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SKRÓTY U YTź W ŹOKUMENCIE 

B(a)P – benzo(a)piren 

BAT – z ang. Best Available Techniques – Najlepsze Źost pne Techniki 

c.o. – centralne ogrzewanie 

c.w.u. – ciepła woda u ytkowa 

CO2 – ditlenek w gla 

CO – tlenek w gla 

GUS – żłówny Urz d Statystyczny 

GJ – gigad ul 

m.s.c. – miejska sieć ciepłownicza 

Mg – megagram 

MJ – megad ul 

MWe – megawat mocy elektrycznej  

MWt – megawat termiczny 

NO2 – ditlenek azotu 

NOX – tlenki azotu 

NŻO iżW – Narodowy Żundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej  

ORC – Organiczny cykl Rankin’a, (ORC z ang. Organic ranking cykle) 

PM2,5 – pył o rednicy aerodynamicznej do 2,5 µm 

PM10 – pył o rednicy aerodynamicznej do 10 µm 

POP – Program Ochrony Powietrza 

PONE – Program Ograniczenia Niskiej Emisji 

PO  – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska (tj. Dz. U. z 2013 

r. Nr 0, poz. 1232 z pó n. zm.) 

SO2 – dwutlenek siarki 

UM – Urz d Miejski w Przemy lu 

WIO  – Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska 

WŻO iżW – Wojewódzki Żundusz Ochrony rodowiska i żospodarki Wodnej 
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1. STRESZCZENIE 

 Podstaw  do opracowania „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta 
Przemy la” stanowi Uchwała Nr XXXIII/608/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie okre lenia „Programu ochrony powietrza dla strefy 
podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu 
docelowego benzo(a)pirenuą wraz z Planem Źziałań Krótkoterminowych”. 

 Celem opracowanego „Programu ochrony powietrza…” było wskazanie przyczyn 
powstawania przekroczeń substancji w powietrzu w strefach oraz rozwi zań 
eliminuj cych przyczyny zanieczyszczeń, a tym samym zmierzaj cych do poprawy jako ci 
powietrza poprzez zastosowanie działań naprawczych. Zało ono, i  realizacja 
poszczególnych działań naprawczych obejmie lata 2013 – 2022. Podstawowe kierunki 

działań zmierzaj cych do osi gni cia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 
i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, zawiera zał cznik do przedmiotowej 
uchwały. W ród wielu działań przyczyniaj cych si  ograniczenia tzw. „niskiej emisji” 
w mie cie Przemy lu, okre lono konieczno ć opracowania oraz realizacji Programu 
ograniczenia niskiej emisji (PONE). 

 Prezydent Miasta Przemy la, uwzgl dniaj c zapisy ww. uchwały Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego przyst pił do stworzenia PONź i systemu organizacyjnego 
w celu jego realizacji. źfektem tych działań jest przedmiotowy Program ograniczenia 
niskiej emisji dla miasta Przemy la”. Realizacja Programu ma na celu popraw  jako ci 
powietrza, a tym samym jako ci ycia i zdrowia mieszkańców. 

 W trakcie opracowania przedmiotowego Programu, przeprowadzona została akcja 
informacyjno-edukacyjna, dotycz ca negatywnego oddziaływania niskiej emisji 

komunalno-bytowej na stan jako ci powietrza w mie cie o tematyce negatywnego 
oddziaływania niskiej emisji komunalno-bytowej na stan, jako ci powietrza w mie cie 
oraz sposobu jej ograniczenia. 

 W Programie przedstawiono harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji 

poszczególnych zadań. Okre lono ogólne zało enia formalne realizacji Programu oraz 
przygotowano dokumentacj  o dofinansowanie/po yczk  na realizacj  Programu. 
Dokumentacja ta jest elementem systemu organizacyjnego realizacji Programu, co 

umo liwi rozpocz cie jego realizacji. 

2. CEL I ZAKRES PROGRAMU 

 Celem przedmiotowego opracowania jest okre lenie planu działań w zakresie 
obni enia poziomu niskiej emisji spowodowanej spalaniem paliw w indywidualnych 
ródłach ciepła, którego realizacja przyczyni si  doŚ 

 poprawy jako ci powietrza, którym oddychaj  mieszkańcy miasta, poprzez 
obni enie ponadnormatywnych poziomów st eń zanieczyszczeń, 

 poprawy jako ci ycia i zdrowia mieszkańców miasta Przemy la, 

 uzyskania konkretnego, wyznaczonego w Programie ochrony powietrza, 

efektu ekologicznego dla miasta Przemy la, 

 rozwoju miasta i wzrostu zadowolenia mieszkańców, poprzez aktywizacj  
lokalnych firm (wi cej rodków finansowych pozostanie w regionie), 

 spełniania obowi zków prawnych wynikaj cych z zobowi zań, które Polska 
przyj ła na siebie wst puj c do Unii źuropejskiej. 
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Opracowany Program ograniczenia niskiej emisji umo liwiŚ 
 zaplanowanie i zabezpieczenie rodków dla działań na przyszłe lata, 
 uporz dkowanie i klasyfikacj  działań prowadzonych w ramach Programu, 

 monitorowanie prowadzonych działań, 
 obliczenie efektu ekologicznego prowadzonych działań. 

 Źodatkowo dzi ki opracowaniu Programu, okre lone zostało potrzebne wsparcie 
finansowe dla realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w Programie. 

 Zakres przedmiotowego dokumentu jest zgodny z wymaganiami umowy zawartej 

w dniu 07 maja 2014 r. pomi dzy żmin  Miejsk  Przemy l, a firm  ATMOTźRM S.A. 

Przedstawione w Programie analizy opieraj  si  na danychŚ 

 z przeprowadzonych badań ankietowych, dotycz cych charakterystyki 

ródeł ciepła na terenie miasta Przemy la, 

 udost pnionych przez Miejskie Przedsi biorstwo źnergetyki Cieplnej 

w Przemy lu Sp. z o.o. (MPEC Przemy l), 

 udost pnionych przez pozostałe podmioty, wła ciwych z punktu widzenia 
niniejszego opracowania. 

Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje plan działań w zakresie obni enia 
poziomu niskiej emisji dla budynków mieszkalnych jedno - i wielorodzinnych, jak równie  
budynków o innym przeznaczeniu ni  mieszkalne, np. usługowe. Zakres opracowania nie 
obejmuje planu działań dla obni enia emisji ze ródeł komunikacyjnych, które równie  
maj  swój udział w niskiej emisji. 

3. PRAWNE ASPEKTY REGULUJ Cź OCHRON  POWIźTRZA 

(PRAWO POLSKIE I UNIJNE) 

Podstaw  opracowania Programu Ograniczenia Niskiej źmisji dla miasta Przemy la 
jest uchwała nr XXXIII/608/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 
2013 r. w sprawie okre lenia Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej 

z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, 
poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego 
benzo(a)pirenuą wraz z Planem Źziałań Krótkoterminowych. Z dokumentu wynika, i  
miasto przemy l zaliczone zostało do strefy podkarpackiej. Na terenie strefy stwierdzono 
przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego 
PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Jednym z kierunków zmierzaj cych do 
ograniczenia emisji było działanie polegaj ce na przygotowaniu i realizacji Programu 
ograniczenia niskiej emisji w Przemy lu.  

Zapisy o opracowaniu i realizacji Programów Ograniczenia Niskiej źmisji pojawiaj  
si  cz sto w Programach ochrony rodowiska. Sprecyzowana skala działań, jak  nale y 
wykonać w celu poprawy jako ci powietrza, wyra ona najcz ciej w postaci wielko ci 
redukcji emitowanej substancji ma istotny wpływ na fakt, i  Program ochrony powietrza 
jest dokumentem bardziej szczegółowym w porównaniu z Programem ochrony 
rodowiska. Obowi zuj ce obecnie Programy ochrony rodowiska, s  dokumentami 

wykonawczymi „Polityki ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektyw  do roku 
2016". 

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

rodowiska (Źz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.) zwi zana z dyrektyw  IźŹ, 



8 

 

spowodowała, i  zamiast Polityki ekologicznej Państwa dokumentem wyznaczaj cym 
główne cele w zakresie ochrony rodowiska, w tym tak e powietrza stanie si  Strategia 
„Bezpieczeństwo źnergetyczne i rodowisko – perspektywa do 2020 r." (dalej: strategia 

Bźi ). Przepisy zmienionej ustawy - Prawo ochrony rodowiska obowi zuj  od 5 wrze nia 
2014 r., natomiast sam  strategi  Bźi  Rada Ministrów uchwaliła w dniu 15 kwietnia 
2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 469). W ród głównych priorytetów okre lonych 
w dokumencie w zakresie ochrony rodowiska wymienione zostały zmiany w ograniczeniu 
zanieczyszczeń powietrza. Z dokumentu wynika, i  w 2012 r. w wyniku oceny jako ci 
powietrza spo ród 46 stref w skali kraju, w 38 strefach odnotowano przekroczenie 

poziomu dopuszczalnego PM10, w 22 strefach przekroczenie poziomów dopuszczalnych, 
powi kszonych o margines tolerancji, pyłu PM2,5 oraz w 42 strefach przekroczenie 

poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Za dominuj c  przyczyn  przekroczeń warto ci 
kryterialnych uznano tzw. nisk  emisj  zwi zan  z indywidualnym ogrzewaniem 
budynków (w sektorze bytowo-komunalnym). Jest to emisja pochodz ca ze spalania 
paliw w piecach, kotłach domowych oraz z transportu. Zgodnie ze strategi  Bźi  poza 

zwi kszaniem produkcji energii elektrycznej i zapewnieniem pokrycia zapotrzebowania na 

energi  elektryczn  w kraju nale y redukować emisj  zanieczyszczeń do atmosfery 
w zakresie nast puj cych substancjiŚ zwi zki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2), tlenek 

w gla (CO), pyły PM10 i PM2,5, benzo(a)piren oraz wielopier cieniowe w glowodory 
aromatyczne. Zadania te mog  zostać wykonane pod warunkiem unowocze nienia 
sektora energetyczno-ciepłowniczego, popraw  efektywno ci oraz ograniczenie niskiej 
emisji. 

W uchwalonym dokumencie zwrócono uwag , i  du ym wyzwaniem dla polskiej 

gospodarki jest realizacja zobowi zań wynikaj cych z unijnych dyrektyw (dyrektywa 
dotycz ca emisji przemysłowych IźŹ, dyrektywa w sprawie jako ci powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy CAFE). 

Stworzenie długofalowej polityki w zakresie ochrony powietrza, spójnej dla 
wszystkich państw Uź spowodowało opracowanie w 2001 roku Program CAFE. 

W nawi zaniu do priorytetów szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie 
rodowiska naturalnego, na lata 2001-2010, opracowano Strategi  tematyczn  dotycz c  

zanieczyszczenia powietrza (dokument COM (2005)4461). W lad za Strategi  powstał 
projekt aktu prawnego tzw. dyrektywy CAŻź, który był przedmiotem prac legislacyjnych 
w instytucjach europejskich od roku 2005. Ostateczna wersja tekstu dyrektywy powstała 
21 maja, za  oficjalne wej cie w ycie dyrektywy nast piło w dniu 11 czerwca 2008 r. 
Jest to data opublikowania dyrektywy w Źzienniku Urz dowym Unii źuropejskiej. 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 

w sprawie jako ci powietrza i czystszego powietrza dla źuropy powstała w ramach 
programu CAFE (Clean Air for Europe - Czyste Powietrze dla Europy). 

Uporz dkowanie i konsolidacja dotychczasowych przepisów w celu ułatwienia 
i usprawnienia procesów w zakresie zarz dzania jako ci  powietrza, monitoringu, 
informowania i raportowania we wszystkich krajach Unii źuropejskiej były głównym 
zało eniem tzw. dyrektywy CAŻź. Szczególn  uwag  zwrócono na wra liwe populacje 
oraz rodowisko jako cało ć. Wi zało si  to z tym, i  jednostki te najdotkliwiej odczuwaj  
skutki zanieczyszczenia powietrza. Zapisy dyrektywy CAFE wprowadziły normowanie 
st eń pyłu zawieszonego PM2,5. Okre lono w niej warto ci docelowe i dopuszczalne oraz 

                                           

1  Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego - Strategia tematyczna dotycz ca 
zanieczyszczenia powietrza; COM (2005)446, wersja ostateczna; Bruksela, dnia 21.09.2005 r. 
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odr bny wska nik dla terenów miejskich. Od 1 stycznia 2010 r. obowi zuje warto ć 
docelowa redniorocznego st enia pyłu PM2,5 na poziomie 25 µg/m3. Natomiast warto ć 
dopuszczaln  redniorocznego st enia pyłu zawieszonego PM2,5 zdefiniowano w dwóch 
fazach. W fazie I zakłada si  obowi zywanie poziomu 25 µg/m3 od 1 stycznia 2015 r., 

natomiast w okresie od dnia wej cia w ycie dyrektywy do 31 grudnia 2014 r. ma 
zastosowanie stopniowo malej cy margines tolerancji. W fazie II, która rozpocznie si  
1 stycznia 2020 r. wst pnie zakłada si  obowi zywanie warto ci dopuszczalnej 

redniorocznego st enia pyłu PM2,5 na poziomie 20 µg/m3. 

Źo prawa polskiego zapisy dyrektywy CAŻź zostały transponowane poprzez ustaw  
z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony rodowiska oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 460). W Polsce zatem kwesti  ochrony powietrza 
reguluje w głównej mierze ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

rodowiska (tj. Źz. U. z 2013 r., poz. 1232, z pó n. zm.) wraz z jej rozporz dzeniami 
wykonawczymi. 

W przepisach krajowych, reguluj cych kwestie ochrony powietrza, w ród istotnych 
aktów wykonawczych  mo na wymienić m.in.Ś 

 rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, 

w których dokonuje si  oceny jako ci powietrza (Źz. U. z 2012 r., poz. 914), 

 rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 11 wrze nia 2012 r. w sprawie 
programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Źz. 
U. z 2012 r. poz. 1028), 

 rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 13 wrze nia 2012 r. w sprawie sposobu 
obliczania wska ników redniego nara enia oraz sposobu oceny dotrzymania 
pułapu st enia ekspozycji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1029), 

 rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie 
krajowego celu redukcji nara enia (Źz. U. z 2012 r. poz. 1030), 

 rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Źz. U. z 2012 r. poz. 1031), 

 rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 13 wrze nia 2012 r. w sprawie 
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 

r. poz. 1032), 

 rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 10 wrze nia 2012 r. w sprawie zakresu 

i sposobu przekazywania informacji dotycz cych zanieczyszczenia powietrza 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1034), 

 rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie 

standardów emisyjnych z instalacji (Źz. U. z 2011 r. Nr 95, poz. 558), 
 rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 

instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, 

poz. 880) 

 rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, 
w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga 
pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881), 

 rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto ci 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 

87), 

 rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwi zku z eksploatacj  instalacji lub 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/460/D2012000046001.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1029/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1029/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1029/1
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urz dzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Źz. 
U. z 2008 r. Nr 215 poz. 1366), 

 rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielko ci emisji oraz pomiarów ilo ci 
pobieranej wody (Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1291), 

 rozporz dzenie Ministra żospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań 
jako ciowych dotycz cych zawarto ci siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji 
i warunków, w których b d  stosowane ci kie oleje opałowe (Źz. U. z 2007 
r. Nr 4, poz. 30), 

 rozporz dzenie Ministra żospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń gazowych i cz stek stałych przez te silniki (Dz. U. z 2005 

r. Nr 202, poz. 1681). 

 

Na regulacj  ochrony powietrza po rednio maj  wpływ równie  zapisy innych ustaw. 
W ród nich mo na wymienić m.in.Ś 

 ustaw  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Źz. U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.), 
 ustaw  z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, ze zm.), 

 ustaw  z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 

1059, ze zm.). 

W przepisach Unii źuropejskiej prawne aspekty dotycz ce ochrony powietrza 
regulowane s  przez szereg ró nych dyrektyw. Na uwag  zasługuj  przede wszystkim: 

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 

2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie 
zanieczyszczeniom i ich kontroli) tzw. dyrektywa IED, 

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze ródeł odnawialnych 
zmieniaj ca i w nast pstwie uchylaj ca dyrektywy 2001/77/Wź oraz 2003/30/Wź, 

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. zmieniaj ca dyrektyw  98/70/Wź odnosz c  si  do specyfikacji benzyny 
i olejów nap dowych oraz wprowadzaj c  mechanizm monitorowania 
i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniaj c  dyrektyw  Rady 
1999/32/Wź odnosz c  si  do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki 

eglugi ródl dowej oraz uchylaj ca dyrektyw  93/12/źWż, 
 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. zmieniaj ca dyrektyw  2003/87/Wź w celu usprawnienia i rozszerzenia 
wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
(nowa dyrektywa EU - ETS), 

 dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 

2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rt ci, niklu i wielopier cieniowych 
w glowodorów aromatycznych w otaczaj cym powietrzu, 

 dyrektywa 2004/101/Wź Parlamentu źuropejskiego i Rady z dnia 27 pa dziernika 
2004 r. zmieniaj ca dyrektyw  2003/87/Wź ustanawiaj c  system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzgl dnieniem 
mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto, 

 dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 

2004 r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych zwi zków organicznych w wyniku 
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stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz 
produktach do odnawiania pojazdów, a tak e zmieniaj ca dyrektyw  1999/13/Wź, 

 dyrektywa 2001/81/Wź Parlamentu źuropejskiego i Rady z dnia 23 pa dziernika 
2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów 
zanieczyszczenia powietrza (dyrektywa pułapowa-NEC), 

 dyrektywa 2001/80/Wź Parlamentu źuropejskiego i Rady z dnia 23 pa dziernika 
2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza 
z du ych obiektów energetycznego spalania (dyrektywa LCP, obowi zuje do 
31 grudnia 2015 r.), 

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszcz dnych 
pojazdów transportu drogowego. 

4. ANALIZA PLANÓW, PROżRAMÓW ISTOTNYCH Z PUNKTU 

WIDZENIA PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 

4.1 PROGRAM OCHRONY POWIETRZA 

„Program Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone 
przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu 
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz 

z Planem Źziałań Krótkoterminowych” (dalejŚ POP) jest dokumentem, którego przyj cie 
i realizacja pozwoli osi gn ć dotrzymanie warto ci dopuszczalnych i docelowych 

substancji w powietrzu. Miasto Przemy l, zgodnie z opracowaniem nale y do strefy 
podkarpackiej, w zwi zku z powy szym realizacja zapisów dokumentu jest istotna 

z punktu widzenia ochrony powietrza. 

Opracowany „Program ochrony powietrza…” lokalizuje przyczyny powstawania 
ponadnormatywnych warto ci substancji w strefie podkarpackiej oraz wskazuje 

rozwi zania prowadz ce do poprawy stanu jako ci powietrza. Przyczynami stworzenia 
Programu ochrony powietrza byłoŚ 

 stwierdzenie przekroczenia redniego dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego PM10, 

 stwierdzenie przekroczenia poziomu redniego rocznego poziomu dopuszczalnego 

pyłu zawieszonego PM10, 
 stwierdzenie przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 

powi kszonego o margines tolerancji, 
 stwierdzenie przekroczenia redniego rocznego poziomu docelowego B(a)P. 

W POP do oceny jako ci powietrza przyj to wyniki badań z 2011 roku. Z dokumentu 
wynika, i  w obszarach przekroczeń warto ci dopuszczalnych pyłu PM10 i PM2,5 oraz 
warto ci docelowej benzo(a)pirenu, które zlokalizowane s  w miastach w st eniach 
przewa a emisja powierzchniowa (komunalna z ogrzewania indywidualnego). Jedynie 

wzdłu  dróg o wysokim nat eniu ruchu miejscami przewa a emisja liniowa, 
a w obszarach zabudowy przemysłowej miejscami przewa a emisja punktowa. Natomiast 
w obszarach przekroczeń na terenach o niskiej intensywno ci zabudowy i terenach 
rolniczych we wszystkich zanieczyszczeniach przewa a emisja napływowa. 

W celu poprawy jako ci powietrza w strefie podkarpackiej, a tym samym w mie cie, 
najwa niejsze jest stopniowe wprowadzanie wszelkich działań jak i stosowanie si  do 
kierunków zmierzaj cych do obni enia emisji szczególnie z ogrzewania indywidualnego. 
W programie zaproponowano m.in. takie działania jakŚ 
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 opracowanie i wdro enie Programu Ograniczenia Niskiej źmisji (w mie cieŚ 
podł czenie do sieci cieplnej lub zastosowanie do ogrzewania energii elektrycznej 

w zabudowie wielorodzinnej - 34 000 m2), 

 mycie ulic metod  na mokro jest szczególnie istotne w ograniczeniu 
zanieczyszczenia powietrza pyłem unoszonym z powierzchni jezdni, szczególnie 
w okresach bezdeszczowych, 

 akcje edukacyjne maj ce na celu u wiadamianie społeczeństwa w zakresieŚ 
szkodliwo ci spalania odpadów w paleniskach domowych, korzy ci płyn cych 
z podł czenia do scentralizowanych ródeł ciepła, termomodernizacji, promocja 
nowoczesnych niskoemisyjnych ródeł ciepła i inne, 

 stosowanie odpowiednich zapisów, umo liwiaj cych ograniczenie emisji pyłów 
PM10 i PM2,5 oraz B(a)P, w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego dotycz cych np. układu zabudowy zapewniaj cego przewietrzanie 
miasta, wprowadzania zieleni izolacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej 

oraz ustalenia zakazu stosowania paliw stałych, w obr bie projektowanej 
zabudowy (w przypadku stosowania indywidualnych systemów grzewczych), 
zakazu likwidacji sieci cieplnej i przył czy oraz zmiany ogrzewania zbiorowego 

(z sieci cieplnej) na indywidualne, 

 stosowanie odpowiednich zapisów, zakazuj cych spalania odpadów ulegaj cych 
biodegradacji na terenach ogrodów działkowych oraz ogrodów przydomowych i na 
terenach zielonych miast, 

 podł czenie do sieci cieplnej zakładów przemysłowych i spółek miejskich 
(likwidacja ogrzewania w glowego), 

 stworzenie i utrzymywanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym 
stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie. 

Termin realizacji Programu ustalono na dzień 31.12.2022 r. 

 

4.2 ZAŁO źNIA ŹO PLANU (PLAN) ZAOPATRZENIA W CIźPŁO, 
źNźRżI  źLźKTRYCZN  I PALIWA GAZOWE 

Zgodnie z uchwał  Rady Miejskiej w Przemy lu z dnia 7.08.2002 r. „Zało enia do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energi  elektryczn  i paliwa gazowe miasta Przemy l” 
zostały uchwalone i weszły w ycie z dniem podj cia uchwały. 

Obejmowały one nast puj ce zagadnieniaŚ 

 ocen  stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, 
energi  elektryczn  i paliwa gazowe, 

 zasobów paliw i energii z uwzgl dnieniem skojarzonego wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji 
przemysłowych, 

 inwentaryzacj  systemów gospodarki energetycznej tj. systemu ciepłowniczego, 
elektroenergetycznego i gazowniczego oraz kotłowni lokalnych i przemysłowych, 

 inwentaryzacj  zasobów mieszkaniowych, 
 przedsi wzi cia racjonalizuj ce u ytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych, zało enia dotycz ce mo liwo ci wykorzystania istniej cych nadwy ek 
lokalnych, 

 inwentaryzacj  wi kszych zakładów produkcyjnych, 
 zakres współpracy z innymi gminami. 
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Kolejnym etapem planowania energetycznego było stworzenie „Projektu planu 
zaopatrzenia w ciepło energi  elektryczn  i paliwa gazowe”. 

Z planu wynika, i  stan sieci cieplnej okre lany jest jako dobry, natomiast cały 
system sieciowy posiada znaczne rezerwy przepustowo ci sieci magistralnych 
i rozdzielczych, co umo liwia jego rozbudow . W ród zamierzeń rozwojowych w zakresie 
systemu ciepłowniczego wymienia si  inwestycje po roku 2010, w ród których zgodnie 
z opracowaniem zaplanowano wykonanie przył czy cieplnych oraz wykonanie przył czy 
c.o. w okre lonych rejonach miasta. Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia ochrony 

powietrza jest to, i  układ zaopatrywania Przemy la w gaz, daje gwarancje wysokiej 
jako ci i pewno ci dostaw tego rodzaju ciepła bezpo rednio do odbiorców z terenu 
miasta. Źobrze rozwini ta na obszarze miasta sieć gazoci gów rednio i niskopr nych 
gwarantuje mo liwo ć przył czania nowych odbiorców na zasadach budowy jedynie 
przył czy w wi kszo ci przypadków bez konieczno ci rozbudowy sieci rozdzielczych. 
Cz ć ustaleń zwi zanych z zaopatrzeniem w gaz, takich jak lokalizacja sieci w terenie 

b dzie miała miejsce w trakcie realizacji Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego dla poszczególnych obszarów miasta. 

4.3 MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Na terenie miasta istnieje szereg uchwalonych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Przemy la” plany te powinny zawierać 
informacje, które b d  przyczyniały si  do poprawy lub ograniczenia wpływu 
mieszkańców Przemy la na stan jako ci powietrza. 

W uchwalonych planach ustalone zostały zatem ró ne zasady zwi zane z okre leniem 
infrastruktury technicznej. W ród tych, które maj  wpływ na ograniczenie niskiej emisji 
mo na wymienić obostrzenia w zakresie ciepłownictwa. Źla obszarów, na których jest to 
mo liwe, za podstawowy uznaje si  system ogrzewania obiektów oparty na zdalaczynnej 
sieci zbiorczej, dopuszcza si  równie  indywidualne ródła ciepła, pod warunkiem, i  s  
one oparte o paliwa minimalizuj ce negatywny wpływ na rodowisko. Natomiast dla 
obszarów, dla których nie ma technicznych mo liwo ci zastosowania sieci zbiorczej, 
zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawieraj  informacje 
o stosowaniu w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej indywidualnych ródeł ciepła 
opartych o paliwa minimalizuj ce negatywny wpływ na rodowisko.
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4.4 INNE ISTOTNE DOKUMENTY 

4.4.1 DOKUMENTY KRAJOWE 

 

STRATźżIA BźZPIźCZź STWO ENERGETYCZNE I ROŹOWISKO - 

PERSPEKTYWA DO 2020 ROKU 

Źokument został uchwalony uchwał  nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. 

(M.P. z 2014 r. poz. 469). Zgodnie ze strategi  Bźi  pogodzenie wzrostu gospodarczego 
z dbało ci  o rodowisko to obecnie jedno z najwi kszych wyzwań, przed którymi stoi 
Polska. Jest to szczególnie istotne w kontek cie zmian zachodz cych w wiatowej 
gospodarce zwi zanych z d eniem do wzrostu poziomu ycia obywateli, konieczno ci  
efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz potrzeb  zmian wzorców produkcji 
i konsumpcji. Strategia Bezpieczeństwo źnergetyczne i rodowisko obejmuje dwa 

niezwykle istotne obszaryŚ energetyk  i rodowisko, wskazuj c m.in. kluczowe reformy 
i niezb dne działania, które powinny zostać podj te w perspektywie do 2020 r. 

W zakresie ochrony rodowiska priorytetowe b d  zmiany m.in. w zakresie 
ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. Ze strategii wynika, i  redukcja emisji 
zanieczyszczeń substancji do atmosfery musi nast pować przy jednoczesnym wzro cie 
produkcji energii elektrycznej i zapewnieniu pokrycia zapotrzebowania na energi  ciepln . 
Ze strategii Bźi  wynika, e pogodzenie tych procesów jest mo liwe tylko przez 
unowocze nienie sektora energetyczno-ciepłowniczego, popraw  efektywno ci 
energetycznej oraz ograniczenie tzw. niskiej emisji dzi ki zast powaniu tradycyjnych 
pieców i ciepłowni nowoczesnymi ródłami, przy zwi kszeniu dost pnych mechanizmów 
finansowych b d cych wsparciem dla inwestycji w tym zakresie. 

W ród głównych kierunków interwencji i zadań w obszarze energetyki i rodowiska, 
w strategii Bźi , wymienia si  cel dotycz cy ochrony powietrza wraz z ograniczeniem 

oddziaływania energetyki. W ramach tego celu okre lone zostały działania wraz 
z wytycznymi, narz dziami oraz zadaniami. Z punktu widzenia ograniczania niskiej emisji 
za najistotniejsze nale y uznać działanie polegaj ce na wdro eniu instrumentów 
sprzyjaj cych poprawie jako ci powietrza. W ród działań zaproponowanych w strategii 
BźI  wymienia si  m.in.Ś 

 wspieranie modernizacji miejskiego transportu zbiorowego w kierunku transportu 

przyjaznego dla rodowiska, 
 rozpoznanie skali wyst powania zjawiska „niskiej emisjią i okre lenie katalogu 

działań ograniczaj cych skal  tego zjawiska, 

 zmiany legislacyjne umo liwiaj ce wspieranie, kontrol  i egzekwowanie działań 
dotycz cych ograniczania niskiej emisji, w szczególno ciŚ 

o w zakresie uchwały o zakazie stosowania paliw nieodpowiedniej jako ci, 
o w zakresie mo liwo ci dofinansowania osób fizycznych w Programach 

Ograniczania Niskiej Emisji (PONE), 

o w zakresie instrumentów podatkowych wspieraj cych realizacj  PONź, 
o wprowadzenie zakazu sprzeda y odpadów powstaj cych przy wydobyciu 

w gla, którymi cz sto opalane s  budynki, 
 dofinansowanie realizacji działań naprawczych z funduszy unijnych, krajowych 

i regionalnych (w ramach systemu instytucji funduszy ochrony rodowiska 
i gospodarki wodnej), 
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 przygotowanie katalogu wytycznych dla producentów kotłów w zakresie 
dotrzymywania standardów emisyjnych, 

 przygotowanie Krajowego Programu Ochrony Powietrza, wyznaczaj cego główne 
cele do realizacji programów ochrony powietrza na szczeblu regionalnym 

i wojewódzkim. 
 

STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 

Źokument został przyj ty uchwał  Sejmu z dnia 23 sierpnia 2001 r. Najistotniejszym 
zagadnieniem poruszanym w dokumencie jest wzrost udziału odnawialnych ródeł energii 
w bilansie paliwowo – energetycznym. Źziałanie to ma wpłyn ć na popraw  efektywno ci 
wykorzystania i oszcz dzania zasobów surowców energetycznych, popraw  stanu 
rodowiska m.in. poprzez redukcj  zanieczyszczeń do atmosfery. 

Zgodnie ze „Strategi  rozwoju energetyki odnawialnej” głównym celem Polski było 

osi gni cie udziału energii ze ródeł odnawialnych na poziomie 7,5% w 2010 r. oraz 14% 
w 2020 r. w strukturze zu ycia no ników pierwotnych. Kierunkiem rozwoju w latach 2000 

– 2010 okre lonym w dokumencie było zwi kszenie wykorzystania udziału biomasy. 
Działania maj ce na celu wsparcie rozwoju energetyki odnawialnej to wprowadzenie 
obowi zku komponowania wszystkich benzyn silnikowych z alkoholem i ustalenie 
warunków jego realizacji, jak równie  uproszczenie procedury uzyskiwania koncesji na 
wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych ródeł. W aspekcie ochrony powietrza 

szacuje si , e wprowadzenie Strategii pozwoli osi gn ć redukcj  emisji gazów 
cieplarnianych o około 18 mln ton. 

POLITYKA KLIMATYCZNA POLSKI 

„Polityka Klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce 
do roku 2020” została przyj ta 4 listopada 2003 r. przez Rad  Ministrów. W dokumencie 
okre lono zobowi zania mi dzynarodowe kraju w zakresie zmian klimatu, a tak e 
sprecyzowano zalecenia polityki klimatycznej. Jednocze nie w opracowaniu wskazano 
działania krótko, rednio i długookresowe, jak równie  działania w uj ciu sektorowym. 
Powstanie dokumentu wynika z postanowień Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, a w szczególno ci z Protokołu z Kioto. Ramy 

prawne Polityki Klimatycznej Polski stanowi  głównie dokumenty strategiczne takie jak: 

„Polityka ekologiczna państwa…” 2 , „Zało enia polityki energetycznej Polski do 2020 
roku”3, „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej”, ale tak e ustawy reguluj ce m.in. 
kwesti  gazów cieplarnianych. W wyniku ratyfikacji Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Polska jest zobowi zana m.in. doŚ 

 promowania i wdra ania technologii wykorzystuj cych odnawialne ródła energii, 
 opracowania i wdro enia państwowej strategii redukcji emisji gazów 

cieplarnianych, 

 inwentaryzacji emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych oraz monitoringu zmian 

emisji, 

                                           

2 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyj cia dokumentu 
„Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009—2012 z perspektyw  do roku 2016” M.P. z 2009 r., 
Nr 34 poz. 501 
3 Przyj te przez Rad  Ministrów w dniu 22 lutego 2000 r. 
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 opracowania długookresowych scenariuszy redukcji emisji dla wszystkich sektorów 
gospodarczych, oddzielnie dla ka dego gazu, 

 ograniczenia emisji metanu ze składowisk odpadów i z procesów produkcji, 
transportu i przetwarzania energii, 

 handlu emisjami mi dzy państwami wymienionymi w zał czniku 1 Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, pozwalaj cy krajowi 
– stronie protokołu sprzedać nadwy ki uzyskanych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w stosunku do zobowi zań, wynikaj cych z protokołu innemu 

krajowi – stronie protokołu. 

Nale y podkre lić, i  cele Polityki Klimatycznej Polski s  integralne z celami 
pozostałych polityk stwarzaj c tym samym wspólny kierunek zrównowa onego rozwoju. 
źfektem działań, wspieranych instrumentami Polityki Klimatycznej Polski, wskazanych 

w dokumencie jest redukcja ilo ci gazów cieplarnianych. 

4.4.2 DOKUMENTY WOJźWÓŹZKIź 

 

PROżRAM OCHRONY ROŹOWISKA WOJźWÓŹZTWA PODKARPACKIEGO 

 

„Program ochrony rodowiska Województwa Podkarpackiego” 4  w rozdziale 

dotycz cym oceny stanu rodowiska w Województwie Podkarpackim wymienia emisj  
zanieczyszczeń z zakładów energetycznych i instalacji przemysłowych, nisk  emisj  
z indywidualnych systemów grzewczych oraz emisj  komunikacyjn  jako ródła 
zanieczyszczenia powietrza. Jako główn  przyczyn  wyst pienia przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu 

wskazuje si  emisj  nisk . „Program ochrony rodowiska dla Województwa 
Podkarpackiego” potwierdza konieczno ć wdro enia działań wynikaj cych z POP w tym 
tak e opracowanie i wdro enie Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Dokonana 

w „Programie ochrony rodowiska…” hierarchizacja problemów rodowiskowych 

umiejscawia przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego 

i benzo(a)pirenu w powietrzu w 4 Priorytecie ekologicznym. 

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego w „Programie ochrony rodowiska…” 
wyznacza si Ś 

 Cele krótkookresoweŚ 

o Poprawa stanu jako ci powietrza w rejonach wyst powania stwierdzonych 
przekroczeń warto ci kryterialnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz 
benzo(a)pirenu poprzez ograniczenie ich emisji. 

 Cele redniookresoweŚ 

o Osi gni cie oraz utrzymanie wymaganej prawem jako ci powietrza 
atmosferycznego, 

o Przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu poprzez sukcesywn  redukcj  
emisji gazów cieplarnianych. 

                                           

4 Uchwała Nr XL/803/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2013 roku 

w sprawieŚ uchwalenia Programu Ochrony rodowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 
2012-15 z uwzgl dnieniem perspektywy do roku 2019. 
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 W zawartych w „Programie ochrony rodowiska” kierunkach działań z zakresu 
ochrony powietrza zostały zaplanowane działania słu ce osi gni ciu wyznaczonych 
celów, spo ród których szczególne znaczenie w odniesieniu do „Programu ograniczania 
niskiej emisji dla miasta Przemy la” maj Ś 

 wdro enie działań naprawczych wynikaj cych z Programu ochrony powietrza, 

 centralizacja zaopatrzenia miast w ciepło, 

 modernizacja istniej cych ródeł ciepła, 

 termomodernizacja i termorenowacja budynków, 

 budowa obej ć drogowych miast i miejscowo ci. 

STRATEGIA ROZWOJU WOJźWÓŹZTWA - PODKARPACKIE 2020 

Źokument został opracowany w sierpniu 2013 roku i okre la dziedziny działań 
strategicznych, priorytety tematyczne oraz kierunki działań w województwie. Jedn  
z dziedzin, w ramach której okre lono zadania zwi zane z popraw  stanu jako ci 
powietrza jest „ rodowisko i energetyka”. W ród celów, jakie zaplanowano w dokumencie 
najwi kszy wpływ na stan jako ci powietrza ma celŚ „osi gni cie i utrzymanie dobrego 
stanu rodowiska oraz zachowanie bioró norodno ci poprzez zrównowa ony rozwój 
województwa”. Kierunkiem działań przyczyniaj cym si  do poprawy stanu rodowiska 
okre lonym w strategii jest „zapewnienie dobrego stanu rodowiska w zakresie czysto ci 
powietrza”. Celem realizacji tego kierunku działań jest ograniczenie obszarów gdzie 
wyst puj  przekroczenia dopuszczalnych st eń zanieczyszczeń powietrza oraz 
zmniejszenie liczby ludno ci nara onej na nadmiern  ekspozycj  tego czynnika. Tym 
samym ograniczenie negatywnych skutków dla zdrowia i ycia ludzi oraz dla rodowiska. 
Zgodnie z opracowaniem, wybór powy szego kierunku działań jest podyktowany 

niezadowalaj cym stanem czysto ci powietrza w województwie podkarpackim. Zjawisko 
to wyst puje przede wszystkim w miastach oraz wzdłu  głównych dróg regionu. 
Przedsi wzi cia realizowane w ramach tego kierunku działań prowadzone b d  w celu 
wypełnienia zapisów dokumentów unijnych oraz krajowych. 

Zgodnie z opracowaniem, w województwie zakłada si  m.in. nast puj ce efekty 
działańŚ 

 zrealizowanie programów ochrony powietrza w województwie podkarpackim dla 
obszarów, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych lub docelowych 

poziomów zanieczyszczeń, 
 przej cie znacznej cz ci gospodarki na technologie niskoemisyjne poprzez 

wprowadzenie zaawansowanych technologicznie rozwi zań, 
 wymiana du ej cz ci transportu publicznego na pojazdy ekologiczne, 

tj. niskoemisyjne, 

 dotrzymanie zobowi zań nało onych przez ustawodawstwo europejskie i krajowe 
w zakresie czysto ci powietrza, 

 utrzymanie wła ciwego monitoringu czysto ci powietrza w województwie.
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4.4.3 DOKUMENTY MIASTA PRZźMY LA 

STUŹIUM UWARUNKOWA  I KIźRUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZźMY LA 

Źokument aktualizowany był na przełomie 2004 i 2005 roku. W cz ci trzeciej 
opracowania pt. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” podano kierunki 
zagospodarowania i u ytkowania poszczególnych terenów miasta. W ród istotnych, 
z punktu widzenia ochrony powietrza, zapisów wymienić mo naŚ 

 eliminacj  usług uci liwych, za które uwa ać nale y rodzaj usług mog cych 
znacz co wpływać na stan rodowiska w rozumieniu przepisów o ochronie 
rodowiska, 

 ograniczenia w ruchu samochodowym na rzecz ruchu pieszo-jezdnego i pieszego, 

rowerowego i pojazdów bez silników spalinowych, 
 sukcesywn  eliminacj  systemów ogrzewania opartych na indywidualnych piecach 

i kotłowniach w glowych oraz wprowadzanie systemów proekologicznych, 

 sukcesywn  eliminacj  ruchu ci kich samochodów dostawczych i transportu 
ci arowego. 

 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PRZEMY LA NA LATA 2010 – 

2015 

Źokument został opracowany w lutym 2011 roku. Z informacji zawartych 

w opracowaniu wynika, i  najwi kszym ródłem emisji zanieczyszczeń powietrza 
w Przemy lu s  procesy spalania paliw w energetyce, przemy le, transporcie i sektorze 
komunalno-bytowym. Około 90% emisji SO2 i tlenków azotu oraz 70-80% emisji pyłów 
pochodzi z procesów spalania paliw. W bilansie zorganizowanej emisji zanieczyszczeń 
powietrza, decyduj ca jest emisja z zakładów zaliczonych do szczególnie uci liwych dla 
powietrza. Przekroczenia warto ci dopuszczalnych dotycz  przede wszystkim centrum 
miasta i otoczenia ulic o najwi kszym nat eniu ruchu. ż sto zabudowane centrum 
starego miasta ogrzewane jest głównie tradycyjnym systemem piecowym lub ciepłem 
dostarczanym z małych kotłowni centralnego ogrzewania opalanych w glem 
i posiadaj cych na ogół niskie kominy, co powoduje powstanie tzw. niskiej emisji. Wraz 

z rozwojem motoryzacji, narasta problem zanieczyszczenia centrum miasta przez gazy 

emitowane z pojazdów mechanicznych. Problem ten jest szczególnie dotkliwy latem, 

kiedy to w wyniku reakcji fotochemicznych mo e powstać silnie toksyczny tzw. smog 

utleniaj cy. źmisja zanieczyszczeń podstawowych gazowych (CO2, NO2) i pyłowych na 
terenie miasta pochodzi głównie z procesów energetycznego spalania paliw. źmisja 
zanieczyszczeń specyficznych zwi zana jest głównie z rozwojem motoryzacji. 

„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemy la na lata 2010-2015” jest 
dokumentem ł cz cym działania o charakterze przestrzennym i technicznym 

z programami o ywienia gospodarczego i społecznego na rzecz wzmocnienia potencjału 
Przemy la, jako o rodka miejskiego, realizowanymi w latach 2010-2015. W zwi zku 
z problemem stanu jako ci powietrza w mie cie, w dokumencie uwzgl dniono równie  
działania, jakie przyczyniać si  b d  do poprawy jego stanu. W ród realizowanych 
działań nale y wymienićŚ 

 docieplenie elewacji, 
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 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

 remont kominów, 
 zmiana ogrzewania z piecowych na centralne ogrzewanie z Miejskiego 

Przedsi biorstwa źnergetyki Cieplnej Sp. z o.o., 

 modernizacji systemu grzewczego. 

 

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA PRZEMY LA NA LATA 

2010 – 2013, Z PERSPEKTYW  DO 2017 R. 

Źokument został opracowany w 2011 roku i stanowi zał cznik do uchwały nr 
231/2011 Rady Miejskiej w Przemy lu z dnia 29 wrze nia 2011 roku. 

Według danych wskazanych w dokumencie w bilansie zorganizowanej emisji 
zanieczyszczeń decyduj ca jest emisja zŚ 

 du ych ródeł spalania paliw, tj. o mocy wi kszej od 50 MW, zakładów zaliczanych 
do szczególnie uci liwych dla powietrza; na terenie miasta aktualnie znajduj  si  
2 jednostki eksploatuj ce instalacje energetycznego spalania paliw o mocy 
powy ej 50 MW, s  to Miejskie Przedsi biorstwo źnergetyki Cieplnej Sp. z o.o. - 
Ciepłownia ąZasanieą i ŻIBRIS S.A., 

 ródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza - SANWIL Polska Sp. z o.o., 

 punktowych ródeł, tzw. niskiej emisji – indywidualne i komunalne ogrzewnictwo - 

g sto zabudowane centrum starego miasta ogrzewane jest głównie tradycyjnym 
systemem piecowym lub ciepłem dostarczanym z małych kotłowni centralnego 
ogrzewania opalanych w glem i posiadaj cych na ogół niskie kominy, co 
powoduje znaczny wzrost zanieczyszczenia pyłami oraz zwi zkami 
kancerogennymi (benzopiren) w okresie grzewczym, 

 zanieczyszczenie z transportu - wraz z rozwojem motoryzacji, narasta problem 

zanieczyszczenia centrum miasta przez gazy emitowane z pojazdów 
mechanicznych, problem ten jest szczególnie dotkliwy w ciepłej porze roku, kiedy 
to w wyniku reakcji fotochemicznych mo e powstać silnie toksyczny tzw. smog 

utleniaj cy. 

W zwi zku z powy szym, w ród celów i zadań jakie wymienia si  do realizacji 
przyczyniaj cych si  do poprawy stanu jako ci powietrza wymienić mo na m.in.Ś 

 popraw  jako ci powietrza, przede wszystkim w zakresie substancji o st eniach 
ponadnormatywnych, obj tych działaniami naprawczymi w Programie ochrony 
powietrza, 

 utrzymanie na poziomach poni ej dopuszczalnych pozostałych, nie obj tych 
Programem ochrony powietrza, substancji w powietrzu, 

 stałe podnoszenie wiadomo ci ekologicznej mieszkańców województwa oraz 
popraw  dost pu do informacji o rodowisku i jego ochronie, 

 wdro enie wytycznych metodycznych dotycz cych uwzgl dnienia w planach 
zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony rodowiska, w szczególno ci 
wynikaj cych z opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na 
rodowisko (wraz z popraw  jako ci tych dokumentów), 

 uwzgl dnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wyników monitoringu 
rodowiska, w szczególno ci w zakresie powietrza, wód i hałasu, 

 zwi kszenie nakładów na ochron  rodowiska w województwie, w tym skuteczne 
pozyskiwanie rodków finansowych na realizacj  projektów proekologicznych 
w sektorachŚ publicznym i przedsi biorstw, 
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 wdra anie instrumentów prawno-administracyjnych oraz finansowo-rynkowych 

zapewniaj cych efektywn  i terminow  realizacj  celów polityki ekologicznej. 
 

5. ANALIZA ISTNIźJ CźżO STANU JAKOSCI POWIETRZA 

W MIź CIź  

W rozdziale przedstawiono najwa niejsze informacje dotycz ce jako ci powietrza w 
Przemy lu. W pierwszej cz ci scharakteryzowano i opisano nisk  emisj  oraz jej wpływ 
na zdrowie. W kolejnych przedstawiono krótk  analiz  jako ci powietrza, jaka 

wyst powała na przestrzeni kilku lat, przedstawiono warto ci st eń normatywnych 

substancji w Przemy lu, m.in. pyłu PM10, benzo(a)pirenu, pyłu PM2,5, SO2, NO2 

5.1 CHARAKTERYSTYKA NISKIEJ EMISJI 

Niska emisja jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodz ca z domowych 
pieców grzewczych i lokalnych kotłowni w glowych, w których spalanie w gla odbywa si  
w nieefektywny sposób. Cech  charakterystyczn  niskiej emisji jest to, e powodowana 
jest przez liczne ródła wprowadzaj ce do powietrza niewielkie ilo ci zanieczyszczeń. 
Źu a ilo ć kominów o niewielkiej wysoko ci powoduje, e wprowadzanie zanieczyszczenia 
do rodowiska jest bardzo uci liwe, gdy  zanieczyszczenia gromadz  si  wokół miejsca 
powstawania, a s  to najcz ciej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej. Do niskiej 

emisji niekiedy zaliczane s  niskie emitory rodków transportu. 

5.1.1 DEFINICJA NIESKIEJ 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 zanieczyszczeń mi dzy innymi takich substancji jakŚ pyły, tlenki 
azotu, dwutlenek siarki, tlenki w gla, metale ci kie. Znacz cy udział w emisji tych 

substancji maj  procesy spalania w domowych piecach grzewczych, gdzie stosuje si  
konwencjonalne ogrzewanie w glowe. Paliwem wykorzystywanym w paleniskach 
domowych jest najcz ciej w giel o złej charakterystyce i niskich parametrach 

grzewczych. Niejednokrotnie równie  stan techniczny indywidualnych kotłów nie 
odpowiada wymaganym warunkom technicznym. Urz dzenia te charakteryzuj  si  do ć 
nisk  sprawno ci , co wpływa negatywnie na procesy spalania, a zarazem na emisj  

zanieczyszczeń. 

Źodatkowo, zły stan techniczny kotłów i przewodów kominowych pogarsza 
parametry emisji zanieczyszczeń, co stanowi du e zagro enie dla ycia i zdrowia 

u ytkowników takich instalacji. Źlatego proces spalania nale y rozpatrywać w systemie 

paliwo – kocioł - komin. Od tych trzech czynników i ich warunków eksploatacyjnych 
zale y efektywno ć spalania oraz emisja zanieczyszczeń do powietrza. Celem 
zapewnienia bezpieczeństwa oraz podniesienia efektywno ci energetycznej istotna jest 
okresowa kontrola stanu technicznego kotłów oraz przeprowadzanie przegl dów 
kominiarskich. Źodatkowo, zdarza si , e celem zaoszcz dzenia niewielkiej ilo ci rodków 
z domowego bud etu, w kotłach i piecach spalane s  odpady. Powoduje to emisj  
szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia substancji, np. benzo(a)pirenu, dioksyn, 

furanów. 

Niska emisja jest emisj  spalin charakteryzuj c  si  emitowaniem ich z emitorów – 

kominów znajduj cych si  na niewielkiej wysoko ci wzgl dem gruntu, co powoduje, e 
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przy zwartej zabudowie mieszkaniowej, zanieczyszczenia gromadz  si  wokół miejsca ich 
powstawania, staj c si  powa nym problemem ekologicznym i zdrowotnym lokalnych 

społeczno ci. 

 

5.1.2 WPŁYW NISKIźJ źMISJI NA ZDROWIE 

Oprócz znacz cego wpływu na rodowisko, substancje zawarte w emitowanych 

do powietrza spalinach, przyczyniaj  si  do powstawania u ludzi wielu gro nych chorób, 
głównie nowotworowych. W poni szej tabeli przedstawiono substancje emitowane 
do powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka. 

Tabela 1. Substancje emitowane do powietrza w wyniku spalania paliw odpadów w paleniskach 
domowych i ich wpływ na zdrowie człowiek ( ródłoŚ opracowanie własne na podstawie prezentacji 
udost pnionej przez ICiMB) 

Substancja emitowana do 

powietrza w wyniku spalania 

odpadów 

Wpływ na ludzkie zdrowie 

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

opadaj c na powierzchni  gleby powoduje jej 
zanieczyszczenie metalami ci kimi, które pobierane s  
przez ro liny w niej rosn ce lub kumuluj  si  w glebieś po 

spo yciu ro lin, w których znajduj  si  metale ci kie, 
kumuluj  si  one w narz dach oddziałuj c negatywnie na 
cały organizm 

tlenek w gla 
wi e czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu 

w organizmie, oddziałuje na centralny układ nerwowy 

tlenki azotu 

s  przyczyn  podra nienia i uszkodzenia płuc, 
a odkładaj c si  w glebie w postaci azotanów szkodliwie 
podwy szaj  ich zawarto ć w ro linach 

dwutlenek siarki 

powoduje trudno ci w oddychaniu, u ro lin zanik 
chlorofilu, czego efektem jest zamieranie blaszek 

li ciowych, jest przyczyn  powstawania siarczanów 
i kwasu siarkowego, co powoduje suche i mokre opady 

kwa nych deszczy 

chlorowodór 
tworzy z par  kwas solny, powoduje skurcze gło ni, 

obrz k krtani, obrz k płuc, ból i łzawienie oczu 

cyjanowodór 
tworzy z wod  kwas pruski, jest siln  trucizn , 

powoduje ból głowy, szum w uszach, duszno ci, wymioty, 
pi czk  

dioksyny i furany 

powoduj  choroby nowotworowe i uszkadzaj  system 
odporno ciowy organizmu oraz powoduj  uszkodzenia 
płodu, maj  zdolno ć do kumulacji w organizmie 

zwi zki organiczne (fenole, 
benzen, formaldehyd) 

powoduj  białaczk , zaburzenia trawienia, działaj  
toksycznie ze skór , powoduj  zatrucia organizmu 

źmitowane do powietrza substancje zawarte w spalinach, oprócz negatywnego 
wpływu na rodowisko, mog  być przyczyn  gro nych chorób u ludzi i zwierz t. Zbadana 
na przestrzeni lat szkodliwo ć zwi zków powstaj cych podczas spalania paliw stałych 
potwierdza ich zwi zek z wyst powaniem wielu chorób, głównie nowotworowych. 
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Najgro niejsze jednak s  substancje pochodz ce ze spalania odpadów w domowych 

instalacjach ogrzewania, paliwa w glowego o niskiej jako ci, małej warto ci opałowej 
i sporej zawarto ci siarki oraz drewna np. pochodz cego z rozbiórki i pokrytego ró nego 
rodzaju farbami lub lakierami. Poni ej przedstawiono wpływ wybranych zwi zków 
nieorganicznych i organicznych zawartych w spalinach na zdrowie człowieka. 

Tabela 2. Wpływ na zdrowie, rozwój płodu i zdrowie dziecka drobnego pyłu zawieszonego oraz 
WWA. ( ródłoŚ opracowanie własne na podstawie „Oddziaływanie zanieczyszcze  powietrza 
drobnym pyłem zawieszonym i wielopier cieniowymi w glowodorami aromatycznymi w okresie 
prenatalnym na zdrowie dziecka.”) 

Substanc

ja emitowana 

do powietrza 

Ogólny, mo liwy wpływ na 
zdrowie człowieka 

Mo liwy wpływ na rozwój płodu 
i zdrowie dziecka 

Pył zawieszony 
PM2,5 i 

mniejsze 

frakcje 

 przenikanie z dróg 
oddechowych w gł b do 
p cherzyków płucnych, gdzie 
odbywa si  wymiana gazowa, 

stwierdzono, e pyły o rednicy 
mniejszej ni  0,1 µm przenikaj  z 
p cherzyków płucnych do naczyń 
krwiono nych przedostaj c si  do 
innych narz dów i tkanek 

 mog  przenikać przez barier  
ło yskowo-naczyniow  do płodu, 
 ni sza masa urodzeniowa płodu, 
 mniejszy obwód głowy i mniejsza 
długo ć ciała noworodka, 
 słabiej wykształcona odporno ć 
układu immunologicznego dziecka, 

 cz ciej wyst puj cy wiszcz cy 
oddech u dzieci w pó niejszych 
okresach ycia, co zwykle poprzedza 
wyst powanie objawów astmatycznych, 
 mniejsza obj to ć wydechowa płuc 
dziecka 

Pył zawieszony 
PM10 i 

mniejsze 

frakcje 

 przenikanie do dróg oddechowych, akumulacja w oskrzelach 
i powodowanie zmian patologicznych (reakcje zapalne, alergie), 

 powodowanie dolegliwo ci zwi zanych z nasilonym kaszlem, trudno ci 
z oddychaniem 

Pył zawieszony 
– frakcje 

wi ksze ni  10 
µm  

wi ksze frakcje pyłu nie s  inhalowane do płuc, ich negatywny wpływ na zdrowie 
człowieka jest zwi zany z ich wła ciwo ciami fizykochemicznymi powoduj c 
podra nienia mechaniczne spojówek i luzówek górnych oraz dolnych dróg 
oddechowych, mo e tak e powodować toksyczne uszkodzenie tkanek z uwagi na 

zawarto ć w pyle siarczanów, w glowodorów, metali ci kich i in., mo e posiadać 
równie  działanie alergizuj ce 

WWA [m.in. 

B(a)P] 

 oddziaływanie toksyczne na 
organizm, 

 zdolno ć akumulacji w 
organizmie, 

 stwierdzone wła ciwo ci 
rakotwórcze. 

 mog  przenikać przez barier  
ło yskowo-naczyniow  do płodu, 
 cz stsze zapalenie u niemowl t 
górnych i dolnych dróg oddechowych, 
 zwi kszona podatno ć na 
zapadanie na zapalenie oskrzeli 

i zapalenie płuc, 
 osłabienie rozwoju psycho-

motorycznego dziecka. 

Uj te w powy szej tabeli mo liwe skutki ekspozycji człowieka na oddziaływanie 
drobnych pyłów oraz WWA podane zostały na podstawie Raportu z badań w Krakowie 
oddziaływania zanieczyszczeń na zdrowie dzieci.5  

 

                                           

5 „Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza drobnym pyłem zawieszonym i wielopier cieniowymi 
w glowodorami aromatycznymi w okresie prenatalnym na zdrowie dziecka. Badania w Krakowie. 

Katedra epidemiologii i medycyny zapobiegawczej UJ CM oraz Fundacja Zdrowie i rodowisko”. 
Wiesław J drychowski, Renata Majewska, źl bieta Mróz, źl bieta Żlak i Agnieszka Kiełtyka. 
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5.1.3 METODYKA POZYSKIWANIA INŻORMACJI ZWI ZANYCH 

Z WYST POWANIEM NISKIEJ EMISJI W PRZźMY LU 

W ramach opracowania przedmiotowego Programu na terenie Przemy la 

przeprowadzono akcj  informacyjno-edukacyjn  wraz z ankietyzacj , która pozwoliła na 
przedstawienie charakterystyki niskiej emisji na terenie miasta. Ankietyzacja (Zał cznik 
nr 2) była prowadzona od 1 wrze nia do 15 pa dziernika 2014 r. Tematyka prowadzonej 

akcji informacyjno-edukacyjnej obejmowała przedstawienie negatywnego oddziaływania 
niskiej emisji komunalno-bytowej na stan jako ci powietrza w mie cie, sposobu jej 

ograniczenia oraz oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców 
miasta Przemy la. W ramach prowadzonych działań opublikowano artykuł w tygodniku 

ycie Podkarpackie (publikacja 03 wrze nia 2014 r., nr 36). Źodatkowo w nr 39 

(24 wrze nia) ukazała si  informacja o prowadzonej akcji ankietyzacyjnej. 

Ankiety skierowane były do mieszkańców Przemy la, zamieszkałych w budynkach 
jednorodzinnych wolnostoj cych, w zabudowie szeregowej oraz budynkach 
wielorodzinnych (blokach, kamienicach), którzy posiadaj  indywidualne ródła ciepła (np. 
piec, kocioł). Z ankietyzacji zostały wył czone budynki jednorodzinne i wielorodzinne 
(osiedla mieszkaniowe), które podł czone s  do miejskiej sieci ciepłowniczej, nie stanowi 
ona ródła niskiej emisji. 

W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej opracowano plakaty i ulotki (Zał cznik 
nr 3), które rozdysponowano na terenie miasta. Dodatkowo 18 wrze nia odbyły si  
spotkania edukacyjne w trzech szkołach: 

 I Liceum Ogólnokształc cym im. Juliusza Słowackiego 

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 

 II Liceum Ogólnokształc ce im. prof. Kazimierza Morawskiego. 

Uczniów poszczególnych szkół wprowadzono w tematyk  niskoemisyjn , przekazano 
im ankiety i ulotki. 

Ankietyzacja miała na celu zidentyfikowanie funkcjonuj cych systemów grzewczych 
zwi zanych z nisk  emisj  oraz poznanie planów i potrzeb mieszkańców miasta 
w zakresie ich modernizacji. Podczas weryfikacji danych ankietowych, sporz dzania map 
oraz wykresów dotycz cych rozmieszczenia ródeł niskiej emisji brano pod uwag  
poszczególne granice miasta. Szczegółowy opis wyników ankietyzacji zamieszczony 
został w rozdziale 8 niniejszego opracowania. 

 

5.2 INNź RÓŹŁA źMISJI 

Poza ródłami niskiej emisji zwi zanymi ze spalaniem paliw w sektorze komunalno - 
bytowym na terenie miasta Przemy l wyst puj  równie  inne ródła emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. 

Źo ródeł tych zalicza si Ś 

 punktowe ródła emisji, które zwi zane s  ze spalaniem paliw w kotłach i piecach 
oraz technologi  prowadzon  w danym zakładzie (emisja zanieczyszczeń z tych 
ródeł odbywa si  z emitorów (kominów) du o wy szych ni  w przypadku emisji 

niskiej), 
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 liniowe ródła emisji (równie  zaliczane do ródeł niskiej emisji), zwi zane 
z transportem (drogowym, kolejowym, rzecznym), emisja zanieczyszczeń 
zwi zana jest ze spalaniem paliw w silnikach (tzw. emisja spalinowa) oraz 
dodatkowo z procesami cierania jezdni, opon i hamulców (tzw. emisja 
pozaspalinowa), ródłem emisji jest równie  unoszenie drobin pyłu w wyniku 
wzniecania go z powierzchni na skutek ruchu pojazdów (tzw. emisja wtórna), 

 ródła emisji niezorganizowanej, np. otwarte hałdy w gla lub innych materiałów 
sypkich, kopalnie odkrywkowe, 

 ródła emisji z rolnictwa -rolnictwo jest ródłem emisji do powietrza głównie pyłu 
zawieszonego (PM10 oraz PM2,5), a tak e amoniaku, w oparciu o warstwy 

przestrzenne oraz na podstawie informacji o sposobie u ytkowania terenu 
z danych statystycznych GUS wyznaczone zostaj  obszary aktywne rolniczo (np. 

tereny upraw, hodowli, czy stosowania maszyn rolniczych), emisj  z rolnictwa 

stanowi równie  oszacowana emisja pochodz ca z hodowli zwierz t, 
 ródła emisji naturalnej - w ramach inwentaryzacji emisji naturalnej uwzgl dnia 

si  emisj  prekursorów pyłu zawieszonego pochodz c  z lasów. 

 

5.3 Ł CZNA źMISJA ZANIźCZYSZCZź  POCHOŹZ CA Z TERENU 

MIASTA PRZźMY LA 

Uchwał  Nr XXXIII/608/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego okre lono i przyj toŚ „Program ochrony powietrza dla strefy 

podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Źziałań Krótkoterminowych. 

Zgodnie z przyj tym Programem bilans emisji pyłu PM10 ze strefy podkarpackiej 
przedstawia si  nast puj coŚ 

 emisja punktowa 4 295,4 Mg/rok, 

 emisja powierzchniowa 26 867,2 Mg/rok, 

 emisja liniowa 5 629,2 Mg/rok, 

 emisja z rolnictwa 2098,2 Mg/rok. 

źmisja pyłu PM2,5 w 2011 roku ze strefy podkarpackiej: 

 emisja punktowa 2 365 Mg/rok, 

 emisja powierzchniowa 16 346,2 Mg/rok, 

 emisja liniowa 1 346,1 Mg/rok, 

 emisja z rolnictwa 395,5 Mg/rok. 

Emisja benzo(a)pirenu: 

 emisja punktowa 36,2 kg/rok, 

 emisja powierzchniowa 5 753,6 kg/rok, 

 emisja liniowa 119,7 kg/rok, 

Wskazany w Programie obszar przekroczeń pyłu PM10 „PkńńsPkPMńŃaŃ9” 6 

zlokalizowany jest na terenie miasta Przemy laś zajmuje powierzchni  66,5 ha, 
zamieszkiwany jest przez 1,0 tys. osób. Jest to obszar o charakterze miejskimś 

                                           

6 Oznaczenie obszaru przekroczeń (miasto Przemy l) na podstawie „Programu ochrony powietrza 
dla strefy podkarpackiej” 



25 

 

emitowany ładunek PM10 ze wszystkich typów ródeł wynosi 24,5 Mgś st enia rednie 
roczne osi gaj  maksymalni 56,6 μg/m3ś st enia rednie dobowe osi gaj  maksymalnie 
79,8 μg/m3ś maksymalna liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego wynosi 86ś 
w st eniach przewa a napływ zanieczyszczeń spoza strefy podkarpackiej oraz emisja 

powierzchniowa. 

Obszar przekroczeń pyłu PM2,5 - Pk11sPkPM2,5a12 na terenie Przemy la; zajmuje 

powierzchni  200,8 ha, zamieszkiwany jest przez 2,8 tys. osóbś jest to obszar 
o charakterze miejskim; emitowany ładunek PM2,5 ze wszystkich typów ródeł wynosi 
56,0 Mgś st enia rednie roczne osi gaj  maksymalni 38,1 μg/m3ś w st eniach 
przewa a napływ zanieczyszczeń spoza strefy podkarpackiej oraz emisja powierzchniowa. 

Na terenie miasta Przemy la oszacowano sumaryczn  emisj  pyłu zawieszonego 
PM10 ze ródeł niskiej emisji (powierzchniowych i liniowych), punktowych oraz ródeł 
emisji niezorganizowanej na poziomie 312,9 Mg/rok Mg/rok w 2011 r. źmisja pyłu 
zawieszonego PM2,5 na obszarze miasta Przemy la wyniosła 56,0 Mg/rok. 

Zgodnie z harmonogramem w Przemy lu nale y podj ć działania ograniczaj ce nisk  
emisj . Poni ej przedstawiono wielko ć powierzchni lokali proponowan  do zmiany 
sposobu ogrzewania:  

ń) Podł czenie do sieci cieplnej lub zastosowanie do ogrzewania energii 

elektrycznej w zabudowie wielorodzinnejŚ Przemy l - 34 000 m2. 

Zaproponowane działania naprawcze dla miasta skupiaj  si  na ograniczeniu emisji 
powierzchniowej, wykonawca Programu Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej 

nie przedstawił bilansu emisji dla poszczególnych powiatów, gmin, w tym równie  dla 

miasta Przemy la. 

W „Programie Ochrony Powietrza Dla Strefy miasto Przemyśl” z 2005 r., 

po przeanalizowaniu struktury mieszkaniowej oraz sposobu pokrycia zapotrzebowania 

na ciepło wyznaczono poziom emisji pyłu ze ródeł niskiej emisji, na poziomie 

630 Mg/rok. 

 

5.4 OPIS STRźŻ Z WYST PUJ CYMI PRZźKROCZźNIAMI 

POZIOMÓW ŹOPUSZCZALNYCH PYŁU ZAWIźSZONźżO PM10, 

PM2,5 ORAZ B(A)P 

Ocena poziomów substancji w powietrzu dokonywana zostaje, corocznie odr bnie 

dla ka dej substancji w danej strefie, w których poziom odpowiednioŚ 

 przekracza poziom dopuszczalny powi kszony o margines tolerancji, 
 mie ci si  pomi dzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym, 

powi kszonym o margines tolerancji, 
 nie przekracza poziomu dopuszczalnego, 

 przekracza poziom docelowy, 

 nie przekracza poziomu docelowego, 

 przekracza poziom celu długoterminowego, 
 nie przekracza poziomu celu długoterminowego. 

W zakresie wszystkich uwzgl dnionych w ocenie za rok 2013 zanieczyszczeń 
województwo podkarpackie podzielone zostało na dwie strefy. Stref  stanowi  miasto 
Rzeszów o liczbie mieszkańców przekraczaj cej 100 tys. oraz pozostała cz ć 
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województwa, jako strefa podkarpacka, w tym miasto Przemy l. Podział województwa 
podkarpackiego na strefy przedstawiony został na poni szym rysunku. 

 

Mapa 1. Podział stref w województwie podkarpackim w 2Ńń3 r. ( ródłoŚ Roczna Ocena Jako ci 
Powietrza w województwie podkarpackim w 2Ńń3, WIO  Rzeszów) 

W Rocznej ocenie jako ci powietrza w województwie podkarpackim dla 2013 roku 
w strefach gdzie stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy st eń substancji 
w powietrzu, okre lone zostały, w oparciu o wyniki modelowania, obszary przekroczeń 
st eń pyłu zwieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Obszary te zostały 

przedstawiono na kolejnych rysunkach. 
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Mapa 2. Rozkład redniorocznych st e  pyłu PMńŃ w województwie podkarpackim w 2Ńń3 r. 

( ródłoŚ Roczna Ocena Jako ci Powietrza w województwie podkarpackim w 2Ńń3, WIO  Rzeszów) 

 

Zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10, przeprowadzone dla 2013 r. dla 
województwa podkarpackiego wykazały przekroczenia obowi zuj cych poziomów 
dopuszczalnych okre lonych dla tego zanieczyszczenia. Warto ci st eń redniorocznych 
pyłu PM10 okre lone w modelowaniu zawierały si  w przedziale 7-63 µg/m3 (17,5-157,5 

%. poziomu dopuszczalnego). Najwy sze st enie rednioroczne pyłu PM10 
zlokalizowano w Ja le, bliskie warto ci normatywnej st enia zaobserwować mo na było 
w mie cie Przemy l (30-40 µg/m3)7 

                                           

7 ródłoŚ opracowanie własne na podstawieŚ „Roczna Ocena Jako ci Powietrza w województwie 
podkarpackim w 2013”, WIO  Rzeszów 



28 

 

 

Mapa 3. Rozkład dobowych st e  pyłu PMńŃ w województwie podkarpackim w 2Ńń3 r. ( ródłoŚ 
Roczna Ocena Jako ci Powietrza w województwie podkarpackim w 2Ńń3, WIO  Rzeszów) 

W zakresie st eń dobowych okre lono percentyl 90,4 obrazuj cy warto ć 
36 przekroczenia st enia dobowego. Najwy sze warto ci percentyla 90,4 zlokalizowano 

na obszarach miejskich. Na obszarach wiejskich wokół miast warto ć ta stanowiła 
od 60 % do 100 % normy. Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zakwalifikowane zostały 
do klasy C, co oznacza, e na terenie województwa wyst piło przekroczenie warto ci 
dopuszczalnych ustalonych dla pyłu PM10 w powietrzu. Ł cznie w województwie 
podkarpackim wyznaczono 13 obszarów przekroczeń w zakresie dopuszczalnego st enia 
redniorocznego pyłu PM10 obejmuj cych swoim zasi giem 53,9 km2 (0,3% 

województwa podkarpackiego). Ł cznie w województwie podkarpackim wyznaczono 

24 obszary przekroczeń w zakresie dopuszczalnego st enia dobowego pyłu PM10 
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obejmuj ce swoim zasi giem 881,9 km2 (4,9 % województwa), w tym równie  miasto 
Przemy l8. 

 

Mapa 4. Rozkład st e  redniorocznych pyłu PM2,5 w województwie podkarpackim w 2Ńń3 r. 

( ródłoŚ Roczna Ocena Jako ci Powietrza w województwie podkarpackim w 2Ńń3, WIO  Rzeszów) 

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5, przeprowadzone dla 

2013 r. dla województwa podkarpackiego wykazały przekroczenia obowi zuj cego 
poziomu dopuszczalnego powi kszonego o margines tolerancji (poziom 26 µg /m3) na 

obszarach miejskich. Po przeanalizowaniu wyników pomiarów ze stacji monitoringu 
powietrza oraz wyników modelowania, dokonano klasyfikacji stref w województwie 
podkarpackim ze wzgl du na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego pyłem PM2,5 

w kryterium ochrony zdrowia. Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zakwalifikowane 
zostały do klasy C co oznacza, e na terenie województwa wyst piło przekroczenie 

                                           

8 ródłoŚ opracowanie własne na podstawieŚ „Roczna Ocena Jako ci Powietrza w województwie 
podkarpackim w 2013”, WIO  Rzeszów 
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warto ci dopuszczalnej powi kszonej o margines tolerancji ustalonej dla pyłu PM2,5 

w powietrzu. Wyniki pomiarów i modelowania były podstaw  do wyznaczenia obszarów 
przekroczeń pyłu PM2,5 w województwie podkarpackim. Ł cznie w województwie 
podkarpackim wyznaczono 17 obszarów przekroczeń w zakresie dopuszczalnego st enia 
redniorocznego pyłu PM2,59. 

 

Mapa 5. Rozkład st e  redniorocznych benzo(a)piranu w województwie podkarpackim w 2Ńń3 r. 

( ródłoŚ Roczna Ocena Jako ci Powietrza w województwie podkarpackim w 2Ńń3, WIO  Rzeszów) 

W województwie podkarpackim ze wzgl du na zanieczyszczenie powietrza 
atmosferycznego benzo(a)pirenem w kryterium ochrony zdrowia stref  miasto Rzeszów 

                                           

9 ródłoŚ opracowanie własne na podstawieŚ „Roczna Ocena Jako ci Powietrza w województwie 
podkarpackim w 2013”, WIO  Rzeszów 
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i podkarpack  zakwalifikowano do klasy C co oznacza, e na terenie województwa 
wyst piło przekroczenie warto ci docelowej ustalonej dla B(a)P w powietrzu10. 

 

5.5 ANALIZA JAKO CI POWIźTRZA NA TERENIE MIASTA 

PRZźMY LA 

W zakresie oceny jako ci powietrza substancji, zanieczyszczeń województwo 
podkarpackie podzielone zostało na dwie strefy. Stref  stanowi  miasto Rzeszów o liczbie 
mieszkańców przekraczaj cej 100 tys. oraz pozostała cz ć województwa, jako strefa 
podkarpacka, w granicach której poło one jest miasto Przemy l. 

Źo analizy istniej cego stanu jako ci powietrza w mie cie Przemy l wybrano lata 

2012-2013 z uwagi na fakt, i  ocen  jako ci powietrza dokonuje si  w skali pełnego roku 
kalendarzowego. 

Poziomy st eń zanieczyszczeń do osi gni cia i utrzymania w strefach, według 
Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Źz. U. z dnia 18 wrze nia 2012 r., poz. 1031), toŚ 

 pył zawieszony PM10 o okresie u redniania wyników 24 godziny - 50 μg/m3; 

dopuszczalna cz sto ć przekraczania w ci gu roku – 35 dni, pył zawieszony PM10 
o okresie u redniania wyników pomiarów rok kalendarzowy – 40 μg/m3, 

 pył zawieszony PM2,5 o okresie u redniania wyników pomiarów rok kalendarzowy 
– 25 μg/m3, 

 benzo(a)piren o okresie u redniania wyników pomiarów rok kalendarzowy – 

1 ng/m3. 

Źla standardu jako ci powietrza odnosz cego si  do st eń redniorocznych pyłu 
PM2,5 wyznaczono poziom dopuszczalny wynosz cy 25 μg/m3, który powinien zostać 
osi gni ty do 2015 roku. Źo tego czasu dopuszcza si  przekraczanie poziomu 
dopuszczalnego o ustalony dla ka dego roku margines tolerancji. Od 2020 roku poziom 

dopuszczalny redniej rocznej warto ci pyłu PM2,5 zostanie obni ony do 20 μg/m3. 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza w mie cie Przemy l realizowany był w oparciu 

o nast puj ce stacje pomiarów warto ci st eń substancji prowadzone przez WIO  
w Rzeszowie: 

 Przemy l pl. Źominikański, 

 Przemy l ul. Mickiewicza, 

 Przemy l ul. Grunwaldzka. 

Źla wszystkich substancji podlegaj cych ocenie, stref  podkarpack , w granicach 

której poło one jest miasto Przemy l zaliczano do jednej z poni szych klasŚ 

 klasa A - je eli st enia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały 
odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów 
długoterminowych, 

 klasa B - je eli st enia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy 

dopuszczalne, lecz nie przekraczały poziomu dopuszczalnego powi kszonego 

o margines tolerancji, 

                                           

10 ródłoŚ opracowanie własne na podstawieŚ „Roczna Ocena Jako ci Powietrza w województwie 
podkarpackim w 2013”, WIO  Rzeszów 
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 klasa C - je eli st enia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy 
dopuszczalne lub docelowe powi kszone o margines tolerancji, w przypadku gdy 

ten margines jest okre lony, 
 klasa D1 - je eli st enia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały 

poziomu celu długoterminowego, 
 klasa D2 - je eli st enia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu 

długoterminowego. 

Na postawie „Rocznych ocen jako ci powietrza w województwie podkarpackim dla lat 

2012, 2013 na terenie miasta Przemy l” stwierdzono przekroczenia normatywnych st eń 
nast puj cych substancjiŚ pyłu zawieszonego PM10, PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu. 
W niniejszym podrozdziale przedstawiono wyniki pomiarów substancji mierzonych 
w stacji pomiarowej, zlokalizowanej na terenie miasta. 

W poni szej tabeli przedstawiono warto ci dopuszczalne oraz wyniki pomiarów st eń 

redniorocznych substancji mierzonych na stacjach pomiarowych zlokalizowanych 

w Przemy lu przy ul. Mickiewicza oraz Grunwaldzkiej. W tabelach zestawiono warto ci 
st eń pył zawieszonego PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu, ołowiu, 
benzenu, dwutlenku azotu oraz siarki. St enie pyłu zawieszonego PM10 okre lane jest 
dobowo i redniorocznie, natomiast st enie pozostałych substancji okre lana jest jako 
rednia z roku kalendarzowego. W kolejnych tabelach przedstawiono warto ci st eń 
redniorocznych wybranych substancji. Analiza st eń substancji z wcze niejszych lat 

została przedstawiona dokładnie w Programie Ochrony Powietrza dla strefy 

Podkarpackiej. 

Tabela 3. Warto ci st e  redniorocznych substancji mierzonych w Przemy lu w 2Ńń2 roku 

Nazwa 

substancji 

Stanowisko 

pomiarowe w 

Przemy lu 

Rodzaj 

pomiarów 

rednioroczne warto ci st e  

warto ć 
pomiarowa 

[μg/m3] 

warto ć 
dopuszczalna 

[μg/m3] 

PM10 ul. Mickiewicza manualne 49,9 40 

PM2,5 ul. Mickiewicza automatyczne 39,3 27 

B(a)P ul. Mickiewicza automatyczne 0,0063 0,001* 

As ul. Mickiewicza manualne 0,0016 0,006* 

SO2 ul. Mickiewicza automatyczne 7,4 - 

NO2 
ul. Mickiewicza 

automatyczne 
niepełna seria 

pomiarowa 
40 

Cd ul. Mickiewicza manualne 0,0001 0,005* 

Ni ul. Mickiewicza manualne 0,0022 0,02* 

Pb ul. Mickiewicza manualne 0,03 0,5 

benzen ul. Mickiewicza Pasywne 2,5 5 

* - warto ć docelowa    
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Tabela 4. Warto ci st e  redniorocznych substancji mierzonych w Przemy lu w 2Ńń3 roku  

Nazwa 

substancji 

Stanowisko 

pomiarowe w 

Przemy lu 

Rodzaj 

pomiarów 

rednioroczne warto ci st e  

warto ć 
pomiarowa 

[μg/m3] 

warto ć 
dopuszczalna 

[μg/m3] 

PM10 ul. Grunwaldzka automatyczne 34,3 40 

PM2,5 ul. Grunwaldzka automatyczne 24,3 26 

B(a)P ul. Grunwaldzka manualne 0,0039 0,001* 

As ul. Grunwaldzka manualne 0,0011 0,006* 

SO2 ul. Grunwaldzka automatyczne 6,3 - 

NO2 ul. Grunwaldzka automatyczne 16,6 40 

Cd ul. Grunwaldzka automatyczne 0,0006 0,005* 

Ni ul. Grunwaldzka manualne 0,0011 0,02* 

Pb ul. Grunwaldzka manualne 0,02 0,5 

benzen ul. Grunwaldzka - 1,8 5 

* - warto ć docelowa    

Przedstawione w powy szych tabelach warto ć st enia pyłu zawieszonego PM10 
przekraczaj  warto ć rednioroczn  w 2012 roku, okre lon  w rozporz dzeniu Ministra 
rodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji 

w powietrzu (tj. Źz. U. 2012 nr 0 poz. 1031). W 2013 r. nie została przekroczona 
rednioroczna warto ć st enia pyłu zawieszonego. Warto ć st enia redniorocznego 

pyłu PM2,5 przekroczyła warto ć dopuszczaln  oraz margines tolerancji. Zanotowano 

ponad trzykrotne przekroczenie redniorocznej warto ci st enia benzo(a)pirenu w 2013 

roku. 

Na kolejnych rysunkach przedstawiono st enia 24-godzinne pyłu zawieszonego 
PM10, które w latach 2012-2013 oraz wcze niejszych przekraczaj  maksymaln  
dopuszczaln  warto ć dobow  35 dni w ci gu roku.  

 

Rysunek 1. Liczba przekrocze  dobowych pyłu PMńŃ oraz maksymalne st enia 24 godzinne 
w poszczególnych miesi cach 2Ńń2 r. ( ródłoŚ Roczna Ocena Jako ci Powietrza w województwie 
podkarpackim w 2012, WIO  Rzeszów) 
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Rysunek 2. Liczba przekrocze  dobowych pyłu PMńŃ oraz maksymalne st enia 24 godzinne 
w poszczególnych miesi cach 2Ńń3 r. ( ródłoŚ Roczna Ocena Jako ci Powietrza w województwie 

podkarpackim w 2Ńń3, WIO  Rzeszów) 

Z przedstawionych danych dla 2012 oraz 2013 roku wynika, e przekroczenia normy 
dobowej pyłu PM10 notowane s  przede wszystkim w okresie grzewczym. W 2012 oraz 

2013 r. najwi cej przekroczeń dobowych na stacjach pomiarowych zlokalizowanych 

w Przemy lu wyst powało w miesi cachŚ styczeń, luty, marzec. 

Analizuj c dane meteorologiczne dla lat 2012-2013 oraz zmienno ć z ró nych ródeł 
emisji mo na stwierdzić, e głównym ródłem st eń była niska emisja - spalanie paliw 

stałych dla celów komunalnych i bytowo-gospodarczych. 

W Przemy lu na poziom notowanych na stacjach st eń wpływ wywiera równie  
emisja liniowa, poniewa  przekroczenia notowane były równie  poza sezonem 
grzewczym. 

W poni szej tabeli przedstawiono wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń 
dla miasta Przemy l jakie obowi zywały w latach 2012-2013. 

Tabela 5. Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszcze  ( ródłoŚ Roczna Ocena Jako ci 
Powietrza w województwie podkarpackim w 2Ńń2, 2Ńń3, WIO  Rzeszów) 

Obszar 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszcze  

SO2 NO2 CO C6H6 PM10 PM2,5 As Cd Ni Pb B(a)P O3 

miasto Przemy l 
strefa podkarpacka 

Lata 2012-2013 

A A A A C C A A A A C A 

Z przedstawionej analizy dokonanej na podstawie Ocen jako ci powietrza dla 2012 
oraz 2013, jak równie  aktualnego Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Podkarpackiej 
wynika, i  zanieczyszczeniami decyduj cymi o stanie jako ci powietrza w mie cie 
Przemy lu s  substancjeŚ 

 pył zawieszony PM10, 
 pył zawieszony PM2,5, 
 benzo(a)piren. 
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6. CHARAKTERYSTYKA PRZEWIŹYWANYCH PRZźŹSI WZI Ć 
MODERNIZACYJNYCH 

W niniejszym rozdziale Programu dokonano analizy konkurencyjno ci ró nych 
przedsi wzi ć, uwzgl dniaj cej efekt ekologiczny danego działania, ekonomi  realizacji 
przedsi wzi cia, jak równie  aktualne mo liwo ci techniczne oraz technologiczne. 

Wykonana analiza dotyczyła nast puj cych przedsi wzi ć, tj.Ś 

 likwidacji indywidualnego ródła ciepła i podł czenie do miejskiej sieci 

ciepłowniczej, 
 wymiany kotła centralnego ogrzewania/wymian  kotła i instalacji centralnego 

ogrzewania (c.o.) i/lub ciepłej wody u ytkowej (c.w.u.), 
 termomodernizacji (docieplenie cian budynku, wymian  okien), 
 zastosowania alternatywnych ródeł ciepła (kolektorów słonecznych, pomp 

ciepła). 

Nale y zaznaczyć, jednak i  istotn  barier  przy realizacji wymienionych 

przedsi wzi ć jest brak podstaw prawnych, umo liwiaj cych wprowadzenie wskazanych 

zmian. Jedynym mo liwym rozwi zaniem jest dobrowolna współpraca wła cicieli 
nieruchomo ci, przy wsparciu finansowym ze strony administracji. 

Ponadto wa n  rol  powinna odgrywać w tym zakresie edukacja ekologiczna, 

u wiadamiaj ca mieszkańców o negatywnym wpływie zanieczyszczeń nie tylko na 

rodowisko, ale równie  na zdrowie człowieka. 

Poni ej przedstawiono charakterystyk  przewidywanych przedsi wzi ć 
modernizacyjnych, w ród których wyró niamy przedsi wzi cia powoduj ce likwidacj  
niskiej emisji, jak równie  przedsi wzi cia powoduj ce jej ograniczenie. 

Dane pozyskane z przeprowadzonej na terenie miasta Przemy la ankietyzacji 
(ankietyzacja, została szczegółowo opisana w rozdziale 8. Analiza wyników ankietyzacji) 
wskazuj , e najwi kszy udział w strukturze systemu grzewczego w mie cie maj  kotły 
w glowe z mo liwo ci  spalania drewna (33%), w nast pnej kolejno ci kotły gazowe 
(16%) i inne systemy nie wymienione w ankietyzacji (16%). Ponadto redni udział w 
systemie grzewczym maj Ś piece kaflowe (11%) oraz piece kuchenne (11%). 

Najmniejszy udział natomiast wykazuj Ś kotły gazowe z podajnikiem, kotły lub piece 
wył cznie na drewno, kotły olejowe oraz ogrzewanie elektryczne. 

POŹŁ CZźNIź ŹO MIźJSKIźJ SIźCI CIźPŁOWNICZEJ 

Najefektywniejszym działaniem, bior c pod uwag  efekt ekologiczny, jest całkowita 
likwidacja indywidualnego ródła ciepła i podł czenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Czynno ci zwi zane z rozbudow  miejskiej sieci ciepłowniczej, mog  stanowić dla 

mieszkańców pewne uci liwo ci, które zwi zane s  z pracami ziemnymi, mog cymi 

powodować zwi kszone pylenie oraz hałas. Ponadto ww. prace mog  sprawiać równie  
utrudnienia w ruchu komunikacyjnym. Likwidacja indywidualnego ródła ciepła 
i podł czenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, gwarantuje nast puj ce korzy ci, tj.Ś 
całkowit  redukcj  (przeniesienie) emisji innych zanieczyszczeń (nie tylko pyłu 
zawieszonego PM10), co tym samym, w przypadku ci gle zaostrzaj cych si  norm 
st eń, rozwi zuje problem ograniczenia emisji tak e takich zanieczyszczeń jak CO2, 

NOx, SO2, NO2, a w kolejnych latach równie  pyłu zawieszonego PM2,5, oraz 

zlikwidowanie problemu, tj.: 
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 zasilania w paliwo oraz w przypadku paliwa stałego lub oleju rozwi zanie 
problemu magazynowania paliwa w obszarze cisłej zabudowy, 

 wywozu odpadów powstaj cych w procesie spalania (brak powstawania 

odpadów), 

 zaopatrzenia mieszkańców miasta w ciepł  wod  u ytkow , 
 starzenia si  instalacji spalania i pogarszania si  parametrów emisji 

w przyszło ci. 

Opisany powy ej efekt, mo na równie  uzyskać poprzez wykorzystanie ogrzewania 
elektrycznego (koszty eksploatacyjne s  bardzo wysokie), b d  u ycie pompy ciepła 

(koszty inwestycyjne s  bardzo wysokie). 

Podł czenie do miejskiej sieci ciepłowniczej zapewnia równie Ś 

 konkurencyjno ć pod wzgl dem ceny ciepła, w porównaniu do obiektów 
ogrzewanych kotłami na olej opałowy lekki, gaz ziemny i propan-butan oraz 

w stosunku do ogrzewania elektrycznego, 

 du y komfort u ytkowania w zła cieplnego wyposa onego w nowoczesn  
automatyk , która pozwala gospodarować ciepłem zgodnie z faktycznym 

zapotrzebowaniem odbiorcy i zapewnia tym samym stał  kontrol  nad ilo ci  
dostarczonego ciepła, 

 du e bezpieczeństwo działania, m.in.Ś bezobsługowo ć, brak zagro enia 
wybuchem czy zatruciem gazu, wymiennikownia ciepła nie wymagaj ca 

stałego dozoru UŹT (odbiór jednorazowy) oraz przegl dów kominiarskich. 

Z danych pozyskanych w ankietyzacji, wynika i  najwi kszy procent mieszkańców 
miasta Przemy la wyraziło ch ć podł czenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (25%). 

W aktualizacji projektu zało eń do planu zaopatrzenia w ciepło, energi  elektryczn  
i paliwa gazowe dla gminy miejskiej Przemy l, wyliczono i  na terenie miasta wyst puj  
budynki o ł cznej powierzchni grzewczej około 2 067 tys. m2 (tj.: zabudowa 

jednorodzinna, wielorodzinna i pozostała), dla których zapotrzebowanie mocy cieplnej 

okre lono na ok. 158,8 MWt. Zapotrzebowanie na moc ciepln  sfery produkcyjnej na 

terenie miasta wyliczono aktualnie na ok. 78 MWt. Całkowite zapotrzebowanie na moc 
ciepln  dla obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Przemy la wyliczono na 
236,8 MWt. 

Ww. dokument zakłada podł czenie nowych obiektów do systemu ciepłowniczego, 
a przede wszystkim nowego budownictwa wielorodzinnego. W opracowaniu tym 

przedstawiono prognoz  zało eń rozbudowy systemu ciepłowniczego na terenie miasta, 

w podziale na 3 scenariusze, tj.:  

 optymalnyŚ zało enie i  system ciepłowniczy pokryjeŚ 
 budynki jednorodzinne: 0,5%, 

 budynki wielorodzinne: 70%, 

 budynki pozostałeŚ 50%, 

 minimalnyŚ zało enie i  system ciepłowniczy pokryjeŚ 
 budynki jednorodzinne: 0,1%, 

 budynki wielorodzinne: 40%, 

 budynki pozostałeŚ 30%, 

 maksymalnyŚ zało enie i  system ciepłowniczy pokryjeŚ 
 budynki jednorodzinne: 1%, 

 budynki wielorodzinne: 90%, 

 budynki pozostałeŚ 60%. 
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WYMIANA (LIKWIDACJA) KOTŁA CźNTRALNźżO OżRZEWANIA/WYMIANA 

KOTŁA I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (C.O.) I /LUB CIźPŁźJ 
WOŹY U YTKOWźJ (C.W.U.) 

Inwestycja ta mo e dotyczyć wymiany samego urz dzenia grzewczego i/lub instalacji 

grzewczej, przy której nast puje przej cie z paliwa stałego na paliwo bardziej ekologiczne 

(konwersja z tradycyjnego w gla naŚ gaz, olej opałowy lub energi  elektryczn ). Za 

podstawowe kryterium przy wyborze kotła, przyj to rodzaj spalanego w nim paliwa, co 

wpłynie na pó niejsze koszty eksploatacji, jak równie  na wygod  i bezpieczeństwo. 

Poni szy schemat przedstawia podział technologii stosowanych do ogrzewania 

w budynkach jedno- i wielorodzinnych w kolejno ci wielko ci emisji zanieczyszczeń, 

pochodz cych ze spania paliw stosowanych w poszczególnych technologiach. 
Poszczególne technologie zostały uszeregowane rosn co pod k tem wielko ci emisji. 

 

 

Poni sza tabela przedstawia charakterystyk  ekologicznych ródeł ciepła, 
uwzgl dniaj c ich zalety oraz wady. 

paliwa stałe surowe, w giel surowy, biomasa stała  
(drewno, słoma, ziarno, trawy) 

stałe paliwa otrzymywane w wyniku termicznej obróbki surowych paliw  
(brykiet paliwa bezdymnego, karbonizat, koks) 

paliwa ciekłe  

gaz  
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Tabela 6. Zalety i wady ekologicznych ródeł ciepła zasilanych gazem, olejem oraz energi  
elektryczn  (opracowanie własne na podstawie httpŚ//ladnydom.pl/budowa) 

Rodzaj ekologicznego ródła ciepła Zalety Wady 

Nowoczesne kotły w glowe (w tym kotły retortowe) 

Zró nicowanie stałych paliw, 
wykorzystywanych w indywidualnym 

ogrzewnictwie, wymaga zastosowania 

odpowiednich instalacji spalania, 

uwzgl dniaj cych ich specyficzne 
wła ciwo ci. Żizykochemiczne wła ciwo ci 
paliwa, tj.Ś wielko ć ziarna, jego 
jednorodno ć, zawarto ć wilgoci i popiołu, 
jego charakterystyczne temperatury 

i skład chemiczny (udział Ca, Mg, K, Na), 
spiekalno ć, zawarto ć cz ci lotnych, 
zawarto ć siarki, chloru, bromu, metali 
ci kich (Hg, As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, V) 

wpływaj  na ilo ć emitowanych 
zanieczyszczeń, jak równie  na sprawno ć 
energetyczn  spalania. Źlatego te  
konieczny jest dobór wła ciwo ci 
fizykochemicznych paliw do techniki 

spalania i konstrukcyjno-technicznego 

rozwi zania kotła/pieca. Poprzez 

stosowanie paliwa stałego o małej 
zawarto ci popiołu i siarki, mo na 
ograniczyć emisj  pyłu, metali ci kich 
oraz siarki. Zakłady wydobywcze w gla 
kamiennego produkuj  kwalifikowane 
sortymenty w glowe przeznaczone przede 
wszystkim do spalania w nowoczesnych 

kotłach z automatyzacj  procesu spalania 
(tj.Ś kotły retortowe i posuwowe). Ww. 
sortymenty mog  być równie  
wykorzystywane w nowoczesnych kotłach 
komorowych z technik  spalania 
współpr dowego lub krzy owego (tzw. 
dolne spalanie). Cechami 

charakterystycznymi kwalifikowanych 

paliw s  wysokie parametry jako ciowe, 
pod wzgl dem uziarnienia, zawarto ci 
popiołu, wilgoci i siarki. Ponadto istotne 
s  tak e niskie wska niki spiekalno ci 
paliw (optymalnie RI < 5) oraz 

odpowiednio wysokie charakterystyczne 

temperatury topliwo ci popiołu. 

Stosowanym paliwem w piecach i kotłach 

 wygoda i korzy ć 
finansowa 

(u ytkownik sam 
decyduje o 

momencie 

wł czenia 
ogrzewania), 

 du y wybór 
urz dzeń 
grzewczych 

 pozostało ć 
odpadów, 

 konieczno ć 
obsługi 
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r cznie opalanych, powinien być 
stosowany w giel w kwalifikowanym 

sortymencie orzecha lub groszku oraz 

brykiety w glowe, optymalnie 

o nast puj cych wła ciwo ciachŚ 

 sortyment w glaŚ groszek lub orzech 

płukany, 
 typ w glaŚ 31 lub 32 (max 33), 

 warto ć opałowaŚ Qai≥27MJ/kg, 
 zawarto ć wilgociŚ WRt<12%, 
 zawarto ć popiołuŚ Aa≤5%, 
 zawarto ć siarkiŚ Sad≤0,8%, 
 zdolno ć spiekaniaŚ RI<25. 

Wielko ć emisji TSP i benzo(a)pirenu 
w trakcie spalania ró nych w gli w piecu 

jest na zbli onym poziomie, natomiast 
spalenie tego samego w gla w kotle 
r cznym (z dystrybucj  powietrza) 
powoduje spadek emisji ponad 10-krotny. 

Zastosowanie automatyzacji spalania 

zdecydowanie ogranicza emisje TSP 

(o ponad 80%) i benzo(a)pirenu (o ponad 

99%), w porównaniu do spalania 
w piecach. 

Nale y mieć na uwadze, i  ka da technika 
spalania, typ urz dzenia grzewczego 
posiada okre lone wymagania jako ciowe 
odno nie stosowanego paliwa, które 
zapewniaj  uzyskanie deklarowanej przez 
producenta sprawno ci energetycznej 
oraz efektywno ci ekologicznej 
(dokumentacja DTR). 

Paliwa kwalifikowane przeznaczone s  
przede wszystkim do spalania 

w nowoczesnych kotłach z automatyzacj  
procesu spalania (tj.Ś kotły retortowe 
i posuwowe). Ww. paliwa mog  być 
równie  wykorzystywane w nowoczesnych 
kotłach komorowych z technik  spalania 
współpr dowego lub krzy owego (tj.Ś 
dolne spalanie). 

Najnowszym rozwi zaniem kotłów c.o. s  
kotły retortowe, palnikowe wyposa one 
w system dystrybucji powietrza 

pierwotnego i wtórnego oraz retort , do 
której cyklicznie doprowadzone jest 
kwalifikowane stałe paliwo (tj.Ś w giel, 
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pelety drzewne) do górnej strefy 
spalania. Zautomatyzowanie procesu 

spalania w tych kotłach powoduje, i  
charakteryzuj  si  bardzo wysok  
sprawno ci  energetyczn  (nawet ponad 
90%), a redukcja emisji zanieczyszczeń 
si ga prawie 99% dla tlenku w gla, 
lotnych zwi zków organicznych, 
benzo(a)pirenu i innych 

wielopier cieniowych w glowodorów 
aromatycznych. 

Kotły gazowe (gaz ziemny) 

Za najtańsze ekologiczne paliwo do 
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 
uwa any jest gaz ziemny. W celu 
doprowadzenia do budynku gazu 

sieciowego, nale y zbudowaćŚ przył cze 
gazowe, czyli odcinek przewodu mi dzy 
sieci  gazow  i szafk  z kurkiem 
głównymś zewn trzn  instalacj  gazow , 
ł cz c  kurek główny z zaworem 
zamontowanym w szafce gazowej. Za 

przebieg przył cza gazowego oraz jego 

wykonanie odpowiada zakład gazowniczy. 
Natomiast trasa instalacji układanej na 
działce, zale y ju  od wła ciciela działki 
(wzdłu  tej trasy musi być bowiem 
wyznaczona tzw. strefa kontrolowana). 

Stref  kontrolowan  jest pas o szeroko ci 
1 m, na którym nie mo na wznosić 
adnych budowli, sadzić drzew ani 

układać adnych przewodów (np. 
wodoci gowych, elektrycznych, 
kanalizacyjnych). Odległo ć mi dzy 
przebiegaj c  w ziemi rur  zewn trznej 
instalacji gazowej, a ogrodzeniem mo e 
być zmniejszona do 0,5 m. Po otrzymaniu 

ąwarunków przył czenia do sieci gazowej” 
z zakładu gazowniczego, nale y zawrzeć 
z przedsi biorstwem gazowniczym 
ąUmow  przył czeniow ą. Zgodnie z ww. 
umow Ś 

- dostawca gazu bierze na siebie 

obowi zek zaprojektowania i wykonania 
przył cza gazowego; 

- do klienta nale yŚ 

 wygoda i korzy ć 
finansowa 

(u ytkownik sam 
decyduje 

o momencie 

wł czenia 
ogrzewania), 

 du y wybór 
urz dzeń 
grzewczych, 

 funkcjonalno ć 
kotłów 
(nowoczesne 

sterowanie), 

mo na je 
zamontować 
równie  w 
pomieszczeniach 

typowo 

u ytkowych, np. 
łazience czy 
kuchni. 

 brak potrzeby 

przeznaczania 

specjalnego 

pomieszczenia na 

kotłowni  lub 
magazyn opału 

 praktycznie 

bezobsługowe 

 sieć gazowa 

niestety nie 

wsz dzie jest 
dost pna, 

 zdarza si , e 
przył cze 
gazowe okazuje 

si  do ć 
kosztowne 
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 zlecenie wykonania projektu 

instalacji, 

 uzyskanie pozwolenia na budow , 
 wybranie wykonawcy zewn trznej 

oraz wewn trznej instalacji gazowej. 

Po wykonaniu i sprawdzeniu instalacji 

(przeprowadzenie próby szczelno ci) oraz 

odebraniu (konieczny odbiór kominiarski), 
dochodzi do podpisania ostatniego 

dokumentu - ąUmowy sprzeda y gazuą. 
Po podpisaniu ww. umowy, nast puje 
nagazowanie instalacji oraz 

zamontowanie gazomierza. 

Podział kotłów wykorzystuj cych gaz 
ziemny jako paliwo jest nast puj cyŚ 

 ze wzgl du na usytuowanieŚ stoj ce i 
wisz ce, 

 pod wzgl dem funkcjonalnymŚ 
jednofunkcyjne (ogrzewaj  wod  
jedynie na potrzeby centralnego 

ogrzewania) i dwufunkcyjne 

(przystosowane zarówno 
do ogrzewania jak i przygotowywania 

ciepłej wody), 
 ze wzgl du na budow  komory 

spalania i zwi zany z tym sposób 
pobierania powietrza do spalania oraz 

sposób odprowadzania spalinŚ kotły z 
otwart  komor  spalania (pobieraj  
powietrze do spalania z 

pomieszczenia, w którym si  
znajduj ) i kotły z zamkni t  komor  
spalania (powietrze pobierane jest za 

pomoc  specjalnego przewodu 
bezpo rednio z zewn trz), 

 ze wzgl du na sposób działaniaŚ 
tradycyjne i kondensacyjne (kotły 
kondensacyjne odzyskuj  ciepło 
z pary wodnej zawartej w spalinach, 

dzi ki czemu maj  wysok  sprawno ć 
- nawet 107 %, kotły te wymagaj  
zastosowania specjalnych, odpornych 

na działanie kondensatu kominów – 

ze stali lub kamionki kwasoodpornej). 

Kotły gazowe (gaz płynny) 
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żaz płynny podobnie jak gaz z sieci 
pozwala korzystać w domu 
z nowoczesnego, bezobsługowego 
systemu ogrzewania. żaz ten nale y 
przechowywać w specjalnym zbiorniku 
podziemnym lub naziemnym. 

Zapotrzebowanie na ilo ć gazu płynnego 
zale y od ł cznej mocy znajduj cych si  
w domu urz dzeń grzewczych. Źostawcy, 
którzy zajmuj  si  dostaw  gazu, zwykle 
zapewniaj  kompleksow  obsług  
zwi zan  z wykonaniem instalacji 

zewn trznej, tj.Ś przygotowuj  jej 
projekt, dostarczaj  i montuj  zbiornik z 
armatur , wykonuj  zewn trzn  
instalacj  oraz załatwiaj  jej odbiór przez 
inspektora Urz du Źozoru Technicznego. 
Przewa nie dostawcy gazu oferuj  do 
celów ogrzewania domu czysty propan lub 
mieszank  propanu i butanu. Czysty 
propan, ze wzgl du na nisk  temperatur  
parowania (-42°C) mo e być 
przechowywany w zbiornikach 

naziemnych i podziemnych. Mieszanka 

propanu mo e być przechowywana w 
zbiornikach podziemnych. Rodzaje kotłów 
gazowych na gaz płynny, s  nast puj ce: 

 stoj ce i wisz ce, 
 jedno- i dwufunkcyjne, 

 z otwart  i zamkni t  komor  
spalania, 

 tradycyjne, kondensacyjne. 

 uniwersalno ć – 

gazem płynnym 

mo na ogrzewać 
wod , dom i na 
nim gotować, 

 du y wybór 
urz dzeń 
grzewczych, 

 niskie koszty 

przył cza i 
zbiornika, 

 mo liwo ć wyboru 
dostawcy, 

 krótki czas 
przył czenia 

 wysoka cena 

paliwa, 

 konieczno ć 
magazynowania 

i kontrolowania 

stanu zbiornika, 

 konieczno ć 
zapewnienia 

odpowiednich 

warunków do 

zamontowania 

zbiornika 

Kotły olejowe 

Podobny komfort ogrzewania oraz 

przygotowywania ciepłej wody jak kotły 
na gaz ziemny, zapewniaj  kotły olejowe. 
Wad  tego typu urz dzeń s  du o wy sze 
koszty eksploatacyjne. Nowoczesne kotły 
olejowe s  ju  zautomatyzowane, coraz 
mniej awaryjne, jednak e nadal 
wymagaj  nadzoru. Przewa aj cym 
rodzajem kotłów olejowych, s  kotły 
stoj ce (jedno- i dwufunkcyjne), 

natomiast do wyboru s  równie  kotły 
wisz ce, jednofunkcyjne, z wbudowanym 

zasobnikiem ciepłej wody oraz 
kondensacyjne. Najefektowniejszymi 

 mo liwo ć wyboru 
dostawcy paliwa 

i terminu jego 

zakupu, 

 komfort 

eksploatacji 

porównywalny do 

gazu z sieci, 

 bezpieczeństwo 
w u ytkowaniu 
oleju opałowego - 

nie tworzy 

mieszaniny 

wybuchowej, tak 

 konieczno ć 
systematyczneg

o czyszczenia 

i regulowania 

palników, 
 cena oleju 

uzale niona od 
cen ropy, 

 konieczno ć 
magazynowania

, 

 mo liwo ć 
wydzielania 

przez olej 

nieprzyjemnego 
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urz dzeniami spalaj cymi olej opałowy s  
kondensacyjne kotły olejowe, ich 
sprawno ć jest o ok. 10% wy sza ni  

tradycyjnych kotłów olejowych. 

Kotłownie olejowe powinny spełniać 
odpowiednie wymogi budowlane oraz 

instalacyjne (tj.: kubatura nie mniejsza 

ni  8 m3, wysoko ć minimalna 2,2 m). 
Paliwo magazynowane w zbiornikach, jest 

z nich automatycznie dostarczane do 

kotła. Przy pojemno ci zbiornika nie 
przekraczaj cej 1 m3, zbiornik mo na 
postawić w tym samym pomieszczeniu co 
kocioł. Ponadto przewód odprowadzaj cy 
spaliny powinien być wykonany ze stali 
kwasoodpornej. 

jak gaz. zapachu w 

pomieszczeniu, 

w którym si  go 
przechowuje 

Ogrzewanie elektryczne 

źnergia elektryczna jest uwa ana za 
najłatwiej dost pne ródło ciepła. 
Urz dzenia grzewcze zasilane ww. 
ródłem charakteryzuj  si  wysok  

sprawno ci . Nale y pami tać, e im dom 
jest bardziej energooszcz dny, tym 
bardziej opłacalne staje si  ogrzewanie 
elektryczne. 

Zakłady energetyczne maj  do 
zaproponowania korzystne oferty dla osób 
ogrzewaj cych dom energi  elektryczn . 
Najbardziej popularn  ofert  jest 
dwustrefowa - ż12 (tańszy pr d mo na 
pobierać noc  w godzinach 22-7 oraz w 

ci gu dnia, najcz ciej w godzinach 13-

17). Ponadto wybrać mo na równie  
taryf  weekendow , w której pr d jest 
tańszy od poniedziałku do pi tku (w 

godzinach 21-6) oraz przez cał  sobot  i 
dni ustawowo wolne od pracy. 

ródłem ciepła mog  byćŚ 

 grzejniki elektryczne – stanowi ce 
podstawowy, b d  uzupełniaj cy 
element instalacji grzewczej (rodzaj, 

tj.: grzejniki konwekcyjne, 

promiennikowe i olejowe), 

 piece akumulacyjne: 

 z rozładowaniem statycznym - piec 

oddaje zakumulowane ciepło przez 

 niskie koszty 

inwestycyjne przy 

ogrzewaniu 

podłogowym, jak 
i piecami 

akumulacyjnymi 

 wysokie koszty 

eksploatacyjne, 

zwłaszcza 
w domach słabo 
ocieplonych 
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obudow  lub uchylaj c  si  
przepustnic , któr  wypływa ciepłe 
powietrze, sterowanie prac  tych 
urz dzeń jest cz sto ograniczone, 
a w mało zaawansowanych modelach 
praktycznie niemo liwe, dlatego nie 

mo na zatrzymać nagromadzonego 
ciepła - piec nagrzewa si  i od razu 
oddaje ciepło a  do całkowitego 
wystygni cia, stawia si  je 
w pomieszczeniach, w których 
komfort ogrzewania i dokładne 
ustawienie temperatury nie s  
najwa niejsze, 

 z rozładowaniem dynamicznym - 

zakumulowane w bloku kamiennym 

ciepło przekazywane jest 
przepływaj cemu przez piec 
powietrzu, którego obieg wymusza 
wbudowany wentylator, z kolei jego 

prac  zarz dza układ steruj cy, który 
wł cza dmuchaw  i usuwa nagrzane 
powietrze - ale tylko w ilo ci 
potrzebnej do ogrzania 

pomieszczenia. Zastosowane do 

sterowania układy elektroniczne 
sprawiaj , e nagrzewanie si  pieca 
oraz oddawanie ciepła s  
kontrolowane i optymalizowane, 

 podłogowe ogrzewanie 
akumulacyjne: kable grzejne 

przykrywa si  warstw  betonu 
o grubo ci 7-15 cm, która gromadzi 
ciepło noc  i w dzień (kiedy pr d jest 
tańszy), a w dzień oddaje je do 
pomieszczeń. 

Miejskie Przedsi biorstwo źnergetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib  w Przemy lu 

w obowi zuj cej „Aktualizacji projektu zało eń do planu zaopatrzenia w ciepło, energi  

elektryczn  i paliwa gazowe”, okre liło zapotrzebowanie na energi  ciepln  (bez 
okre lenia sposobu ogrzewania) dla zabudowy mieszkaniowej - 80 W/m2, terenów pod 

usługi – 250 kWt/ha i terenów przemysłowych - 250 kWt/ha. 

GAZ SIECIOWY 

Na terenie Przemy la sieć gazowa posiada znaczne rezerwy przesyłowe (ok. 40-

50%), w zwi zku z czym mo liwy jest rozwój systemu gazowego bez ponoszenia 
znacznych kosztów na rozbudow  systemu. 
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Zatwierdzony przez Urz d Regulacji źnergetyki „Plan Rozwoju Operatora żazoci gów 
Przesyłowych żAZ-SYSTEM S.A. na lata 2009-2014” nie zakłada rozbudowy systemu 
przesyłowego na terenie miasta Przemy la. 

Oddział Zż w Jarosławiu prowadzi systematycznie działalno ć, d c  do poprawy 
pewno ci zasilania, polegaj c  m.in. naŚ 

 przebudowie odcinków sieci gazowej, znajduj cych si  w złym stanie 

technicznym, 

 rozbudowie sieci gazowej do obszarów zurbanizowanych, 
 tworzeniu poł czeń technologicznych (zasilanie pier cieniowe), 
 przebudowie stacji red-pom działaj cych w systemie dystrybucyjnym. 

Rozbudowa sieci gazowniczej na terenie Miasta Przemy la, dotyczy m.in.: 

Dzielnicy Zasanie: Osiedle Chrobrego, pomi dzy ulicami Monte Cassino kier. 
Chrobrego, Lipowica, Wołodyjowskiego, Ł towska, Wysockiego, Boczne W gierskiej; 

Źzielnicy ródmie cieŚ żrochowska, Kruhelska, Wituszyńska, (Kruhel Wielki), 

Żabryczna, Cegielniana, Kasztanowa, Kwiatowa, Źz. Sielec oraz cz ć Źz. Wilcze, 
Słowackiego z uwzgl dnieniem Strefy źkonomicznej. 

Zapotrzebowanie na gaz sieciowy na terenie miasta Przemy la, wynosi odpowiednio 
dla: 

 budownictwa wielorodzinnego: 7,5 tys. Nm3/h (109 ha), 

 terenów usługowo – handlowych: 3,3,6 tys. Nm3/h (389 ha), 

 terenów przemysłowo-produkcyjnych: 12,3 tys. Nm3/h (399 ha). 

Podsumowuj c ł czne maksymalne potrzeby, które wynikaj  z terenów rozwojowych 
to ok. 23,2 tys. Nm3/h (warto ć ta stanowi warto ć maksymaln , która mo e wyst pić 
przy pełnym zagospodarowaniu terenów rozwojowych miasta i nie wydaje si  
prawdopodobna do osi gni cia w najbli szej przyszło ci). Przyszłe zmiany 

zapotrzebowania na paliwa gazowe w zakresie odbiorców komunalnych w najbli szej 
perspektywie b d  powodowane z jednej strony podł czaniem budynków ju  
istniej cych, a z drugiej budynków nowo budowanych głównie jednorodzinnych. 
W „Aktualizacji projektu zało eń do planu zaopatrzenia w ciepło, energi  elektryczn  
i paliwa gazowe dla gminy miejskiej Przemy l”, przedstawiono prognoz  zało eń 
rozbudowy sieci gazowniczej na terenie miasta, w podziale na 3 scenariusze, tj.:  

 maksymalny, zakłada i Ś co roku do systemu gazowniczego b dzie 
podł czanych ok. 14 budynków istniej cych, ponadto b d  podł czane 

budynki nowo powstaj ce oraz rocznie b dzie przył czanych do systemu 
gazowniczego 80% budynków jednorodzinnych (warto ć ta ujmuje równie  
grup  budynków pozostałych). 

 optymalny, zakłada i Ś co roku do systemu gazowniczego b dzie 
podł czanych ok. 10 budynków istniej cych, ponadto b d  podł czane 

budynki nowo powstaj ce oraz rocznie b dzie przył czanych 60% budynków 
jednorodzinnych (warto ć ta ujmuje równie  grup  budynków pozostałych)ś 

 minimalny, zakłada i Ś co roku do systemu gazowniczego b dzie 
podł czanych ok. 6 budynków istniej cych, b d  podł czane budynki nowo 
powstaj ce oraz rocznie b dzie przył czanych 40% budynków 
jednorodzinnych (warto ć ta ujmuje równie  grup  budynków pozostałych)ś 
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Maj c na uwadze powy sze prognozy nale y stwierdzić, e podł czanie do systemu 
gazowniczego budynków istniej cych, jak równie  budynków nowoprojektowanych 
przyczyni si  do wzrostu zapotrzebowania na paliwo gazowe o ok. 1 372 Nm3/h. 

Istniej ce rezerwy systemu gazowniczego s  w stanie pokryć zwi kszone 
zapotrzebowanie na gaz, dlatego te  nie zachodzi konieczno ć znacz cej rozbudowy 
systemu. W przypadku gdy wzrost zapotrzebowania skupiony zostałby na niewielkim 
obszarze, konieczna mo e okazać si  zabudowa nowej stacji redukcyjnej I-go stopnia 

(lub te  rozbudowa istniej cej) b d  inwestycje w nowe sieci gazownicze redniego 
ci nienia. 

ENERGIA ELEKTRYCZNA 

Zapotrzebowanie na energi  elektryczn  na terenie miasta Przemy la, wynosi 
odpowiednio dla: 

 budownictwa wielorodzinnego i usługŚ 20,3 MW (254 ha), 

 budownictwa jednorodzinnego i usługŚ 6,5 MW (389 ha), 
 terenów przemysłowo-produkcyjnych: 32 MW (399 ha). 

Przewiduje si  zasilanie terenów rozwojowych poprzez rozbudow  sieci redniego 

i niskiego napi cia, jak równie  poprzez budow  nowych stacji transformatorowych 

(realizacj  zasilania terenów rozwojowych przewiduje si  w miar  ich 
zagospodarowywania). Nie przewiduje si  natomiast aby do 2030 roku na terenie miasta 

Przemy la zapotrzebowanie na moc i energi  elektryczn  miało wzrosn ć w tak znacz cy 

sposób (warto ci przedstawione powy ej okre laj  maksymalne potrzeby miasta 

w przyszłych latach). Wzrost zapotrzebowania na energi  elektryczn , zwi zany b dzie 
równie  ze wzrostem zapotrzebowania istniej cych odbiorców z tytułu zwi kszonego 
wykorzystania sprz tu gospodarstwa domowego oraz zwi kszenia zu ycia energii 
elektrycznej na cele grzewcze i klimatyzacyjne. Ponadto przyrost zapotrzebowania na 

moc i energi  elektryczn  na terenie miasta Przemy l, wynikał b dzie zarówno z rozwoju 

budownictwa mieszkaniowego, jak równie  z rozwoju działalno ci usługowej 
i przemysłowej. 

Wyniki analiz dotycz cych kierunków modernizacji systemów grzewczych, 
wykorzystuj cych indywidualne ródła ciepła, deklarowanych przez mieszkańców podczas 
ankietyzacji (132 ankiety) przeprowadzonej na terenie miasta Przemy la, przedstawiaj  
si  nast puj coŚ 

 ankiety opisuj ce jeden rodzaj planowanego do zainstalowania nowego ródła 
ciepła (36 ankiet), 

 ankiety okre laj ce wi cej ni  jeden rodzaj planowanej inwestycji (55 ankiet), 

 oraz ankiety bez deklaracji planowanej inwestycji (41 sztuk). 

Przeprowadzona ankietyzacja wykazała, i  12% respondentów miasta 

zainteresowanych jest likwidacj  pieca/kotła c.o. Zainteresowanych monta em 
ogrzewania gazowego jest 10%. Zainteresowanych instalacj  nowoczesnego ogrzewania 
w glowego (kotłów klasy 5) jest 5% respondentów, likwidacj  pieców indywidualnych na 
paliwo stałe 8%, a 2% mieszkańców zainteresowały pompy ciepła. Nikt spo ród 
ankietowanych nie wyraził ch ci zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie elektryczne.
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WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH RÓŹźŁ źNźRżII (KOLźKTORÓW 
SŁONźCZNYCH, POMP CIźPŁA) 

Kolektory słoneczne przeznaczone s  do podgrzewania wody u ytkowej 
i wspomagania centralnego ogrzewania, przyczyniaj c si  tym samym do obni enia 
zu ycia paliwa przez konwencjonalne ródło ciepła. Pobór energii z kolektorów 
słonecznych mo e odbywać si  głównie w okresie od marca do pa dziernika. Ze wzgl du 
na budow , wyró niamy nast puj ce rodzaje kolektorów: 

 płaskie (produkowane w Polsce) - wymienniki ciepła, w których nast puje 
przetwarzanie energii promieniowania słonecznego w ciepło (konwersja 
termiczna)ś kolektory płaskie składaj  si  z szyby, izolacji cieplnej, absorbera, 
obudowy, rur doprowadzaj cych i odprowadzaj cych płyn solarnyś 

 pró niowe z gor c  rurk  (opatentowane w USA i produkowane w Chinach) – 

charakteryzuj  si  tym i  jeden element składa si  z dwóch koncentrycznych 
szklanych rur (rura w rurze), mi dzy nimi jest pró nia stanowi ca doskonał  
izolacj , ciepło z wn trza rury pró niowej odbierane jest przez gor c  rurk , 
dzi ki takiemu rozwi zaniu sprawno ć kolektora w mro ne słoneczne dni 
osi ga warto ć ok. 30 %ś zestaw dla domu jednorodzinnego liczy od 30 do 

40 sztuk; 

 pró niowe z U-rurk  (produkowane w Polsce) – ten rodzaj kolektora ró ni si  
od ww. kolektorów tym, e gor c  rurk  zast piono rurk  miedzian  
w kształcie litery „U”, przez któr  przepływa płyn solarny. 

Kolektory pró niowe sprawdzaj  si  gdy nie mamy do dyspozycji du o miejsca lub 

gdy chcemy zamontować je w sposób niestandardowy. Kolektory te mog  le eć 
bezpo rednio na dachu płaskim, przylegać pionowo do ciany budynku, b d  mog  
równie  słu yć jako balustrada balkonu. Poszczególne rury pró niowe kolektora mog  być 
obracane i ustawiane w kierunku słońca. Kolektory pró niowe b d  równie  wydajniej 

pracować w okresach przej ciowych i zim  - co jest szczególnie istotne je li instalacja 
solarna ma równie  wspomagać ogrzewanie budynku. Kolektory posiadaj  tak e 

skuteczniejsz  izolacj  ciepln , któr  jest pró nia, przez co pracuj  sprawno ci  s  
wydajniejsze, dostarczaj c wi cej ciepła grzewczego (porównanie kolektorów 
pró niowych i płaskich o tej samej powierzchni).

11
 

Pompy ciepła polecane s  do domów energooszcz dnych zamiast kotłów. Pompy 

ciepła s  urz dzeniami zasilanymi pr dem elektrycznym. S  one stosunkowo drogie, ale 

zu ywaj  kilkakrotnie mniej energii ni  najlepsze kotły. W ramach całorocznej pracy na 
ka dy 1 kW pobranej energii elektrycznej pompa ciepła oddaje około 3 - 4 kW energii 

cieplnej (koszt od 13 do 17 groszy za 1 kWh energii cieplnej doprowadzonej do naszego 

domu). 

Podsumowuj c pompa ciepła jest urz dzeniemŚ 

 przyjaznym dla rodowiska naturalnego – łatwo mo na pozyskać 
niskooprocentowany kredyt na inwestycj  proekologiczn ś pomimo tego e 
pompa ciepła zasilana jest energi  elektryczn , która w Polsce wytwarzana 
jest głównie ze spalania w glaś nale y pami tać e aby uzyskać 1 kW ciepła 
z pompy ciepła, trzeba spalić znacznie mniej w gla ni  dla 1 kW z kotła/pieca 
elektrycznego lub mniej ni  w kotle w glowymś 

                                           

11
 http://www.kotly.pl/Kolektory_prozniowe.php 
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 łatwym w eksploatacji i nie wymagaj cym uci liwej obsługi – obsługa pompy 
ciepła i instalacji grzewczej sprowadza si  jedynie do odpowiednich ustawień 
regulatora oraz dostosowania pracy instalacji do indywidualnych potrzeb 

u ytkowników. 

Ponadto w przypadku zainwestowania w pomp  ciepła uzyskamy w stosunku do 

kotłowni na olej opałowy, gaz płynny czy ogrzewania elektrycznego (grzejniki 
elektryczne), realny czas zwrotu inwestycji, który wynosi od 5 do 7 lat. ywotno ć 
pompy ciepła mo e wynosić nawet do 50 lat. Pompa ciepła mo e być wykorzystywana 
jako jedyne ródło ciepła do ogrzewania budynku lub te  mo e współpracować 
z dodatkowymi ródłami – pomp  ciepła mo na łatwo podł czyć do takich instalacji jak 
np. kolektory słoneczne czy kominek z płaszczem wodnym. Pompa ciepła mo e tak e 
współpracować z kotłem olejowym, gazowym lub na paliwo stałe. Źodatkow  zalet  
pomp ciepła jest mo liwo ć chłodzenia pomieszczeń w lecie podnosz c komfort 
w budynku.

12
 

W 2011 r. Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił 
mechanizm polegaj cy na finansowaniu instalacji kolektorów słonecznych 

do przygotowania ciepłej wody u ytkowej. Mechanizm ten skierowany został do osób 
fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych, poprzez banki komercyjne. NŻO iżW 
umo liwia pozyskanie dotacji na przedsi wzi cia zwi zane z realizacj  instalacji 
kolektorów słonecznych w wysoko ci 45 % kosztów instalacji. 

Z ankietyzacji wynika, i  monta em kolektorów słonecznych zainteresowanych jest 
9% mieszkańców miasta. 

TERMOMODERNIZACJA (OCIźPLźNIź CIAN/STROPÓW BUŹYNKU, 
WYMIANA OKIEN) 

Termomodernizacja polega na ociepleniu cian zewn trznych budynku i stanowi 

bardzo du e znaczenie dla jego bilansu energetycznego. Termomodernizacja korzystnie 

wpływa równie  na wysoko ć kosztów ponoszonych rocznie na ogrzewanie domu. Szacuje 

si , i  ok. 30 – 40 % ciepła ucieka przez ciany zewn trzne (szacunek nie uwzgl dnia 

dachu). Maj c straty ciepła na takim poziomie, po prawidłowym ociepleniu domu 
z zewn trz, jeste my w stanie zaoszcz dzić ok. 15 % wydatków na ogrzewanie. Ponadto 

jeszcze wi cej mo na zyskać wymieniaj c stare nieszczelne okna na nowe. 

W celu zachowania nawet 20% zapotrzebowania budynku na ogrzewanie - 

nale y zwrócić szczególn  uwag  na mostki termiczne, czyli na miejsca 

w przegrodach budowlanych, maj ce wy szy współczynnik przewodzenia ciepła 
w stosunku do s siaduj cych elementów (poprzez mostki cieplne, nast puje 
wzmo ona utrata ciepła ze rodka budynku na zewn trz). Powstawanie ich 
wi e si  ci le z bł dami podczas projektowania, jak równie  wykonywania 

robót budowlanych. 

Ponadto istniej  tak e mostki, których nie jeste my w stanie unikn ć (np. poł czenia 
wspornikowych płyt balkonowych na płycie elbetowej), w tym celu nale y ograniczyć 
niekorzy ci termiczne poprzez dobór odpowiednich technologii. Miejscami najbardziej 
zagro onymi powstawaniem mostka termicznego s  przede wszystkim w zły 
konstrukcyjne, przy których s  ró ne elementy przegród na zewn trz budynku. 

Do nowoczesnych metod termomodernizacji budynków, zalicza si  m.in.Ś 

                                           

12
 http://www.kotly.pl/ABC_ogrzewania_pompy_ciepla.php?artykul=dla_kogo_pompa_ciepla 
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 metod  lekk  mokr  - system bezpo redniego ocieplania cian 
zewn trznych, polegaj cy na klejeniu elementów izolacyjnych i osłonowych 
oraz tynkowaniuś do docieplenia stosuje si  płyty z wełny mineralnej lub 
styropianu, zwykle stosuje si  firmowe zestawy materiałów, czyli systemy 
dociepleń, w skład takiego systemu wchodz Ś zaprawa klej ca, tkanina 
szklana, materiał gruntuj cy i masa tynkarska, 

 metod  lekk  such  – system polegaj cy na dociepleniu płytami z twardej 
wełny mineralnej, która jest układana pomi dzy profile rusztu z blachy 
ocynkowanej, płyty mocuje si  do cian specjalnymi ł cznikami, a nast pnie 
okrywa si  blach  fałdow  mocowan  do rusztu, 

 metod  ci k  mokr  - materiał izolacyjny wykorzystuj cy płyty 
styropianowe o grubo ci 5 cm, mocowane za pomoc  masy klej cej, elewacja 
wykończona tynkiem tradycyjnym zbrojonym siatk  Rabitza mocowan  do 
niezale nej konstrukcji z siatki zgrzewanej.13

 

Tabela 7. Charakterystyka przewidywanych przedsi wzi ć modernizacyjnych 

Typ działania Inne zalety Bariery/Wady 
Koszt 

inwestycji 
Koszt 

eksploatacji 

Wymiana starych kotłów w glowych 

gazowe 

wysoka sprawno ć, 
automatyka, wysoki 

komfort u ytkowania 

wysoka cena 

zakupu, wysokie 

koszty 

eksploatacji 

rednia 
cena:* 

9 ŃŃŃ zł 
67 zł/żJ 

olejowe 

wysoka sprawno ć, 
automatyka, wysoki 

komfort u ytkowania 

wysoka cena 

zakupu, wysokie 

koszty 

eksploatacji 

(wy sze ni  dla 
gazu) 

rednia 
cena:* 

ńŃ ŃŃŃ zł 
85 zł/żJ 

w glowe - 
retortowe 

wysoka sprawno ć, 
automatyka, wysoki 

komfort u ytkowania 

wymaga obsługi 
w zakresie 

usuwania 

odpadów 
paleniskowych 

rednia 
cena:* 

9 5ŃŃ zł 
40 zł/żJ 

nowoczesne 

w glowe z 
okresowym 

załadunkiem 
paliwa 

niskie koszty 

eksploatacji 

wymaga nadzoru 

i obsługi 
w zakresie 

usuwania 

odpadów 
paleniskowych 

rednia 
cena:* 

3 5ŃŃ zł 
38 zł/żJ 

                                           

13  

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

tm 
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Typ działania Inne zalety Bariery/Wady 
Koszt 

inwestycji 
Koszt 

eksploatacji 

podł czenie do 
miejskiej sieci 

ciepłowniczej 

b. wysoki komfort 

u ytkowania 

ograniczony 

zasi g sieci 

rednia 
cena:** 

ńŃ ŃŃŃ zł 

 

55-60 zł/żJ 

elektryczne 
b. wysoki komfort 

u ytkowania 

do ć niski koszt 
zakupu kotła, ale 
wysokie koszty 

eksploatacji 

rednia 
cena:* 

6 ŃŃŃ zł 
90-110 zł/żJ 

ródła odnawialne 

wspomaganie 

ogrzewania 

kolektorami 

słonecznymi 

niskie koszty 

eksploatacji 

bardzo wysoka 

cena zakupu, 

konieczno ć 
współpracy z 

kotłem gazowym 

rednia 
cena:* 

ń5 ŃŃŃ zł 
(wraz 

z materiałami 
i kosztami 

monta u) 

0 zł/żJ 

wspomaganie 

ogrzewania 

pompami ciepła 

niskie koszty 

eksploatacji 

bardzo wysoka 

cena zakupu, 

konieczno ć 
u ywania energii 

elektrycznej do 

nap du 

 

rednia cenaŚ 

20 000 zł* 
24 zł/żJ 

Termoizolacja budynków 

docieplenie 

cian/stropów 
budynku, 

wymiana okien 

równoczesna 
modernizacja 

budynku, 

zmniejszenie kosztów 
ogrzewania, 

działanie mo e być 
ł czone z wymian  
systemu ogrzewania 

wysoki koszt dla 

osi gni tego 
efektu 

ekologicznego 

rednia 
cena:* 

ń5Ń zł/m2 

 

* w kosztach inwestycyjnych uwzgl dniono rednie ceny urz dzenia, okre lone na podstawie danych 
pochodz cych od ró nych producentów urz dzeń, jak równie  koszty dodatkowych materiałów koniecznych do 
wykonania inwestycji wraz z kosztami robocizny 

** przyj to redni  cen  inwestycji na mieszkanie, realna cena zale y od kosztów instalacji 
wewn trznych, przył cza i opłaty przył czeniowejś opłata za 1 mb przył cza zale na od rednicy przył cza (od 
DN25 – 120 zł za mb do ŹN 400 – 750 zł/mb) 

Dane zebrane podczas ankietyzacji, wykazały i  dokonaniem termomodernizacji jest 

zainteresowanych 11% mieszkańców miasta Przemy la. 
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7. ANALIZA WYNIKÓW ANKIETYZACJI 

W ankietyzacji wzi ło udział 132 respondentów (wpłyn ły 23 ankiety elektroniczne, 

109 papierowych). Przedstawione wyniki nie obrazuj  rzeczywistego stanu na terenie 
całego miasta Przemy la, jednak e umo liwiaj  ocen  stanu istniej cego i planów 
modernizacji systemów grzewczych respondentów, którzy wypełnili ankiety. 

7.1 CHARAKTERYSYKA PRZEWIDYWANYCH PRZźŹSI WZI Ć 
MODERNIZACYJNYCH RÓŹźŁ CIźPŁA (STAN ISTNIźJ CY 
I PRZEWIDYWANY) 

Źo analizy danych uzyskanych z ankietyzacji przyj to nast puj ce zagadnieniaŚ 

 struktur  wiekow  indywidualnych budynków mieszkalnych, 
 redni  powierzchni  u ytkow  budynków, 
 stan okien, 

 ocieplenie cian i dachu/stropu, 

 rok zabudowy i moc kotła oraz jego stan techniczny, 
 rodzaj ogrzewania, 

 struktur  i zu ycie paliw wykorzystywanych na cele grzewcze, 
 deklarowane potrzeby modernizacji, 

 zakres planowanych zmian i rok wykonania modernizacji, 

 mo liwo ć podł czenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej, 
 zainteresowanie udziałem w Programie. 

W ród ankietowanych 53% respondentów mieszka w domu jednorodzinnym, 42% 

w budynku wielorodzinnym, a 2% stanowi  u ytkownicy zabudowy innej. Czterech 

ankietowanych (3%) nie podało odpowiedzi na to pytanie. Stan techniczny obiektu 

wg respondentów kształtuje si  nast puj coŚ a  88% respondentów odpowiedziało, e 
posiada szczelne okna, 55% posiada ocieplone ciany, a 42% badanych posiada 

ocieplony dach/strop. 

Poni szy rysunek przedstawia struktur  wiekow  wszystkich budynków na podstawie 
ankietyzacji. 

 

Rysunek 3. Struktura wiekowa budynków ( ródłoŚ opracowanie własne ATMOTźRM S.A.) na 

podstawie danych z ankiet) 
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W ród budynków opisanych przez ankietowanych najwi cej jest tych, które zostały 
wybudowane w latach 1990 – 2013 (17%), nast pnie w latach 1960-1989 (16%), 

natomiast najmniej jest tych, które powstały przed 1899 r. (3%) oraz w latach 1900-

1929 (5%). Reszta ankietowanych (46%) nie podało struktury wiekowej budynków. 

Rodzaj stosowanego systemu grzewczego w budynkach mieszkalnych przedstawiono na 

poni szym rysunku.  

 

Rysunek 4. Rodzaj stosowanego systemu grzewczego w budynkach mieszkalnych ( ródłoŚ 
opracowanie własne ATMOTźRM S.A. na podstawie danych z ankiet) 

Na podstawie powy szego wykresu mo na stwierdzić, i  najwi kszy udział 
w strukturze systemu grzewczego w mie cie Przemy l maj  kotły w glowe z mo liwo ci  
spalania drewna (33%), a w nast pnej kolejno ci kotły gazowe (16%) i systemy inne nie 

wymienione w ankietyzacji (16%). redni udział w systemie grzewczym maj Ś piece 

kaflowe (11%) i kuchenne (11%). Najmniejszy udział wykazuj Ś kotły gazowe 
z podajnikiem, kotły lub piece wył cznie na drewno, kotły olejowe oraz ogrzewanie 

elektryczne.  

Poni sze wykresy ilustruj  rodzaje stosowanego systemu grzewczego w rozbiciu na 
zabudow  jednorodzinn  i wielorodzinn . 
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Rysunek 5. Rodzaj stosowanego systemu grzewczego w budynkach jednorodzinnych ( ródłoŚ 
opracowanie własne ATMOTźRM S.A. na podstawie danych z ankiet) 

Na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji mo na stwierdzić, i  mieszkańcy 
zabudowy jednorodzinnej najcz ciej wykorzystuj  do ogrzewania swojego domu kocioł 
w glowy z mo liwo ci  spalania drewna (43%). Kocioł gazowy wykorzystuje 19% 

respondentów, piec kuchenny 10%, piec kaflowy 5%, kocioł/piec wył cznie na drewno 
4%. Inny sposób ogrzewania (nie uj ty w ankietach) zadeklarowało 11% badanych, 

a 4% ankietowanych nie podało rodzaju stosowanego systemu grzewczego. Ogrzewanie 

mieszkania olejem opałowym nie zadeklarował aden z respondentów. rednia moc kotła 
w glowego z mo liwo ci  spalania drewna – 18,84 kW, kotła wył cznie na drewno – 

22,67 kW, kotła gazowego – 22,3 kW, pieca kuchennego – 11,33 kW, pieca kaflowego – 

3 kW (dane od jednego ankietowanego). 
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Rysunek 6. Rodzaj stosowanego systemu grzewczego w budynkach wielorodzinnych ( ródłoŚ 
opracowanie własne ATMOTźRM S.A. na podstawie danych z ankiet) 

Na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji mo na stwierdzić, e mieszkańcy 
zabudowy wielorodzinnej najcz ciej wykorzystuj  do ogrzewania swojego domu piec 

kaflowy (22%), kocioł w glowy z mo liwo ci  spalania drewna (21%)oraz inny, nie 
wymieniony w ankietach sposób ogrzewania (22%). Piec kuchenny wykorzystuje 12% 

respondentów, kocioł gazowy 10%, ogrzewanie elektryczne 5%, a kocioł/piec wył cznie 
na drewno 2%. Ogrzewanie mieszkania za pomoc  kotła olejowego oraz kotła w glowego 
z podajnikiem nie zadeklarował aden z respondentów, natomiast 6% badanych nie 
podało rodzaju stosowanego systemu grzewczego. rednia moc kotła w glowego 
z mo liwo ci  spalania drewna – 6,9 kW, kotła gazowego – 42,75 kW, pieca kaflowego – 

4,75 kW. 

Struktur  pokrycia zapotrzebowania na ciepło przez poszczególne no niki ciepła 
w budynkach mieszkalnych, przedstawiono na poni szym rysunku. 
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Rysunek 7. Struktura pokrycia zapotrzebowania na ciepło przez poszczególne no niki ciepła 
w budynkach mieszkalnych ( ródłoŚ opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych 

z ankiet) 

Zu ycie ciepła okre lono na podstawie przyj tych rednich warto ci opałowych paliw 
oraz zu ycia paliw podanych przez ankietowanych. Z powy szego rysunku wynika, e 
podstawowym no nikiem ciepła w budynkach mieszkalnych jest drewno (36%) i w giel 
(36%). Ponadto mieszkańcy do ogrzewania stosuj  gaz (9%), energi  elektryczn  (3%). 

Oleju opałowego nie stosuje nikt z badanych. Ponadto a  16% badanych nie podało 
odpowiedzi. 

 

Rysunek 8. Struktura pokrycia zapotrzebowania na ciepło przez poszczególne no niki ciepła 
w budynkach jednorodzinnych ( ródłoŚ opracowanie własne ATMOTźRM S.A. na podstawie danych 

z ankiet) 
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Rysunek 9. Struktura pokrycia zapotrzebowania na ciepło przez poszczególne no niki ciepła 
w budynkach wielorodzinnych ( ródłoŚ opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych 

z ankiet) 

Jak wynika z powy szych wykresów, spo ród mieszkańców, którzy wypełnili ankiet , 
w zabudowie jednorodzinnej przewa a wykorzystanie paliw stałych, tj. w gla i drewna, 
w du ym stopniu wykorzystywany jest te  gaz. Najrzadziej mieszkańcy korzystaj  ze 
ródeł zasilanych energi  elektryczn  oraz nie wykorzystuj  oleju opałowego. 

W zabudowie wielorodzinnej równie  najcz ciej wykorzystywane s  paliwa stałe, tj. 
w giel i drewno, a tak e gaz. Rzadko wykorzystywana jest energia elektryczna, a olej 

opałowy nie został w ogóle wymieniony przez ankietowanych. W centrum miasta znajduj  
si  budynki, do ogrzewania których wykorzystuje si  oba rodzaje paliw, natomiast na 
obrze ach przewa a wykorzystanie w gla i drewna. 

Na podstawie ankietyzacji mo na stwierdzić, e rednia roczna ilo ć zu ywanego 
w gla w zabudowie jednorodzinnej wynosi – 3,38 Mg, drewna – 10,55 m3, gazu – 

1767,82 m3 oraz energii elektrycznej – 2000 kWh (dane od jednego respondenta). 

rednia roczna ilo ć zu ywanego w gla w zabudowie wielorodzinnej wynosi 2,07 Mg, 

drewna – 5,71 m3, gazu – 799,85 m3 oraz energii elektrycznej – 3306,33 kWh. 

W budynkach u yteczno ci mieszkalno-usługowej rednia roczna ilo ć u ytego w gla 
wynosi 4,2 Mg, drewna 11,25 m3, a gazu – 670 m3 (dane od jednego ankietowanego). 

Cz sto zdarza si , e mieszkańcy wykorzystuj  jednocze nie kilka rodzajów paliw, np. 
w giel i drewno lub w giel i gaz. 

W celu uzyskania ciepłej wody u ytkowej respondenci korzystaj  głównie z ciepła 
skojarzonego z centralnym ogrzewaniem (34%), podgrzewaczy gazowych (26%) lub 

z podgrzewania wody przy u yciu bojlera elektrycznego (21%). Ponadto 

4% respondentów u ywa innego sposobu podgrzewania wody, a 15% badanych nie 

podało odpowiedzi. 
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7.1.1 ANALIZA ANKIET – CHARAKTźRYSTYKA RÓŹźŁ CIźPŁA 
(STAN PRZEWIDYWANY) 

W ród 132 zebranych ankiet, znalazły si  ankiety opisuj ce jeden rodzaj 
planowanego do zainstalowania nowego ródła ciepła (36 ankiet), ankiety okre laj ce 
wi cej ni  jeden rodzaj planowanej inwestycji (55 ankiet) oraz ankiety bez deklaracji 

planowanej inwestycji (41 sztuk). 

W ród ankietowanych 44 osoby wyraziły ch ć likwidacji indywidualnego systemu 
grzewczego. W przypadku mieszkańców zabudowy jednorodzinnej zdecydowana 
wi kszo ć (80% ankietowanych) chciałaby zlikwidować piec lub kocioł c.o., natomiast 

20% chciało by odej ć od ogrzewania pochodz cego z pieców indywidualnych. W ród 
mieszkańców zabudowy wielorodzinnej około 40% osób wyra aj cych ch ć likwidacji 
indywidualnego systemu grzewczego ma zamiar zrezygnować z pieca/kotła c.o., 

natomiast 60% chce zrezygnować z korzystania z pieców indywidualnych. 

Wyniki analiz dotycz cych kierunków modernizacji systemów grzewczych, 
wykorzystuj cych indywidualne ródła ciepła, deklarowanych przez mieszkańców podczas 
ankietyzacji, przedstawiono na poni szym rysunku. 

 

Rysunek 10. Kierunki modernizacji indywidualnych systemów grzewczych w budynkach 
mieszkalnych ( ródłoŚ opracowanie własne ATMOTźRM S.A. na podstawie danych z ankiet) 

W ród ankietowanych najwi kszym zainteresowaniem cieszy si  podł czenie do 
miejskiej sieci ciepłowniczej – a  31% ankietowanych. Nieco mniej osób wyraziło ch ć 
przeprowadzenia termomodernizacji budynku, zastosowania ogrzewania gazowego lub 

kolektorów słonecznych do podgrzewania wody – odpowiednio 13%, 12% i 12%. 

Najmniejsze zainteresowanie w ród ankietowanych wzbudzaj  pompy ciepła. 
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Rysunek 11. Kierunki modernizacji indywidualnych systemów grzewczych z podziałem na zabudow  
jednorodzinn  i wielorodzinn  ( ródłoŚ opracowanie własne ATMOTźRM S.A. na podstawie danych 

z ankiet). 

Po przeanalizowaniu danych dotycz cych kierunków modernizacji w budynkach 
mieszkalnych zabudowy jednorodzinnej mo na stwierdzić, e najwi kszy procent 
mieszkańców wyraziło ch ć podł czenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (20%). Ponadto 
17% respondentów jest zainteresowanych ogrzewaniem gazowym, 16% kolektorami 
słonecznymi do podgrzewania wody, a 15% dokonaniem termomodernizacji. 
Zainteresowanych instalacj  nowoczesnego ogrzewania w glowego (kotłów klasy 5) jest 
8% respondentów, a 2% mieszkańców zainteresowały pompy ciepła. Nikt spo ród 
ankietowanych nie wyraził ch ci zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie elektryczne. 

Odpowied  na to pytanie nie została udzielona przez 21% ankietowanych. 

W budynkach u ytkowanych w formie mieszkalno-usługowej lub usługowej 
mieszkańcy zaznaczyli w ankiecie ch ćŚ przył czenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 
(deklaracja od 6 mieszkańców), zamontowania ogrzewania gazowego (deklaracja od 

2 mieszkańców), termomodernizacji budynku (deklaracja od 2 mieszkańców), monta u 

kolektorów słonecznych (deklaracja od 1 mieszkańca), zainstalowania pompy ciepła 
(deklaracja od 1 mieszkańca), oraz zastosowania nowoczesnego ogrzewania w glowego 
(deklaracja od 1 mieszkańca). 

Źeklarowany czas realizacji przedsi wzi ć inwestycyjnych polegaj cych głównie naŚ 
modernizacji systemów grzewczych oraz instalacji odnawialnych ródeł energii, 
przedstawiono na poni szym rysunku. Ch ć modernizacji wyraziło 70 ankietowanych. 

Wi kszo ć modernizacji mieszkańcy planuj  wykonać w latach 2014 – 2015. 
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Rysunek 12. Planowany czas realizacji przedsi wzi ć inwestycyjnych zgłoszonych w ramach 
ankietyzacji ( ródłoŚ opracowanie własne ATMOTźRM S.A. na podstawie danych z ankiet) 

Na poni szych mapach zaprezentowano rozmieszczenie kotłów w glowych na tle sieci 
ciepłowniczej oraz gazowniczej. 
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Mapa 6. Pogl dowa mapa lokalizacji kotłów w glowych na terenie Miasta Przemy la (opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z ankietyzacji oraz danych udost pnionych przez UM w Przemy lu) 
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Mapa 7. Pogl dowa mapa lokalizacji kotłów w glowych na tle sieci ciepłowniczej (opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z ankietyzacji oraz danych udost pnionych przez UM w Przemy lu).
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Mapa 8. Pogl dowa mapa lokalizacji kotłów w glowych na tle sieci gazowniczej (opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z ankietyzacji oraz danych udost pnionych przez UM w Przemy lu).
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7.2 OKRź LźNIź TźCHNICZNYCH MO LIWO CI 
MODERNIZACJI ISTNIEJ CYCH SYSTźMÓW żRZźWCZYCH 

Modernizacja istniej cych systemów grzewczych jest jednym z najwa niejszych 

aspektów ograniczania niskiej emisji. Bior c pod uwag  efekt ekologiczny, 
najkorzystniejsze rozwi zanie stanowi podł czenie maksymalnej liczby budynków, 
zwłaszcza tych ogrzewanych paliwami stałymi, do miejskiej sieci ciepłowniczej lub 
gazowniczej. W zwi zku z czym istotne jest przeanalizowanie technicznych mo liwo ci 
tego wariantu, oraz zapoznanie si  z opini  mieszkańców Przemy la. 

Na poni szej mapie przedstawiono istniej cy zasi g sieci ciepłowniczej na terenie 
miasta Przemy la. 
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Mapa 9. Mapa rozmieszczenia sieci ciepłowniczej i gazowniczej na terenie miasta Przemy la ( ródłoŚ opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie danych z UM w Przemy lu) 
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Na podstawie powy szej mapy, mo na stwierdzić, e na terenie miasta Przemy la 

sieć ciepłownicza skoncentrowana jest głownie w rodkowej oraz w północnej cz ci 
miasta. Nieliczne nitki sieci ciepłowniczej zlokalizowane s  w północno-wschodniej oraz 

we wschodniej cz ci miasta. Z tego te  wzgl du mieszkańcy obrze y miasta Przemy la 
nie maj  technicznych mo liwo ci podł czenia si  do sieci ciepłowniczej. Taka 

infrastruktura techniczna utrudni realizacj  Programu ograniczenia niskiej emisji 

w kierunku całkowitej likwidacji ródeł ciepła i wykorzystania ciepła systemowego 
zwłaszcza w budownictwie jednorodzinnym. 

Na podstawie ankietyzacji wyłoniono 55 mieszkańców deklaruj cych ch ć 
podł czenia do sieci ciepłowniczej. Zestawienie omawianych ankietowanych 
zaprezentowano w poni szej tabeli. 

Tabela 8. Zestawienie budynków, których mieszka cy s  ch tni do podł czenia do sieci 
ciepłowniczej (opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie ankiet) 

Lp. Ulica 

Nr 

budynku/ 

mieszkania 

Dzielnica 

Powierzchnia 

u ytkowa 
budynku/ 

mieszkalna 

[m2] 

Typ budynku 

Ch ć 
podł czenia 

do sieci 

ciepłownicze
j 

(mo liwo ć) 

1 3 Maja 1 b.d. 49 b.d. Tak 

2 Zaciszna 21 b.d. 170 jednorodzinny Tak 

3 

Wybrze e Ojca 
wi tego Jana 

Pawła II 
86 Kmiecie 50 wielorodzinny Tak 

4 Grodzka 3 
Stare 

miasto 
53 wielorodzinny Tak 

5 Jagiellońska 3 b.d. 32 wielorodzinny Tak 

6 Plac Rybki 2 b.d. 30 wielorodzinny Tak 

7 Skolimowska 4 Przekopana 145 jednorodzinny Tak 

8 
Juliusza 

Słowackiego 
78D b.d. 61 wielorodzinny Tak 

9 
Juliusza 

Słowackiego 
7A b.d. 32 b.d. Tak 

10 Władycze 17/6 b.d. 105 wielorodzinny Tak 

11 Polna 39A Wilcze 140 jednorodzinny Tak 

12 Polna 37 Wilcze 220 wielorodzinny Tak 

13 Wilczańska 12/A Wilcze 120 jednorodzinny Tak 

14 Wilczańska 20 

M. 

Konopnickie

j 

108 jednorodzinny Tak 

15 Wilczańska 22 Wilcze 160 jednorodzinny Tak 

16 Słoneczna 38 Wilcze 150 jednorodzinny 
Tak (nie ma 

mo liwo ci) 
17 Słoneczna 38 Wilcze 150 jednorodzinny Tak 

18 Grunwaldzka 29/9 Zasanie  wielorodzinny Tak 

19 Grunwaldzka 29 Zasanie 61 wielorodzinny Tak 

20 Wiejska 2 Wilcze 200 jednorodzinny Tak 

21 Juliusza 23 Centrum 35,06 wielorodzinny Tak 
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Lp. Ulica 

Nr 

budynku/ 

mieszkania 

Dzielnica 

Powierzchnia 

u ytkowa 
budynku/ 

mieszkalna 

[m2] 

Typ budynku 

Ch ć 
podł czenia 

do sieci 

ciepłownicze
j 

(mo liwo ć) 

Słowackiego 

22 
wi tego Jana 

Nepomucena 
b.d. Zasanie 62,5 wielorodzinny Tak 

23 
Adama 

Mickiewicza 
11A/3 b.d. b.d wielorodzinny Tak 

24 
Juliusza 

Słowackiego 
23A/6 b.d. 86 wielorodzinny Tak 

25 

Pułkownika 
Marcina 

Borelowskiego 

3 Zasanie 48 wielorodzinny Tak 

26 
Zygmunta 

Krasińskiego 
18 b.d. 265 jednorodzinny Tak 

27 
Mikołaja 

Kopernika 
48 b.d. 48 wielorodzinny Tak 

28 
Mikołaja 

Kopernika 
48 b.d. 50 wielorodzinny Tak 

29 
Mikołaja 

Kopernika 
48 b.d. 46 wielorodzinny Tak 

30 
Stanisława 
Augusta 

31 Winna góra 146 jednorodzinny Tak 

31 
Juliusza 

Słowackiego 
23A b.d. 79,9 wielorodzinny Tak 

32 
Józefa 

Mireckiego 
4/5 Winna góra 100 wielorodzinny Tak 

33 
Juliusza 

Słowackiego 
23A/2 ródmie cie b.d. b.d. Tak 

34 Szańcowa 55 Wilcze 78 jednorodzinny Tak 

35 Wilczańska 87 b.d. 250 jednorodzinny Tak 

36 Szańcowa 56 Wilcze b.d. jednorodzinny Tak 

37 Sadowa 8 Wilcze b.d. jednorodzinny Tak 

38 Szańcowa 1 Wilcze 120 b.d. Tak 

39 Bema 18 b.d. 26 wielorodzinny Tak 

40 b.d. b.d. Kazanów 280 jednorodzinny Tak 

41 
Stefana 

Czarnieckiego 
b.d. b.d. 47 wielorodzinny Tak 

42 
Adama 

Mickiewicza 
3 ródmie cie 38 wielorodzinny Tak 

43 
Henryka 

Sienkiewicza 
9 

Stare 

miasto 
38 wielorodzinny Tak 

44 Smolki 7 ródmie cie 42 wielorodzinny Tak 

45 
Kazimierza 

Wielkiego 
8 Starówka 48 wielorodzinny Tak 

46 
Henryka 

Sienkiewicza 
9 

Stare 

miasto 
b.d. wielorodzinny Tak 

47 3 Maja 80 Zasanie 145 jednorodzinny Tak 

48 
Ludwika 

Pasteura 
14 Zielonka 110 jednorodzinny Tak 
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Lp. Ulica 

Nr 

budynku/ 

mieszkania 

Dzielnica 

Powierzchnia 

u ytkowa 
budynku/ 

mieszkalna 

[m2] 

Typ budynku 

Ch ć 
podł czenia 

do sieci 

ciepłownicze
j 

(mo liwo ć) 

49 Sadowa 7 Wilcze 100 jednorodzinny Tak 

50 
Aleksandra 

Dworskiego 
61 ródmie cie 120 jednorodzinny Tak 

51 
Obrońców 

Westerplatte 
2 Salezjańskie 240 wielorodzinny Tak 

52 
Juliusza 

Słowackiego 
23A/9 

Stare 

miasto 
94 wielorodzinny Tak 

53 Łozowa b.d. b.d. 106 wielorodzinny Tak 

54 

Leona 

Wyczółkowskieg
o 

b.d. Zasanie 120 wielorodzinny Tak 

55 

Leona 

Wyczółkowskieg
o 

b.d. Zasanie 120 wielorodzinny Tak 

* Ankieta odnosiła si  do danego lokalu mieszkaniowego. Jeden mieszkańców nie 
podał adresu zamieszkania. 
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Mapa 10. Mapa rozmieszczenia sieci ciepłowniczej na terenie miasta Przemy la z uwzgl dnieniem ankietowanych wyra aj cych ch ć podł czenia do sieci ciepłowniczej 
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Jak obrazuje powy sza mapa cz ć z respondentów nie ma mo liwo ci podł czenia 
si  do sieci ciepłowniczej zwłaszcza Ci zlokalizowani na obrze ach miasta. Lokale 
zlokalizowane w centrum miasta, których mieszkańcy byli ch tni do podł czenia maj  
tak  mo liwo ć. 

Wi ksza cz ć zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Przemy la jest zasilana 

przez centralny system ciepłowniczy. System ciepłowniczy Przemy la zaspokaja potrzeby 
w zakresie centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody u ytkowej, wentylacji 
oraz technologii. Składa si  on ze ródła ciepła oraz sieci magistralnych i rozdzielczych (w 
tym niskoparametrowych), których wła cicielem jest Miejskie Przedsi biorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzib  w Przemy lu. 

Podstawowym, centralnym ródłem ciepła w mie cie jest Ciepłownia Zasanie, 
zlokalizowana przy ul. E. Plater 8. Zaopatruje ona w ciepło lewobrze n  i cz ciowo 
prawobrze n  cz ć miasta. W ciepłowni zainstalowane s  cztery jednostki kotłowe 
(2 kotły wodne WR-25, 1 kocioł wodny WR-10, 1 kocioł wodny WR-12), opalane miałem 
w glowym, o ł cznej mocy zainstalowanej 80,15 MW. Ponadto system ciepłowniczy jest 
zasilany przez elektrociepłowni  Żibris S.A. Posiada ona dwa kotły OR-32 opalane miałem 
w glowym o osi galnej mocy cieplnej 50,5 MW w parze i gor cej wodzie, która poza 
zakładem sprzedaje ciepło dla potrzeb osiedla przy ul. Ofiar Katynia. Od 2006 r. 
eksploatacj  sieci na osiedlu Ofiar Katynia zajmuje si  MPźC Przemy l. 

Wykaz głównych odbiorców ciepła przedstawiono w tabeli poni ej. 

Tabela 9. Wykaz głównych odbiorców ciepła (opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie 

Aktualizacji zało e  do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energi  elektryczn ) 

Odbiorcy ciepła 
Moc zamówiona MWt 

c.o. c.w.u. razem 

Spółdzielnie, 
wspólnoty 
mieszkaniowe 

33,9795 5,3847 39,3642 

Budynki jednorodzinne 0,1810 0,0240 0,205 

Obiekty usługowe 
bud etowe 

16,4280 2,9040 19,332 

Obiekty usługowe 
komunalne 

1,6419 0,4221 2,064 

Obiekty pozostałe 7,2078 0,4822 7,69 

Suma 26,4304 3,6818 68,6552 

Źodatkowo na terenie Przemy la funkcjonuje 7 wi kszych kotłowni lokalnych, które 
charakteryzuj  si  du ym zapotrzebowaniem na ciepło. Źane dotycz ce tych kotłowni 
zostały przedstawione w poni szej tabeli. 
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Tabela 10. Wykaz najwi kszych kotłowni lokalnych (opracowanie własne ATMOTERM S.A. na 

podstawie Aktualizacji zało e  do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energi  
elektryczn ) 

 

Nazwa firmy/jednostki 
 

Moc kotłowni 
MW 

Rodzaj 
paliwa 

ŻIBRIS S.A. Zakład Płyt Pil niowych 139,6 
Biomasa 34,9MW 

W giel 104,7MW 

Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2 x 0,3 gaz 

Zakład Karny 0,75 gaz 

Zakład Automatyki POLNA S.A. 3,5 gaz 

114 Szpital Wojskowy z Przychodni  SPZOZ 4 x 1,05 gaz 

żminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 0,4 

0,2 
w giel kamienny 

Budynek byłego Salonu Meblowego ŻURNźL 

(wynajmowany firmom) 
2,3 w giel 

W latach 2007–2013 z tytułu przył czenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 
w 91 obiektach zlikwidowano lokalne ródła ciepła opalane paliwem stałym14. Obrazuje to 

jak realny wpływ na ograniczanie niskiej emisji ma ten rodzaj modernizacji systemów 
grzewczych. Z informacji przekazanych przez MPźC w Przemy lu na chwil  obecn  
planuje si  dalsz  rozbudow  sieci ciepłowniczej pod k tem przył czenia obiektów, które 
b d  wykorzystywać ciepło systemowe. W latach 2015-2017 MPźC w Przemy lu 
przewiduje przył czenie obiektów w nast puj cych rejonachŚ ul. Leszczyńskiego 
5; ołnierzy I Armii WP 1, 1a, 5; obiekty PWSWE przy ul. Tymona Terleckiego; SP nr 

11 przy ul. Władycześ ul. Mickiewicza 40, 42, 53ś ul. Bieszczadzka (w budowie); 

ul. Barska 11; ul. Kraszewskiego 12; ul. Mnisza 5; ul. Glazera (projektowany budynek 

handlowy)ś ul. Słowackiego 27, 29; ul. Fredry 6; ul. Siemiradzkiego 5, 9;  

ul. Brudzewskiego (w budowie). 

Na podstawie mapy nr 4, mo na stwierdzić, i  na terenie miasta Przemy la sieć 
gazownicza pokrywa praktycznie całe miasto, z wyj tkiem stosunkowo nie wielkiego 
obszaru przy południowej granicy miasta. Po przeanalizowaniu danych z ankietyzacji 

mo na stwierdzić, i  21 ankietowanych zgłasza ch ć monta u ogrzewania gazowego. 
Zestawienie mieszkańców zgłaszaj cych ch ć zmiany na ogrzewanie gazowe 

zaprezentowano w poni szej tabeli. 

                                           

14  „Raport o stanie miasta Przemy la”- strona internetowa UM  
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Tabela 11. Zestawienie budynków, których mieszka cy s  ch tni do monta u ogrzewania gazowego 
(opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie ankiet) 

Lp. Ulica 

Nr 

budynku/ 

mieszkania 

Dzielnica 

Powierzchnia 

u ytkowa 
budynku/ 

mieszkalna 

[m2] 

Typ budynku 

Ch ć 
monta u 

ogrzewania 

gazowego 

1 Sobótki 4 Słowackiego 140 jednorodzinny Tak 

2 Sobótki b.d. b.d. 111 jednorodzinny Tak 

3 
Juliusza 

Słowackiego 
78D b.d. 61 wielorodzinny Tak 

4 Szańcowa 61 Wilcze 160 jednorodzinny Tak 

5 Szańcowa 57 Wilcze 120 jednorodzinny Tak 

6 
Bernarda 

Wapowskiego 
26 b.d. 125 jednorodzinny Tak 

7 b.d. b.d. b.d. b.d. jednorodzinny Tak 

8 
Zygmunta  

Krasińskiego 
18 b.d. 265 jednorodzinny Tak 

9 Bukowa 11 Krakowskie 270,9 jednorodzinny Tak 

10 Mnisza 5 ródmie cie 74 wielorodzinny Tak 

11 Bukowa 9 Krakowskie 250 jednorodzinny Tak 

12 
Stanisława 
Augusta 

31 Winna góra 150 jednorodzinny Tak 

13 Sadowa 5 Wilcze 110 jednorodzinny Tak 

14 Sadowa 7 Wilcze 100 jednorodzinny Tak 

15 
Ludwika 

Pasteura 
42 Zielonka 56 jednorodzinny Tak 

16 Sobótki 15 Pikulice 100 jednorodzinny Tak 

17 3 maja 80 Zasanie 145 jednorodzinny Tak 

18 Sadowa 7 Wilcze 100 jednorodzinny Tak 

19 
Aleksandra 

Dworskiego 
61 ródmie cie 120 jednorodzinny Tak 

20 
Zygmunta 

Krasińskiego 
b.d. Zasanie 80 wielorodzinny Tak 

21 Klaczki 5 Błonie 120 jednorodzinny Tak 

 

Poni sza mapa prezentuje ch tnych do zamontowania ogrzewania gazowego na tle 
sieci gazowniczej. 
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Mapa 11. Rozmieszczenie sieci gazowniczej na terenie miasta Przemy la z uwzgl dnieniem ankietowanych wyra aj cych ch ć podł czenia do sieci gazowniczej 
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Na podstawie powy szej mapy mo na stwierdzić, e miasto Przemy l charakteryzuje 
si  dobrze rozwini tym układem gazowniczym, e dzi ki temu wi kszo ć mieszkańców 
ma mo liwo ć monta u ogrzewania gazowego. 

System gazowniczy na terenie Przemy la obsługiwany jest przez nast puj ce 
przedsi biorstwaŚ 

 Gaz-System S.A. Oddział w Tarnowieś 
 Karpacka Spółka żazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Zakład żłówny 

w Tarnowie; 

 KOOG w Tarnowie Biuro Handlowe – Region Rzeszowski. 

Na terenie całego miasta sieć gazowa posiada du e - bo około 40-50% rezerwy 

przesyłowe, w zwi zku z czym mo liwy jest rozwój systemu gazowego bez ponoszenia 
znacznych kosztów. Plan Rozwoju Operatora żazoci gów Przesyłowych żAZ-SYSTEM S.A. 

nie zakłada rozbudowy systemu przesyłowego na terenie Przemy la. Źziałania 
podejmowane przez Karpack  Spółk  żazownictwa w zakresie rozwoju i modernizacji 

sieci gazowej na terenie miasta Przemy l maj  na celu popraw  pewno ci zasilania 
poprzez utrzymaniu istniej cej infrastruktury gazowej w nale ytym stanie technicznym 
oraz rozbudow  sieci gazowej do potencjalnych odbiorców na podstawie wniosków. 

Planowane modernizacje obejmuj  przebudow  sieci gazowej redniego ci nienia przy 
ul. Lwowskiej do ul. Bakończyckiej z przekroczeniem torów PKP. 

Ewentualne wzmocnienia gazyfikacji miasta w pierwszej kolejno ci powinno obj ć 
region południowy. 

 

System elektroenergetyczny miasta zaspokaja potrzeby wszystkich dotychczasowych 

odbiorców energii elektrycznej, natomiast stan techniczny sieci elektroenergetycznej 
mo na ocenić jako dobry. Obci enie żłównych Punktów Zasilania na terenie miasta 

wykazuje wystarczaj ce rezerwy mocy. Na terenie miasta nie wyst puj  obszary 
wymagaj ce wzmocnienia zasilania w energi  elektryczn , natomiast w przypadku 
zwi kszonego zapotrzebowania na energi  elektryczn  istnieje mo liwo ć wymiany 
transformatorów na jednostki o wi kszej mocy lub budowy nowych stacji 
transformatorowych. W zakresie dostaw energii elektrycznej teren miasta zaopatruje PGE 

Źystrybucja S.A. Oddział Zamo ć. Liczb  odbiorców energii elektrycznej według taryfy 
i napi cia zasilania oraz roczne zu ycie energii elektrycznej przez odbiorców zasilanych 
z sieci wysokiego, redniego i niskiego napi cia na terenie Przemy la przedstawiono 

w poni szych tabelach. 

Tabela 12. Liczba odbiorców energii elektrycznej według napi cia zasilania w mie cie Przemy l 
w roku 2Ńńń (opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie Aktualizacji zało e  do planu 
zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energi  elektryczn ) 

Poziom zasilania 

 
Ilo ć odbiorców 

Zu ycie energii 
w 2011 r. [MWh] 

Zasilanie WN, SN 

 
51 70 493,0 

Zasilanie nN 

 
29 393 76 039,3 

Ogółem 

 
29 444 146 532,3 

Analiza danych z ankietyzacji wykazała e nikt spo ród respondentów nie wyra a 
ch ci stosowania ogrzewania elektrycznego jako głównego ródła ciepła. 

W Planie Rozwoju Pżź Źystrybucja SA Oddział Zamo ć na lata 2011-2015 

przewidziano rodki inwestycyjne pozwalaj ce rozbudowywać sieci w celu przył czenia 
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nowych odbiorców oraz rodki na modernizacj  i odtworzenie maj tku. List  projektów 
inwestycyjnych zwi zanych z modernizacj  i odtworzeniem maj tku przedstawia tabela 

poni ej. 

Tabela 13. Lista projektów inwestycyjnych zwi zanych z modernizacj  i odtworzeniem maj tku (na 
podstawie Aktualizacji zało e  do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energi  
elektryczn ) 

Zakres rzeczowy 

Wysoko ć nakładów (w tys. zł) 

Ł czna 
warto ć 
projektu 

2013 2014 2015 

- linie SN-2km 

- stacje SN/nn-3szt 

- linie nn-5,44km 

- przył cza .nn-19szt 

1 574,8 651,0 148,0 157,8 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii Pżź Źystrybucja SA Oddział 
Zamo ć przeznacza rodki finansowe na modernizacj  i rozbudow  sieci niskiego, 
redniego i wysokiego napi cia. Na podstawie corocznych planów eksploatacyjnych 

systematycznie przeprowadzane s  zabiegi modernizacyjne na wszystkich urz dzeniach 

sieci dystrybucyjnej. Razem z zaplanowanymi inwestycjami sieciowymi, umo liwi  one 

utrzymywanie sieci w dobrym stanie technicznym, zapewniaj cym ci gło ć 
i niezawodno ć zasilania oraz w przypadku wyst pienia awarii zasilanie rezerwowe. 

8. EFEKT EKOLOGICZNY DLA OBSZARU MIASTA 

Z UWZżL ŹNIźNIźM ZANIźCZYSZCZź Ś PYŁ PMńŃ, SO2, NO2, 

CO2, CO, B(A)P 

„Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone 

przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu 
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenuą 
wraz z Planem Źziałań Krótkoterminowych” 15  okre la konieczno ć redukcji emisji 
zanieczyszczeń do powietrza w Przemy lu. 

Na podstawie POP obliczono, e w celu poprawy jako ci powietrza, ze ródeł 
powierzchniowych (tj. ródeł indywidualnego ogrzewania), na terenie miasta Przemy la, 

nale ałoby obni yć emisj  pyłu zawieszonego PM10 o 26,48 Mg ze ródeł indywidualnego 
ogrzewania (nie uj to emisji niezorganizowanej). 

Zebrane w ramach ankietyzacji dane dotycz ce modernizacji systemów grzewczych, 
pozwoliły na obliczenie efektu ekologicznego tych działań dla nast puj cych substancji: 

pył zawieszony PM10, SO2, NO2, CO, CO2, B(a)P. Realizacja tych inwestycji przyczyni si  
do obni enia emisji pyłu zawieszonego PM10 na terenie miasta Przemy la.

                                           

15  Zał cznik do uchwały Nr XXXIII/608/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
29 kwietnia 2013 r. 
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8.1 EMISJA ZANIźCZYSZCZź  PRZED I PO MODERNIZACJI, EFEKT 

EKOLOGICZNY 

Efekt ekologiczny obliczono dla działań okre lonych w ankietach oraz działań, których 
realizacja konieczna jest aby obni yć emisj  powierzchniow  na terenie miasta o 26,48 

Mg PM10. 

W poni szej tabeli przedstawiono wielko ć emisji poszczególnych substancji 
emitowanych do powietrza przed i po modernizacji oraz wyliczony efekt ekologiczny, przy 

zało eniu koniecznej redukcji pyłu zawieszonego PM10 na poziomie 26,48 Mg. 

Przedstawiony efekt ekologiczny odnosi si  do 91 inwestycji wykonanych w budynkach 

wyłonionych na podstawie ankietyzacji. 

 

Tabela 14. źfekt ekologiczny okre lony na podstawie danych z ankiet zebranych od mieszka ców 
miasta Przemy la w 2Ńń4 r. (opracowanie własne ATMOTźRM S.A.) 

Lp. 

źfekt ekologiczny okre lony na podstawie danych z ankiet zebranych od 
mieszka ców miasta Przemy la w 2014 r. 

Zanieczyszczenia 
Stan przed 
realizacj  
[kg/rok] 

Stan po 
realizacji 

[kg/rok] 

Zmniejszenie 
emisji 

[kg/rok] 

Redukcja % 

1 2 3 4 = 2-3 5=4/2*100 

1 Pył PM ńŃ 25,421 0,008 25,413 99,97 

2 Pył PM 2,5 24,084 0,008 24,076 99,97 

3 CO2 6 335,816 1 597,892 4 737,924 74,78 

4 Benzo(a)piren 0,018 0,000 0,018 100,00 

5 SO2 60,207 0,008 60,199 99,99 

6 NOx 8,696 0,792 7,904 90,89 

Istotnym jest podj cie działań promuj cych realizacj  programu ograniczenia niskiej 
emisji celem zwi kszenia zainteresowania mieszkańców wymian  systemów grzewczych 
na ekologiczne. 

 

8.2 SPOSÓB POTWIźRŹZźNIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO 

W celu obliczenia emisji zanieczyszczeń przed modernizacj  (emisja pocz tkowa), 
a tym samym - efektu ekologicznego poszczególnego zadania, wykorzystywane s  
wska niki emisji wyra one w ilo ci emitowanej substancji [gram], na jednostk  zu ytej 
energii [gigad ul]. 
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Poni ej podano wzór, na wyliczenie emisji pocz tkowej zanieczyszczeńŚ 

 

E(p) = Qp x  We (n) 

 

przy czym:  

E(p) – wielko ć emisji  pocz tkowej zanieczyszczeń, 
Qp – roczne zu ycie energii pierwotnej, 
We (p) – wska nik emisji wskazanego w programie rodzaju zanieczyszczenia powietrza, 

zale ny od rodzaju paliwa i mocy ródła. 

Poni ej podano wzór na wyliczenie energii pierwotnej dla zadań zwi zanych 
z wymian , modernizacj  ródła ciepła w budynkach mieszkalnych i zamieszkania 

zbiorowego oraz wzór na obliczenie rocznego zu ycia energii pierwotnej. 

 

Q [kWh/a]  = (pub [m2] x A [kWh/m2]) 

 

W celu oszacowania roczne zu ycie energii pierwotnej stosuje si  nast puj cy wzórŚ 

Qp [żJ/a] = [Q [kWh]/η  ] x  Ń,ŃŃ36 

przy czym:  

Qp – roczne zu ycie energii pierwotnej, 
Q – roczne zapotrzebowanie energii [kWh/a], 

pub – powierzchnia u ytkowa (ogrzewana) poszczególnego budynku [m2], 

A – współczynnik przeci tnego rocznego zu ycia energii na ogrzanie m2 powierzchni 

ogrzewanej budynku [kWh/m2] (wska nik ustalony na podstawie normatywnych 
wymagań energetycznych) 

 

W poni szej tabeli zaprezentowano rozkład wska nika przeci tnego rocznego zu ycia 
energii na ogrzanie m2 powierzchni ogrzewanej budynku. 

 

Tabela 15. Zestawienie rozkładu wska nika przeci tnego rocznego zu ycia energii na ogrzanie m2 

powierzchni ogrzewanej budynku 

Budynki budowane w latach: 
Wska nik A 

[kWh/m2] 

do roku 1985 bez termomodernizacji 240 

w latach 1986 – 1992 bez termomodernizacji 160 

w latach 1993 – 1998 bez termomodernizacji 120 

budynki budowane po roku 1998 oraz budynki z przeprowadzon  
termomodernizacj  

50 

 

Sprawno ć (η ) danego ródła ciepła okre la si  na podstawie danych przekazanych 
od producenta b d  za pomoc  poni szych wska nikówŚ 
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Rodzaj kotła η 

kotły opalane paliwem stałymŚ 
w glem kamiennymŚ produkowane fabrycznie (atestowane) nie  
starsze ni  10 lat 

 

0,86 

pozostałe 0,7 

kotły opalane drewnem 0,8 – 0,86 

kotły opalane olejem opałowym  

produkowane fabrycznie (atestowane) nie  starsze ni  10 lat 0, 9 

pozostałe 0,8 

kotły opalane gazem  

produkowane fabrycznie (atestowane) nie  starsze ni  10 lat 0, 9 

kotły zwykłe 0,91 

kotły kondensacyjneŚ 0,99 

pozostałeŚ 0,85. 

 

Obliczenie emisji po modernizacji zadania (emisja końcowa zanieczyszczeń), 

dokonano w oparciu o metodyk  przedstawion  powy ej, przy uwzgl dnieniu poprawy 
parametrów, które w wyniku realizacji przedsi wzi cia ulegaj  zmianie. 

 

Aby wyliczyć efekt ekologiczny, nale y od emisji końcowej zanieczyszczeń, odj ć 
emisj  pocz tkow  zanieczyszczeń. 

Wzór na wyliczenie efektu ekologicznego, przedstawiono poni ej. 

 

Efekt ekologiczny = E(k)-E(p) 

przy czym:   

E(p) – wielko ć emisji pocz tkowej zanieczyszczeń,  
E(k) – wielko ć emisji końcowej zanieczyszczeń, 

Źo obliczenia efektu ekologicznego przyj to zadeklarowane przez ankietowanych 
mieszkańców rodzaje paliw i ich zu ycie w ci gu roku. W przypadku, gdy nieznana była 

powierzchnia mieszkania przyj to redni  powierzchni  u ytkow  jako 70,0 m2, 

wykorzystuj c dane zamieszczone w poni szej tabeli. 

źmisj  „przed” i „po” modernizacji, obliczono wykorzystuj c wska niki emisji podane 
w poni szej tabeli. Wska niki emisji substancji zanieczyszczaj cych przyj to zgodnie 
z danymi podawanymi przez producentów kotłów. 
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Tabela 16. Przyj te do oblicze  wska niki emisji substancji zanieczyszczaj cych, powstaj cych 
w wyniku energetycznego spalania paliw w kotłach domowych 

Rodzaj 
substancji 

Wska nik emisji [g/żJ] przyj te do oblicze  przed modernizacj  

w giel 
(kocioł 

tradycyjny) 

olej 
opałowy 

drewno gaz 

w giel (kocioł 
nowoczesny z 

r cznym 
załadunkiem) 

w giel 
(nowoczesny 

kocioł 
retortowy) 

w giel drewno w giel 

pył PMńŃ 380 3,7 810 0,5 240 240 22 

pył PM 2,5 360 3 810 0,5 210 240 19 

SO2 900 140 10 0,5 450 20 120 

NOx 130 68 50 50 150 90 130 

CO2 94 710 45 082 0 55 820 59 817 0 5 483 

benzo(a)piren 0,27 0,22 0,25 0 0,15 0,1 0,0073 
 

a) tlenki azotu w przeliczeniu na NO2  
b) wska niki emisji CO2 i sadzy wg dokumentacji: Wytyczne Ministerstwa Ochrony 

rodowiska Zasobów Naturalnych i Le nictwa (materiały informacyjno-instrukta owe p.t. 
„Wska niki emisji substancji zanieczyszczaj cych wprowadzanych do powietrza 

z procesów energetycznego spalania paliw”, 1996) 
c) przyj to, e w procesie spalania biomasy emisja dwutlenku w gla nie przekracza 
poziomu CO2 pobranego w procesie asymilacji, zatem bilans emisji dwutlenku w gla jest 
zerowy 
d) nie wyst puje 

* wska nik dla pyłu ogółem (dla poszczególnych frakcji brak danych) 

 

9. HARMONOGRAM RZECZOWO-ŻINANSOWY I ZAŁO źNIA 

FORMALNE REALIZACJI PROGRAMU 

Poni ej przedstawiono projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego „Programu 
ograniczenia niskiej emisji dla miasta Przemy la” w perspektywie do roku 2022, 
uwzgl dniaj cŚ wyznaczony w „Programie ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej” 
efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji pyłu zawieszonego PM10 (26,48 Mg) i redukcji 

emisji BaP (10,19 Mg) oraz wska nik efektywno ci kosztowej uzyskania efektu 
ekologicznego. 

Z uwagi na to, e inwestycje z zakresu zmiany ogrzewania dotyczyć mog  zarówno 
budynków jednorodzinnych jak i wielorodzinnych, oraz rodzaju inwestycji (podł czenie do 
sieci ciepłowniczej, wymiana na ogrzewanie elektryczne, podł czenie do sieci 
gazowniczej, wymiana na nowoczesne kotły w glowe - retortowe), przy kalkulacji liczby 

inwestycji, jakie trzeba wykonać aby osi gn ć zakładany efekt ekologiczny w postaci 

redukcji pyłu zawieszonego PM10 i BaP, przyj to nast puj ce zało eniaŚ 

 efekt ekologiczny wymiany pieca i zmiany paliwa przyj ty na 100 m2 ogrzewanej 

powierzchni, 

 wska niki efektu ekologicznego obliczone na postawie informacji zawartych w POP 

dla strefy podkarpackiej, 

 przyj to redni  ilo ć spalanego paliwa w stosunku do spalanego drewna 
w kotłach w glowych 74 % drewna: 26 % w gla, na podstawie rednich danych 

z ankietyzacji (2,94 tony w glaŚ 8,23 tony drewna), 
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 przy wymianie na kotły nowoczesne kotły w glowe do obliczeń przyj to 
u redniony wska nik dla tych inwestycji z POP dla strefy podkarpackiej. 

Źo harmonogramu przyj to nast puj cy efekt ekologiczny inwestycjiŚ 

 podł czenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wymiana na ogrzewanie 
elektryczne w mieszkalnictwie wielorodzinnym: redukcja PM10 – 26,48 Mg, 

redukcja BaP – 10,19 Mg, 

Powierzchnia lokali poddanych modernizacji przyj ta do realizacji mo e ulec zmianie 
z uwagi na zmienn  u ytkow  powierzchni  lokali (domów, mieszkań), w których b d  
prowadzone modernizacje. 

Źo obliczenia kosztów przedstawionych w harmonogramie, wykorzystano rednie 
koszty danego rodzaju inwestycji zapisane w POP dla strefy podkarpackiej. U redniaj c 
koszty dla poszczególnych inwestycji przyj toŚ 

 przy podł czeniu do sieci ciepłowniczej lub wymianie na ogrzewanie elektryczne 
w zabudowie wielorodzinnej koszt jednostkowy 103,95 zł za m2 inwestycji, 

 przy wymianie na ogrzewanie gazowe w zabudowie jednorodzinnej koszt 

jednostkowy 81,37 zł za m2 inwestycji, 

 przy monta u pieców retortowych lub na pelety w zabudowie jednorodzinnej 
koszt jednostkowy 81,43 zł za m2 inwestycji. 

 W przypadku harmonogramu realnego przyj to rednie dane kosztów podane 
przez ankietowanych mieszkańców. 

Bior c pod uwag  powierzchni  lokali poddanych inwestycji, koniecznych do 
zredukowania 26,48 Mg pyłu PM10 oraz konieczne do poniesienia nakłady inwestycyjne 
przedstawiono 2 warianty realizacji Programu. 

Wariant 1 opracowany na podstawie POP zakłada realizacj  Programu w przeci gu 8 

lat (tabela 17). Koszt takiego wariantu wyniósł 3 160 143 zł. 
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Tabela 17. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Przemy la (wariant optymistyczny) 

Nazwa zadania 

Liczba 
inwestycji 

[m2] 
8 lat realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Przemy la (2015-2022) 

SUMA 

Koszty 
[PLN] 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Podł czenie do 
m.s.c. lub 
ogrzewanie 
elektryczne 

(budownictwo 
wielorodzinne) 

Liczba 
inwestycji  

38 38 38 38 38 38 38 38 304 

Koszty  395 018 395 018 395 018 395 018 395 018 395 018 395 018 395 018 3 160 143 

Zadania ł cznie 

Liczba 

inwestycji 
38 38 38 38 38 38 38 38 304 

Koszty 395 018 395 018 395 018 395 018 395 018 395 018 395 018 395 018 3 160 143 

Wsparcie 
mieszka ców 

Koszty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jest to wariant nie realny do zrealizowania w Przemy lu ze wzgl du na brak mo liwo ci realizacji zapisanej w harmonogramie ilo ci 
przedsi wzi ć zwi zanych z podł czeniem do sieci ciepłowniczej. Miasto nie ma obecnie technicznych mo liwo ci przył czenia tak du ej 
ilo ci mieszkańców. Źodatkowym aspektem jest planowanie przedsi wzi ć zwi zanych z przył czeniem do sieci ciepłowniczej 

mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej. Na podstawie zebranych danych mo na stwierdzić, e e paliwa stałe stosuj  przewa nie 
mieszkańcy domów jednorodzinnych. Zabudowa wielorodzinna w wi kszo ci jest podł czona do sieci ciepłowniczej.  

Poni ej zaprezentowano harmonogram realistyczny (Tabela 18) który zakłada realizacj  PONź w przeci gu 20 lat.
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Tabela 18. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Przemy la (wariant realistyczny) 

Nazwa zadania 

Liczba 
inwestycji 

[m2] 
Lata realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Przemy la (2Ńń5-2034) 

SUMA 

Koszty 
[PLN] 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Podł czenie do 
m.s.c. 16 

Liczba 
inwestycji  

10 20 20 10 10 10 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 

Koszty  103 950 207 900 207 900 103 950 103 950 103 950 51 975 51 975 51 975 51 975 51 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 091 475 

Monta  
nowoczesnego 
ogrzewania 
w glowego 
(retorta) 

Liczba 
inwestycji  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 

Koszty  40 715 40 715 40 715 40 715 40 715 40 715 40 715 40 715 40 715 40 715 40 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 865 

Wymiana na kocioł 
gazowy/ 

ogrzewanie gazowe 

Liczba 
inwestycji  

5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 150 

Koszty  40 685 40 685 40 685 40 685 40 685 40 685 81 370 81 370 81 370 81 370 81 370 81 370 81 370 81 370 81 370 81 370 40 685 40 685 40 685 40 685 1 220 550 

Monta  pompy 
ciepła 

Liczba 
inwestycji  

5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 

Koszty  150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 3 750 000 

Monta  kolektorów 
słonecznych 

Liczba 
inwestycji  

5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 

Koszty  100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 2 500 000 

Termomodernizacja Liczba 
inwestycji  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 

Koszty  50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 1 000 000 

Zadania ł cznie Liczba 
inwestycji 

30 40 40 30 30 30 40 40 40 40 40 25 25 25 25 25 20 20 20 20 605 

Koszty 444 635 548 585 548 585 444 635 444 635 444 635 683 345 683 345 683 345 683 345 683 345 381 370 381 370 381 370 381 370 381 370 340 685 340 685 340 685 340 685 9 562 025 

 

                                           

16 Podane koszty obejmuj  jedynie podł czenie do m.s.c, nie obejmuj  rozbudowy sieci ciepłowniczej. 
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W powy szym harmonogramie uwzgl dniono inwestycje zgłoszone przez 
mieszkańców podczas ankietyzacji. Oszacowano e przez 20 lat nale y wykonać 605 

inwestycji (podł czenie do sieci ciepłowniczej, monta  ogrzewania gazowego, monta  
nowoczesnego ogrzewania w glowego, monta  pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych. 
W celu osi gni cia redukcji pyłu zawieszonego PM 10 na poziomie 26,48 Mg. Koszt 

takiego wariantu wyniósł 9 562 025 zł. 

Urz d Miejski w Przemy lu w 2014 r. zło ył wniosek do NŻO iżW, w zakresie którego 
planowane jest przyst pienie do inwestycji w ramach programu „Likwidacja niskiej emisji 
wspieraj ca wzrost efektywno ci energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych 
ródeł energii. Cz ć 1) Program pilota owy KAWKA”. Realizacja zadań w programie 

„Kawka” z zadaniami zapisanymi w POP dla strefy podkarpackiej oraz wpisuje si  
bezpo rednio w zadania zawarte w PONź. Realizacja inwestycji spowoduje redukcj  
emisji PM10 o 2,629 Mg rocznie, a B(a)P o 0,0019 Mg rocznie. W poni szej tabeli 
zestawiono wszystkie efekty ekologiczne zwi zane z realizacj  omawianej inwestycji. 

Tabela 19. źfekt ekologiczny, który zostanie osi gni ty w ramach realizacji zada  w uj tych 
w Programie „Kawka” 

Lp. 
Zanieczyszczenia 

Stan przed 
realizacj  
[Mg/rok] 

Stan po 
realizacji 
[Mg/rok] 

Zmniejszenie emisji 
[Mg/rok] 

Redukcja 
% 

1 2 3 4 = 2-3 5=4/2*100 

1.  pył PM 2,5 2,629 0 2,629 100,00 

2.  pył PM ńŃ 2,166 0 2,166 100,00 

3.  SO2 6,573 0 6,573 100,00 

4.  NOx 0,95 0 0,95 100,00 

5.  CO2 691,633 497,479 194,154 28,07 

6.  benzeno-a-piren 0,001971 0 0,001971 100,00 

7.  inne 0,161 0 0,161 100,00 

 

10. OKRź LźNIź NIźZB ŹNYCH NAKŁAŹÓW INWźSTYCYJNYCH 

DLA UZYSKANEGO EFEKTU EKOLOGICZNEGO 

Rodzaj wykonanej inwestycji determinuje wielko ć efektu ekologicznego. 
Inwestycjami najkorzystniejszymi pod wzgl dem efektu ekologicznego zwi zanymi 
z wymian  niskosprawnych urz dzeń grzewczych s Ś podł czenie do miejskiej sieci 
ciepłowniczej, podł czenie ogrzewania gazowego oraz monta  pompy ciepła. Inwestycje 
te zwi zane s  z całkowit  likwidacj  ródła niskiej emisji i daj  ten sam efekt 

ekologiczny, ale ich realizacja zwi zana jest z ró nymi nakładami inwestycyjnymi. Źu y 
efekt ekologiczny wykazuje równie monta  kolektorów słonecznych jako dodatkowego 
ródła podgrzewania ciepłej wody u ytkowej. 

Inwestycjami, które wi  si  z ograniczeniem niskiej emisji s  inwestycje zwi zane 
ze zmian  ródeł ciepła na proekologiczne, np. poprzez monta  kotła gazowego lub 
olejowego. 

W „Programie ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej…” zało ono, i  nale y 
obni yć emisj  powierzchniow  w zakresie redukcji pyłu zawieszonego PM10. Z wyliczeń 
przedstawionych w tym Programie, bior c pod uwag  szacunkowy efekt ekologiczny 
przedsi wzi ć oszacowano efekt ekologiczny jaki nale y osi gn ć do roku 2022 
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w zakresie redukcji emisji pyłu zawieszonego PM10. źfekt ten wynosi ok. 26,48 Mg pyłu 
zawieszonego PM10. 

Na poni szym rysunku przedstawiono efekt ekologiczny w zakresie redukcji pyłu 
zawieszonego PM10 dla poszczególnych inwestycji, jaki mo emy osi gn ć wykonuj c 
inwestycje zadeklarowane przez respondentów podczas ankietyzacji. 

 

Rysunek 13. źfekt ekologiczny przedsi wzi ć modernizacyjnych w zakresie redukcji pyłu 
zawieszonego PM10 obliczony (opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie ankietyzacji) 

Na podstawie powy szego wykresu mo na ocenić e najwi kszy efekt ekologiczny 
wykazuje podł czenie do sieci ciepłowniczej. 

Poni ej przedstawiono rednie nakłady inwestycyjne przedsi wzi ć 
modernizacyjnych. 
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Rysunek 14. rednie nakłady inwestycyjne na realizacj  przedsi wzi ć modernizacyjnych 
(opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie ankietyzacji) 

Najwi ksze nakłady inwestycyjne zwi zane s  z zakupem i monta em pompy ciepła. 

W ród inwestycji zwi zanych z wymian  ródła ciepła na proekologiczne, najwi ksze 
nakłady finansowe zwi zane s  z monta em ogrzewania gazowego, nast pnie 
podł czeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Najmniejsze nakłady zwi zane s  
z wykorzystaniem ogrzewania elektrycznego. Monta  i zakup kolektorów słonecznych 
jako dodatkowego ródła podgrzewania c.u.w. wykazuj , obok monta u pompy ciepła, 
du e nakłady inwestycyjne. 

Z analizy danych zebranych podczas ankietyzacji wynika, e wi kszo ć mieszkańców 
planowało modernizacje w latach 2015 – 2018, chocia  niektórzy mieszkańcy planuj  
przeprowadzenie modernizacji dopiero w 2020 r. Uwzgl dniaj c skal  i struktur  
modernizacji zadeklarowanych w ankietach oszacowano konieczne nakłady inwestycyjne 
na wykonanie modernizacji, które musieliby ponie ć mieszkańcy. Ł czne nakłady 
inwestycyjne na realizacj  zadań zadeklarowanych w ankietach oszacowano na poziomie 
ok. 2,318 mln zł. 
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Tabela 20. Rodzaj i koszt zada  inwestycyjnych, zadeklarowanych w ankietach przez mieszka ców 
miasta Przemy la 

Nazwa zadania 

Liczba inwestycji 
[szt.] 

Modernizacje deklarowane 
przez mieszka ców Przemy la 

w ramach ankietyzacji. 

Koszty [PLN] 2015-2020 

Podł czenie do miejskiej sieci 
ciepłowniczej 

Liczba inwestycji  10 395,00 

Koszty  51 

Monta  nowoczesnego 
ogrzewania w glowego (retorta) 

Liczba inwestycji  8 143 

Koszty  8 

Wymiana na kocioł gazowy/ 
ogrzewanie gazowe 

Liczba inwestycji  8 137 

Koszty  20 

Monta  pomp ciepła 
Liczba inwestycji  30 000 

Koszty  4 

Monta  kolektorów słonecznych 

Liczba inwestycji  20 000 

Koszty  17 

Termomodernizacja 
Liczba inwestycji 10 000 

Koszty 24 

Zadania ł cznie 

Liczba inwestycji 124 

Koszty 1 458 029 

Aby osi gn ć efekt ekologiczny zało ony w „Programie ochrony powietrza dla strefy 

podkarpackiej”, nale y wykonać wi cej modernizacji ni  te, które wynikaj  
z przeprowadzonej ankietyzacji. Źlatego te , realizuj c „Program ograniczenia niskiej 
emisji dla miasta Przemy la” nale y kierować si  potrzebami mieszkańców, ale równie  
efektem ekologicznym realizowanych przedsi wzi ć. Najkorzystniej byłoby realizować te 
zadania, które przynios  najwi kszy efekt ekologiczny, jednak e nale y mieć na uwadze 
równie  konieczne na ich realizacje nakłady finansowe. 

ZESTAWIENIE GRAFICZNE OPTYMALIZACJI MODERNIZACJI 

 

Źo wykonania optymalizacji modernizacji, posłu ono si  wska nikiem, który 
nawi zuje do metodyki analizy efektywno ci kosztowej oraz analizy kosztów i korzy ci 
społecznych. Jest to tzw. wska nik efektywno ci kosztowej uzyskania efektu 
ekologicznego, w skrócie okre lany jako WK. 

Wska nik efektywno ci kosztowej (WK) jest wykorzystywany jako miara 
efektywno ci kosztowej przedsi wzi ć i brany pod uwag  w kryteriach wyboru 
przedsi wzi ć finansowanych z WŻO iżW. 

Aby wyliczyć wska nik WK sumuje si  iloczyny opłat i ilo ci czynników oddziaływania 
na rodowisko (unikni tych zanieczyszczeń, zredukowanych odpadów, zaoszcz dzonej 
wody i energii, ograniczonego hałasu), stanowi ce miar  efektu ekologicznego, które 
nast pnie dzieli si  przez roczne koszty inwestycji (nakłady i koszty eksploatacyjne). 

Ze wzgl du na przekroczenia st eń dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, 
poni ej przedstawiono wska nik efektywno ci kosztowej przedsi wzi ć modernizacyjnych 
uzyskania efektu ekologicznego w zakresie redukcji pyłu PM10. Za miar  efektu 
ekologicznego przyj to wielko ć redukcji pyłu PM10 oraz zredukowane odpady. 
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WK jest wska nikiem, który nie mo e być interpretowany w warto ciach 
bezwzgl dnych, słu y jedynie do celów porównywania projektów miedzy sob . 
Im wy sza jest warto ć wska nika, tym przedsi wzi cie jest bardziej 
efektywne. 

Poni ej przedstawiono zestawienie graficzne optymalizacji modernizacji 

z wykorzystaniem wska nika efektywno ci kosztowej przedsi wzi ć modernizacyjnych 
uzyskania efektu ekologicznego w zakresie redukcji pyłu PM10. 

 

Rysunek 15. Wska nik efektywno ci kosztowej przedsi wzi ć modernizacyjnych uzyskania efektu 
ekologicznego w zakresie redukcji pyłu PMńŃ (opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie 

ankietyzacji) 

Najbardziej optymalnymi przedsi wzi ciami s Ś likwidacja nieekologicznego ródła 
ciepła i podł czenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wymiana nieekologicznego 
ródła ciepła na ogrzewanie gazowe. Najmniej optymalnymi przedsi wzi ciami pod k tem 

redukcji emisji pyłu zawieszonego PM10 jest monta  kolektorów słonecznych. 

 

ZAŁO źNIA ŻORMALNź RźALIZACJI „PROżRAMU” 

 

W „Programie” proponuje si  uwzgl dnienie nast puj cych zało eń formalnychŚ 

 z punktu widzenia efektu ekologicznego priorytetowe działania powinny dotyczyć 
likwidacji ródła ciepła i podł czenia do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz 
wykorzystania ogrzewania elektrycznego (mniej preferowane z uwagi na wysokie 

koszty eksploatacji), wymiany ródła ciepła na zasilane gazem, w nast pnej 
kolejno ci olejem opałowym, 

 z uwagi na nisk  efektywno ć ekologiczn , mimo korzy ci finansowych w postaci 
zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych, w Programie nie przewiduje si  
dofinansowania działań termomodernizacyjnych, 

 z uwagi na realizacj  wymagań polityki klimatycznej i zwi kszenia wykorzystania 
odnawialnych ródeł energii w Programie uj ć nale y dofinansowanie monta u 
kolektorów słonecznych i pomp ciepła, 
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 w pierwszej kolejno ci dofinansowaniem powinny zostać obj te przedsi wzi cia 
przeprowadzane na obszarach przekroczeń dopuszczalnych poziomów 
zanieczyszczeń, wyznaczonych w „Programie ochrony powietrza dla strefy 
podkarpackiej”, 

 Rada Miasta Przemy la, w drodze uchwały, powinna ustalić zasady udzielania 
dotacji celowej, zasady te powinny obejmować w szczególno ci kryteria wyboru 

inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb post powania w sprawie 
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, 

 dodatkowo, po wymianie ródeł ciepła w ci gu 10 kolejnych lat Urz d Miejski 

powinien zastrzec sobie mo liwo ć prowadzenia kontroli w budynkach, w których 
dokonano modernizacji ródła ciepła, dofinansowanej w ramach funkcjonowania 
Programu. 

 

11. WST PNA ANALIZA źKONOMICZNA REALIZACJI PROGRAMU 

WRAZ Z OPTYMALIZACJ  ŻINANSOW  

Realizacja okre lonych działań z zakresu ochrony powietrza, wymaga sprawnie 

funkcjonuj cego systemu finansowania. System finansowania ochrony rodowiska, 
a w tym równie  ochrony powietrza, jest systemem wci  rozwijaj cym si  
i podlegaj cym ci głemu doskonaleniu. A zatem sam system finansowania jest 

wypadkow  szeregu zmian gospodarczych, decyduj cych o jego obecnym kształcie. 
Poni szy rysunek, przedstawia struktur  finansowania działań zwi zanych z ochron  
powietrza w Przemy lu, w podziale ze wzgl du na pochodzenie finansów. 
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Rysunek 16. Struktura mo liwo ci finansowania działa  zwi zanych z ochron  powietrza w mie cie Przemy l 
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Funkcjonuj ce obecnie ródła finansowania mo na podzielić ze wzgl du na 
pochodzenie finansów na mi dzynarodowe i krajowe. 

ródła mi dzynarodowe  
Do ródeł mi dzynarodowych zaliczamy ródła pochodz ce ze rodków Unii 

Europejskiej jak i z innych krajów, oferuj cych wsparcie w zakresie ochrony rodowiska, 
a nie nale cych do Uź jak Norwegia czy Szwajcaria. Istnieje wiele ró nych instrumentów 
finansowych, natomiast w zakresie zadań zwi zanych z ochron  rodowiska, a zarazem 
z ochron  powietrza do najwa niejszych ródeł mo na zaliczyćŚ 

1. Instrument finansowy na rzecz rodowiska Life+ 

Instrument finansowy na rzecz rodowiska Life+ 

LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii źuropejskiej, który koncentruje 
si  wył cznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony rodowiska. 
żłównym celem LIFE+ jest wspieranie procesu wdra ania wspólnotowego prawa ochrony 
rodowiska, realizacja polityki ochrony rodowiska, jak równie  identyfikacja i promocja 

nowych rozwi zań dla problemów dotycz cych ochrony rodowiska. 

Instrument finansowy wspiera w szczególno ci wdra anie szóstego Programu 

Źziałania rodowiskowego Wspólnoty (6th źAP, 2002–2012), wł cznie z jego strategiami 

tematycznymi, a tak e zapewnia wsparcie finansowe dla rodków i przedsi wzi ć 
wnosz cych warto ć dodan  w dziedzinie ochrony przyrody i rodowiska państw 
członkowskich UE. Program ten b dzie realizowany w latach 2014-2020 oraz b dzie 
stanowić kontynuacj  programu LIŻź, realizowanego w latach wcze niejszych. LIFE+ to 

bardzo wymagaj cy program, obejmuj cy ró norodne zagadnienia poczynaj c od 
ochrony przyrody i ró norodno ci biologicznej, przez zmiany klimatu, ochron  powietrza, 
ochron  gleb i wód, przeciwdziałanie hałasowi, ochron  zdrowia a  po działania maj ce 
na celu wzrost wiadomo ci społecznej w dziedzinie rodowiska17. 

W latach 2014-2020, kontynuowany b dzie program działań na rzecz rodowiska 
i klimatu (LIŻź+). Nowy program LIŻź+ przewiduje ustanowienie dwóch 
podprogramów18: 

1. Podprogramu działań na rzecz rodowiska obejmuj cego trzy obszary projektowe, 

czyli: 

 ochron  rodowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, 
 ró norodno ć biologiczn , 
 zarz dzanie i informacj  w zakresie rodowiska. 

 

2. Podprogramu działań na rzecz klimatu obejmuj cego trzy priorytety, czyli: 

 łagodzenie skutków klimatycznych, 
 dostosowywanie si  do skutków zmiany klimatu, 
 zarz dzanie i informacj  w zakresie klimatu. 

 

Instrument finansowy LIFE+ pełni rol  katalizatora we wspieraniu realizacji 

i wł czaniu celów w zakresie rodowiska i klimatu do innych polityk oraz praktyki państw 
członkowskich. Źokładny opis struktury udzielania dotacji z instrumentu Life+, znajduje 

si  w zał czniku. 

Europejski Bank Inwestycyjny 

                                           

17 http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/ 
18http://www.mrr.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Programowanie_2014_2020/

Umowa_partnerstwa/Documents/Zalaczniki_Projekt_Umowa_Partnerstwa_12072013.pdf 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Programowanie_2014_2020/Umowa_partnerstwa/Documents/Zalaczniki_Projekt_Umowa_Partnerstwa_12072013.pdf
http://www.mrr.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Programowanie_2014_2020/Umowa_partnerstwa/Documents/Zalaczniki_Projekt_Umowa_Partnerstwa_12072013.pdf
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Europejski Bank Inwestycyjny (European Investment Bank - EIB) stanowi instytucj  

finansow  Unii źuropejskiej. EBI działa od 1958 roku, na mocy Traktatu Rzymskiego 

z 1957 roku o utworzeniu źWż, którego akcjonariuszami s  państwa członkowskie 
Wspólnoty. Siedzib  banku jest Luksemburg. Nadrz dnym celem źuropejskiego Banku 

Inwestycyjnego jest przyczynianie si  do harmonijnego rozwoju Wspólnoty. Bank udziela 

kredytów inwestycyjnych oraz gwarancji podmiotom publicznym i prywatnym z państw - 
akcjonariuszy. EBI uczestniczy m.in. w realizacji polityki UE w zakresie pomocy: 

państwom AKP (byłe kolonie krajów źWż), 12 państwom obszaru Morza ródziemnego 
(układy o współpracy), jak równie  krajom wschodniej i rodkowej źuropy. Polska 
korzysta z kredytów źuropejskiego Banku Inwestycyjnego od 1991 roku. 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (European Bank for Reconstruction and 

Development - źBRŹ) działa od 1991 roku, na podstawie Uchwały Rady Europejskiej 

z 1989 r. oraz Porozumienia z 1990 r. Siedzib  banku jest Londyn. Europejski Bank 

Odbudowy i Rozwoju liczy 66 członków (s  toŚ 64 państw, źuropejski Bank Inwestycyjny 
Oraz Wspólnota Europejska). 

Celem EBOiR jest promocja rozwoju sektora publicznego i prywatnego w państwach 
demokracji wielopartyjnej, pluralizmu, gospodarki rynkowej oraz wspieranie 

transformacje i zmian strukturalnych. Bank wspiera m.in. inwestycje w zakresie ochrony 

rodowiska, a obszarem jego działania s  m.in.Ś Albania, Armenia, Białoru , Bo nia 
i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Macedonia, żruzja, Kazachstan i Kirgistan. 

Ocen  mo liwo ci wykorzystania finansowania w ramach ródeł mi dzynarodowych, 

przedstawiono poni ej (w celu niniejszej oceny zastosowano metod  oznaczenia kolorami 
wg poni szej legendy): 

 Możliwość otrzymania finansowania 

 Brak możliwości otrzymania finansowania 

 Możliwość otrzymania finansowania, brak ustalonych terminów naborów 

ródło finansowania 
Mo liwo ć 

Finansowania 

Instrument Finansowy Life + 

 Mo liwo ć otrzymania dofinansowania z zakresu w zakresie 
kampanii informacyjnych i ró norodnych projektów pilota owych 
pod k tem ochrony powietrza. 

 

 Mo liwo ć zaci gni cia kredytu na zadania zwi zane z ochron  
powietrza. 

 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju EBRD 

 Mo liwo ć zaci gni cia kredytu na zadania zwi zane z ochron  
powietrza. 

 

ródła krajowe - centralne  

Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2014-2020 

Wa nym ródłem finansowania zadań z zakresu ochrony rodowiska, a zarazem 

ochrony powietrza w latach 2014-2020, b dzie m.in. Program Operacyjny Infrastruktura 

i rodowisko. POIi  b dzie jednym z programów operacyjnych, stanowi cy podstawowe 
narz dzie do finansowania, przy wykorzystaniu rodków Żunduszu Spójno ci 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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żłówny cel programu wynika z jednego z trzech priorytetów Strategii źuropa 202019 

- wzrost zrównowa ony rozumiany jako wspieranie gospodarki efektywniej korzystaj cej 
z zasobów, bardziej przyjaznej rodowisku i bardziej konkurencyjnej, w której cele 
rodowiskowe s  realizowane działaniami na rzecz spójno ci gospodarczej, społecznej 

i terytorialnej. 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko, finansowanie 

odbywa si  w ramach 8 osi priorytetowychŚ 

I. O  PRIORYTźTOWAŚ Zmniejszenie emisyjno ci gospodarki, 
II. O  PRIORYTźTOWAŚ Ochrona rodowiska, w tym adaptacja do zmian 

klimatu, 

III. O  PRIORYTźTOWAŚ Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla 
rodowiska i wa nej w skali europejskiej, 

IV. O  PRIORYTETOWA: Zwi kszenie dost pno ci do transportowej sieci 
europejskiej, 

V. O  PRIORYTźTOWAŚ Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, 

VI. O  PRIORYTźTOWAŚ Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, 

VII. O  PRIORYTźTOWAŚ Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony 

zdrowia, 

VIII. O  PRIORYTźTOWAŚ Pomoc techniczna. 

Podstawowymi projektami wymienionymi w I osi priorytetowej odpowiedzialnej za 

zmniejszenie emisyjno ci gospodarki, s  projekty zwi zane z ochron  powietrza, tj.Ś 
 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodz cej ze ródeł odnawialnych 

(PI 4.1), 

 wspieranie efektywno ci energetycznej, inteligentnego zarz dzania energi  
i wykorzystania odnawialnych ródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym 

w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym (PI 4.3), 

 promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 
w szczególno ci dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównowa onej 
multimodalnej mobilno ci miejskiej i działań adaptacyjnych maj cych oddziaływanie 
łagodz ce na zmiany klimatu (PI 4.5), 

 promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii 
elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło u ytkowe (PI 4.7). 

Podstawowymi projektami wymienionymi w II osi priorytetowej odpowiedzialnej za 

ochron  rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, s  m.in.: 

 podejmowanie przedsi wzi ć maj cych na celu popraw  stanu jako ci rodowiska 
miejskiego, rewitalizacj  miast, rekultywacj  i dekontaminacj  terenów 
poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza i propagowanie działań słu cych zmniejszeniu (PI 6.5). 

Podstawowymi projektami wymienianymi w III osi priorytetowej odpowiedzialnej za 

rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla rodowiska i wa nej w skali 
europejskiej, s  m.in.: 

 promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 
w szczególno ci dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównowa onej 
multimodalnej mobilno ci miejskiej i działań adaptacyjnych maj cych oddziaływanie 
łagodz ce na zmiany klimatu (PI 4.5). 

                                           

19  Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa onego rozwoju sprzyjaj cego 
wł czeniu społecznemu. 
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Beneficjentami mog  być jednostki samorz du terytorialnego i ich zwi zki, podmioty 

wiadcz ce usługi publiczne, w ramach zadań własnych samorz dów. 

Ministerstwo rodowiska, jako Instytucja Po rednicz ca dla Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i rodowisko, b dzie ogłaszało nabory wniosków w trybie konkursowym 
o dofinansowanie z Żunduszu Spójno ci projektów w ramach poszczególnych priorytetów. 
Źokładny opis struktury udzielania dotacji POI , zawarto w zał czniku. 

Żundusze Ochrony rodowiska i żospodarki Wodnej  
NŻO iżW oraz WŻO iżW stanowi  filary polskiego systemu finansowania ochrony 

rodowiska słu ce osi ganiu celów ekologicznych, które wynikaj  z polityki ekologicznej 

państwa i mi dzynarodowych zobowi zań Polski, jak równie  wynikaj  z przepisów 
reguluj cych zagadnienia ochrony rodowiska. Podstaw  działania funduszy jest Prawo 

ochrony rodowiska, a ich zadaniem jest dofinansowywanie okresowo ustalanych 

programów priorytetowych z zakresu ochrony rodowiska, w tym dotycz cych gospodarki 
odpadami. Żorm  pomocy finansowej udzielan  przez fundusze, s  m.in.Ś po yczki, 
dotacje, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, przekazanie rodków 
jednostkom bud etowym, umorzenia cz ci po yczek, nagrody. Po yczki oraz dotacje 

si gaj  nawet do 60-75% kosztów kwalifikowanych, a beneficjentami mog  być JST 
i przedsi biorcy. 

NŻO iżW 

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej ustala podstawowe 

kierunki finansowania przedsi wzi ć z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, a 

zarazem działań zmierzaj cych do ograniczenia niskiej emisji. Pomoc z ramienia 

NŻO iżW okre lana jest rocznie i dzielona na poszczególne Programy. W 2014 roku 
wyró niono 5 osi programowych: 

1. Ochrona i zrównowa one gospodarowanie zasobami wodnymi. 

2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. 

3. Ochrona atmosfery. 

4. Ochrona ró norodno ci biologicznej i funkcji ekosystemów. 

5. Mi dzydziedzinowe. 

W ramach omawianej tematyki mo na otrzymać dotacj  w ramach osi 3 oraz 5. 

Program Polska Cyfrowa 

Nowym programem krajowym jest Program Polska Cyfrowa (w stosunku do 

poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013). W ramach PPC wspierane b d  
nast puj ce inwestycjeŚ 

 poszerzanie dost pu do sieci szerokopasmowych, 
 rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-

komunikacyjnych, 

 zwi kszenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, 
np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie. 

Celem głównym PPC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-

gospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umow  Partnerstwa, jako fundamenty te 
przyj toŚ szeroki dost p do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne u ytkownikom e -

 usługi publiczne oraz stale rosn cy poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. 

Priorytetami Programu s : 

1. Powszechny dost p do szybkiego Internetu. 

2. e-Administracja i otwarty rz d. 

3. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa. 
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W ramach omawianej tematyki istnieje mo liwo ć uzyskania wsparcia w ramach 
priorytetu 2. e-Administracja i otwarty rz d. 

O  priorytetowa II. E-Administracja i otwarty rz d. 

W ramach omawianej osi wsparcie skierowane b dzie przede wszystkim do jednostek 
administracji rz dowej oraz podległych im jednostek. Wsparcie obejmować b dzie 
projekty o znaczeniu ogólnopolskim, z uwzgl dnieniem preferencji  dla obszarów 
wskazanych w Planie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (rynek pracy; ubezpieczenia 

i wiadczenia społeczneś ochrona zdrowiaś prowadzenie działalno ci gospodarczejś 
wymiar sprawiedliwo ci i s downictwoś prezentacja i udost pnianie danych 

przestrzennych i statystycznychś nauka i szkolnictwo wy sześ podatki i cłaś sprawy 
administracyjne, w szczególno ci obywatelskieś zamówienia publiczneś bezpieczeństwo 
i powiadamianie ratunkoweś rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich). 

ródła krajowe – regionalne 

Wojewódzki Żundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 

w Rzeszowie 

WŻO iżW w Rzeszowie to regionalna instytucja finansów publicznych wspomagaj ca 

finansowo inwestorów w realizacji przedsi wzi ć infrastrukturalnych w ochronie 
rodowiska. WŻO iżW wspiera równie  edukacj  ekologiczn , badania naukowe 

i wydawnictwa popularyzuj ce ochron  przyrody. Wojewódzki Żundusz Ochrony 
rodowiska i żospodarki Wodnej udziela pomocy finansowej w formie po yczek oraz 

dotacji na cele okre lone w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami), zgodnie z wyznaczanymi 

priorytetami, kryteriami wyboru przedsi wzi ć oraz planami działalno ci Żunduszu. 
Żundusz mo e równie , tj.: 

1. Przekazywać rodki państwowym jednostkom bud etowym zgodnie z art. 410c 
ustawy, w trybie przewidzianym w przepisach szczegółowych. 

2. Zawierać, za zgod  Rady Nadzorczej Żunduszu, z Narodowym Żunduszem Ochrony 
rodowiska i żospodarki Wodnej, wojewódzkimi funduszami ochrony rodowiska 

i gospodarki wodnej, bankami lub innymi organizacjami finansowymi polskimi lub 

zagranicznymi, umowy, porozumienia o finansowaniu przedsi wzi ć słu cych 
ochronie rodowiska i gospodarce wodnej. 

3. Przyznawać nagrody za działalno ć na rzecz ochrony rodowiska i gospodarki 
wodnej, na podstawie odr bnych regulaminów zatwierdzanych przez Zarz d 
Funduszu. 

Nadrz dnym priorytet WŻO iżW stanowi wsparcie przedsi wzi ć dofinansowywanych 
ze rodków zagranicznych nie podlegaj cych zwrotowi w tym zadań zgodnych 
z Narodow  Strategi  Spójno ci i jej dokumentami programowymi. 

WŻO iżW okre lił przedsi wzi cia priorytetowe na 2014 r., w ich skład wchodziŚ 
1. Ochrona i zrównowa one gospodarowanie zasobami wodnymi. 
2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. 

3. Ochrona atmosfery poprzez: 

1) popraw  jako ci powierza, 
2) wspieranie budowy i wykorzystanie rozproszonych odnawialnych ródeł 

energii. 

4. Ochrona ró norodno ci biologicznej i funkcji ekosystemów. 

5. Inne działania na rzecz ochrony rodowiska. 
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W ramach omawianej tematyki dofinansowanie mo na otrzymać w ramach priorytetu 
„Ochrony atmosfery” oraz „Inne działania ochrony rodowiska”. 

W ramach priorytetu „Ochrona atmosfery”, mo na ubiegać si  o dofinansowanie 
w ramach m.in.: 

1. Likwidacji tzw. „niskich” ródeł emisji na terenach miast, w szczególno ci 
w strefach i aglomeracjach, dla których opracowane zostały programy ochrony 
powietrza. 

2. Realizacji przedsi wzi ć z zakresu odnawialnych ródeł energii lub 
wysokosprawnej kogeneracji oraz rozwoju biogazowni. 

3. Realizacji zadań maj cych na celu popraw  stanu czysto ci powietrza 
w miejscowo ciach uzdrowiskowych woj. podkarpackiego. 

4. Racjonalizacji gospodarki energi , wdra ania technologii i przedsi wzi ć 

ograniczaj cych zu ycie energii w przemy le i gospodarce komunalnej. 

żłówne przedsi wzi cia priorytetowe: 

1. Ochrona ekosystemów le nych, niele nych i dzikich zwierz t w szczególno ci 
w parkach narodowych. 

2. Źokumentowanie zasobów przyrodniczych województwa podkarpackiego oraz 
czynna ochrona obiektów przyrodniczych. 

3. Czynna ochrona gatunków flory i fauny oraz ich siedlisk, które s  chronione lub 
zagro one wygini ciem, w tym przedsi wzi ć zwi zanych z wdra aniem programu 
NATURA 2000. 

4. Rewaloryzacja szczególnie cennych zabytkowych zało eń ogrodowych. 

W ramach priorytetu „Inne działania ochrony rodowiska” finansowane b d : 

1. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu rodowiska, innych 
systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu rodowiska. 

2. Źziałania polegaj ce na zapobieganiu i likwidowaniu powa nych awarii, a tak e 
ich skutków. 

3. Przeciwdziałanie kl skom ywiołowym i likwidowanie ich skutków dla 
rodowiska. 

4. źdukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad. 

Mo na ubiegać si  o dofinansowanie w ramach: 

1) Tworzenia nowych lub modernizacj  istniej cych stanowisk pomiarowych i innych 

narz dzi w zakresie monitoringu. 
2) Zwi kszenia skuteczno ci ochrony rodowiska w tym nabywania specjalistycznego 

sprz tu i urz dzeń wykorzystywanych w działaniach ratunkowych 
i zabezpieczaj cych. 

3) Remontów i odtworzeń elementów infrastruktury ochrony rodowiska i gospodarki 
wodnej oraz urz dzeń melioracji wodnych podstawowych zniszczonych przez 
powód . 

4) Współfinansowania programów edukacyjnych o zasi gu regionalnym, w tym 
uwzgl dniaj cych profilaktyk  przeciwpowodziow . 

5) Rozwoju bazy o szczególnym znaczeniu dla edukacji przyrodniczej. 

WŻO iżW w Rzeszowie w przypadku posiadania wolnych rodków dyspozycyjnych, 

mo e finansować przedsi wzi cia nie mieszcz ce si  na Li cie przedsi wzi ć 
priorytetowych, a słu cych ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, wynikaj cych z 

zasad zrównowa onego rozwoju. 

Dopłaty do kredytów udzielanych przez BO  

Bank Ochrony rodowiska we współpracy z WŻO iżW w Rzeszowie, udziela kredytów 
preferencyjnych na finansowanie inwestycji, zwi zanych z ochron  rodowiska, 
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przeznaczonych dla osób fizycznych, gmin oraz przedsi biorstw, realizuj cych inwestycje 

na terenie województwa podkarpackiego. 
Przedmiotem kredytowania s  przedsi wzi cia polegaj ce naŚ 
 termomodernizacji budynków (m.in. wymiana stolarki, ocieplenie, wymiana 

dachu), usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawieraj cych m.in. azbest 
i ksylamid, 

 modernizacji i budowie systemów ciepłowniczych, 
 budowie małych i przydomowych oczyszczalni cieków, 
 podł czeniu budynków do zbiorczego systemu kanalizacji, 
 inwestycjach zwi zanych z zastosowaniem odnawialnych ródeł energii. 

Szczegółowy opis, znajduje si  w zał czniku. 

RPO 

Regionalny Program Operacyjny (RPO) jest dokumentem planistycznym, który 
okre la obszary, jak równie  szczegółowe działania, jakie organy samorz du 
województwa podejmuj  lub maj  zamiar podj ć na rzecz wspierania rozwoju 
województwa lub regionu. Jak nazwa wskazuje jest to dokument o charakterze 
operacyjnym, a wi c jest bardziej szczegółowy i podrz dny wobec strategii rozwoju. 
Podstaw  prawn  dla funkcjonowania RPO stanowi uchwalona 6 grudnia 2006 r. ustawa 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

W Regionalnym Programie Operacyjnym dla województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 (projekt z dnia 9 kwietnia 2014) zaprogramowano 10 osi priorytetowych: 

 O  Priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 

 O  Priorytetowa 2. Cyfrowe Podkarpacie 

 O  Priorytetowa 3. Czysta energia 

 O  Priorytetowa 4. Ochrona rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 

 O  Priorytetowa 5. Infrastruktura komunikacyjna 

 O  Priorytetowa 6. Spójno ć przestrzenna i społeczna 

 O  Priorytetowa 7. Regionalny rynek pracy 

 O  Priorytetowa 8. Integracja społeczna 

 O  Priorytetowa 9Ś Jako ć edukacji i kompetencji w regionie 

 O  Priorytetowa 10Ś Pomoc techniczna 

W ramach omawianej tematyki dofinansowanie mo na otrzymać w ramach Osi 
priorytetowej 3 i 4. W ramach osi 3. Czysta energia, istnieje mo liwo ć otrzymania 
wsparcia w zakresie celu tematycznego na: 

 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodz cej ze ródeł 
odnawialnych (Cel działaniaŚ Wzrost wykorzystania potencjału odnawialnych 
ródeł energii w generacji rozproszonej)ś 

 3.3. Wspieranie efektywno ci energetycznej, inteligentnego zarz dzania energi  
i wykorzystywanie odnawialnych ródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym 

w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym (Cel działaniaŚ Poprawa 
efektywno ci energetycznej w sektorze mieszkaniowym i budynkach u yteczno ci 
publicznej); 

 3.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 
w szczególno ci dla obszarów miejskich w tym wspieranie zrównowa onej 
multimodalnej mobilno ci miejskiej i działań adaptacyjnych maj cych łagodz ce 
oddziaływanie  na zmiany klimatu (Cel działaniaŚ Obni enie emisyjno ci o rodków 
miejskich województwa). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_wojew%C3%B3dztwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_wojew%C3%B3dztwa
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W ramach osi 4. Ochrona rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, istnieje 
mo liwo ć otrzymania wsparcia w zakresie celu tematycznego, tj.Ś 

 6.5. Podejmowanie przedsi wzi ć maj cych na celu popraw  stanu jako ci 
rodowiska miejskiego, rewitalizacj  miast, rekultywacj  i dekontaminacj  

terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie 
zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań słu cych zmniejszeniu hałasu 
(Cel działaniaŚ Poprawa jako ci przestrzeni miejskiej województwa 
podkarpackiego). 

Bank Ochrony rodowiska i komercyjne kredyty bankowe 

Bank Ochrony rodowiska oferuje szerokie spektrum wsparcia w zakresie szeroko 
poj tej ekologii i ochrony rodowiska. Za po rednictwem banku mo na uzyskać kredyty 
na szereg ró norodnych działań w zakresie ochrony powietrza jak i na działania 
zmierzaj ce do ograniczenia niskiej emisji. 

Istnieje równie  mo liwo ć pozyskania kredytu z banków komercyjnych. Komercyjne 
kredyty bankowe na cele inwestycyjne - udzielane przez banki na warunkach rynkowych: 

 konieczno ć wykazania opłacalno ci inwestycji w biznesplanie, 
 wysokie koszty obsługi kredytu, 
 samorz dy postrzegane s  jako podmioty o wysokiej zdolno ci kredytowej, 
 zastosowanie – zwykle jako uzupełniaj ce ródło finansowania inwestycji. 

Poni ej przedstawiono ocen  mo liwo ci wykorzystania finansowania w ramach 

ródeł krajowych. 

W celu dokonania oceny zastosowano metod  oznaczenia kolorami wg poni szej 
legendy: 

 Możliwość otrzymania finansowania 

 Brak możliwości otrzymania finansowania 

 Możliwość otrzymania finansowania, brak ustalonych terminów naborów 

Tabela 21. Mo liwo ci finansowania w ramach ródeł krajowych (opracowanie własne ATMOTźRM 
S.A.) 

ródło finansowania 

Mo liwo ć 

finansowania 

Program Infrastruktura i rodowisko 2014-2020 

PI 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodz cej ze 
ródeł odnawialnych - mo liwo ć otrzymania dofinansowania zwłaszcza 

pod k tem inwestycji zwi zanych z energi  geotermaln  i energi  
słoneczn . 

 

PI 4.3 Wspieranie efektywno ci energetycznej, inteligentnego 

zarz dzania energi  i wykorzystania odnawialnych ródeł energii 
w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych 

i w sektorze mieszkaniowym - mo liwo ć otrzymania dofinansowania 
zwłaszcza pod k tem wymienionych przedsi wzi ć (patrz tab.) 
wspieraj cych działania zmierzaj ce do ograniczenie niskiej emisji. 
Warunek posiadanie Strategii ZIT. 
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ródło finansowania 

Mo liwo ć 

finansowania 

PI 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 
terytoriów, w szczególno ci dla obszarów miejskich, w tym wspieranie 
zrównowa onej multimodalnej mobilno ci miejskiej i działań 
adaptacyjnych maj cych oddziaływanie łagodz ce na zmiany klimatu - 

mo liwo ć otrzymania dofinansowania zwłaszcza pod k tem wymiany 
ródeł ciepła. Warunek - posiadanie Strategii ZIT. 

 

PI 4.7 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej Kogeneracji ciepła 
i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło u ytkowe - 
mo liwo ć otrzymania dofinansowania zwłaszcza pod k tem 
przedsi wzi ć maj cych na celu budow  lub przebudow  jednostek 
wytwarzania ciepła i zast pienie ich jednostkami wytwarzaj cymi 
energi  w skojarzeniu, energi  w skojarzeniu z OZź oraz budowa 
przył czeń do sieci ciepłowniczych (szczegóły patrz tab.) 

 

Narodowy Żundusz Ochrony rodowiska i żospodarki Wodnej 

3.1. Poprawa jako ci powietrza Cz ć 2) KAWKA – Likwidacja niskiej 

emisji wspieraj ca wzrost efektywno ci energetycznej i rozwój 
rozproszonych, odnawialnych ródeł energii - mo liwo ć uzyskania 
dofinansowania w ramach programu. Nabór wniosków trwał do dnia 

08.09.2014 r., termin kolejnego naboru nie został jeszcze ogłoszony. 

 

3.2. Poprawa efektywno ci energetycznej LźMUR - Energooszcz dne 
Budynki U yteczno ci Publicznej - mo liwo ć otrzymania dofinansowania 
na działania zmniejszaj ce emisj  CO2 poprzez budow  obiektów 
energooszcz dnych. Wnioski mo na składać do dnia 31.12.2014 r. 

 

3.2. Poprawa efektywno ci energetycznej Źopłaty do kredytów na 
budow  domów energooszcz dnych - brak mo liwo ci uzyskania 
dofinansowania (patrz typ beneficjenta) 

 

3.3. Wspieranie rozproszonych, odmawianych ródeł energii BOCIAN - 

Rozproszone, odnawialne ródła energii - brak mo liwo ci uzyskania 

dofinansowania (patrz typ beneficjenta) 

 

3.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych ródeł energii Źopłaty do 
kredytów na budow  domów energooszcz dnych - brak mo liwo ci 
uzyskania dofinansowania (patrz typ beneficjenta) 

 

3.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych ródeł energii Prosument 
– linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i monta  
mikroinstalacji odnawialnych ródeł energii (Projekt) - brak mo liwo ci 
uzyskania dofinansowania (patrz typ beneficjenta) 

 

3.4. System zielonych inwestycji Cz ć 7) żAZźLA - Niskoemisyjny 

transport miejski - mo liwo ć uzyskania dofinansowania pod k tem 
niskoemisyjnego transportu miejskiego. Nabór do II edycji jeszcze nie 
został ogłoszony. 

 

4.6. Współfinansowanie LIŻź+ - mo liwo ć uzyskania dofinansowania 

jedynie w wypadku otrzymania dofinansowania w ramach programu 

LIŻź+. Pierwszy nabór do programu LIŻź (w perspektywie finansowej 

2014-2017) na rzecz rodowiska oraz Klimatu trwał do 28 lipca 2014 r. 

Termin kolejnego naboru nie został jeszcze ogłoszony  

 

5.5. Edukacja Ekologiczna - mo liwo ć uzyskania dofinansowania na 
działania zwi zane z edukacj  ekologiczn  pod k tem ochrony 
powietrza. Nabór wniosków odbywa si  w trybie konkursowym, co 
najmniej raz w roku. 

 

Program Polska Cyfrowa 
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ródło finansowania 

Mo liwo ć 

finansowania 

O  II. ź-Administracja i otwarty urz d - mo liwo ć uzyskania 
dofinansowania. Na chwil  obecn  brak informacji o terminach naborów.  

Regionalny Program Operacyjny 

O  priorytetowa 3. Czysta energiaŚ 3.1. Wspieranie wytwarzania 
i dystrybucji energii pochodz cej ze ródeł odnawialnych (Cel działaniaŚ 
Wzrost wykorzystania potencjału odnawialnych ródeł energii 
w generacji rozproszonej). 

 

Wojewódzki Żundusz Ochrony rodowiska i żospodarki Wodnej 

1. Ochrona powietrza - mo liwo ć otrzymania dofinansowania. Nabór 
wniosków w 2014 roku został wstrzymany, przewiduje si  ponowne 
przyjmowanie wniosków w roku 2015. 

 

2. Edukacja ekologiczna - mo liwo ć otrzymania dofinansowania. Nabór 
wniosków w 2014 roku został wznowiony trwać b dzie do 7 listopada. 

 

3. Źopłaty do kredytów udzielanych przez BO  - mo liwo ć otrzymania 
kredytu. 

 

Bank Ochrony rodowiska i kredyty banków komercyjnych 

Mo liwo ć pozyskania kredytów na zasadach wyznaczonych przez BO  
lub poszczególne banki komercyjne 

 

Bior c pod uwag  plan działań likwidacji ródeł niskiej emisji dla Miasta Przemy la 

oraz dost pne ródła finansowania w poni szej tabeli zestawiono mo liwo ci finansowania 
poszczególnych zadań. 

 

.
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Rysunek 17. Struktura mo liwo ci finansowania działa  zwi zanych z ochron  powietrza w mie cie Przemy l 

Źziałanie 
ródła finansowania/ 

fundusz 

Odpowiedzial

ny za 

realizacj  

Nazwa 

Instytucja 

zarz dzaj ca/koordyn

uj ca 

Termin naboru Typ beneficjenta 

Likwidacja ogrzewania na paliwo stałe, 
przej cie na ogrzewanie z sieci 
ciepłowniczej 

Krajowe, Unia 

Europejska/EFRR 

Miasto 

i wła ciciele 
nieruchomo ci 

POI , O  PRIORYTźTOWA I, 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.3  

Wspieranie efektywno ci 
energetycznej, inteligentnego 

zarz dzania energi  i 
wykorzystania odnawialnych 

ródeł energii w infrastrukturze 

publicznej, w tym w budynkach 

publicznych i w sektorze 

mieszkaniowym 

źŻRR/M  b.d. JST, PJB, organy władzy 
publicznej i jednostki 

podległe i inne 

Krajowe, Unia 

Europejska/EFRR 

Miasto 

i wła ciciele 

nieruchomo ci 
i inni 

POI , O  PRIORYTźTOWA I,  
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.5 

Promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla wszystkich 

rodzajów terytoriów, w 
szczególno ci dla obszarów 
miejskich, w tym wspieranie 

zrównowa onej multimodalnej 
mobilno ci miejskiej i działań 
adaptacyjnych maj cych 
oddziaływanie łagodz ce na 
zmiany klimatu 

źŻRR/M  b.d. JST, PJB, organizacje 

pozarz dowe, 
przedsi biorcy i inne 

Własne ( rodki krajowe)/ 
NŻO iżW (we współpracy z 
WŻO iżW) 

Wła ciciele 
nieruchomo ci i 

inni 

Poprawa jako ci powietrza Cz ć 
2) KAWKA – Likwidacja niskiej 

emisji wspieraj ca wzrost 
efektywno ci energetycznej i 
rozwój rozproszonych, 
odnawialnych ródeł energii 

NŻO iżW/ 
WŻO iżW 

08.09.2014 Beneficjenci: JST 

wskazane 

w Programach Ochrony 

Powietrza, 

Ostateczny odbiorca 

korzy ciŚ podmioty 
wła ciwe dla realizacji 
przedsi wzi ć 

Własne ( rodki krajowe) i 
rodki BO /WŻO iżW 

we wsparciu BO  

Beneficjenci Modernizacja systemów 
grzewczych w celu ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń do 
powietrza 

BO / 
WŻO iżW 

Ci gły Klienci realizuj cy 
inwestycje na terenie 

woj. podkarpackiego, w 

szczególno ci Klienci 
indywidualni, gminy 

oraz przedsi biorstwa 

Likwidacja ogrzewania na paliwo stałe, 
przej cie na ogrzewanie gazowe 

Krajowe, Unia 

Europejska/EFRR 

Miasto 

i wła ciciele 
nieruchomo ci 

POI , O  PRIORYTźTOWA I, 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.3 

Wspieranie efektywno ci 
energetycznej, inteligentnego 

zarz dzania energi  i 
wykorzystania odnawialnych 

ródeł energii w infrastrukturze 

publicznej, w tym w budynkach 

publicznych i w sektorze 

mieszkaniowym 

źŻRR/ M  b.d. JST, PJB, organy władzy 
publicznej i jednostki 

podległe i inne 

Krajowe, Unia 

Europejska/EFRR 

Miasto 

i wła ciciele 
nieruchomo ci 

POI , O  PRIORYTźTOWA I, 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.5 

Promowanie strategii 

źŻRR/ M  b.d. JST, PJB, organizacje 

pozarz dowe, 
przedsi biorcy i inne 
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Źziałanie 
ródła finansowania/ 

fundusz 

Odpowiedzial

ny za 

realizacj  

Nazwa 

Instytucja 

zarz dzaj ca/koordyn

uj ca 

Termin naboru Typ beneficjenta 

i inni. niskoemisyjnych dla wszystkich 

rodzajów terytoriów, w 
szczególno ci dla obszarów 
miejskich, w tym wspieranie 

zrównowa onej multimodalnej 
mobilno ci miejskiej i działań 
adaptacyjnych maj cych 
oddziaływanie łagodz ce na 
zmiany klimatu 

Własne ( rodki krajowe)/ 
NŻO iżW (we współpracy z 
WŻO iżW) 

Miasto 

i wła ciciele 
nieruchomo ci 
i inni. 

Poprawa jako ci powietrza Cz ć 
2)KAWKA – Likwidacja niskiej 

emisji wspieraj ca wzrost 
efektywno ci energetycznej i 
rozwój rozproszonych, 
odnawialnych ródeł energii 

NŻO iżW/ 
WŻO iżW 

08.09.2014 Beneficjenci: JST 

wskazane 

w Programach Ochrony 

Powietrza, 

Ostateczny odbiorca 

korzy ciŚ podmioty 
wła ciwe dla realizacji 
przedsi wzi ć 

Własne ( rodki 
krajowe/WŻO iżW) 

Miasto, 

podmioty 

posiadaj ce 
osobowo ć 
prawn  

Źofinansowanie przedsi wzi ć z 
zakresu gospodarki wodno-

ciekowej, gospodarki odpadami 
i ochrony powierzchni ziemi, 

ochrony powietrza wraz z 

odnawialnymi ródłami energii 
oraz ochrony przed hałasem 
planowanych do realizacji przez 

jednostki samorz du 
terytorialnego oraz inne 

podmioty posiadaj ce 
osobowo ć prawn  w 2014 roku. 

WŻO iżW Nabór ju  si  
odbył, konkurs 
ma być 
kontynuo-wany 

w latach 

kolejnych 

JST, inne podmioty 

posiadaj ce osobowo ć 
prawn , realizuj ce 
przedsi wzi cia 
priorytetowe na terenie 

Województwa 
Podkarpackiego 

Własne ( rodki krajowe) i 
rodki BO /WŻO iżW 

we wsparciu BO  

Beneficjenci Modernizacja systemów 
grzewczych w celu ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń do 
powietrza 

BO / 
WŻO iżW 

Ci gły Wszyscy ubiegaj cy si  
z wyj tkiem jednostek 
samorz du 
terytorialnego 

Likwidacja ogrzewania na paliwo stałe, 
przej cie na ogrzewanie elektryczne 

Krajowe, Unia Europejska/ 

EFRR 

Miasto 

i wła ciciele 
nieruchomo ci 

POI , O  PRIORYTźTOWA I, 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.3 

Wspieranie efektywno ci 
energetycznej, inteligentnego 

zarz dzania energi  i 
wykorzystania odnawialnych 

ródeł energii w infrastrukturze 

publicznej, w tym w budynkach 

publicznych i w sektorze 

mieszkaniowym 

źŻRR/M  b.d. JST, PJB, organy władzy 
publicznej i jednostki 

podległe i inne 

Krajowe, Unia 

Europejska/EFRR 

Miasto 

i wła ciciele 
nieruchomo ci 
i inni 

POI , O  PRIORYTźTOWA I, 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.5 

Promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla wszystkich 

rodzajów terytoriów, w 
szczególno ci dla obszarów 
miejskich, w tym wspieranie 

źŻRR/M  b.d. JST, PJB, organizacje 

pozarz dowe, 
przedsi biorcy i inne 
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Źziałanie 
ródła finansowania/ 

fundusz 

Odpowiedzial

ny za 

realizacj  

Nazwa 

Instytucja 

zarz dzaj ca/koordyn

uj ca 

Termin naboru Typ beneficjenta 

zrównowa onej multimodalnej 
mobilno ci miejskiej i działań 
adaptacyjnych maj cych 
oddziaływanie łagodz ce na 
zmiany klimatu 

Własne ( rodki krajowe)/ 
NŻO iżW (we współpracy z 
WŻO iżW) 

Miasto 

i wła ciciele 
nieruchomo ci 
i inni 

Poprawa jako ci powietrza Cz ć 
2)KAWKA – Likwidacja niskiej 

emisji wspieraj ca wzrost 
efektywno ci energetycznej i 
rozwój rozproszonych, 
odnawialnych ródeł energii 

NŻO iżW/ 
WŻO iżW 

08.09.2014 Beneficjenci: JST 

wskazane 

w Programach Ochrony 

Powietrza, 

Ostateczny odbiorca 

korzy ciŚ podmioty 
wła ciwe dla realizacji 
przedsi wzi ć 

Własne ( rodki 
krajowe/WŻO iżW) 

Miasto, 

podmioty 

posiadaj ce 
osobowo ć 
prawn  

Źofinansowanie przedsi wzi ć z 

zakresu gospodarki wodno-

ciekowej, gospodarki odpadami 
i ochrony powierzchni ziemi, 

ochrony powietrza wraz z 

odnawialnymi ródłami energii 
oraz ochrony przed hałasem 
planowanych do realizacji przez 

jednostki samorz du 
terytorialnego oraz inne 

podmioty posiadaj ce 
osobowo ć prawn  w 2014 roku 

WŻO iżW Nabór ju  si  
odbył, konkurs 
ma być 
kontynuo-wany 

w latach 

kolejnych 

JST, inne podmioty 

posiadaj ce osobowo ć 
prawn , realizuj ce 
przedsi wzi cia 
priorytetowe na terenie 

Województwa 
Podkarpackiego 

Własne ( rodki krajowe) i 
rodki BO /WŻO iżW we 

wsparciu BO  

Beneficjenci Modernizacja systemów 
grzewczych w celu ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń do 
powietrza 

BO / 
WŻO iżW 

Ci gły Wszyscy ubiegaj cy si  
z wyj tkiem jednostek 
samorz du 
terytorialnego 

likwidacja ogrzewania na paliwo stałe i 
monta  pompy ciepła 

Krajowe, Unia 

Europejska/EFRR 

Miasto 

i wła ciciele 
nieruchomo ci 

POI , O  PRIORYTźTOWA I,  
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.3 

Wspieranie efektywno ci 
energetycznej, inteligentnego 

zarz dzania energi  i 
wykorzystania odnawialnych 

ródeł energii w infrastrukturze 

publicznej, w tym w budynkach 

publicznych i w sektorze 

mieszkaniowym 

źŻRR/M  b.d. JST, PJB, organy władzy 
publicznej i jednostki 

podległe i inne 

Krajowe, Unia 

Europejska/EFRR 

Miasto 

i wła ciciele 
nieruchomo ci 
i inne. 

POI , O  PRIORYTźTOWA I, 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.5 

Promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla wszystkich 

rodzajów terytoriów, w 
szczególno ci dla obszarów 
miejskich, w tym wspieranie 

zrównowa onej multimodalnej 
mobilno ci miejskiej i działań 
adaptacyjnych maj cych 
oddziaływanie łagodz ce na 

źŻRR/ M  b.d. JST, PJB, organizacje 

pozarz dowe, 
przedsi biorcy i inne 
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Źziałanie 
ródła finansowania/ 

fundusz 

Odpowiedzial

ny za 

realizacj  

Nazwa 

Instytucja 

zarz dzaj ca/koordyn

uj ca 

Termin naboru Typ beneficjenta 

zmiany klimatu 

Własne ( rodki krajowe)/ 
NŻO iżW (we współpracy z 
WŻO iżW) 

Miasto 

i wła ciciele 
nieruchomo ci 
i inni 

Poprawa jako ci powietrza Cz ć 
2)KAWKA – Likwidacja niskiej 

emisji wspieraj ca wzrost 
efektywno ci energetycznej i 
rozwój rozproszonych, 
odnawialnych ródeł energii 

NŻO iżW/ 
WŻO iżW 

08.09.2014 Beneficjenci: JST 

wskazane 

w Programach Ochrony 

Powietrza, 

Ostateczny odbiorca 

korzy ciŚ podmioty 
wła ciwe dla realizacji 
przedsi wzi ć 

Własne ( rodki 
krajowe/WŻO iżW) 

Miasto, 

podmioty 

posiadaj ce 
osobowo ć 
prawn  

Źofinansowanie przedsi wzi ć z 
zakresu gospodarki wodno-

ciekowej, gospodarki odpadami 
i ochrony powierzchni ziemi, 

ochrony powietrza wraz z 

odnawialnymi ródłami energii 
oraz ochrony przed hałasem 
planowanych do realizacji przez 

jednostki samorz du 
terytorialnego oraz inne 

podmioty posiadaj ce 
osobowo ć prawn  w 2014 roku 

WŻO iżW Nabór ju  si  
odbył, konkurs 
ma być 
kontynuo-wany 

w latach 

kolejnych 

JST, inne podmioty 

posiadaj ce osobowo ć 
prawn , realizuj ce 
przedsi wzi cia 
priorytetowe na terenie 

Województwa 
Podkarpackiego 

Własne ( rodki krajowe) i 
rodki BO /WŻO iżW we 

wsparciu BO  

Beneficjenci Odnawialne ródła energii, 
Inwestycje w zakresie 

odnawialnych ródeł energii 

BO / 
WŻO iżW 

Ci gły Wszyscy ubiegaj cy si  
z wyj tkiem jednostek 
samorz du 
terytorialnego 

Likwidacja ogrzewania na paliwo stałe 
monta  kolektorów słonecznych 

Krajowe, Unia 

Europejska/EFRR 

Miasto i 

wła ciciele 
nieruchomo ci 

POI , O  PRIORYTźTOWA I, 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.3 

Wspieranie efektywno ci 
energetycznej, inteligentnego 

zarz dzania energi  i 
wykorzystania odnawialnych 

ródeł energii w infrastrukturze 

publicznej, w tym w budynkach 

publicznych i w sektorze 

mieszkaniowym 

źŻRR/M  b.d. JST, PJB, organy władzy 
publicznej i jednostki 

podległe i inne 

Krajowe, Unia 

Europejska/EFRR 

Miasto 

i wła ciciele 
nieruchomo ci 
i inni 

POI , O  PRIORYTźTOWA I, 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.5 

Promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla wszystkich 

rodzajów terytoriów, w 
szczególno ci dla obszarów 
miejskich, w tym wspieranie 

zrównowa onej multimodalnej 
mobilno ci miejskiej i działań 
adaptacyjnych maj cych 
oddziaływanie łagodz ce na 
zmiany klimatu 

źŻRR/M  b.d. JST, PJB, organizacje 

pozarz dowe, 
przedsi biorcy i inne 
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Źziałanie 
ródła finansowania/ 

fundusz 

Odpowiedzial

ny za 

realizacj  

Nazwa 

Instytucja 

zarz dzaj ca/koordyn

uj ca 

Termin naboru Typ beneficjenta 

Własne ( rodki krajowe)/ 
NŻO iżW (we współpracy z 
WŻO iżW) 

Miasto i 

wła ciciele 
nieruchomo ci 
i inni 

Poprawa jako ci powietrza Cz ć 
2)KAWKA – Likwidacja niskiej 

emisji wspieraj ca wzrost 
efektywno ci energetycznej i 
rozwój rozproszonych, 
odnawialnych ródeł energii 

NŻO iżW/ 
WŻO iżW 

08.09.2014 Beneficjenci: JST 

wskazane 

w Programach Ochrony 

Powietrza, 

Ostateczny odbiorca 

korzy ciŚ podmioty 
wła ciwe dla realizacji 
przedsi wzi ć 

Własne ( rodki krajowe) i 
rodki BO /WŻO iżW 

we wsparciu BO  

Beneficjenci Odnawialne ródła energii, 
Inwestycje w zakresie 

odnawialnych ródeł energii 

BO / 
WŻO iżW 

Ci gły Wszyscy ubiegaj cy si  
z wyj tkiem jednostek 
samorz du 
terytorialnego 

Baza danych o ródłach niskiej emisji 

Własne ( rodki krajowe)/ 
NŻO iżW (we współpracy z 
WŻO iżW) 

Miasto Poprawa jako ci powietrza Cz ć 
2) KAWKA – Likwidacja niskiej 

emisji wspieraj ca wzrost 
efektywno ci energetycznej i 
rozwój rozproszonych, 
odnawialnych ródeł energii 

NŻO iżW/ 
WŻO iżW 

08.09.1014 Beneficjenci: JST 

wskazane 

w Programach Ochrony 

Powietrza, 

Ostateczny odbiorca 

korzy ciŚ podmioty 
wła ciwe dla realizacji 
przedsi wzi ć 

NŻO iżW Miasto Program Polska Cyfrowa NŻO iżW Ci gły Administracja 

Edukacja ekologiczna 

Mi dzynarodowe, Unia 
Europejska 

Miasto Instrument finansowy na rzecz  

rodowiska Life 

Komisja 

źuropejska/NŻO iżW 

b.d. Jednostki, podmioty, 

instytucje publiczne i 

prywatne 

Własne ( rodki krajowe)/ 
NŻO iżW 

Miasto Współfinansowanie LIŻź+ NŻO iżW Nabór ju  si  
odbył, konkurs 
ma być 
kontynuo-wany 

w latach 

nast pnych 

j.w. 

Własne ( rodki krajowe)/ 
NŻO iżW (we współpracy 
z WŻO iżW) 

Miasto Poprawa jako ci powietrza Cz ć 
2) KAWKA – Likwidacja niskiej 

emisji wspieraj ca wzrost 
efektywno ci energetycznej i 

rozwój rozproszonych, 
odnawialnych ródeł energii 

NŻO iżW/ 
WŻO iżW 

08.09.2014 Beneficjenci: JST 

wskazane 

w Programach Ochrony 

Powietrza, 

Ostateczny odbiorca 

korzy ciŚ podmioty 
wła ciwe dla realizacji 
przedsi wzi ć 

Własne ( rodki krajowe)/ 
NŻO iżW 

Beneficjenci Edukacja Ekologiczna NŻO iżW Od 01.01.2014 Podmioty realizuj ce 
zadania zwi zane z 
edukacj  ekologiczn , 
redakcje gazet 

i czasopism, podmioty u 

których działania 
ekologiczne zwi zane s  
z edukacj  ekologiczn  

Własne ( rodki krajowe)/ 
WŻO iżW 

Miasto Źofinansowanie przedsi wzi ć z 
zakresu Edukacji Ekologicznej 

WŻO  iżW b.d. JST, inne podmioty 

posiadaj ce osobowo ć 
prawn , realizuj ce 
przedsi wzi cia 
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Źziałanie 
ródła finansowania/ 

fundusz 

Odpowiedzial

ny za 

realizacj  

Nazwa 

Instytucja 

zarz dzaj ca/koordyn

uj ca 

Termin naboru Typ beneficjenta 

priorytetowe na terenie 

Województwa 
Podkarpackiego. 

Inne 

działania  

Budowa i rozbudowa farm 

wiatrowych, instalacji na 

biogaz i biomas , OZź 

Krajowe, Unia 

Europejska/EFRR 

Miasto POI , O  PRIORYTźTOWA I, 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.1 

Wspieranie wytwarzania i 

dystrybucji energii pochodz cej 
ze ródeł odnawialnych 

źŻRR/ M  b.d. Bd 

Transport miejski i 

zbiorowy, projekty 

wspieraj ce ochron  
rodowiska (walka z 

hałasem, 
zanieczyszczeniami 

powietrza, promuj ce 
zrównowa ony rozwój), 
przebudowa infrastruktury 

miejskiej, rozwój ITS 

Krajowe, Unia Europejska/ 

EFRR 

Miasto 

i wła ciciele 
nieruchomo ci 
i inni 

POI , O  PRIORYTźTOWA III, 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.5 

Promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla wszystkich 

rodzajów terytoriów 

źŻRR/ M  b.d. JST, PJB, organizacje 

pozarz dowe, 
przedsi biorcy i inne. 

Ograniczenie emisji z 

zakładów, wsparcie dla 
terenów 
zdegradowanych/zanieczys

zczonych, rozwój miejskich 
terenów zielonych 

Krajowe, Unia 

Europejska/EFRR 

Miasto 

i wła ciciele 
nieruchomo ci 
i inni 

POI , O  PRIORYTźTOWA II,  
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.5  

źŻRR/ M  b.d. JST, organy władzy 
publicznej, organizacje 

pozarz dowe, 
przedsi biorcy i inne. 

Projektowanie i budowa 

lub tylko budowa, nowych 

energooszcz dnych  
budynków u yteczno ci 
publicznej i zamieszkania 

zbiorowego. 

Własne ( rodki krajowe)/ 
NŻO iżW 

Beneficjenci LEMUR - źnergooszcz dne 
Budynki U yteczno ci Publicznej 

NŻO iżW 20.12.2013-

31.12.2014 

Podmioty sektora 

finansów publicznych, 
samorz dowe osoby 

prawne, spółki prawa 
handlowego, w których 
jednostki samorz du 
terytorialnego posiadaj  
100% udziałów lub 
akcji, organizacje 

pozarz dowe 

Budowa domów 
energooszcz dnych 

Własne ( rodki krajowe)/ 
NŻO iżW 

Beneficjenci Źopłaty do kredytów na budow  
domów energooszcz dnych 

NŻO iżW/ Zwi zek 
Banków Polskich 

2013-2018 Osoby fizyczne 

 

Budowa, rozbudowa lub 

przebudowa instalacji OZE 

Własne ( rodki krajowe)/ 
NŻO iżW 

Przedsi biorcy BOCIAN - Rozproszone, 

odnawialne ródła energii 
NŻO iżW 2014-2022 (tryb 

ci gły) 
Przedsi biorcy 

Monta  ródeł ciepła na 
biomas , pompy ciepła, 
i kolektory słoneczne, 
systemy fotowoltaiczne, 

małe elektrownie 
wiatrowe, 

mikrobiogazownie, 

mikrokogeneracja 

Własne ( rodki krajowe)/ 
NŻO iżW 

Beneficjenci Prosument – linia 

dofinansowania z 

przeznaczeniem na zakup i 

monta  mikroinstalacji 
odnawialnych ródeł energii 

NŻO iżW Tryb ci gły Osoby fizyczne lub 

wspólnoty i spółdzielnie 

mieszkaniowe 

Inwestycje zwi zane z 
taborem (zakup 

ekologicznych autobusów, 

Własne ( rodki krajowe)/ 
NŻO iżW 

Miasto i 

beneficjenci 

GAZELA - Niskoemisyjny 

transport miejski 

NŻO iżW b.d. żminy miejskie, spółki 
komunalne, inne 

podmioty wiadcz ce 
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Źziałanie 
ródła finansowania/ 

fundusz 

Odpowiedzial

ny za 

realizacj  

Nazwa 

Instytucja 

zarz dzaj ca/koordyn

uj ca 

Termin naboru Typ beneficjenta 

szkolenie kierowców), 
inwestycje zwi zane z 
infrastruktur  
i zarz dzaniem 
(modernizacja stacji CNG) 

usługi z zakresu 
transportu na podstawie 

umowy z gmin  miejsk  

Instalacje energetyczne 

Własne ( rodki krajowe) i 
rodki BO /WŻO iżW we 

wsparciu BO  

Beneficjenci Odnawialne ródła energii, 
Inwestycje w zakresie 

odnawialnych ródeł energii 

BO / 
WŻO iżW 

ci gły Wszyscy ubiegaj cy si  
z wyj tkiem jednostek 
samorz du 
terytorialnego 
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12. WSKAZANIA DO PRZYGOTOWANIA KONIECZNYCH 

ŹOKUMźNTÓW, NARZ ŹZI SYSTEMOWYCH PRZEZNACZONYCH 

DO PROCESU REALIZACJI PROGRAMU 

12.1 UWARUNKOWANIA REALIZACJI PROGRAMU 

Warunkiem przyst pienia Urz du Miejskiego w Przemy lu do realizacji 

przedmiotowego Programu, jest m.in.: 

 przyj cie niniejszego programu poprzez jego uchwalenie przez Rad  Miejsk , 

 przyst pienie Miasta do opracowania systemu organizacyjnego, którego 
elementem jest m.in.: promocja Programu, narz dzia (baza danych) oraz 

dokumenty, które b d  wymagane do realizacji działań (tj.: regulamin, wzory 

wniosków i umów). 

Poni ej przedstawiono schemat etapów realizacji Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji. 

 

Rysunek 18. Schemat realizacyjny Programu Ograniczenia Niskiej Emisji ( ródłoŚ opracowanie 
własne ATMOTźRM S.A.) 

ETAPY REALIZACJI 
PROGRAMU 

OGRANICZENIA NISKIEJ 
EMISJI 

Urz d Miejski, chc cy pozyskać dotacj  do 
realizacji inwestycji, jest zobowi zanyŚ 
- pozyskać rodki na realizacj  programu, 
- przygotować wzór wniosku wraz z 
zał cznikami, 
- przygotować umow  na dofinansowanie 
zawieran  pomi dzy wnioskodawc  a miastem 

- przeprowadzić ocen  formaln  wniosków  
- zawrzeć umowy z wnioskodawcami 
- przeprowadzić inspekcj  zainstalowanych 
przez wnioskodawc  urz dzeń 

- przekazać dotacj  celow   
 

Ko cowy odbiorca korzy ci 
(wnioskodawca), chc cy uzyskać dotacj  
do planowanej inwestycji, jest 
zobowi zanyŚ 
- zło yć wniosek o udzielenie dotacji przed 
przyst pieniem  do realizacji danej inwestycji, 
- do zawarcia umowy o udzielenie dotacji, 

- do realizacji inwestycji, 

- do przedło enia dokumentów,  które b d  
stanowić potwierdzenie wykonanej inwestycji 

 

Baza 

danych         

o 

ródłach 
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W ramach realizacji „PONź”, Urz d Miejski w Przemy lu zobowi zany jest m.in.Ś 

 prowadzić regularny monitoring prac realizacyjnych, 

 przeprowadzać sprawozdawczo ć z ju  wykonanych działań, 

 dokonywać corocznej oceny efektów realizacji całego programu, 
 oraz dokonać analizy potrzeb kontynuacji programu w latach nast pnych. 

Ponadto w niniejszym dokumencie proponuje si  uwzgl dnienie nast puj cych 
zało eń formalnychŚ 

1. Uwzgl dniaj c efekt ekologiczny – priorytetowe działania powinny obejmować 

likwidacj  ródła ciepła, a nast pnieŚ 
 podł czenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
 wykorzystanie ogrzewania elektrycznego (mniejsze zainteresowanie z uwagi 

na wysokie koszty eksploatacji), 

 wymiana na ogrzewanie gazowe, 

 oraz w nast pnej kolejno ci ogrzewanie w glowe z wykorzystaniem 
retortowych kotłów w glowych. 

2. Z analizy ankietyzacji przeprowadzonej na terenie miasta Przemy la, wynika i  
zainteresowanie termomodernizacj  w ród mieszkańców jest niewielkie. Ponadto 
bior c pod uwag  stosunkowo nisk  efektywno ć ekologiczn  oraz niski wska nik 
efektywno ci kosztowej, mimo korzy ci finansowych w postaci zmniejszenia 
kosztów eksploatacyjnych, w „PONź” nie przewiduje si  dofinansowania działań 
termomodernizacyjnych. 

3. Ponadto maj c na uwadze realizacj  wymagań polityki klimatycznej i zwi kszenie 

wykorzystania odnawialnych ródeł energii, w niniejszym dokumencie nale y uj ć 
równie  dofinansowanie monta u kolektorów słonecznych i pomp ciepła. 

4. Istotnym krokiem, który powinien zostać podj ty przez Rad  Miejsk  Przemy la 
jest podj cie w drodze uchwały, zasad udzielania dotacji celowej. Ww. zasady 

powinny obejmować w szczególno ci kryteria wyboru inwestycji do finansowania 
lub dofinansowania, jak równie  tryb post powania w sprawie udzielania dotacji 

i sposobu jej rozliczania. 

5. Urz d Miejski w Przemy lu mo e równie  zastrzec sobie mo liwo ć prowadzenia 
kontroli (w ci gu kolejnych lat) w budynkach/lokalach, w których została 
przeprowadzona inwestycja, dofinansowana w ramach funkcjonowania niniejszego 

Programu. 

W poni szym podrozdziale, przedstawiono propozycj  monitoringu realizacji 
„Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Przemy la”. 

12.2 MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 

W niniejszym podrozdziale przedstawiono proponowany monitoring realizacji 

przedsi wzi ć modernizacyjnych, prowadzonych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej 
źmisji dla Miasta Przemy la. 
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Rysunek 19. Schemat proponowanego monitoringu przedsi wzi ć modernizacyjnych, prowadzonych 
w ramach Programu Ograniczenia Niskiej źmisji dla Miasta Przemy la ( ródłoŚ opracowanie własne 
ATMOTERM S.A.) 

Ponadto proponowany monitoring realizacji przedsi wzi ć modernizacyjnych, 

powinien obejmować tak e kontrol  jako ci powietrza na terenie miasta Przemy la z wraz 

wykorzystaniem danych przedstawianych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
rodowiska w Rzeszowie. 

Monitoring realizacji 

 przedsi wzi ć modernizacyjnych 

Lokalizacja w terenie prowadzonych 
inwestycji,  w celu weryfikacji, gdzie 
na terenie miasta Przemy la znajduj  
si  jeszcze ródła niskiej emisji oraz 
ocena terenów miasta, gdzie ju  
dokonano likwidacji niskiej emisji, 
pod k tem porównania z lokalizacj  
obszaru przekrocze  poziomów 
dopuszczalnych pyłu zawieszonego 
PM10, które wyznaczono w 
„Programie ochrony powietrza dla 
strefy podkarpackiej”, poprzez: 

- wykorzystanie mapy lokalizacji ródeł      
niskiej emisji, wykonanej na potrzeby 
niniejszego Programu, na podstawie 
danych uzyskanych podczas ankietyzacji, 
jak równie  z wykorzystaniem cyfrowej 
mapy ewidencji budynków. 

Obliczenie emisji „przed” i „po” 
modernizacji oraz efektu ekologicznego 
danej inwestycji, poprzez: 

- wykorzystanie dost pnych narz dzi 
obliczeniowych i informacji zawartych w 
niniejszym Programie oraz „Instrukcji 
wypełniania i analizy wniosku o udzielenie 
dotacji z bud etu gminy na dofinansowanie 
kosztów inwestycji realizowanych w ramach 
Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta 
Przemy laą, sporz dzonej na potrzeby 
niniejszego Programu. 
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13. PODSUMOWANIE 

Niniejsza dokumentacja jest kolejnym etapem działań zmierzaj cych do rozwi zania 
problemu niskiej emisji na terenie miasta Przemy la. 

Przedstawiono w niej szczegółowo aspekty dotycz ce aktualnej sytuacji, w zakresieŚ 

 istniej cych systemów grzewczych i wielko ci niskiej emisji na terenie Przemy la, 

 potencjalnych rozwi zań modernizacyjnych niezb dnych do realizacji Programu, 
 preferencji mieszkańców w stosunku do zaproponowanych działań 

modernizacyjnych oraz 

 efektów ekologicznych, zwi zanych z realizacj  Programu. 

Zało enia przyj te w „Programie ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej…”. 
uwzgl dniaj  polskie i unijne regulacje prawne w zakresie ochrony powietrza. Wymagania 

stawiane przez Uni  źuropejsk , w obecnym stanie prawnym i społeczno-ekonomicznym 

s  trudne do spełnienia. W „Programie ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej…” 
wyznaczono termin realizacji „Programu ochrony powietrza...”, z czym jednocze nie 
zwi zany jest termin realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta 

Przemy la” na rok 2022. Z uwagi na skal  zaplanowanych działań celem obni enia 
ponadnormatywnych poziomów st eń zanieczyszczeń oraz du e rodki finansowe, 
termin ten nie jest mo liwy do osi gni cia, dlatego jako realny termin zakończenia 
realizacji niniejszego programu wskazano rok 2034. 

Aktualny stan jako ci powietrza (na rok 2012) wskazuje na wyst powanie na terenie 

miasta Przemy la ponadnormatywnych st eń nast puj cych zanieczyszczeńŚ pyłu 
zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Realizacja program ograniczenia niskiej 

emisji, opracowanego ze wzgl du na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu 
zawieszonego PM10, przyczyni si  równie  do obni enia innych zanieczyszczeń 
wyst puj cych na terenie miasta. 

Na terenie miasta Przemy la oszacowano sumaryczn  emisj  pyłu zawieszonego 
PM10 ze ródeł niskiej emisji (powierzchniowych i liniowych), punktowych oraz ródeł 
emisji niezorganizowanej na poziomie 312,9 Mg/rok Mg/rok w 2011 r. źmisja pyłu 
zawieszonego PM2,5 na obszarze miasta Przemy la wyniosła 56,0 Mg/rok. 

Miejskie Przedsi biorstwo źnergetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib  w Przemy lu 

w  obowi zuj cej „Aktualizacji projektu zało eń do planu zaopatrzenia w ciepło, energi  

elektryczn  i paliwa gazowe”, okre liło zapotrzebowanie na energi  ciepln  (bez 
okre lenia sposobu ogrzewania) dla zabudowy mieszkaniowej - 80 W/m2, terenów pod 

usługi – 250 kWt/ha i terenów przemysłowych - 250 kWt/ha. 

Podstawowym, centralnym ródłem ciepła w mie cie jest Ciepłownia Zasanie, 
zlokalizowana przy ul. E. Plater 8. Zaopatruje w ciepło lewobrze n  i cz ciowo 
prawobrze n  cz ć miasta. 

Na terenie miasta Przemy la sieć gazowa posiada znaczne rezerwy przesyłowe 
(ok. 40-50%), w zwi zku z czym mo liwy jest rozwój systemu gazowego bez ponoszenia 
znacznych kosztów na rozbudow  systemu. 

Ze wzgl du na fakt, i  dystrybucja ciepła z ciepłowni skierowana jest głównie do 
lokali wielorodzinnych, to w budynkach jednorodzinnych najcz ciej spotykane jest 
ogrzewanie indywidualne. 
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Przeprowadzona akcja informacyjno - edukacyjna na terenie miasta Przemy la, 

pokazała, e w budynkach mieszkalnych wykorzystuj cych indywidualne ródła ciepła, 
podstawowymi no nikami ciepła w budynkach mieszkalnych jest drewno (36%) i w giel 
(36%). Ponadto mieszkańcy do ogrzewania stosuj  gaz (9%) i energi  elektryczn  (3%). 
Oleju opałowego nie stosuje nikt z badanych. Ponadto a  16% badanych nie podało 
odpowiedzi. Po przeanalizowaniu danych dotycz cych kierunków modernizacji w 
budynkach mieszkalnych zabudowy jednorodzinnej mo na stwierdzić, e najwi kszy 
procent mieszkańców wyraziło ch ć podł czenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (20%). 
Ponadto 17% respondentów jest zainteresowanych ogrzewaniem gazowym, 16% 
kolektorami słonecznymi do podgrzewania wody, a 15% dokonaniem termomodernizacji. 
Zainteresowanych instalacj  nowoczesnego ogrzewania w glowego (kotłów klasy 5) jest 
8% respondentów, a 2% mieszkańców zainteresowały pompy ciepła. Nikt spo ród 
ankietowanych nie wyraził ch ci zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie elektryczne. 

Odpowied  na to pytanie nie została udzielona przez 21% ankietowanych. 

Obliczono, e dla uzyskania wymaganego efektu ekologicznego w postaci redukcji 

emisji pyłu zawieszonego PM10, nie powoduj cego przekroczeń dopuszczalnych norm, 
konieczne jest dokonanie wymiany systemu ogrzewania w 304 lokalach na terenie miasta 

Przemy la. 

Istotn  pomoc  w realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta 

Przemy la”, który wynika z „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej…”, 
byłoby równie  wsparcie ze strony Wojewódzkiego Żunduszu Ochrony rodowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizacj  zadań niniejszego Programu. Tak  pomoc 

umo liwia przyst pienie do Program KawkaŚ Likwidacja niskiej emisji wspieraj ca wzrost 
efektywno ci energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych ródeł energii 
ogłoszonego przez NŻO iżW. Program realizowany jest we wsparciu WŻO iżW 
w Rzeszowie i umo liwia zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze ródeł 
komunikacji miejskiej dzi ki pozyskaniu dofinansowania do wymiany niskosprawnych 
kotłów w glowych na ogrzewanie ekologiczne. 

Stwierdzono, i  najbardziej optymalnymi przedsi wzi ciami w realizacji Programu s Ś 
wymiana nieekologicznego ródła ciepła na kocioł gazowy b d  podł czenie do miejskiej 
sieci ciepłowniczej. Najmniej optymalnymi przedsi wzi ciami pod katem redukcji emisji 
pyłu zawieszonego PM10 s Ś termomodernizacja i monta  kolektorów słonecznych. 

Na podstawie ankietyzacji sporz dzono mapy rozmieszczenia ródeł niskiej emisji 
w poszczególnych obr bach miasta Przemy la, które w wersji elektronicznej słu yć mog  
do monitorowania realizacji Programu. Okre lono techniczne mo liwo ci modernizacji 

istniej cych systemów grzewczych. Na podstawie powy szej mapy, mo na stwierdzić, e 
na terenie miasta Przemy la sieć ciepłownicza skoncentrowana jest głownie w rodkowej 
oraz w północnej cz ci miasta. Nieliczne nitki sieci ciepłowniczej zlokalizowane s  
w północno-wschodniej oraz we wschodniej cz ci miasta. Taka infrastruktura techniczna 

niestety nie umo liwi realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji w kierunku 
całkowitej likwidacji ródeł ciepła i wykorzystania ciepła systemowego zwłaszcza 
w budownictwie jednorodzinnym. W latach 2015-2017 MPźC w Przemy lu przewiduje 
przył czenie kilkunastu obiektów w miesicie do sieci ciepłowniczej. 

Na obszarach gdzie nie istnieje mo liwo ć podł czenia do sieci ciepłowniczej, 
alternatywnym rozwi zaniem ograniczenia niskiej emisji jest przył czenie do sieci 
gazowniczej, co niejednokrotnie wi e si  z konieczno ci  jej rozbudowy. 
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Na terenie całego miasta sieć gazowa posiada du e bo około 40-50% rezerwy 

przesyłowe, w zwi zku z czym mo liwy jest rozwój systemu gazowego bez ponoszenia 

znacznych kosztów na rozbudow  systemu. Plan Rozwoju Operatora żazoci gów 
Przesyłowych żAZ-SYSTEM S.A. nie zakłada rozbudowy systemu przesyłowego na terenie 
Przemy la. Źziałania podejmowane przez Karpack  Spółk  żazownictwa w zakresie 

rozwoju i modernizacji sieci gazowej na terenie miasta maj  na celu popraw  pewno ci 
zasilania poprzez utrzymaniu istniej cej infrastruktury gazowej w nale ytym stanie 
technicznym oraz rozbudow  sieci gazowej do potencjalnych odbiorców na podstawie 
wniosków. Planowane modernizacje obejmuj  przebudow  sieci gazowej redniego 
ci nienia przy ul. Lwowskiej do ul. Bakończyckiej z przekroczeniem torów PKP. 

W Planie Rozwoju Pżź Źystrybucja SA Oddział Zamo ć na lata 2011-2015 

przewidziano rodki inwestycyjne pozwalaj ce rozbudowywać sieci w celu przył czenia 
nowych odbiorców oraz rodki na modernizacj  i odtworzenie maj tku. 

Opracowano projekt harmonogramu dla PONE dla 2 wariantów realizacji zadań. 

Pierwszy na podstawie POP dla strefy podkarpackiej, który zakłada realizacj  PONź 
w przeci gu 8 lat dla inwestycji zwi zanej z podł czeniem do sieci ciepłowniczej lub 

monta em ogrzewania elektrycznego. Koszt takiego wariantu wyniósł 3 160 143 zł. Jest 
to wariant nierealny do zrealizowania w Przemy lu ze wzgl du na brak mo liwo ci 
realizacji tak du ej ilo ci przedsi wzi ć zwi zanych z podł czeniem do sieci ciepłowniczej. 
W Przemy lu nie ma obecnie technicznych mo liwo ci przył czenia tak du ej ilo ci 
mieszkańców. Źodatkowym aspektem jest trudno ć z przył czeniem do sieci 

ciepłowniczej mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, a wła nie w tym sektorze 
lokalizuje si  najwi kszy odsetek mieszkańców stosuj cych paliwa stałe. Zabudowa 
wielorodzinna w wi kszo ci jest podł czona do sieci ciepłowniczej. 

Źlatego te  opracowano na podstawie ankietyzacji harmonogram realistyczny, który 
zakłada realizacj  PONź w przeci gu 20 lat. W 2 harmonogramie uwzgl dniono 
inwestycje zgłoszone przez mieszkańców podczas ankietyzacji. Oszacowano e przez 20 
lat nale y wykonać 605 inwestycji (podł czenie do sieci ciepłowniczej, monta  
ogrzewania gazowego i elektrycznego, monta  pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych, 

termomodernizacj , monta  nowoczesnego ogrzewania w glowego). W celu osi gni cia 
redukcji pyłu zawieszonego PM 10 na poziomie 26,48 Mg. Koszt takiego wariantu wyniósł 
9 562 025 zł. 

Planuj c działania, które realizowane b d  w ramach PONź nale y mieć na uwadze 
szereg ró nych uwarunkowań i zobowi zań prawnych, jakich podj ła si  Polska. 
Mo liwo ć efektywnego redukowania emisji ze ródeł „niskich” zale y równie  w du ym 
stopniu od polityki energetycznej samorz dów. Priorytetem jest zatem, aby 
opracowywane kierunki rozwoju sieci cieplnych i gazowych, w tym plany przedsi biorstw 
energetycznych działaj cych na terenie miasta (zwłaszcza komunalnych), stwarzały 
mo liwo ci kompleksowego rozwi zania problemuŚ dostarczenia energii i ciepła 
mieszkańcom, ograniczaj c jednocze nie nisk  emisj , poprzez wykorzystanie do tego 
celu istniej cego lub projektowanego systemu sieci ciepłowniczej i gazowej. Równie  
wszelkie aktualizowane lub nowo tworzone dokumenty planistyczne i strategiczne 

opracowywane dla miasta Przemy la powinny uwzgl dniać zało enia niniejszego 
Programu. 
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ZAŁ CZNIKI 

Zał cznik 1. Struktura udzielania wsparcia finansowego z poszczególnych zewn trznych ródeł 
finansowania 

Struktura udzielania dotacji z instrumentu Life + (opracowanie własne 
ATMOTERM S.A.) 

ródło finansowania Mi dzynarodowe, Unia źuropejska 

Nazwa programu Instrument finansowy na rzecz rodowiska Life+ 

Rodzaj wsparcia Dotacja operacyjna 

Instytucja 

zarz dzaj ca 
Komisja Europejska 

Instytucja 

koordynuj ca 

Narodowy Żundusz Ochrony rodowiska i żospodarki Wodnej 
w Warszawie - Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE. 

Termin naboru 

Raz do roku. Pierwszy nabór do programu LIŻź+ 
(w perspektywie finansowej 2014-2017) na rzecz rodowiska 
oraz Klimatu trwał do 28 lipca 2014 r. Termin kolejnego 

naboru nie został jeszcze ogłoszony. 

Warunki szczegółowe 

Typ beneficjenta 
Przedsi biorcy, administracja publiczna i organizacje 
pozarz dowe. 

Warunki 

i intensywno ć 
dofinansowania 

Jeszcze nie ma szczegółowych warunków intensywno ci 
dofinansowania. 

Rodzaj inwestycji 

Żinansowaniu poddane b d  nast puj ce projekty zwi zane z 
ochron  powietrza w ramach osi priorytetowychŚ 

 projekty pilota owe; 

 projekty demonstracyjne; 

 projekty najlepszych praktyk; 

 projekty zintegrowane; 

 projekty przygotowawcze; 

 informacj , wiadomo ć i projekty upowszechniaj ceś 
 wszelkie inne projekty potrzebne w celu osi gni cia 
ogólnych celów programów. 

Źodatkowo Program Life+ mo e finansować działaniaŚ 
 kampanie informacyjne i u wiadamiaj ce; 

 opracowania, badania, modelowanie i tworzenie 

scenariuszy; 

 przygotowanie , wdro enie, monitorowanie, kontrol  i 
ocen  projektów, polityk, programów i prawodawstwa; 

 warsztaty, konferencje i spotkania; 

 platformy sieciowe i najlepszych praktyk; 

 wszelkie inne działania niezb dne w celu realizacji 
ogólnych celów programu. 

Rodzaje kosztów 
kwalifikowanych 

b.d. 

Komplementarno ć 

Przed zło eniem wniosku do Komisji źuropejskiej, beneficjenci 
zobligowani s  do dokładnego sprawdzenia, czy działania 
przedstawione we wniosku, w ramach ich projektu, istotnie nie 

mog  być lub nie s  finansowane z innych rodków 
europejskich. Finansowanie w ramach programu LIFE+ jest 

mo liwe wył cznie w przypadku, gdy przedsi wzi cie nie 

spełnia kryteriów adnego z pozostałych instrumentów 
finansowych Wspólnoty oraz je li na dany projekt nie 
otrzymano dotychczas pomocy w ramach tych instrumentów. 

Terminy b.d. 

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/kontakt/
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/co-powinienes-wiedziec-o-life/komplementarnosc/
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/co-powinienes-wiedziec-o-life/komplementarnosc/
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Szczegółowe 
informacje 

Szczegółowe informacje nt Programu znale ć mo na na stronie 
NŻO iżW. 

 

1. Struktura udzielania dotacji z POI  (opracowanie własne ATMOTERM 
S.A.) 

O  PRIORYTETOWA I Zmniejszenie emisyjno ci gospodarki PRIORYTET 

INWESTYCYJNY 4.1 

ródło finansowania Krajowe, Unia Europejska 

Fundusz EFRR 

Nazwa 
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodz cej ze 
ródeł odnawialnych 

Rodzaj wsparcia bezzwrotne, zwrotne, pomoc publiczna 

Instytucja 

zarz dzaj ca 
 

Instytucja 

koordynuj ca 
M  

Termin naboru b.d. 

 Warunki szczegółowe 

Typ beneficjenta b.d. 

Warunki 

i intensywno ć 
dofinansowania 

W odniesieniu do obszarów wsparcia w ramach priorytetu 
inwestycyjnego, poza wsparciem bezzwrotnym, przewiduje si  
wsparcie równie  w formie zwrotnej. Przewiduje si , e 
priorytet inwestycyjny mo e zostać obj ty zasadami pomocy 
publicznej. 

Rodzaj inwestycji 

Przewiduje si  wsparcie w szczególno ci na budow  
i rozbudow Ś 

 l dowych farm wiatrowychś 
 instalacji na biomas ś 
 instalacji na biogaz; 

 sieci przesyłowych i dystrybucyjnych umo liwiaj cych 
przył czenia jednostek wytwarzania; 

 energii elektrycznej ze ródeł odnawialnych do KSź 
oraz (w ograniczonym zakresie) jednostek wytwarzania 

energii wykorzystuj cej wod  i słońce oraz ciepła przy 
wykorzystaniu energii geotermalnej. 

Rodzaje kosztów 
kwalifikowanych 

b.d. 

Terytorialny obszar 

realizacji 

Okre lono terytorialny obszar realizacyjny inwestycji. Rozwój 
energetyki wiatrowej - najlepsze obszary wyst puj  w 
północnej cz ci Polski, najlepsze warunki do wykorzystania 

energii słonecznej wyst puj  w cz ci województwa 
lubelskiego, południowo-zachodniej cz ci województwa 
podlaskiego, wschodniej oraz zachodniej cz ci Mazowsza, a 
tak e na Wybrze u żdańskim, natomiast najlepsze warunki dla 
geotermii znajduj  si  w północno-zachodniej Polsce. Rozwój 
energetyki odnawialnej b dzie dotyczył w pierwszej kolejno ci 
obszarów i stref okre lonych w planach zagospodarowania 
przestrzennego województw. W planach tych zostan  równie  
wyznaczone strefy zakazu wykorzystania lub ograniczonego 

rozwoju (wraz z okre leniem rodzaju i zakresu tego 
ograniczenia) ró nych form energetyki odnawialnej. 

Szczegółowe 
informacje 

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparciem obj te 
zostan  projekty wyłaniane w trybie konkursowym oraz 

pozakonkursowym. Podstawowym trybem wyboru b dzie tryb 

http://www.nfosigw.gov.pl/
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konkursowy, za  tryb pozakonkursowy b dzie stosowany 
wył cznie w uzasadnionych przypadkach. 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.3 

ródło finansowania Krajowe, Unia Europejska 

Fundusz EFRR 

Nazwa 

Wspieranie efektywno ci energetycznej, inteligentnego 
zarz dzania energi  i wykorzystania odnawialnych ródeł 
energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach 

publicznych i w sektorze mieszkaniowym. 

Rodzaj wsparcia Bezzwrotne, zwrotne. 

Instytucja 

zarz dzaj ca 

 

Instytucja 

koordynuj ca 

M  

Termin naboru b.d. 

 Warunki szczegółowe 

Typ beneficjenta 

Wsparcie przewidziane jest m.in. dla: 

 organów władzy publicznej, w tym administracji 
rz dowej oraz podległych jej organów i jednostek 
organizacyjnych, 

 jednostek samorz du terytorialnego oraz działaj cych w 
ich imieniu jednostek organizacyjnych (w szczególno ci dla 
miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz 
miast regionalnych i subregionalnych), 

 państwowych jednostek bud etowych, 
 spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot 
mieszkaniowych, 

 podmiotów wiadcz cych usługi publiczne w ramach 

realizacji obowi zków własnych jednostek samorz du 
terytorialnego nie b d cych przedsi biorcami. 

Warunki 

i intensywno ć 
dofinansowania 

W odniesieniu do obszarów wsparcia w ramach priorytetu 

inwestycyjnego poza wsparciem bezzwrotnym przewiduje si  
wsparcie równie  w formie zwrotnej, tj. w tym instrumentów 
finansowych oraz ró nych form partnerstwa publiczno-

prywatnego. 

Rodzaj inwestycji 

Bior c powy sze pod uwag , przewiduje si  wsparcie 
kompleksowej modernizacji energetycznej budynków 
u yteczno ci publicznej i mieszkaniowych wraz z wymian  
wyposa enia tych obiektów na energooszcz dne w zakresie 
zwi zanym m.in. zŚ 

 ociepleniem obiektu, wymian  okien, drzwi 
zewn trznych oraz o wietlenia na energooszcz dneś 
 przebudow  systemów grzewczych (wraz z wymian  i 
przył czeniem ródła ciepła), systemów wentylacji i 
klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej i 

systemów zarz dzania budynkiemś 
 budow  lub modernizacj  wewn trznych instalacji 

odbiorczych oraz likwidacj  dotychczasowych ródeł ciepłaś 
 instalacj  mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na 

potrzeby własneś 
 instalacj  OZź w modernizowanych energetycznie 
budynkach; 

 instalacj  systemów chłodz cych, w tym równie  z OZź. 
Źziałania te mog  być prowadzone w koordynacji z realizacj  
projektów z zakresu modernizacji sieci ciepłowniczych oraz 
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rozwoju wysokosprawnej kogeneracji prowadz cych do 
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło i chłód. 

Rodzaje kosztów 
kwalifikowanych 

b.d. 

Terytorialny obszar 

realizacji 

Wsparcie ma charakter horyzontalny i dotyczy całego kraju. 
Inwestycje realizowane w ramach priorytetu b d  w istotnej 
mierze zlokalizowane na terenach miejskich, przede wszystkim 

wojewódzkich (i obszarach powi zanych z nimi funkcjonalnie), 
regionalnych i subregionalnych. 

Szczegółowe 
informacje 

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparciem obj te 
zostan  projekty wyłaniane w trybie konkursowym 
i pozakonkursowym. Podstawowym trybem wyboru b dzie 
konkurs, tryb pozakonkursowy b dzie stosowany wył cznie w 

uzasadnionych przypadkach, w szczególno ci w przypadku 

miast posiadaj cych Strategie Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (ZIT). 

Z uwagi na to, e interwencja b dzie miała charakter 
horyzontalny i dotyczyła całego kraju, grupami docelowymi 
wsparcia b d  u ytkownicy wspieranej infrastruktury. 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.5 

ródło finansowania Krajowe, Unia Europejska 

Fundusz EFRR 

Nazwa 

Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 
terytoriów, w szczególno ci dla obszarów miejskich, w tym 
wspieranie zrównowa onej multimodalnej mobilno ci miejskiej 
i działań adaptacyjnych maj cych oddziaływanie łagodz ce na 
zmiany klimatu. 

Rodzaj wsparcia Bezzwrotne, zwrotne. 

Instytucja 

zarz dzaj ca 

 

Instytucja 

koordynuj ca 

M  

Termin naboru b.d. 

 Warunki szczegółowe 

Typ beneficjenta 

Wsparcie przewidziane jest m.in. dla: 

 organów władzy publicznej, w tym administracji 
rz dowej oraz podległych jej organów i jednostek 
organizacyjnych, 

 jednostek samorz du terytorialnego oraz działaj cych w 
ich imieniu jednostek organizacyjnych (w szczególno ci dla 
miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz 
miast regionalnych i subregionalnych), 

 organizacji pozarz dowych, 
 przedsi biorców, 
 podmiotów wiadcz cych usługi publiczne w ramach 

realizacji obowi zków własnych jednostek samorz du 
terytorialnego nie b d cych przedsi biorcami. 

Warunki 

i intensywno ć 
dofinansowania 

W odniesieniu do obszarów wsparcia w ramach priorytetu 
inwestycyjnego, poza wsparciem bezzwrotnym przewiduje si  
wsparcie równie  w formie zwrotnej. Przewiduje si , e 
priorytet inwestycyjny mo e zostać obj ty zasadami pomocy 
publicznej. 

Rodzaj inwestycji 

W ramach inwestycji wynikaj cych z planów gospodarki 
niskoemisyjnej przewiduje si , e wsparcie b dzie 
ukierunkowane m.in. na projekty takie, jak: 
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 budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci 

ciepłowniczej i chłodniczej, równie  poprzez wdra anie 
systemów zarz dzania ciepłem i chłodem wraz z 
infrastruktur  wspomagaj c ś 
 wymiana ródeł ciepła. 

Źziałania te mog  być prowadzone w koordynacji z realizacj  
projektów z zakresu modernizacji energetycznej budynków 
prowadz cych do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło 
i chłód. 
Uzupełniaj ce działania wymienione w Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (ZIT) b d  mogły otrzymać wsparcie 
w ramach regionalnych programów operacyjnych. Przewiduje 
si  mo liwo ć zastosowania instrumentów zwrotnych oraz 
ró nych form partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji 

takich projektów, chocia  nie wyklucza si  tak e mo liwo ci 
wsparcia poprzez dotacje przy uwzgl dnieniu zasad pomocy 
publicznej. 

Rodzaje kosztów 
kwalifikowanych 

b.d. 

Terytorialny obszar 

realizacji 

Wsparcie ma charakter horyzontalny i dotyczy całego kraju. 
Inwestycje realizowane w ramach priorytetu maj  istotny 
wpływ na wszystkie obszary gospodarki i b d  w istotnej 
mierze zlokalizowane na terenach miejskich, przede wszystkim 

wojewódzkich (i obszary powi zane z nimi funkcjonalnie), 

regionalne i subregionalne. 

Szczegółowe 
informacje 

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparciem obj te 
zostan  projekty wyłaniane w trybie konkursowym oraz 
pozakonkursowym. Podstawowym trybem wyboru b dzie 
konkurs, za  tryb pozakonkursowy b dzie stosowany 
wył cznie w przypadku miast posiadaj cych Strategie 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). 

Z uwagi na to, e interwencja b dzie miała charakter 
horyzontalny i dotyczyła całego kraju, grupami docelowymi 
wsparcia b d  u ytkownicy wspieranej infrastruktury. 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.7 

ródło finansowania Krajowe, Unia Europejska 

Fundusz EFRR 

Nazwa 

Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej Kogeneracji 

ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na 

ciepło u ytkowe 

Rodzaj wsparcia Bezzwrotne, zwrotne. 

Instytucja 

zarz dzaj ca 

 

Instytucja 

koordynuj ca 

M  

Termin naboru b.d. 

 Warunki szczegółowe 

Typ beneficjenta 

Wsparcie przewidziane jest m.in. dla: 

 organów władzy publicznej, w tym administracji 
rz dowej oraz podległych jej organom i jednostek 

organizacyjnych, 

 jednostek samorz du terytorialnego oraz działaj cych w 
ich imieniu jednostek organizacyjnych, 

 organizacji pozarz dowych, 
 przedsi biorców, 
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 podmiotów wiadcz cych usługi publiczne w ramach 

realizacji obowi zków własnych jednostek samorz du 
terytorialnego nie b d cych przedsi biorcami. 

Warunki 

i intensywno ć 
dofinansowania 

W odniesieniu do obszarów wsparcia w ramach priorytetu 
inwestycyjnego, poza wsparciem bezzwrotnym przewiduje si  
wsparcie równie  w formie zwrotnej. 
Przewiduje si , e priorytet inwestycyjny mo e zostać obj ty 
zasadami pomocy publicznej. 

Rodzaj inwestycji 

Bior c to pod uwag , przewiduje si  wsparcie w szczególno ci 
nast puj cych obszarówŚ 

 budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła w skojarzeniuś 
 budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła w skojarzeniu z OZźś 
 budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania ciepła 
w wyniku której jednostki te zostan  zast pione 
jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu; 

 budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania ciepła 
w wyniku której jednostki te zostan  zast pione 
jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu z OZE; 

 budowa przył czeń do sieci ciepłowniczych do 
wykorzystania ciepła u ytkowego wyprodukowanego 
w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w 
skojarzeniu wraz z budow  przył czy wyprowadzaj cych 
energi  do krajowego systemu przesyłowego. 

Rodzaje kosztów 
kwalifikowanych 

b.d. 

Terytorialny obszar 

realizacji 

Wsparcie ma charakter horyzontalny i dotyczy całego kraju. 
Inwestycje realizowane w ramach priorytetu maj  istotny 
wpływ dla wszystkich obszarów gospodarki i b d  w istotnej 
mierze zlokalizowane na terenach miejskich. 

Szczegółowe 
informacje 

W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparciem obj te 
zostan  projekty wyłaniane w trybie konkursowy. 
Z uwagi na to, e interwencja b dzie miała charakter 
horyzontalny i dotyczyła całego kraju, grupami docelowymi 
wsparcia b d  u ytkownicy wspartej infrastruktury. 

 

O  PRIORYTETOWA II Ochrona rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.5 

ródło finansowania Krajowe, Unia Europejska 

Fundusz EFRR 

Nazwa 

Podejmowanie przedsi wzi ć maj cych na celu popraw  stanu 
jako ci rodowiska miejskiego, rewitalizacj  miast, 
rekultywacj  i dekontaminacj  terenów poprzemysłowych (w 
tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza i propagowanie działań słu cych zmniejszeniu 
hałasu 

Rodzaj wsparcia Bezzwrotne, zwrotne. 

Instytucja 

zarz dzaj ca 

 

Instytucja 

koordynuj ca 

M  

Termin naboru b.d. 

 Warunki szczegółowe 

Typ beneficjenta 
Wsparcie przewidziane jest m.in. dla: 

 organów władzy publicznej, w tym administracji 
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rz dowej oraz podległych jej organów i jednostek 
organizacyjnych; 

 jednostek samorz du terytorialnego i ich zwi zków oraz 
działaj cych w ich imieniu jednostek organizacyjnych, 

przedsi biorcówś 
 podmiotów wiadcz cych usługi publiczne w ramach 

realizacji obowi zków własnych jednostek samorz du 
terytorialnego nie b d cych przedsi biorcami. 

żłówn  grup  docelow  s  indywidualni u ytkownicy 
korzystaj cy z zasobów rodowiska, w tym przede wszystkim 
mieszkańcy miast wojewódzkich (i obszarów powi zanych z 
nimi funkcjonalnie) oraz regionalnych i subregionalnych. 

Warunki 

i intensywno ć 
dofinansowania 

Przewiduje si  wsparcie w formie bezzwrotnej. Pomoc 
publiczna mo e wyst pować w przypadku projektów 
zwi zanych z ochron  powietrza realizowanych przez du ych 
przedsi biorców. 

Rodzaj inwestycji 

Wsparcie w szczególno ci dla nast puj cych obszarówŚ 
 ograniczanie emisji z zakładów przemysłowychś 
 wsparcie dla zanieczyszczonych/zdegradowanych 

terenówś 
 rozwój miejskich terenów zielonych. 

Rodzaje kosztów 
kwalifikowanych 

b.d. 

Terytorialny obszar 

realizacji 

Wsparcie ma charakter horyzontalny i dotyczy całego kraju. 
Interwencje b d  lokalizowane zgodnie ze wskazaniem 
wynikaj cym z okre lonych dokumentów o charakterze 

strategicznym. Inwestycje realizowane w ramach osi b d  
w istotnej mierze zlokalizowane na terenach zurbanizowanych, 

przede wszystkim miast wojewódzkich (i ich obszarów 
funkcjonalnych) oraz regionalnych i subregionalnych. 

Szczegółowe 
informacje 

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje si  wybór 
projektów w procedurze konkursowej. 
Szczególna uwaga na etapie selekcji zostanie skierowana na 

badanie stopnia osi gni cia efektu ekologicznego. 
 

O  PRIORYTETOWA IIIŚ Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla 
rodowiska i ważnej w skali europejskiej PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.5. 

ródło finansowania  Krajowe, Unia Europejska 

Fundusz EFRR 

Nazwa 

Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 
terytoriów, w szczególno ci dla obszarów miejskich, w tym 
wspieranie zrównowa onej multimodalnej mobilno ci miejskiej 
i działań adaptacyjnych maj cych oddziaływanie łagodz ce na 
zmiany klimatu 

Rodzaj wsparcia Bezzwrotne, pomoc publiczna. 

Instytucja 

zarz dzaj ca 

 

Instytucja 

koordynuj ca 

M  

Termin naboru b.d. 

 Warunki szczegółowe 

Typ beneficjenta 

W obszarze transportu miejskiego beneficjentami b d Ś 
 jednostki samorz du terytorialnego (w tym ich zwi zki i 
porozumienia), w szczególno ci miasta wojewódzkie i ich 
obszary funkcjonalne oraz miasta regionalne i 

subregionalne (organizatorzy publicznego transportu 
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zbiorowego) oraz działaj ce w ich imieniu jednostki 

organizacyjne i spółki specjalnego przeznaczenia; 

 zarz dcy infrastruktury słu cej transportowi 
miejskiemu oraz operatorzy publicznego transportu 

zbiorowego. 

Z uwagi na to, e interwencja b dzie miała charakter 
horyzontalny i dotyczyła miast i ich obszarów funkcjonalnych, 
grupami docelowymi wsparcia b d  u ytkownicy indywidualni 
i przedsi biorcy korzystaj cy z miejskiej infrastruktury 

transportowej i rodków transportu zbiorowego 
dofinansowanych ze rodków Uź. 

Warunki 

i intensywno ć 
dofinansowania 

Przewiduje si  wsparcie w ramach osi priorytetowej w formie 

bezzwrotnej. 

Pomoc publiczna mo e wyst pować w przypadku projektów 
zakupu/modernizacji taboru dla przewo ników wiadcz cych 
usługi w zakresie transportu pasa erskiego na podstawie 
odpowiednich umów. 

Rodzaj inwestycji 

Wsparcie w szczególno ci dla nast puj cych obszarówŚ 
 transport miejski (zmniejszenie zatłoczenia 
motoryzacyjnego w miastach, poprawa płynno ci ruchu i 
ograniczenie negatywnego wpływu transportu na 
rodowisko naturalne w miastach); 

 transport zbiorowy (działania wynikaj ce z planów 
gospodarki niskoemisyjnej miast, słu ce podniesieniu 
bezpieczeństwa, jako ci, atrakcyjno ci i komfortu 

transportu; 

 projekty zawieraj ce elementy 
redukuj ce/minimalizuj ce oddziaływania 
hałasu/drgań/zanieczyszczeń powietrza oraz elementy 
promuj ce zrównowa ony rozwój układu urbanistycznego i 
zwi kszenie przestrzeni zielonych miasta; 

 przebudowa infrastruktury miejskiej; 

 rozwój ITS. 

Rodzaje kosztów 
kwalifikowanych 

b.d. 

Terytorialny obszar 

realizacji 

W zakresie rozwoju transportu publicznego, wsparcie 

dedykowane zostanie obszarom strategicznej interwencji w 

ramach programu, jakimi s  miasta i ich obszary funkcjonalne 
– głównie wojewódzkie oraz regionalne i subregionalne. 

Kryterium wsparcia b dzie przygotowanie odpowiednich 

dokumentów planistycznych (plany gospodarki 
niskoemisyjnej). 

Szczegółowe 
informacje 

Wybór projektów do dofinansowania w ramach priorytetu 
inwestycyjnego nast pi w trybie pozakonkursowym lub 
konkursowym. Tryb pozakonkursowy b dzie stosowany 
wył cznie w przypadku 16 miast wojewódzkich posiadaj cych 
Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). 

Struktura udzielania dotacji, przeznaczonych na popraw  jako ci powietrza 
ze rodków Narodowego Żunduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 

(opracowanie własne ATMOTźRM S.A.) 

3.ń. Poprawa jako ci powietrza 

ródło finansowania Własne ( rodki krajowe) 
Fundusz NŻO iżW (we współpracy z WŻO iżW) 

Nazwa 
Poprawa jako ci powietrza Cz ć 2) KAWKA – Likwidacja 

niskiej emisji wspieraj ca wzrost efektywno ci energetycznej 
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i rozwój rozproszonych, odnawialnych ródeł energii. 

Rodzaj wsparcia 
Udost pnienie rodków finansowych WŻO iżW 
z przeznaczeniem na udzielanie dotacji. 

Instytucja 

zarz dzaj ca 

NŻO iżW 

Instytucja 

koordynuj ca 

WŻO iżW 

Termin naboru 

 Wnioski od WŻO iżW b d  przyjmowane w terminie 60 

dni roboczych od daty ogłoszenia naboru przez NŻO iżW. 
Nabory b d  powtarzane do wyczerpania rodków 
NŻO iżW. 
 Terminy składania wniosków dla beneficjentów 
końcowych okre laj  indywidualnie WŻO iżW 
w ogłoszeniach o konkursach umieszczanych na swojej 

stronie internetowej. 

 Termin kre lony przez WŻO iżW w Rzeszowie upłyn ł 
08.09.2014 r. 

Cel programu 

Zmniejszenie nara enia ludno ci na oddziaływanie 
zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których wyst puj  
znacz ce przekroczenia dopuszczalnych i docelowych 

poziomów st eń tych zanieczyszczeń, poprzez opracowanie 
programów ochrony powietrza oraz poprzez zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń, w szczególno ci pyłów PM 2,5, PM 10 
oraz emisji CO2. Program wspiera realizacj  postanowień 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE 

z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jako ci powietrza 
i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). 

Warunki szczegółowe 

Typ beneficjenta 

1. Beneficjentem programu s  wojewódzkie fundusze 
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. 
2. Beneficjentem końcowym s  podmioty wła ciwe dla 
realizacji przedsi wzi ć wskazanych w programach ochrony 

powietrza, które planuj  realizacj  albo realizuj  
przedsi wzi cia mog ce być przedmiotem dofinansowania 
przez wojewódzkie fundusze ochrony rodowiska i gospodarki 

wodnej ze rodków udost pnionych przez NŻO iżW, z 

uwzgl dnieniem warunków niniejszego programu. Kategorie 
beneficjentów wska  indywidualnie WŻO iżW 
w ogłaszanych konkursach. 
3. Ostatecznym odbiorc  korzy ci s  podmioty wła ciwe 
dla realizacji przedsi wzi ć wskazanych w programach 

ochrony powietrza, korzystaj ce z dofinansowania, wył cznie 
za po rednictwem beneficjenta końcowego. 

Warunki 

i intensywno ć 
dofinansowania 

Kwota dofinansowania wynosi do 90% jego kosztów 
kwalifikowanych, w tym do 45% kosztów kwalifikowanych 
przedsi wzi cia ze rodków udost pnionych przez NŻO iżW w 
formie dotacji. 

Rodzaj inwestycji 

1. Przedsi wzi cia maj ce na celu ograniczanie niskiej 
emisji zwi zane z podnoszeniem efektywno ci energetycznej 
oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i 
odnawialnych ródeł energii, w szczególno ciŚ 
 likwidacja lokalnych ródeł ciepła; 

 rozbudowa sieci ciepłowniczej; 
 zastosowanie kolektorów słonecznych; 

 termomodernizacja budynków wielorodzinnych. 
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze 
ródeł komunikacji miejskiej w szczególno ciŚ 
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 wdra anie systemów zarz dzania ruchem w miastach; 

 budowa stacji zasilania w CNż lub energi  elektryczn ; 

 inne. 

3. Kampanie edukacyjne. 

4. Utworzenie baz danych. 

Rodzaje kosztów 
kwalifikowanych 

 Koszty poniesione na realizacj  przedsi wzi cia 
w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2018 r. 

 Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, je eli 
beneficjent lub ostateczny odbiorca korzy ci ma mo liwo ć 

dania zwrotu lub odliczenia podatku VAT. 
 Koszty kampanii informacyjno - edukacyjnych, 

opracowań, raportów. 
 Koszty przygotowania niezb dnych projektów 
i dokumentacji (w tym audytów energetycznych, 
inwentaryzacji ródeł emisji, opracowania baz danych 
ródeł emisji). 
 Koszt nabycia albo koszt wytworzenia nowych rodków 
trwałych (budynków i budowli, narz dzi, przyrz dów i 

aparatury, infrastruktury technicznej zwi zanej z now  
inwestycj ). 
 Koszt instalacji i uruchomienia rodków trwałych. 

 Koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych. 

 Nabycie warto ci niematerialnych i prawnych w formie 

(patentów, licencji). 
 Usługi niezb dne do realizacji inwestycji (np.Ś nadzór, 
badania). 

Szczegółowe 
informacje 

Przedstawione warunki s  warunkami NŻO iżW. Ze wzgl du 

na fakt i  beneficjentem jest WŻO iżW w Rzeszowie, ustala on 

dodatkowe warunki przyznawania dotacji. Szczegółowe 
informacje podane s  poni ej. 

 

3.2 Poprawa efektywno ci energetycznej, Cz ć 2) 

ródło finansowania Własne ( rodki krajowe) 
Fundusz NŻO iżW  
Nazwa LEMUR - źnergooszcz dne Budynki U yteczno ci Publicznej 
Rodzaj wsparcia Dotacja, po yczka. 

Instytucja 

zarz dzaj ca 

NŻO iżW 

Instytucja 

koordynuj ca 

- 

Termin naboru Od 20 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. do godz. 15:30. 

Cel programu 

Celem programu jest unikni cie emisji CO2 w zwi zku 
z projektowaniem i budow  nowych energooszcz dnych 
budynków u yteczno ci publicznej oraz zamieszkania 
zbiorowego. 

Warunki szczegółowe 

Typ beneficjenta 

1. podmioty sektora finansów publicznych, z wył czeniem 

państwowych jednostek bud etowych; 

2. samorz dowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, 
w których jednostki samorz du terytorialnego posiadaj  
100% udziałów lub akcji i które powołane s  do realizacji 

zadań własnych gminy wskazanych w ustawachś 
3. organizacje pozarz dowe, w tym fundacje 

i stowarzyszenia, a tak e ko cioły i inne zwi zki wyznaniowe 

wpisane do rejestru ko ciołów i innych zwi zków 
wyznaniowych oraz ko cielne osoby prawne, które realizuj  
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zadania publiczne na podstawie odr bnych przepisów, 
podejmuj ce sie realizacji przedsi wzi cia, zgodnego z 

niniejszym programem. 

Warunki i 

intensywno ć 
dofinansowania 

 dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 30%, 50% 

albo 70% kosztów wykonania dokumentacji projektowej, w 

zale no ci od klasy energooszcz dno ci projektowanego 
budynku (A, B lub C); 

 dofinansowanie w formie po yczki udzielane jest na 

budow  nowych energooszcz dnych budynków u yteczno ci 
publicznej oraz zamieszkania zbiorowego i wynosi do 1 000 

zł. na 1 m2 powierzchni u ytkowej pomieszczeń 
o regulowanej temperaturze powietrza w budynku; 

 minimalny koszt całkowity przedsi wzi cia, ustalony na 
podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 1 mln złś 
 wnioskodawca mo e ubiegać sie o udzielenie ł cznie 
dotacji i po yczki lub tylko samej po yczki, dofinansowaniu 

nie podlegaj  budynki którym została wydana ostateczna 
decyzja o pozwoleniu na u ytkowanie przed dniem zło enia 
wniosku; 

 warunkiem ubiegania sie o dofinansowanie jest 

posiadanie przez wnioskodawc  ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budow ; 

 po yczka mo e być udzielona na okres nie dłu szy ni  
15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy 
po yczki z wysoko ci , oprocentowania na poziomie WIBOR 
3M -100 pkt bazowych, lecz nie mniej ni  2,0 %; 

 przy udzielaniu po yczki mo e być stosowana karencja 
w spłacie rat kapitałowych liczona od wypłaty ostatniej 
transzy po yczki lecz nie dłu sza ni  18 miesi cy od daty 
zakończenia realizacji przedsi wzi cia; 

 odsetki z tytułu oprocentowania po yczki spłacane s  
na bie co w okresach kwartalnych, przy czym pierwsza 
spłata nast puje po kwartale w którym wypłacono pierwsza 
transze rodków. 

Rodzaj inwestycji 

Wsparciem finansowym obj te s  inwestycje polegaj ce na 
projektowaniu i budowie lub tylko budowie, nowych 

energooszcz dnych budynków u yteczno ci publicznej 
i zamieszkania zbiorowego. 

Okres kwalifikowania 

kosztów 

Okres kwalifikowalno ci kosztówŚ od 01.01.2012 r. do 
31.12.2020 r., w którym to poniesione koszty mog  być 
uznane za kwalifikowane. 

Rodzaje kosztów 
kwalifikowanych 

 koszty zwi zane z wykonaniem i weryfikacj  

dokumentacji projektowej b d cej podstaw  uzyskania 

ostatecznego pozwolenia na budow ; 

 koszt wytworzenia nowych rodków trwałych, w tym: 

koszty robocizny i nabycia materiałów pod warunkiem, e 
pozostaj  one w bezpo rednim zwi zku z celami 
przedsi wzi cia obj tego wsparciem; 

 koszt nadzoru inwestorskiego; 

 podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany je eli 
beneficjent nie ma mo liwo ci zwrotu lub odliczenia 
podatku. VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, je eli 
beneficjent ma mo liwo ć dania zwrotu lub odliczenia 
podatku VAT; 

 je eli w budowanym budynku przewidziane jest 
prowadzenie działalno ci gospodarczej konkurencyjnej, w 
tym wynajmu, to: 
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- dofinansowanie w cz ci (proporcjonalnie) 

odpowiadaj cej powierzchni, na której prowadzona jest 
taka działalno ć, udzielane b dzie jako pomoc publiczna i 
musi być zgodne z jej warunkami, w pozostałej cz ci 
dofinansowanie nie b dzie stanowiło pomocy publicznej, 
- wnioskodawca mo e pomniejszyć wysoko ć 
dofinansowania proporcjonalnie do udziału powierzchni 
przeznaczonej na prowadzenie takiej działalno ci 
w całkowitej powierzchni budynku, pod warunkiem e 
powierzchnia na prowadzenie tej działalno ci nie 
przekracza 50% całkowitej powierzchni u ytkowej 
budynku – wówczas dofinansowanie nie b dzie stanowiło 
pomocy publicznej. 

Szczegółowe 
informacje 

Przygotowane wnioski nale y składać bezpo rednio 
w kancelarii NŻO iżW od poniedziałku do pi tku w godzinach 

7:30 – 15Ś30 albo przesłać drog  pocztow  lub kurierem na 
adres: 

Narodowy Żundusz Ochrony rodowiska i żospodarki Wodnej 
ul. Konstruktorska 3A 

02-673 Warszawa 

z dopiskiem „źfektywne wykorzystanie energii Cz ć 4) 
LEMUR- źnergooszcz dne Budynki U yteczno ci Publicznej - 

nabór ci gły”. 
Dla wniosków przesłanych poczt  lub kurierem za dzień 
wpływu wniosku uwa a si  dzień rejestracji (wpływu) ww. 
dokumentacji w kancelarii NŻO iżW. 
Wnioski, które wpłyn  po terminie nie b d  rozpatrywane 
w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane b d  ocenie 
na bie co. 
Wyniki ocen wniosków b d  systematycznie ogłaszane na 
stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony 

rodowiska i żospodarki Wodnej, jednocze nie Wnioskodawcy 
b d  równolegle informowani odr bnym pismem o wyniku 
oceny. 

Cz ć 3)  

ródło finansowania Własne ( rodki krajowe) 
Fundusz NŻO iżW  
Nazwa Źopłaty do kredytów na budow  domów energooszcz dnych. 

Rodzaj wsparcia Dotacja. 

Instytucja 

zarz dzaj ca 

NŻO iżW 

Instytucja 

koordynuj ca 

Zwi zek Banków Polskich 

Termin naboru 2013-2018 

Cel programu 

Przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów 
materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE 

z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki 

energetycznej budynków zobowi zuje państwa członkowskie 

do doprowadzenia do tego, aby od pocz tku 2021 r. wszystkie 
nowo powstaj ce budynki były obiektami „o niemal zerowym 

zu yciu energii”. B dzie stanowił impuls dla rynku do zmiany 
sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza korzy ciami 
finansowymi dla beneficjentów przyniesie znacz cy efekt 
edukacyjny dla społeczeństwa. 

Warunki szczegółowe 
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Typ beneficjenta 

1. Osoby fizyczne dysponuj ce prawomocnym 
pozwoleniem na budow  oraz posiadaj ce prawo do 
dysponowania nieruchomo ci , na której b d  budowały 
budynek mieszkalny. 

2. Osoby fizyczne dysponuj ce uprawnieniem do 
przeniesienia przez dewelopera na swoj  rzeczŚ prawa 
własno ci nieruchomo ci wraz z domem jednorodzinnym albo 
u ytkowania wieczystego nieruchomo ci gruntowej i 
własno ci domu jednorodzinnego albo własno ci lokalu 
mieszkalnego. Przez dewelopera rozumie si  tak e 
spółdzielni  mieszkaniow . 

Warunki 

i intensywno ć 
dofinansowania 

Domy jednorodzinne: 

• NŻ40 - źUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – 30 000 zł brutto, 

• NŻ15 - źUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – 50 000 zł brutto. 

Lokale mieszkalne: 

• NŻ40 - źUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – 11 000 zł brutto, 

• NŻ15 - źUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – 16 000 zł brutto. 

W przypadku nie osi gni cia zakładanego standardu NŻ15, 
dotacja mo e być obni ona do poziomu przewidzianego dla 
standardu NF40. W przypadku nie osi gni cia zakładanego 
standardu NF40, dotacja nie zostanie udzielona. 

1. Osi gni cie wymaganego wska nika rocznego 
jednostkowego zapotrzebowania na energi  u ytkow  do 
ogrzewania i wentylacji (EUco) – obliczony z uwzgl dnieniem 
wytycznych z zał. 3 do programu. 
2. Spełnienie warunków okre lonych w zał. 3 do 
programu: 

 minimalne wymagania techniczne; 

 spełnienie wymagań w projekcie budowlanymś 
 spełnienie wymagań przez zrealizowane 
przedsi wzi cieś 
 zapewnienie jako ci robót budowlanych. 

Rodzaj inwestycji 

1. budowa nowego domu jednorodzinnego; 

2. zakup nowego domu jednorodzinnego; 

3. zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym 

Rodzaje kosztów 
kwalifikowanych 

 zakup i monta  elementów konstrukcyjnych bryły 
budynku, w tym materiałów izolacyjnych cian, stropów, 
dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej; 

 zakup i monta  układów wentylacji mechanicznej z 
odzyskiem ciepła; 

 zakup i monta  instalacji ogrzewania, przygotowania 
ciepłej wody u ytkowej, wodnokanalizacyjnej i elektrycznej; 
 koszt budowy albo zakupu domu jednorodzinnego albo 

zakupu lokalu mieszkalnego w nowym budynku 

wielorodzinnym wraz z kosztem projektu budowlanego, 

kosztem wykonania weryfikacji projektu budowlanego, 

kosztem wykonania testu szczelno ci budynku i 
potwierdzenia osi gni cia standardu energetycznego. 

Nie zalicza si  kosztów wykończenia domu/mieszkania 
umo liwiaj cych zamieszkanie. 

Szczegółowe 
informacje 

Lista banków współpracuj cych z NŻO Ś 
 Bank Ochrony rodowiska S.A., 
 Bank Polskiej Spółdzielczo ci S.A., 
 Deutsche Bank PBC S.A., 

 Getin Noble Bank S.A., 

 SGB-Bank S.A., 
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 Bank Zachodni WBK S.A., 

 Nordea Bank Polska S.A. 

 

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych ródeł energii, 

Cz ć ń) 

ródło finansowania UE 

Fundusz NŻO iżW  
Nazwa BOCIAN - Rozproszone, odnawialne ródła energii 
Rodzaj wsparcia Po yczka 

Instytucja 

zarz dzaj ca 

NŻO iżW 

Instytucja 

koordynuj ca 

- 

Termin naboru Nabór wniosków odbywa si  w trybie ci głym (2014-2022). 

Cel programu 

Ograniczenie lub unikni cie emisji CO2 poprzez zwi kszenie 
produkcji energii z instalacji wykorzystuj cych odnawialne 
ródła energii 

Warunki szczegółowe 

Typ beneficjenta Przedsi biorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego 
podejmuj cy realizacj  przedsi wzi ć z zakresu odnawialnych 
ródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Warunki 

i intensywno ć 
dofinansowania 

Dofinansowanie na: 

 elektrownie wiatrowe – do 30 %, 

  systemy fotowoltaiczne – do 75 %, 

 pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – do 50 %, 

 małe elektrownie wodne – do 50 %, 

 ródła ciepła opalane biomas  – do 30 %, 

 biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania 

energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu 

rolniczego oraz instalacji wytwarzania biogazu rolniczego 

celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i 

bezpo redniej – do 75%, 

 wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej 

kogeneracji na biomas  – do 75 %; 

 kosztów kwalifikowanych przedsi wzi ciaś 
Przy okre laniu poziomu dofinansowania nale y uwzgl dniać 
przepisy dotycz ce pomocy publicznej. 
Warunki: 

 kwota po yczkiŚ od 2 do 40 mln złś 
 dofinansowanie nie mo e być przyznane 
przedsi wzi ciom, które otrzymały dofinansowanie z innych 

programów priorytetowych NŻO iżWś 
 oprocentowanie po yczki w skali roku wynosi WIBOR 
3M -100 pkt bazowych, nie mniej ni  2 %; 

 okres finansowaniaŚ po yczka mo e być udzielona na 
okres nie dłu szy ni  15 lat liczony od daty pierwszej 
planowanej wypłaty transzy po yczkiś 
 okres karencjiŚ przy udzielaniu po yczki mo e być 
stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od 

daty wypłaty ostatniej transzy po yczki, lecz nie dłu sza ni  
18 miesi cy od daty zakończenia realizacji przedsi wzi ciaś 
 po yczka nie podlega umorzeniu. 

Rodzaj inwestycji 
Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych 

ródeł energiiŚ 
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 elektrownie wiatrowe, 

 systemy fotowoltaiczne, 

 pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, 

 małe elektrownie wodne, 

 ródła ciepła opalane biomas , 

 biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania 

energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu 

rolniczego, 

 instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem 

wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej 

i bezpo redniej, 
 wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej 

kogeneracji na biomas . 

Rodzaje kosztów 
kwalifikowanych 

 Okres kwalifikowalno ci kosztów od 01.01.2012 r. do 

31.12.2020 r., z zastrze eniem przepisów pomocy 
publicznej. 

 Źo dofinansowania kwalifikuj  si  tak e koszty 
przygotowania niezb dnej dokumentacji poniesione przed 
01.01.2012 r. 

 Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, je eli 
beneficjent ma mo liwo ć dania zwrotu lub odliczenia 
podatku VAT. Je eli beneficjent nie ma mo liwo ci zwrotu 
lub odliczenia podatku VAT - VAT stanowi koszt 

kwalifikowany. 

 Koszty kwalifikowane na realizacj  przedsi wzi cia 
(prace przygotowawcze, projekty budowlane i wykonawcze, 

koszt nabycia lub koszt wytworzenia nowych rodków 
trwałych, koszt monta u i uruchomienia rodków trwałych, 
koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, nabycie 
warto ci niematerialnych i prawnych np.Ś patenty). 

Szczegółowe 
informacje 

- 

 

Cz ć 3) 

ródło finansowania Własne ( rodki krajowe) 
Fundusz NŻO iżW  
Nazwa Źopłaty do kredytów na budow  domów energooszcz dnych 

Rodzaj wsparcia Dotacja 

Instytucja 

zarz dzaj ca 

NŻO iżW 

Instytucja 

koordynuj ca 

Zwi zek Banków Polskich 

Termin naboru 2013-2018 

Cel programu 

Przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów 
materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE 

z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki 

energetycznej budynków zobowi zuje państwa członkowskie 
do doprowadzenia do tego, aby od pocz tku 2021 r. wszystkie 
nowo powstaj ce budynki były obiektami „o niemal zerowym 
zu yciu energii”. B dzie stanowił impuls dla rynku do zmiany 
sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza korzy ciami 
finansowymi dla beneficjentów przyniesie znacz cy efekt 
edukacyjny dla społeczeństwa. 

Warunki szczegółowe 
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Typ beneficjenta 

Opis w tab. 10 

Warunki 

i intensywno ć 
dofinansowania 

Rodzaj inwestycji 

Rodzaje kosztów 
kwalifikowanych 

Szczegółowe 
informacje 

Cz ć 4) 

ródło finansowania Własne ( rodki krajowe) 
Fundusz NŻO iżW  

Nazwa 
Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup 

i monta  mikroinstalacji odnawialnych ródeł energii. 
Rodzaj wsparcia Kredyt z dotacj  

Instytucja 

zarz dzaj ca 

NŻO iżW 

Instytucja 

koordynuj ca 

- 

Termin naboru Tryb ci gły. 

Cel programu 

Promowanie nowych technologii OZE oraz postaw 

prosumenckich (podniesienie wiadomo ci inwestorskiej 
i ekologicznej), a tak e rozwój rynku dostawców urz dzeń 
i instalatorów oraz zwi kszenie liczby miejsc pracy w tym 
sektorze. Program stanowić b dzie kontynuacj  i rozszerzenie 
kończ cego si  w 2014 r. programu „Wspieranie 
rozproszonych, odnawialnych ródeł energii. Cz ć 3) Źopłaty 
na cz ciowe spłaty kapitału kredytów bankowych 

przeznaczonych na zakup i monta  kolektorów słonecznych dla 

osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. 

Warunki szczegółowe 

Typ beneficjenta 

Osoby fizyczne posiadaj ce prawo do dysponowania 
budynkiem mieszkalnym oraz wspólnoty i spółdzielnie 
mieszkaniowe 

Warunki 

i intensywno ć 
dofinansowania 

Kredyt z dotacj  do 100% kosztów kwalifikowanych zakupu 
i monta u małych lub mikro instalacji odnawialnych ródeł 
energii. 

Maksymalna kwota dofinansowania na przedsi wzi cie wynosi: 

1. w przypadku osób fizycznychŚ 
 jedno ródło energii cieplnej lub elektrycznej -100 000 

tys. zł, 
 kilka ródeł energii cieplnej lub elektrycznej -150 000 

tys. zł, 
2. w przypadku spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowychŚ 
 jedno ródło energii cieplnej lub elektrycznej -300 000 

tys. zł, 
 kilka ródeł energii cieplnej lub elektrycznej – 450 000 

tys. zł, 
Oprocentowanie kredytu w skali roku: 1% 

Rodzaj inwestycji 

 ródła ciepła opalane biomas , pompy ciepła oraz 
kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 
kWt. 

 Systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, 
mikrobiogazownie oraz mikrokogeneracja o zainstalowanej 

mocy elektrycznej do 40 kWe. 
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WymaganaŚ wysoka jako ć instalowanych urz dzeń, instalacja 
liczników energii cieplej lub elektrycznej, gwarancja 
producenta głównych urz dzeń i r kojmia wykonawcy, na 
conajmniej 5 lat, projektowanie i monta  przez osoby 
posiadaj ce uprawnienia. 

Rodzaje kosztów 
kwalifikowanych 

b.d. 

Szczegółowe 
informacje 

Wnioski składane s  w bankach, które zawarły umow  
o współpracy z NŻO iżW 

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme),  

Cz ć 7) 

ródło finansowania Własne ( rodki krajowe) 
Fundusz NŻO iżW  
Nazwa GAZELA - Niskoemisyjny transport miejski 

Rodzaj wsparcia Dotacja 

Instytucja 

zarz dzaj ca 

NŻO iżW 

Instytucja 

koordynuj ca 

- 

Termin naboru brak ogłoszenia o naborze wniosków do II konkursu 

Cel programu 

Celem programu jest wspieranie realizacji przedsi wzi ć 
polegaj cych na obni eniu zu ycia energii i paliw 
w transporcie miejskim 

Warunki szczegółowe 

Typ beneficjenta 

1. gminy miejskie; 

2. spółki komunalne które działaj  w celu wykonania zadań 
gmin miejskich zwi zanych z lokalnym transportem 

miejskim; 

3. inne podmioty wiadcz ce usługi w zakresie lokalnego 
transportu miejskiego na podstawie umowy zawartej z gmina 

miejska. 

Warunki 

i intensywno ć 
dofinansowania 

Koszt całkowity przedsi wzi cia nie mo e być mniejszy ni  
8 mln zł. 
Źofinansowania nie mo na udzielić na przedsi wzi cie, które 
zostało zakończone przed dniem zło enia wniosku 
o dofinansowanie. 

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest realizacja 

przedsi wzi cia zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym sporz dzonym w sposób umo liwiaj cy 
wydatkowanie 100% dofinansowania oraz zakończenie 
realizacji Przedsi wzi cia do dnia 31.12.2015 r. 

Rodzaj inwestycji 

Źofinansowanie mo e być udzielone na realizacje 
przedsi wzi ć zmierzaj cych do obni enia zu ycia energii 
i paliw w komunikacji miejskiej. Program obejmuje 

nast puj ce działaniaŚ 
1. Dotycz ce taboruŚ 
 zakup nowych autobusów hybrydowych zasilanych 
gazem CNG, 

 szkolenie kierowców pojazdów transportu miejskiego z 
obsługi niskoemisyjnego taboru. 

2. Dotycz ce infrastruktury i zarz dzaniaŚ 
 modernizacja lub budowa stacji obsługi tankowania 
pojazdów transportu zbiorowego w zakresie dostosowania 

do autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG, 

 modernizacja lub budowa tras rowerowych, 

 modernizacja lub budowa bus pasów, 

http://www.nfosigw.gov.pl/system-zielonych-inwestycji---gis/programy-priorytetowe/


133 

 

 modernizacja lub budowa parkingów „Parkuj i Jed ”, 
 wdra anie systemów zarz dzania transportem 
miejskim, 

 wdro enie systemu roweru miejskiego. 

Rodzaje kosztów 
kwalifikowanych 

Okres kwalifikowalno ci kosztówŚ od 01.01.2012 r. do 

31.12.2015 r., w którym poniesione koszty mog  być uznane 
za kwalifikowane i stanowić podstaw  wyliczenia wysoko ci 
dofinansowania, z zastrze eniem, e koszty poniesione na 
przedsi wzi cie przed dat  zło enia wniosku b d  uznane, 
jako wkład własny wnioskodawcy i zaliczone do kosztów 
całkowitych nie podlegaj cych refundacji ze rodków żIS lub 
innych rodków NŻOSiżW. 

Szczegółowe 
informacje 

Wniosek oraz wszelkie pisma, uzupełnienia, wyja nienia 

i odwołania składane w toku konkursu, nale y dostarczać 
w terminach wynikaj cych z ogłoszenia o naborze wniosków, 
tre ci Regulaminu lub wezwania NŻO iżW, do kancelarii 
NŻO iżW (ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa), 

w godzinach 7.30 – 15.30. O zachowaniu terminu decyduje 

data wpływu do NŻO iżW, potwierdzana piecz ci  
kancelaryjna wraz z informacj  o dacie wpływu. 

4.Mi dzydziedzinowe, 5.5. Edukacja Ekologiczna 

ródło finansowania Własne ( rodki krajowe) 
Fundusz NŻO iżW  
Nazwa Edukacja Ekologiczna 

Rodzaj wsparcia Dotacja 

Instytucja 

zarz dzaj ca 

NŻO iżW 

Instytucja 

koordynuj ca 

- 

Termin naboru 

Nabór wniosków odbywa si  w trybie konkursowym, w formie 
konkursów tematycznych, co najmniej dwa razy w roku. 
Od 01.01.2014 r. składanie wniosków odbywa si  za pomoc  
generatora wniosków o dofinansowanie ze rodków krajowych. 

Cel programu 

Podnoszenie poziomu wiadomo ci ekologicznej i kształtowanie 
postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie 
zasad zrównowa onego rozwoju. 

Warunki szczegółowe 

Typ beneficjenta 

 podmioty podejmuj ce realizacj  przedsi wzi ć 
maj cych na celu podnoszenie poziomu wiadomo ci 
ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych 

społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównowa onego 
rozwoju; 

 redakcje gazet i czasopism o zasi gu  ogólnopolskim 
lub ponadregionalnym wył cznie  (obejmuj cym co 
najmniej 3 województwa lub minimalnym, ł cznym 

nakładzie 50 000 egz.) – w przypadku działania okre lonego 
w ust. 7.5  w punkcie 4; 

 podmioty, u których działania edukacyjne zwi zane z 
ochron  rodowiska stanowi  działalno ć statutow  (w 
przypadku działania okre lonego w ust. 7.5 w punkcie 5). 

Warunki 

i intensywno ć 
dofinansowania 

Dofinansowanie: 

 maksymalny poziom dofinansowania dla przedsi wzi ć 
wynosi do 85 % kosztów kwalifikowanych przedsi wzi ciaś 
 maksymalny poziom dofinansowania dla przedsi wzi ć 
realizowanych w ramach ci głego naboru wniosków wynosi 
do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsi wzi ciaś 
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 maksymalny poziom dofinansowania dla przedsi wzi ć 
realizowanych przez parki narodowe wynosi do 100 % 

kosztów kwalifikowanych przedsi wzi ciaś 
 minimalna kwota dofinansowania ze rodków NŻO iżW 
– 100 tys. złś niniejszy warunek uwa a si  za spełniony, 
je eli kwota dofinansowania wskazana we wniosku o 

dofinansowanie uległa zmniejszeniu poni ej 100 tys. zł w 
wyniku negocjacji lub przetargów. 

Warunki: 

 przedsi wzi cie ma zasi g ponadregionalny - co 

najmniej 3 województwa (wymogów tych nie musz  
spełniać przedsi wzi cia zwi zane z kl skami ywiołowymi 
oraz profilaktyk  zdrowotn  dzieci i młodzie y z obszarów, 
na których wyst puj  przekroczenia standardów jako ci 
rodowiska, gdzie minimalny zasi g dotyczy gminy)ś 
 w ci gu ostatnich trzech lat NŻO iżW nie wypowiedział 
wnioskodawcy umowy o dofinansowanie; 

 w przypadku gdy dofinansowanie stanowi pomoc 

publiczn , musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami 

dotycz cymi pomocy publicznej. 

Rodzaj inwestycji 

1. Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej 

oraz kampanie informacyjno– edukacyjne. 

2. Szkolenia, warsztaty, wydawnictwa, konkursy, 

przedsi wzi cia upowszechniaj ce wiedz  ekologiczn , 
seminaria, kongresy i konferencje o zasi gu krajowym 
i mi dzynarodowym. 

3. Realizacja filmów, cyklicznych programów telewizyjnych 
i radiowych. 

4. Promocja zagadnień zwi zanych z ochron  rodowiska 
oraz edukacja prowadzona na łamach prasy (pocz wszy od 
2013 r. działanie to zostanie wł czone do działania 
okre lonego w punkcie 3). 

5. Rozwój bazy słu cej edukacji ekologicznej. 
6. Działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci i 

młodzie y z obszarów, na których wyst puj  przekroczenia 
standardów jako ci rodowiska lub wyst piły kl ski 
ywiołowe. 

Rodzaje kosztów 
kwalifikowanych 

Okres kwalifikowalno ci kosztów od 2010 r. do 2019 r., 
w którym to poniesione koszty mog  zostać uznane za 
kwalifikowane. 

Rodzaje: 

 Koszty promocji i informacji. 

 Koszty przygotowania i obsługi konferencji, szkoleń, 
warsztatów, konkursów, imprez i przedsi wzi ć 
upowszechniaj cych wiedz  ekologiczn . 
 Koszty wynajmu sal. 

 Nagrody. 

 Koszty podró y i transportu, zakwaterowania 

i wy ywienia. 
 Koszty tłumaczeń. 
 Zakup licencji, praw autorskich do produkcji filmów, 
spotów, programów telewizyjnych i radiowych. 

 Koszty badania opinii publicznej. 

 Koszty produkcji i emisji filmów, spotów, programów 
telewizyjnych i radiowych. 

 Opracowanie, druk i dystrybucja wydawnictw 

standardowych, dystrybuowanych odpłatnie i nieodpłatnie. 
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 Opracowanie, produkcja i dystrybucja wydawnictw 

multimedialnych, dystrybuowanych odpłatnie i nieodpłatnie. 
 Koszty usług poligraficznych, zwi zanych 

z wydawaniem czasopism i wkładek ekologicznych. 
 Ochrona osób i mienia, obsługa techniczna, prace 
porz dkowe. 
 Zakup sprz tu i oprogramowania komputerowego. 
 Wynajem sprz tu multimedialnego. 
 Zało enie i obsługa strony internetowej. 
 Koszty przygotowania ekspozycji i stoisk. 

 Koszty wynagrodzeń zwi zanych z realizacj  
przedsi wzi cia. 
 Koszty zarz dzania przedsi wzi ciem, koszty obsługi 
ksi gowej przedsi wzi cia, koszty stałe biura. 

 Koszty budowy lub modernizacji obiektów niezb dnych 
do realizacji programu edukacyjnego. Koszty budowy, 

modernizacji i zabezpieczenia cie ek/ogrodów 
dydaktycznych. 

 Zakup lub wykonanie elementów infrastruktury 
edukacyjnej na cie kach/w ogrodach dydaktycznych. 
 Źostawy lub zakup sprz tu, mebli i pomocy 
dydaktycznych słu cych realizacji programu edukacyjnego 

wraz z ich monta em/instalacj . 
 Zakup eksponatów. 
 W ramach rodzaju przedsi wzi ciaŚ „działania z zakresu 

profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzie y z obszarów, na 
których wyst puj  przekroczenia standardów jako ci 
rodowiska lub wyst piły kl ski ywiołowe” dodatkowo 

kosztami kwalifikowanymi s Ś badania monitoringowe stanu 
zdrowia, detoksykacja organizmu, zakup suplementów 
witaminowych. 

 W przypadku przedsi wzi ć zwi zanych z wyst pieniem 
kl sk ywiołowych kosztami kwalifikowanymi poza 

wymienionymi wy ej s  dodatkowoŚ zakup rodków 
higienicznych, zakup odzie y niezb dnej do udziału w 
zaj ciach edukacyjno-terapeutycznych, zakup wyposa enia 
i materiałów edukacyjnych. 
 Zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany 
w fakturach rozliczonych przez NŻO iżW, je eli 
Beneficjentowi nie przysługuje prawo do obni enia kwoty 
podatku nale nego o kwot  podatku naliczonego lub 
ubiegania si  o zwrot VAT. 

Koszty uznane za kwalifikowane, ale niefinansowane ze 

rodków NŻO iżW. 
 Koszty zwi zane z przygotowaniem przedsi wzi cia i 
opracowaniem wniosku (do 2 % kosztów kwalifikowanych). 
 Wydanie i dystrybucja czasopism i wkładek 
ekologicznych (koszty inne ni  wymienione w pkt. 9.1.12 
Programu). 

 W ramach rodzaju przedsi wzi ciaŚ „rozwój bazy 
lokalowej słu cej edukacji ekologicznej” do kosztów 
kwalifikowanych zalicza si Ś koszty opracowania koncepcji 
zagospodarowania obiektu słu cego prowadzeniu działań 
edukacyjnych, opracowania wymaganych ekspertyz, 

projektów planowanych prac/ekspozycji/obiektów 
infrastruktury edukacyjnej, koszty nadzoru nad 

prowadzonymi robotami. 
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Szczegółowe 
informacje 

Cele szczegółoweŚ  
1. Kształtowanie ekologicznych zachowań społeczeństwa. 

2. Rozwój bazy słu cej edukacji ekologicznej. 

3. Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzie y z obszarów, 
na których wyst puj  przekroczenia standardów jako ci 
rodowiska lub wyst piły kl ski ywiołowe. 

 

2.6. Współfinansowanie LIFE+ 

ródło finansowania Własne ( rodki krajowe) 
Fundusz NŻO iżW  
Nazwa Współfinansowanie LIŻź+ 

Rodzaj wsparcia Dotacja 

Instytucja 

zarz dzaj ca 

NŻO iżW 

Instytucja 

koordynuj ca 

- 

Termin naboru 

1. Terminy składania wniosków b d  ka dorazowo okre lane 
przez Zarz d NŻO iżW w oparciu o terminy składania 
wniosków do LIŻź+ podane przez KE. 

2. Po uzyskaniu zaproszenia Kź do zło enia uaktualnionej 
elektronicznej wersji wniosku do LIŻź+ wnioskodawca składa 
do NŻO iżW aktualizacje wniosku (lub wniosek w przypadku 

wymienionym w ust. 10 pkt. 5) uwzgl dniaj ca uzgodnione 
z Kź zmiany do wniosku, nie pó niej ni  dwa tygodnie od 
przekazania przez wnioskodawc  aktualizacji wniosku LIŻź+ 
do KE. 

Cel programu 

Celem programu jest zwi kszenie stopnia wykorzystania przez 
Polsk  rodków na rzecz ochrony rodowiska dost pnych 
w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+. 

Warunki szczegółowe 

Typ beneficjenta 

Beneficjentem pomocy w ramach programu mo e byćŚ 
 zarejestrowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

osoba fizyczna prowadz ca działalno ć gospodarcz ś 
 osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadaj ca osobowo ci prawnej, której ustawa 
przyznaje zdolno ć prawn ś 
 samorz dowa jednostka bud etowa, realizuj ca 
projekty finansowane w ramach Instrumentu Finansowego 

LIFE+ na podstawie umowy o dofinansowanie 

przedsi wzi cia zawartej z Kź. 

Warunki 

i intensywno ć 
dofinansowania 

Dofinansowanie: 

 maksymalny poziom współfinansowania ze rodków 
NŻO iżW, z zastrze eniem pkt. 2 i 3, wynosi 45% kosztów 
kwalifikowanych projektu LIŻź+ (dotyczy przedsi wzi ć 
dofinansowywanych przez Kź do wysoko ci 50 % kosztów 
kwalifikowanych projektu LIFE+); 

 maksymalny poziom współfinansowania ze rodków 
NŻO iżW mo e zostać zwi kszony do wysoko ci 50% 
kosztów kwalifikowanych zadań realizowanych przez 
państwowe jednostki bud etowe w projektach, w których 
państwowa jednostka bud etowa pełni role Beneficjenta 
koordynuj cegoś 
 w przypadku projektów zgłaszanych w ramach 
komponentu I LIŻź+ Przyroda, dotycz cych ochrony 
gatunków i siedlisk uznanych za priorytetowe maksymalny 
poziom dofinansowania wynosi 20 % (25 %), 35 % (40 %) 
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lub 45 % (50 %) kosztów kwalifikowanych projektu LIŻź+ 
(dotyczy przedsi wzi ć dofinansowywanych przez Kź 
odpowiednio do wysoko ci 75 %, 60 % lub 50 % kosztów 
kwalifikowanych projektu LIFE+); 

 zobowi zanie NŻO iżW b dzie zaci gane w złotych 
polskich, pomoc udzielona beneficjentowi nie mo e 
przekroczyć warto ci podanej w umowie oraz odpowiednio 
20 %, 35 % lub 45 % kosztów kwalifikowanych wyliczonych 
przez KE w momencie akceptowania sprawozdania 

końcowego z realizacji przedsi wzi cia. 

Warunki: 

 warunkiem podj cia uchwały w sprawie udzielenia 
dofinansowania ze rodków NŻO iżW jest potwierdzenie 

uzyskania dofinansowania poprzez umieszczenie projektu 

na li cie przedsi wzi ć zakwalifikowanych do realizacji, 
zaakceptowanej przez Komitet Steruj cy ds. LIFE+; 

 warto ć udzielanego dofinansowania w złotych polskich 
przeliczana jest na euro według podanego we wniosku o 

udzielenie dofinansowania kursu przyj tego przez 
wnioskodawc  przy sporz dzaniu wniosku do LIŻź+; 

 w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc 

publiczn , musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami 

dotycz cymi pomocy publicznej. 

Rodzaj inwestycji W ramach przedsi wzi ć dofinansowanych przez LIŻź+ 

Rodzaje kosztów 
kwalifikowanych 

Koszty kwalifikowalne s  okre lone w Postanowieniach 
wspólnych (Common Provisions) i innych dokumentach 

programowych obowi zuj cych w Instrumencie Finansowym 

LIFE+. 

Przy okre laniu kosztów kwalifikowanych nale y tak e 
uwzgl dnić przepisy dotycz ce dopuszczalno ci pomocy 
publicznej. Przy wskazywaniu kosztów do sfinansowania przez 
NŻO iżW, brane s  pod uwag  „Priorytety finansowania przez 

NŻO iżW kosztów ponoszonych w projektach LIŻź+” 
stanowi ce zał cznik nr 2 do programu priorytetowego. 

Szczegółowe 
informacje 

Szczegółowe informacje mo na znale ć na stronie NŻO iżW: 

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-

finansowy-life/ 

 

Struktura dofinansowania przedsi wzi ć z zakresu ochrony rodowiska 
i gospodarki wodnej z Wojewódzkiego Żunduszu Ochrony rodowiska 
i żospodarki Wodnej (opracowanie własne ATMOTERM S.A.) 

ródło finansowania Własne ( rodki krajowe) 
Fundusz WŻO iżW 

Nazwa Ochrona atmosfery 

Rodzaj wsparcia Źotacja, po yczka 

Instytucja 

zarz dzaj ca 

WŻO iżW 

Instytucja 

koordynuj ca 

- 

Termin naboru 

Ogłoszenie o Naborze Wniosków, WŻO iżW umieszcza na 

stronie internetowej www.wfosgw.rzeszow.pl. Ogłoszenie 
zawiera Regulamin Naboru Wniosków oraz termin ich 
składania. 

Cel programu - 

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/
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Warunki szczegółowe 

Typ beneficjenta 

 jednostki sektora finansów publicznych (dotacja), 

 inne podmioty z wył czeniem przedsi biorców 

(dotacja), 

 jednostek samorz du terytorialnego(po yczka), 
 przedsi biorcy (po yczka) 

Warunki 

i intensywno ć 
dofinansowania 

Dofinansowanie: 

 Wysoko ć dotacji na modernizacj  ródeł energii 
cieplnej obiektów i dla budowy nowych wykorzystuj cych 
energi  odnawialn  ustalana jest w zale no ci od 
zastosowanego rodzaju no nika energii jako iloczyn mocy 
instalowanego ródła ciepła w kW i stawki jednostkowej 

odpowiednio dla: 

a) zachowania dotychczasowego no nika energii - gazu 

ziemnego i zmianie ródła ciepła na wysokosprawne – w 

wysoko ci 200,00 zł., 
b) gazu ziemnego, gazu płynnego, oleju opałowego - w 

wysoko ci 400,00 zł., 
c) energii elektrycznej i biomasy – w wysoko ci 300,00 
zł., 
d) energii odnawialnej - w wysoko ci 1 000,00 zł. (z 
zastrze eniem zało eń dofinansowania modernizacji ródeł 
ciepła). 

 W przypadku likwidacji kotłowni i wykonania przył cza 
do sieci ciepłowniczej, dotacji udziela si  w wysoko ci 
300,00 zł za kW mocy wymiennikowni (z zastrze eniem 
zało eń dofinansowania modernizacji ródeł ciepła). 

 Źofinansowanie modernizacji ródeł ciepła przy 
zastosowaniu powy szych no ników energii obliczane b dzie 
z u yciem mno nika dla zadań realizowanych na terenachŚ 
a) Parków Narodowych, 
b) Parków Krajobrazowych i Uzdrowisk, 

c) wskazanych w programach ochrony powietrza jako 

obszary przekroczeniami warto ci dopuszczalnych. 

 Źodatkowo za ka dy kW zmniejszenia mocy 
instalowanej w stosunku do funkcjonuj cej przed 
modernizacj  - 30,00 zł. 
 Wysoko ć dotacji ustalona wg pkt. 2-5 mo e wynosić 
do 80 % kosztów zadania, ale nie wi cej ni  80 000,00 zł. 
 W przypadku wcze niejszego lub jednoczesnego 
wykonania elementów termomodernizacji budynku 
i ulepszeń cieplnych wszystkich przegród budynku wg 
pełnego audytu energetycznego dofinansowanie mo e 
wynosić do 80 % kosztów tych elementów lub ulepszeń, ale 
nie wi cej ni  40 000,00 zł na element lub przegrod  i 
ł cznie na wszystkie elementy i przegrody budynku nie 

wi cej ni  80 000,00 zł. 
 W innych przypadkach ni  wymienionych w ust. 7 
dofinansowanie mo e zostać udzielone na elementy 

termomodernizacji budynku i/lub ulepszenie cieplne 

przegród/przegrody budynku w wysoko ci do 80 % kosztów 
tych elementów lub ulepszeń, ale nie wi cej ni  35 000,00 
zł na element i 50 000,00 zł na budynek. 
 Wysoko ć dotacji ustalona wg ust. 2-5 wraz z dotacj  
ustalon  wg ust. 7 mo e wynosić 80 % kosztów zadania, 
ale nie wi cej ni  130.000,00 zł. W przypadku dotacji, 

której wysoko ć ustalona została wg ust. 2-5 wraz z dotacj  
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ustalon  wg ust. 8 mo e wynosi do 80 % kosztów zadania, 
ale nie wi cej ni  100 000,00 zł. 

Rodzaj inwestycji 

Inwestycje zwi zane z ograniczeniem niskiej emisji m.in.Ś 
1. Realizacja kompleksowych przedsi wzi ć 
termomodernizacyjnych budynków u yteczno ci publicznej, 
w szczególno ci zwi zanych z likwidacj  dotychczasowych 
ródeł ciepła, których no nikiem energii były paliwa stałe 

typu w giel, koks na obszarach wskazanych w programach 

ochrony powietrza jako obszary z przekroczeniami warto ci 
dopuszczalnych lub realizacj  nowych z zastosowaniem 
odnawialnych ródeł energii. 

Rodzaje kosztów 
kwalifikowanych 

b.d.  

Szczegółowe 
informacje 

b.d. 

 

Edukacja ekologiczna 

ródło finansowania Własne ( rodki krajowe) 
Fundusz WŻO iżW 

Nazwa Źofinansowanie przedsi wzi ć z zakresu źdukacji źkologicznej 
Rodzaj wsparcia Źotacja, po yczka 

Instytucja 

zarz dzaj ca 

WŻO iżW 

Instytucja 

koordynuj ca 

- 

Termin naboru 

Ogłoszenie o Naborze Wniosków, WŻO iżW umieszcza na 
stronie internetowej www.wfosgw.rzeszow.pl. Ogłoszenie 
zawiera Regulamin Naboru Wniosków oraz termin ich 
składania. 

Cel programu - 

Warunki szczegółowe 

Typ beneficjenta 

 Jednostki samorz du terytorialnego, 
 inne podmioty posiadaj ce osobowo ć prawn , 
realizuj ce przedsi wzi cia priorytetowe na terenie 
Województwa Podkarpackiego. 

Warunki 

i intensywno ć 
dofinansowania 

Pomoc finansowa kierowana b dzie naŚ 
1. Rozwój bazy edukacji ekologicznej, któr  
charakteryzuje trwało ć finansowa i instytucjonalna 

(doposa enie pracowni edukacyjnych) - maksymalna 

wysoko ć dofinansowania nie mo e przekroczyć 80 % 
kosztów zadania, ale nie wi cej ni  50 000,00 zł, w tym 
dofinansowanie zakupu mebli mo e przekroczyć 15 % tych 
kosztów. 
2. Budow  i modernizacj  terenowych cie ek 
edukacyjnych - maksymalna wysoko ć dofinansowania do 80 
% kosztów zadania, ale nie wi cej ni  15 000,00 zł. 
3. Organizacj  konkursów i olimpiad – dofinansowaniem 

obj ty jest tylko zakup nagród rzeczowych dla finalistów, a 
maksymalna wysoko ć dofinansowania nie mo e przekroczyć 
80 % kosztów zakupu nagród, ale nie wi cej ni  5 000,00 zł 
dla projektów o zasi gu wojewódzkim i 1 500,00 zł o zasi gu 
powiatowym. 

4. Organizacj  konferencji, warsztatów, akcji itp. 
upowszechniaj cych wiedz  ekologiczn , z wył czeniem 
promocji produktów i rzeczy poprzez ich zakupŚ 
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a) dla projektów o zasi gu wojewódzkim maksymalne 
dofinansowanie nie mo e przekroczyć 80 % kosztów zadania, 
ale nie wi cej ni  50 000,00 zł., w tym dofinansowanieŚ 
- wydatków osobowych podmiotów organizuj cych nie 
mo e przekroczyć 5 % tych kosztów, 
- kosztów wynajmu scen i/lub urz dzeń multimedialnych 
nie mo e przekroczyć 30 % tych kosztów, 
b) dla projektów o zasi gu lokalnym (powiat lub gmina) 
maksymalne dofinansowanie nie mo e przekroczyć 80 % 
kosztów zadania, ale nie wi cej ni  10 000,00 zł, w tymŚ 
- wydatków osobowych podmiotów organizuj cych nie 
mo e przekroczyć 5 % tych kosztów, 
- kosztów wynajmu scen i/lub urz dzeń multimedialnych 
nie mo e przekroczyć 30 % tych kosztów. 
5 Publikacje, audycje radiowe lub telewizyjne 

upowszechniaj ce wiedz  ekologiczn  w zakresie ochrony 
rodowiska i gospodarki wodnej obejmuj ce w sposób 

kompleksowy element rodowiska lub obszaru 
przyrodniczego – maksymalna kwota dofinansowania nie 

mo e być wi ksza ni  50 000,00 zł. i nie mo e przekroczyćŚ 
a) 80 % kosztów druku i/lub wytworzenia wersji cyfrowej 
nakładu publikacji, 
b) 80 % kosztów zadania w przypadku audycji radiowych 
lub telewizyjnych, w tym dofinansowanie wydatków 
osobowych podmiotów organizuj cych nie mo e przekroczyć 
5 % tych kosztów. 
6 zakup wydawnictw o charakterze ekologicznym dla 

bibliotek pedagogicznych i ich filii w celu uzupełnienia 
zasobów bibliotecznych, ale nie wi cej ni  80% kosztów 
zadania. 

7 W przypadku zadań, realizowanych przez Zespoły 
Parków Krajobrazowych maksymalna wysoko ć 
dofinansowania nie mo e przekroczyć 90% kosztów zadania, 
ale nie wi cej ni  100 000,00 zł. 
8. W przypadku zadań, realizowanych przez jednostki 
organizacyjne samorz du terytorialnego dofinansowanie 
mo e być udzielone dla jednego podmiotu w gminie 
pełni cego funkcj  animatora działań z zakresu edukacji 
ekologicznej. 

Rodzaj inwestycji 

Przedsi wzi cia zmierzaj ce do podnoszenia wiadomo ci 
ekologicznej, w szczególno ciŚ 

1. Rozwój bazy edukacji ekologicznej, któr  
charakteryzuje trwało ć finansowa i instytucjonalna 

(doposa enie pracowni edukacyjnych). 
2. Budow  i modernizacj  terenowych cie ek 
edukacyjnych. 

3. Organizacj  konkursów i olimpiad – (dofinansowaniem 

obj ty jest tylko zakup nagród rzeczowych). 
4. Organizacj  konferencji, warsztatów, akcji itp. 
upowszechniaj cych wiedz  ekologiczn , z wył czeniem 
promocji produktów i rzeczy. 
5. Publikacje, audycje radiowe lub telewizyjne 

upowszechniaj ce wiedz  ekologiczn  w zakresie ochrony 
rodowiska i gospodarki wodnej obejmuj ce w sposób 

kompleksowy element rodowiska lub obszaru 

przyrodniczego. 

6. Zakup wydawnictw o charakterze ekologicznym dla 
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bibliotek pedagogicznych i ich filii w celu uzupełnienia 
zasobów bibliotecznych. 

Rodzaje kosztów 
kwalifikowanych 

b.d. 

 

Szczegółowe 
informacje 

b.d. 

 

Struktura udzielania kredytów na finansowanie inwestycji, związanych 
z ochroną rodowiska 

Nazwa 
Preferencyjne kredyty na finansowanie inwestycji, zwi zanych 
z ochron  rodowiska 

Rodzaj 

wsparcia 

kredyt  

Instytucja 

zarz dzaj ca 

WŻO iżW 

Instytucja 

koordynuj ca 

BO  

Termin naboru Ci gły 

Cel programu - 

Warunki szczegółowe 

Typ 

beneficjenta 

Osoby fizyczne, gminy oraz przedsi biorstwa, realizuj ce 

inwestycje na terenie województwa podkarpackiego. 

Warunki 

i intensywno ć 
dofinansowani

a 

Warunki kredytowania: 

 preferencyjne oprocentowanie - od 2,53%, 

 okres kredytowania - do 8 lat, 

 maksymalny okres realizacji inwestycji - do 12 miesi cy, 
 prowizja zwi zana z kredytem - 2%, 

 minimalny udział własny - 10% kosztów inwestycji. 

Rodzaj 

inwestycji 

Przedmiotem kredytowania, s  

1. Termomodernizacja budynków (m.in. wymiana stolarki, 

ocieplenie, wymiana dachu), usuwanie i unieszkodliwianie 

wyrobów zawieraj cych m.in. azbest i ksylamid. 

2. Modernizacja i budowa systemów ciepłowniczych. 

3. Budowa małych i przydomowych oczyszczalni cieków. 

4. Podł czenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacji. 
5. Inwestycje zwi zane z zastosowaniem odnawialnych ródeł 
energii. 

Rodzaje 

kosztów 
kwalifikowanyc

h 

b.d. 

Szczegółowe 
informacje 

Wszelkich informacji na temat warunków udzielenia kredytów na 
finansowanie inwestycji, zwi zanych z ochron  rodowiska, udziela 
Bank Ochrony rodowiska S.A. w Rzeszowie. 
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Zał cznik 2. Ankieta  

Szanowny Mieszka cu,  

Urz d Miasta Przemy la zwraca si  z pro b  o wypełnienie niniejszej ankietyĄ 

(Ankiet  mo na wypełnić równie  w wersji elektronicznej dost pnej pod adresem 
http://poneprzemysl.atmoterm.pl/) 

Twoja odpowied  pomo e w opracowaniu dobrego Programu Ograniczenia Niskiej źmisji, którego 
realizacja: 

 przyczyni si  do poprawy jako ci powietrza, którym oddychamy, 
 poprawi jako ć ycia i zdrowia mieszka ców, w szczególno ci dzieci i osób starszych, 

najbardziej wra liwych na zanieczyszczenie powietrza, 
 przyczyni si  do oceny gotowo ci mieszka ców do przeprowadzania inwestycji 

obejmuj cych likwidacj  niskosprawnego pieca/kotła na paliwo stałe (w giel, drewno) 
i zast pieniu go niskoemisyjnym typem ogrzewania (m.in. ogrzewanie gazowe, elektryczne, 
podł czenie do sieci ciepłowniczej i inne), a w konsekwencji, 

 umo liwi okre lenie potrzebnego wsparcia finansowego dla mieszka ców zamierzaj cych 
zlikwidować piec/kocioł i zast pić go ródłem niskoemisyjnym 

Wszystkie informacje podane w ankiecie b d  wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji 

Programu i nie b d  wykorzystywane w adnych innych celach, czy te  przekazywane podmiotom 
trzecim. 

Czy zamierzasz zlikwidować piec/kocioł na paliwo stałe (np. w giel, drewno) i zast pić go ródłem 
niskoemisyjnym (np. ogrzewanie z ciepłowni, gazowe, inne)?* 

  

rok, w którym planujesz zmian  systemu grzewczegoŚ ……… r. 

TYTUŁ PRAWNY ŹO BUŹYNKU/LOKALU 

  

  

inne (jakie?)……………………………………. 

DANE OBIEKTU – STAN ISTNIźJ CY 

Typ budynku 

1. jednorodzinny  

2. wielorodzinny  

3. budynek inny  

sklep   

magazyn   

inny (jaki?) ………………………………….  

Przeznaczenie budynku 

mieszkalne  
    

usługowe  mieszkalno-usługowe  inne (jakie?) …………………………. 

Rok oddania budynku do u ytku 

…….. r. 

Szczelne nowe okna Ocieplenie cian Ocieplenie dachu/stropu 

s   nie ma  jest  nie ma  jest  nie ma  

Ogrzewana kubatura20 budynku/lokalu 
Ogrzewana powierzchnia u ytkowa21 

budynku/lokalu 

......…..m3 ......…..m2 

ŹANź ŹOTYCZ Cź SYSTźMU OżRZźWANIA – STAN ISTNIźJ CY 

                                           

20 Kubatura – obj to ć budynku (przestrzeń utworzona przez wewn trzne powierzchnie elementów 
ograniczaj cych budynek) 
21  Powierzchnia u ytkowa –  oznacza sum  wszystkich kondygnacji u ytkowanych w celach 
grzewczych. Powierzchni  całkowit  mierzy si  na poziomie posadzki po obrysie zewn trznym 
budynku (ł cznie z grubo ci  cian) z uwzgl dnieniem tynków i okładzin 

http://poneprzemysl.atmoterm.pl/
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ródło ciepła 

piec kaflowy   moc  …….kW ilo ć .….. 
piec kuchenny (w giel, drewno)   moc  …….kW ilo ć .….. 
kocioł w glowy z podajnikiem   moc  …….kW ilo ć .….. 
kocioł w glowy z mo liwo ci  spalania 
drewna  

 moc …….kW ilo ć …... 

kocioł lub piec wył cznie na drewno   moc …….kW ilo ć …... 
kocioł gazowy   moc …….kW ilo ć .….. 
kocioł olejowy   moc …….kW ilo ć …... 
ogrzewanie elektryczne   moc …….kW ilo ć …... 

inne (np.Ś kominek) ……………………………  
mo
c 

..…..kW ilo ć …... 

Rodzaj i ilo ć stosowanego paliwa rocznie 
( rednio) 

Sposób podgrzewania wody 

w giel  ……[ton] skojarzony z centralnym ogrzewaniem  

drewno  …….[m3] elektryczne (np.: bojler, podgrzewacz 
przepływowy)  

gaz  …….[m3] 

olej opałowy  …….[m3] gazowe (np.: bojler, podgrzewacz 
przepływowy)  

energia elektryczna  …..[kWh] 
inny ……[….] inne (jakie?)  …………………………  

ŹANź ŹOTYCZ Cź SYSTźMU żRZźWCZźżO - STAN PLANOWANY 

Rodzaj planowanej inwestycji 

likwidacja kotła centralnego ogrzewania bazuj cego na spalaniu paliw stałych  

likwidacja pieców indywidualnych na paliwo stałe (piece kaflowe, piece kuchenne, inne)  

termomodernizacja budynku  

Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego ródła ciepłaŚ 
podł czenie do miejskiej sieci ciepłowniczej   

ogrzewanie gazowe    

ogrzewanie elektryczne   

nowoczesne ogrzewanie w glowe – kotły klasy 5 (retortowe)   

pompa ciepła   

kolektory słoneczne   

inne (jakie?) ………………………………..  

Moc planowanego do zainstalowania ródła ogrzewania 

………….. [kW] 
Przewidywane koszty realizacji inwestycji  

.......................... [zł] brutto ……………….[zł] netto 

ŹANź WYPźŁNIAJ CźżO ANKIźT * 

imi /imiona 
..........................................
........... nazwisko 

.........................................................

......... 

dzielnica/osiedle 
..........................................
........... kod pocztowy ...........-…………… 

ulica …………………………………. nr domu ………………………………………….. 

nr telefonu …………………………………. e-mail …………………………………………... 

data ..........................…. 
podpis 

..................................................................................

. 

* w przypadku zainteresowania udziałem w realizacji Programu Ograniczenia Niskiej źmisji osoby, które 
wypełniły i zło yły ankiet  b d  traktowane priorytetowo wobec tych osób, które ankiety nie wypełniły.  

Wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb niezb dnych 
do realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji, zgodnie z Ustaw  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pó n. zm. 

Miejsce składania ankietyŚ 

Ankiety b d  równie  dost pne w Urz dzie Miejskim w Przemy lu, Rynek 1 – Kancelaria Ogólna, lub na 
stronie internetowej pod adresem www.przemysl.pl. Ankiety mo na składać w Kancelarii Ogólnej Urz du 
Miejskiego 

Termin składania ankiet: 3Ń wrze nia 2Ńń4 r. 

http://www.przemysl.pl/
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Zał cznik 3 Plakat i ulotka 
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