiej.
Planowane nowe sieci magistralne44:









budynek administracyjny na ul. Nowy Świat,
budynek Bramy Zachodniej na terenie oraz budynek garażowy z częścią magazynową firmy
TARGI S.A. Kielce,
budynek Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu na ul. Świętokrzyskiej,
6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na ulicach: Szajnowicza, Kaznowskiego,
Raciborskiego, Tektonicznej, Orląt Lwowskich oraz Okrzei,
budynek Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów na ul Hauke Bosaka,
budynek pawilonu handlowego na ul. Planty,
budynek Starostwa Powiatowego na ul. Wrzosowej,
budynek usługowy na ul. Warszawskiej.

W zasięgu obu kotłowni należących do KSM znajdują się również tereny
rozwojowe budownictwa jednorodzinnego, które należy traktować jako jedne
z podstawowych kierunków rozwoju systemu ciepłowniczego.
Planowana gazyfikacja nie zgazyfikowanych jeszcze terenów gminy Kielce45:


44

45

wykonanie podłączenia technologicznego gazociągów średniego ciśnienia:
ul. Szajnowicza – ul. Skrajna,
ul. Batalionów Chłopskich, ul. Kruszelnickiego od ul. 1-go Maja,
wschodnia część Kielc – odcinek od ul. Prostej do ul. Sandomierskiej,
w kierunku Cedzyny – zasilenie os. Cedro Mazur przy cmentarzu oraz prowadzenie
dalszej gazyfikacji w kierunku Górna,
od ul. Szajnowicza, ul. Malików w kierunku Górek Szczukowskich i Piekoszowa,
ul. Piekoszowska,
od ul. Jesionowej do ul. IX Wieków Kielc wzdłuż rzeki Silnica,
os. Dąbrowy II od ul. Wincentego Witosa lub ul. Warszawskiej,

Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce”
ENERGOPROJEKT – KATOWICE S.A., 2014 r.
Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce”
ENERGOPROJEKT – KATOWICE S.A., 2014 r.
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wykonanie podłączenia technologicznego gazociągów niskiego ciśnienia:
od stacji red. Li-go stopnia przy ul. Sandomierskiej (rejon Zieleni Miejskiej)
do ul. Radlińskiej,
rejon ul. Leszczyńskiej.

Na kolejnych mapach pokazano przebiegi planowanych nowych sieci
magistralnych. Planowane sieci ciepłownicze zaznaczono kolorem fioletowym, natomiast
kolorem pomarańczowym pokazano przebiegi planowanych sieci gazowych.

Rysunek 10. Przebiegi planowanych przez MPEC Kielce Sp. z o.o. nowych
[Źródło: Opracowanie ATMOTERM S.A. na podstawie danych z MSIP].

sieci

magistralnych
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Rysunek 11. Przebiegi planowanych nowych
na podstawie danych z MSIP].

sieci

gazowych

[Źródło: Opracowanie

ATMOTERM

S.A.

5.1. Wyznaczenie w sposób graficzny, strefy na terenie Kielc, w której
dopuszczona zostanie realizacja zadania polegającego na trwałej likwidacji
systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie na piec
5 generacji, w którym paliwem będzie pellet
Na kolejnym rysunku przedstawiono strefy (obszary) miasta (15 obszarów), dla
których przewiduje się dopuszczenie realizacji zadania polegającego na trwałej likwidacji
systemów ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie na piec 5 generacji
na pellet. Wyznaczono takie strefy, w których nie istnieje zarówno sieć ciepłownicza, jak
i gazownicza oraz nie istnieją plany ich rozbudowy, a dla których nie ma możliwości
technicznych skorzystania z bardziej ekologicznych źródeł ciepła.
Przeanalizowano odległości budynków od istniejącej i planowanej sieci
ciepłowniczej i gazowniczej. Wyselekcjonowano budynki, które znajdują się w odległości
większej niż 15 m od ww. sieci. Analiza ta została wykorzystana do zaproponowania
obszarów, w których zostanie dopuszczona trwała likwidacja ogrzewania na paliwa stałe i
jego zamiana na piec 5 generacji na pellet.
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Rysunek 12. Strefy na terenie miasta Kielce, w których dopuszczona zostanie realizacja zadania polegającego na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie
stałym i jego zamianie na piec 5 generacji, w którym paliwem będzie pellet [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z MSIP].
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Na kolejnej mapie przestawiono 15 stref na tle poszczególnych obrębów miasta, dla których dopuszcza się realizację zadania
polegającego na likwidacji systemów ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie na kocioł 5 generacji na pellet.

Rysunek 13. Strefy na terenie miasta Kielce, w których dopuszczona zostanie realizacja zadania polegającego na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie
stałym i jego zamianie na piec 5 generacji, w którym paliwem będzie pellet na tle obrębów miasta [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie
danych z MSIP].
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Obręby, które w całości zostały zakwalifikowane jako strefa, w której dopuszcza
się zadanie polegające na likwidacji ogrzewania na paliwo stałe i jego zamianie na kotły 5
generacji na pellet:









266101_1.0001
266101_1.0028
266101_1.0013
266101_1.0029
266101_1.0018
266101_1.0027
266101_1.0019
266101_1.0003

–
–
–
–
–
–
–
–

ST1,
ST2,
ST3,
ST4,
ST5,
ST7,
ST8,
ST9.

Na kolejnych mapach przestawiono 7 stref, które zajmują:









większą część obrębu 266101_1.0026 oraz niewielki obszar wschodniej części obrębu
266101_1.0025 – ST6,
niewielki obszar wschodniej część obrębu 266101_1.0032 – ST10,
niewielki obszar północno-wschodniej części obrębu 266101_1.0030 – ST11,
niewielki obszar środkowo-zachodniej części obrębu 266101_1.0015, niewielki obszar
północno-wschodniej części obrębu 266101_1.0021 i niewielki obszar południowowschodniej części obrębu 266101_1.0014 – ST12,
niewielki obszar środkowo-wschodniej części obrębu 266101_1.0007 – ST13,
niewielki obszar środkowej i południowo-zachodniej części obrębu 266101_1.0008 – ST14,
niewielki obszar środkowo-wschodniej części obrębu 266101_1.0032 – ST15.

Na poniższych wykresach przestawiono w przybliżeniu obszary, które nie stanowią całego
obrębu miasta, a tylko zajmują jego część:

Rysunek 14. Strefa nr ST6 na terenie miasta Kielce, w której dopuszczona zostanie realizacja zadania
polegającego na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie
na piec 5 generacji, w którym paliwem będzie pellet na tle obrębów miasta [Źródło: Opracowanie
własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z MSIP].
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Rysunek 15. Strefa nr ST10 na terenie miasta Kielce, w której dopuszczona zostanie realizacja zadania
polegającego na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie
na piec 5 generacji, w którym paliwem będzie pellet na tle obrębów miasta [Źródło: Opracowanie
własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z MSIP].

Rysunek 16. Strefa nr ST11 na terenie miasta Kielce, w której dopuszczona zostanie realizacja zadania
polegającego na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie
na piec 5 generacji, w którym paliwem będzie pellet na tle obrębów miasta [Źródło: Opracowanie
własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z MSIP].
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Rysunek 17. Strefa nr ST12 na terenie miasta Kielce, w której dopuszczona zostanie realizacja zadania
polegającego na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie
na piec 5 generacji, w którym paliwem będzie pellet na tle obrębów miasta [Źródło: Opracowanie
własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z MSIP].

Rysunek 18. Strefa nr ST13 na terenie miasta Kielce, w której dopuszczona zostanie realizacja zadania
polegającego na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie
na piec 5 generacji, w którym paliwem będzie pellet na tle obrębów miasta [Źródło: Opracowanie
własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z MSIP].
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Rysunek 19. Strefa nr ST14 na terenie miasta Kielce, w której dopuszczona zostanie realizacja zadania
polegającego na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie
na piec 5 generacji, w którym paliwem będzie pellet na tle obrębów miasta [Źródło: Opracowanie
własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z MSIP].

Rysunek 20. Strefa nr ST15 na terenie miasta Kielce, w której dopuszczona zostanie realizacja zadania
polegającego na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie
na piec 5 generacji, w którym paliwem będzie pellet na tle obrębów miasta [Źródło: Opracowanie
własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z MSIP].
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W kolejnej tabeli przedstawiono informacje dotyczące poszczególnych stref wraz
z podaniem obrębu miasta, do którego należą i ilością zlokalizowanych na ich terenie
budynków. Boldem zaznaczono strefy, które obejmują całe obręby.
Tabela 6.

Strefy na terenie miasta Kielce, w których dopuszczona zostanie realizacja zadania polegającego
na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie na piec
5 generacji, w którym paliwem będzie pellet

Nr strefy

Nr obrębu

Ilość
budynków

Obręb

ST1

266101_1.0001

252

ul. Miedziana, ul. Podporucznika Zbigniewa
Kruszelnickiego "Wilka"

ST2

266101_1.0028

116

ul. Nastole, ul. Posłowicka

ST3

266101_1.0013

106

ul. Białogońska, ul. Bobrowa, ul. Młyńska,
ul. Piekoszowska, ul. Pietraszki, ul. Siedmiu Źródeł,
ul. Władysława Dzikowskiego, ul. Wygon

ST4

266101_1.0029

52

ul. Leśniówka

ST5

266101_1.0018

133

ul. Aleksandrówka, ul. Dobromyśl, ul. Janowska,
ul. Natalii Machałowej

ST6

266101_1.0025,
266101_1.0026

218

ul. Wikaryjska, ul. Cedro Mazur, ul. Cmentarna,
ul. Jarzynowa, ul. Lubrzanka, ul. Warkocz, ul. Warzywna,
ul. Wikaryjska, ul. Zielna

406

ul. Będzińska, ul. Charsznicka, ul. Chorzowska,
ul. Księdza Antoniego Żrałka, ul. Olkuska,
ul. Posłowicka, ul. Sędziszowska, ul. Sławkowska,
ul. Stacyjna, ul. Tarasowa, ul. Trzuskawicka,
ul. Ustronie, ul. Wolbromska, ul. Zagrabowicka,
ul. Zenobiusza Klembowskiego

ST7

266101_1.0027

ST8

266101_1.0019

528

ul. Aleksandrówka, ul. Bobrzańska, ul. Browarna,
ul. Garbarska, ul. Janowska, ul. Krakowska,
ul. Laskowa, ul. Łopuszniańska, ul. Natalii Machałowej,
ul. Przegony, ul. Ślazy, ul. Wodna, ul. Za Walcownią,
ul. Zalesie, ul. Zgórska

ST9

266101_1.0003

170

ul. Batalionów Chłopskich, ul. Malików, ul. Miedziana

ST10

266101_1.0032

46

ul. Klecka

ST11

266101_1.0030

37

ul. Przyłogi

ST12

266101_1.0014,
266101_1.0015,
266101_1.0021

73

ul. Bernardyńska, ul. Podklasztorna, pl. Karczówka-Klasztor,
ul. Bernardyńska, ul. Karczówkowska, ul. Podklasztorna

ST13

266101_1.0007

132

ul. Północna, ul. Radomska, ul. Starogórska, ul. Szybowcowa

ST14

266101_1.0008

229

ul. Kolejarzy, ul. Malików, ul. Mariana Raciborskiego,
ul. Piekoszowska

266101_1.0032

31

ul. Chabrowa, ul. Rozmarynowa

ST15
[Źródło:

Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z MSIP]

Łącznie we wszystkich strefach zlokalizowanych jest 2 529 budynków.
Ponadto w ramach przedmiotowego opracowania przygotowano dane
przestrzenne w postaci warstw informacyjnych, które zawierają wykaz warstw
wraz z opisem atrybutów, obejmujący m.in. nazwę strefy, adres budynków
wchodzących w skład każdej strefy: ulica, numer budynku.
Na obszarach poza wyznaczonymi strefami, tam gdzie istnieje techniczna
możliwość
skorzystania
z niskoemisyjnych
źródeł ciepła
lub
ciepła
systemowego, powinny zostać wprowadzone zapisy w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach zabudowy, które
w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną będą zawierały następujące ustalenia:
1. dostawa ciepła, dla nowych odbiorców, z miejskiego systemu
ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie w oparciu o istniejącą
infrastrukturę,
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2. budowa sieci i przyłączenie odbiorców po spełnieniu warunków
technicznych,
3. dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych
źródeł ciepła, opartych na paliwach gazowych i płynnych oraz energii
elektrycznej i odnawialnej, nie powodujących
ponadnormatywnego
zanieczyszczenia powietrza,
4. dla planowanej zabudowy nie dopuszcza się zaopatrzenia w ciepło z
indywidualnych kotłów na paliwa stałe;
5. dopuszcza się pozostawienie istniejących indywidualnych źródeł ciepła
opartych na paliwach stałych do czasu ich modernizacji.
Wyżej wymienione propozycje odpowiadają na zapisy POP, w których w
opisie działań naprawczych znajdują się następujące wytyczne:
1. „W planach zagospodarowania przestrzennego zapisy wskazywać muszą na
stosowanie systemów grzewczych ograniczających negatywny wpływ na jakość
powietrza”.
2. „W przypadku braku planów zagospodarowania przestrzennego w decyzjach
o warunkach zabudowy należy wskazywać stosowanie systemów grzewczych
ograniczających negatywny wpływ na jakość powietrza”.

6. Analiza istniejącego stanu jakości powietrza w Kielcach
6.1. Charakterystyka niskiej emisji
6.1.1.

Definicja niskiej emisji

Niska emisja powstaje w wyniku procesów spalania paliw w lokalnych kotłowniach
i piecach oraz z procesów spalania paliw w silnikach samochodowych.
Procesowi spalania paliw towarzyszy emisja między innymi takich substancji jak:
pyły, tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenki węgla, metale ciężkie. Znaczący udział
w emisji tych substancji mają procesy spalania w domowych piecach grzewczych, gdzie
stosuje się konwencjonalne ogrzewanie węglowe. Paliwem wykorzystywanym
w paleniskach domowych jest najczęściej węgiel o złej charakterystyce i niskich
parametrach grzewczych (m.in. wartości opałowej).
Niejednokrotnie również stan techniczny indywidualnych kotłów nie odpowiada
wymaganym warunkom technicznym. Urządzenia te charakteryzują się dość niską
sprawnością, co wpływa negatywnie na procesy spalania, a zarazem emisję
zanieczyszczeń. W domowych paleniskach osiągamy maksymalną temperaturę 500°C,
natomiast w spalarniach odpadów temperatura osiąga wysokość 800-1200°C. W takich
wysokich temperaturach dochodzi do likwidacji wielu niebezpiecznych dla zdrowia
ludzkiego, substancji, czego nie obserwuje się w temperaturach poniżej 500°C.
Dodatkowo, zły stan techniczny kotłów i przewodów kominowych pogarsza parametry
emisji zanieczyszczeń, co stanowi duże zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników
takich instalacji. Dlatego proces spalania należy rozpatrywać w systemie paliwo – kocioł –
komin. Od tych trzech czynników i ich warunków eksploatacyjnych zależy efektywność
spalania oraz emisja zanieczyszczeń do powietrza. Celem zapewnienia bezpieczeństwa
oraz podniesienia efektywności energetycznej, a co za tym idzie zmniejszenia emisji
substancji, istotna jest okresowa kontrola stanu technicznego kotłów oraz
przeprowadzanie przeglądów kominiarskich. Zdarza się jednak, że celem zaoszczędzenia
niewielkiej ilości środków z domowego budżetu, w kotłach i piecach spalane są odpady.
Powoduje
to
emisję
szczególnie
niebezpiecznych
dla
zdrowia
substancji,
np. benzo(α)pirenu, dioksyn, furanów.
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Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że emisja substancji następuje
z emitorów (kominów), które mają zaledwie kilkanaście lub kilkadziesiąt metrów
wysokości co powoduje, że przy zwartej zabudowie mieszkaniowej, zanieczyszczenia
gromadzą się wokół miejsca ich powstawania, stając się poważnym problemem
ekologicznym i zdrowotnym lokalnych społeczności.
6.1.2.

Wpływ niskiej emisji na zdrowie

Oprócz znaczącego wpływu na środowisko, substancje zawarte w emitowanych
do powietrza spalinach, przyczyniają się do powstawania u ludzi wielu groźnych chorób,
głównie nowotworowych. W poniższej tabeli przedstawiono substancje emitowane
do powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka.
Tabela 7.

Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka [źródło: http://smog.imgw.pl/content/health]

Zanieczyszczenie

Wpływ na ludzkie zdrowie

Pył zawieszony
PM10 i PM2,5

Pył zawieszony jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w
powietrzu. Cząsteczki te zawierają różne składniki jak np.: siarkę, związki organiczne (np.
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny
(takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył drobny o średnicy poniżej 2.5µm jest
najbardziej niebezpieczny. Dociera on do pęcherzyków płucnych a nawet penetruje do
naczyń krwionośnych, a stamtąd do krwiobiegu, stąd jest równo szkodliwy dla układu
oddechowego jak i układu krążenia. Większe ziarna pyłu mogą powodować stany zapalne
spojówek oraz błony śluzowej nosa i gardła. Długotrwałe narażenie na wysokie stężenia
pyłu zawieszonego sprzyja wystąpieniu przewlekłej zaporowej choroby płuc, a także
zmniejszeniu sprawności i wydolności płuc. Krótkoterminowe narażenie na wysokie
stężenie może nasilać objawy choroby płuc, różnych chorób o podłożu alergicznym (astma,
egzema, katar sienny, zapalenie spojówek) i chorób serca (zwiększona krzepliwość krwi,
zaburzenia rytmu), a także zwiększać podatność na infekcje dróg oddechowych.

WWA to grupa organicznych związków chemicznych występujących w węglu, ropie
naftowej i produktach pochodnych, takich jak koks, asfalt, benzyna. WWA dostają się do
atmosfery wskutek niekompletnego spalania paliw stałych i płynnych oraz śmieci. Im mniej
Wielopierścieniowe
efektywny jest proces spalania tym więcej WWA dostaje się do atmosfery. Najbardziej
Węglowodory
rozpowszechnionymi związkami z tej grupy są benzo(α)piren i naftalen. WWA występują
Aromatyczne
również w dymie tytoniowym oraz dymie pochodzącym ze spalania drzewa i świec. Dłuższe
narażenie na WWA może spowodować wystąpienie katarakty, uszkodzenia nerek i wątroby,
(WWA)
niewydolność układu odpornościowego a także nowotwory. Rozwijający się płód oraz dzieci
we wczesnym okresie rozwojowym są szczególnie podatne na działanie WWA, które mogą
prowadzić do opóźnienia ich rozwoju mentalnego.
Dwutlenek azotu
(NOx)

Dwutlenek azotu NO2 uszkadza komórki układu immunologicznego w płucach i powoduje
zwiększenie podatności na infekcje układu oddechowego. Może powodować wzrost
wrażliwości astmatyków na alergeny, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo
napadu astmatycznego. Długotrwałe narażenie zwiększa ryzyko chorób układu
oddechowego.

Dwutlenek siarki
(SO2)

Wysokie stężenia SO2 wpływają niekorzystnie na układ oddechowy, uszkadzając nabłonek
dróg oddechowych (nos, gardło, płuca) oraz powodując ich zwężenie.

Tlenek węgla
(CO)

Długotrwała ekspozycja na działanie CO wywołuje zmiany w układzie naczyniowosercowym. CO dyfundując do krwi łączy się z hemoglobiną i powstaje hemoglobina
tlenkowęglowa (HbCO) co uniemożliwia spełnianie podstawowej funkcji hemoglobiny przenoszenia tlenu. Przy narażeniu na wysokie stężenia tlenku węgla, wysokie stężenia
HbCO mogą wywoływać napady dławicy sercowej. Nie bez znaczenia są także badania
wskazujące na hamujący wpływ CO na odpowiedź immunologiczną organizmu, co może
przyczyniać się do zmniejszenia odporności na zakażenia

O3

Ozon jako zanieczyszczenie powietrza powstaje na skutek przemian fotochemicznych min.
lotnych związków organicznych i tlenków azotu zachodzących pod wpływem światła
słonecznego. Maksymalne stężenia ozonu obserwowane są w okresie letnim, w trakcie
słonecznych, upalnych i suchych dni. Największe stężenia obserwuje się w dużych
aglomeracjach miejskich, a głównym powodem jego powstawania jest emisja spalin
samochodowych. Ozon atakuje i uszkadza komórki wyścielające drogi oddechowe
powodując obrzęk i proces zapalny, a także kaszel oraz zapalenie gardła. Upośledza
funkcje płuc, nasila objawy zapalenia oskrzeli i rozedmy, sprzyja występowaniu ataków
astmatycznych. Zmniejsza odporność układu oddechowego na infekcje.
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6.2. Pozostałe źródła emisji
Poza źródłami niskiej emisji związanymi ze spalaniem paliw w sektorze
komunalno-bytowym na terenie Kielc występują również inne źródła emisji
zanieczyszczeń do powietrza, które nie są przedmiotem aktualizacji oraz nie wchodzą
w zakres opracowania dokumentu.
Do źródeł tych zalicza się:






punktowe źródła emisji, które związane są ze spalaniem paliw w kotłach i piecach oraz
technologią prowadzoną w danym zakładzie (emisja zanieczyszczeń z tych źródeł odbywa
się z emitorów (kominów) dużo wyższych niż w przypadku emisji niskiej),
liniowe źródła emisji (również zaliczane do źródeł niskiej emisji), związane z transportem
(emisja zanieczyszczeń związana jest ze spalaniem paliw w silnikach (tzw. emisja
spalinowa) oraz dodatkowo z procesami ścierania jezdni, opon i hamulców (tzw. emisja
pozaspalinowa), źródłem emisji jest również unoszenie drobin pyłu w wyniku wzniecania
go z powierzchni na skutek ruchu pojazdów (tzw. emisja wtórna)),
źródła emisji niezorganizowanej, np. otwarte hałdy węgla lub innych materiałów sypkich,
gleby (emisja związana jest z występowaniem tzw. erozji wietrznej, której towarzyszy
przemieszczanie się materiału pod wpływem wiatru jako środka transportu).

6.3. Łączna emisja zanieczyszczeń z terenu Kielc
Na terenie miasta oszacowano sumaryczną emisję pyłu zawieszonego PM10, pyłu
zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu ze źródeł niskiej emisji (powierzchniowych
i liniowych), punktowych w 2014 r. na potrzeby opracowania POP. Zestawienie emisji
z poszczególnych rodzajów źródeł emisji na terenie strefy miasto Kielce ilustruje poniższa
tabela.
Tabela 8.

Zestawienie emisji poszczególnych substancji ze źródeł emisji na terenie strefy miasto Kielce
w 2014 r.
Wielkość emisji

Rodzaj emisji

Pyłu zawieszonego PM10
[Mg/rok]

Pyłu zawieszonego PM2,5
[Mg/rok]

Benzo(a)pirenu
[Mg/rok]

Emisja punktowa

166,17

132,93

0,0699

Emisja powierzchniowa

581,36

571,37

0,2808

Emisja liniowa, w tym:
Drogi krajowe
Drogi wojewódzkie
Inne drogi

389,12
102,23
66,86
220,03

361,66
94,89
62,11
204,66

0,0008
0,0002
0,0001
0,0005

Emisja niezorganizowana:
hałdy i zwałowiska, kopalnie
odkrywkowe i zakłady
przeróbcze

6,30

1,51

-

Emisja z rolnictwa, w tym:
Uprawy
Hodowla

19,22
2,89
16,33

2,9
0,55
2,35

-

Razem

1 162,17

1 070,37

0,3515

[Źródło:

Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie POP]

Jak wynika z zestawienia z powyższej tabeli, największy udział w całkowitej emisji
pyłów zawieszonych oraz benzo(a)pirenu mają źródła emisji powierzchniowej. Dla pyłu
zawieszonego PM10 udział tych źródeł wynosi 50% a dla benzo(a)pirenu ok. 80%.
W emisji pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 istotny udział ma również
emisja liniowa – 33% w całkowitej wielkości emisji PM10 ze strefy.
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6.4. Opis stref z występującymi przekroczeniami poziomu dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 i poziomu docelowego
benzo(a)pirenu
6.4.1.

Analiza jakości powietrza na terenie miasta

Na terenie Kielc badanie i ocena jakości powietrza dokonywana jest w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), który prowadzony jest przez WIOŚ
w Kielcach. Na podstawie zebranych wyników badań, dokonywana jest roczna ocena
jakości powietrza w strefie.
Ocenę jakości powietrza dla Kielc wykonano dla lat 2012-2016. Dokonana ona
została pod kątem spełnienia ustanowionych wymagań mających na calu ochronę
zdrowia. Do kryteriów tych należą:



poziom SO2, NO2, CO, C6H6, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,546

i zawartość ołowiu Pb w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu,
poziom As, Cd, Ni, B(a)P w pyle zawieszonym PM10.

W województwie świętokrzyskim ocena jakości powietrza w latach 2012-2016
wykonywana była w zależności od ustanowionych stref. Wyróżnia się tu strefę miasto
Kielce oraz strefę świętokrzyską.
Wynikowe klasy jakości powietrza dla strefy miasto Kielce w latach 2012-2016
dla poszczególnych zanieczyszczeń z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu
ochrony zdrowia, przedstawione zostały w poniższej tabeli.
Tabela 9.
Rok

Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń dla strefy miasto Kielce (PL2601), uzyskane
w ocenie rocznej dokonanej w latach 2012-2016
Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona zdrowia ludzi

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

PM2,5

O3*

O3**

2012

A

A

C

A

A

A

A

A

A

C

C/C2*

A

D2

2013

A

A

C

A

A

A

A

A

A

C

C/C2*

A

D2

2014

A

A

C

A

A

A

A

A

A

C

C/C2*

A

D2

2015

A

A

C

A

A

A

A

A

A

C

C/C1*

A

D2

2016

A

A

C

A

A

A

A

A

A

C

A/C1*

A

D2

*
wg poziomu docelowego
**
wg poziomu celu długoterminowego
[Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z WIOŚ]

Opis poszczególnych
przedstawiony został poniżej:








46

klas

powietrza

zastosowanych

w

powyższej

tabeli

klasa A – poziom
stężeń
zanieczyszczeń
nie
przekracza
wartości
docelowych/dopuszczalnych. Prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza nie
jest wymagane,
klasa C – poziom stężeń zanieczyszczeń przekracza wartości dopuszczalne/docelowe,
powiększone o margines tolerancji. Występuje tu konieczność określenia obszarów
przekroczeń oraz opracowania programu ochrony powietrza. Należy dążyć do osiągnięcia
wartości kryterialnych,
klasa C1, C2 – poziom pyłu zawieszonego PM2,5 przekracza wartości dopuszczalne dla
fazy II (podział na klasy C1 oraz C2 wprowadzony został ze względów praktycznych i jest
związany z gromadzeniem wyników danych oceny rocznej),
klasa D2 – poziom stężenia ozonu przekracza poziom celu długoterminowego. Należy dążyć
do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do roku 2020.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości
powietrza i czystszego powietrza dla Europy rozszerzyła obowiązek oceny jakości powietrza w krajach
członkowskich o pył zawieszony PM2,5. Przeprowadzona ocena wstępna za lata 2004-2008 w zakresie pyłu
PM2,5 opierała się wyłącznie na wynikach pomiaru pyłu zawieszonego PM10, przeliczanego na pył PM2,5.

64
ATMOTERM S.A., 2017 r.

Id: 80B7FC86-32E5-4823-813C-8BFA27471B0C. Uchwalony

Strona 64

„Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Kielce” – aktualizacja 2017 r.

Zgodnie z Ustawą – Prawo ochrony środowiska dla stref, w których stwierdzono
przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych, powiększonych w stosownych
przypadkach o margines tolerancji choćby jednej substancji, spośród określonych
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.47, wymagane jest
przygotowanie i zrealizowanie programu ochrony powietrza.
W latach 2012-2016 monitoring jakości powietrza w zakresie pyłów
i benzo(a)pirenu w Kielcach prowadzony był na dwóch stacjach pomiarowych
zlokalizowanych na ul. Jagiellońskiej (stanowisko PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu) oraz
Kusocińskiego (stanowisko PM10 oraz benzo(a)pirenu). Od 2016 r. badania dla pyłu
zawieszonego PM2,5 dodatkowo prowadzone były na stacji zlokalizowanej przy ul.
Warszawskiej.
Poniższe
wykresy
przedstawiają
zestawienie
wyników
pomiarów
pyłu
zawieszonego PM10 mierzonych na poszczególnych stacjach na terenie miasta Kielce
w latach 2012-2016.

Rysunek 21. Stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 mierzone na stacji automatycznej WIOŚ
w Kielcach zlokalizowanej przy ul. Jagiellonów [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na
podstawie danych z WIOŚ]

Analizując wyniki stężenia pyłu zawieszonego PM10 mierzonych na przestrzeni lat
2012-2016 na stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Jagiellońskiej stwierdzić można,
iż wystąpiła znaczna popraw jakości powietrza w zakresie stężenia średniorocznego pyłu
PM10. W 2012 r. odnotowano niewielkie przekroczenie dopuszczalnego poziomu stężenia
średniorocznego pyłu PM10.
Na stacji tej notowano natomiast większą niż dopuszczalna (35 dni) liczbę dni
z przekroczeniami stężenia dobowego pyłu PM10, z tendencją malejącą.

Rysunek 22. Liczba dni z przekroczeniami pyłu zawieszonego PM10 mierzona na stacji automatycznej WIOŚ
w Kielcach zlokalizowanej przy ul. Jagiellonów [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na
podstawie danych z WIOŚ]

47

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji
w powietrzu (Dz. U. poz. 1031)
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Rysunek 23. Stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 mierzone na stacji manualnej WIOŚ w Kielcach
zlokalizowanej przy ul. Kusocińskiego [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie
danych z WIOŚ]

W latach 2012-2016 nie odnotowano przekroczeń stężenia średniorocznego pyłu
zawieszonego PM10 na stacji przy ul. Kusocińskiego w Kielcach. W latach 2012-2015
z tendencją malejącą przekraczany był dopuszczalny poziom stężenia dobowego pyłu
zawieszonego PM10,.

Rysunek 24. Liczba dni z przekroczeniami pyłu zawieszonego PM10 mierzona na stacji manualnej WIOŚ
w Kielcach zlokalizowanej przy ul. Kusocińskiego [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A.
na podstawie danych z WIOŚ]

Biorąc pod uwagę wyniki monitoringu w zakresie pyłu zawieszonego PM10
uzyskane w latach 2012 -2016 można stwierdzić, iż wystąpiła znaczna poprawa jakości
powietrza w analizowanym okresie czasu.
Na terenie miasta Kielce w latach 2012-2015 funkcjonowało jedno stanowisko
do oceny jakości powietrza pod kątem pyłu zawieszonego PM2,5, przy ul. Jagiellońskiej.
Od 2016 r. uzyskiwane są również dane w zakresie stężeń PM10 z nowoutworzonej stacji
WIOŚ zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej. Zanieczyszczenie powietrza pyłem drobnym
PM2,5 ocenia się dla kryterium ochrony zdrowia ludzi w odniesieniu do średniorocznej
wartości dopuszczalnej, wynoszącej 25 µg/m3 do roku 2015 i 20 µg/m3 do roku 2020. Dla
średnich stężeń pyłu drobnego ustanowiony został tymczasowy margines tolerancji,
którego wartość ulegała stopniowemu zmniejszaniu, aż do całkowitej redukcji w styczniu
2015 roku (w 2012 roku margines tolerancji wynosił 2 µg/m3, a w latach 2013-2014
wynosił 1 µg/m3).
Wyniki dla pierwszej z wymienionych powyżej stacji przedstawione są na kolejnym
rysunku.
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Rysunek 25. Stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM2,5 mierzone na stacji WIOŚ w Kielcach
zlokalizowanej przy ul. Jagiellonów [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie
danych z WIOŚ]

Analizując powyższe wyniki pomiarów, odnotowano znaczne przekroczenie
wartości dopuszczalnej w 2012 r. Jednakże w roku tym prowadzony był również
automatyczny pomiar na omawianej stacji, którego wynikiem było stężenie wynoszące
29,9 µg/m3, co wskazuje na dużą różnice w obydwu metodach. W kolejnych latach
obserwowano nieznaczne przekroczenie dopuszczalnego poziom aż do roku 2015, w roku
2016 wynik pomiaru plasował się poniżej dopuszczalnej wartości.
Ponadto w 2016 r. prowadzone były pomiary dla pyłu zawieszonego PM2,5 w stacji
zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej. Wyniki pomiarów przedstawione zostały
na poniższym wykresie, nie zaobserwowano przekroczenia dopuszczalnej wartości.

Rysunek 26. Stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM2,5 mierzone na stacji WIOŚ w Kielcach
zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie
danych z WIOŚ]

Dla poszczególnych analizowanych lat GIOŚ obliczył i podał wartości wskaźnika
średniego narażenia na pył PM2,5 dla poszczególnych aglomeracji i miast o liczbie
mieszkańców większej niż 100 tys. Podstawę obliczeń stanowiły stężenia pyłu PM2,5
uzyskane z pomiarów prowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska
w latach 2012-2015. Z danych tych wynika, iż w latach 2012-2015 wskaźnik średniego
narażenia na pył PM2,5 dla miasta Kielce przekraczał wartości średnie obliczone dla
kraju. Dane dla miasta Kielce przedstawione zostały w poniższej tabeli.
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Tabela 10. Wartości wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 dla Kielc w latach 2012-201548 w porównaniu
z wartościami krajowego wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5
Rok

Wartość wskaźnika średniego narażenia
dla miasta Kielce
[µg/m3]

Krajowy wskaźnik średniego narażenia
na pył PM2,5
[µg/m3]

2012

32,0

26,1

2013

31,0

25,0

2014

29,0

24,0

2015

27,0

23,0

Na kolejnym rysunku przedstawione zostały wyniki pomiarów stężeń ołowiu
na terenie miasta Kielce.

Rysunek 27. Stężenia średnioroczne ołowiu (Pb) mierzone na stacji WIOŚ w Kielcach zlokalizowanej przy ul.
Jagiellonów [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z WIOŚ]

Analizując powyższy wykres stwierdzić można, iż w latach 2012-2016 na terenie
Kielc nie wystąpiło przekroczenie dopuszczalnych norm dla ołowiu.
Na kolejnym rysunku przedstawiono roczne stężenia benzo(a)pirenu, niklu, kadmu
praz arsenu mierzone w stacji pomiarowej przy ul. Jagiellońskiej w Kielcach w okresie
2012-2016.

ng/m3

Rysunek 28. Stężenia średnioroczne As, Kd, Ni, B(a)P mierzone na stacji WIOŚ w Kielcach zlokalizowanej przy
ul. Jagiellonów [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z WIOŚ]

Z powyższego wykresu wynika, iż stężenia arsenu, kadmu oraz niklu w latach
2012-2016 utrzymywały się poniżej wartości docelowych. W przypadku benzo(a)pirenu
wszystkie otrzymane średnioroczne stężenia w znacznym stopniu przekraczają normę
(1 ng/m3).

48

Informacja o wartości wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż
100 tysięcy i aglomeracji oraz wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia dla pyłu PM2,5 w Polsce
za rok 2012, 2013, 2014 oraz 2015
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Stężenie benzo(a)pirenu dodatkowo mierzone było na stacji pomiarów przy
ul. Kusocińskiego w Kielcach. Wyniki przeprowadzonych badań przedstawione zostały
na kolejnym rysunku.

Rysunek 29. Stężenia średnioroczne B(a)P mierzone na stacji WIOŚ w Kielcach zlokalizowanej przy ul.
Kusocińskiego [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z WIOŚ]

Analiza powyższego wykresu pozwala stwierdzić, iż również na stacji pomiarowej
przy ul. Kusocińskiego w Kielcach w latach 2012-2016 odnotowane było znaczne
przekroczenie stężenia docelowego benzo(a)pirenu.
Kolejny rysunek przedstawia stężenia średnioroczne benzenu mierzone w Kielcach
w latach 2012-2016. W tym czasie pomiary prowadzone były na stacji pomiarów przy
ul. Jagiellońskiej w Kielcach.

Rysunek 30. Stężenia średnioroczne benzenu mierzone na stacji WIOŚ w Kielcach zlokalizowanej przy ul.
Jagiellonów [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z WIOŚ]

Z powyższego wykresu wynika, że w latach 2012-2016 nie została przekroczona
dopuszczalna norma stężenia benzenu w powietrzu.
Na kolejnym rysunku przedstawione zostały średniodobowe wyniki pomiarów
stężenia SO2 na stacji pomiarów przy ul. Jagiellońskiej w Kielcach.
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Rysunek 31. Stężenia maksymalne dobowe dwutlenku siarki (SO2) mierzone na stacji WIOŚ w Kielcach
zlokalizowanej przy ul. Jagiellonów [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie
danych z WIOŚ]

Analiza powyższego wykresu pozwala stwierdzić, iż również w tym przypadku
dopuszczalne normy nie zostały przekroczone. Stężenie dwutlenku siarki na terenie
miasta Kielce w okresie 2012-2016 utrzymywało się na niskim poziomie. Przekroczeniu
nie uległy również maksymalne stężenia godzinowe dla tego zanieczyszczenia.
Kolejny rysunek przedstawia średnioroczne stężenia dwutlenku azotu mierzone
na stacji znajdującej się przy ul. Jagiellonów w Kielcach.

Rysunek 32. Stężenia średnioroczne dwutlenku azotu (NO2) mierzone na stacji manualnej WIOŚ w Kielcach
zlokalizowanej przy ul. Jagiellonów [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie
danych z WIOŚ]

Z powyższego wykresu wynika, że średnioroczne stężenia NO2 na terenie miasta
Kielc w latach 2012- 2016 nie przekroczyło wartości dopuszczalnej.
6.4.2.

Strefy z występującymi przekroczeniami poziomów dopuszczalnych pyłu
zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego B(a)P

W Aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego
wraz z planem działań krótkoterminowych” określone zostały, w oparciu o wyniki
modelowania, obszary przekroczeń stężeń średniorocznych i 24-godzinnych pyłu
zwieszonego PM10 oraz stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 oraz
benzo(a)pirenu.
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Stężenia średnioroczne pyłu PM10
Na obszarze miasta Kielce w wyniku obliczeń zdiagnozowano obszar przekroczeń
wartości stężeń średniorocznych pyłu PM10. Przekroczenia wartości 40 μg/m3 wystąpiły
w obszarach:










obszar centrum miasta ograniczony ulicami: Podklasztorna, Karczówkowska, Żelazna,
1 Maja, Skrajna, Adama Naruszewicza w dzielnicach Czarnów i Herby,
obszar dzielnicy Niewachlów II w okolicy węzła dróg nr 74 i S7,
obszar w południowej części miasta wzdłuż ulicy Posłowickiej i na Stole do granicy miasta
przy kopalni Trzuskawica,
obszar w zachodniej części miasta w okolicach ulic Łopuszniańskiej i Ślazy do granicy
miasta,
obszar w dzielnicy Dąbrowa w północnej części miasta w okolicach ulic: Szybowcowa
i Warszawska aż do granicy miasta oraz obszar w okolicach ulic Grottgera oraz Wincentego
z Kielc,
obszar w centralnej części miasta ograniczony ulicami: Podklasztorna, Kryształowa
i Mineralna,
obszar wzdłuż ulicy Sandomierskiej i Radlińskiej,
obszar przy ulicy Krakowskiej i Bruszniowej.

Stężenia średniodobowe pyłu PM10
Na obszarze miasta Kielce w wyniku modelowania zdiagnozowano obszar
przekroczeń wartości stężeń średniodobowych pyłu PM10 co oznacza obszar, na którym
przez więcej niż 35 dni w roku występują przekroczenia wartości stężeń 24-godzinnych
pyłu PM10 wynoszących 50 μg/m³.
Obszar przekroczeń występuje praktycznie na większości obszaru miasta poza
obszarem:






Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego w centralnej oraz zachodniej części miasta,
ogródków działkowych we wschodniej części miasta od ulicy Radomskiej,
we wschodniej stronie miasta w dzielnicy Bukówka,
na południe od ulicy Sukowskiej do granicy miasta,
wokół zbiornika wodnego Piaskowni Mójcza.

Stężenia średnioroczne pyłu PM2,5
Stężenia średnioroczne pyłu PM2,5 na obszarze miasta Kielce również
przekraczały wartość dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji wynoszącą
26 μg/m³. Obszar przekroczeń obejmuje praktycznie większą część zabudowy
mieszkaniowej w mieście, poza obszarami Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.
Obszarami przekroczeń są:











obszar centrum miasta ograniczony ulicami: Łódzka, 1 Maja, Żelazna, Chęcińska, aż do ulicy
Jagiellońskiej, następnie ulicami Podklasztorna, Działkowa, Adama Naruszewicza i Skrajna,
obszar przy węźle dróg S7 i 74 w dzielnicy Niewachlów II ograniczony ciekiem wodnym
Sufragańczyk,
obszar w północnej części miasta w okolicach ulicy Radomskiej, Warszawskiej, Wincentego
Witosa oraz Wincentego z Kielc,
obszar w centralno-wschodniej części miasta od ulicy Świętokrzyskiej, poprzez aleję
Solidarności, ulicę Legnicką, Prochownię, Zagórską, Sandomierską, Poleską, aż do ulicy
Świętokrzyskiej,
obszar ograniczony ulicami: Husarska, Chodkiewicza, Wojciecha Szczepaniaka w dzielnicy
Baranówek,
obszar od ulicy Sukowskiej do ulicy Łanowej i Przyłogi,
obszar przy ulicy Posłowickiej w południowej części miasta,
obszar w zachodniej części miasta wzdłuż drogi nr 761 do granicy miasta,
obszar w południowej części strefy przy granicy miasta na drodze wojewódzkiej nr 762,
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obszar ograniczony ulicami Podklasztorna, Krakowska, aż do cieku wodnego Silnica,
następnie do torów kolejowych przy stacji PKP Kielce Białogon oraz ulicami Mokra, Chłopska
i Bernardyńska.

Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu
W strefie miasto Kielce stężenia B(a)P przekraczają wartość docelową wynoszącą
1 ng/m3 na obszarze całego miasta.
W kolejnej tabeli przedstawiono obszary przekroczeń wartości dopuszczalnej
stężeń średniorocznych i 24-godzinnych pyłu PM10, stężeń średniorocznych pyłu PM2,5
oraz wartości docelowej stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w strefie miasto Kielce
oraz kod sytuacji przekroczenia.
Tabela 11. Obszary przekroczeń wartości dopuszczalnej stężeń średniorocznych i 24-godzinnych pyłu PM10;
stężeń średniorocznych pyłu PM2,5 oraz wartości docelowej stężeń średniorocznych B(a)P w strefie
miasto Kielce oraz kod sytuacji przekroczenia
Wartość
maksymalna
stężenia
[µg/m3]

Powierzchnia
obszaru narażenia
[km2]

Lp.

Kod sytuacji
przekroczenia

Liczba narażonych
mieszkańców

1.

SK14MKlPM10a01*

1.

SK14MKlPM10d01**

nie dotyczy

109,6

191 895

2.

SK14MKlPM10d02*

nie dotyczy

83,6

181 677

1.

SK14MKlPM25a01**

nie dotyczy

109,6

191 895

2.

SK14MKlPM25a02*

nie dotyczy

12,49

53 139

Przekroczenia stężeń średniorocznych pyłu PM10
47,1

7,5

29 772

Przekroczenia stężeń średniodobowych pyłu PM10

Przekroczenia stężeń średniorocznych pyłu PM2,5

Przekroczenia stężeń średniorocznych B(a)P
1.
*
**

SK14MKlBaPa01

nie dotyczy

109,6

191 895

kod sytuacji przekroczenia wyznaczony na podstawie modelowania,
na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza.

72
ATMOTERM S.A., 2017 r.

Id: 80B7FC86-32E5-4823-813C-8BFA27471B0C. Uchwalony

Strona 72

„Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Kielce” – aktualizacja 2017 r.

Na kolejnych mapach przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10,
rozkład stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 wyrażonych jako 36-te
maksymalne stężenia średniodobowe, średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 oraz
wyniki obliczeń stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w roku 2014 w Kielcach wraz
z zaznaczeniem poszczególnych obszarów przekroczeń.
Rozkład stężeń średniorocznych
pyłu zawieszonego PM10 wg POP
2014 r.

Rozkład stężeń średniorocznych
pyłu zawieszonego PM2,5 wg POP
2014 r.

Rysunek 33. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu
zawieszonego PM10 w strefie miasto
Kielce w roku 2014 [Źródło: POP]

Rysunek 35. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu
zawieszonego PM2,5 w strefie miasto
Kielce w roku 2014 [Źródło: POP]

Rozkład stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego
PM10 wyrażonych jako 36-te maksymalne
stężenia średniodobowe wg POP
2014 r.

Rysunek 34. Rozkład stężeń 24-godzinnych pyłu
zawieszonego PM10 wyrażonych jako
36-te
maksymalne
stężenia
średniodobowe w strefie miasto
Kielce w roku 2014 [Źródło: POP]

Rozkład stężeń średniorocznych
benzo(a)pirenu wg POP
2014 r.

Rysunek 36. Rozkład
stężeń
średniorocznych
benzo(a)pirenu w strefie miasto
Kielce w roku 2014 [Źródło: POP]
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Procentowy udział w zanieczyszczeniu powietrza poszczególnych grup źródeł
emisji i poszczególnych źródeł emisji
Na obszarze Kielc, do analiz wpływu poszczególnych źródeł emisji na wysokość
stężeń substancji, wzięto pod uwagę wyniki modelowania, gdzie dla każdego punktu
obliczeniowego określono stężenie pochodzące z danego rodzaju źródła. W analizie
przedstawiono procentowe udziały każdej grupy źródeł w wysokości stężeń
średniorocznych zarówno na obszarze całego miasta jak i dla obszarów przekroczeń.
Największy udział w stężeniach średniorocznych pyłu PM10 na obszarze całego
miasta mają źródła lokalne, w szczególności źródła powierzchniowe – 36,58%
na obszarze całego miasta. W skali całego miasta źródła spoza strefy miasto Kielce mają
wpływ w 52,22% na wysokość stężeń pyłu PM10 w ciągu roku. W największym stopniu
udział ten dotyczy tła ponadregionalnego, które odpowiada za 26,53% wysokości stężeń
średniorocznych na całym obszarze miasta.

Rysunek 37. Średni udział procentowy grup źródeł emisji w stężeniach średniorocznych pyłu PM10 na terenie
strefy miasto Kielce [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie POP]

Mniejszy wpływ na poziom stężenia średniorocznego PM10 mają źródła spoza
województwa, lokalny przemysł, źródła niezorganizowane oraz rolnictwo. W obszarze
przekroczeń stężeń średniorocznych w stosunku do obszaru całej strefy rośnie udział
źródeł powierzchniowych do 46,44% oraz źródeł komunikacyjnych do 10,31%,
co wskazuje na przyczyny występowania ponadnormatywnych stężeń w 2014 roku.
Natomiast w obszarze przekroczeń stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 udziały grup źródeł
emisji są podobne jak dla całego miasta, przy czym wzrasta wpływ źródeł
komunikacyjnych.
Udziały grup źródeł w stężeniach średniorocznych pyłu PM2,5 kształtują się
podobnie jak dla pyłu PM10. Największy udział mają źródła powierzchniowe lokalne,
natomiast udział źródeł przemysłu, emisji niezorganizowanej czy rolnictwa jest
nieznaczący, co zostało również przedstawione na poniższym rysunku.
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Rysunek 38. Średni udział procentowy grup źródeł emisji w stężeniach średniorocznych pyłu PM2,5 na terenie
strefy miasto Kielce [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie POP]

Wpływ na kształtowanie stężeń pyłu PM2,5 na obszarze całego miasta mają
w znacznym stopniu źródła zlokalizowane poza strefą (ponad 47%). Spośród źródeł
zewnętrznych największym udziałem charakteryzuje się tło ponadregionalne, na którego
wysokość nie ma bezpośredniego wpływu.
W odniesieniu do stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu obszar przekroczeń
pokrywa praktycznie cały obszar miasta, dlatego też udział poszczególnych grup źródeł
w stężeniach jest jednakowy na całym obszarze.

Rysunek 39. Średni udział procentowy grup źródeł emisji w stężeniach średniorocznych B(a)P na terenie strefy
miasto Kielce [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie POP]

Przedstawione na powyższym rysunku wyniki wskazują, że na jakość powietrza
atmosferycznego w zakresie B(a)P na terenie strefy miasto Kielce dominujący wpływ
mają źródła powierzchniowe lokalne, następnie źródła zlokalizowane poza granicami
miasta oraz tło ponadregionalne. Udział wszystkich źródeł spoza strefy miasta wynosi
36,62%. Najmniejszy udział ze wszystkich źródeł emisji zlokalizowanych na terenie strefy
miasto Kielce mają źródła komunikacyjne – 0,08%. Źródła przemysłowe na obszarze
miasta mają również niewielki wpływ na wysokość średniorocznych stężeń B(a)P.
Zgodnie z wnioskami z POP, związanymi z obecnymi trendami w zakresie gospodarki,
paliw, energii klimatu oraz przewiduje się spadek o:





10%
25%
10%
30%

emisji
emisji
emisji
emisji

z sektora przemysłu,
powierzchniowej w stosunku do roku 2010,
liniowej,
napływowej.
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W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie wielkości redukcji emisji
powierzchniowej do 2020 roku, wynikające z prognozy zmiany wielkości emisji
zanieczyszczeń do powietrza przy założeniu niepodejmowania żadnych dodatkowych
działań ponad te, których konieczność podjęcia wynika z istniejących przepisów.
Tabela 12. Wielkości redukcji emisji powierzchniowej do 2020 roku
Substancja

Wielkość redukcji emisji ze źródeł powierzchniowych
[Mg/rok]

Pył PM10

145,3

Pyłu PM2,5

142,84

Benzo(a)piren

0,0702

[Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie POP]

Prognoza zmian w wielkości emisji wynikających z przepisów prawnych bez
podejmowania żadnych dodatkowych działań wykazała, iż nie będzie możliwości
uzyskania standardów jakości powietrza w wyznaczonym czasie do 2020 r. Ze względu
na to wybrany został rok 2023 jako rok prognozy oraz wskazano dodatkowe działania
naprawcze.
Uwzględniono zakładane procentowe redukcje wielkości emisji oraz działania, jakie
będą podejmowane niezależnie od działań naprawczych wskazanych w POP. Uzyskana
w ramach tych działań wielkość redukcji emisji nie byłaby wystarczająca do uzyskania
jakości powietrza wymaganej prawem. Do uzyskania poziomów dopuszczalnych pyłu
PM10 i PM2,5 należy wprowadzić szereg działań naprawczych związanych z redukcją
emisji ze źródeł powierzchniowych do 45% w strefie miasto Kielce, poprzez
intensyfikację działań w rejonach występowania znacznej ilości źródeł emisji.
Tabela 13. Efekt ekologiczny do osiągnięcia w PONE (2017) do roku 2023, wynikający z POP
Substancja

Efekt ekologiczny – redukcja emisji ze źródeł powierzchniowych
[Mg/rok]

Pył PM10

261,61

Pyłu PM2,5

257,12

Benzo(a)piren

0,1266

[Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie POP]

Wg harmonogramu rzeczowo-finansowego w województwie świętokrzyskim
na działania związane z wymianą i likwidacją niskosprawnych źródeł spalania paliw oraz
realizacją programów ograniczenia niskiej emisji w POP dla całego województwa
oszacowano w wysokości 1 288 mln zł49.

7. Charakterystyka
przewidywanych
przedsięwzięć
modernizacyjnych,
prowadzonych w budynkach o zabudowie jedno- i wielorodzinnej
W trakcie opracowywania PONE (2017) przeprowadzono analizę konkurencyjności
różnych przedsięwzięć, podczas której uwzględniono zarówno efekt ekologiczny danego
działania jak również ekonomię realizacji przedsięwzięcia oraz aktualne możliwości
techniczne i technologiczne. Analizie poddano następujące przedsięwzięcia:





49

likwidację indywidualnego źródła ciepła i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
wymianę kotła centralnego ogrzewania/wymianę kotła i instalacji centralnego ogrzewania
(c.o.),
termomodernizację (docieplenie ścian budynku, wymianę okien),
zastosowanie alternatywnych źródeł ciepła (pomp ciepła).

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań
krótkoterminowych, Kielce, 2015
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Podstawową barierą w realizacji ww. przedsięwzięć jest brak podstaw prawnych
do wymuszenia zmian, możliwa jest tylko dobrowolna współpraca właścicieli
nieruchomości przy wsparciu finansowym ze strony administracji. Ważną rolę powinna
odgrywać tu edukacja ekologiczna, uświadamiająca mieszkańcom negatywny wpływ
zanieczyszczeń nie tylko na środowisko, ale również na zdrowie człowieka.
Poniżej
przedstawiono
charakterystykę
przewidywanych
przedsięwzięć
modernizacyjnych. Wśród przedsięwzięć możemy wyróżnić takie, które powodują
likwidację niskiej emisji, jak również te, które powodują jej ograniczenie.

7.1. Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
Najefektywniejszym działaniem pod względem efektu ekologicznego jest całkowita
likwidacja indywidualnego źródła ciepła i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Na etapie rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej mieszkańcy mogą spodziewać się
pewnych uciążliwości związanych z pracami ziemnymi, które mogą powodować
zwiększone pylenie i hałas. Prace te mogą również powodować utrudnienia w ruchu
komunikacyjnym. Wybór takiego rozwiązania podyktowany jest jego kompleksowym
charakterem, zapewnia on następujące korzyści:




całkowitą redukcję (przeniesienie) emisji innych zanieczyszczeń (nie tylko pyłu
zawieszonego PM10, PM2,5 i B(a)P), co tym samym, w przypadku ciągle zaostrzających się
norm stężeń, rozwiązuje problem ograniczenia emisji także takich zanieczyszczeń jak CO2,
CO, SO2, NO2,
rozwiązanie problemu:
zasilania w paliwo oraz w przypadku paliwa stałego lub oleju rozwiązanie problemu
magazynowania paliwa w obszarze ścisłej zabudowy,
wywozu odpadów powstających w procesie spalania (odpady nie będą powstawać),
zaopatrzenia mieszkańców miasta w ciepłą wodę użytkową,
starzenia się instalacji spalania i pogarszania się parametrów emisji w przyszłości.

Powyższy efekt można również uzyskać przy wykorzystaniu ogrzewania
elektrycznego lub zastosowaniu pompy ciepła, jednakże koszty eksploatacyjne
pierwszego z wymienionych źródeł ciepła i koszty inwestycyjne drugiego źródła są bardzo
wysokie. Dodatkowo korzystanie ze scentralizowanego źródła ciepła zapewnia:





konkurencyjną cenę ciepła w stosunku do obiektów ogrzewanych kotłami na olej opałowy
lekki, gaz ziemny i propan-butan oraz w stosunku do ogrzewania elektrycznego,
wysoki komfort użytkowania węzła cieplnego wyposażonego w nowoczesną automatykę
pozwalającą gospodarować ciepłem zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem odbiorcy,
zapewniając tym samym stałą kontrolę nad ilością dostarczonego ciepła,
wysokie bezpieczeństwo działania tzn. bezobsługowość, brak zagrożenia wybuchem czy
zatruciem gazu, wymiennikownia ciepła nie wymagającą stałego dozoru UDT (odbiór
jednorazowy) oraz przeglądów kominiarskich.

7.2. Wymiana kotła centralnego
centralnego ogrzewania (c.o.)

ogrzewania/wymiana

kotła

i instalacji

W ramach tego zadania można dokonać wymiany samego urządzenia grzewczego
i/lub instalacji grzewczej. Zamiana paliwa na ekologiczne dotyczy przede wszystkim
konwersji z tradycyjnego węgla na: gaz, olej opałowy, lub energię elektryczną.
Podstawowym kryterium wyboru kotła jest rodzaj spalanego w nim paliwa; od tego
zależeć będą późniejsze koszty eksploatacyjne, ale również wygoda i bezpieczeństwo.
Na kolejnym schemacie przedstawiono podział technologii stosowanych
do ogrzewania w budynkach jedno- i wielorodzinnych w kolejności wielkości emisji
zanieczyszczeń, pochodzących ze spania paliw stosowanych w poszczególnych
technologiach. Poszczególne technologie zostały uszeregowane rosnąco pod kątem
wielkości emisji.
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Rysunek 40. Podział technologii stosowanych do ogrzewania
[Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A.]

w

budynkach

jedno-

i

wielorodzinnych

W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę ekologicznych źródeł ciepła,
uwzględniając ich zalety i wady.
Tabela 14. Zalety i wady ekologicznych źródeł ciepła zasilanych gazem, olejem oraz energią elektryczną
Rodzaj źródła
ciepła
Kotły gazowe
(gaz ziemny)

Zalety















Kotły gazowe
(gaz płynny)






Wady

najtańsze
ekologiczne
paliwo
do ogrzewania i przygotowania ciepłej
wody,
przebieg przyłącza gazowego i jego
wykonanie
leży
w gestii
zakładu
gazowniczego,
duży wybór urządzeń grzewczych,
wysoka
sprawność
kotłów
kondensacyjnych odzyskujących ciepło
z pary wodnej zawartej w spalinach,
wygoda i korzyść finansowa (użytkownik
sam decyduje o momencie włączenia
ogrzewania),
funkcjonalność
kotłów
(nowoczesne
sterowanie), można je zamontować
również w pomieszczeniach typowo
użytkowych, np. łazience czy kuchni,
brak potrzeby przeznaczania specjalnego
pomieszczenia na kotłownię lub magazyn
opału,
praktycznie bezobsługowe,
brak odpadów





nowoczesny,
bezobsługowy
system
ogrzewania,
kompleksowa obsługa dostawców gazu
związana
z
wykonaniem
instalacji
zewnętrznej: przygotowaniem projektu,
dostarczeniem
i montażem
zbiornika
z armaturą, wykonaniem zewnętrznej
instalacji i załatwieniem jej odbioru przez
inspektora UDT,
uniwersalność – gazem płynnym można
ogrzewać wodę, dom i na nim gotować,











wysokie koszty przyłącza gazowego,
dostępność sieci gazowej,
skomplikowany proces doprowadzenia
do budynku gazu,
konieczność wykonania projektu instalacji
przez właściciela działki,
konieczność
uzyskania
pozwolenia
na budowę przez właściciela działki,
konieczność
wybrania
wykonawcy
zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji
gazowej przez właściciela działki

konieczność zakupu/dzierżawy zbiornika
na gaz,
wysoka cena paliwa,
konieczność
magazynowania
i kontrolowania stanu zbiornika,
konieczność zapewnienia odpowiednich
warunków do zamontowania zbiornika.
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Rodzaj źródła
ciepła

Kotły olejowe

Zalety







duży wybór urządzeń grzewczych,
niskie koszty przyłącza i zbiornika,
możliwość wyboru dostawcy,
krótki czas przyłączenia,
wygoda i komfort użytkowania,
brak odpadów



komfort ogrzewania i przygotowywania
ciepłej wody,
możliwość wyboru dostawcy paliwa
i terminu jego zakupu,
komfort eksploatacji,
bezpieczeństwo w użytkowaniu oleju
opałowego – nie tworzy mieszaniny
wybuchowej, tak jak gaz,
brak odpadów







Ogrzewanie
elektryczne






Pompy ciepła




Węzeł cieplny
w budynku






Nowoczesne
kotły na paliwo
stałe

Wady













wysokie koszty eksploatacyjne,
konieczność nadzoru nad kotłami,
spełnienie
odpowiednich
wymogów
budowlanych w celu montażu kotłów,
konieczność
systematycznego
czyszczenia i regulowania palników,
cena oleju uzależniona od cen ropy,
konieczność magazynowania,
możliwość
wydzielania
przez
olej
nieprzyjemnego
zapachu
w pomieszczeniu,
w którym
się
go przechowuje

najwyższa dostępność,

wysoka sprawność urządzeń grzewczych,
niskie
koszty
inwestycyjne
przy
ogrzewaniu podłogowym, jak i piecami
akumulacyjnymi,
brak odpadów

wysokie koszty eksploatacyjne, zwłaszcza
w domach słabo ocieplonych

niskie zużycie energii i koszty ogrzewania 
dzięki wykorzystaniu energii z otoczenia
i specjalnych taryf prądu

brak spalania — możliwość rezygnacji
z komina

do instalacji gruntowych i wodnych pomp
ciepła wymagane jest zezwolenie
wysokie koszty inwestycji w pompę
ciepła,
zwłaszcza
w przypadku
gruntowych pomp ciepła

konkurencyjność pod względem ceny 
ciepła,
duży
komfort
użytkowania
węzła
cieplnego,
całkowita redukcja zanieczyszczeń,
brak odpadów

brak dostępności rozwiązania dla wielu
budynków

wygoda i korzyść finansowa (użytkownik 
sam decyduje o momencie włączenia 
ogrzewania),
duży wybór urządzeń grzewczych

pozostałość odpadów,
konieczność obsługi

[Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie http://ladnydom.pl/budowa]

Poniżej przedstawiono szacunkowe koszty inwestycyjne dla przedsięwzięć, na które wg
uchwały Nr XLI/852/2017 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na
wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta
Kielce, można otrzymać dofinansowanie50.
Tabela 15. Charakterystyka przewidywanych przedsięwzięć modernizacyjnych na podstawie POP [Źródło:
Opracowanie własne ATMOTERM S.A.]
Typ działania

Koszt inwestycyjny

Ogrzewanie gazowe

13 650 zł

Ogrzewanie olejowe

50

9 000 zł

Uchwała Nr XLI/852/2017 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła
w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2017 r. poz. 1676); http://www.um.kielce.pl/pone-link/pone-2017/
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Typ działania

Koszt inwestycyjny

Podłączenie do miejskiej sieci
ciepłowniczej

12 500 zł

Ogrzewanie elektryczne,

7 500 zł

Pompa ciepła

35 000 zł

Dotacja może być udzielona podmiotom, o którym mowa w §1 ust. 1 Uchwały:



osobom fizycznym,
wspólnotom mieszkaniowym.

8. Zestawienie graficzne optymalizacji przedsięwzięć modernizacyjnych
Do wykonania optymalizacji modernizacji, posłużono się wskaźnikiem, który
nawiązuje do metodyki analizy efektywności kosztowej oraz analizy kosztów i korzyści
społecznych. Jest to tzw. wskaźnik efektywności kosztowej uzyskania efektu
ekologicznego, w skrócie określany jako WK.
Wskaźnik WK jest wykorzystywany jako miara efektywności kosztowej
przedsięwzięć i brany pod uwagę w kryteriach wyboru przedsięwzięć finansowanych
z NFOŚiGW.
Aby wyliczyć wskaźnik WK sumuje się iloczyny opłat i ilości czynników
oddziaływania na środowisko (unikniętych zanieczyszczeń, zredukowanych odpadów,
zaoszczędzonej wody i energii, ograniczonego hałasu), stanowiące miarę efektu
ekologicznego, które następnie dzieli się przez roczne koszty inwestycji (nakłady i koszty
eksploatacyjne).
Ze względu na przekroczenia wartości kryterialnych określonych dla pyłu
zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 i benzo(a)pirenu, poniżej przedstawiono
wskaźnik efektywności kosztowej przedsięwzięć modernizacyjnych uzyskania efektu
ekologicznego w zakresie redukcji tych substancji. Za miarę efektu ekologicznego
przyjęto wielkość redukcji substancji oraz zredukowane odpady.
WK jest wskaźnikiem, który nie może być interpretowany w wartościach
bezwzględnych, służy jedynie do celów porównywania projektów miedzy sobą.
Im wyższa jest wartość wskaźnika, tym przedsięwzięcie jest bardziej
efektywne.
Poniżej przedstawiono zestawienie graficzne optymalizacji różnych typów
modernizacji (nie tylko tych określonych w uchwale dotacyjnej miasta Kielce)
z wykorzystaniem wskaźnika efektywności kosztowej przedsięwzięć modernizacyjnych
uzyskania efektu ekologicznego w zakresie redukcji pyłu PM10, PM2,5 oraz
benzo(a)pirenu.
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Rysunek 41. Wskaźnik
efektywności
kosztowej
przedsięwzięć
modernizacyjnych
uzyskania
efektu
ekologicznego w zakresie redukcji pyłu PM10 [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A.]

Rysunek 42. Wskaźnik
efektywności
kosztowej
przedsięwzięć
modernizacyjnych
uzyskania
efektu
ekologicznego w zakresie redukcji pyłu PM2,5 [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A.]

Najbardziej optymalnymi przedsięwzięciami w zakresie redukcji pyłów PM10
i PM2,5 są: likwidacja nieekologicznego źródła ciepła i podłączenie do miejskiej sieci
ciepłowniczej oraz wymiana nieekologicznego źródła ciepła na kocioł elektryczny, kocioł
na Pelle 5 generacji, kocioł gazowy i olejowy. Najmniej optymalnymi przedsięwzięciami
pod kątem redukcji emisji pyłów jest montaż kolektorów słonecznych.
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Rysunek 43. Wskaźnik
efektywności
kosztowej
przedsięwzięć
modernizacyjnych
uzyskania
efektu
ekologicznego w zakresie redukcji benzo(a)pirenu [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A.]

Najbardziej optymalnymi przedsięwzięciami w zakresie redukcji benzo(a)pirenu
są: likwidacja nieekologicznego źródła ciepła i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
oraz wymiana nieekologicznego źródła ciepła na kocioł elektryczny i kocioł 5 generacji na
pellet, kocioł gazowy i olejowy. Najmniej optymalnymi przedsięwzięciami pod kątem
redukcji emisji pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu biorąc pod uwagę koszty
uzyskania efektu ekologicznego jest montaż pompy ciepła i termomodernizacja oraz
montaż kolektorów słonecznych.

9. Obliczenie efektu ekologicznego dla Kielc z uwzględnieniem zanieczyszczeń: pył
zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, SO2, NO2, CO2, CO, B(A)P
W Aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego
wraz z planem działań krótkoterminowych” założono, iż należy obniżyć emisję
powierzchniową o 45% w Kielcach w zakresie redukcji:




pyłu zawieszonego PM10 do wartości 261,61 Mg/rok,
pyłu zawieszonego PM2,5 do wartości 257,12 Mg/rok,
benzo(a)pirenu do wartości 0,1266 Mg/rok.

Na tej podstawie obliczono, iż w celu poprawy jakości powietrza, ze źródeł
powierzchniowych (tj. źródeł indywidualnego ogrzewania), na terenie miasta Kielce,
należałoby obniżyć emisję pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz
banzo(a)pirenu do powyższych wartości.
Efekt ekologiczny osiągnięty w latach 2014-2016
Zrealizowane działania w zakresie redukcji emisji powierzchniowej w Kielcach:



51

52

realizacja PONE51 w roku 2014 i 2015,
realizacja Programu „Zorza” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim52.

Uchwała Nr LII/944/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce”; http://www.um.kielce.pl/pone-link/pone2014/
http://wfos.com.pl/dla-beneficjentow/oferta-dla/typ-beneficjenta/osoby-fizyczne/645-zorza-czystepowietrze-nad-swietokrzyskim
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W roku 2014 podjęto uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce53.
Dotacja celowa związana z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
na terenie miasta Kielce była udzielana na dofinansowanie kosztów następujących zadań:





trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:
podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
ogrzewanie gazowe,
ogrzewanie elektryczne,
ogrzewanie olejowe,
odnawialne źródło energii (kolektory słoneczne oraz pompy ciepła),
instalację odnawialnego źródła energii (kolektory słoneczne oraz pompy ciepła),
podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z likwidacją palenisk opalanych paliwem
stałym, przy czym dotacja mogła być udzielona wyłącznie na dofinansowanie tzw. kosztów
koniecznych realizacji zadania, w szczególności kosztów:
wykonania demontażu palenisk węglowych,
zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania,
zakupu, montażu, wymiany lub modernizacji instalacji związanej z nowym źródłem
ogrzewania,
modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego
funkcjonowania nowego źródła ogrzewania,
podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej
instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej z wyłączeniem
urządzeń węzła cieplnego,
zakupu i montażu instalacji odnawialnego źródła energii (kolektory słoneczne oraz
pompy ciepła).

Dotacja mogła być udzielona:




podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
osobom fizycznym,
wspólnotom mieszkaniowym,
osobom prawnym,
przedsiębiorcom
jednostkom sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi, posiadającym tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności,
użytkowania
wieczystego,
ograniczonego
prawa
rzeczowego
lub
stosunku
zobowiązaniowego.

W roku 2014 udzielono 140 dotacji, w ramach których zrealizowano
następujące zadania:




trwała zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe –
46 zadań,
montaż pomp ciepła do ogrzewania lokalu/budynku – 33 zadania,
montaż kolektorów słonecznych – 61 zadań.

Efektem ekologicznym zrealizowanych ww. zadań było ograniczenie „niskiej
emisji” poprzez wymianę kotłów opalanych paliwem stałym na kotły opalane gazem
ziemnym oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, kolektory
słoneczne):







53

redukcja emisji pyłów dla pyłu zawieszonego PM10 – 1,635271 [Mg/rok]
redukcja emisji pyłów dla pyłu zawieszonego PM2,5 – 1,343619 [Mg/rok]
redukcja emisji SO2 – 3,71889 [Mg/rok]
redukcja emisji NO2 – 0,372477 [Mg/rok]
redukcja emisji CO2 – 206,637768 [Mg/rok]
redukcja emisji B(a)P – 0,001454 [Mg/rok]

Uchwała Nr LVII/1000/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce
(Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 lutego 2014 r. poz. 826); http://www.bip.kielce.pl/
cliparts/uchwaly_kad_6/2014/2014_1000.pdf
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W wyniku realizacji działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w zakresie ochrony powietrza w Kielcach w roku 2014 podłączono
budynki do miejskiej sieci ciepłowniczej, dokonano termomodernizacji 2 budynków
Komendy Wojewódzkiej, wykonano inwestycje związane przebudową kotłowni opalanych
paliwem stałym na źródła niskoemisyjne oraz montażem instalacji zestawu solarnego a
także montażem pompy ciepła.
W wyniku realizacji tych zadań oszacowano efekt ekologiczny, opierając się na
efektach podanych w sprawozdaniu WFOŚiGW za 2014 r.54. oraz uzupełniając brakujące
dane dotyczące efektu ekologicznego. Oszacowany efekt ekologiczny wyniósł
odpowiednio:








redukcja
redukcja
redukcja
redukcja
redukcja
redukcja
redukcja

emisji
emisji
emisji
emisji
emisji
emisji
emisji

pyłów dla pyłu zawieszonego PM10 – 6,928 [Mg/rok],
pyłów dla pyłu zawieszonego PM2,5 – 6,235 [Mg/rok],
SO2 – 9,587 [Mg/rok],
NO2 – 5,797 [Mg/rok],
CO – 9,016 [Mg/rok],
CO2 – 2719,875 [Mg/rok],
B(a)P – 0,00066 [Mg/rok].

W roku 2015 podjęto uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce55.
Dotacja celowa związana z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
na terenie miasta Kielce była udzielana na dofinansowanie kosztów następujących zadań:




trwała likwidacja systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zmiana na:
podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
ogrzewanie gazowe,
ogrzewanie elektryczne,
ogrzewanie olejowe,
zastosowanie pompy ciepła,
ograniczenie zużycia paliwa stałego poprzez zastosowanie pompy ciepła lub kolektorów
słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Dotacja mogła być udzielona:




podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
osobom fizycznym,
wspólnotom mieszkaniowym,
osobom prawnym,
przedsiębiorcom
jednostkom sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi, posiadającym tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności,
użytkowania
wieczystego,
ograniczonego
prawa
rzeczowego
lub
stosunku
zobowiązaniowego.

W roku 2015 udzielono 121 dotacji, w ramach których zrealizowano
następujące zadania:





trwała zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe –
58 zadań,
montaż pomp ciepła do ogrzewania lokalu/budynku – 9 zadań,
montaż kolektorów słonecznych – 38 zadań,
montaż pomp ciepła do ogrzewania wody użytkowej – 16 zadań.

http://bip.wfos.com.pl/images/dokumenty_wfos/sprawozdania/akt%20podpisany%2027.02.2015_uchwalony.
pdf
55
Uchwała Nr VII/150/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce
(Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. poz. 1415); Uchwała Nr IX/180/2015r.
Rady Miasta Kielce z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce
(Dz. Urz. Województwa
Świętokrzyskiego
z
dnia
22
czerwca
2015
r.
poz.
1935);
http://www.um.kielce.pl/pone-link/pone-2015/
54
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Efektem ekologicznym zrealizowanych ww. zadań było ograniczenie „niskiej
emisji” poprzez wymianę kotłów opalanych paliwem stałym na kotły opalane gazem
ziemnym oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, kolektory
słoneczne):







redukcja emisji pyłów dla pyłu zawieszonego PM10 – 4,795 [Mg/rok],
redukcja emisji pyłów dla pyłu zawieszonego PM2,5 – 4,529 [Mg/rok]
redukcja emisji SO2 – 11,977 [Mg/rok]
redukcja emisji NO2 – 1,46 [Mg/rok]
redukcja emisji CO2 – 918,397 [Mg/rok],
redukcja emisji B(a)P – 0,003361 [Mg/rok].

W wyniku realizacji działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w zakresie ochrony powietrza w Kielcach w roku 2015 podłączono
budynki do miejskiej sieci ciepłowniczej, dokonano termomodernizacji budynków,
wykonano inwestycje związane przebudową kotłowni opalanych paliwem stałym na źródła
niskoemisyjne oraz montażem instalacji zestawu solarnego a także montażem pompy
ciepła.
W wyniku realizacji tych zadań oszacowano efekt ekologiczny, opierając się na
efektach podanych w sprawozdaniu WFOŚiGW za 2015 r.56. oraz uzupełniając brakujące
dane dotyczące efektu ekologicznego. Oszacowany efekt ekologiczny wyniósł
odpowiednio:








redukcja
redukcja
redukcja
redukcja
redukcja
redukcja
redukcja

emisji
emisji
emisji
emisji
emisji
emisji
emisji

pyłów dla pyłu zawieszonego PM10 – 5,693 [Mg/rok],
pyłów dla pyłu zawieszonego PM2,5 – 5,124 [Mg/rok],
SO2 – 9,579 [Mg/rok],
NO2 – 1,979 [Mg/rok],
CO – 19,888 [Mg/rok],
CO2 – 1530,206 [Mg/rok],
B(a)P – 0,00549 [Mg/rok].

W wyniku realizacji działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w zakresie ochrony powietrza w Kielcach w roku 2016 podłączono
budynki do miejskiej sieci ciepłowniczej, dokonano termomodernizacji budynków,
wykonano inwestycje związane przebudową kotłowni opalanych paliwem stałym na źródła
niskoemisyjne oraz montażem instalacji zestawu solarnego a także montażem pompy
ciepła.
W wyniku realizacji tych zadań oszacowano efekt ekologiczny, opierając się na
danych podanych w sprawozdaniu WFOŚiGW za 2016 r.57. Oszacowany efekt ekologiczny
wyniósł odpowiednio:








redukcja
redukcja
redukcja
redukcja
redukcja
redukcja
redukcja

emisji
emisji
emisji
emisji
emisji
emisji
emisji

pyłów dla pyłu zawieszonego PM10 – 6,579 [Mg/rok],
pyłów dla pyłu zawieszonego PM2,5 – 5,922 [Mg/rok],
SO2 – 8,967 [Mg/rok],
NO2 – 5,119 [Mg/rok],
CO – 6,911 [Mg/rok],
CO2 – 2644,594 [Mg/rok],
B(a)P – 0,00057 [Mg/rok].

W roku 2017 podjęto uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce58.
56

http://bip.wfos.com.pl/images/dokumenty_wfos/sprawozdania/sprawozdanie_za_2015.pdf

57

http://bip.wfos.com.pl/images/dokumenty_wfos/sprawozdania/2017/sprawozdanie_dzialalnosci_2016.pdf
Uchwała Nr VII/150/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce
(Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. poz. 1415); Uchwała Nr IX/180/2015r.
Rady Miasta Kielce z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania

58
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Uchwała określa zasady
następujących zadań:






udzielania

dotacji

celowej

na

dofinansowanie

kosztów

podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
ogrzewanie gazowe,
ogrzewanie elektryczne,
ogrzewanie olejowe,
pompę ciepła

przy czym dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie tzw. kosztów
kwalifikowanych realizacji zadania.
Dotacja może być udzielona podmiotom, o którym mowa w §1 ust. 1 Uchwały:



osobom fizycznym,
wspólnotom mieszkaniowym.

Do obliczeń koniecznego do osiągnięcia efektu ekologicznego określonego
w POP dla miasta Kielce, wzięto pod uwagę:





osiągnięty efekt ekologiczny w wyniku realizacji zadań w latach 2014-2016,
planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny w latach 2017-2018,
pozostały do osiągnięcia efekt ekologiczny wynikający z POP,
strukturę zadań wynikającą m.in. z zainteresowania mieszkańców otrzymaniem
dofinansowania w programach realizowanych przez miasto w latach 2014-2016,
oraz plany rozbudowy sieci ciepłowniczej i gazowniczej.

Struktura realizacji zadań:





10% – podłączenie do m.s.c.,
50% – ogrzewanie gazowe,
10% – pompy ciepła,
30% – kotły 5 generacji na pellet (założono, biorąc pod uwagę analizę obszarów
miasta, że ok. 30 % mieszkańców może być zainteresowanych zamianą
niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe na kotły 5 generacji na pellet)

Efekt ekologiczny przedstawiony w przedmiotowym opracowaniu został
obliczony przy poniższych założeniach:





Wartość opałowa węgla (Wow) = 24 GJ/Mg,
Wartość opałowa gazu (Wog) = 0,0344 GJ/m3,
Wartość opałowa pelletu (Wop) = 18 GJ/m3,
średnie zużycie paliwa stałego przeliczonego na węgiel – 5 Mg.

Średnie zużycie paliwa stałego przeliczonego na węgiel w sezonie 2014-2015
wyniosło: 4,31 Mg, z uwagi na wyjątkowo wysokie temperatury powietrza w sezonie
grzewczym 2014-2015 (co powodowało mniejsze niż przeciętne zużycie paliwa)
do dalszych obliczeń przyjęto zużycie paliwa jak w sezonie 2014-2015 powiększone
o ok. 16%, zatem ostatecznie średnie zużycie paliwa stałego przeliczonego na węgiel
wyniosło 5 Mg.
W przypadku likwidacji indywidualnych węglowych źródeł ciepła i zamiany sposobu
ogrzewania lub wytwarzania ciepłej wody użytkowej na źródła elektryczne (piece, grzałki,
pompy ciepła, bojlery, ogrzewacze c.w.u. itp.) do obliczeń przyjęto wskaźnik emisji CO2
wynoszący 0,812 [Mg CO2/MWh].
W przypadku likwidacji indywidualnych węglowych źródeł ciepła i podłączania
odbiorców do sieci ciepłowniczych zasilanych ze źródeł powyżej 50 MW przyjęto wskaźnik
emisji CO2 wynoszący [93,97 g/GJ].

dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
(Dz. Urz. Województwa
Świętokrzyskiego
z
dnia
22
czerwca
http://www.um.kielce.pl/pone-link/pone-2015/

na terenie
2015
r.

miasta Kielce
poz.
1935);
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Na potrzeby obliczenia emisji zanieczyszczeń przed wykonaniem inwestycji przyjęto
wskaźniki emisji, jakie zostały wykorzystane do określenia bazowej emisji
powierzchniowej w POP.
Tabela 16. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń służące dla wyznaczenia efektu ekologicznego przed wykonaniem
inwestycji
Wskaźniki emisji początkowej

Nazwa
substancji

Jednostka

Węgiel

Olej opałowy

Gaz ziemny

Drewno

Pył PM10

[g/GJ]

404

1,9

1,2

760

Pył PM2,5

[g/GJ]

398

1,9

1,2

740

B(a)P

[mg/GJ]

230

0,08

0,000562

121

SO2

[g/GJ]

900

70

0,3

11

NOx

[g/GJ]

110

51

51

80

[g/GJ]

4600

46

31

4000

CO*
[Źródło:

Źródło: EMEP Technical Report 2013 1.A.4.a.i, 1.A.4.b.i, 1.A.4.c.i, 1.A.5.a Small combustion]

Na potrzeby obliczenia emisji zanieczyszczeń po wykonaniu inwestycji przyjęto wskaźniki
zaproponowane w POP i pochodzące z programu KAWKA III (dla źródeł do 50 kW zaznaczone
boldem w poniższej tabeli).
Tabela 17. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń służące dla wyznaczenia efektu ekologicznego dla źródeł ciepła
poniżej 50kW
Wskaźniki emisji
Nazwa
substancji

Paliwo stałe
(z wyłączeniem biomasy)
Jednostka
Kotły starej
generacji

Kotły
automatycz
ne nowej
generacji

Biomasa drewno
Gaz
ziemny

Olej
opałowy

Kotły starej
generacji

Kotły
automatyc
zne nowej
generacji

3

480

34

Źródła poniżej 50 KW
Pył PM10

[g/GJ]

225

78

0,5

Pył PM2,5

[g/GJ]

201

70

0,5

3

470

33

B(a)P

[mg/GJ]

270

0,079

brak

10

121

10

3

76

34

Źródła poniżej 50 KW
Pył PM10

[g/GJ]

190

78

0,5

Pył PM2,5

[g/GJ]

170

70

0,5

3

76

33

B(a)P

[mg/GJ]

100

0,079

brak

10

50

10

[Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie POP]

W przypadku określenia emisji dla CO po wykonaniu inwestycji przyjęto wskaźniki wg EMEP/EEA
emission inventory guidebook 2016
Tabela 18. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla CO służące do wyznaczenia emisji po wykonaniu inwestycji.
Wskaźniki emisji

Nazwa
substancji

Jednostka

CO

[g/GJ]

Węgiel

Olej opałowy

Gaz ziemny

Drewno

2000

3,7

22

300

[Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie EMEP/EEA emission inventory guidebook 2016]

Z ww. wskaźników emisji skorzystano na potrzeby opracowania PONE (2017),
jednakże należy mieć na uwadze fakt, iż w przypadku:




nowych wytycznych,
nowych opracowań naukowych,
nowych wymagań jednostek dofinansowujących zadania zaplanowane w PONE (2017),
efekt ekologiczny inwestycji może zostać zostanie przeliczony zgodnie z nimi.
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Biorąc pod uwagę, efektywność kosztową uzyskania efektu ekologicznego dla
poszczególnych przedsięwzięć, konieczną określoną w POP redukcję emisji do
2023 r. oraz zadania wykonane przez miasto w ramach PONE i WFOŚiGW
określono, iż do roku 2023 ilość inwestycji do wykonania będzie na poziomie
4 650 szt. Zaplanowano następującą strukturę zmian systemów grzewczych:





podłączenie do m.s.c. – 485 inwestycji (10 %),
ogrzewanie gazowe – 2335 inwestycji (50%),
pompy ciepła – 455 inwestycji (10 %),
kotły 5 generacji na pellet – 1375 inwestycji (30%).

Oczywiście należy mieć na uwadze, że przedstawiona wyżej założona struktura zmian
systemów grzewczych może ulec zmianie w z zależności od zainteresowania mieszkańców
oraz wymagań programów, z których będzie można pozyskać środki ich na realizację.
W poniższej tabeli przedstawiono osiągnięty i planowany do osiągnięcia efekt
ekologiczny wynikający z POP.
Tabela 19. Efekt ekologiczny PONE (2017)

Nazwa
substancji

Efekt ekologiczny
z przeprowadzonych
działań PONE i
WFOŚiGW
do roku 2016
[Mg]

Efekt ekologiczny
zaplanowany
w PONE (2017) na
lata 2017-2018
[Mg]

Efekt ekologiczny
do osiągnięcia
w ramach
PONE (2017) do
2023 wynikający
z POP
[Mg]

Efekt ekologiczny
do osiągnięcia
w ramach
PONE (2017) do
2023 wynikający
z POP policzony dla
4650 inwestycji
[Mg]

Pył PM10

25,630

16,271

219,709

221,379

Pył PM2,5

23,154

16,032

217,931

218,147

SO2

43,829

31,373

-

500,863

NO2

14,227

3,894

-

42,536

CO

35,815

87,518

-

2 527,749

CO2

8019,710

2096,881

-

31 821,188

B(a)P

0,017

0,009

0,100

0,127

[Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A.]

Poniżej przedstawiono graficznie efekt ekologiczny
i zaplanowanych w ramach PONE (2017) na terenie Kielc.

zadań

zrealizowanych

Rysunek 44. Zestawienie emisji z POP i efektów ekologicznych osiągniętych i planowanych dla: pyłu
zawieszonego PM10 i PM2,5 [Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A.]
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10. Określenie niezbędnych nakładów inwestycyjnych z porównaniem kosztów
inwestycyjnych dla uzyskanego efektu ekologicznego
Rodzaj wykonanej inwestycji determinuje wielkość efektu ekologicznego.
Inwestycjami najkorzystniejszymi pod względem efektu ekologicznego w zakresie
redukcji pyłów PM10 i PM2,5 i innych substancji są: podłączenie do miejskiej sieci
ciepłowniczej, wykorzystanie energii elektrycznej oraz montaż pompy ciepła. Inwestycje
te związane z całkowitą likwidacją źródła niskiej emisji dają ten sam efekt
ekologiczny zakresie redukcji pyłów, jednakże ich realizacja związana jest z różnymi
nakładami inwestycyjnymi.
Inwestycjami, które wiążą się z ograniczeniem niskiej emisji są inwestycje
związane ze zmianą źródeł ciepła na proekologiczne, np. poprzez montaż kotła gazowego,
montaż kotła elektrycznego, montaż kotła gazowego oraz zastosowanie kotłów 5
generacji na pellet.
Na poniższym rysunku przedstawiono średnie nakłady inwestycyjne przedsięwzięć
modernizacyjnych.

Rysunek 45. Średnie
nakłady
inwestycyjne
na
realizację
przedsięwzięć
[Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie POP]

modernizacyjnych

Największe nakłady inwestycyjne związane są z termomodernizacją, zakupem
i montażem pomp ciepła i kolektorów słonecznych, następnie z zakupem i montażem
kotła gazowego, podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zakupem i montażem
kotła na pellet 5 generacji. Najmniejsze nakłady związane są z wykorzystaniem
ogrzewania elektrycznego, jednak jest ono najdroższe w eksploatacji.
Całkowity koszt realizacji PONE (2017) jest uzależniony od struktury
przedsięwzięć, która w czasie może ulegać zmianie, wysokości kosztów inwestycyjnych
oraz od wysokości kosztów eksploatacyjnych, które również są zmienne. W związku
z powyższym nie przedstawiono szczegółowych kosztów realizacji PONE (2017).

89
ATMOTERM S.A., 2017 r.

Id: 80B7FC86-32E5-4823-813C-8BFA27471B0C. Uchwalony

Strona 89

„Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Kielce” – aktualizacja 2017 r.

11. Harmonogram rzeczowo-ekologiczny i wstępna analiza ekonomiczna realizacji
PONE (2017)
Poniżej przedstawiono projekt harmonogramu rzeczowo-ekologicznego PONE
(2017) uwzględniając:







osiągnięty efekt ekologiczny w wyniku realizacji zadań w latach 2014-2016,
planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny w latach 2017-2018,
pozostały do osiągnięcia efekt ekologiczny wynikający z POP,
strukturę zadań wynikającą m.in. z zainteresowania mieszkańców otrzymaniem
dofinansowania w programach realizowanych przez miasto w latach 2014-2016, oraz plany
rozbudowy sieci ciepłowniczej i gazowniczej,
wskaźnik efektywności kosztowej uzyskania efektu ekologicznego dla poszczególnych
inwestycji.

Inwestycje z zakresu zmiany ogrzewania dotyczyć mogą zarówno budynków
jednorodzinnych jak i wielorodzinnych. Liczba inwestycji przedstawionych w
harmonogramie może ulec zmianie z uwagi na zmienność ich skali (różne zużycie ciepła
w budynkach). Do obliczenia kosztów przedstawionych w harmonogramie, wykorzystano
średnie koszty danego rodzaju inwestycji z POP.
Biorąc pod uwagę liczbę inwestycji, koniecznych do zredukowania 261,61 Mg pyłu
PM10, 257,12 Mg pyłu PM2,5 i 0,1266 benzo(a)pirenu, w harmonogramie rzeczowoekologicznym przedstawiono szcunkową liczbę inwestycji do roku 2023.
W latach 2017-2018 przewiduje się 120 inwestycji polegających na
zmianie ogrzewania na paliwa stałe na gazowe i 70 inwestycji na kotły 5
generacji na palet.
Z uwagi na fakt, iż realizację działań determinuje wiele czynników, m.in.
sytuacja społeczno-gospodarcza, możliwości techniczne realizacji inwestycji,
jak również możliwości finansowe i uwarunkowania ekonomiczne, szczegóły
dotyczące planowanych przedsięwzięć na kolejne lata będą ustalane przy
planowaniu lub pozyskaniu środków.
Tabela 20. Harmonogram rzeczowo-ekologiczny realizacji PONE (2017) od 2019 do roku 2023 [Źródło:
Opracowanie własne ATMOTERM S.A.]
Nazwa zadania
Likwidacja kotła
i podłączenie do
m.s.c.
Wymiana kotła
węglowego
na kocioł gazowy

Pompy ciepła
Wymiana kotła
węglowego
na kocioł 5
generacji na
pellet

Liczba inwestycji [szt.] wraz z ich efektem ekologicznym [Mg]
Substancja

PM10

Liczba
inwestycji
Efekt
ekologiczny
Liczba
inwestycji
Efekt
ekologiczny
Liczba
inwestycji
Efekt
ekologiczny
Liczba
inwestycji

113,107

Efekt
ekologiczny

62,700

Zadania łącznie

Liczba
inwestycji

Zadania
łącznie

Efekt
ekologiczny

PM2,5

SO2

NO2

CO

CO2

B(a)P

267,720

43,068

0,0134

1284,810

16110,566

0,0644

251,160

40,404

0,0126

724,059

15627,150

0,0368

2 527,749

31 821,188

0,1272

485
23,513

23,164

52,380

6,402

2335
111,426

252,124

21,295

455
22,058

21,731

49,140

6,006

1375
61,826

147,219

8,832

4650
221,379

218,147

500,863

42,536

Należy również dążyć do zmiany systemów grzewczych na ekologiczne
w obiektach użyteczności publicznej. Najlepszym rozwiązaniem pod kątem redukcji emisji
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zanieczyszczeń, byłoby podłączenie tych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej,
jednakże ocena rodzaju działań w zakresie modernizacji obiektów publicznych oraz
określenie ich szczegółowych kosztów, możliwa będzie po wykonaniu szczegółowej oceny
stanu technicznego oraz m.in. audytów energetycznych tych budynków.
Planując działania, które realizowane będą w ramach PONE (2017) należy mieć
na uwadze szereg różnych uwarunkowań i zobowiązań prawnych, jakich podjęła się
Polska. Możliwość efektywnego redukowania emisji ze źródeł „niskich” zależy również
w dużym stopniu od polityki energetycznej samorządów.
Priorytetem jest zatem, aby opracowywane kierunki rozwoju sieci cieplnych
i gazowych, w tym plany przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie miasta
(zwłaszcza komunalnych), stwarzały możliwości kompleksowego rozwiązania problemu
dostarczenia energii i ciepła mieszkańcom, wykorzystując do tego celu istniejący
i projektowany system sieci ciepłowniczej i gazowej. Wdrożenie programu powinno być
postrzegane jako szansa i wsparcie w realizacji zobowiązań, wynikających również
z polityki klimatycznej i efektywności energetycznej.
Powodzenie realizacji PONE (2017) jest uzależnione od przedstawienia
korzystnych warunków w zakresie dofinansowania inwestycji. Stąd konieczne jest
zabezpieczenie odpowiednich środków na ten cel, czy to w budżecie miasta Kielce czy
to pozyskanie ich z zewnątrz.
Aby pozyskać większe zainteresowanie mieszkańców PONE (2017), proponuje się
także prowadzenie akcji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, dotyczących
podniesienia świadomości mieszkańców na temat jakości powietrza i sposobów jej
poprawy.
Skuteczna realizacja PONE (2017) nie jest możliwa bez uwzględnienia
systemu oceny stopnia relizacji prowadzonych działań. W tym zakresie
proponuje się uzupełniając monitoring efektu rzeczowego i ekologicznego,
monitoring efektywności prowadzonych działań np. poprzez ciągłą weryfikację
stanu jakości powietrza na terenie całego miasta, który to uzupełnia zasób
danych pozyskiwanych w ramach oficjalnie prowadzonego Państwowego
Monitoringu Środowiska.

12.Monitoring procesu realizacji PONE (2017)
Monitoring realizacji PONE (2017) powinien obejmować m.in.: efekt rzeczowy i
efekt ekologiczny realizacji programu.
W tym celu proponuje się zastosować elektroniczny system kontroli i nadzoru nad
inwestycjami pozwalający na zarządzanie wymianą kotłów, obejmujący:





lokalizację w terenie prowadzonych inwestycji,
lokalizację zmiany systemów grzewczych,
rodzaj istniejącego i zmienianego systemu grzewczego,
wielkość emisji przed i po modernizacji, efekt ekologiczny

oraz zapewniający:





możliwość aktualizacji informacji,
możliwość śledzenia historii dokonanych zmian,
możliwość raportowania danych,
wizualizację graficzną danych.

Monitoring realizacji PONE (2017) powinien również obejmować stałą kontrolę
jakości powietrza na terenie miasta, biorąc pod uwagę zmienność czasową i przestrzenną
jakości powietrza. Dynamiczna mapa jakości powietrza, oparta o modelowanie
zanieczyszczeń, walidowane wynikami PMŚ i wsparte dodatkowymi danymi o stanie
jakości powietrza może stanowić skuteczne narzędzie zarządzaniem jakością powietrza
w mieście.
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13. Optymalizacja finansowa PONE (2017)
Poniżej przedstawiono optymalizację finansowania „Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji dla Miasta Kielce” – aktualizacja 2017 r. uwzględniając: rodzaj wsparcia, instytucje
wdrażającą, typ beneficjenta, warunki finansowania, rodzaj inwestycji, rodzaje kosztów
kwalifikowanych oraz inne uwarunkowania.
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Tabela 21. Zestawienia przepływów finansowych – optymalizacja finansowania PONE (2017). (obowiązujące na dzień opracowania przedmiotowego dokumentu)
Lp.

TYP BENEFICJENTA

Lista przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2017 r.

RODZAJ WSPARCIA

Oprocentowane pożyczki, dotacje, dopłaty

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Zgodnie z zapisami danego Programu

2.

JST i ich związki

Podmioty wskazane do realizacji zadań
w ramach Programu ochrony powietrza dla
województwa świętokrzyskiego
JST i ich związki, podmioty świadczące
usługi publiczne w ramach realizacji
obowiązków własnych JST, przedsiębiorcy
(spółki prawa handlowego), osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą, inne
Zgodnie
z
dedykowanym
(np. osoby fizyczne)

programem

III. OCHRONA
HAŁASEM

ATMOSFERY

ORAZ

OCHRONA

PRZED

III. OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED
HAŁASEM
III.1. Polepszenie jakości powietrza
1. Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref,
dla których zachodzi taka konieczność, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko oraz realizacja zadań
ujętych w tych programach.

III. OCHRONA ATMOSFERY ORAZ OCHRONA PRZED
HAŁASEM
III.1. Polepszenie jakości powietrza
3. Inne przedsięwzięcia dotyczące ograniczenia emisji
zanieczyszczeń
do powietrza,
w
tym
w
ramach
dedykowanych programów.

Zadania z zakresu ochrony atmosfery oraz ochrony przed hałasem
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych.
2. Opracowanie gminnych
wynikających
z „Programów
świętokrzyskiego”

Programów Ograniczenia Niskiej Emisji
ochrony
powietrza
dla
województwa

3. Realizacja zadań ujętych w programach ochrony powietrza

4.Realizacja zadań ujętych w programach ograniczenia niskiej emisji

Inne
przedsięwzięcia
dotyczące
ograniczenia
do powietrza, w ramach dedykowanych programów.

emisji

NAZWA PROGRAMU

Program "ZORZA" – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
(działanie zgodne z pkt. B.III.1.3 listy przedsięwzięć priorytetowych)

RODZAJ WSPARCIA

Dotacja dla osób fizycznych

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
1.

TYP ZADAŃ

NAZWA PROGRAMU

1.

3.

PRIORYTET

Osoby fizyczne

zanieczyszczeń

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Program "ZORZA" – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim

Dofinansowaniem objęte są następujące działania w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych:
- wymiana pieców/kotłów na nowoczesne o wyższej sprawności, przy czym
instalacja kotłów na paliwa stałe (węgiel, biomasa) klasy 4 i wyższej
wg normy PN-EN 303-5-2012, która określa standardy emisyjne dla
urządzeń na paliwa stałe o małej mocy do 500kW, wyposażonych
w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) oraz
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Lp.

TYP BENEFICJENTA

PRIORYTET

TYP ZADAŃ
nie mogących posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających
jego zamontowanie, możliwa jest na terenach gdzie nie ma dostępu do sieci
ciepłowniczej i gazowej,
- podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z trwałym odłączeniem
od instalacji kotła/pieca.

NAZWA PROGRAMU
RODZAJ WSPARCIA

Forma zwrotna i bezzwrotna dofinansowania

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1.

Przedsiębiorcy

2.

Przedsiębiorcy

3.

59

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-202059

- Organy władzy publicznej, w tym:
o państwowe jednostki budżetowe,
o administracja rządowa oraz nadzorowane
lub podległe jej organów i jednostki
organizacyjne,

I. OŚ PRIORYTETOWA ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI
GOSPODARKI
I.
Wspieranie
wytwarzania
i
dystrybucji
energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych
1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania
energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych
źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej
1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz
przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek
wytwarzania energii z OZE

- budowa,
przebudowa
instalacji
skutkująca
zwiększeniem
mocy
zainstalowanej lądowych farm wiatrowych,
- budowa,
przebudowa
instalacji
skutkująca
zwiększeniem
mocy
zainstalowanej jednostek wykorzystujących biomasę,
- budowa,
przebudowa
instalacji
skutkująca
zwiększeniem
mocy
zainstalowanej jednostek wykorzystujących biogaz,
- budowa,
przebudowa
instalacji
skutkująca
zwiększeniem
mocy
zainstalowanej
jednostek
wykorzystujących
wodę
lub
energię
promieniowania słonecznego lub energię geotermalną,
- budowa oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu co najmniej
110 kV służącej podłączeniu OZE umożliwiających przyłączenie jednostek
wytwarzania energii z OZE do KSE oraz sieci dystrybucyjnej o napięciu 110
kV.

I. OŚ PRIORYTETOWA ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI
GOSPODARKI
II. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Wsparcie obszarów:
- przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
- głęboka,
kompleksowa
modernizacja
energetyczna
budynków
w przedsiębiorstwach,
- zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
- budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego
audytu energetycznego),
- zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda)
technologii produkcji i użytkowania energii,
- zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania
energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie
systemów zarządzania energią.

I. OŚ PRIORYTETOWA ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI
GOSPODARKI
III.
Wspieranie
efektywności
energetycznej,
inteligentnego
zarządzania
energią
i wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej,

Wsparcie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków
użyteczności publicznej i wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą
wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w zakresie związanym m.in.
z:
- ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia

Szczegółowy
opis
osi
priorytetowych
Programu
https://www.pois.gov.pl/media/41232/SzOOP_POIS_1_17.pdf

Operacyjnego

Infrastruktura

i

Środowisko

2014-2020

–

Wersja

1.17;
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Lp.

4.

5.

TYP BENEFICJENTA

PRIORYTET

TYP ZADAŃ

- Szkoły wyższe,
- Podmioty
będące
dostawcami
usług
energetycznych w rozumieniu dyrektywy
2012/27/UE.
- Spółdzielnie mieszkaniowe,
- Wspólnoty mieszkaniowe.

w tym w budynkach publicznych, i w sektorze
mieszkaniowym
1.3.1 Wspieranie
efektywności
energetycznej
w budynkach użyteczności publicznej
1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze
mieszkaniowym
1.3.3 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla
sektora
publicznego,
mieszkaniowego
oraz
przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej
oraz OZE

na energooszczędne,
- przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła
ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowaniem automatyki
pogodowej i systemów zarządzania budynkiem,
- budową lub modernizacją wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz
likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła,
- zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku,
- instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
- instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (o ile wynika
to z audytu energetycznego),
- instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE.
W ramach inwestycji wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej
przewiduje się, że wsparcie będzie ukierunkowane m.in. na projekty takie,
jak:
- przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem
zmniejszenia straty na przesyle,
- likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących
budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa),
- budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami
ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła
opalanych paliwem stałym,
- likwidacja indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji pod warunkiem
podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej.
Wsparcie obszarów:
- budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy)
umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach
wysokosprawnej kogeneracji,
- budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiająca wykorzystanie energii
cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, energii
odpadowej, instalacji z wykorzystaniem OZE, a także powodującej
zwiększenie wykorzystania energii wyprodukowanej w takich instalacjach.

- JST (w tym ich związków i porozumień)
oraz działających w ich imieniu jednostek
organizacyjnych (w szczególności dla
miast wojewódzkich i ich obszarów
funkcjonalnych),
- Przedsiębiorcy,
- Podmioty świadczące usługi publiczne
w ramach realizacji obowiązków własnych
JST nie będących przedsiębiorcami,
- Spółdzielnie mieszkaniowe
- JST oraz działających w ich imieniu
jednostek organizacyjnych,
- Przedsiębiorcy
- Podmioty świadczące usługi publiczne
w ramach realizacji obowiązków własnych
JST, a także podmioty będące dostawcami
usług
energetycznych
w
rozumieniu
dyrektywy 2012/27/U,
- Spółdzielnie mieszkaniowe

I. OŚ PRIORYTETOWA ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI
GOSPODARKI
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

I. OŚ PRIORYTETOWA ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI
GOSPODARKI
VI.
Promowanie
wykorzystywania
wysokosprawnej
kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

NAZWA PROGRAMU

Poprawa jakości powietrza60

RODZAJ WSPARCIA

Dotacja, pożyczka

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
1.

60

- Podmioty prowadzące działalność leczniczą
w zakresie stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych,
- Podmioty prowadzące muzea wpisane
do Państwowego Rejestru Muzeów,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Poprawa jakości powietrza

Termomodernizacja następujących budynków: muzeów, szpitali, zakładów
opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, obiektów
zabytkowych, obiektów sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi, domów
studenckich, innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego,
oświaty, opieki, wychowania, nauki.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/nabor-12017-czesc-2/
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PRIORYTET

- Podmioty prowadzące domy studenckie,
- Podmioty będące właścicielem budynku
wpisanego do Rejestru zabytków,
- Kościoły, kościelne osoby prawne lub
związki
wyznaniowe
w
rozumieniu
odrębnych przepisów.

1.

2.

61

TYP ZADAŃ
W zakresie zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych,
uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej
związanych
bezpośrednio
z prowadzoną
termomodernizacją
obiektów
w szczególności:
- ocieplenie obiektu w tym: ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów,
dachów i innych przegród,
- wymiana okien,
- wymiana drzwi zewnętrznych,
- przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła),
- wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
- zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,
- wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii,
- przygotowanie dokumentacji technicznej w tym audytów energetycznych
i ekspertyz mykologicznych,
- likwidacja zawilgocenia i jego skutków na termomodernizowanym budynku,
- wymiana
oświetlenia
wewnętrznego
i zewnętrznego
obiektu
na energooszczędne.

NAZWA PROGRAMU

SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych61

RODZAJ WSPARCIA

Pożyczka, dotacja

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Beneficjentem programu są wojewódzkie
fundusze ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.
Beneficjentów końcowych programu określą
indywidualnie WFOŚiGW.
- JST lub ich związki lub ich stowarzyszenia,
- Spółki prawa handlowego, w których JST
posiadają 100% udziałów albo akcji i które
powołane są do realizacji zadań własnych
JST wskazanych w ustawach.

Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki
wodnej ujętych w planach działalności wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.

Część 2) REGION

Część
3)
Prosument
–
z przeznaczeniem na zakup i
odnawialnych źródeł energii

linia
dofinansowania
montaż mikroinstalacji

Część
3a)
Prosument
–
linia
dofinansowania
z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji
odnawialnych źródeł energii dla samorządów

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub
mikroinstalacji następujących odnawialnych źródeł do produkcji energii
elektrycznej lub ciepła:
- źródła ciepła opalane biomasą – o mocy cieplnej do 300 kWt,
- pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
- kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
- systemy fotowoltaiczne – o mocy elektrycznej do 40kWp,
- małe elektrownie wiatrowe – o mocy elektrycznejdo 40kWe,
- mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe
służących na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków
mieszkalnych znajdujących się na obszarze działania beneficjenta.
Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji równolegle
wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/
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TYP BENEFICJENTA

PRIORYTET

TYP ZADAŃ
ciepła, wymienione, przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile
jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

3.

- Osoby
fizyczne
posiadające
prawo
do
dysponowania
budynkiem
mieszkalnym,
- Wspólnoty mieszkaniowe,
- Spółdzielnie mieszkaniowe.

4.

Beneficjentem programu są wojewódzkie
fundusze ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.
Beneficjentem końcowym programu są:
- Osoby
fizyczne
posiadające
prawo
do
dysponowania
budynkiem
mieszkalnym,
- Wspólnoty mieszkaniowe,
- Spółdzielnie mieszkaniowe,
- JST lub ich związki lub ich stowarzyszenia,
- Spółki prawa handlowego, w których JST
posiadają 100% udziałów albo akcji i które
powołane są do realizacji zadań własnych
JST wskazanych w ustawach.

NAZWA PROGRAMU

1.

62

Część
3)
Prosument
–
linia
dofinansowania
z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji
odnawialnych źródeł energii
Część 3b) Prosument – linia dofinansowania z
przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji
odnawialnych źródeł energii poprzez banki

Część
3)
Prosument
–
linia
dofinansowania
z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji
odnawialnych źródeł energii
Część
3c)
Prosument
–
linia
dofinansowania
z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji
odnawialnych źródeł energii poprzez wojewódzkie
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub
mikroinstalacji następujących odnawialnych źródeł do produkcji energii
elektrycznej lub ciepła:
- źródła ciepła opalane biomasą – o mocy cieplnej do 300 kWt,
- pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
- kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
- systemy fotowoltaiczne – o mocy elektrycznej do 40kWp,
- małe elektrownie wiatrowe – o mocy elektrycznej do 40kWe,
- mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
służących na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków
mieszkalnych.
Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji równolegle
wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub
ciepła, wymienione, przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile
jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.
Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub
mikroinstalacji następujących odnawialnych źródeł do produkcji energii
elektrycznej lub ciepła:
- źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
- pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
- kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
- systemy fotowoltaiczne – o mocy elektrycznej do 40kWp,
- małe elektrownie wiatrowe – o mocy elektrycznej do 40kWe,
- mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe
służących na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków
mieszkalnych.
Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji równolegle
wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub
ciepła, przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest
to technicznie i ekonomicznie uzasadnione

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki62

RODZAJ WSPARCIA

Pożyczka

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Beneficjenci I osi Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla

Część
2)
Współfinansowanie
projektów
Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi

Przedsięwzięcia wymienione w SOOP POIiŚ 2014-2020 w ramach I osi
priorytetowej POIiŚ 2014-2020 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wsparcie-przedsiewziec/e-kumulator---ekologiczny-akumulator-dla-przemyslu/
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1.

63

TYP BENEFICJENTA

PRIORYTET
2014-2020

TYP ZADAŃ

których funkcję Instytucji Wdrażającej pełni
NFOŚiGW.

priorytetowej
POIiŚ
emisyjności gospodarki

–

Zmniejszenie

Przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności
gospodarczej,
prowadzący
działalność
gospodarczą
w
formie
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551
obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny, której głównym
celem jest produkcja energii cieplnej na cele
komunalno-bytowe
(co najmniej
30%
strumienia wytwarzanego ciepła).

Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

Przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie
dotyczące
budowy
lub
przebudowy
jednostek
wytwórczych
wraz
z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej mające na celu
doprowadzenie systemu ciepłowniczego, w którym funkcjonują, do spełnienia
definicji efektywnego systemu ciepłowniczego, w którym do produkcji ciepła
lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej:
- 50% energię ze źródeł odnawialnych,
- 50% ciepło odpadowe,
- 75% ciepło pochodzące z kogeneracji,
- 50% wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła.

NAZWA PROGRAMU

Poprawa efektywności energetycznej63

RODZAJ WSPARCIA

Dotacja, pożyczka

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Podmioty sektora finansów publicznych,
z wyłączeniem państwowych jednostek
budżetowych,
- Samorządowe osoby prawne, spółki prawa
handlowego,
w
których
jednostki
samorządu terytorialnego posiadają 100%
udziałów lub akcji i które powołane są do
realizacji zadań własnych JST wskazanych
w ustawach,
- Organizacje pozarządowe, w tym fundacje
i stowarzyszenia, a także kościoły i inne
związki wyznaniowe wpisane do rejestru
kościołów
i
innych
związków
wyznaniowych
oraz
kościelne
osoby
prawne, które realizują zadania publiczne
na podstawie odrębnych przepisów,
- Jednostki
organizacyjne
PGL
lasy
państwowe
posiadające
osobowość
prawną,
- Parki narodowe.

Inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie nowych
budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Część 1) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności
Publicznej

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/lemur-energooszczedne-budynki-uzytecznosci-publicznej/
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TYP BENEFICJENTA

PRIORYTET

NAZWA PROGRAMU

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii64

RODZAJ WSPARCIA

Pożyczka

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
1.

Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności
gospodarczej,
podejmujący
realizację
przedsięwzięć
z
zakresu
odnawialnych źródeł energii na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Część 1) BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła
energii

NAZWA PROGRAMU

1.

1.

64
65
66

TYP ZADAŃ

Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce65

RODZAJ WSPARCIA

Dotacja, pożyczka, inwestycja kapitałowa

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedsiębiorcy
w
rozumieniu
ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności
gospodarczej,
prowadzący
działalność
gospodarczą
w
formie
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny.

Część 1) SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii
środowiskowych

Wsparcie kierowane jest na przedsięwzięcia wpisujące się w co najmniej jeden
z poniższych obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji:
- 7.Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania,
magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii,
- 8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie: Materiałów
i technologii, Systemów energetycznych budynków.

NAZWA PROGRAMU

Współfinansowanie programu LIFE66

RODZAJ WSPARCIA

Dotacja, przekazanie środków, pożyczka

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zarejestrowane na terenie RP:
- Osoby prawne,
- Jednostki
organizacyjne
nie
będące
osobami prawnymi, którym odrębne
przepisy przyznają zdolność prawną,
- Państwowe lub samorządowe jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej

Ochrona
zasobami

środowiska

i

efektywne

gospodarowanie

Dla współfinansowania Programu LIFE:
- przedsięwzięcia krajowe i międzynarodowe w zakresie realizowanym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które przyczyniają się do osiągnięcia
celów
Programu
LIFE
określonych
w Rozporządzeniu
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu
(LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 614/2007;
- krajowe i międzynarodowe projekty zintegrowane LIFE w zakresie
realizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym projekty
składane przez MŚ lub inne jednostki podległe Ministrowi Środowiska lub
przez niego nadzorowane.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/bocian-rozproszone-odnawialne-zrodla-energii/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/sokol-innowacyjne-technologie-srodowiskowe/#kot1
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/
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PRIORYTET

NAZWA PROGRAMU

Program LIFE67

RODZAJ WSPARCIA

Dotacje, instrument finansowy

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
1.

Program LIFE może finansować podmioty
publiczne i prywatne.

NAZWA PROGRAMU

1.

67
68

TYP ZADAŃ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ochrona
zasobami

środowiska

i

efektywne

gospodarowanie

Podprogram działań na rzecz środowiska obejmuje obszary priorytetowe:
ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, przyroda
i różnorodność biologiczna oraz zarządzanie i informacja w zakresie
środowiska (art. 9-12 rozporządzenia LIFE). Każdy z obszarów priorytetowych
obejmuje szereg priorytetów tematycznych dotyczących jakości powietrza
i emisji, w tym środowiska miejskiego: działania pomocnicze na rzecz
wdrożenia szczegółowych celów dotyczących powietrza i emisji określonych
w planie działania na rzecz zasobooszczędnej Europy i w 7. programie działań
w zakresie środowiska, w szczególności:
- podejścia zintegrowane w odniesieniu do wdrożenia przepisów dotyczących
jakości powietrza,
- działania
pomocnicze
mające
na
celu
zapewnienie
zgodności
z normami Unii dotyczącymi jakości powietrza i związanymi z nimi normami
emisji, w tym z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/81/WE
(dyrektywa w sprawie krajowych poziomów emisji),
- działania pomocnicze na rzecz lepszego wdrożenia dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/75/UE (dyrektywa w sprawie emisji
przemysłowych), ze szczególnym uwzględnieniem poprawy procesu
definiowania i wdrażania najlepszych dostępnych praktyk, zapewniające
łatwy dostęp społeczeństwa do informacji i zwiększające wkład dyrektywy
w sprawie emisji przemysłowych w innowacje,
- lokalne i regionalne projekty związane z energią ukierunkowane na jakość
powietrza i redukcje emisji w miejscach szczególnie zanieczyszczonych
cząstkami stałymi (PM) na obszarach o trwałym, intensywnym korzystaniu
instalacji ogrzewania spalających węgiel i biomasę.
- projekty ukierunkowane na opracowanie i testowanie technik zapobiegania
zanieczyszczeniom i redukcji zanieczyszczeń, o których mowa w dyrektywie
w sprawie emisji przemysłowych jako o nowych metodach.

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy68

RODZAJ WSPARCIA

Pożyczka

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

Ministerstwo Środowiska

- Państwowe jednostki organizacyjne,
- Organizacje samorządu gospodarczego
(izby gospodarcze),

Program Operacyjny PL 04 Oszczędzanie
i promowanie odnawialnych źródeł energii

energii

W ramach Programu Operacyjnego przewiduje się realizację następujących
rodzajów projektów zgłaszanych przez wnioskodawców w trybie naboru

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0203&from=EN
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/; http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/programy/program-pl04-energia/
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TYP BENEFICJENTA

PRIORYTET

TYP ZADAŃ

- Organizacje pozarządowe w rozumieniu
art. 1.5 pkt 1, ppkt m) regulacji oraz
fundacje i stowarzyszenia
- Organizacje zrzeszające lub działające
na rzecz
jednostek
samorządu
terytorialnego,
a także
związki
i partnerstwa miast, gmin, powiatów
i regionów

otwartego wniosków aplikacyjnych:
- Projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków,
obejmujące swoim zakresem termomodernizację (wraz z wymianą
oświetlenia
wbudowanego)
budynków
użyteczności
publicznej,
przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki
zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki,
wychowania, turystyki, sportu,
- Projekty mające na celu modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł
ciepła zaopatrujących budynki użyteczności publicznej, nowoczesnymi,
energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej
o łącznej mocy nominalnej do 5 MW, w tym: pochodzącymi ze źródeł
odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych
w skojarzeniu (kogeneracji/trigeneracji),
- Projekty mające na celu instalację, modernizację lub wymianę węzłów
cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki
użyteczności publicznej.

NAZWA PROGRAMU

1.

69

Inwestycje, Innowacje, Energetyka69

RODZAJ WSPARCIA

Pożyczka

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

Bank Gospodarstwa Krajowego

W ramach działania 3.1:
- JST ich związki i stowarzyszenia,
- Jednostki organizacyjne JST,
- Jednostki sektora finansów publicznych,
inne niż wymienione powyżej,
- Przedsiębiorstwa energetyczne, w tym
MŚP i przedsiębiorstwa sektora ekonomii
społecznej,
- Organizacje pozarządowe,
- Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty
mieszkaniowe,
- Towarzystwa budownictwa społecznego,
- Grupy producentów rolnych,
- Jednostki naukowe,
- Uczelnie/szkoły
wyższe
ich
związki
i porozumienia,
- Organy administracji rządowej w zakresie
związanym z prowadzeniem szkół,
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki
organizacyjne,

W
ramach
Osi
Priorytetowej
3
niskoemisyjna” (działanie 3.1, 3.2, 3.3)

„Gospodarka

W zakresie produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych promowane
będą inwestycje przedsiębiorstw wytwarzających i dystrybuujących energię
pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Wspierane będą przedsięwzięcia mające
na celu:
- produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych
źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz
modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej
wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) takich
jak: energia wiatru, energia promieniowania słonecznego, biomasa, biogaz,
energia spadku wody i energia geotermalna.
Dla działań mających na celu zwiększanie efektywności energetycznej MŚP
kluczowe znaczenie będą miały projekty:
- dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, w tym wymiany
lub modernizacji źródła energii mające na celu zwiększenie efektywności
energetycznej, z ewentualnym uwzględnieniem OZE,
- przedsięwzięcia
zakładające
zastosowanie
technologii
efektywnych
energetycznie w przedsiębiorstwach (w tym modernizacja i rozbudowa linii
produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie) oraz wsparcie instalacji
odzyskujących ciepło odpadowe.

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/inwestycje-innowacje-energetyka/
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TYP BENEFICJENTA

PRIORYTET

TYP ZADAŃ

- Kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby
prawne
kościołów
i związków
wyznaniowych,
- Lokalne Grupy Działania.
W ramach działania 3.2:
- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
- Grupy producentów rolnych,
- Przedsiębiorstwa,
których
większość
udziałów lub akcji należy do JST.
W ramach działania 3.3:
- Spółdzielnie mieszkaniowe,
- Wspólnoty mieszkaniowe i TBS.

NAZWA PROGRAMU

Inwestycje skierowane na zwiększenie efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym, w ramach działania
realizowane będą projekty mające na celu: m.in.:
- termomodernizację (ocieplanie) obiektów zmniejszających zapotrzebowanie
budynku na energię,
- modernizację systemów grzewczych,
- modernizację przyłącza do sieci ciepłowniczej,
- modernizację systemów wentylacji,
- instalację OZE,
- instalację systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-202070

RODZAJ WSPARCIA

Dotacja

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

1.

- JST lub podmioty działające w imieniu
JST,
- Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa
(definiowane według załącznika nr I
do Rozporządzenia Komisji (UE) NR
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznające
niektóre
rodzaje
pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014) w tym
producenci rolno-spożywczy,
- Duże przedsiębiorstwa
- Uczelnie,
- Związki i stowarzyszenia JST,
- Podmioty
lecznicze
wykonujące
na terenie województwa świętokrzyskiego
działalność
leczniczą
finansowaną
ze środków publicznych,
- Państwowe jednostki budżetowe,
- Instytucje kultury

OŚ PRIORYTETOWA 3 EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA
Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych

W ramach Działania 3.1 wsparcie zostanie udzielone na projekty polegające
na:
- budowie, przebudowie i modernizacji (w tym zakupie urządzeń)
infrastruktury, służącej do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej,
pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru,
słoneczna, geotermalna, aerotermalna, biogazu, biomasy) z możliwością
podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej,
- budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
w wysokosprawnej kogeneracji z OZE z możliwością podłączenia do sieci
dystrybucyjnej/ przesyłowej,
- budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła
i chłodu w trigeneracji z OZE, mające na celu zmniejszenie kosztu i ilości
energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form energii
odrębnie z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej,
- budowa i montaż instalacji służącej do produkcji biokomponentów i biopaliw
(drugiej i trzeciej generacji).

2.

Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa

OŚ PRIORYTETOWA 3 EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności
energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne)

70

Uchwała Nr 2897/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie: Przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 3); http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-oprogramie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/zapisz/5459-uchwala-nr-2897-17-zarzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-sprawieprzyjecia-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-na-lata-2014-2020-wersja-3-pdf/16/1166
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3.

TYP BENEFICJENTA

JST lub podmioty działające w imieniu JST
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
Związki i stowarzyszenia JST,
TBS,
Samorządowe jednostki
organizacyjne
posiadające osobowość prawną,
- Uczelnie,
- Inne podmioty prowadzące działalność
w sferze usług publicznych w różnych
formach organizacyjnych, posiadających
osobowość
prawną
np.
fundacje
i stowarzyszenia,
-

PRIORYTET

TYP ZADAŃ

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne
źródła energii w przedsiębiorstwach

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia
i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:
- modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych (w tym zakup urządzeń,
maszyn) na bardziej efektywne energetycznie,
- głębokiej,
kompleksowej
modernizacji
energetycznej
budynków
w przedsiębiorstwach,
- zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
- zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda)
technologii produkcji i użytkowania energii.
Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej
60%, natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające
efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się
do dofinansowania.
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne ma prowadzić do zmniejszenia rocznego
zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania
wody użytkowej w budynkach w wysokości co najmniej 25% w odniesieniu
do stanu istniejącego każdego budynku. W przypadku projektów polegających
na wdrożeniu rozwiązań zwiększających sprawność energetyczną procesu
produkcji warunkiem uzyskania dofinansowania będzie zmniejszenie
zapotrzebowania na energię o min 25%, bez zwiększenia wydajności
produkcji.
W przypadku działań/rozwiązań związanych z wymianą indywidualnego źródła
ciepła na zasilane paliwem gazowym lub biomasą konieczne jest uzyskanie
redukcji emisji CO2, o co najmniej 30% w odniesieniu do stanu istniejącego
(wyjściowego).
Natomiast projekty dot. wymiany indywidualnych pieców i mikrokogeneracji
muszą skutkować znaczną redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących
instalacji, tj. o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa.
W przypadku wymiany indywidualnego źródła ciepła na źródło opalane
paliwem gazowym lub biomasą, możliwe jest wsparcie tylko takich budynków,
w których wraz z wymianą źródła ciepła przeprowadza się jednocześnie
termomodernizację.

OŚ PRIORYTETOWA 3 EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA
Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze
publicznym i mieszkaniowym

Inwestycje realizowane w ramach niniejszego działania muszą wynikać
z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.
Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa świętokrzyskiego.
W ramach działania wsparcie otrzymają projekty dotyczące głębokiej
modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej (z wyłączeniem
budynków użytkowanych / będących własnością państwowych jednostek
budżetowych i administracji rządowej oraz podległych jej organów i jednostek
organizacyjnych, państwowych osób prawnych) oraz wielorodzinnych
budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów
na energooszczędne w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu
energetycznego bądź innych dokumentów wymaganymi przepisami prawa w
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4.

TYP BENEFICJENTA

PRIORYTET

TYP ZADAŃ

- Policja,
- Podmioty lecznicze wykonujące na terenie
województwa świętokrzyskiego działalność
leczniczą
finansowaną
ze środków
publicznych,
- Samorządowe osoby prawne,
- Jednostki ochotniczej i Państwowej Straży
Pożarnej

zakresie związanym m.in. z:
- ociepleniem obiektu,
- wymianą okien, drzwi zewnętrznych, oraz oświetlenia na energooszczędne,
- przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem
do źródła ciepła lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów
wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
- instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
- instalowaniem urządzeń energooszcz. najnowszej generacji
- wymianą / izolacją pokrycia dachowego,
- instalacją systemów inteligentnego zarządzania energią,
- mikrokogeneracją.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe będzie dofinansowanie
inwestycji w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, pod
warunkiem osiągnięcia znacznie zwiększonej efektywności energetycznej, jak
również
w
szczególnie
pilnych
potrzebach,
przyczyniających
się
do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz
do znacznego zwiększenia oszczędności energii. Niniejsze inwestycje mogą
zostać wsparte jedynie w przypadku, podłączenie do sieci ciepłowniczej na
danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.

- JST,
- Przedsiębiorstwa duże, średnie, małe,
mikro
świadczące
usługi
publiczne
na terenie województwa świętokrzyskiego
definiowane według załącznika nr I
do Rozporządzenia Komisji (UE) NR
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznające
niektóre
rodzaje
pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014),
- Partnerzy
społeczni
i
gospodarczy
działający
na
terenie
województwa
świętokrzyskiego,
- Organizacje pozarządowe (NGO),
- Samorządowe osoby prawne,
- Instytucje otoczenia biznesu,
- Uczelnie,
- Państwowe jednostki budżetowe,
- Instytucje kultury

Wsparcie mogą uzyskać inwestycje wynikające z planów gospodarki
niskoemisyjnych lub planów mobilności miejskiej dla poszczególnych typów
obszarów np.:
- budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej,
- wymiana źródeł ciepła.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest dofinansowanie
inwestycji w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, pod
warunkiem osiągnięcia znacznie zwiększonej efektywności energetycznej, jak
również
w
szczególnie
pilnych
potrzebach,
przyczyniających
się
do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do
znacznego zwiększenia oszczędności energii. Niniejsze inwestycje mogą zostać
wsparte w przypadku, gdy koszt podłączenia do sieci ciepłowniczej na danym
obszarze przewyższa koszt inwestycji w niniejsze kotły.
Wzmocnieniu efektów realizowanych projektów będą służyć inteligentne
systemy zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.

OŚ PRIORYTETOWA 3 EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA
Działanie
3.4
Strategia
niskoemisyjna,
wsparcie
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
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1.

TYP BENEFICJENTA

PRIORYTET

TYP ZADAŃ

NAZWA PROGRAMU

P O N E – Program Ograniczenia Niskiej Emisji71

RODZAJ WSPARCIA

Dotacja

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

Urząd Miasta Kielce

- Osoby fizyczne,
- Wspólnoty mieszkaniowe
Program Ograniczenia Niskiej Emisji – w budżecie gminy
na 2017 r. na realizację PONE zabezpieczono kwotę
300 000 zł.

Dotacja jest udzielana na dofinansowanie kosztów realizacji zadań,
polegających
na
trwałej
likwidacji
systemu
ogrzewania
opartego
na paliwie stałym i jego zamianie na:
- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- ogrzewanie gazowe,
- ogrzewanie elektryczne,
- ogrzewanie olejowe,
- pompę ciepła.

[Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A.]

W przypadku uruchomienia nowych programów pomocowych/ pojawienia się nowych źródeł finansowania miasto będzie dążyło
do pozyskania dofinansowania na realizację zadań zaplanowanych w programie ograniczenia niskiej emisji.

71

Uchwała Nr XLI/852/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu
ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2017 r., poz. 1676);
http://www.um.kielce.pl/pone-link/
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14. Podsumowanie
Niniejsza
dokumentacja
jest
kolejnym
etapem
do rozwiązania problemu niskiej emisji na terenie Kielc.

działań

zmierzających

Zostały w niej szczegółowo przeanalizowane następujące aspekty:







wymagania zaktualizowanego w 2015 roku POP,
zapisy aktualnych dokumentów strategicznych oraz wymagań prawnych,
aktualna sytuacja, w zakresie istniejących systemów grzewczych i wielkości niskiej emisji,
potencjalne rozwiązania modernizacyjne do realizacji w ramach PONE (2017),
preferencje mieszkańców w stosunku do zaproponowanych działań wynikające
z dotychczasowych działań miasta w zakresie redukcji niskiej emisji,
efekty ekologiczne, związane z dotychczasową realizacją PONE.

Miasto podjęło działania zmierzające do poprawy jakości powietrza i od 2014 r.
udziela dotacji na zmianę starych niskosprawnych systemów grzewczych. Analiza stanu
jakości powietrza wskazuje na poprawę jakości powietrza na terenie miasta, jednak
w dalszym ciągu występują przekroczenia ponadnormatywnych stężeń następujących
zanieczyszczeń: pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu.
Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Kielce – aktualizacja 2017 r.
przyczyni się również do obniżenia emisji tych i innych zanieczyszczeń występujących na
terenie miasta.
Założenia przyjęte w Aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa
świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych” uwzględniają polskie
i unijne regulacje prawne w zakresie ochrony powietrza. Wymagania stawiane przez Unię
Europejską, w obecnym stanie prawnym i społeczno-ekonomicznym są trudne do
spełnienia. W POP, wyznaczono termin poprawy jakości powietrza do 2023 z czym
jednocześnie związany jest termin realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla
miasta Kielce” – aktualizacja 2017 r. Z uwagi na skalę zaplanowanych działań, celem
obniżenia ponadnormatywnych poziomów stężeń zanieczyszczeń, termin ten będzie
możliwy do osiągnięcia, pod warunkiem znacznego wsparcia finansowego realizacji
PONE (2017) ze źródeł zewnętrznych.
Potrzeby cieplne miasta Kielc zaspokajane są w większości z systemów
ciepłowniczych, tj. w ok. 56,3%, jednakże znaczący udział mają również systemy
indywidualne, które zaspokajają 45% potrzeb cieplnych miasta. System gazowniczy
pokrywa większą cześć miasta. Centrum Kielc zgazyfikowane jest w 100%. Najsłabiej
zgazyfikowane są obszary południowe i zachodnie gminy. Istnieją jednak możliwości
techniczne budowy sieci gazowej na przedmiotowych obszarach. Do czasu wykonania
tych inwestycji, miasto rozważa umożliwienie dofinansowania mieszkańcom wymiany
starych niskosprawnych źródeł na paliwa stałe, na nowoczesne kotły 5 generacji na
pallet. W przedmiotowej aktualizacji programu wyznaczono obszary, gdzie takie
inwestycje mogły by być dofinansowane.
Dla obszarów, poza wyznaczonymi strefami, tam gdzie istnieje techniczna
możliwość skorzystania z niskoemisyjnych źródeł ciepła lub ciepła systemowego, powinny
zostać wprowadzone zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
i decyzjach o warunkach zabudowy, które w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną
będą zawierały ustalenia ograniczające negatywny wpływ na jakość powietrza.
Biorąc pod uwagę, efektywność kosztową uzyskania efektu ekologicznego dla
poszczególnych przedsięwzięć, konieczną określoną w POP redukcję emisji do 2023 r.
oraz zadania wykonane przez miasto w ramach PONE i WFOŚiGW określono, iż do roku
2023 ilość inwestycji do wykonania będzie na poziomie 4 650 szt. Zaplanowano
następującą strukturę zmian systemów grzewczych:



podłączenie do m.s.c. – 485 inwestycji (10 %),
ogrzewanie gazowe – 2335 inwestycji (50%),
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pompy ciepła – 455 inwestycji (10 %),
kotły 5 generacji na pellet – 1375 inwestycji (30%).

Należy mieć na uwadze, że przedstawiona wyżej założona struktura zmian
systemów grzewczych może ulec zmianie w z zależności od zainteresowania mieszkańców
oraz wymagań programów, z których będzie można pozyskać środki ich na realizację.
Dodatkowo dokonano optymalizacji finansowej dla działań PONE (2017) poprzez dobór
struktury i rodzaju inwestycji.
Podsumowując, na dzień sporządzenia programu, tj. sierpień 2017 r., działania
zaplanowane w harmonogramie rzeczowo-ekologicznym mogą być wspierane: z budżetu
miasta Kielce, z NFOŚiGW, z WFOŚiGW.
W przyszłości natomiast szansę pozyskania dodatkowych środków na wsparcie
w realizacji PONE (2017) można upatrywać: w WFOŚiGW, w Banku Gospodarstwa
Krajowego, RPOWŚ 2014-2020, NFOŚiGW lub innych programach, które powstaną w celu
wsparcia działań służących poprawie jakości powietrza.
Powodzenie realizacji PONE (2017) jest uzależnione od przedstawienia
korzystnych warunków w zakresie dofinansowania inwestycji. Stąd konieczne jest
zabezpieczenie odpowiednich środków na ten cel, czy to w budżecie miasta Kielce czy
to pozyskanie ich z zewnątrz.
Skuteczna realizacja PONE (2017) nie jest możliwa bez uwzględnienia
systemu oceny stopnia realizacji prowadzonych działań. W tym zakresie
proponuje się uzupełniając monitoring efektu rzeczowego i ekologicznego,
monitoring efektywności prowadzonych działań np. poprzez ciągłą weryfikację
stanu jakości powietrza na terenie całego miasta, który to uzupełnia zasób
danych pozyskiwanych w ramach oficjalnie prowadzonego Państwowego
Monitoringu Środowiska.
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