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Skróty użyte w dokumencie
B(a)P – benzo(a)piren - oznacza całkowitą zawartość tego związku w pyle zawieszonym
PM10
c.o. – centralne ogrzewanie
c.w.u. – ciepła woda użytkowa
CO2 – ditlenek węgla
CO – tlenek węgla
Elektrociepłownia Kielce – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oddział
Elektrociepłownia Kielce
GIOŚ – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
GJ – gigadżul
GUS – Główny Urząd Statystyczny
m.s.c. – miejska sieć ciepłownicza
Mg – megagram
MJ – megadżul
MPEC Sp. z o.o. - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach
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

KSM - Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
MWe – megawat mocy elektrycznej
MWt – megawat termiczny
NO2 – ditlenek azotu
NOX – tlenki azotu
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
OZG w Kielcach - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach,
Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie

Karpacka Spółka

PM2,5 – pył o średnicy aerodynamicznej do 2,5 µm
PM10 – pył o średnicy aerodynamicznej do 10 µm
POP – Program Ochrony Powietrza
PONE – Program Ograniczenia Niskiej Emisji (w skrócie Program)
POŚ – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.,
Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
SO2 – ditlenek siarki
UM – Urząd Miasta Kielce
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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STRESZCZENIE

Podstawę do opracowania „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kielce”
stanowi Uchwała Nr XIII/234/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14
listopada 2011 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa
świętokrzyskiego: Część A – strefa miasto Kielce – ze względu na przekroczenia pyłu
PM10, pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu, Część B – strefa świętokrzyska – ze względu na
przekroczenia pyłu PM10 i benzo(a)pirenu, Część C – strefa świętokrzyska – ze względu
na przekroczenia ozonu”.
Celem opracowanego „Programu ochrony powietrza…” było wskazanie przyczyn
powstawania przekroczeń substancji w powietrzu w strefach oraz rozwiązań
eliminujących przyczyny zanieczyszczeń, a tym samym zmierzających do poprawy jakości
powietrza poprzez zastosowanie działań naprawczych. Założono, iż realizacja
poszczególnych działań naprawczych obejmie lata 2012 – 2020. Podstawowe kierunki
działań zmierzających do osiągnięcia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10
i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, zawiera załącznik do przedmiotowej
uchwały. Wśród wielu działań przyczyniających się ograniczenia tzw. „niskiej emisji”
w mieście Kielce, określono konieczność przygotowania i realizacji Programu ograniczenia
niskiej emisji (PONE).
Prezydent Miasta Kielce, uwzględniając zapisy ww. uchwały Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego przystąpił do opracowania PONE i stworzenia systemu organizacyjnego
w celu jego realizacji. Efektem tych działań jest przedmiotowy „Program ograniczenia
niskiej emisji dla miasta Kielce”. Realizacja Programu ma na celu poprawę jakości
powietrza, a tym samym jakości życia i zdrowia mieszkańców.
Istotnym etapem poprzedzającym opracowanie przedmiotowego „Programu
ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kielce” było przeprowadzenie na terenie miasta
badania dotyczącego charakterystyki źródeł ciepła mieszkańców Kielc. Efektem tej pracy
był „Raport z badań ilościowych dotyczących charakterystyki źródeł ciepła na terenie
miasta Kielc”, opracowany przez Instytut Badawczy IPC we wrześniu 2012 r., który został
wykorzystany do opracowania przedmiotowego Programu. Etap ten miał na celu
zidentyfikowanie funkcjonujących systemów grzewczych oraz poznanie planów i potrzeb
mieszkańców miasta w zakresie ich modernizacji, co pozwoliło na optymalne
zaplanowanie działań i ocenę ich kosztów.
W trakcie opracowania przedmiotowego Programu, przeprowadzona została akcja
informacyjno-edukacyjna, dotycząca negatywnego oddziaływania niskiej emisji
komunalno-bytowej na stan jakości powietrza w mieście oraz sposobu jej ograniczenia.
W Programie przedstawiono harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
poszczególnych zadań. Określono ogólne założenia formalne realizacji Programu oraz
przygotowano dokumentację o dofinansowanie/pożyczkę na realizację Programu.
Dokumentacja ta jest elementem systemu organizacyjnego realizacji Programu, co
umożliwi rozpoczęcie jego realizacji.
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CEL I ZAKRES PROGRAMU

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 Programie ochrony powietrza, efektu
ekologicznego dla miasta Kielce,
rozwoju miasta Kielce i wzrostu zadowolenia mieszkańców, poprzez aktywizację
lokalnych firm (więcej środków finansowych pozostanie w regionie),
6
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spełniania obowiązków prawnych wynikających z zobowiązań, które Polska przyjęła
na siebie wstępując do Unii Europejskiej.

Opracowany Program ograniczenia niskiej emisji umożliwi:





zaplanowanie i zabezpieczenie środków dla działań na przyszłe lata,
uporządkowanie i klasyfikację działań prowadzonych w ramach Programu,
monitorowanie prowadzonych działań,
obliczenie efektu ekologicznego prowadzonych działań.

Dodatkowo dzięki opracowaniu Programu, określone zostało potrzebne wsparcie
finansowe dla realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w Programie.
Zakres przedmiotowego dokumentu jest zgodny z wymaganiami umowy
nr W/WU/119/ŚUK/80/UM/1240/2012 zawartej w dniu 5 października 2012 r.
pomiędzy Gminą Kielce a firmą ATMOTERM S.A.
Przedstawione w Programie analizy opierają się na danych uzyskanych
z przeprowadzonych badań ilościowych dotyczących charakterystyki źródeł ciepła na
1
terenie miasta Kielc oraz innych dokumentów i informacji pozyskanych w trakcie
opracowywania Programu.
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PRAWNE
ASPEKTY
REGULUJĄCE
(PRAWO POLSKIE I UNIJNE)

OCHRONĘ

POWIETRZA

Podstawą opracowania Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kielce jest
Uchwała Nr XIII/234/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada
2011 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa
świętokrzyskiego: Część A – strefa miasto Kielce – ze względu na przekroczenia pyłu
PM10, pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu,…”. Niejednokrotnie zapisy o opracowaniu i realizacji
Programów ograniczenia niskiej emisji pojawiają się w Programach ochrony środowiska.
Dużą przewagą Programu ochrony powietrza, nad Programem ochrony środowiska jest
określona skala działań, jaką należy wykonać w celu poprawy jakości powietrza,
wyrażona najczęściej w postaci wielkości redukcji emitowanej substancji. Natomiast
Program ochrony środowiska jest dokumentem wykonawczym polityki ekologicznej
państwa.
W „Polityce ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku
2016” zwrócono uwagę, iż pomimo znacznych postępów w działaniach ograniczających
emisję zanieczyszczeń do powietrza, w dalszym ciągu stan powietrza w Polsce nie jest
zadawalający w świetle dyrektyw Unii Europejskiej.
Warto przytoczyć zapisy „Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012
z perspektywą do roku 2016”, które wskazują na konieczność opracowania i wdrożenia
przez właściwych marszałków województw programów naprawczych w 161 strefach
miejskich, w których notuje się przekroczenia standardów dla pyłu drobnego PM10
i PM2,5 (frakcja odpowiednio poniżej 10 µm i 2,5 µm), zawartych w Dyrektywie CAFE
(Clean Air for Europe - Czyste Powietrze dla Europy). Za programy te, polegające głównie
na eliminacji źródeł niskiej emisji oraz zmniejszenia emisji pyłu ze środków transportu,
odpowiedzialne są władze samorządowe. W celach średniookresowych „Polityki
ekologicznej państwa …” do 2016 r. zapisano, iż „najważniejszym zadaniem będzie
dążenie do spełnienia przez Polskę zobowiązań wynikających z traktatu akcesyjnego oraz

1 „Raport z badań ilościowych dotyczących charakterystyki źródeł ciepła na terenie Kielc”, Instytut Badawczy
IPC, Wrocław, wrzesień 2012 r.
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z dwóch dyrektyw unijnych”, w tym dyrektywy CAFE, czyli Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza
i czystszego powietrza dla Europy.
W 2001 r. powstał Program CAFE, a jego celem było przygotowanie długofalowej,
zintegrowanej europejskiej polityki w zakresie ochrony powietrza. W ramach programu
CAFE, w nawiązaniu do priorytetów szóstego wspólnotowego programu działań
w zakresie środowiska naturalnego, na lata 2001-2010, opracowano Strategię
2
tematyczną dotyczącą zanieczyszczenia powietrza (dokument COM (2005)446 ).
W Strategii tej podkreślono, na podstawie przeprowadzonych analiz, iż znaczący
negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi i środowisko, 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 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., natomiast w okresie od
dnia wejścia w życie dyrektywy do 31 grudnia 2014 r. ma zastosowanie stopniowo
malejący margines tolerancji. 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. W roku 2013 przewiduje się weryfikację tego
poziomu biorąc pod uwagę najnowsze badania na temat wpływu pyłu PM2,5 na
środowisko i zdrowie ludzi oraz zagadnienia wykonalności technicznej.
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. z 2012 r. poz. 460). W prawie krajowym kwestię ochrony powietrza reguluje
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 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. z 2012 r., poz. 914).

Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego - Strategia tematyczna dotycząca zanieczyszczenia
powietrza; COM (2005)446, wersja ostateczna; Bruksela, dnia 21.09.2005 r.
2
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Dnia 3 października weszły w życie następujące rozporządzenia:
rozporządzenia nowe:
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. z 2012 r. 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. z 2012 r. poz. 1029),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie
krajowego celu redukcji narażenia (Dz. U. z 2012 r. poz. 1030),
2. rozporządzenia zmienione:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1032),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie
zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia
powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 1032).
Poniżej wymieniono również inne ważniejsze dyrektywy, które regulują prawne
aspekty dotyczące ochrony powietrza:
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada
2010 r. w
sprawie emisji
przemysłowych (zintegrowane zapobieganie
zanieczyszczeniom i ich kontroli,
2. 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,
3. 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,
4. 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),
5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia
2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli
(Dyrektywa IPPC), (począwszy od 1 stycznia 2016 r. będzie ostatecznie zastąpiona
przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE),
6. Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia
2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu,
7. Dyrektywa 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 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,
8. Dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 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,
9. Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów
zanieczyszczenia powietrza (dyrektywa pułapowa-NEC),
10. Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza
1.
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z dużych obiektów energetycznego spalania (dyrektywa LCP, obowiązuje do 31
grudnia 2015 r.),
11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych
pojazdów transportu drogowego.
Podstawowe przepisy w prawie polskim w zakresie jakości powietrza zawarte są
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r.,
Nr 25, poz. 150 ze zm.)
Pośrednio również zapisy innych ustaw mają wpływ na regulację ochrony powietrza, są to
m.in. zapisy:
1. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz.
1243 ze zm.),
2. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.),
3. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz.
1059 ze zm.).
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.
Poniżej wymieniono dodatkowo ważniejsze rozporządzenia regulujące
ochronę powietrza w prawie polskim:
1. Dz. U. Nr 95/2011 r., poz. 558 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.
2. Dz. U. z 2010 r., Nr 130 poz. 880 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga
zgłoszenia (obowiązuje od 1.01.2011 r., wyjątki od 1.01.2013 r.),
3. Dz. U. z 2004 r., Nr 283 poz. 2839 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga
zgłoszenia (obowiązuje do 3.12.2010 r.),
4. Dz. U. z 2010 r., Nr 130 poz. 881 - 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 (obowiązuje od 1.01.2011 r.),
5. Dz. U. z 2004 r., Nr 283 poz. 2840 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub
pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (obowiązuje do 31.12.
2010 r.),
6. Dz. U. z 2010 r., Nr 16 poz. 87 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji
w powietrzu (obowiązuje od 3.02.2010 r.),
7. Dz. U. z 2008 r., Nr 215poz. 1366 - 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 (obowiązuje od 1.01.2009 r.),
8. Dz. U. z 2008 r., Nr 206 poz. 1291 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów
wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (obowiązuje od
1.01.2009 r.),
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9.

Dz. U. z 2008 r., Nr 38, poz. 221 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
8 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
programy ochrony powietrza (obowiązuje od 21.03.2008 r.),
10. Dz. U. z 2007 r., Nr 4 poz. 30 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości
siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane
ciężkie oleje opałowe (obowiązuje 19.01.2007 r.),
11. Dz. U. z 2005 r., Nr 202 poz. 1681 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników
spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek
stałych przez te silniki (obowiązuje od 17.11.2005 r.).
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Podczas opracowywania niniejszego dokumentu analizie poddano dokumenty
i materiały stanowiące zewnętrzne uwarunkowania prawne i podstawę dla tworzonego
Programu: 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 kraju
Polityka ekologiczna państwa
Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
(PEP)3 przyjęta została uchwałą Sejmu RP w dniu 29 maja 2009 r. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska4 (art. 13 i 14) ma ona na celu stworzenie warunków
niezbędnych do realizacji ochrony środowiska i określa w szczególności: cele ekologiczne,
priorytety ekologiczne, poziomy celów długoterminowych, rodzaj i harmonogram działań
proekologicznych i środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawnoekonomiczne i środki finansowe.
Polityka ekologiczna państwa obejmuje trzy podstawowe grupy zagadnień:
kierunki działań systemowych,
ochronę zasobów naturalnych,
poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
W zakresie ochrony powietrza jako kierunek działań Polityka ekologiczna państwa
wyznacza poprawę jakości powietrza poprzez spełnienie zobowiązań Traktatu
Akcesyjnego oraz dyrektyw dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza
atmosferycznego.
Polityka Klimatyczna Polski
Polityka Klimatyczna Polski5 określa zobowiązania międzynarodowe kraju w zakresie
zmian klimatu, wskazuje zalecenia polityki klimatycznej oraz określa działania krótko,
średnio i długookresowe, jak również działania w ujęciu sektorowym. Dokument wynika
z postanowień Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,
a w szczególności z Protokołu z Kioto.
Ramy prawne Polityki Klimatycznej Polski
stanowią „Polityka ekologiczna państwa…”6, „Założenia polityki energetycznej Polski do
3

MP z 2009 r., Nr 34 poz. 501
Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 z późn. zm.
5
Polityka Klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020. Dokument
przyjęty przez Radę Ministrów dnia 04 listopada 2003 r.
6
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka
ekologiczna Państwa w latach 2009—2012 z perspektywą do roku 2016” M.P. z 2009 r., Nr 34 poz. 501
4
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2020 roku”7, „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej”, i inne nie mniej znaczące
w perspektywie Polityki Klimatycznej Polski ustawy takie jak, m.in. Ustawa - Prawo
ochrony środowiska8 oraz Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 9.
W związku z ratyfikacją Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu Polska jest zobowiązana do m.in.:
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,
ograniczenia emisji metanu ze składowisk odpadów i z procesów produkcji,
transportu i przetwarzania energii,
handlu emisjami między państwami wymienionymi w załączniku 1 Ramowej
konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, pozwalający
krajowi – stronie protokołu sprzedać nadwyżki uzyskanych redukcji emisji
gazów cieplarnianych w stosunku do zobowiązań, wynikających z protokołu
innemu krajowi – stronie protokołu.
Cele Polityki Klimatycznej Polski są integralne z celami pozostałych polityk
stwarzając tym samym wspólny kierunek zrównoważonego rozwoju.
Efektem działań, wspieranych instrumentami Polityki Klimatycznej Polski,
wskazanych w dokumencie jest redukcja ilości gazów cieplarnianych.
Krajowy Plan Działania w zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych
Krajowy Plan Działania w zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych10 zawiera zapisy,
z których wynika, że obecnie 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 (sieciowym i nie
sieciowym). Zgodnie z zapisami w Krajowym Planie Działania w zakresie Energii ze Źródeł
Odnawialnych przewidywane zmniejszenie emisji dwutlenku węgla ma osiągnąć 22680
tys. Mg/rok w 2020 roku. W dniu 2 grudnia 2011 Rada Ministrów przyjęła opracowany
przez Ministerstwo Gospodarki dokument pn.: Uzupełnienie do Krajowego Planu Działania
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.
Strategia rozwoju energetyki odnawialnej
Strategia rozwoju energetyki odnawialnej11 z założenia ma na celu wzrost udziału
odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo – energetycznym, co ma wpłynąć na
poprawę efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych,
poprawy stanu środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz
ilości wytwarzanych odpadów. W Polsce głównym celem było osiągnięcie udziału energii
7

Przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 22 lutego 2000 r
Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 z późn. zm.
9
Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1459 z późn. zm.
10
Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 7 grudnia 2010 r.
11
Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, dokument rządowy przyjęty uchwałą Sejmu z dnia 23 sierpnia
2001 r.
8
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ze źródeł odnawialnych na poziomie 7,5% w 2010 r. oraz 14 % w 2020 r. w strukturze
zużycia nośników pierwotnych. Głównym kierunkiem rozwoju w latach 2000 – 2010 było
zwiększenie wykorzystania udziału biomasy. Jednymi z działań mającymi na celu
wsparcie rozwoju energetyki odnawialnej jest wprowadzenie obowiązku komponowania
wszystkich benzyn silnikowych z alkoholem i ustalenie warunków jego realizacji, jak
również uproszczenie procedury uzyskiwania koncesji na wytwarzanie energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł. W efekcie wprowadzania w życie Strategii rozwoju
energetyki odnawialnej ma zaistnieć szansa na utrzymanie niezależności energetycznej,
rozwoju regionalnego, a także na proekologiczną modernizację, dywersyfikację
i decentralizacje krajowego sektora energetycznego. 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
Do działań i kierunków wpływających na ochronę powietrza, które wynikają
z Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku 12 niewątpliwe zaliczają się:
poprawa efektywności energetycznej,
wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
dywersyfikacja wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki
jądrowej,
rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz ograniczenie oddziaływania
energetyki na środowisko.
Cele Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. mają zostać osiągnięte m.in. przez
racjonalne, efektywne gospodarowanie krajowymi złożami węgla oraz dywersyfikację
źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego. Dokument postuluje również przygotowanie
infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie warunków inwestorom dla
wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych na bezpiecznych
technologiach.
Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku, udział odnawialnych źródeł
energii w całkowitym zużyciu w Polsce ma wzrosnąć do 15% w 2020 roku i 20% w roku
2030. Zadania wynikające z Polityki Energetycznej Polski to m.in.:
modernizacja sieci przesyłowych i sieci rozdzielczych, pozwalająca obniżyć poziom
awaryjności o 50%,
rozwój lokalnej mini i mikrokogeneracji, pozwalający na dostarczenie do roku
2020 z tych źródeł co najmniej 10% energii elektrycznej zużywanej w kraju,
wdrożenie Programu budowy biogazowni rolniczych, przy założeniu powstania do
roku 2020 co najmniej jednej biogazowni w każdej gminie,
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,
likwidacja emisji z tytułu samozapłonu i palenia się hałd poprzez pozyskanie węgla
z odpadów pogórniczych zalegających na składowiskach,
rozszerzenie zakresu założeń i planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe o planowanie i organizację działań, mających na celu
racjonalizację zużycia energii i promowanie rozwiązań zmniejszających zużycie
energii na obszarze gminy,
wsparcie inwestycji w zakresie stosowania najlepszych dostępnych technologii
w przemyśle, wysokosprawnej kogeneracji, ograniczenia strat w sieciach
elektroenergetycznych i ciepłowniczych oraz termomodernizacji budynków,

12

Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r. sprawie Polityki energetycznej
państwa do 2030 r. (M.P. z 2010 r., Nr 2, poz. 11)
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wykorzystanie obowiązków w zakresie przygotowania planów zaopatrzenia gmin
w ciepło,
energię
elektryczną
i paliwa
gazowe
do
zastępowania
wyeksploatowanych rozdzielonych źródeł wytwarzania ciepła jednostkami
kogeneracyjnymi.
W związku z nowymi dokumentami strategicznymi UE (o których mowa wyżej)
należy się spodziewać, że niebawem podjęte zostaną prace nad aktualizacją Polityki
Energetycznej Polski, w celu jej dostosowania do aktualnej polityki UE.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej
Aspekty efektywnego gospodarowania energią reguluje Ustawa z dnia 15 kwietnia
2011 roku o efektywności energetycznej 13. Wyznacza ona krajowy cel w zakresie
oszczędnego gospodarowania energią oraz zadania jednostek sektora publicznego w tym
zakresie. Precyzuje również zasady sporządzania audytu, uzyskania i umorzenia
świadectwa efektywności energetycznej oraz zasady uzyskania uprawnień audytora.
Celem ustalonym w ustawie jest oszczędność energii finalnej w ilości nie mniejszej niż
9% średniego krajowego zużycia energii w ciągu roku, przy czym uśrednienie obejmuje
lata 2001 – 2005. Ustawa wymienia ponadto rodzaje przedsięwzięć poprawiające
efektywność energetyczną, a są to m.in. :
izolacja instalacji przemysłowych,
przebudowa lub remont budynków,
modernizacja urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
modernizacja oświetlenia,
modernizacja urządzeń potrzeb własnych,
modernizacja
urządzeń
i
instalacji
wykorzystywanych
w
procesach
przemysłowych,
modernizacja lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła,
odzysk energii w procesach przemysłowych,
stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we
własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródeł energii.

4.2 Dokumenty Województwa Świętokrzyskiego
Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego
Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego14 jest dokumentem
o charakterze strategicznym mającym na celu określenie działań, których realizacja
przyczyni się do zachowania dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w powietrzu.
Opracowany „Program ochrony powietrza…” lokalizuje przyczyny powstawania
ponadnormatywnych wartości substancji w strefach objętych Programem oraz wskazuje
rozwiązania prowadzące w kierunku poprawy jakości powietrza. W przedmiotowym
dokumencie założono przedział czasowy realizacji działań naprawczych na lata 2012 –
2020. W załączniku do przedmiotowej uchwały sejmiku województwa oprócz dokładnej
charakterystyki zanieczyszczeń powietrza w wybranych strefach została przedstawiona
m.in. lista zadań długoterminowych, plan działań krótkoterminowych oraz źródła
finansowania działań naprawczych. Z Programu ochrony powietrza dla województwa
świętokrzyskiego wynika konieczność opracowania i realizacji Programu Ograniczania
Niskiej Emisji.

13

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 94, poz. 551)
Uchwała Nr XIII/234/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie
określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego: Część A – strefa miasto Kielce –
ze względu na przekroczenia pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu, Część B – strefa świętokrzyska – ze
względu na przekroczenia pyłu PM10 i benzo(a)pirenu, Część C – strefa świętokrzyska – ze względu na
przekroczenia ozonu”
14

14
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Program Ochrony Środowiska dla województwa świętokrzyskiego
Program Ochrony Środowiska dla województwa świętokrzyskiego 15 uwzględnia
działania strategiczne do roku 2015 z perspektywą do 2019 i precyzuje przedsięwzięcia
priorytetowe na lata 2011 – 2015. W zakresie ochrony powietrza Program ochrony
środowiska zawiera charakterystykę źródeł zanieczyszczeń z opisem emisji przemysłowej,
emisji komunikacyjnej, emisji niskiej oraz emisji napływowej. Zapisy odnośnie niskiej
emisji zawarte w POŚ odnoszą się do jej pochodzenia i podają przybliżoną wartość,
trudną do oszacowania. Wielkość niskiej emisji, wg Programu ochrony środowiska dla
województwa świętokrzyskiego wynosi od około kilku procent na terenach o rozwiniętej
sieci ciepłowniczej do nawet kilkudziesięciu na obszarach nie objętych sieciami
ciepłowniczymi (głównie tereny wiejskie). Ponadto Program ochrony środowiska dla
województwa świętokrzyskiego zawiera wyszczególnienie powiatów województwa pod
kątem emisji zanieczyszczeń z podziałem na pył zawieszony PM10 oraz benzo(a)piren.
Z zamieszczonych w dokumencie danych wynika, iż największa emisja znajduje się na
terenie powiatu kieleckiego zarówno w przypadku PM10 oraz benzo(a)pirenu, z czego na
miasto Kielce odpowiednio dla obu zanieczyszczeń przypada około 30% udziału w emisji,
w skali województwa. Podwyższony poziom imisji stwarza konieczność prowadzenia
dalszych działań w kierunku poprawy jakości powietrza dla miasta Kielce. Jako główne
zagrożenia i problemy w zakresie jakości powietrza, wskazuje się:
uciążliwość niskiej emisji,
duży udział indywidualnych systemów grzewczych,
spalanie odpadów w indywidualnych paleniskach domowych,
niedostatecznie wystarczający system monitoringu powietrza niedający
pełnej informacji o stanie jakości powietrza.
Strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020
Strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 16 jest dokumentem
strategicznym opracowanym z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Zawiera
ona analizę mocnych i słabych stron oraz potencjalnych szans i zagrożeń (analiza SWAT).
Zaktualizowany dokument Strategii uwzględnia szanse rozwoju regionu powstałe
w wyniku wyodrębnienia specjalnego instrumentu wsparcia dla pięciu województw Polski
Wschodniej. W aspekcie ochrony powietrza realizacja celów Strategii ma prowadzić do
korzystnych tendencji poprawy jakości powietrza atmosferycznego. Prognoza
oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego 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 zawartego
w Prognozie 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. Prognoza przewiduje rozwój komunikacji
publicznej transportu miejskiego, co w efekcie będzie miało wpływ na zmniejszenie emisji
spalin, wprowadzanie technik czystej produkcji oraz najlepszej dostępnej techniki.
Prognoza ukazuje, iż 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. W Prognozie
przewiduje się również poprawę jakości powietrza atmosferycznego poprzez wzrost

15

Program został przyjęty uchwałą NR XII/211/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia
12 października 2011 r.
16
Uchwała Nr XLII/508/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie
uchwalenia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 r.
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udziału wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, a w tym wsparcie upraw
energetycznych, co przyczyni się do zmniejszenia niskiej emisji zanieczyszczeń.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego
Załącznik nr 1 do Uchwały NR XXIX/399/02 sejmiku województwa świętokrzyskiego
z dnia 26 kwietnia 2002 r. będący Planem zagospodarowania przestrzennego
województwa świętokrzyskiego17 jest dokumentem opartym o zasady zrównoważonego
rozwoju województwa, a ustalenia planu zakładają spójność środowiska przyrodniczego,
społecznego i gospodarczego. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa
świętokrzyskiego definiuje cele, zasady i kierunki gospodarowania przestrzenią
województwa, będące rozwinięciem długofalowej polityki regionalnej, określonej
w „Strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego”. Dokument koordynuje zadania
rządowe i samorządowe w celu osiągnięcia merytorycznej spójności z wojewódzką
polityką przestrzenną. Według Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
świętokrzyskiego do głównych zagrożeń środowiska przyrodniczego należą, m.in.
ponadregionalne zanieczyszczenia powietrza gazowe i pyłowe z ośrodków przemysłowych
takich jak Bełchatów, Śląsk i Kraków. Jako wskaźnik napływających zanieczyszczeń
powietrza atmosferycznego z województw ościennych podano uszkodzenie drzewostanów
na terenach leśnych. W celu poprawy jakości powietrza, sformułowano m.in. następujące
cele, zasady i kierunki:
Cele:
utrzymanie dobrej jakości powietrza atmosferycznego,
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń transgranicznych,
Zasady:
priorytet dla technologii niskoemisyjnych oraz systemów grzewczych nie opartych
na spalaniu paliw stałych,
minimalizacja emisji niezorganizowanej,
ekologizacja systemów komunikacyjnych oraz środków komunikacji zbiorowej
i indywidualnej,
Kierunki:
rozbudowa i modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych (w tym
Elektrociepłowni Kielce) połączona z likwidacją lokalnych kotłowni,
wprowadzenie instalacji odpylających i odsiarczających w kotłowniach opalanych
węglem oraz modernizacja już istniejących,
zastępowanie tradycyjnych nośników energii paliwami „bardziej przyjaznymi dla
środowiska” (gazowymi i olejowymi) oraz paliwami odnawialnymi,
stosowanie paliw niskoemisyjnych,
wycofanie z komunikacji pojazdów o wysokich wskaźnikach emisji zanieczyszczeń,
eliminowanie ruchu tranzytowego z obszarów zwartej zabudowy miast poprzez
budowę obejść drogowych,
wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych
o największym natężeniu ruchu,
zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii i zasobów
odnawialnych do produkcji energii,
podjęcie współpracy z sąsiednimi województwami w celu ograniczenia ilości
zanieczyszczeń transgranicznych.

17

Przyjęta uchwałą NR XXIX/399/02 sejmiku województwa świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2002 r.
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4.3 Dokumenty miasta Kielce
Program ochrony środowiska dla miasta Kielce
Program ochrony środowiska dla miasta Kielce na lata 2012 – 201418 zawiera dwa
załączniki:
Załącznik nr 1 - Program Ochrony Środowiska dla miasta Kielce na lata 2011 –
2015,
Załącznik nr 2 - Opis stanu środowiska miasta Kielce.
Według Załącznika nr 2 do Programu ochrony środowiska dla miasta Kielce na lata 2012
– 2014 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.
W załączniku nr 1 – Program Ochrony Środowiska dla miasta Kielce na lata 2011 – 2015,
w zakresie ochrony atmosfery i klimatu miasta, zostały przedstawione cele oraz działania
wraz z harmonogramem operacyjnym ich realizacji. Wg załącznika nr 1 celem
generalnym 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 w Załączniku nr 1 - Program Ochrony Środowiska dla miasta Kielce
na lata 2011 – 2015, istotnych z punktu widzenia Programu Ograniczania Niskiej Emisji
zaliczyć można:
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,
aktywna działalność władz wojewódzkich i miejskich w sprawie budowy obwodnic
i autostrad,
reorganizacja systemu komunikacyjnego.
Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe miasta Kielce
Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe miasta Kielce19 precyzuje politykę energetyczną miasta Kielce, przedstawia
potrzeby energetyczne miasta oraz sposoby ich pokrycia.
W „Aktualizacji „Założeń do planu…” przedstawiono źródła zasilania gminy Kielce
w energię elektryczną, zaopatrzenia w ciepło oraz dostawy gazu, opisano sieci
18
19

przyjęty uchwałą nr XIX/423/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2011 r.
Przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/341/2011
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przesyłowe i instalacje odbiorcze, sieci ciepłownicze oraz gazociągowe. Został również
sporządzony bilans zużycia energii i paliw, zostały ujęte podstawowe strategiczne
założenia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych.
Jednym z nich jest minimalizacja szkodliwych dla środowiska skutków funkcjonowania
sektora paliwowo – energetycznego na obszarze miasta, m.in. poprzez:
działania termomodernizacyjne po stronie odbiorców,
przyłączenie do sieci ciepłowniczej odbiorców, którzy korzystają z niskosprawnych
urządzeń grzewczych,
popieranie przedsięwzięć polegających na likwidacji małych lokalnych kotłowni
węglowych,
dążenie do likwidacji indywidualnego ogrzewania węglowego poprzez rozbudowę
systemu ciepłowniczego.
Szczegółowe informacje zawarte w „Aktualizacji „Założeń do planu…” przedstawione
zostaną w kolejnych rozdziałach przedmiotowego dokumentu.
Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce
Zagrażające
zanieczyszczeniem
powietrza
atmosferycznego,
wg
Studium
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce20, są źródła tzw.
wysokiej emisji pochodzącej ze spalania scentralizowanego oraz niskiej emisji będącej
wynikiem spalania indywidualnego. W obu przypadkach przeważa spalanie paliw stałych.
W Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce zostały
założone cele zbieżne z celami sformułowanymi w Polityce ekologicznej dla miasta
Kielce21. Jednym z nich jest uzyskanie wysokiego stopnia eliminacji niskich emisji.
W zakresie zasobów i stanu środowiska przyrodniczego dostrzega się zagrożenia ze
strony niskiej emisji przy braku realizacji centralnego uciepłownienia lub stosowania
ekologicznych źródeł ciepła.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Kielce
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla miasta Kielce
z ostatnich lat spotyka się następujące warunki zagospodarowania, zabudowy terenu
i inwestycji celu publicznego dotyczące ochrony powietrza dla terenów:
Kielce Śródmieście – Obszar 1.2 Centrum – Pałacyk Zielińskiego; na obszarze
miasta Kielce22. Dotyczy zaopatrzenia w ciepło z wykorzystaniem paliw
przyjaznych środowisku nie powodujących przekroczenia dopuszczalnych norm
zanieczyszczenia powietrza,
Kielce Południe – Obszar IV.1.3 Kawetczyzna – Szwedzka; na obszarze miasta
Kielce23. Dotyczy powiązania sieci infrastruktury technicznej z układem
zewnętrznym przez zaopatrzenie w ciepło osiedla Barwinek i Kochanowskiego
z miejskiego systemu ciepłowniczego znajdującego się poza granicami planu.
Dotyczy ponadto wyznaczenia systemu sieci cieplnej na obszarze w planie
objętym zabudową,
Teren „Wietrznia” w Kielcach24 – dotyczy ustaleń zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w ciepło –
ogrzewanie obiektów w oparciu o indywidualne rozwiązania przy zastosowaniu
20

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce uchwalone uchwałą Nr
580/2000 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 26 października 2000r. wraz ze zmianami
21
Uchwała Nr 607/200 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia polityki
ekologicznej miasta Kielce
22
Uchwała nr XII/274/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE – OBSZAR 1.2 CENTRUM – PAŁACYK
ZIELIŃSKIEGO” na obszarze miasta Kielce
23
uchwała NR XIV/323/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.3 KAWETCZYZNA - SZWEDZKA”
na obszarze miasta Kielce
24
UCHWAŁA NR XIV/324/2011 RADY MIASTA KIELCE z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „Wietrznia” w Kielcach
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paliw – mediów przyjaznych środowisku, nie powodujących przekroczenia
dopuszczanych norm zanieczyszczeń powietrza,
Kielce – Południe – Dyminy: Obszar 1 - Łanowa, Obszar 2 - Sukowska25 - dotyczy
ustaleń dotyczących zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej:
o na obszarze objętym planem nie przewiduje się budowy miejskiej sieci
ciepłowniczej,
o na przedmiotowym obszarze dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło
z indywidualnych źródeł ciepła,
o do celów grzewczych należy stosować rozwiązania techniczne i media
grzewcze
ograniczające emisję zanieczyszczeń środowiska przez
stosowanie paliw ekologicznych niskoemisyjnych lub alternatywnych źródeł
energii,
o dopuszcza się budowę lokalnych sieci ciepłowniczych z kotłowniami
gazowymi, jeżeli nie kolidują z innymi ustaleniami planu,
o z wyłączeniem terenów położonych w strefie ochrony pośredniej
wewnętrznej i zewnętrznej ujęcia wody Kielce – Dyminy dopuszcza się
budowę lokalnych sieci ciepłowniczych z kotłowniami olejowymi, jeżeli
nie kolidują z innymi ustaleniami planu.
Strategia rozwoju miasta Kielce na lata 2007 – 2020
Strategia rozwoju miasta Kielce na lata 2007 – 202026 uwzględnia uwarunkowania
w strefie społecznej, gospodarczej i przestrzenno ekologicznej miasta, mające wpływ na
podejmowane strategie i obierane kierunki rozwoju. Z przeprowadzonych na potrzeby
Strategii analiz benchmarkingowych oraz analizy SWOT wynika, iż Kielce są miastem
o wysokich walorach przyrodniczych, w tym m.in. dzięki geologicznemu ukształtowaniu
powierzchni ziemi. W dokumencie przedstawione zostały trzy scenariusze strategii
rozwoju miasta Kielce oraz cele realizacyjne wraz z uzasadnieniem. W dokumencie
uwzględniono występowanie zagrożeń związanych z przenoszeniem się zanieczyszczeń
powietrza pochodzących głównie z przemysłu a trafiających na tereny zabudowy
miejskiej znajdującej się w paśmie przepływu najbardziej zanieczyszczonych mas
powietrza. Zaopatrzenie miasta w ciepło odbywa się poprzez klika sieci ciepłowniczych
o rozbudowanym układzie sieciowym, zlokalizowanych na terenie miasta. Odpowiada
to zaspokojeniu 70% potrzeb grzewczych Kielc. Wysoki jest również stopień
gazyfikacji miasta, jednak w dalszym ciągu głównym rodzajem paliwa wykorzystywanym
w gospodarce komunalnej jest węgiel, co jest przyczyną powstawania niskiej emisji.
W Strategii rozwoju miasta Kielce 2007 – 2020 poruszona jest kwestia konieczności
poprawy jakości dróg i połączeń komunikacyjnych. Kielce, mimo korzystnego położenia
geograficznego, nie są objęte główną krajową siecią transportową i żadna z istniejących
lub planowanych autostrad nie przebiega w pobliżu miasta, a tym samym nie występuje
narażenie na zanieczyszczenie powietrza pochodzące z transportu tranzytowego.
Zanieczyszczenia powietrza mogą jednak mieć pochodzenie komunikacyjne z racji na
nieograniczony ruch samochodowy w centrum miasta. Strategia zakłada utrzymanie
tendencji stopniowej poprawy stanu powietrza atmosferycznego na obszarze Kielc,
poprzez:
konsekwentne likwidowanie palenisk węglowych w domach mieszkalnych oraz
mieszkalno – usługowych,
rygorystyczne egzekwowanie zakazu przewozu przez miasto materiałów sypkich
pylących bez należytego zabezpieczenia,
zwiększenie częstotliwości kontroli w przedsiębiorstwach przechowujących
materiały sypkie pylące na otwartych placach składowych,
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UCHWAŁA NR XXV/535/2012 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – DYMINY: OBSZAR 1 – Łanowa, OBSZAR 2 –
Sukowska”
26
Przyjęta Uchwałą Nr VII/123/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 29 marca 2007 r.
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czyste i skuteczne usuwanie pyłów z placów i ulic miejskich w celu ograniczania
emisji wtórnej do powietrza,
zwiększenie częstotliwości kontroli sprawności silników spalinowych oraz
ograniczenie niezorganizowanej emisji pyłów z hałd i zwałowisk po eksploatacji
surowców mineralnych.
Większa ilość automatycznych stacji pomiarowych skutkowałaby powstaniem
miejskiej sieci monitoringu powietrza i dawałaby pełniejszą informację o aktualnym
stanie środowiska. Z zapisów Strategii rozwoju miasta Kielce na lata 2007 – 2020 wynika
potrzeba wdrożenia systemu zapobiegania niskiej emisji, wspieranie finansowe inwestycji
ograniczających niską emisję głównie przez rozbudowę sieci c.o. oraz diagnozowanie
stanu powietrza w oparciu o system monitoringu.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Kielce na lata 2012 – 201827 w zakresie
ochrony powietrza w roku 2012 przewidziano środki na przedsięwzięcie pn.
„Przeprowadzenie
badań
procesu
spalania
na
zawartość
Dioksyn”.
Celem
przeprowadzonych badań było ustalenie czy w paleniskach domowych spalane są
tworzywa sztuczne. Nie przewiduje się kontynuacji tego projektu na kolejne lata.
W latach 2013 i 2014 środki własne miasta w kwotach odpowiednio 270 tys. zł i 200 tys.
zł planuje się przeznaczyć na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu. Ponadto
przewiduje się działania związane z utrzymaniem dróg, chodników, rozwojem systemu
komunikacji publicznej, budową i przebudową układu drogowego, które to mogą
przyczynić się do poprawy jakości powietrza na terenie miasta.28

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.
Według danych GUS Miasto Kielce w 2011 r. zajmowało powierzchnię 110 km2,
a liczba mieszkańców na terenie miasta wynosiła 201 815 (stan na 31 grudnia 2011 r.,
wg faktycznego miejsca zamieszkania).
Łączna powierzchnia ogrzewana budynków to ok. 6,5 mln. m2 (budynki
jednorodzinne, wielorodzinne, pozostałe), dla których zapotrzebowanie na ciepło
określono na około 596,3 MWt. Zapotrzebowanie ciepła sfery produkcyjnej określono
na ok. 183 MWt.29.
Wg danych pochodzących z MSIP przekazanych przez Urząd Miasta Kielce
na terenie miasta znajduje się 17 693 budynków mieszkalnych.
System ciepłowniczy
Potrzeby cieplne miasta Kielce zaspokajane są w większości z systemów
ciepłowniczych, tj. w ok. 52,3%, jednakże znaczący udział mają również systemy
indywidualne, które zaspokajają 47,7% potrzeb cieplnych miasta Kielce. Strukturę
zaspokajania potrzeb cieplnych centralnego ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym
na terenie miasta Kielce przedstawiono na poniższym rysunku.
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Uchwała Nr XXI/448/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Kielce na lata 2012 - 2018
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Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240
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Struktura zaspokajania potrzeb cieplnych miasta Kielce
Z systemów
indywidualnych
47,7%

Z systemów
ciepłowniczych
52,3%

Rysunek 1. Struktura zaspokajania potrzeb cieplnych miasta Kielce (opracowanie własne
ATMOTERM S.A. na podstawie danych z Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce”).

Poniżej przedstawiono strukturę zapotrzebowania na moc cieplną miasta Kielce
w podziale na rodzaje budownictwa i przemysł.
Struktura zapotrzebowania na moc cieplną miasta Kielce
Przemysł
24%

Budowictwo
mieszkaniowe
wielorodzinne
34%

Budownictwo
pozostałe
23%

Budownictwo
mieszkaniowe
jednorodzinne
19%

Rysunek 2. Struktura zapotrzebowania na moc cieplną miasta Kielce (opracowanie własne
ATMOTERM S.A. na podstawie danych z Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce”).

Największe zapotrzebowanie na moc cieplną wykazuje budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne (34%). 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. Na poniższym rysunku przedstawiono
procentowy udział poszczególnych nośników ciepła w pokryciu potrzeb cieplnych miasta
Kielce.
Udział poszczególnych nośników ciepła w pokryciu
potrzeb cieplnych miasta Kielce
Gaz
20,6%
Olej, gaz płynny
2,2%

Instalacje
indywidualne węgiel
32,8%

Energia elektryczna
6,6%
Sieć ciepłownicza
(energia
odnawialna)
1,9%

Sieć ciepłownicza
(energia
konwencjonalna węgiel)
35,9%

Rysunek 3. Udział poszczególnych nośników ciepła w pokryciu potrzeb cieplnych miasta Kielce
(opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z Aktualizacji „Założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce”).

Największy udział w pokryciu potrzeb cieplnych przypada na paliwo węglowe –
68,7% (35,9% pokrywa system ciepłowniczy, a instalacje indywidualne węglowe 32,8%).
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Produkcja ciepła w oparciu o gaz ziemny pokrywa około 20,6% potrzeb miasta,
energia elektryczna to około 6,6%, olej opałowy i gaz płynny stanowią około 2,2 %.
Najmniejszy udział w pokryciu potrzeb cieplnych miasta mają źródła odnawialne, których
udział wynosi jedyne 1,9% (wielkość ta dotyczy energii odnawialnej produkowanej
w Elektrociepłowni Kielce z wykorzystaniem biomasy do produkcji energii elektrycznej
i cieplnej). Całkowity udział systemów ciepłowniczych w pokryciu potrzeb cieplnych
miasta (energia odnawialna i energia konwencjonalna) wynosi 37,8%.
Na terenie miasta znajduje się dwóch operatorów sieci ciepłowniczych30:
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach (MPEC Sp.
z o.o.),
2. Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa (KSM).
Systemy ciepłownicze zarządzane przez MPEC Sp. z o.o. oraz KSM pokrywają ok. 52,3 %
potrzeb grzewczych miasta Kielce.
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 wynosi niemal
3 mln. m2. Poniższy wykres przedstawia strukturę odbiorców ciepła obsługiwanych przez
MPEC Sp. z o.o. w Kielcach.
Struktura odbiorców ciepła obsługiwanych przez MPEC Sp. z o.o.
Pozostałe
42,1%

Zakłady
produkcyjne
0,8%
Budynki
użyteczności
publicznej
2,8%

Spółdzielnie
mieszkaniowe
54,2%

Budynki
jednorodzinne
0,1%

Rysunek 4. Struktura odbiorców ciepła obsługiwanych przez MPEC Sp. z o.o. (opracowanie własne
ATMOTERM S.A. na podstawie danych z Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce”).

Na podstawie powyższego rysunku można stwierdzić, że 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
54,2%.31
Sumaryczne,
maksymalne
obciążenie
cieplne
systemu
ciepłowniczego
obsługiwanego przez MPEC Sp. z o.o. w Kielcach, a zasilanego z Elektrociepłowni Kielce
w sezonie grzewczym 2010/2011 przedstawia się następująco 32:
• ogrzewanie pomieszczeń - 222,74 MWt,
• przygotowanie ciepłej wody użytkowej - 36,00 MWt.

30

Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce”
ENERGOPROJEKT – KATOWICE S.A., 2011 r.
31
Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce”
ENERGOPROJEKT – KATOWICE S.A., 2011 r.
32
Wg danych udostępnionych przez MPEC Sp. z o.o. w Kielcach
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Sumaryczne,
maksymalne
obciążenia
cieplne
i
hydrauliczne
systemu
ciepłowniczego obsługiwanego przez KSM w sezonie grzewczym 2010/2011 przedstawia
się następująco:
• WLM-I przy ul. Szczecińskiej - 19,02 MWt,
• WLM-II przy ul. Żniwnej - 27,06 MWt, co w sumie daje zapotrzebowanie mocy
w granicach 49,52 MWt.
System ciepłowniczy KSM dostarcza ciepło do odbiorców, którzy zostali
sklasyfikowani w następujące podgrupy: spółdzielnie mieszkaniowe, budynki użyteczności
publicznej, zakłady produkcyjne, pozostałe.
Łączna powierzchnia ogrzewalna dla wyżej wymienionych podgrup wynosi niemal
560 tyś m2. Poniższy wykres przedstawia strukturę odbiorców ciepła obsługiwanych przez
KSM.
Struktura odbiorców ciepła obsługiwanych przez KSM

Budynki
użyteczności
publicznej
10,2%

Zakłady
produkcyjne
13,1%

Pozostałe
0,2%

Spółdzielnie
mieszkaniowe
76,5%

Rysunek 5. Struktura odbiorców ciepła obsługiwanych przez Kielecką Spółdzielnię Mieszkaniową
(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 dostarczanego przez
KSM stanowią spółdzielnie mieszkaniowe, których udział w zapotrzebowaniu ciepła
z systemów wynosi około 76,5%.
W poniższej tabeli przedstawiono rejony miasta objęte systemem ciepłowniczym MPEC
Sp. z o.o. i KSM.
Tabela 1. Rejony miasta objęte systemem ciepłowniczym MPEC Sp. z o.o. i KSM (opracowanie
własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce”).
System ciepłowniczy
Dostawca ciepła
Rejony miasta

MPEC Sp. z o.o. w Kielcach
Elektrociepłownia Kielce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

KSM
Zakład Energetyki Cieplnej (kotłownia
przy ul. Szczecińskiej, kotłownia przy ul.
Żniwnej)
1.
Os. Sandomierskie,
2.
Os. Czarnockiego,
3.
budynki mieszkalne oraz użyteczności
publicznej w rejonie ulicy Zagórskiej,
Żeromskiego, Kieleckie Centrum
Kultury,
4.
Os. Zagórska-Północ,
5.
Os. Zagórska-Południe,
6.
zakłady przemysłowe w rejonie ulicy
Zbożowej, Rolnej i Górnej.

Na rysunku nr 6 przedstawiono mapę sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kielce.

23
ATMOTERM S.A., grudzień 2012 r.

„Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kielce”

Rysunek 6. Mapa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kielce (opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z MSIP).
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Na mapie przedstawionej na rysunku nr 6 (jak również na pozostałych mapach
w przedmiotowym dokumencie), zaznaczono 16 obszarów miasta, na jakie miasto zostało
podzielone na potrzeby POP, opracowanego przez Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego. W POP dla poszczególnych obszarów oszacowano emisję pyłów i B(a)P,
a następnie zaplanowano redukcję emisji tych substancji. W większości obszarów
najdalej położonych od centrum obserwuje się brak sieci ciepłowniczej.
System gazowniczy
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. Centrum miasta oraz budynki wielorodzinne zasilane są z sieci gazowej
niskiego ciśnienia natomiast obiekty przemysłowe oraz budynki jednorodzinne na osiedlu
Dąbrowa i części osiedla Ostrogórska zasilane są z sieci gazowej średniego ciśnienia.
Odbiorcy domowi gazu z ogrzewaniem w 2010 r. stanowili 14,8%, jednak
przodują w zużyciu gazu (udział w całkowitym zużyciu gazu na terenie miasta to 31 %),
odbiorcy domowi bez ogrzewania stanowili 82,7% (udział w zużyciu gazu – 23,9%,
handel i usługi – 2% (udział w zużyciu gazu – 15,8%), zakłady produkcyjne 0,5% (udział
w zużyciu gazu – 15,8%)33.
Na rysunku nr 7 przedstawiono mapę sieci gazowej na terenie miasta Kielce.
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Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce”
ENERGOPROJEKT – KATOWICE S.A., 2011 r.
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Rysunek 7. Mapa sieci gazowej na terenie miasta Kielce (opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z MSIP).
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Energia elektryczna
Na terenie miasta Kielce znajdują się obiekty najwyższego napięcia, takie jak linie
energetyczne i stacje elektroenergetyczne, których właścicielem jest spółka PSE Operator
S.A. 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.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną wynika z potrzeb gospodarstw
domowych, obiektów użyteczności publicznej oraz potrzeb zakładów funkcjonujących na
terenie miasta. Na terenie miasta Kielce energia elektryczna dostarczana jest do 78 279
gospodarstw domowych, 8 275 obiektów usługowych oraz 129 firm produkcyjnych 34.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną w mieście zgodnie z tendencjami
krajowymi systematycznie rośnie.
Ogrzewanie budynków mieszkalnych
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach dostarcza
energię cieplną do 985 budynków 35 mieszkalnych. Wg informacji przekazanych przez
Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy
w Kielcach36 9206 szt. gospodarstw domowych wykorzystuje gaz do ogrzewania
(uzyskano informacje, że ok. 70 % gospodarstw to budynki jednorodzinne). KSM
dostarcza ciepło do 119 budynków mieszkalnych na terenie miasta 37. Na podstawie
powyższych danych oszacowano, iż 9 873 budynków mieszkalnych posiada swoje
indywidualne źródła ciepła. Biorąc powyższe pod uwagę, na poniższym rysunku
przedstawiono sposoby ogrzewania budynków mieszkalnych na terenie miasta Kielce.
Ogrzewanie budynków mieszkalnych na terenie miasta Kielce
Budynki
mieszkalne, do
których energię
cieplną dostarcza
MPEC Sp. z o.o.
(985)
5%

Budynki
mieszkalne, do
których energię
cieplną dostarcza
KSM
(119)
1%

Szacunkowa liczba
budynków
mieszkalnych, w
których gaz ziemny
wykorzystywany
jest do ogrzewania
(6752)
38%

Szacunkowa liczba
budynków
mieszkalnych
posiadających
indywidualne źródła
ciepła
(9 837)
56%

Rysunek 8. Ogrzewanie budynków mieszkalnych na terenie miasta Kielce (opracowanie własne
ATMOTERM S.A. na podstawie danych zebranych na potrzeby opracowania PONE)

Szacunkowa liczba budynków mieszkalnych posiadająca indywidualne źródła ciepła
(np. węglowe, gazowe pozasieciowe, elektryczne) wynosi 9873.
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Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce”
ENERGOPROJEKT – KATOWICE S.A., 2011 r.
35
Pismo nr PD/166/10/1432/2012 z dnia 25 października 2012 r.
36
Pismo znak KSGV/OTO/40/32/1/12 z dnia 24 października 2012 r.
37
http://www.ksm.pl/zec.php
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Techniczne możliwości modernizacji istniejących systemów grzewczych.
Planowane nowe sieci magistralne zwiększą potencjalny obszar oddziaływania
systemu ciepłowniczego, co powinno umożliwić pozyskanie nowych odbiorców ciepła.
Spośród zaproponowanych przez MPEC Kielce Sp. z o.o. nowych sieci magistralnych
najbardziej zasadna jest budowa sieci wzdłuż ulicy Konopnickiej i Solidarności. Połączenie
tego zadania z włączeniem do systemu obiektów zasilanych, pozwoli na znaczne
zwiększenie pewności dostaw ciepła do odbiorców. Poniżej pokazano na mapie przebiegi
planowanych przez MPEC Kielce Sp. z o.o. nowych sieci magistralnych. Planowane sieci
magistralne zaznaczono kolorem czerwonym (kolory niebieskie oznaczają istniejące sieci
ciepłownicze).

9. Przebiegi planowanych przez MPEC Kielce Sp. z o.o. nowych sieci
magistralnych (źródło: Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
Rysunek

i paliwa gazowe miasta Kielce”).

W zasięgu obu kotłowni należących do KSM znajdują się również tereny rozwojowe
budownictwa jednorodzinnego, jednak dla nich nie przewiduje się zaopatrzenia
z systemów ciepłowniczych.
Zapotrzebowania na paliwa gazowe w najbliższej perspektywie będą powodowane
z jednej strony podłączaniem budynków już istniejących, a z drugiej budynków nowo
budowanych, głównie jednorodzinnych.
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Gazyfikacja nie zgazyfikowanych jeszcze terenów gminy Kielce, możliwa będzie:
1. w południowej części miasta od gazociągu średniego ciśnienia PE dn 250,
zlokalizowanego wzdłuż ul. Ściegiennego,
2. w południowo-zachodniej części miasta od istniejącego gazociągu średniego
ciśnienia PE dn 160/110 zasilającego dzielnicę Kielce – Białogon,
3. w zachodniej części od projektowanego gazociągu średniego ciśnienia PE dn 315
wzdłuż ulicy Piekoszowskiej.
Przeprowadzenie takiej inwestycji umożliwi okolicznym mieszkańcom wykonanie
przyłączenia do sieci gazowniczej i przyczyni się do realizacji „Programu ograniczenia
niskiej emisji dla miasta Kielce”.
Na rysunku nr 10 przedstawiono mapę sieci ciepłowniczej i sieci gazowej na tle
zabudowy i obszarów miasta wyznaczonych na potrzeby POP na terenie miasta Kielce.
Takie zestawienie sieci pozwoliło określić tereny (obszary) miasta, w których z uwagi na
istniejący brak zarówno sieci ciepłowniczej jak i gazowniczej, mogą wystąpić problemy
z realizacją zapisów przedmiotowego Programu.
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Rysunek 10. Mapa sieci ciepłowniczej i sieci gazowej na terenie miasta Kielce (opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z MSIP).
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Na podstawie powyższej mapy można stwierdzić, iż z uwagi na braki sieci
ciepłowniczej i gazowej w obszarach* nr 3 (Bór), 11 (Modrzewie, Sitówka), 16 (Zalesie)
mogą wystąpić trudności w realizacji zmian systemów grzewczych.

6

ANALIZA
ISTNIEJĄCEGO
W MIEŚCIE KIELCE

STANU

JAKOŚCI

POWIETRZA

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.
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.

* obszary miasta Kielce, wyznaczone w Programie ochrony powietrza, opracowanym przez Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego.

31
ATMOTERM S.A., grudzień 2012 r.

„Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kielce”

Tabela 2. Substancje emitowane do powietrza w wyniku spalania paliw odpadów w paleniskach
domowych i ich wpływ na zdrowie człowiek (opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie
danych zebranych na potrzeby opracowania PONE)
Substancja emitowana do powietrza
w wyniku spalania odpadów

Wpływ na ludzkie zdrowie

pył (suchy), metale ciężkie (Cd, Tl, Hg,
Ti, As, Co, Ni, Se, Pb, Cr)

opadając na powierzchnię gleby powoduje jej zanieczyszczenie
metalami ciężkimi, które pobierane są przez rośliny w niej
rosnące lub kumulują się w glebie; po spożyciu roślin,
w których znajdują się metale ciężkie, kumulują się
w narządach oddziałując negatywnie na cały organizm

tlenek węgla

wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport
w organizmie, oddziałuje na centralny układ nerwowy

tlenu

tlenki azotu

są przyczyną podrażnienia i uszkodzenia płuc, a odkładając się
w glebie w postaci azotanów szkodliwie podwyższa ich
zawartość w roślinach

dwutlenek siarki

powoduje trudności w oddychaniu, u roślin zanik chlorofilu,
czego efektem jest zamieranie blaszek liściowych, jest
przyczyną powstawania siarczanów i kwasu siarkowego, co
powoduje suche i mokre opady kwaśnych deszczy

chlorowodór

tworzy z parą kwas solny, powoduje skurcze głośni, obrzęk
krtani, obrzęk płuc, ból i łzawienie oczu

cyjanowodór

tworzy z wodą kwas pruski, jest silną trucizną, powoduje ból
głowy, szum w uszach, duszności, wymioty, śpiączkę

dioksyny i furany

powodują choroby nowotworowe i uszkadzają system
odpornościowy organizmu oraz powodują uszkodzenia płodu,
mają zdolność do kumulacji w organizmie

związki organiczne (fenole, benzen,
formaldehyd)

powodują białaczkę, zaburzenia trawienia, działają toksycznie
ze skórą, powodują zatrucia organizmu

6.2 Pozostałe źródła emisji
Poza źródłami niskiej emisji związanymi ze spalaniem paliw w sektorze komunalno
- bytowym na terenie miasta Kielce występują również inne źródła emisji zanieczyszczeń
do powietrza.
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).
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6.3 Łączna emisja zanieczyszczeń z terenu miasta Kielce
Do określenia wielkości emisji pyłu zawieszonego PM10 ze źródeł występujących
na terenie miasta Kielce wykorzystano dane:
 z bazy opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
 z Miejskiego Zarządu Dróg, dotyczące struktury i liczby zarejestrowanych
pojazdów,
 z „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego: Część A –
strefa miasto Kielce – ze względu na przekroczenia pyłu PM10, pyłu PM2,5
i benzo(a)pirenu, przyjętego uchwałą Nr XIII/234/11 Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011 r.
 z innych źródeł, na które powołują się zapisy przedmiotowego Programu.
Na terenie miasta Kielce oszacowano sumaryczną emisję pyłu zawieszonego
PM10, pyłu PM2,2 oraz B(a)P ze źródeł niskiej emisji (powierzchniowych i liniowych),
punktowych w 2011 r. Zestawienie emisji z poszczególnych rodzajów źródeł emisji na
terenie strefy miasto Kielce ilustruje poniższa tabela.
Tabela 3. Zestawienie emisji poszczególnych substancji ze źródeł emisji na terenie miasta Kielce
w 2011 r. (opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych zebranych na potrzeby
opracowania PONE)
Wielkość emisji
Rodzaj emisji

pyłu zawieszonego PM10
[Mg/rok]

pyłu zawieszonego PM2,5
[Mg/rok]

benzo(a)pirenu
[Mg/rok]

emisja punktowa

243

85

0,099

emisja
powierzchniowa

494

395

0,312

emisja liniowa

147

132

0,00033

884

612

0,4113

strefa RAZEM

6.4 Opis stref z występującymi przekroczeniami poziomów
dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10
6.4.1 Analiza jakości powietrza na terenie miasta Kielce
Do analizy istniejącego stanu jakości powietrza w mieście Kielce wybrano rok
2011 z uwagi na fakt, iż ocenę jakości powietrza dokonuje się w skali pełnego roku
kalendarzowego. Dostępne i kompletne dane charakteryzujące jakość powietrza na trenie
miasta Kielce dotyczą właśnie roku 2011.
Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w 2011 roku podobnie
jak ocena za rok poprzedni wykonana została w nowym układzie stref, według którego
w województwie świętokrzyskim oceniane są dwie strefy: m. Kielce i strefa
świętokrzyska. W poniższej tabeli przedstawiono wynikowe klasy dla poszczególnych
zanieczyszczeń dla
strefy – miasto Kielce, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej
w 2011 r. z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia.
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Tabela 4. Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń dla strefy – miasto Kielce, uzyskane
w ocenie rocznej dokonanej w 2011 r. (opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych
z WIOŚ).
Nazwa, kod,
obszar
strefy

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy
SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

As

Cd

Ni

B(a)P

PM2,5

O3*

O3**

Miasto Kielce,
PL2601,
D2
A
A
C
A
A
A
A
A
A
C
C
A
Kielce-miasto
na prawach
powiatu
*wg poziomu docelowego
** wg poziomu celu długoterminowego
klasa A (D1) – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów
dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych
klasa C (D2) – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne
powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy
dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych. Klasa D2 skutkuje natomiast, w myśl art.
91a Ustawy, podjęciem długoterminowych działań naprawczych będących celem programu ochrony środowiska
dla województwa świętokrzyskiego. Zadania te spoczywają na marszałku województwa świętokrzyskiego.

Poniżej przedstawiono wartości kryterialne dla pyłu zawieszonego PM10, PM2,5
oraz benzo(a)pirenu obowiązujące na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu38,
określone ze względu na ochronę zdrowia ludzi.

Tabela 5. Wartości kryterialne do klasyfikacji stref dla terenu kraju – ochrona zdrowia,
(opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska – Dz. U. z
2012 r., poz.1031)

Substancja

Okres
uśredniania
wyników
pomiarów

Poziom
substancji
w powietrzu

Poziom
substancji
w powietrzu
powiększony
o margines
tolerancji
w 2011 roku

Dopuszczana
częstość
przekraczania
dopuszczalnego
poziomu w roku
kalendarzowym

Termin
osiągnięcia
poziomów
substancji
w powietrzu

Poziomy dopuszczalne
pył PM10

pył PM2,5

24 godziny

50 µg/m3

0

35 razy

-

rok
kalendarzowy

40 µg/m3

0

-

-

25 µg/m3

28 µg/m3

-

01.01.2015

20 µg/m3

28 µg/m3

-

01.01.2020

rok
kalendarzowy

Poziomy docelowe
pył PM2,5

rok
kalendarzowy

25 µg/m3

-

-

2010

B(a)p

rok
kalendarzowy

1 ng/m3

-

-

2013

pył PM10

24 godziny

300 µg/m3

-

-

-

-

-

2015

Poziomy alarmowe
-

Poziomy informowania
pył PM10

24 godziny

200* µg/m3

-

Pułap stężenia ekspozycji
pył PM2,5

3 lata
kalendarzowe

20 µg/m3

-

*Wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla
pyłu PM10.
38

Dz. U. z 2012 r., poz. 1031
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Do oceny jakości powietrza na terenie miasta Kielce w 2011 r. Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach wykorzystał dane pochodzące ze stacji
pomiarowych zamieszczonych w poniższej tabeli.
Tabela 6. Wykaz stałych stacji pomiarowych, zlokalizowanych na terenie miasta Kielce, z których
wyniki wykorzystano w ocenie jakości powietrza za 2011 r.
Kod stacji

Nawa stacji

Stanowisko

Czas uśredniania

SkKielJagielWios

Kielce, ul. Jagiellońska

PM10
PM2,5
BaP (PM10)

24-godzinny
24-godzinny
24-godzinny

SkKielKusoc

Kielce, ul. Kusocińskiego

PM10
BaP (PM10)

24-godzinny
24-godzinny

W latach wcześniejszych w Kielcach funkcjonowała również stacja pomiarowa przy
Alei IX Wieków Kielc. Celem oceny jakości powietrza na przestrzeni ostatnich lat
w poniższej tabeli przedstawiono wyniki pomiarów stężeń pyłu zawieszonego PM10,
PM2,5 oraz benzo(a)pirenu na stacjach pomiarowych, na których pomiar tych substancji
był dokonywany.
Tabela 7. Wyniki pomiarów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stacjach w Kielcach w latach 20052011 (opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z WIOŚ)
rok pomiarów

2005

2006

punkt pomiarowy

2007

2008

2009

2010

2011

Kielce ul. Jagiellońska

stężenie średnioroczne
stężenie maksymalne 24[µg/m3]
godz.
ilość dni z przekroczeniami
stężeń 24-godz.
punkt pomiarowy

36,5

43,68

32,99

32,51*

34,84

41,86*

43,5

186

379

162

146

180

251,6

182,4

72

87

59

42*

53

87*

103

Kielce ul. Kusocińskiego

stężenie średnioroczne
stężenie maksymalne 24[µg/m3]
godz.
ilość dni z przekroczeniami
stężeń 24-godz.
punkt pomiarowy

-

-

-

35,78*

33,25*

40,63

40,1

-

-

-

147,6

104,3

244,3

146,2

-

-

-

24*

47*

83

93

Kielce al. IX Wieków Kielc

stężenie średnioroczne
32,9
39,3
stężenie maksymalne 24136,9
202,8
[µg/m3]
godz.
ilość dni z przekroczeniami
46
65
stężeń 24-godz.
* wartość określona na podstawie niepełnej serii pomiarowej

29,8

27,2

-

-

-

124

116,5

-

-

-

33

21

-

-

-

Wyniki pomiarów stężeń pyłu zawieszonego PM10 wskazują na utrzymywanie się
problemu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 na terenie miasta Kielce.
W poniższej tabeli przedstawiono wyniki stężeń benzo(a)pirenu w Kielcach
w latach 2005-2011.
Tabela 8. Podsumowanie wyników pomiarów stężeń benzo(a)pirenu w latach 2006-2011 na
stacjach pomiarowych w Kielcach (opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych
z WIOŚ)
Okres
uśredniania
wyników
pomiarów

ul. Jagiellońska

ul.
Kusocińskiego

al. IX Wieków
Kielc

Termin
osiągnięcia
poziomu
docelowego

2006

-

-

6,3

-

2007

-

-

3,7

-

Stężenie B(a)P [ng/m3]
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poziom
docelowy

Okres
uśredniania
wyników
pomiarów

ul. Jagiellońska

ul.
Kusocińskiego

al. IX Wieków
Kielc

Termin
osiągnięcia
poziomu
docelowego

2008

-

5,6

2,9

-

2009

-

3,1

-

-

2010

3,1

5,0

-

-

2011
rok
kalendarzowy

5,9

6,6

Stężenie B(a)P [ng/m3]

1,0

2013

Wg danych przedstawionych w powyższej tabeli każdego roku notowano
kilkukrotne przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu na terenie miasta Kielce.
Poniżej przedstawiono wyniki pomiarów stężeń średniorocznych pyłu PM2,5 na terenie
miasta Kielce w latach 2010-2011.
Tabela 9. Wyniki pomiarów stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 na stacji przy ulicy Jagiellońskiej
w Kielcach w 2010 i 2011 roku (opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych
z WIOŚ)

Miasto

Kod stacji

Okres
uśredniania
wyników
pomiarów

Stężenie
średnioroczne
PM2,5 [μg/m3]

Wartość
dopuszczalna
Wartość
powiększona
dopuszczalna
o margines
[μg/m3]
tolerancji
[μg/m3]

Kielce

SkKielJagielWios

2010

31,2

25

29

Kielce

SkKielJagielWios

2011

34,9

25

28

Jednocześnie, w związku z przekroczeniami poziomu docelowego pyłu PM2,5
określonego w Dyrektywie 2008/50/WE dla stężeń średnich rocznych jako wartość
25 μg/m3 miastu Kielce nadano klasę C. Termin osiągnięcia poziomu docelowego minął
w 2010 r.
Wg raportu dot. „Oceny jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku
2011” „Badania monitoringowe jakości powietrza i określana na ich podstawie
klasyfikacja stref wskazują na brak postępu w zakresie poprawy jakości powietrza pod
kątem pyłów drobnych oraz WWA w nich zawartych. Główną przyczyną takiego stanu jest
niewątpliwie wpływ tzw. emisji niskiej pochodzącej z palenisk domowych w wyniku
spalania węgla i „śmieci”.
W bieżącym roku GIOŚ obliczył i podał39 wartość wskaźnika średniego narażenia
na pył PM2,5 za rok poprzedni dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy
i aglomeracji. Podstawę obliczeń stanowiły stężenia pyłu PM2,5 uzyskane z pomiarów
prowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w latach 2010 i 2011.
Wartość krajowego wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 dla 2011 roku
wyniosła: 26,9 μg/m3, natomiast wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta
Kielce dla 2011 wyniosła 33,1 μg/m3. Miasto Kielce na 30 miast i aglomeracji znalazło się
na 6 miejscu pod kątem wielkości wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 po
mieście Częstochowa, Aglomeracji Rybnicko-Jastrzębskiej, mieście Bielsko-Biała,
Aglomeracji Górnośląskiej i Aglomeracji Krakowskiej. Wartość średniego wskaźnika
narażenia w miastach wahała się od 14 μg/m3 (w mieście Koszalin) do 38,9 μg/m3
(w mieście Częstochowa).

39

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
2011, GIOŚ, Warszawa 2012 r.
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6.4.1 Strefy z występującymi przekroczeniami poziomów dopuszczalnych pyłu
zawieszonego PM10, PM2,5 oraz B(a)P
W „Programie ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego: Część A –
strefa miasto Kielce - ze względu na przekroczenia pyłu PM10, pyłu PM2,5
i benzo(a)pirenu,” 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. Obszary te zostały
przedstawione na rysunkach nr 11, 12, 13, 14.
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Rysunek 11. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 w strefie miasto Kielce w roku 2010 (opracowanie własne ATMOTERM S.A., źródło: POP)

38
ATMOTERM S.A., grudzień 2012 r.

„Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kielce”

Rysunek 12. Rozkład percentyla 90,4 ze stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 w strefie miasto Kielce w roku 2010 (opracowanie własne ATMOTERM S.A., źródło: POP)
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Rysunek 13. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 w strefie miasto Kielce w roku 2010 (opracowanie własne ATMOTERM S.A., źródło: POP)
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Na poniższym rysunku zaprezentowano wyniki obliczeń stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu dla roku bazowego 2010.

Rysunek 14. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w strefie miasto Kielce w roku 2010 (opracowanie własne ATMOTERM S.A., źródło: POP)
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Analiza
prezentowanych
wyników
pokazała
znaczący
wpływ
źródeł
powierzchniowych i liniowych na wielkość stężeń 24-godzinnych w obszarze strefy oraz
tła i napływu spoza strefy. W przypadku stężeń 24-godz. istotną rolę w ich wysokości
odgrywają źródła powierzchniowe i to właśnie poprzez działania redukujące lokalną „niską
emisję”, można doprowadzić stężenia pyłu zawieszonego PM10 do stanu wymaganego
przepisami prawa. Te same działania przyczynią się do obniżenia stężeń pyłu PM2,5
i benzo(a)pirenu.
Zgodnie z wnioskami z POP, ogólnie w całym mieście, w celu osiągnięcia
poziomów dopuszczalnych, należy obniżyć emisję powierzchniową o ok. 40%, przy czym
na obszarach, na których liczba mieszkań zasilanych w ciepło ze źródeł zdalaczynnych
jest duża, bądź emisja zanieczyszczeń z innych powodów jest niewielka w stosunku do
całej strefy, nie zaproponowano jej obniżania. W tabeli nr 10 przedstawiono konieczny do
osiągnięcia efekt ekologiczny.
Tabela 10. Efekt ekologiczny do osiągnięcia w PONE, wynikający z POP (opracowanie własne
ATMOTERM S.A., źródło: POP)
Substancja

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

pył PM10

171,18

pyłu PM2,5)

135,78

benzo(a)piren

0,108

6.5 Mapy rozmieszczenia źródeł niskiej emisji w Kielcach,
w poszczególnych dzielnicach miasta wraz z podziałem
na rodzaj zabudowy budynków mieszkalnych
Na rysunkach nr 15 i 16 przestawiono mapy rozmieszczenia źródeł niskiej emisji
w poszczególnych dzielnicach miasta w podziale na źródła emisji budynków
jednorodzinnych i wielorodzinnych. Mapy opracowano na podstawie danych z „Raportu z
badań ilościowych dotyczących charakterystyki źródeł ciepła na terenie Kielc”, Instytut
badawczy IPC z Wrocławia, 2012 r.
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Rysunek 15. Mapa rozmieszczenia źródeł niskiej emisji w poszczególnych dzielnicach miasta dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych (opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie „Raportu z badań ilościowych
dotyczących charakterystyki źródeł ciepła na terenie Kielc”)

Jak wynika z powyższej mapy, spośród w zabudowie jednorodzinnej przeważa wykorzystanie węgla i gazu. W stopniu najmniejszym mieszkańcy korzystają z sieci ciepłowniczej.
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Rysunek 16. Mapa rozmieszczenia źródeł niskiej emisji w poszczególnych dzielnicach miasta dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych (opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie „Raportu z badań ilościowych
dotyczących charakterystyki źródeł ciepła na terenie Kielc”)

Jak wynika z powyższej mapy w zabudowie wielorodzinnej w większości ogrzewanie odbywa się z wykorzystaniem miejskiej sieci ciepłowniczej oraz sieci gazowej i kotłowni lokalnych.
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Dodatkowo, na podstawie danych pochodzących z Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce”40 oraz danych przekazanych przez Urząd
Miasta sporządzono mapę przedstawiającą rodzaj indywidualnego ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Kielce.

Rysunek 17. Rodzaj indywidualnego ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Kielce (opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce” oraz danych z Urzędu Miasta Kielce)

40

Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce” ENERGOPROJEKT – KATOWICE S.A., 2011 r.
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Na terenie miasta Kielce znajduje się jeszcze 19 obiektów użyteczności publicznej,
które posiadają swoje indywidualne źródła ciepła, stanowiące źródła niskiej emisji,
wykorzystujące do ogrzewania węgiel i koks. Obiekty te zamieszczono w poniższej tabeli.
Tabela 11. Obiekty użyteczności publicznej na terenie miasta Kielce, w których do ogrzewania
wykorzystuje się węgiel i koks (opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie Aktualizacji
„Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce” oraz
danych z Urzędu Miasta Kielce)
Lp.

Obiekty użyteczności publicznej

Adres

Rodzaj ogrzewania

1

Przedszkole samorządowe nr 2

Sowia 1b

Kotły na koks

2

Przedszkole samorządowe nr 8

Żółkiewskiego 38

kotły węglowe

3

Przedszkole samorządowe nr 21

Krakowska 15a

kotły węglowe

4

Przedszkole samorządowe nr 23

Fabryczna 6

kotły węglowe

5

Przedszkole samorządowe nr 31

Dąbrówki 38

kotły węglowe

6

Szkoła podstawowa nr 4

Warszawska 340

kotły węglowe

7

Szkoła podstawowa nr 29 im. Wojtka Szczepaniaka
"Lwowiaka"

Posłowicka 98

kotły węglowe

8

Szkoła podstawowa nr 8 im. XX-lecia Wojska
Polskiego

Karskiego 26

kotły na koks

9

ZSO nr 15

Krzemionkowa 1

kotły węglowe

10

ZSO nr 26

Dygasińskiego 6 A

kotły węglowe

11

ZSO nr 26

Dygasińskiego 6

kotły węglowe

12

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

Zgoda 31

Kotły na koks

13

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Al. Legionów 4

Kotły na koks

14

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1

Warszawska 96

kotły węglowe

15

Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy

Prosta 57

kotły węglowe

16

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Dobromyśl 44

kotły węglowe

17

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Cmentarna 1

kotły węglowe

18

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Magazynowa 5

Kotły na koks

19

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o.

Lecha 11a

Kotły na koks

Należy dążyć do zmiany systemów grzewczych na ekologiczne w ww. obiektach.
Najlepszym rozwiązaniem pod kątem redukcji emisji zanieczyszczeń, byłoby podłączenie
tych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej. Stan techniczny obiektów (w listopadzie
br. Urząd Miasta planuje rozpocząć ankietyzację w tym zakresie) oraz możliwości
techniczne będą determinowały rodzaj działania oraz koszty przedsięwzięcia. Ocena
rodzaju działań w zakresie modernizacji obiektów publicznych oraz określenie ich
szczegółowych kosztów, możliwa będzie po wykonaniu oceny stanu technicznego oraz
m.in. audytów energetycznych tych budynków.

7

WYNIKI
INWENTARYZACJI
ŹRÓDEŁ
NISKIEJ
EMISJI
Z PODZIAŁEM NA REJONY MIASTA ORAZ RODZAJ ZABUDOWY
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Na zlecenie Urzędu Miasta Kielce, Instytut Badawczy IPC z Wrocławia we wrześniu
2012 r. wykonał badanie na terenie miasta Kielce, dotyczące charakterystyki źródeł
ciepła mieszkańców Kielc. Badanie ilościowe zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu
metodologii mix-mode tzn. za pomocą techniki CATI (Computer and Telephone
Interview) oraz PAPI (Paper and Pencil Interview). W wąskim i bardziej popularnym
rozumieniu kwestionariusz to kompozycja pytań do respondentów wykorzystywana
w badaniu ilościowym. Układ precyzyjnie sformułowanych zapytań, zadawanych dużej
grupie respondentów, zaopatrzonych zwykle w listę możliwych odpowiedzi (kafeterię),
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instrukcje dotyczące ich odczytywania, interpretacji. Wynikiem przeprowadzonego
badania jest „Raport z badań ilościowych dotyczących charakterystyki źródeł ciepła na
terenie Kielc”. Szczegóły badania można znaleźć w samym „Raporcie…”, natomiast
w rozdziale pn. ANALIZA ANKIET, przedstawione zostały najważniejsze informacje
mające wpływ na założenia przedmiotowego Programu.

8

ANALIZA ANKIET

W badaniu ankietowym41 wzięły udział 1003 osoby. Struktura płci w badanej
populacji odzwierciedla próbę ogólnopolską – z nadreprezentacją kobiet. W badanej
próbie znalazła się zdecydowana większość respondentów, którzy mieszkali w domu –
93,4% badanych w stosunku do 6,6% mieszkańców bloków. Respondenci zostali dobrani
z różnych rejonów miasta.
Poniżej
przedstawiono
charakterystykę
źródeł
ciepła
(stan
istniejący
i przewidywany)
W odpowiedzi na pytanie dotyczące typu ogrzewania domu bądź mieszkania.
42,5% respondentów podało, że ogrzewało mieszkanie/dom indywidualnym kotłem
węglowym. Na drugim miejscu badani odpowiadali, że posiadają indywidualne gazowe
ogrzewanie swojego mieszkania/domu – 36,1% wskazań. Z elektrycznego ogrzewania
korzysta tylko 7,3% badanych, natomiast ogrzewanie systemowe/sieciowe czy potocznie
centralne ogrzewanie z sieci miejskiej posiadało 5,6% respondentów.
Typy ogrzewania domu/mieszkania na terenie miasta Kielce
Ciepło systemowe/sieciowe

5,6

Kotłownie lokalne

6,1

Inne

6,7

Elektryczne indywidualne

7,3

36,1

Gazowe indywidualne

42,5

Węglowe indywidualne
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Rysunek 18. Typy ogrzewania domu/mieszkania na terenie miasta Kielce (opracowanie własne
ATMOTERM S.A. na podstawie „Raportu z badań ilościowych dotyczących charakterystyki
źródeł ciepła na terenie Kielc”)

Z powyższego rysunku wynika, że podstawowymi nośnikami ciepła są
odpowiednio: węgiel i gaz. W domach przeważa ogrzewanie węglowe indywidualne oraz
gazowe indywidualne a w blokach ogrzewanie centralne, co zostało przedstawione na
poniższym rysunku.
Typ ogrzewania w dekompozycji na miejsce zamieszkania

Ciepło systemowe/sieciowe
Elektryczne indywidualne

Kotłownie lokalne
Gazowe indywidualne

Inne
Węglowe indywidualne

40

37,1

44,8

22,5

20
10

5

10

3,1

5,1

6,5

Blok %

7,4

Dom %

Rysunek 19. Typ ogrzewania w dekompozycji na miejsce zamieszkania (opracowanie własne
ATMOTERM S.A. na podstawie „Raportu z badań ilościowych dotyczących charakterystyki
źródeł ciepła na terenie Kielc”)

41

Raport z badań ilościowych dotyczących charakterystyki źródeł ciepła na terenie Kielc”, Instytut Badawczy
IPC z Wrocławia, 2012.
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Na pytanie dotyczące planowanego rodzaju modernizacji ogrzewania odpowiadali
respondenci, którzy zadeklarowali chęć modernizacji ogrzewania domu/mieszkania ze
wsparciem finansowym ze strony Urzędu Miasta. W wyniku badania okazało się, że
25,9% respondentów przeprowadziłoby remont swojego ogrzewania, polegającego na
wymianie instalacji – kabli, rur, kaloryferów, pieców. Tyle samo badanych zadeklarowało
montaż kolektorów słonecznych, jak i wymianę kotła węglowego na ekologiczny –
gazowy, olejowy. 12,9% ankietowanych chciałoby przyłączyć się do miejskiej sieci
ciepłowniczej.
Planowany rodzaj modernizacji ogrzewania domu/mieszkania

25,9

Remont (wymiana instalacji, pieca, rur)

25,9

Montaż OZE (kolektorów słonecznych)
Wymiana kotła węglowego na ekologiczny (gazowy,
olejowy)

25,9
12,9

Przyłączenie do sieci miejskiej
4,6

Inne

3,8

Wymiana na tańsze ogrzewanie
Likwidacja kotła węglowego i montaż ogrzewania
elektrycznego

3,0
1,8

Trudno powiedzieć
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Rysunek 20. Planowany rodzaj modernizacji ogrzewania/domu (opracowanie własne ATMOTERM
S.A. na podstawie „Raportu z badań ilościowych dotyczących charakterystyki źródeł ciepła
na terenie Kielc”)

Zdecydowana większość ankietowanych odkłada modernizację ogrzewania
swojego mieszkania/domu na późniejsze lata. W przyszłym roku modernizację planuje
25,3 % ankietowanych, co przedstawiono na poniższym rysunku.
Planowany termin modernizacji ogrzewania
Za 3 lata i więcej

31,1

W najbliższych 2-3 latach

25,3

W przyszłym roku

25,3

Jeszcze w tym roku

18,3
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Rysunek 21. Planowany termin modernizacji ogrzewania (opracowanie własne ATMOTERM S.A. na
podstawie „Raportu z badań ilościowych dotyczących charakterystyki źródeł ciepła na
terenie Kielc”)

W kwestii skorzystania z pomocy finansowej ze strony Urzędu Miasta przy
modernizacji ogrzewania (gdyby była taka możliwość) nie ma jednoznacznych
odpowiedzi. Największy odsetek badanych – 25,9% zdecydowanie skorzystałoby z takiej
okazji, jednak nieco mniej – 20,4% badanych odpowiada „zdecydowanie nie”.
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Chęć skorzystania z pomocy finansowej Urzędu Miasta w kwestii
modernizacji ogrzewania
Zdecydowanie tak

25,9

Raczej tak

17,8

Zdecydowanie nie

20,4

Raczej nie

18,8

Nie wiem, trudno powiedzieć

17,1
0

5

10

15
%

20

25

30

Rysunek 22. Chęć skorzystania z pomocy finansowej Urzędu Miasta w kwestii modernizacji
ogrzewania (opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie „Raportu z badań ilościowych
dotyczących charakterystyki źródeł ciepła na terenie Kielc”)

Ankietowani w większości podzielili się zarówno na tych, którzy podawali wartość
pomocy w procentach w odniesieniu do kosztów modernizacji ogrzewania oraz na tych,
którzy określali kwotowo pomoc, którą oczekiwaliby ze strony Urzędu Miasta.
2,5% respondentów oczekiwałoby wsparcia na poziomie od 10% do 30 %,
32,2% respondentów oczekiwałoby wsparcia na poziomie od 31% do 50 %,
8,1% respondentów oczekiwałoby wsparcia na poziomie od 51% do 70 %,
12,3% respondentów oczekiwałoby wsparcia na poziomie od 71% do 100 %,
14,4 % respondentów nie wie jaką wysokość wsparcia chce otrzymać z Urzędu
Miasta.
Pozostali respondenci (30,5%, tj. 71 osób) wskazali oczekiwaną wartość pomocy
kwotowo, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 12. Kwota wsparcia ze strony Urzędu Miasta modernizacji ogrzewania (opracowanie własne
ATMOTERM S.A. na podstawie „Raportu z badań ilościowych dotyczących charakterystyki
źródeł ciepła na terenie Kielc”)
Kwota wsparcia
do 1 000 zł

Odsetek
badanych [%]
5,6

od 1 000 zł do 3 000 zł

38,1

od 3 000 zł do 5 000 zł

36,6

od 5 000 zł do 10 000 zł

18,3

powyżej 10 000 zł

1,4

Biorąc pod uwagę tych, którzy oczekują wsparcia konkretną kwotą pieniężną najwyżej znalazła się odpowiedź powyżej 1000 zł do 3000 zł – 38,1%
odpowiedzi. Na drugim miejscu pod względem częstości wskazań badani oczekiwaliby
wyższego wsparcia w kwocie powyżej 3000 zł do 5000 zł – 36,6% wskazań.
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9

CHARAKTERYSTYKA
PRZEWIDYWANYCH
MODERNIZACYJNYCH,
PROWADZONYCH
O ZABUDOWIE JEDNO- I WIELORODZINNEJ

PRZEDSIĘWZIĘĆ
W
BUDYNKACH

W trakcie opracowywania przedmiotowego Programu 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:
1) likwidację indywidualnego źródła ciepła i podłączenie do miejskiej sieci
ciepłowniczej
2) wymianę kotła centralnego ogrzewania/wymianę kotła i instalacji centralnego
ogrzewania (c.o.) i /lub ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),
3) termomodernizację (docieplenie ścian budynku, wymianę okien),
4) zastosowanie alternatywnych źródeł ciepła (kolektorów słonecznych, pomp
ciepła).
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.

9.1 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,
 rozwiązanie problemu wywozu odpadów powstających w procesie spalania
(odpady nie będą powstawać),
 rozwiązanie problemu zaopatrzenia mieszkańców miasta w ciepłą wodę użytkową,
 rozwiązanie problemu 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
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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.

9.2 Wymiana kotła centralnego ogrzewania/wymiana kotła
i instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i /lub ciepłej wody
użytkowej (c.w.u.)
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, ewentualnie 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.
W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę ekologicznych źródeł ciepła,
uwzględniając ich zalety i wady.
Tabela 13. Zalety i wady ekologicznych źródeł ciepła zasilanych gazem, olejem oraz energią
elektryczną (opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie http://ladnydom.pl/budowa)
Kotły gazowe
(gaz ziemny)

Gaz ziemny uważany jest za najtańsze ekologiczne paliwo do ogrzewania
i przygotowania ciepłej wody. Aby doprowadzić do budynku gaz sieciowy, trzeba
zbudować: przyłącze gazowe, czyli odcinek przewodu między siecią gazową i szafką
z kurkiem głównym; zewnętrzną instalację gazową, łączącą kurek główny z zaworem
zamontowanym w szafce gazowej. Przebieg przyłącza gazowego i jego wykonanie leży
w gestii zakładu gazowniczego. Jednak już trasa instalacji układanej na działce zależy od
właściciela działki.
Wzdłuż tej trasy musi być bowiem wyznaczona tzw. strefa
kontrolowana. Jest nią pas o szerokości 1 m, na którym nie można wznosić żadnych
budowli, sadzić drzew ani układać żadnych przewodów (np. wodociągowych,
elektrycznych, kanalizacyjnych). Tylko odległość między przebiegającą w ziemi rurą
zewnętrznej instalacji gazowej a ogrodzeniem może być zmniejszona do 0,5 m. Po
otrzymaniu z zakładu gazowniczego "Warunków przyłączenia do sieci gazowej" należy
zawrzeć z przedsiębiorstwem gazowniczym "Umowę przyłączeniową". Zgodnie z tą
umową:
dostawca gazu bierze na siebie obowiązek zaprojektowania i wykonania
przyłącza gazowego;

do klienta należy:
- zlecenie wykonania projektu instalacji,
- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- wybranie wykonawcy zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji gazowej.
Kiedy instalacja i przyłącze zostaną wykonane, sprawdzone (co polega na
przeprowadzeniu próby szczelności) i odebrane (do czego konieczny jest odbiór
kominiarski), wówczas dochodzi do podpisania ostatniego dokumentu - "Umowy
sprzedaży gazu". Dopiero po jej podpisaniu następuje nagazowanie instalacji
i zamontowanie gazomierza.


Kotły gazowe wykorzystujące gaz ziemny jako paliwo można podzielić na:







stojące i wiszące – ze względu na usytuowanie,
jedno- i dwufunkcyjne – pod względem funkcjonalnym (pierwsze ogrzewają
wodę jedynie na potrzeby centralnego ogrzewania, drugie przystosowane są
zarówno do ogrzewania jak i przygotowywania ciepłej wody),
kotły z otwartą i z zamkniętą komorą spalania – ze względu na budowę komory
spalania i związany z tym sposób pobierania powietrza do spalania oraz sposób
odprowadzania
spalin
(pierwsze
pobierają
powietrze
do
spalania
z pomieszczenia, w którym się znajdują, w drugich powietrze pobierane jest
za pomocą specjalnego przewodu bezpośrednio z zewnątrz),
tradycyjne i kondensacyjne – ze względu na sposób działania (kotły
kondensacyjne odzyskują ciepło z pary wodnej zawartej w spalinach, dzięki
czemu mają wysoką sprawność - nawet 107 %, kotły te wymagają
zastosowania specjalnych, odpornych na działanie kondensatu kominów - ze
stali lub kamionki kwasoodpornej).
Zalety

Wady

 wygoda i korzyść finansowa (użytkownik

 sieć gazowa niestety nie wszędzie jest
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Kotły gazowe
(gaz płynny)

sam decyduje o momencie włączenia
dostępna,
ogrzewania),
 zdarza się, że przyłącze gazowe
 duży wybór urządzeń grzewczych,
okazuje się dość kosztowne.
 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.
Podobnie jak gaz z sieci, gaz płynny pozwala korzystać w domu z nowoczesnego,
bezobsługowego systemu ogrzewania. Gaz płynny trzeba przechowywać w specjalnym
zbiorniku pod- lub naziemnym. Jego wielkość zależy od łącznej mocy znajdujących się
w domu urządzeń grzewczych. Dostawcy gazu zwykle zapewniają kompleksową obsługę
związaną z wykonaniem instalacji zewnętrznej: przygotowują jej projekt, dostarczają
i montują zbiornik z armaturą, wykonują zewnętrzną instalację i załatwiają jej odbiór
przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. Większość dostawców gazu oferuje do
celów ogrzewania domu czysty propan lub mieszankę propanu i butanu. Pierwszy ze
względu na niską temperaturę parowania (-42°C) może być przechowywany
w zbiornikach naziemnych i podziemnych. Drugi z kolei jedynie w podziemnych. Do
wyboru są urządzenia:





stojące i wiszące,
jedno- i dwufunkcyjne,
z otwartą i zamkniętą komorą spalania,
tradycyjne, kondensacyjne.
Zalety

Kotły olejowe

Wady

 uniwersalność – gazem płynnym można  wysoka cena paliwa,
ogrzewać wodę, dom i na nim gotować,
 konieczność
magazynowania
 duży wybór urządzeń grzewczych.,
i kontrolowania stanu zbiornika,
 niskie koszty przyłącza i zbiornika,
 konieczność zapewnienia odpowiednich
 możliwość wyboru dostawcy,
warunków do zamontowania zbiornika.
 krótki czas przyłączenia.
Kotły olejowe zapewniają podobny komfort ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody
jak kotły na gaz ziemny, tylko koszty eksploatacyjne są dużo wyższe. Nowoczesne kotły
olejowe są zautomatyzowane, coraz mniej awaryjne, ale ciągle wymagają nadzoru.
Przeważają kotły stojące (jedno- i dwufunkcyjne), lecz do wyboru są także kotły
wiszące, jednofunkcyjne, z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody oraz kondensacyjne.
Do najefektowniejszych urządzeń spalających olej opałowy należą kondensacyjne kotły
olejowe. Sprawność kondensacyjnych kotłów olejowych jest o około 10% wyższa niż
tradycyjnych kotłów olejowych.
Kotłownie olejowe powinny spełniać odpowiednie wymogi budowlane oraz instalacyjne kubatura nie mniejsza niż 8 m3, wysokość minimalna 2,2 m. Paliwo magazynuje się
w zbiornikach, z których automatycznie dostarczane jest do kotła. Jeśli pojemność
zbiornika nie przekracza 1 m3, można go postawić w tym samym pomieszczeniu co
kocioł. Przewód odprowadzający spaliny powinien być więc wykonany ze stali
kwasoodpornej.
Zalety

Wady

 możliwość
wyboru
dostawcy
paliwa
i terminu jego zakupu,
 komfort
eksploatacji
porównywalny
do gazu z sieci,
 bezpieczeństwo w użytkowaniu oleju
opałowego - nie tworzy mieszaniny
wybuchowej, tak jak gaz.
Ogrzewanie
elektryczne

 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.
Energia elektryczna jest najbardziej dostępnym źródłem ciepła, a zasilane nim
urządzenia grzewcze mają wysoką sprawność. Im bardziej energooszczędny jest dom,
tym bardziej opłacalne staje się ogrzewanie elektryczne.
Zakłady energetyczne mają specjalne oferty, atrakcyjne dla osób ogrzewających dom
energią elektryczną. Najbardziej popularna jest dwustrefowa - G12. Tańszy prąd można
pobierać nocą (w godzinach 22-7) i w ciągu dnia (najczęściej w godzinach 13-17).
Wybrać można też taryfę weekendową, w której prąd jest tańszy od poniedziałku do
piątku (w godzinach 21-6) oraz przez całą sobotę i dni ustawowo wolne od pracy.
Źródłem ciepła mogą być:

grzejniki elektryczne - stanowią podstawowy lub uzupełniający element
instalacji grzewczej (wybierać można spośród grzejników konwekcyjnych,
promiennikowych i olejowych),

piece akumulacyjne:
- z rozładowaniem statycznym - piec oddaje zakumulowane ciepło przez
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obudowę lub uchylającą się przepustnicę, którą wypływa ciepłe powietrze.
Sterowanie pracą tych urządzeń jest często ograniczone, a w mało
zaawansowanych modelach praktycznie niemożliwe. Dlatego nie można
zatrzymać nagromadzonego ciepła - piec nagrzewa się i od razu oddaje ciepło
aż do całkowitego wystygnięcia. Stawia się je w pomieszczeniach, w których
komfort ogrzewania i dokładne ustawienie temperatury nie są najważniejsze,
- z rozładowaniem dynamicznym - zakumulowane w bloku kamiennym ciepło
przekazywane jest przepływającemu przez piec powietrzu, którego obieg
wymusza wbudowany wentylator. Z kolei jego pracą zarządza układ sterujący,
który włącza dmuchawę i usuwa nagrzane powietrze - ale tylko w ilości
potrzebnej do ogrzania pomieszczenia. Zastosowane do sterowania układy
elektroniczne sprawiają, że nagrzewanie się pieca oraz oddawanie ciepła są
kontrolowane i optymalizowane.
podłogowe ogrzewanie akumulacyjne. Kable grzejne przykrywa się warstwą
betonu o grubości 7-15 cm, która gromadzi ciepło nocą i w dzień (kiedy prąd
jest tańszy), a w dzień oddaje je do pomieszczeń.
Zalety

Wady

 niskie
koszty
inwestycyjne
przy
ogrzewaniu podłogowym, jak i piecami
akumulacyjnymi.

9.3 Zastosowanie alternatywnych
słonecznych, pomp ciepła)

 wysokie
koszty
zwłaszcza
w
ocieplonych.

źródeł

ciepła

eksploatacyjne,
domach
słabo

(kolektorów

Kolektory słoneczne służą do podgrzewania wody użytkowej i wspomagania
centralnego ogrzewania, przyczyniając się do obniżenia zużycia paliwa przez
konwencjonalne źródło ciepła. Pobieranie energii z kolektorów słonecznych może
odbywać się głównie w okresie od marca do października. Ze względu na budowę
kolektora rozróżnia się jego następujące rodzaje:
 kolektory płaskie (produkowane w Polsce), są to wymienniki ciepła, w których
następuje przetwarzanie energii promieniowania słonecznego w ciepło (konwersja
termiczna). Składają się z szyby, izolacji cieplnej, absorbera, obudowy, rur
doprowadzających i odprowadzających płyn solarny.
 kolektory próżniowe z gorącą rurką – (opatentowane w USA i produkowane
w Chinach), cechą charakterystyczną ich budowy jest to, że jeden element składa
się z dwóch koncentrycznych szklanych rur (rura w rurze), między nimi jest
próżnia stanowiąca doskonałą izolację. Ciepło z wnętrza rury próżniowej odbierane
jest przez gorącą rurkę. Dzięki takiemu rozwiązaniu sprawność kolektora w
mroźne słoneczne dni osiąga wartość ok. 30 %. W całym zestawie dla domu
jednorodzinnego jest od 30 do 40 sztuk,
 kolektory próżniowe z U-rurką (produkowane w Polsce), różnią się od wyżej
opisanych tym, że gorącą rurkę zastąpiono rurką miedzianą w kształcie litery „U”,
przez którą przepływa płyn solarny.
Kolektory próżniowe zyskują znaczną przewagę nad płaskimi, gdy nie mamy do
dyspozycji dużo miejsca lub gdy chcemy zamontować je w sposób niestandardowy.
Kolektory próżniowe mogą leżeć bezpośrednio na dachu płaskim, przylegać pionowo do
ściany budynku, mogą też służyć jako balustrada balkonu. Poszczególne rury próżniowe
kolektora można obracać ustawiając optymalnie w kierunku słońca. Będą też wydajniej
pracować w okresach przejściowych i zimą co jest szczególnie istotne jeśli instalacja
solarna ma również wspomagać ogrzewanie budynku. Posiadają one również
skuteczniejszą izolację cieplną, którą jest próżnia. Tym samym pracują z wyższą
sprawnością dostarczając więcej ciepła grzewczego (porównując kolektory próżniowe
i płaskie o tej samej powierzchni).42
Do domów energooszczędnych zamiast kotłów polecane są pompy ciepła. Są to
urządzenia zasilane prądem elektrycznym, stosunkowo drogie, ale zużywające
kilkakrotnie mniej energii niż najlepsze kotły. Podczas całorocznej pracy na każdy 1 kW
pobranej energii elektrycznej pompa ciepła oddaje około 3 - 4 kW energii cieplnej (koszt
42

http://www.kotly.pl/Kolektory_prozniowe.php
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od 13 do 17 groszy za 1 kWh energii cieplnej doprowadzonej do naszego domu). Pompa
ciepła:
 jest przyjazna dla środowiska naturalnego – łatwo można uzyskać
niskooprocentowany kredyt na inwestycję proekologiczną. Mimo że pompa ciepła
zasilana jest energią elektryczną, która w Polsce wytwarzana jest głównie ze
spalania węgla. Jednak, aby uzyskać 1 kW ciepła z pompy ciepła trzeba spalić
znacznie mniej węgla niż dla 1 kW z kotła/pieca elektrycznego lub mniej niż
w kotle węglowym,
 jest łatwa w eksploatacji i nie wymaga uciążliwej obsługi – obsługa pompy ciepła
i instalacji grzewczej sprowadza się jedynie do odpowiednich ustawień regulatora
i dostosowania pracy instalacji do indywidualnych potrzeb użytkowników
W przypadku inwestycji w pompę ciepła mamy, w stosunku do kotłowni na olej
opałowy, gaz płynny czy ogrzewania elektrycznego (grzejniki elektryczne), realny czas
zwrotu inwestycji, który wynosi 5 do 7 lat. Żywotność pompy ciepła może wynosić nawet
do 50 lat. Pompa ciepła może być wykorzystywana jako jedyne źródło ciepła do
ogrzewania budynku albo współpracować z dodatkowymi źródłami – łatwo można ja
podłączyć do takich instalacji jak np. kolektory słoneczne czy kominek z płaszczem
wodnym, może również współpracować z kotłem olejowym, gazowym lub na paliwo stałe.
Dodatkowym atutem jest możliwość chłodzenia pomieszczeń w lecie podnosząc komfort
w budynku.43

9.4 Termomodernizacja
wymiana okien)

(docieplenie

ścian/stropów

budynku,

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku ma bardzo duże znaczenie dla jego
bilansu energetycznego. Bardzo wyraźnie wpływa także na wysokość kosztów
ponoszonych rocznie na ogrzewanie domu. Szacuje się, że ok. 30 – 40 % ciepła ucieka
przez ściany zewnętrzne (nie uwzględniając dachu). Przy stratach cieplnych na takim
poziomie, prawidłowo ocieplając dom z zewnątrz, można zaoszczędzić ok. 15 %
wydatków na ogrzewanie. Jeszcze więcej można zyskać wymieniając dodatkowo stare
nieszczelne okna na nowe.
Aby zachować nawet 20% zapotrzebowanie budynku na ogrzewanie
należy zwrócić szczególną uwagę na mostki termiczne, czyli na miejsca
w przegrodach budowlanych, które mają wyższy współczynnik przewodzenia
ciepła w stosunku do sąsiadujących elementów. Inaczej mówiąc, poprzez
mostki cieplne, następuje wzmożona utrata ciepła ze środka budynku na
zewnątrz. Ich powstawanie wiąże się ściśle z błędami podczas projektowania
oraz wykonywania robót budowlanych. Istnieją także mostki, których nie jesteśmy
w stanie uniknąć (np. połączenia wspornikowych płyt balkonowych na płycie żelbetowej).
W tym celu należy ograniczyć niekorzyści termiczne poprzez dobór odpowiednich
technologii. Miejscami najbardziej zagrożonymi powstawaniem mostka termicznego są
przede wszystkim węzły konstrukcyjne, gdzie łączone są różne elementy przegród na
zewnątrz budynku.
Nowoczesnymi metodami termomodernizacji budynków, obecnie stosowanymi są:
 metoda lekka mokra, inaczej system bezpośredniego ocieplania ścian
zewnętrznych, polega na klejeniu elementów izolacyjnych i osłonowych oraz
tynkowaniu. Do docieplenia stosuje się płyty z wełny mineralnej lub styropianu.
Zwykle stosuje się firmowe zestawy materiałów, czyli systemy dociepleń. W skład
takiego systemu wchodzą: zaprawa klejąca, tkanina szklana, materiał gruntujący
i masa tynkarska,
 metoda lekka sucha polega na dociepleniu płytami z twardej wełny mineralnej,
która jest układana pomiędzy profile rusztu z blachy ocynkowanej. Płyty mocuje
się do ścian specjalnymi łącznikami, a następnie okrywa się blachą fałdową
mocowaną do rusztu,

43

http://www.kotly.pl/ABC_ogrzewania_pompy_ciepla.php?artykul=dla_kogo_pompa_ciepla
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metoda ciężka mokra, jako materiał izolacyjny wykorzystuje płyty styropianowe
o grubości 5 cm, mocowane za pomocą masy klejącej, elewacja jest wykończona
tynkiem tradycyjnym zbrojonym siatką Rabitza mocowaną do niezależnej
konstrukcji z siatki zgrzewanej.44

W poniższej tabeli zebrano najważniejsze informacje dotyczące zasygnalizowanych wyżej
działań, zmierzających do ograniczenia niskiej emisji.

44

http://www.termomodernizacja.com.pl/strona,101,19,Metody_Termomodernizacji_Budowlanej,pl.htm

55
ATMOTERM S.A., grudzień 2012 r.

„Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kielce”

Tabela 14. Charakterystyka przewidywanych przedsięwzięć modernizacyjnych (opracowanie własne ATMOTERM S.A.)
Rodzaj źródła /
działanie

Typ działania

Efekt ekologiczny

Inne zalety

>99 % redukcji PM10,
>99 % redukcji SO2,
ok. 80 % redukcji NO2
>99 % redukcji CO
ok. 43 % redukcji CO2
redukcja odpadów
ok. 98 % redukcji PM10, ok. 42 %
redukcji SO2
ok. 43 % redukcji NO2
ok. 99 % redukcji CO
ok. 25 % redukcji CO2 redukcja
odpadów

gazowe

Wymiana starych olejowe
kotłów węglowych

Bariery / Wady

Koszt
eksploatacyjny

Wysoka
sprawność,
Wysoka
cena
zakupu, Średnia cena:*
automatyka,
wysoki
wysokie koszty eksploatacji 13 500 zł
komfort użytkowania

60 zł/GJ

Wysoka
sprawność, Wysoka
cena
zakupu,
Średnia cena:*
automatyka,
wysoki wysokie koszty eksploatacji
16 000 zł
komfort użytkowania
(wyższe niż dla gazu)

115 zł/GJ

podłączenie
m.s.c.

do 100 % redukcji emisji
wszystkich substancji

niskiej B.
wysoki
użytkowania

komfort

elektryczne

100 % redukcji emisji
wszystkich substancji

niskiej B.
wysoki
użytkowania

komfort

100%
redukcji
dla
produkcji
Niskie
Kolektory słoneczne zastępowanej energii, pozwalają na
eksploatacji
60% redukcję na c.w.u.
Źródła odnawialne
Pompy ciepła

Koszt inwestycyjny

100%
redukcji
dla
produkcji
Niskie
zastępowanej energii, pozwalają na
eksploatacji
75% redukcji energii

Ograniczony zasięg sieci

Średnia cena:**
15 000 zł

55 zł/GJ

Dość niski koszt zakupu
Średnia cena:*
kotła, ale wysokie koszty
90-110 zł/GJ
8 000 zł
eksploatacji
Średnia cena:*
Bardzo
wysoka
cena
18 000 zł (wraz
koszty zakupu,
konieczność
z materiałami
0 zł/GJ
współpracy
z
kotłem
i kosztami
gazowym
montażu)
Bardzo
wysoka
cena
koszty zakupu,
konieczność Średnia cena:
33 zł/GJ
energii
elektrycznej
do 30 000 zł*
napędu

Równoczesna
modernizacja budynku,
Redukcja emisji proporcjonalna do
zmniejszenie
kosztów Wysoki
koszt
dla
Termoizolacja
spadku zużycia ciepła:
Średnia cena:*
ogrzewania,
osiągniętego
efektu
budynków
- wymiana okien do 10-15 %
110 zł/m2
Działanie
może
być ekologicznego
- ocieplenie ścian do 15-20%
łączone
z
wymianą
systemu ogrzewania
* W kosztach inwestycyjnych uwzględniono średnie ceny urządzenia, określone na podstawie danych pochodzących od różnych producentów urządzeń, jak również koszty
dodatkowych materiałów koniecznych do wykonania inwestycji wraz z kosztami robocizny.
** przyjęto średnią cenę inwestycji na mieszkanie, realna cena zależy od kosztów instalacji wewnętrznych, przyłącza i opłaty przyłączeniowej
.
Docieplenie
ścian/stropów
budynku, wymiana
okien
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10 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 efektywności kosztowej (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, PM2,5 i B(a)P, 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
modernizacji
z wykorzystaniem wskaźnika efektywności kosztowej przedsięwzięć modernizacyjnych
uzyskania efektu ekologicznego w zakresie redukcji pyłu PM10.
Wskaźnik efektywności kosztowej przedsięwzięć modernizacyjnych uzyskania
efektu ekologicznego w zakresie redukcji pyłu PM10

30

22

23

21
20
10

14

10
6
1

0

Rysunek 23. Wskaźnik efektywności kosztowej przedsięwzięć modernizacyjnych uzyskania efektu
ekologicznego w zakresie redukcji pyłu PM10 (opracowanie własne ATMOTERM S.A.).

Najbardziej optymalnymi przedsięwzięciami są: likwidacja nieekologicznego źródła
ciepła i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wymiana nieekologicznego
źródła ciepła na kocioł gazowy. Najmniej optymalnymi przedsięwzięciami pod kątem
redukcji emisji pyłów są: montaż kolektorów słonecznych i termomodernizacja.
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11 OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO DLA OBSZARU MIASTA
KIELCE Z UWZGLĘDNIENIEM ZANIECZYSZCZEŃ: PYŁ PM10, SO2,
NO2, CO2, CO, B(A)P
W „Programie ochrony powietrza dla strefy dla województwa świętokrzyskiego:
Część A – strefa miasto Kielce – ze względu na przekroczenia pyłu PM10, pyłu PM2,5
i benzo(a)pirenu” założono, iż należy obniżyć emisję powierzchniową w zakresie redukcji
pyłu zawieszonego PM10 w Kielcach o około 40 %, czyli do wartości 273,37 Mg/rok
w stosunku do wartości wyliczonej dla 2010 r. wynoszącej 444,55 Mg. 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 o 171,18 Mg ze źródeł indywidualnego ogrzewania (nie ujęto emisji
niezorganizowanej).
Na podstawie danych zebranych w ramach badań ilościowych, dotyczących
charakterystyki źródeł ciepła na terenie Kielc, obliczono efekt ekologiczny tych działań dla
następujących substancji: pył zawieszony PM10, SO2, NO2, CO, CO2, B(a)P. Realizacja
tych inwestycji przyczyni się do obniżenia emisji pyłu zawieszonego PM10 na terenie
miasta Kielce.
Zgodnie z danymi pochodzącymi z „Raportu z badań ilościowych dotyczących
charakterystyki źródeł ciepła na terenie Kielc”, chęć modernizacji ogrzewania węglowego
zadeklarowało 235 badanych.
Efekt ekologiczny obliczono dla 154 inwestycji (81 respondentów bądź to nie było
zdecydowanych co do rodzaju inwestycji, bądź wskazało inwestycje, których wsparcie nie
przewiduje się w ramach przedmiotowego Programu). Efekt ekologiczny został obliczony
przy założeniu średniego wskaźnika zużycia energii wynoszącego 72 GJ/rok, obliczonego
dla reprezentatywnego mieszkania/domu na terenie miasta Kielce45.

11.1
Emisja zanieczyszczeń przed
modernizacji i efekt ekologiczny

modernizacją,

po

Efekt ekologiczny został obliczony na podstawie danych z „Raportu z badań
ilościowych dotyczących charakterystyki źródeł ciepła na terenie Kielc” uwzględniając
zarówno liczbę oraz rodzaj zadeklarowanych przez respondentów modernizacji systemów
grzewczych. W poniższej tabeli przedstawiono wielkość emisji poszczególnych substancji
emitowanych do powietrza przed i po modernizacji oraz wyliczony na tej podstawie, efekt
ekologiczny w kg.
Tabela 15. Efekt ekologiczny (opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych
z „Raportu z badań ilościowych dotyczących charakterystyki źródeł ciepła na terenie Kielc”)

Nazwa
substancji
pył PM10

Emisja przed modernizacją
[kg]

Emisja po modernizacji
[kg]

Efekt ekologiczny
[kg]

6085,00

2126,35

3958,65

SO2

10025,40

3618,05

6407,35

NO2

1391,78

737,59

654,19

CO

63247,80

22195,54

41052,26

CO2

970200,00

571099,75

399100,25

3,04

1,25

1,78

B(a)P

45

Uwzględniając dane z Urzędu Miasta Kielce oraz dane z Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce” ENERGOPROJEKT – KATOWICE S.A., 2011 r.
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Poniżej przedstawiono graficznie efekt ekologiczny realizacji modernizacji,
wynikających z przeprowadzonego badania, dotyczącego charakterystyki źródeł ciepła na
terenie Kielc.

Rysunek
24.
Efekt
ekologiczny
modernizacji dla: pyłu zawieszonego
PM10 , SO2, NO2 i B(a)P (opracowanie
własne ATMOTERM S.A.)

11.2

Rysunek
25.
Efekt
ekologiczny
modernizacji dla CO i CO2 (opracowanie
własne ATMOTERM S.A.)

Sposób potwierdzenia efektu ekologicznego

Do obliczenia emisji zanieczyszczeń przed i po modernizacji, a tym samym efektu ekologicznego danego działania, wykorzystywane są wskaźniki emisji wyrażone
w ilości emitowanej substancji [gram] na jednostkę zużytej energii [gigadżul].
Poniżej zaprezentowano równanie na obliczenie emisji.

emisja g

wskaźnik emisji g

GJ

ilość zużytej energii GJ

Aby obliczyć dokładne zużycie energii, istotne jest pozyskanie danych, które
pozwolą na jej oszacowanie. Z „Raportu z badań ilościowych dotyczących charakterystyki
źródeł ciepła na terenie Kielc” nie otrzymano informacji dotyczących ilości zużywanego
paliwa, przyjęto więc założenie zużycia 3 Mg węgla w roku i 1 m3 drewna, a następnie
wielkość tę pomnożono przez wartość opałową danego rodzaju paliwa.
Poniżej zamieszczono przykładowy wzór, na podstawie którego dokonano obliczeń
zużycia energii.

zużycie energii GJ

ilość spalonego paliwa Mg

wartość opałowa GJ

Mg

Przyjęte do obliczeń emisji „przed” i „po” modernizacji wartości opałowe
poszczególnych rodzajów paliw przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 16. Przyjęte do obliczeń wartości opałowe paliw (opracowanie własne ATMOTERM S.A.)
Paliwo

Wartości opałowe
(przyjęte do obliczeń przed modernizacją)

węgiel

24 GJ/Mg

drewno

15 GJ/m3

gaz ziemny

0,0344 GJ/m3

olej opałowy

0,0366 GJ/l
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Paliwo

Wartości opałowe
(przyjęte do obliczeń po modernizacji)

gaz ziemny

0,0344 GJ/m3

olej opałowy

0,0366 GJ/l

Na ilość zużywanej energii może składać się również kilka innych czynników takich jak:
 rok budowy budynku,
 materiał, z którego budynek został wykonany,
 stan okien i drzwi,
 powierzchnia i ilość osób zameldowanych w lokalu,
 stan techniczny kotła i instalacji ogrzewania.
Do obliczenia efektu ekologicznego przyjęto średnie roczne zużycia poszczególnych paliw:
 zużycie węgla - przyjęto wartość średniego zużycia węgla w roku, wynoszącą
3 Mg,
 zużycie drewna - przyjęto wartość średniego zużycia drewna w roku, wynoszącą
1 m3,
 zużycie gazu - przyjęto wartość średniego zużycia gazu w roku, wynoszącą
2100 m3,
 zużycie oleju opałowego - przyjęto wartość średniego zużycia oleju opałowego
w roku, wśród ankietowanych mieszkańców, którzy nie podali danych,
wynoszącą 1970 l.
Emisję „przed” i „po” modernizacji, obliczono wykorzystując wskaźniki emisji
podane w poniższej tabeli46.
Tabela 17. Przyjęte do obliczeń wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających, powstających
w wyniku energetycznego spalania paliw w kotłach domowych (opracowanie własne ATMOTERM
S.A.)
Wskaźnik emisji [g/GJ] przyjęte do obliczeń przed
modernizacją
Rodzaj
substancji

węgiel
(kocioł
tradycyjny)

drewno

gaz

olej

pył PM10

404

695

0,5

3,7

SO2

900

20

0,5

140

110

74,5

57

68

4600

5300

31

46

87500

c)

57093

45082

0,23

0,21

0,000562

0,22

NO2

a)

CO
CO2

b)

benzo(a)piren
a)
b)

c)

*

46

tlenki azotu w przeliczeniu na NO2
wskaźniki emisji CO2 i sadzy wg dokumentacji: Wytyczne Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa (materiały informacyjno-instruktażowe p.t. „Wskaźniki emisji substancji
zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw”, 1996)
przyjęto, że w procesie spalania biomasy emisja dwutlenku węgla nie przekracza poziomu CO 2 pobranego
w procesie asymilacji, zatem bilans emisji dwutlenku węgla jest zerowy
wskaźnik dla pyłu ogółem (dla poszczególnych frakcji brak danych)

EMEP/EEA emission inventory guidebook 2009
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12 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 są: podłączenie do
miejskiej sieci ciepłowniczej, wykorzystanie energii elektrycznej oraz montaż pompy
ciepła. Inwestycje te związane z całkowitą likwidacją źródła niskiej emisji i dają ten sam
efekt ekologiczny, 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
lub olejowego.
W poniższej tabeli przedstawiono efekt ekologiczny w zakresie redukcji pyłu
zawieszonego PM10 i innych substancji, dla poszczególnych inwestycji, jaki możemy
osiągnąć wykonując inwestycję w budynku o średniej powierzchni użytkowej 110 m2,
zużywającym ok. 72 GJ energii rocznie.
Tabela 18. Efekt ekologiczny przedsięwzięć modernizacyjnych w zakresie redukcji pyłu
zawieszonego PM10 obliczony dla budynku o średnim zużyciu energii wynoszącym 72 GJ
(opracowanie własne ATMOTERM S.A.)
Efekt ekologiczny [kg] obliczony dla budynku o średnim
zużyciu energii wynoszącym 72 GJ
Rodzaj inwestycji
PM10

SO2

NO2

CO

CO2

B(a)P

Likwidacja kotła i podłączenie do m.s.c.
lub montaż ogrzewania elektrycznego

39,513

65,100

9,038

410,700

6 300,000

0,020

Wymiana kotła węglowego na kocioł
gazowy

39,477

65,064

4,920

408,461

2 175,602

0,020

Wymiana kotła węglowego na kocioł
olejowy

39,246

55,006

4,135

407,383

3 049,498

0,004

3,556

5,859

0,813

36,963

567,000

0,002

Montaż kolektorów słonecznych

Poniżej przedstawiono średnie nakłady inwestycyjne przedsięwzięć modernizacyjnych.
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Średnie nakłady inwestycyjne na realizację przedsięwzięć
modernizacyjnych

[zł]
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16 000

15 000

18 000

13 500

8 000

Rysunek 26. Średnie nakłady inwestycyjne
(opracowanie własne ATMOTERM S.A.)

na

realizację

przedsięwzięć

modernizacyjnych

Największe nakłady inwestycyjne związane są z zakupem i montażem kolektorów
słonecznych. Wśród inwestycji związanych z wymianą źródła ciepła na proekologiczne,
największe nakłady finansowe związane są zakupem i montażem kotła olejowego,
następnie podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zakupem i montażem kotła
gazowego. Najmniejsze nakłady związane są z wykorzystaniem ogrzewania
elektrycznego.
Aby osiągnąć efekt ekologiczny założony w „Programie ochrony powietrza dla
województwa świętokrzyskiego: Część A – strefa miasto Kielce – ze względu na
przekroczenia pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu”, należy wykonać więcej
modernizacji niż te, które wynikają z przeprowadzonego badania ilościowego dotyczącego
charakterystyki źródeł ciepła na terenie Kielc. Dlatego też, realizując „Program
ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kielce” należy kierować się potrzebami
mieszkańców, ale również efektem ekologicznym realizowanych przedsięwzięć.
Najkorzystniej byłoby realizować te zadania, które przyniosą największy efekt
ekologiczny, jednakże należy mieć na uwadze również konieczne na ich realizacje
nakłady finansowe.

13 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY I WSTĘPNA ANALIZA
EKONOMICZNA REALIZACJI PROGRAMU
Z analizy dokonanej na podstawie „Raportu z badań ilościowych dotyczących
charakterystyki źródeł ciepła na terenie Kielc” wynika, że zadeklarowane przez
mieszkańców działania przyczynią się do ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta
Kielce. Jednak z uwagi na konieczny do osiągnięcia na terenie miasta Kielce efekt
ekologiczny, który został wyznaczony w „Programie ochrony powietrza dla strefy dla
województwa świętokrzyskiego: Część A – strefa miasto Kielce – ze względu na
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przekroczenia pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu”, istotne jest zwiększenie udziału
mieszkańców w realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kielce”.
Poniżej przedstawiono projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego „Programu
ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kiece” w perspektywie do roku 2020 (zgodnie
z POP), uwzględniając: wyznaczony w POP efekt ekologiczny oraz wskaźnik efektywności
kosztowej uzyskania efektu ekologicznego dla inwestycji wykonywanych przez
mieszkańców.
Z uwagi, że inwestycje z zakresu zmiany ogrzewania dotyczyć mogą zarówno
budynków jednorodzinnych jak i wielorodzinnych, przy kalkulacji liczby inwestycji, jakie
trzeba wykonać aby osiągnąć zakładany efekt ekologiczny w postaci redukcji pyłu
zawieszonego PM10, przyjęto mieszkanie o średniej powierzchni użytkowej równej
110 m2 i zużyciu ciepła wynoszącym 72 GJ. Do harmonogramu przyjęto następujący
efekt ekologiczny inwestycji:
‒ podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej: redukcja PM10 - 39,513 Mg,
‒ montaż kotła gazowego: redukcja PM10 - 39,477 Mg,
‒ ogrzewanie elektryczne: redukcja PM10 - 39,513 Mg,
‒ montaż kotła olejowego: redukcja PM10 - 39,246Mg,
‒ montaż kolektora słonecznego: redukcja PM10 - 3,556 Mg.
Liczba inwestycji do realizacji może ulec zmianie z uwagi na zmienną użytkową
powierzchnię lokali (domów/mieszkań), w których będą prowadzone modernizacje.
Do obliczenia kosztów przedstawionych w harmonogramie, wykorzystano średnie
koszty danego rodzaju inwestycji oraz rozkład inwestycji zgodny z oczekiwaniami
mieszkańców wyrażonymi w „Raporcie z badań ilościowych dotyczących charakterystyki
źródeł ciepła na terenie Kielc”.
Biorąc pod uwagę liczbę inwestycji, koniecznych do zredukowania 171,18 Mg pyłu
PM10, a co za tym idzie konieczne do poniesienia nakłady inwestycyjne,
w harmonogramie uwzględniono wzrost intensyfikacji działań w kolejnych latach.
Całkowity koszt realizacji Programu wyniósł 100,538 mln zł. Przy założonym
wsparciu dla mieszkańców w oczekiwanej kwocie 3000 zł, w budżecie lub ze środków
zewnętrznych należałoby zarezerwować kwotę w wysokości ok. 19,623 mln zł.
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, ich kosztów i wsparcia dla mieszkańców przedstawiono w 2 wariantach
realizacji działań.
Pierwszy wariant obejmuje realizację zadań w perspektywie do 2020 r. Termin ten
wynika z faktu, iż opracowanie i realizacja przedmiotowego Programu wynika z zapisów
POP, w którym realizacja działań naprawczych przewidziana jest w perspektywie do
2020 r. Drugi wariant obejmuje realizację zadań w perspektywie do 2028 r. W wariancie
tym zaplanowano dwukrotne zwiększenie terminu realizacji Programu z uwagi na dużą
liczbę inwestycji (6 541) i wysokie koszty realizacji (100 538 000 zł), co może okazać się
trudno wykonalne w krótkiej perspektywie czasowej (8 lat).
Należy dążyć do realizacji zadań wg wariantu I, w przypadku trudności wskazane
jest realizowanie zadań wg wariantu II. Oba warianty, kolejno, przedstawione zostały
w poniższych tabelach.
Należy również dążyć do zmiany systemów grzewczych na ekologiczne
w obiektach użyteczności publicznej. Najlepszym rozwiązaniem pod kątem redukcji emisji
zanieczyszczeń, byłoby podłączenie tych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej,
jednakże ocena rodzaju działań w zakresie modernizacji obiektów publicznych
(wymiany/likwidacji źródeł niskiej emisji, termomodernizacji) oraz określenie ich
szczegółowych kosztów, możliwa będzie po wykonaniu szczegółowej oceny stanu
technicznego oraz m.in. audytów energetycznych tych budynków.
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Tabela 19. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kielce – wariant I
Nazwa zadania

Liczba
[szt.]

inwestycji
8 lat realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kielce (2013-2020)

Koszty [PLN]

Podłączenie
m.s.c.

do

2013

Liczba inwestycji

Wsparcie
mieszkańców
Zadania
modernizacyjne
w obiektach
użyteczności
publicznej

2018

2019

2020

200

200

210

220

1 200

450 000

750 000

1 650 000

2 700 000

3 000 000

3 000 000

3 150 000

3 300 000

18 000 000

60

100

150

320

350

360

360

380

2 080

810 000

1 350 000

2 025 000

4 320 000

4 725 000

4 860 000

4 860 000

5 130 000

28 080 000

5

10

25

40

50

60

65

65

320

40 000

80 000

200 000

320 000

400 000

480 000

520 000

520 000

2 560 000

10

25

40

70

90

95

95

95

520

160 000

400 000

640 000

1 120 000

1 440 000

1 520 000

1 520 000

1 520 000

8 320 000

61

100

200

320

420

420

440

460

2 421

1 098 000

1 800 000

3 600 000

5 760 000

7 560 000

7 560 000

7 920 000

8 280 000

43 578 000

166

285

525

930

1110

1135

1170

1220

6 541

Koszty

2 558 000

4 380 000

8 115 000

14 220 000

17 125 000

17 420 000

17 970 000

18 750 000

100 538 000

Koszty

498 000

855 000

1 575 000

2 790 000

3 330 000

3 405 000

3 510 000

3 660 000

19 623 000

*

*

*

*

*

*

*

*

Liczba inwestycji

Liczba inwestycji

Liczba inwestycji

Liczba inwestycji
Koszty

Zadania łącznie

2017

180

Koszty
Montaż kolektorów
słonecznych

2016

110

Koszty
Wymiana na kocioł
olejowy

2015

50

Koszty
Ogrzewanie
elektryczne

2014

30

Koszty
Wymiana na kocioł
gazowy

SUMA

Liczba inwestycji

Koszty

* 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.
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Tabela 20. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kielce – wariant II
Nazwa zadania

Liczba
inwestycji
[szt.]

SUMA
16 lat realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kielce (2013-2028)

Koszty [PLN]

Podłączenie do
m.s.c.

Liczba inwestycji

Koszty
Wymiana na kocioł
gazowy

Liczba inwestycji

Koszty
Ogrzewanie
elektryczne

Liczba inwestycji

Koszty
Wymiana na kocioł
olejowy

Liczba inwestycji

Koszty
Montaż kolektorów
słonecznych

Liczba inwestycji

Koszty
Zadania łącznie

Liczba
inwestycji
Koszty

Wsparcie
mieszkańców
Zadania
modernizacyjne
w obiektach
użyteczności
publicznej

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

30

30

30

60

60

60

60

60

100

100

100

100

100

100

100

110

1 200

450 000

450 000

450 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 650 000

18 000 000

60

60

60

100

100

100

100

100

150

150

150

150

150

200

200

250

2 080

810 000

810 000

810 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

2 025 000

2 025 000

2 025 000

2 025 000

2 025 000

2 700 000

2 700 000

3 375 000

28 080 000

5

5

10

15

15

15

20

20

20

25

25

25

25

30

30

35

320

40 000

40 000

80 000

120 000

120 000

120 000

160 000

160 000

160 000

200 000

200 000

200 000

200 000

240 000

240 000

280 000

2 560 000

10

10

20

25

25

25

30

30

35

35

40

40

45

45

45

60

520

160 000

160 000

320 000

400 000

400 000

400 000

480 000

480 000

560 000

560 000

640 000

640 000

720 000

720 000

720 000

960 000

8 320 000

61

61

70

70

100

100

100

200

200

200

200

200

200

200

220

239

2 421

1 098 000

1 098 000

1 260 000

1 260 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 960 000

4 302 000

43 578 000

166

166

190

270

300

300

310

410

505

510

515

515

520

575

595

694

6 541

2 558 000

2 558 000

2 920 000

4 030 000

4 570 000

4 570 000

4 690 000

6 490 000

7 845 000

7 885 000

7 965 000

7 965 000

8 045 000

8 760 000

9 120 000

10 567 000

100 538 000
19 623 000

Koszty

Koszty

498 000

498 000

570 000

810 000

900 000

900 000

930 000

1 230 000

1 515 000

1 530 000

1 545 000

1 545 000

1 560 000

1 725 000

1 785 000

2 082 000

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* 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.

Realizacja działań zaplanowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji przyczyni się uzyskania następującego efektu ekologicznego:
 171, 19 Mg pyłu PM10,
 277,07 Mg SO2,
 28,09 Mg NO2,
 1 775,10 Mg CO,
 17 059,70 Mg CO2,
 0,08 Mg B(a)P.
W przypadku modernizacji źródeł niskiej emisji w obiektach użyteczności publicznej, należy obliczyć efekt ekologiczny. Wykonane inwestycje w budynkach użyteczności publicznej wpłyną na zmniejszenie
liczby działań w budynkach mieszkalnych, jednakże zawsze należy mieć na uwadze całkowitą konieczną redukcję emisji pyłu PM10 na poziomie 171,19 Mg.
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Planując działania, które realizowane będą w ramach PONE 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. Skuteczna realizacja Programu
ograniczenia niskiej emisji nie jest możliwa bez uwzględnienia polityki energetycznej.
Wdrożenie programu powinno być postrzegane jako szansa i wsparcie w realizacji
zobowiązań, wynikających również z polityki klimatycznej i efektywności energetycznej.
Powodzenie realizacji Programu 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.
W maju 2010 roku ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony
środowiska, który dotyczył wprowadzenia możliwości finansowania ochrony środowiska
i gospodarki wodnej przez gminy i powiaty w drodze dotacji, która mogłaby być udzielana
między innymi osobom fizycznym, osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym oraz
przedsiębiorcom. Po przejściu procesu legislacyjnego, ustawę z dnia 29 października
2010 r. o zmianie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, ogłoszono w Dzienniku Ustaw
(Dz. U. z 2010 r., Nr 229, poz. 1498). Ustawa ta zmieniając artykuł 403 umożliwia
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które może polegać na udzieleniu
dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241) z budżetu gminy lub budżetu powiatu
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów:
 niezaliczanych do sektora finansów publicznych (osób fizycznych, wspólnot
mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców),
 jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi
osobami prawnymi.
Aby pozyskać większe zainteresowanie mieszkańców Programem, proponuje się
także prowadzenie akcji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, dotyczących
potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania
odnawialnych źródeł energii.
W tym zakresie proponuje się przeprowadzenie kampanii promocyjno-edukacyjnej
obejmującej:
 opracowanie propozycji komunikatu bazowego (np. możliwe linie argumentacyjne,
hasła promocyjne itp.),
 przedstawienie w postaci prezentacji, ulotek danych dot. szkodliwości działania
pyłu PM10 na organizm człowieka (a szczególnie na grupy wrażliwe), w tym
wyniki badań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),
 wyniki diagnozy stanu jakości powietrza na obszarze miasta Kielce,
 dane nt. możliwości i warunków wymiany źródeł ciepła na terenie miasta (w tym
możliwości dofinansowania),
 spotkanie z osobami kluczowymi dla powodzenia kampanii – przedstawicielami:
MPEC Sp. z o.o., KSM, OZG w Kielcach, Rady Miasta oraz Wydziałów UM
odpowiedzialnych za akcje,
 opracowanie komunikatów: na stronę internetową, plakaty, notatki dla mediów,
prezentacji skierowanej do mieszkańców,
 przekazywanie informacji do mediów,
 przygotowanie i aktualizację treści specjalnej strony internetowej (podstrony),
 akcje informujące o spotkaniach w dzielnicach, przeprowadzenie spotkań
z mieszkańcami,
 spotkania indywidualne i udzielone porady,
 konkursy i lekcje w szkołach nt. ochrony powietrza,
 informacje w postaci prezentacji o wynikach kampanii.
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Dodatkowo, w realizację Programu powinny włączyć się firmy, które dzięki jego
realizacji pozyskają nowych klientów. Dlatego, w ramach realizacji swoich strategii oraz
społecznej odpowiedzialności biznesu, mogą ufundować nagrody lub zadeklarować
dodatkowe wsparcie finansowe dla osób decydujących się na wymianę ogrzewania na
bardziej ekologiczne.

14 ZAŁOŻENIA FORMALNE REALIZACJI PROGRAMU
W Programie ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kielce
uwzględnienie następujących założeń formalnych:












proponuje się

biorąc pod uwagę wskaźnik efektywności kosztowej uzyskania efektu
ekologicznego ustalono następujące priorytety dotyczące zmiany systemów
grzewczych:
1. likwidacja kotła węglowego i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
2. wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy,
3. likwidacja kotła węglowego i montaż ogrzewania elektrycznego,
4. wymiana kotła węglowego na kocioł olejowy,
5. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. kolektory słoneczne).
z uwagi na niską efektywność ekologiczną w zakresie redukcji emisji pyłów, mimo
korzyści finansowych w postaci zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych,
w Programie nie przewiduje się dofinansowania działań termomodernizacyjnych,
z uwagi na realizację wymagań polityki klimatycznej i zwiększenia wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w Programie ująć należy dofinansowanie montażu
kolektorów słonecznych (ewentualnie pomp ciepła),
w pierwszym okresie realizacji Programu nie proponuje się różnicowania
i preferencji lokalizacji inwestycji wobec wsparcia finansowego, natomiast w miarę
upływu czasu, jeśli z monitoringu realizacji Programu wynikać będzie, że efekt
ekologiczny w danym obszarze (określonym w POP) został osiągnięty, wówczas
większy nacisk na wsparcie i wybór działań należy kierować do tych obszarów,
gdzie efekt ekologiczny nie został jeszcze osiągnięty,
Rada Miasta Kielce, w drodze uchwały może ustalić zasady udzielania dotacji
celowej, zasady te powinny obejmować w szczególności kryteria wyboru inwestycji
do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania
dotacji i sposobu jej rozliczania,
dodatkowo, po wymianie źródeł ciepła w ciągu 10 kolejnych lat Urząd Miasta
powinien zastrzec sobie możliwość prowadzenia kontroli w budynkach, w których
dokonano modernizacji źródła ciepła, dofinansowanej w ramach funkcjonowania
Programu.

15 MONITORING PROCESU REALIZACJI PROGRAMU
Poniżej przedstawiono propozycję monitoringu realizacji „Programu ograniczenia
niskiej emisji dla miasta Kielce”.
Monitoring przedsięwzięć modernizacyjnych,
prowadzonych w ramach Programu powinien obejmować:
 obliczenie emisji „przed” i „po” modernizacji oraz efektu ekologicznego danego
przedsięwzięcia.
W tym celu można wykorzystać dostępne narzędzia obliczeniowe, a także
informacje zawarte w niniejszym Programie oraz „Instrukcji wypełniania i analizy
wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy/WFOŚiGW na dofinansowanie
kosztów inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji
dla miasta Kielce”, sporządzonej na potrzeby niniejszego Programu,
 lokalizację w terenie prowadzonych inwestycji, celem weryfikacji, gdzie na terenie
miasta znajdują się jeszcze źródła niskiej emisji i oceny terenów miasta, gdzie już
dokonano likwidacji niskiej emisji, pod kątem porównania z lokalizacją obszaru
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przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, które to obszary
wyznaczone zostały w „Programie ochrony powietrza dla strefy dla województwa
świętokrzyskiego: Część A – strefa miasto Kielce – ze względu na przekroczenia
pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu” (POP),
w różnych częściach miasta wielkości emisji kształtują się inaczej, co ma związek
z rodzajem stosowanego ogrzewania i paliw, biorąc pod uwagę zapisy POP
każdemu z 16 obszarów wyznaczono konkretną wielkość redukcji, proponuje się
zatem, aby na etapie realizacji PONE monitorować lokalizację zmiany systemów
grzewczych w odniesieniu do wyznaczonych w POP obszarów, np. wykorzystując
w tym celu bazy MSIP (w atrybutach warstwy dotyczącej budynków można
zamieszczać informacje o rodzaju istniejącego i zmienianego systemu grzewczego
oraz wprowadzać dane o wielkości emisji przed i po modernizacji oraz osiąganego
efektu ekologicznego), taki monitoring realizacji zadań pozwoli m.in. na szybkie
opracowanie sprawozdania do Marszalka Województwa z realizacji zapisów POP,
w pierwszym okresie realizacji PONE nie proponuje się różnicowania i preferencji
lokalizacji inwestycji wobec wsparcia finansowego, natomiast w miarę upływu
czasu, jeśli z monitoringu realizacji Programu wynikać będzie, że efekt ekologiczny
w danym obszarze (określonym w POP) został osiągnięty, wówczas większy nacisk
na wsparcie i wybór działań należy kierować do tych obszarów, gdzie efekt
ekologiczny nie został jeszcze osiągnięty.

Monitoring realizacji Programu powinien również obejmować kontrolę jakości
powietrza na terenie miasta z wykorzystaniem danych przedstawianych przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach.

16 OPTYMALIZACJA FINANSOWA PROGRAMU
Poniżej przedstawiono optymalizację finansowania „Programu ograniczenia niskiej
emisji dla miasta Kielce” 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 Programu ograniczenia niskiej emisji (opracowanie własne ATMOTERM
S.A.)
NAZWA PROGRAMU
RODZAJ WSPARCIA
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
TERMIN NABORU

Lista przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach w 2013 roku
Oprocentowane pożyczki, dotacje, dopłaty
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Karty informacyjne zadania przyjmowane są od dnia ogłoszenia naboru na stronie internetowej Funduszu do końca
października roku poprzedzającego rok, w którym zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków
Wojewódzkiego Funduszu.
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

TYP BENEFICJENTA

1)Jednostki
administracji
samorządowej
województwa
Świętokrzyskiego,

1

2)Jednostki
prowadzące
działalność
gospodarczą

WARUNKI
DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie udzielane
w formie pożyczki nie
może przekroczyć 80%
kosztów kwalifikowanych
zadania.
Pożyczka może być
udzielona na okres do 8 lat
Oprocentowanie pożyczek
udzielanych gminom 3-4%
w stosunku rocznym,
Pozostali wnioskodawcy
w wysokości 5 % w
stosunku rocznym,

RODZAJ INWESTYCJI

Ograniczenie niskiej emisji poprzez:
1) przebudowę kotłowni opalanych paliwem stałym
(węgiel, koks) na opalane paliwem ciekłym (olej
opałowy) lub paliwem gazowym (z sieci lub
zbiorników) o łącznej mocy kotłów, instalowanych
w obrębie jednego kompleksu obiektów, nie
mniejszej niż 50 kW,
2) podłączenie obiektów do źródła ciepła
scentralizowanego dla danego kompleksu obiektów,
z jednoczesną likwidacją indywidualnego źródła
ciepła o mocy nie mniejszej niż 50 kW, opalanego
paliwem stałym.
Ograniczanie emisji pyłowo – gazowej poprzez
zastosowanie odnawialnych i alternatywnych źródeł
energii:
a) zakup i montaż nowych urządzeń kotłowni
opalanych biomasą o mocy nie mniejszej niż 50 kW,
w ramach zadań:
- wykonanie nowych kotłowni,
- przebudowa kotłowni opalanych paliwem stałym na
opalane biomasą,
b) zakup i montaż nowych kolektorów słonecznych
o powierzchni absorbera nie mniejszej niż 20 m2,
c) zakup i montaż nowych paneli fotowoltaicznych
o mocy nie mniejszej niż 50 kW,

RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH
INNE

Do kwalifikowanych kosztów zadań zalicza się
uzasadnione, uzgodnione z Funduszem,
wydatki związane z osiągnięciem
planowanego efektu ekologicznego a także:
- roboty budowlane w rozumieniu przepisów
o zamówieniach publicznych, z wyłączeniem
remontów,
- maszyny i urządzenia wraz z ich dostawą
i montażem / zainstalowaniem,
- roboty demontażowe związane
z inwestycją.
Przy ustalaniu wysokości kosztów
kwalifikowanych zadania należy uwzględnić
maksymalną wysokość kosztów określonych
poniżej dla priorytetu z zakresu Ochrony
Powietrza:
2) w odniesieniu do przebudowy lub
wykonania nowych kotłowni – 650 zł/kW
mocy nowo instalowanych kotłów,
3) dla przedsięwzięć wykorzystujących
niekonwencjonalne, odnawialne źródła
energii, tj. zakup i montaż kolektorów
słonecznych o powierzchni absorbera nie
mniejszej niż 20 m2 – 2500 zł/m2 powierzchni
absorbera.
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NAZWA PROGRAMU

RODZAJ WSPARCIA

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

TERMIN NABORU

Program Priorytetowy pn.:
Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji
Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów
słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych
Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku na podstawie zawartej
umowy o współpracy.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z bankami kredytującymi:
Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, SGB-Bank S.A.
oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze (nastąpiło połączenie GBW S.A. i MBR S.A.), Krakowski Bank Spółdzielczy,
Warszawski Bank Spółdzielczy, Credit Agricole Bank Polska S.A. (d. LUKAS Bank S.A.).
Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane
są w bankach, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW.
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

TYP BENEFICJENTA

2

1)Osoby fizyczne
posiadające prawo do
dysponowania budynkiem
mieszkalnym albo prawo
do dysponowania
budynkiem mieszkalnym
w budowie;
2)Wspólnoty
mieszkaniowe instalujące
kolektory słoneczne na
własnych budynkach
wielolokalowych
(wielorodzinnych),
którym to budynkom
służyć mają zakupione
kolektory słoneczne,
z wyłączeniem odbiorców
ciepła z miejskiej sieci
cieplnej do podgrzewania
ciepłej wody użytkowej.

WARUNKI
DOFINANSOWA
NIA

Dotacja
w wysokości
45% kapitału
kredytu
bankowego
wykorzystanego
na
sfinansowanie
kosztów
kwalifikowanych
przedsięwzięcia.

RODZAJ
INWESTYCJI

Zakup i montaż
kolektorów
słonecznych do
ogrzewania wody
użytkowej albo do
ogrzewania wody
użytkowej
i wspomagania
zasilania w energię
innych odbiorników
ciepła w budynkach
przeznaczonych lub
wykorzystywanych
na cele
mieszkaniowe.

RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

1) kosztu projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania
technologicznego dotyczącego montażu instalacji kolektorów
słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do
ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania
w energię innych odbiorników ciepła,
2) kosztu projektu instalacji kolektorów słonecznych do
ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody
użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych
odbiorników ciepła,
3) kosztu nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych
(w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika,
przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej
i automatyki;
4) kosztu zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN
1434, (wymagany dla wspólnot mieszkaniowych);
5) kosztu montażu instalacji kolektorów słonecznych;
6) zapłaconego podatku od towarów i usług (VAT),
z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo
do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku
naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie
jest kosztem kwalifikowanym;
7) innych materiałów i urządzeń, o ile projektant
sporządzający projekt instalacji kolektorów słonecznych uzna
je za wskazane do prawidłowej pracy całej instalacji.

INNE

Kredyty z dotacją
NFOŚiGW będą
udzielane do roku
2014, natomiast
wypłata dotacji
potrwa do końca
2015 r.
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NAZWA PROGRAMU
RODZAJ WSPARCIA
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
TERMIN NABORU

Premia termomodernizacyjna
Pożyczka
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nabór ciągły do wyczerpania środków
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

TYP BENEFICJENTA

3

O premię mogą się ubiegać
właściciele lub zarządcy:
1) budynków mieszkalnych,
2) budynków zbiorowego
zamieszkania,
3) budynków użyteczności
publicznej stanowiących
własność jednostek samorządu
terytorialnego
i wykorzystywanych przez nie
do wykonywania zadań
publicznych,
4) lokalnej sieci ciepłowniczej,
5) lokalnego źródła ciepła.
Premia nie przysługuje
jednostkom budżetowym
i zakładom budżetowym.
Z premii mogą korzystać
wszyscy inwestorzy, bez
względu na status prawny,
a więc np.: osoby prawne (np.
spółdzielnie mieszkaniowe
i spółki prawa handlowego),
jednostki samorządu
terytorialnego, wspólnoty
mieszkaniowe, osoby fizyczne,
w tym właściciele domów
jednorodzinnych.

WARUNKI DOFINANSOWANIA

RODZAJ INWESTYCJI

INNE

1) od dnia 19 marca 2009 r. wartość
przyznawanej premii termomodernizacyjnej
wynosi 20% wykorzystanego kredytu, nie
więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych
na realizację przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego i dwukrotność
przewidywanych rocznych oszczędności
kosztów energii, ustalonych na podstawie
audytu energetycznego;
2) podstawowym warunkiem formalnym
ubiegania się o premię jest przedstawienie
audytu energetycznego. Audyt taki powinien
być dołączony do wniosku o przyznanie
premii składanego wraz z wnioskiem
kredytowym w banku kredytującym;
3) wysokość premii termomodernizacyjnej
stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu
zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego, nie więcej jednak
niż:
a) 16% kosztów poniesionych na realizację
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
i b) dwukrotność przewidywanych rocznych
oszczędności kosztów energii, ustalonych na
podstawie audytu energetycznego.
4) kwota wydatków kwalifikowanych:
w zależności od ustaleń audytu
energetycznego;
5) wysokość wkładu własnego:
około 25 do 20% całości inwestycji. Jest to
związane z faktem, iż wielkość kredytu
jakiego udziela zwykle bank kredytujący
oscyluje na poziomie 80%.

Premia termomodernizacyjna
przysługuje w przypadku realizacji
przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
których celem jest:
1) zmniejszenie zużycia energii na
potrzeby ogrzewania i podgrzewania
wody użytkowej w budynkach
mieszkalnych, zbiorowego
zamieszkania oraz budynkach
stanowiących własność jednostek
samorządu terytorialnego, które służą
do wykonywania przez nie zadań
publicznych,
2) zmniejszenie kosztów pozyskania
ciepła dostarczanego do w/w
budynków - w wyniku wykonania
przyłącza technicznego do
scentralizowanego źródła ciepła
w związku z likwidacją lokalnego źródła
ciepła,
3) zmniejszenie strat energii
pierwotnej w lokalnych sieciach
ciepłowniczych oraz zasilających je
lokalnych źródłach ciepła,
4) całkowita lub częściowa zamiana
źródeł energii na źródła odnawialne lub
zastosowanie wysokosprawnej
Kogeneracji – z obowiązkiem uzyskania
określonych w ustawie oszczędności
w zużyciu energii.

Na dzień 31 sierpnia 2012 roku
BGK posiadał 58,3 mln zł
środków na rachunku Funduszu
Termomodernizacji i Remontów
w ramach limitów dla premii:
termo modernizacyjnej
Inwestor ubiegający się
o przyznanie premii
termomodernizacyjnej składa
w banku kredytującym, wraz
z wnioskiem o udzielenie
kredytu na realizację
przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego:
1) wniosek o przyznanie premii
termomodernizacyjnej;
2) audyt energetyczny
oprawiony w okładkę formatu
A-4, w sposób uniemożliwiający
jego zdekompletowanie.
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NAZWA PROGRAMU
RODZAJ WSPARCIA
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
TERMIN NABORU

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej,
4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
Dofinansowanie w formie dotacji
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
W chwili obecnej brak jest dostępnych naborów.
Środki na realizację działania mogą zostać zarezerwowane w przygotowywanym Regionalnym Programie Operacyjnym
na lata 2014-2020.
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

TYP BENEFICJENTA

4

Jednostki samorządu
terytorialnego (JST),
stowarzyszenia, związki i
porozumienia JST; jednostki
administracji rządowej
w województwie; organizacje
pozarządowe, jednostki
organizacyjne lasów
państwowych; inne jednostki
publiczne, jednostki świadczące
usługi publiczne na zlecenie
jednostek samorządu
terytorialnego, przedsiębiorstwa
energetyczne i spółki
komunalne z min. 50%
udziałem podmiotów
publicznych;

WARUNKI
DOFINANSOWANIA

Maksymalna wysokość
dotacji wynosić będzie od
50% do 85% kosztów
kwalifikowanych inwestycji
i wynikać będzie
z przepisów dotyczących
pomocy publicznej, oraz
mapy pomocy określającej
poziom dofinansowania.
Minimalna wysokość
wkładu własnego wynosić
będzie od 15% do 50%
kosztów kwalifikowanych
inwestycji i wynikać będzie
z przepisów dotyczących
pomocy publicznej, oraz
mapy pomocy określającej
poziom dofinansowania.

RODZAJ INWESTYCJI

RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

1) Budowa i modernizacja zintegrowanych
systemów ciepłowniczych,
2) wymiana przestarzałych instalacji
cieplnych, mająca na celu zmniejszenie ilości
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza
i uzyskanie lepszej efektywności
energetycznej,
3) Projekty dotyczące wytworzenia
i wykorzystania w systemach energetycznych
i ciepłowniczych odnawialnych źródeł energii
oraz wykorzystania w systemach
energetycznych i ciepłowniczych energii
odpadowej, w tym: budowa, rozbudowa
i modernizacja infrastruktury służącej do
produkcji i przesyłu energii odnawialnej,
inwestycje wykorzystujące nowoczesne
technologie oraz know-how w zakresie
wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

1)
wydatki związane z wytworzeniem
lub nabyciem nowych środków trwałych
pod warunkiem, że środki te będą
włączone w rejestr środków trwałych
podmiotu odpowiedzialnego.

72
ATMOTERM S.A., grudzień 2012 r.

„Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kielce”

NAZWA PROGRAMU
RODZAJ WSPARCIA
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
TERMIN NABORU

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
Dofinansowanie w formie dotacji
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
W chwili obecnej jest brak dostępnych naborów.
Środki na realizację działania mogą zostać zarezerwowane w przygotowywanym Regionalnym Programie Operacyjnym
na lata 2014-2020.
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

TYP BENEFICJENTA

5

Jednostki samorządu
terytorialnego, stowarzyszenia,
związki i porozumienia JST;
jednostki administracji rządowej
w województwie; organizacje
pozarządowe, jednostki
organizacyjne lasów
państwowych; inne jednostki
publiczne, jednostki świadczące
usługi publiczne na zlecenie
jednostek samorządu
terytorialnego, przedsiębiorstwa
energetyczne i spółki komunalne
z min. 50% udziałem podmiotów
publicznych;

WARUNKI DOFINANSOWANIA

Maksymalna wysokość dotacji
wynosić będzie od 50% do 85%
kosztów kwalifikowanych inwestycji
i wynikać będzie z przepisów
dotyczących pomocy publicznej oraz
mapy pomocy określającej poziom
dofinansowania.
Minimalna wysokość wkładu własnego
wynosić będzie od 15% do 50%
kosztów kwalifikowanych inwestycji
i wynikać będzie z przepisów
dotyczących pomocy publicznej oraz
mapy pomocy określającej poziom
dofinansowania.

RODZAJ INWESTYCJI

1) wymiana przestarzałych
instalacji cieplnych mająca na celu
zmniejszenie ilości zanieczyszczeń
emitowanych do powietrza
i uzyskanie lepszej efektywności
energetycznej
2) Budowa jednostek wytwarzania
energii elektrycznej i ciepła
3)Projekty dotyczące wytworzenia
i wykorzystania w systemach
energetycznych i ciepłowniczych
odnawialnych źródeł energii oraz
wykorzystania w systemach
energetycznych i ciepłowniczych
energii odpadowej
4) Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej,
skutkująca znacznym
podniesieniem efektywności
energetycznej (obowiązek
przeprowadzenia audytu
energetycznego).

RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

1)wydatki związane z wytworzeniem lub
nabyciem nowych środków trwałych
2) inne koszty wynikające bezpośrednio ze
specyfiki przedsięwzięcia,
3) koszty związane z realizacją
postanowień umowy o dofinansowanie
projektu
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NAZWA PROGRAMU
RODZAJ WSPARCIA
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
TERMIN NABORU

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii
(Projekt)
Dofinansowanie w formie dotacji
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Terminy składania wniosków dla beneficjentów ogłoszone zostaną na stronie internetowej WFOŚiGW w Kielcach

TYP BENEFICJENTA

WARUNKI DOFINANSOWANIA

1) Podmioty wskazane
w programach ochrony
powietrza, które planują
realizację albo realizują
przedsięwzięcia mogące być
przedmiotem dofinansowania
przez wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska
i gospodarki wodnej ze
środków udostępnionych przez
NFOŚiGW, z uwzględnieniem
warunków niniejszego
programu.

Intensywność dofinansowania
udzielanego przez WFOŚiGW
z udziałem środków NFOŚiGW
1) kwota dofinansowania
wynosi do 90 % jego kosztów
kwalifikowanych, w tym do
45% kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia ze środków
udostępnionych przez NFOŚiGW
w formie dotacji;
2) przy określaniu wysokości
dofinansowania uwzględnia się
przepisy dotyczące
dopuszczalności pomocy
publicznej.

6

Kategorie beneficjentów
wskaże WFOŚiGW w Kielcach
w ogłoszonym konkursie.
2) Ostateczny odbiorca
korzyści: podmioty wskazane
w programach ochrony
powietrza, korzystające
z dofinansowania, wyłącznie
za pośrednictwem
beneficjenta.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
RODZAJ INWESTYCJI

Dofinansowaniem mogą być objęte
przedsięwzięcia ujęte w obowiązujących, na
dzień ogłoszenia przez WFOŚiGW konkursu,
programach ochrony powietrza,
w szczególności:
1) przedsięwzięcia mające na celu
ograniczanie niskiej emisji związane
z podnoszeniem efektywności energetycznej
oraz wykorzystaniem układów
wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych
źródeł energii, w szczególności:
a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.
indywidualnych kotłowni lub palenisk
węglowych, kotłowni zasilających kilka
budynków oraz kotłowni osiedlowych
i podłączenie obiektów do miejskiej sieci
ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez
źródło o wyższej niż dotychczas sprawności
wytwarzania ciepła spełniające wymagania
emisyjne określone przez właściwy organ.
W przypadku likwidacji palenisk
indywidualnych zakres przedsięwzięcia
może m.in. obejmować wykonanie
wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub
instalacji gazowej;
b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu
podłączenia istniejących obiektów
(ogrzewanych ze źródeł własnych przy
wykorzystywaniu paliwa stałego) do
centralnego źródła ciepła wraz
z podłączeniem obiektu do sieci;
c) zastosowanie kolektorów słonecznych
celem obniżenia emisji w źródle ciepła
opalanym paliwem stałym;

RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

1) koszty kampanii informacyjno –
edukacyjnych, opracowań, raportów;
2) koszty przygotowania niezbędnych
projektów i dokumentacji (w tym audytów
energetycznych, inwentaryzacji źródeł
emisji, opracowania baz danych źródeł
emisji);
3) koszt nabycia albo koszt wytworzenia
nowych środków trwałych, w tym:
a) budowli i budynków (powinien istnieć
bezpośredni związek między nabyciem
budynków i budowli a celami
przedsięwzięcia), maszyn i urządzeń,
b) narzędzi, przyrządów i aparatury,
c) infrastruktury technicznej związanej
z nową inwestycją, przy czym przez
budowę urządzeń infrastruktury
technicznej rozumie się instalacje
wewnętrzne w obiektach
technologicznych, przyłącza
doprowadzające media do obiektów
technologicznych, elementy ogrodzeń
i zieleni chroniące obiekty technologiczne,
drogi i place technologiczne, itp.;
4) koszt instalacji i uruchomienia środków
trwałych;
5) koszt nabycia materiałów lub robót
budowlanych, pod warunkiem że
pozostają w bezpośrednim związku
z celami przedsięwzięcia objętego
wsparciem;
6) nabycie wartości niematerialnych
i prawnych w formie: patentów, licencji,
nieopatentowanej wiedzy technicznej,
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d) termomodernizacja budynków
wielorodzinnych zgodnie z zakresem
wynikającym z wykonanego audytu
energetycznego, wyłącznie jako element
towarzyszący przebudowie lub likwidacji
źródła ciepła opalanego paliwem stałym.
2) zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do
powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej
w szczególności:
a) wdrażanie systemów zarządzania ruchem
w miastach;
b) budowa stacji zasilania w CNG lub
energię elektryczną miejskich środków
transportu zbiorowego;
c) wdrożenie innych przedsięwzięć
ograniczających poziomy substancji
w powietrzu powodowanych przez
komunikację w centrach miast
(z wyłączeniem wymiany taboru lub
silników, przebudowy lub budowy nowych
tras komunikacyjnych dla ruchu
samochodowego i szynowego).
3) kampanie edukacyjne (dotyczy
beneficjentów) pokazujące korzyści
zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej
emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie
czasowym prowadzenia zakazu stosowania
paliw stałych lub innych działań
systemowych gwarantujących utrzymanie
poziomu stężeń zanieczyszczeń po
wykonaniu działań naprawczych.
4) utworzenie baz danych (dotyczy
jednostek samorządu terytorialnego lub
instytucji przez nie wskazanych)
pozwalających na inwentaryzacje źródeł
emisji.

technologicznej lub z zakresu organizacji
i zarządzania;
7) usługi niezbędne do realizacji
inwestycji, w tym, nadzór i badania
potwierdzające osiągnięcie efektu
ekologicznego i jego trwałości.
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Podsumowując, na dzień sporządzenia programu, tj. 30 listopad 2012 r., działania
zaplanowane w harmonogramie rzeczowo-finansowym mogą być wspierane:
z budżetu miasta Kielce,
z NFOŚiGW (w zakresie zakupu i montażu kolektorów słonecznych),
z WFOŚiGW (przedsięwzięcia warunkowane mocą kotła, powyżej 50 kW).
W przyszłości natomiast szansę pozyskania dodatkowych środków na wsparcie
w realizacji PONE można upatrywać:
w WFOŚ (również przedsięwzięcia o mocy kotła poniżej 50 kW),
w Banku Gospodarstwa Krajowego (premia termomodernizacyjna),
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata od 2014 r.
do …,
NFOŚ (projekt KAWKA, tj. l ikwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności
energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii).

Biorąc pod uwagę wykonaną optymalizację finansową Programu, poniżej
przedstawiono uzasadnienie przygotowania dokumentacji o dofinansowanie, na
realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kielce” wg § 1,
punkt 2, ust. 3 umowy nr W/WU/119/ŚUK/80/UM/1240/2012 zawartej w dniu
5 października 2012 r. pomiędzy Gminą Kielce, a ATMOTERM S.A.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dnia 17 czerwca
2010 r. uruchomił ogólnokrajowy program skierowany do właścicieli domów oraz do
wspólnot mieszkaniowych chcących zainwestować w instalację kolektorów słonecznych.
Fundusz, za pośrednictwem banków komercyjnych, oferuje dopłaty do kredytów (45%
brutto) na zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej.
Mając na uwadze wyniki ankietyzacji, które pokazały duże zainteresowanie
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych (ponad
38 % ankietowanych mieszkańców z zabudowy jedno - i wielorodzinnej, przy czym
większość mieszkańców z zabudowy jednorodzinnej), przygotowano przykładowy wniosek
o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu oraz wniosek o udzielenie
kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych z dotacją z NFOŚiGW.
Przedmiotową dokumentację przygotowano na podstawie rzeczywistego
przedsięwzięcia dotyczącego zakupu i montażu kolektorów słonecznych typu płaskiego
CP4 v.2, dla budynku mieszkalnego o całkowitej powierzchni wynoszącej 85 m 2. Koszt
zestawu solarnego wraz montażem wyniósł 25 510,00 zł. Do kosztów kwalifikowanych
zaliczono również, zgodnie z zasadami przyjętymi przez NFOŚiGW, koszt projektu
budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji
do przygotowania ciepłej wody użytkowej w kwocie 1 800,00 zł. W związku z powyższym
całkowita wartości przedsięwzięcia wyniosła 27 310,00 zł,
Dokumentacja ta może stanowić wzór dla beneficjentów, którzy po spełnieniu
warunków dofinansowania, zamierzają ubiegać się o wsparcie na zakup i montaż
kolektorów słonecznych.
W maju 2010 roku ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony
środowiska, który dotyczył wprowadzenia możliwości finansowania ochrony środowiska
i gospodarki wodnej przez gminy i powiaty w drodze dotacji, która mogłaby być udzielana
między innymi osobom fizycznym, osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym oraz
przedsiębiorcom. Po przejściu procesu legislacyjnego, ustawę z dnia 29 października
2010 r. o zmianie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, ogłoszono w Dzienniku Ustaw
(Dz. U. z 2010 r., Nr 229, poz. 1498). Ustawa ta zmieniając artykuł 403 umożliwia
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które może polegać na udzieleniu
dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241) z budżetu gminy lub budżetu powiatu
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów:
 niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w szczególności osób fizycznych,
wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców,
 jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi
osobami prawnymi.
Ponadto Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w listopadzie 2012 r. ogłosił projekt pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost
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efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”, tzw.
program KAWKA. Do 30 listopada br. trwają konsultacje przedmiotowego programu,
który następnie wdrażany będzie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).
W powyższym kontekście w celu realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla
miasta Kielce, przygotowano dokumentację (wniosek) o udzielenie dotacji na realizację
przedsięwzięć związanych z „Programem ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kielce”.
Załączniki:
1. Przykładowy wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu
(dotyczy zakupu i montażu kolektorów słonecznych).
2. Przykładowy wniosek o udzielenie kredytu na zakup i montaż kolektorów
słonecznych z dotacją NFOŚiGW.
3. Przykładowa „Oferta na solary”, na podstawie której przygotowano wyżej
wymienione wnioski.
4. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu miasta/WFOŚiGW na dofinansowanie
kosztów inwestycji realizowanych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji
dla miasta Kielce”.
5. Instrukcja wypełniania i analizy wniosku o udzielenie dotacji z budżetu
miasta/WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych w ramach
„Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kielce”

77
ATMOTERM S.A., grudzień 2012 r.

„Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kielce”

17 PODSUMOWANIE
Niniejsza dokumentacja jest kolejnym etapem działań zmierzających do
rozwiązania problemu niskiej emisji na terenie miasta Kielce.
Zostały w niej szczegółowo przeanalizowane następujące aspekty:
 aktualna sytuacja, w zakresie istniejących systemów grzewczych i wielkości
niskiej emisji,
 potencjalne rozwiązania modernizacyjne do realizacji w ramach Programu,
 preferencje
mieszkańców
w
stosunku
do
zaproponowanych
działań
modernizacyjnych oraz
 efekty ekologiczne, związane z realizacją Programu.
Założenia przyjęte w „Programie ochrony powietrza dla województwa
świętokrzyskiego: Część A – strefa miasto Kielce - ze względu na przekroczenia pyłu
PM10, pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu” 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 Programie
ochrony powietrza…”, wyznaczono termin realizacji „Programu ochrony powietrza...”, do
2020 z czym jednocześnie związany jest termin realizacji „Programu ograniczenia niskiej
emisji dla miasta Kielce”. Z uwagi na skalę zaplanowanych działań, a co zatem idzie
kosztów, celem obniżenia ponadnormatywnych poziomów stężeń zanieczyszczeń, termin
ten będzie możliwy do osiągnięcia, pod warunkiem znacznego wsparcia finansowego
realizacji Programu ze źródeł zewnętrznych.
Aktualny stan jakości powietrza (na rok 2011) wskazuje na występowanie na
terenie miasta Kielce ponadnormatywnych stężeń następujących zanieczyszczeń: pyłu
zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Realizacja Program ograniczenia niskiej
emisji przyczyni się również do obniżenia innych zanieczyszczeń występujących na
terenie miasta.
Potrzeby cieplne miasta Kielce zaspokajane są w większości z systemów
ciepłowniczych, tj. w ok. 52,3%, jednakże znaczący udział mają również systemy
indywidualne, które zaspokajają 47,7% potrzeb cieplnych miasta Kielce. 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. Szacunkowa
liczba budynków mieszkalnych posiadająca indywidualne źródła ciepła (węglowe, gazowe
pozasieciowe, elektryczne, …) wynosi 9873, co stanowi 56 % wszystkich budynków
mieszkalnych.
Ponadto na terenie miasta Kielce znajduje się jeszcze 19 obiektów użyteczności
publicznej, które posiadają swoje indywidualne źródła ciepła, stanowiące źródła niskiej
emisji, wykorzystujące do ogrzewania węgiel i koks. Należy dążyć do zmiany systemów
grzewczych na ekologiczne w tych obiektach. Najlepszym rozwiązaniem pod kątem
redukcji emisji zanieczyszczeń, byłoby podłączenie tych obiektów do miejskiej sieci
ciepłowniczej. Stan techniczny obiektów (w listopadzie br. Urząd Miasta planuje
rozpocząć ankietyzację w tym zakresie) oraz możliwości techniczne będą determinowały
rodzaj działania oraz koszty przedsięwzięcia, dlatego też zakres przedmiotowego
opracowania nie objął szczegółowego planu działań w zakresie obniżenia poziomu niskiej
emisji dla budynków użyteczności publicznej. Ocena rodzaju działań w zakresie
modernizacji
obiektów
publicznych
(wymiany/likwidacji
źródeł
niskiej
emisji,
termomodernizacji) oraz określenie ich szczegółowych kosztów, możliwa będzie po
wykonaniu oceny stanu technicznego oraz m.in. audytów energetycznych tych
budynków.
Na zlecenie Urzędu Miasta Kielce, Instytut Badawczy IPC z Wrocławia we wrześniu
2012 r. wykonał badanie na terenie miasta Kielce, dotyczące charakterystyki źródeł
ciepła mieszkańców Kielc. W odpowiedzi na pytanie dotyczące typu ogrzewania domu
bądź mieszkania. 42,5% respondentów podało, że ogrzewało mieszkanie/dom
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indywidualnym kotłem węglowym. Na drugim miejscu badani odpowiadali, że posiadają
indywidualne gazowe ogrzewanie swojego mieszkania/domu – 36,1% wskazań.
Z elektrycznego ogrzewania korzysta tylko 7,3% badanych, natomiast ogrzewanie
systemowe/sieciowe czy potocznie centralne ogrzewanie z sieci miejskiej posiadało 5,6%
respondentów. W wyniku badania okazało się, że 25,9% respondentów przeprowadziłoby
remont swojego ogrzewania, polegającego na wymianie instalacji – kabli, rur,
kaloryferów, pieców. Tyle samo badanych zadeklarowało montaż kolektorów słonecznych,
jak i wymianę kotła węglowego na ekologiczny – gazowy, olejowy. 12,9% ankietowanych
chciałoby przyłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej. W kwestii skorzystania z pomocy
finansowej ze strony Urzędu Miasta przy modernizacji ogrzewania (gdyby była taka
możliwość) nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Największy odsetek badanych – 25,9%
zdecydowanie skorzystałoby z takiej okazji, jednak nieco mniej – 20,4% badanych
odpowiada „zdecydowanie nie”. 32,2% respondentów oczekiwałoby wsparcia na poziomie
od 31% do 50 % kosztów zmiany systemu ogrzewania.
Obliczono, że dla uzyskania wymaganego efektu ekologicznego w postaci redukcji
emisji pyłu zawieszonego PM10, nie powodującego przekroczeń dopuszczalnych norm,
konieczne jest dokonanie wymiany systemu ogrzewania w ok. 4 120 domach/mieszkań
a dodatkowo biorąc pod uwagę zainteresowanie mieszkańców - montaż kolektorów
słonecznych w 2 421 szt. w gospodarstwach domowych na terenie miasta Kielce.
Biorąc pod uwagę wskaźnik efektywności kosztowej uzyskania efektu
ekologicznego ustalono następujące priorytety dotyczące zmiany systemów grzewczych:
1.
2.
3.
4.
5.

likwidacja kotła węglowego i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy,
likwidacja kotła węglowego i montaż ogrzewania elektrycznego,
wymiana kotła węglowego na kocioł olejowy,
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, kolektory
słoneczne).
Z uwagi na niską efektywność ekologiczną, mimo korzyści finansowych w postaci
zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych, w Programie nie przewiduje się dofinansowania
działań termomodernizacyjnych.
Określono techniczne możliwości modernizacji istniejących systemów grzewczych.
W południowej i zachodniej części miasta Kielce, gdzie nie występuje sieć ciepłownicza,
alternatywnym rozwiązaniem ograniczenia niskiej emisji jest przyłączenie do sieci
gazowniczej, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością jej rozbudowy.
Przeprowadzenie takiej inwestycji umożliwi okolicznym mieszkańcom przyłączenie się do
sieci gazowniczej i przyczyni się do realizacji przedmiotowego Programu.
Opracowano projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego Programu (czas
realizacji 8 lat (w wariancie I), zgodny z „Programem ochrony powietrza…”). Oszacowano
koszt realizacji Programu na kwotę 100,538 mln zł. Przy założonym wsparciu dla
mieszkańców w oczekiwanej kwocie 3000 zł, w budżecie lub ze środków zewnętrznych
należałoby zarezerwować w perspektywie do 2020 r. kwotę w wysokości ok. 19,623 mln
zł. Dodatkowo przedstawiono założenia formalne realizacji Programu oraz dokonano
optymalizacji finansowej dla działań Programu. Podsumowując, na dzień sporządzenia
programu, tj. 30 listopad 2012 r., działania zaplanowane w harmonogramie rzeczowofinansowym mogą być wspierane: z budżetu miasta Kielce, z NFOŚiGW (w zakresie
zakupu i montażu kolektorów słonecznych), z WFOŚiGW (przedsięwzięcia warunkowane
mocą kotła powyżej 50 kW).
W przyszłości natomiast szansę pozyskania dodatkowych środków na wsparcie
w realizacji PONE można upatrywać: w WFOŚ (również przedsięwzięcia o mocy kotła
poniżej 50 kW), w Banku Gospodarstwa Krajowego (premia termomodernizacyjna),
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata od 2014 r.
do …,
NFOŚ (projekt KAWKA, tj. likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności
energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii).
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Istotną pomocą w realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta
Kielce”, który wynika z „Programu ochrony powietrza …”, byłoby również wsparcie
ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
na realizację zadań niniejszego Programu. Program NFOŚiGW pn. „Likwidacja niskiej
emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii”, tzw. program KAWKA., wdrażany będzie przez wojewódzkie
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).
Biorąc pod uwagę wyniki optymalizacji finansowej dotyczące wskazania źródeł
finansowania osób fizycznych i innych podmiotów, w tym potencjalne zewnętrzne źródła
dofinansowania przygotowano przykładowy wniosek o dotację z NFOŚiGW na częściową
spłatę kapitału kredytu oraz wniosek o udzielenie kredytu na zakup i montaż kolektorów
słonecznych z dotacją z NFOŚiGW oraz przygotowano dokumentację (wniosek)
o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć związanych z „Programem ograniczenia
niskiej emisji dla miasta Kielce”.
Planując działania, które realizowane będą w ramach PONE 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, ograniczając jednocześnie niską emisję, poprzez wykorzystanie do tego
celu istniejącego lub projektowanego systemu sieci ciepłowniczej i gazowej. Również
wszelkie aktualizowane lub nowo tworzone dokumenty planistyczne i strategiczne
opracowywane dla miasta Kielce, powinny uwzględniać założenia niniejszego Programu.
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