UCHWAŁA NR LVIII/866/14
RADY MIASTA ZABRZE
z dnia 13 października 2014 r.
w sprawie: przyjęcia "Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 18 ust. 1 i art. 85 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami) oraz
Uchwały Nr LI/756/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia: "Aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Zabrze do 2016 roku z perspektywą do roku 2020" na wniosek
Prezydenta Miasta Zabrze.
Rada Miasta Zabrze
uchwala:
§ 1. Przyjąć Aktualizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze w brzmieniu
określonym w załączniku stanowiącym integralną cześć niniejszej uchwały.
§ 2. Przedłużyć realizację Programu, który jest finansowany ze środków Miasta oraz mieszkańców, przy
udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
§ 3. Realizacja Programu prowadzona będzie wg zasad określonych w umowach z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz na zasadach określonych w regulaminie Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze.
§ 4. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu określane będą corocznie w uchwale budżetowej,
w wysokości zapewniającej kontynuację zaplanowanych działań.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta
mgr inż. Gabriela Pudlo Chojnacka
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1

Wprowadzenie

1.1 Cel zadania oraz podstawowe przyczyny podjęcia realizacji
PONE
Celem głównym opracowania jest zwrócenie uwagi na problem niskiej emisji
w Mieście Zabrze, przedstawienie potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych
z gospodarką energetyczną oraz propozycja działań zmierzających do poprawy stanu
obecnego w tym zakresie.
Z uwagi na lokalizację w Aglomeracji Górnośląskiej Miasto Zabrze zawsze borykała
się z zanieczyszczeniem środowiska. Ze względu na stan powietrza atmosferycznego w
roku 2011 została zakwalifikowana, po uwzględnieniu kryteriów ustanowionych dla
ochrony zdrowia, do klasy C – najbardziej zagroŜonej, w której stęŜenia zanieczyszczeń
na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne lub docelowe powiększone o margines
tolerancji, w przypadku gdy ten margines jest określony. W strefie Aglomeracji
Górnośląskiej przekroczone są dopuszczalne normy dla pyłu PM10, PM2,5,
benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu (klasa C) i ozonu (klasa D2).
Oprócz źródeł zanieczyszczeń przemysłowych i komunikacyjnych znaczącym jest
emisja z kominów o wysokości poniŜej 40 m. Działania z zakresu ograniczania niskiej
emisji są od dawna priorytetowymi w realizacji polityki ekologicznej miasta. Zabrze posiada
duŜe doświadczenie w likwidacji tych źródeł zanieczyszczeń powietrza. Prowadzi się
liczne przedsięwzięcia zarówno poprzez udzielanie od kilkunastu lat dotacji dla
mieszkańców modernizujących swoje źródła ciepła, wykonywanie termomodernizacji
budynków uŜyteczności publicznej, jak i projekty mające na celu edukowanie oraz
informowanie społeczeństwa o zagroŜeniach wypływających z zanieczyszczeń powietrza
i sposobach zapobiegania im.
Miasto solidnie przygotowało się do realizacji PONE (Program Ograniczenia Niskiej
Emisji) na swoim terenie. Pierwszym krokiem było wykonanie w 2008 roku „Koncepcji
kierunków działań w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Zabrze”, w
którym określono podstawowe działania w kierunku poprawy stanu powietrza w Mieście.
Następnie w grudniu 2008 r. opracowano i przyjęto przez Radę Miejską w Zabrzu uchwałą
Nr XXXVI/459/09 z dnia 16 lutego 2009 r. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie
miasta Zabrze”, na którego podstawie zostały złoŜone dwa wnioski do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o udzielenie poŜyczki
na realizację I i II etapu Programu.
Realizacja Programu od samego początku cieszy się bardzo duŜym
zainteresowaniem mieszkańców. Wnioski o udział w Programie wciąŜ wpływają do Urzędu
3
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Miasta, stąd w 2011 roku podjęto decyzje o wykonaniu Aktualizacji „Programu
ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze”. Obecnie zainteresowanie udziałem
w PONE nie spada, a Miasto moŜe skorzystać z nowych źródeł finansowania, stąd
konieczne jest wykonanie kolejnej „Aktualizacji…”.
Większość budynków indywidualnych objętych Programem wyposaŜonych jest
w instalacje centralnego ogrzewania, kotły węglowe lub akumulacyjne. Zastosowane do
ogrzewania kotły są w głównej mierze opalane gorszymi gatunkami węgla oraz miału.
Mieszkańcy wykorzystują róŜnego rodzaju kotły, czasami produkcji domowej, które nie
spełniają norm ekologicznych, są nieefektywne, co powoduje duŜe zuŜycie paliwa i
spalanie go w celu energetycznym z wytworzeniem znacznych ilości zanieczyszczeń
pyłowo-gazowych m.in. CO, CO2, SO2, NOx, wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych (WWA), dioksyn, furanów oraz pyłów i metali cięŜkich. Kominy spalinowe
są usytuowane nisko i często są niedroŜne, niesprawne, co powoduje niewystarczające
doprowadzanie powietrza do komory spalania oraz nieskuteczne odprowadzanie spalin.
Modernizacja istniejących systemów grzewczych spowoduje znaczącą redukcję
emisji substancji szkodliwych do powietrza, a wykorzystanie urządzeń opartych na
odnawialnej energii jaką jest energia słoneczna pozwoli na osiągnięcie oszczędności
paliwa, ochronie środowiska a takŜe przyczyni się zwiększenia atrakcyjności Miasta.
Ponadto inwestycje polegające na dociepleniu przegród i wymianie okien przyczynią się
do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło budynków a więc w efekcie do oszczędności
energii i paliw. Wprowadzenie do PONE moŜliwości dofinansowania systemów
fotowoltaicznych pozwoli na kolejne zmniejszenie zapotrzebowania mieszkańców na
energię.
Roczne redukcje stęŜeń składników zanieczyszczeń w dłuŜszym horyzoncie
czasowym dadzą pozytywny wynik działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na
terenie Miasta oraz w regionie, a przyjęte w Programie załoŜenia powinny przyczynić się
do wymiernego obniŜenia stęŜeń zanieczyszczeń powietrza.

PONE jest realizowane w Zabrzu juŜ od 2009 roku przy pomocy środków z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Obecnie realizowany jest juŜ V etap prac, a Miasto stara się o dofinansowanie juŜ na
kolejne etapy
Od 2012 roku, oprócz poŜyczki z WFOŚiGW w Katowicach, Miasto moŜe liczyć na
pomoc finansową równieŜ ze strony NFOŚiGW, który udziela wsparcia w ramach
Programu Priorytetowego Poprawa Jakości Powietrza Cześć 2) KAWKA – Likwidacja
niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł energii.
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Łączna wysokość dofinansowania (dotacja ze środków udostępnianych przez
NFOŚiGW i poŜyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach) nie moŜe przekroczyć 80%
kosztów kwalifikowanych zadania, w tym:
- wysokość dotacji nie moŜe przekroczyć 45% kosztów kwalifikowanych zadania,
- wysokość poŜyczki musi wynosić co najmniej 35% kosztów kwalifikowanych
zadania.

Dofinansowaniem mogą być objęte następujące przedsięwzięcia:
1. Przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane
z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów
wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności:
a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk
węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych
i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie
przez źródło o wyŜszej niŜ dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym
pompy ciepła) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy
organ. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres
przedsięwzięcia moŜe m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji
c.o. lub instalacji gazowej;
b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów
(ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do
centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci;
c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniŜenia emisji w lokalnym
źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem
ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym;
d) termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem
wynikającym z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element
towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego
paliwem stałym.
2. Kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów) pokazujące korzyści zdrowotne
i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym
wprowadzenia ograniczeń stosowania paliw stałych lub innych działań
systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stęŜeń zanieczyszczeń
po wykonaniu działań naprawczych.
3. Utworzenie lub rozbudowa/aktualizacja baz danych (dotyczy jednostek samorządu
terytorialnego
lub
instytucji
przez
nie
wskazanych)
pozwalających
na inwentaryzację źródeł emisji.
Warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu jest łączna realizacja
przedsięwzięć wymienionych w ust. 1., 2. i 3.
W praktyce Miasto Zabrze na realizację PONE w 2013 r. (IV etap) pozyskało wsparcie
w ramach KAWKI na zadania polegające na wymianie kotła węglowego na węglowy
(60 inwestycji), węglowego na gazowy (20 inwestycji) oraz montaŜu kolektorów
słonecznych do kotła węglowego ekologicznego (55 inwestycji).
PoniŜej przedstawiono podsumowanie zrealizowanych do tej pory prac w ramach
PONE:
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Tabela 1 Zakres, efekt ekologiczny i koszty realizacji trzech etapów PONE
Efekty

efekt rzeczowy

I etap

II etap

III etap

IV etap

RAZEM

Zlikwidowanie źródeł
ciepła opalanych
paliwem stałym w 84
budynkach
mieszkalnych i
paliwem gazowym w
29 budynkach

Zlikwidowanie źródeł
ciepła opalanych
paliwem stałym w 89
budynkach
mieszkalnych i
paliwem gazowym w
41 budynkach

113 zmodernizowane
źródła ciepła, w tym:

130 zmodernizowane
źródła ciepła, w tym:

Zlikwidowane źródła
ciepła opalane
paliwem stałym w 80
budynkach.
Zlikwidowane źródła
ciepła opalane gazem
w 43 budynkach
123 szt.
zmodernizowanych
źródeł ciepła

Zlikwidowane źródła
ciepła opalane
paliwem stałym w 80
budynkach.
Zlikwidowane źródła
ciepła opalane gazem
w 40 budynkach
120 szt.
zmodernizowanych
źródeł ciepła

- 84 kotły węglowe

- 69 kotły węglowe

- 29 kotłów gazowych

- 61 kotłów gazowych

MontaŜ 126 instalacji
kolektorów
słonecznych

MontaŜ 132 instalacji
kolektorów
słonecznych

MontaŜ 120 szt.
instalacji solarnych

MontaŜ 117 szt.
instalacji solarnych

495

Docieplenie ścian w 86
budynkach

Docieplenie ścian w
100 budynkach

Docieplone ściany
zewnętrzne w 85
budynkach

Docieplone ściany
zewnętrzne w 75
budynkach

346

Docieplenie stropów
lub dachów w 60
budynkach

Docieplenie stropów
lub dachów w 105
budynkach

Docieplone
dachy/stropy w 86
budynkach

Docieplone
dachy/stropy w 74
budynkach

325

Wymiana okien w 61
budynkach

Wymiana okien w 85
budynkach

Wymienione okna w
75 budynkach

Wymienione okna w
60 budynkach

281

486

486
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Efekty

efekt
ekologiczny

koszty
realizacji
zadania [zł]

I etap

II etap

III etap

IV etap

RAZEM

Pył [kg/a]

11953

9334

7455

4968

33710

SO2 [kg/a]

8500

7357

3188

6037

25082

NOx [kg/a]

720

754

465

1258

3197

CO [kg/a]

16529

10945

5625

-

33099

b-a-p [kg/a]

5,11

3,4

1,7

1,8

12,01

CO2 [kg/a]

1274580

1269157

770861

432608

3747206

6489

8467

7188

6203

28347

1017

1016

960

900

3893

3 859 800,00

4 765 716,35

3 833 330,98

3 234 601,38

15 693 448,71

2 420 822,75

2 477 617,78

2 823 356,90

2 545 071,65

10 266 869,08

-

-

-

477 785,20

477 785,20

25 644,82

-

-

-

25 644,82

6 306 267,57

7 243 334,13

6 656 687,88

6 257 458,23

26 463 747,81

Zmniejszenie
zapotrzebowa
nia energii
cieplnej netto
o [GJ/a]
Produkcja
energii ze
źródeł
odnawialnych
[GJ/a]
WFOŚiGW
w Katowicach
Środki własne
mieszkańców
NFOŚiGW w
Warszawie
Środki własne
gminy
Razem
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Obecnie realizowany jest V etap o zakresie:
• wymiana kotła węglowego na węglowy – 100 szt. (KAWKA)
• wymiana kotła węglowego na gazowy – 30 szt. (KAWKA)
• montaŜ kolektorów słonecznych do kotła węglowego – 70 szt. (KAWKA)
• wymiana kotła gazowego na gazowy – 40 szt.
• montaŜ kolektorów słonecznych do kotła gazowego – 47 szt.
• docieplenie ścian – 80 szt.
• docieplenie stropów/dachów – 74 szt.
• wymiana okien – 60 szt.
• zabudowa ogniw fotowoltaicznych – 40 szt.
Łącznie 541 inwestycji.

Planuje się juŜ kolejne etapy realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz
Programu KAWKA na terenie Zabrza, których zakres będzie określany bezpośrednio w
trakcie naborów wniosków przez Wojewódzki oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fotowoltaika

Fotowoltaika to dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła
słonecznego w energię elektryczną. Fotowoltaika jest takŜe jedną z najbardziej
innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska technologii. Systemy fotowoltaiczne
wyróŜniają się prostotą instalacji i są łatwe do wykorzystania zarówno w warunkach
przemysłowych jak i w gospodarstwach domowych.
Ogniwo fotowoltaiczne wykonane jest z krzemu o wysokiej czystości, na którym
uformowana została bariera potencjału w postaci złącza P-N (positive-negative). Padające
na złącze fotony powodują powstawanie pary nośników o przeciwnych ładunkach
elektrycznych, elektron – dziura, które na skutek obecności złącza P-N zostają rozdzielone
w dwie róŜne strony. Elektrony trafiają do złącza N a dziury do złącza P. Na złączu
powstanie napięcie elektryczne. PoniewaŜ rozdzielone ładunki są nośnikami
nadmiarowymi, mające tzw. nieskończony czas Ŝycia a napięcie na złączu P-N jest stałe,
złącze, na które pada światło działa jak stabilne ogniwo elektryczne.

8
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Rysunek 1 Budowa ogniwa fotowoltaicznego

Oznaczenia:
1. półprzewodnik n
2. złącze p-n
3. półprzewodnik p
4. 5. metaliczne połączenia
6. materiał antyrefleksyjny

Celem zamiany prądu stałego na zmienny stosuje się falowniki, inwertery.
Zgodnie z Prawem Energetycznym osoby fizyczne mogą montować w swoich obiektach
instalacje bez odprowadzania prądu do sieci zewnętrznej , co najłatwiej zrealizować na
bazie magazynowania energii, a następnie jej zuŜyciu w ciągu całej doby ( instalacja o
nazwie off-grid).
Składa się ona z modułów, inwertera, akumulatorów, regulatorów naładowania, konstrukcji
montaŜowej, bezpieczników i kabli.
1. Inwerter zamienia napięcie z baterii akumulatorów na napięcie AC
•

Inwertery posiadają regulatory naładowania i współpracują z inwerterami
sieciowymi co stanowi absolutną nowość na rynku,

•

Inwerter połączony jest równieŜ z siecią zewnętrzną poprzez prostownik , co
powoduje , iŜ instalacja działa na zasadzie back-up, a obiekt zaopatrywany jest w
energie elektryczną w sposób ciągły.

2. Regulatory ładowania kontrolują przepływ energii .Zabezpieczają akumulator
przed przeładowaniem i zbytnim rozładowaniem .
3. Akumulatory gromadzą energię produkowaną przez generator PV i zapewniają
energię do zasilania urządzeń takŜe w nocy i w czasie złej pogody.
W systemach fotowoltaicznych zwykle uŜywa się akumulatorow niklowokadmowych
(NiCd) lub niklowo-wodorkowych (NiMH, Ŝelowych ,ołowiowych z załoŜeniem, Ŝe są one
bezobsługowe.
4. Kable do instalacji PV powinny być odporne na promieniowanie UV, pracować w
szerokim zakresie temperatur, posiadać izolację na napięcie do 1000 V i duŜą
odporność mechaniczną.
9
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5. Elementy montaŜowe wykonane są z aluminium, stali nierdzewnej lub stali
cynkowanej ogniowo

Główne cele stosowania instalacji fotowoltaicznych to:
1. redukcja kosztów zuŜycia energii elektrycznej obiektów, poprzez jej produkcję
i bezpośrednie wykorzystanie,
2. zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
3. zapewnienie ciągłości pracy urządzeń w obszarach naraŜonych na częstą
awaryjność w dostawie prądu,
4. wdroŜenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23
kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
Sposób wykorzystania wytworzonej energii na bazie 10 modułów o wydajności 250 Wp
Instalacje wyspowe
• W miesiącach kwiecień-wrzesień całkowite pokrycie zapotrzebowania na energię
elektryczną w gospodarstwach domowych.
•

W miesiącach październik-marzec pokrycie w zakresie od 40%-70%.

Efekt ekologiczny wdroŜenia 120 instalacji fotowoltaicznych o mocy 1,5 kWp kaŜda.
Z przeprowadzonych analiz i obliczeń wynika, Ŝe wdroŜenie instalacji
fotowoltaicznych o mocy 1,5 kWp kaŜda, w Gminie Zabrze spowoduje zmniejszenie
zuŜycia energii elektrycznej o 182 862 kWh/rok.

Ze względu na zmiany w prawie energetycznym w PONE uwzględnia się dofinansowanie
mieszkańców w zakresie montaŜu ogniw fotowoltaicznych. Zaplanowano budowę 240
instalacji ogniw fotowoltaicznych w ciągu 3 lat.
NaleŜy się spodziewać iŜ nowe przepisy dotyczące Małego Trójpaku (zmiany przepisów
prawa energetycznego) zaczną obowiązywać w połowie września 2013.
Mały Trójpak obejmie przede wszystkim zmiany dla wytwórców energii z odnawialnych
źródeł energii, i tak m.in.:
- wszystkie instalacje o mocy do 40 kW (zarówno domowe jak i firmowe) zwolnione są z
opłat za przyłączenie. Instalacje o mocy 40 - 5000 kW pokrywają połowę rzeczywistych
nakładów na ich przyłączenie.
- w przypadku podłączenia instalacji o mocy nie większej niŜ przydział mocy do budynku,
przyłączenie to odbywa się na podstawie zgłoszenia do zakładu energetycznego. Innymi
słowy, jeŜeli przydział mocy do budynku wynosi np. 14 kW, to właściciel budynku ma
prawo do podłączenia instalacji o mocy 14 kW bez występowania z wnioskiem o ustalenie
10
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warunków przyłączenia. Przyłączenie odbywa się na podstawie zgłoszenia faktu
posiadania instalacji fotowoltaicznej do zakładu energetycznego. Wszelkie koszty
związane z układem pomiarowym i zabezpieczającym ponosi zakład energetyczny.
- do sprzedaŜy energii z mikroistalacji (do 40 kW) nie będzie potrzebne posiadanie firmy
ani koncesji.
- energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej
znajdującej się na terenie obejmującym obszar działania sprzedawcy z urzędu i oferowaną
do sprzedaŜy przez osobę fizyczną, jest obowiązany zakupić ten sprzedawca. Zakup tej
energii odbywa się po cenie równej 80% średniej ceny sprzedaŜy energii elektrycznej w
poprzednim roku kalendarzowym.
Średnia cena energii za rok 2012 ogłoszona przez Prezesa URE wynosiła 201,36 zł /
MWh = 0,20136 zł / kWh. Na tej podstawie moŜemy obliczyć cenę sprzedaŜy energii z
mikroinstalacji na poziomie 0,20136 zł x 80% = 0,1610 zł / kWh.
Jest to stawka niewielka w porównaniu do stawek zapowiadanych w kolejnych projektach
Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. UmoŜliwia jednak zbilansowanie rachunku za
energię elektryczną na zasadzie 1-2 kWh oddanych do sieci w ciągu dnia umoŜliwia
pobranie 1 kWh w nocy. Z punktu widzenia gospodarki energią z instalacji fotowoltaicznej
osiągamy podobny efekt jak w przypadku magazynowania nadmiaru energii w
akumulatorach. Z tym, Ŝe zamiast kupować drogie akumulatory, moŜemy magazynować tą
energię w sieci. Koszty inwestycyjne dla systemu fotowoltaicznego podłączonego do sieci
o
połowę
niŜsze
niŜ
koszty
dla
systemu
z
akumulatorami.
są
Wprowadzone stawki są tak naprawdę stawkami przejściowymi; do momentu wejścia w
Ŝycie DuŜego Trójpaku z Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii w której przewidziane
są
wyŜsze
poziomy
wsparcia
dla
producentów
zielonej
energii.

- montaŜ systemów fotowoltaicznych o mocy do 40 kW wymagał będzie zgłoszenia we
właściwym starostwie powiatowym. Zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza
informacyjnego dotyczącego inwestycji i złoŜenia go w starostwie - w przypadku braku
sprzeciwu w terminie 30 dni od daty złoŜenia, moŜna przystąpić do prowadzenia prac.
Oszacowano, Ŝe koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,5 kWp na dachu domu
jednorodzinnego wyniesie około 20.000 zł brutto.

11
Id: 14A3C067-C8C7-4B92-B3D0-C979F91B742B. Uchwalony

Strona 13

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE – AKTUALIZACJA 2014

1.2 Lokalizacja zadania i środowisko naturalne

Zabrze jest miastem na prawach powiatu. LeŜy w województwie śląskim, w zachodniej
części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Zajmuje powierzchnię 80,43 km 2. Od
północnego wschodu graniczy z Bytomiem, od wschodu z Rudą Śląską, od południa z gminą
Gierałtowice, od zachodu z Gliwicami, a od północnego zachodu z gminą Zbrosławice.
Miasto połoŜone jest w obrębie dwóch jednostek geomorfologicznych: WyŜyny Śląskiej i
Kotliny Raciborskiej. Północna część miasta znajduje się w obrębie PłaskowyŜu Bytomskiego,
stanowiącego zachodni fragment WyŜyny Śląskiej, natomiast południowa leŜy na obszarze
Działów Gliwickich, będących podstawową częścią Kotliny Raciborskiej. NajwyŜej połoŜone
partie z pojedynczymi wzniesieniami dochodzą do 300 m n.p.m. i ciągną się wzdłuŜ
wschodniej granicy miasta. NajniŜej połoŜone są tereny południowej i środkowej części miasta
(225 m n.p.m.).

Rysunek 2. Lokalizacja Miasta Zabrze
Źródło: www.silesia-region.pl
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Obecnie terytorium miasta podzielone jest na 18 "jednostek pomocniczych", czyli
dzielnic lub osiedli. Są to: Biskupice, Centrum Południe, Centrum Północ, Grzybowice,
Helenka, Kończyce, Maciejów, Makoszowy, Mikulczyce, Guido, Osiedle Mikołaja
Kopernika, Osiedle Młodego Górnika, Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego, Pawłów,
Rokitnica, Zaborze Północ, Zaborze Południe, Zandka.
Na terenie Zabrza zamieszkuje 178 030 osób (wg GUS za I kwartał 2014).

1.3 Uwarunkowania prawne
Ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadza ogólne zasady ochrony powietrza
polegające na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości oraz obowiązki organów administracji w
sprawie utrzymania poziomów substancji w powietrzu poniŜej dopuszczalnych dla nich
poziomów lub co najmniej na tych poziomach, zaś rozporządzenia jako akty wykonawcze
wprowadzają szczegółowe zasady.
Ochrona powietrza realizowana jest w oparciu i następujące przepisy prawne:
−

Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone
zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu, przyjęty uchwałą Nr
III/52/15/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 czerwca 2010 r.

−

Dyrektywa 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 r.
dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli

−

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w
sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy CAFE

−

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 – tekst jednolity)

−

Ustawa z dnia 10 kwietnia1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.
Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

−

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

−

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2002 r. Nr 87, poz. 798)

−

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12)
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−

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu i
sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z
2006 r. Nr 63, poz. 445)

−

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281)

−

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu, (Dz. U. z 2008r. Nr 47, poz. 281),

−

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06 czerwca 2002r. w sprawie oceny
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2002r. Nr 87, poz. 798.),

−

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie rodzajów
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2004r. Nr 283, poz. 2839)

−

Rozporządzenie nr 17/2004 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie
określenia programu ochrony powietrza dla strefy p/n Aglomeracja Górnośląska (Dz.
Urz. Woj. Śl. Nr 23, poz. 793

WyŜej wymienione akty prawne zawierają przepisy określające zobowiązania
uŜytkowników środowiska oraz administracji na rzecz ochrony środowiska w zakresie ochrony
powietrza.
Najbardziej uciąŜliwy dla mieszkańców rodzaj emisji, tzw. niska emisja nie jest objęta
Ŝadnymi uregulowaniami prawnymi. Jedynym narzędziem jest decyzja wojewody nakazująca
w określonych obszarach (szczególnie chronionych lub zanieczyszczonych) stosowanie
odpowiednich rodzajów paliw. Rozporządzenie takie moŜna wydać jedynie w przypadku
bezpośredniego zagroŜenia zdrowia i Ŝycia mieszkańców lub w celu zapobiegania
zanieczyszczeniu środowiska.

1.4 Analiza jakości powietrza w Mieście Zabrze
Wartości stęŜeń dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym określa
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji
w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji
(Dz.U. Nr 87 z 2002 r., poz. 796).
Głównym składnikiem emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń gazowych w Mieście
jest dwutlenek węgla, który jest głównym produktem reakcji spalania paliw kopalnych w celach
energetycznych i technologicznych. Nie stanowi on zagroŜenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i
roślin, jednak ma znaczący wpływ na zmiany klimatyczne – ocieplenie globalne, które to
zjawisko jest problemem ogólnoświatowym. Takie związki jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu,
14
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tlenek węgla i pyły stanowią bezpośrednie zagroŜenie dla zdrowia. W niewielkich ilościach
emitowane są równieŜ związki chloropochodne, węglowodory aromatyczne i alifatyczne oraz
sadza. Razem z pyłem do atmosfery dostają się związki metali cięŜkich, pierwiastki
promieniotwórcze oraz benzo(α)piren – powszechnie uwaŜany za substancję silnie
kancerogenną, szkodliwą juŜ w najmniejszych stęŜeniach.

Z przeprowadzonych analiz wynika, Ŝe priorytetem w zakresie ochrony powietrza
i najbardziej efektywnym sposobem dojścia do normatywnych poziomów stęŜeń pyłu jest
realizacja zadań związanych z likwidacją niskiej emisji w centralnych częściach gmin
aglomeracji i wyznaczonych obszarach problemowych, zarówno w zakresie ograniczenia
emisji źródeł spalania w gospodarce komunalnej jak i emisji komunikacyjnej oraz intensyfikacji
działań w zakresie zapobiegania emisji wtórnej.
Jako podstawowe kierunki działań zmierzających do przywracania poziomów
dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 wymienić naleŜy m.in. ograniczenie emisji pyłu
PM10 związanej z wytwarzaniem energii dla celów bytowo gospodarczych poprzez:
a) podłączenie do sieci ciepłowniczych,
b) zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej i gazu dla celów grzewczych oraz
podgrzewania wody na cele bytowo gospodarcze.
c) wprowadzanie do eksploatacji instalacji opartych o niskoemisyjne techniki
spalania paliw, budowę lokalnych systemów pracujących w układach kogeneracji
z wykorzystaniem energii odnawialnej,
d) wprowadzenie mechanizmów stymulujących stosowanie niskopopiołowych
i niskoemisyjnych paliw w gospodarstwach domowych, gospodarce komunalnej i
w małych instalacjach spalania.
e) termomodernizacja budynków uŜytkowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe,
wspólnoty mieszkaniowe, w zasobach komunalnych i indywidualnych budynkach
zlokalizowanych w strefie, w szczególności w obszarach o podwyŜszonym
poziomie stęŜeń pyłu PM10,
f)

rozwój budownictwa komunalnego, spełniającego standardy energooszczędności,
zapewniającego stopniową likwidację emisji niskiej oraz podniesienie standardów
jakości Ŝycia mieszkańców aglomeracji.
Program ograniczenia niskiej emisji ma na celu głównie:

• edukację ekologiczną jako kształtowanie właściwych zachowań społeczeństwa
(oszczędność energii cieplnej i elektrycznej, uŜywanie węgla dobrej jakości,
aspekty zdrowotne naraŜenia na oddziaływanie PM10),
• ograniczenie emisji pyłu PM10 związanej z procesami inwestycyjnymi w przemyśle,
budownictwie i gospodarce komunalnej.
15
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Przyczynami wysokich stęŜeń pyłu PM10 są:
 lokalne źródła emisji pyłu (pierwotnej i wtórnej)
 emisja pyłu ze źródeł przemysłowych zlokalizowanych wewnątrz Aglomeracji oraz
napływ pyłów i wtórnych aerozoli ze źródeł zlokalizowanych w obrębie województwa
 nadmierna koncentracja źródeł emisji pochodzących z sektora gospodarki
komunalnej, emisja komunikacyjna i emisja wtórna
 napływ zanieczyszczeń zarówno z rejonów bezpośrednio graniczących ze strefami
jak teŜ tzw. daleki transport,
 warunki topograficzne, uwarunkowania mikro i mezoklimatyczne oraz efekty ogólnej
cyrkulacji powietrza. Lokalne warunki meteorologiczne Aglomeracji Górnośląskiej
mogą nasilać zjawisko epizodów wysokich stęŜeń PM10.
 sposób zagospodarowania i uŜytkowania terenów w obrębie aglomeracji. Teren
Aglomeracji Górnośląskiej ma charakter wyŜynny; naturalne przeszkody terenowe
utrudniają rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń emitowanych przez źródła niskie.
 stosowanie paliw o niskiej jakości o wysokiej
w nieprzystosowanych do tego celu paleniskach,

zawartości

popiołu

(muły)

 wysoki udział indywidualnego ogrzewania węglowego w zaspokajaniu potrzeb
grzewczych mieszkańców,
 zdekapitalizowany osprzęt w lokalnych kotłowniach małej mocy,
 duŜe natęŜenie ruchu samochodowego na głównych węzłach przebiegających przez
centra miast i obszary o gęstej zabudowie i wysokiej emisji komunalnej,
 zły stan techniczny pojazdów i dróg,
 wypalanie traw i odpadów w ogrodach, poŜary na terenach nieuŜytków,
 emisja wtórna z nie zrekultywowanych terenów poprzemysłowych (składowiska
odpadów, zwały kopalniane) oraz duŜych utwardzonych i zanieczyszczonych pyłem
powierzchni obiektów przemysłowych i handlowych (parkingi, chodniki, torowiska
kolejowe, place magazynowe itp.)
 emisja powstająca w trakcie prac budowlanych.
Poziom stęŜeń pyłu PM10 uwarunkowany jest lokalizacją i charakterystyką źródeł
emisji, a o skali przekroczeń poziomu dopuszczalnego uśrednionego do roku, wynoszącego
40 µg/m3, decyduje struktura emisji zorganizowanej, niezorganizowanej i wtórnej głównie ze
źródeł:
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 komunalnych, w szczególności zlokalizowanych w obszarach starych dzielnic
mieszkaniowych - potrzeby budownictwa mieszkaniowego w tym jednorodzinnego
(16%) i wielorodzinnego (55%) stanowią ponad 71% zapotrzebowania na energię
cieplną Zabrza. W 58% ciepło produkowane jest w indywidualnych kotłach
węglowych o niskiej sprawności wytwarzania ciepła – maksymalnie 65% oraz w
piecach ceramicznych i metalowych o sprawności od 25 do 65%. Największy udział
w pokryciu zapotrzebowania na moc cieplną mają kotłownie i ogrzewanie
indywidualne na paliwa stałe – 40%. Z tego wynika, jak podano w Programie
Ochrony Środowiska dla miasta Zabrze największy, bo aŜ w 89% udział w ogólnej
emisji pyłów, mają ogrzewania indywidualne.
 liniowych (ciągi komunikacyjne) - trasy komunikacyjne przebiegające w mieście
głównie w kierunku wschód-zachód. Powszechnie znany jest problem przeładowania
ruchu i duŜego natęŜenia emisji zanieczyszczeń na ulicy Wolności. Pomiary
natęŜenia ruchu na terenie miasta potwierdzają, Ŝe największe zagroŜenie występuje
na skrzyŜowaniu szlaków komunikacyjnych.
 energetycznego spalania, w szczególności w lokalnych instalacjach o małej mocy
wyposaŜonych w kotły opalane węglem,
 przemysłowych, nie posiadających skutecznych instalacji ochrony powietrza — nie
spełniających wymagań najlepszej dostępnej techniki (BAT),
 obszarowych (tereny przemysłowe i poprzemysłowe,
 nieuŜytki, niezreklutywowane składowiska odpadów, termicznie czynne zwały).
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wykonuje analizy
(modelowanie matematyczne) zanieczyszczeń w ramach państwowego monitoringu
środowiska. Jakość powietrza oceniana jest w strefach i aglomeracjach, co w przypadku
Miasta Zabrze stanowi obszar Aglomeracji Górnośląskiej.
Badania wykonywane są dla zanieczyszczeń:
•
•
•
•
•
•
•
•

dwutlenku siarki SO2,
dwutlenku azotu NO2,
PM10,
ołowiu Pb,
benzenu C6H6,
tlenku węgla CO,
ozonu O3,
oraz tlenków azotu NOx.

Największą stacją pomiarową w Zabrzu jest stacja automatyczna znajdująca się w
centralnej części miasta przy ul. Skłodowskiej 34. Zlokalizowana jest na terenie Instytutu
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Podstaw InŜynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu przy ulicy M.
Skłodowskiej-Curie 34. Otoczenie stanowią: w kierunku północnym w odległości ok. 500m
droga krajowa nr 88, w kierunku wschodnim za Aleją Korfantego bloki i domy mieszkalne,
w kierunku południowym i południowo-wschodnim znajduje się centrum Zabrza
z zabudową mieszkalną i handlowo-usługową, w kierunku zachodnim znajduję się bloki
mieszkalne osiedla M. Curie-Skłodowskiej i ogródki działkowe. Sposób ogrzewania
okolicznych mieszkań to sieć ciepłownicza i kotły opalane węglem.
Jest to stacja automatyczna dokonująca oceny tła miejskiego na podstawie
monitoringu automatycznego. Mierzone parametry zanieczyszczenia powietrza to:
dwutlenek siarki, dwutlenek azotu , tlenek azotu, tlenki azotu, tlenek węgla, pył zawieszony
PM10. Natomiast parametry meteorologiczne to: kierunek wiatru, prędkość wiatru,
temperatura powietrza, wilgotność względna, promieniowanie całkowite, promieniowanie
UV, ciśnienie atmosferyczne, opad atmosferyczny.
Do roku 2006 pomiarów manualnych dokonywano na stacjach WSSE:
•

przy ul. 3 Maja 64 pomiary pyłu zawieszonego w PM10, 6 metali w PM10 (Pb,
Cu, Mn, Cd, Cr, Ni), 9 WWA w PM10.

•

Na ulicy Wolności dokonywano pomiarów dwutlenku azotu, tlenków azotu,
dwutlenku siarki, ozonu, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10, ten ostatni to
pomiar manualny metodą grawitometryczną. Pomiary wykorzystano do oceny
stopnia zanieczyszczenia powietrza pod katem ochrony zdrowia.

Według „Oceny jakości powietrza w województwie śląskim w latach 2002-2006”
opracowanej przez WIOŚ Katowice w 2007 roku dla Aglomeracji Górnośląskiej:
•
W latach 2002-2005 wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnej benzenu
dla roku kalendarzowego,
•

W latach 2002-2006 nie stwierdzono przekroczeń stęŜeń 1 godzinnych dla
tlenków azotu wg kryterium ochrony zdrowia,

•

W 2006 roku na stanowiskach pomiarowych dwutlenku siarki przy ul. Wolności
oraz przy ul. Skłodowskiej stwierdzono 10 razy przekraczania poziomu 24godzinnego wynoszącego 125 µg/m3 (dopuszczalna częstość przekraczania –
3 razy).

•

Wyniki pomiarów stęŜeń 24-godzinnych dwutlenku siarki w latach 2005-2006
(wg kryterium ochrony zdrowia) wskazały dla wartość dopuszczalnej: dla 24godz. – 125 µg/m3, gdzie dopuszczalna częstość przekraczania wartości
dopuszczalnej 24-godzinnej to 3 razy w roku 3 przekroczenia w 2005 roku,

•

Wyniki badań stęŜeń ozonu wg kryterium ochrony zdrowia wykazały
przekroczenia dopuszczalnej częstości przekroczenia poziomu 8-godzinnego
w roku kalendarzowym na stanowisku w Zabrzu 42 dni w 2005 roku oraz 23
18
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dni w 2006 roku oraz przekroczenia wartości progowej informowania
społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomów alarmowych wynoszącego 180
mg/m3 w dniu 14.08.2003 r. w Zabrzu o 6 mg/m3
•

W latach 2002-2006 najwyŜsze częstości przekraczania dopuszczalnej normy
pyłu zawieszonego PM10 (3-krotne i wyŜsze – maksymalnie 5-krotne)
stwierdzono w Aglomeracji Górnośląskiej, a takŜe Rybnicko-Jastrzębskiej oraz
w strefach Wodzisławskiej, Gliwickiej i w mieście Bielsko-Biała.

Aglomeracja Górnośląska została, na podstawie zanieczyszczeń atmosfery,
sklasyfikowana :
•
dla benzenu: w latach 2002-2005 w klasie B, w latach 2006-2009 w klasie A
(poprawa),
•

dla dwutlenku azotu, tlenku węgla według kryterium ochrony zdrowia w latach
2002-2009 w klasie A,

•

dla dwutlenku siarki i ozonu według kryterium ochrony zdrowia w latach 20022005 w klasie A, w roku 2006 w klasie C (pogorszenie), w roku 2007 dla
dwutlenku siarki w klasie A, natomiast dla ozonu w klasie C, w roku 2008 dla
dwutlenku siarki i ozonu w klasie A dla poziomu docelowego, ale juŜ dla
poziomu celu długoterminowego w latach 2008-2009 ozon znajdował się w
klasie C

•

dla ołowiu w latach 2002-2009 w klasie A,

•

dla pyłu zawieszonego PM10 w latach 2002-2009 w klasie C

•

dla benzo (α) pirenu w latach 2007-2009 w klasie C

Na terenie Zabrza obserwuje się znaczne przekroczenia stęŜeń pyłu PM10, pyłu
PM2,5, benzo(a)pirenu. W okresie zimowym odpowiedzialna jest za to intensywna emisja
powstająca podczas spalania paliw na cele ogrzewania budynków a w okresie letnim
bliskość tras komunikacyjnych z natęŜonym ruchem samochodowym. Na wysokie stęŜenie
zanieczyszczeń w mieście mają takŜe wpływ napływające zanieczyszczenia z obszarów
innych stref. Decyduje to o zakwalifikowaniu całej Aglomeracji Górnośląskiej oraz
wszystkich gmin leŜących w jej terenie do strefy klasy C, zarówno z uwzględnieniem
kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia. Strefa nie podlega klasyfikacji pod
względem kryterium ochrony roślin.
PoniŜej przedstawiono wyniki z monitoringu powietrza na stacji pomiarowej w
Zabrzu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie:
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3

Rysunek 3 Wyniki średnich rocznych stęŜeń pyłu zawieszonego PM10 w µg/m na stanowisku
3
pomiarowym w latach 2006-2011 (poziom dopuszczalny 40 µg/m )
Źródło: WIOŚ Katowice 2012r.

3

Rysunek 4 StęŜenia średnie roczne benzo(a)pirenu w sezonie zimowym i letnim w ng/m w 2011
3)
roku (poziom docelowy 1 ng/m

Legenda:
Źródło: WIOŚ Katowice 2012r.

Jak pokazują powyŜsze wykresy poziom pyłu PM10 oraz bezno(a)pirenu
przekracza poziom dopuszczalny, a dodatkowo rośnie on w latach.
W 2011 roku dodatkowo na stacji pomiarowej zanotowano przekroczenie poziomu
dopuszczalnego dwutlenku azotu, po raz pierwszy od 2008 roku.
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W 2010 roku na stacji pomiarowej zanotowano przekroczenie poziomu dwutlenku
siarki, jednak juŜ w 2011 stan ten polepszył się – zmalał do poziomu poniŜej
dopuszczalnego.
W dalszym ciągu natomiast nie jest przekraczany – od roku 2008 – poziom
docelowy substancji: benzen, ołów, tlenek węgla.
Dodatkowo efekt podwyŜszenia stęŜenia PM10 spowodowany jest mroźną zimą.
Niska temperatura zwiększała zapotrzebowanie na ogrzewanie pomieszczeń, zwiększając
równocześnie niską emisję. Brak opadów, występowanie dni bezwietrznych oraz inwersja
termiczna ograniczały pionowa wymianę powietrza przez co sprzyjały kumulowaniu się
zanieczyszczeń powietrza.
Z badań przeprowadzonych na terenie Polski w ramach państwowego monitoringu
środowiska wynika, Ŝe ozon jest zanieczyszczeniem w strefie przyziemnej wykazującym
tendencje do przekraczania poziomów dopuszczalnych na wielu obszarach kraju i Europy.
Wysokie stęŜenia tej substancji pojawiają się w sprzyjających warunkach atmosferycznych
takich jak wysoka temperatura i promieniowanie słoneczne, w związku z czym
dopuszczalne stęŜenie ozonu najczęściej przekraczane było w okresie letnim, zwłaszcza
w wyjątkowo gorącym czerwcu i lipcu 2006 roku.
Podsumowując wyniki ankietyzacji przeprowadzonej w 2007 roku moŜna
potwierdzić, Ŝe wytwarzanie ciepła w systemach ogrzewania indywidualnego,
odpowiedzialnego w głównej mierze za niską emisję w Zabrzu, opiera się na węglu
kamiennym zarówno w przypadku budynków jedno- jak i wielorodzinnych, taka tendencja
zauwaŜalna jest w kaŜdej z dzielnic. Gaz ziemny ma duŜy udział, jednak głównie dla
budownictwa wielorodzinnego.
Dzielnicami szczególnie zagroŜonymi poprzez niską emisję z kotłowni
indywidualnych w domach jednorodzinnych są: Zaborze, Pawłów, Kończyce, Makoszowy,
Grzybowice, Os. Szczęść BoŜe i Maciejów, natomiast w Rokitnicy, Helence, Mikulczycach
i Biskupicach emisja jest przede wszystkim udziałem spalania paliw na potrzeby
budownictwa wielorodzinnego. Dodatkowo w Rokitnicy, Biskupicach i Kończycach oraz
Makoszowach duŜą powierzchnie zajmują tereny leśne, które absorbują w duŜych
ilościach zanieczyszczenia, z drugiej jednak strony zarówno Rokitnica, jak i Biskupice są
dzielnicami, w których zamieszkuje duŜa liczba osób, co takŜe ma wpływ na skutki niskiej
emisji.
Program Ograniczenia Niskiej Emisji stwarza moŜliwości poprawy tego stanu, a co
za tym idzie i jakości powietrza atmosferycznego w Mieście, co będzie miało wpływ
na poprawę warunków Ŝycia mieszkańców.
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1.5 ZbieŜność Programu z gminnym programem ochrony
środowiska
Program Ograniczenia Niskiej Emisji tworzony jest w celu zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, dostających się do powietrza z sektora
mieszkaniowego zabudowy jednorodzinnej, rozproszonej. Działanie to jest jedynym
skutecznym sposobem na zmniejszenie tego zjawiska i polega na wprowadzeniu pomocy
finansowej dla osób decydujących się na modernizację systemu grzewczego. Obszarowy
zasięg Programu daje gwarancję znacznej poprawy stanu jakości powietrza w Mieście.
Program to jedno z niewielu przedsięwzięć, jakie prowadzą do polepszenia stanu
środowiska, w których bezpośrednio biorą udział mieszkańcy. Modernizując swoje
systemy grzewcze, zmniejszając zapotrzebowanie na paliwo, znacząco wpływają
na zmniejszenie skali zjawiska niskiej emisji bezpośrednio w swoim otoczeniu.
„Program Ochrony Środowiska dla miasta Zabrze” (POŚ) wskazuje na znaczny,
bardzo istotny lokalnie, problem zanieczyszczenia powietrza, którego źródłem jest m.in.
ogrzewnictwo indywidualne.
POŚ podaje jako kierunki działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza|:
•
Uporządkowanie gospodarki ciepłem w centrum miasta i domach
jednorodzinnych
•
Przyłączenie do sieci c.o. nowych odbiorców
•
Wymiana starych wyeksploatowanych kotłów węglowych na nowoczesne,
wysokosprawne, posiadające atest przyjaznych dla środowiska
•
Zastępowanie węgla bardziej ekologicznymi nośnikami energii
•
Zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej dla celów grzewczych
•
Termomodernizacja budynków
Program jest kolejnym działaniem zmierzającym do polepszenia stanu środowiska
naturalnego, jak i zwiększenia świadomości proekologicznej mieszkańców.
Wysoki stopień uprzemysłowienia województwa śląskiego przekłada się na znaczne
zagęszczenie ludności. To zaś wpływa na wielkość emitowanych zanieczyszczeń ze
źródeł niskiej emisji. Zapisy wynikające z „Wojewódzkiego Programu Ochrony
Środowiska” oraz „Programu ochrony środowiska miasta Zabrze” potwierdzają negatywny
wpływ niskiej emisji na jakość powietrza atmosferycznego oraz konieczność działań w
kierunku ograniczenia tego zjawiska.
Celem długoterminowym do 2015 roku „Strategii rozwoju województwa śląskiego na
lata 2000-2020” jest polepszenie jakości powietrza atmosferycznego. Polepszenie jakości
powietrza jest równieŜ jednym z celów strategicznych rozwoju woj. śląskiego, a jednym
z przyjętych kierunków działań jest redukcja niskiej emisji.

22
Id: 14A3C067-C8C7-4B92-B3D0-C979F91B742B. Uchwalony

Strona 24

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE – AKTUALIZACJA 2014

Zasięg prac realizowanych w ramach Programu jest na tyle szeroki,
Ŝe jednocześnie pokrywa się z załoŜeniami „Strategii rozwoju województwa śląskiego na
lata 2000-2020” oraz dokumentami ogólnokrajowymi, głównie jeśli chodzi o „II Politykę
Ekologiczną Państwa”, „Strategię rozwoju energetyki odnawialnej oraz „Polityki
Klimatycznej Polski – Strategia redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku
2020”.
JuŜ od kilkunastu lat prowadzone są w Zabrzu działania mające na celu poprawę
jakości powietrza:


w mieście zgazyfikowano wiele dzielnic,



od grudnia 1994 roku obowiązuje uchwała intencyjna Rady Miejskiej
w sprawie ograniczenia niskiej emisji poprzez zakaz tworzenia nowych
i odtwarzania podczas remontów kapitalnych węglowych systemów
grzewczych w lokalach mieszkaniowych, uŜytkowych i obiektach uŜyteczności
publicznej stanowiącej własność Miasta,



zwrócono się równieŜ z apelem do wszystkich właścicieli, administratorów,
uŜytkowników budynków i lokali mieszkalnych bądź uŜytkowych, w których są
stosowane do ogrzewania paleniska węglowe, o zmianę tych systemów, od
1994 roku (powstanie Gminnych i Powiatowych Funduszy Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej)



opracowano program częściowego dofinansowywania przez Urząd Miejski w
Zabrzu – Wydział Ekologii zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny;
program ten jest przeznaczony dla osób fizycznych będących najemcami lub
właścicielami mieszkań w domach jedno- lub wielorodzinnych, podmiotów
gospodarczych oraz właścicieli lub uŜytkowników obiektów uŜyteczności
publicznej,



Fundacja Ekologiczna „Silesia”, dostrzegając problem niskiej emisji,
organizuje konkurs pt. „Najlepsze rozwiązanie ograniczające niską emisję”,
aktywizując tym samym Miasta do podejmowania działań ograniczających
niską emisję.



W Zabrzu w celu ograniczenia niskiej emisji stale jest rozbudowywana sieć
ciepłownicza, wiele obiektów (m.in. szkoły) otrzymało teŜ lokalne kotłownie
gazowe. Modernizacji poddano równieŜ same „źródła ciepła” eksploatowane
przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. W niektórych
kotłowniach węgiel został zastąpiony przez gaz i olej opałowy, inne
wyposaŜono w nowoczesne instalacje filtracyjne.

W 2002 roku miasto Zabrze otrzymało wyróŜnienie za sprawne oddziaływanie
organizacyjne dopłat dla indywidualnych inwestorów modernizujących systemy grzewcze
w zasobach mieszkaniowych. W październiku 2002 roku odbyła się uroczystość wręczenia
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nagród i wyróŜnień w konkursie „Najlepsze rozwiązanie ograniczające niską emisję w
okresie od 31 maja 2001 do 30 czerwca 2002 roku”. Komisja konkursowa postanowiła
nagrodzić i wyróŜnić te Miasta, w których modernizacje wynikają z programów aktywnie
redukujących niską emisję. Znaczący podczas oceny stosownych wniosków był takŜe
aspekt społeczny i edukacyjny przedsięwzięć oraz uwzględnienie czynnika
ekonomicznego w odniesieniu do mieszkańców Miasta.

Z uwagi na przekroczenia szczególnie niebezpiecznych substancji w powietrzu
powstał obowiązek stworzenia „Program ochrony powietrza dla stref województwa
śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stęŜeń substancji w
powietrzu”. Program ten został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr
III/52/15/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r.
Program ochrony powietrza (POP) jest dokumentem przygotowanym w celu
określenia działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wartości
dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu.
W dokumencie POP zostały określone obowiązki Prezydenta Miasta Zabrza
w ramach realizacji załoŜeń POP:
1. Przedkładanie do Marszałka Województwa Śląskiego sprawozdań z realizacji
działań ujętych w niniejszym Programie według wytycznych;
2. Stworzenie i utrzymanie systemu organizacyjnego dla realizacji działań
naprawczych, w szczególności poprzez powołanie osoby odpowiedzialnej za koordynację
realizacji działań ujętych w Programie w zakresie kaŜdego miasta Aglomeracji
Górnośląskiej, oraz współpraca z wojewódzkim zespołem koordynującym realizację
Programu;
Śląskiego
wyników
3.
Przedkładanie
do
Marszałka
Województwa
przeprowadzanych pomiarów natęŜenia ruchu (jeśli były prowadzone) na odcinkach dróg
zarządzanych przez Prezydenta raz w roku (do 31 marca roku następnego);
4. Kontynuacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji i stworzenie systemu
organizacyjnego w celu jego realizacji;
5. Realizacja PONE na terenie miasta poprzez stworzenie systemu zachęt
finansowych do wymiany systemów grzewczych;
6.
Modernizacja
lokalnych
kotłowni
oraz
prowadzenie
działań
termomodernizacyjnych w obiektach uŜyteczności publicznej naleŜących do miasta w
ramach realizacji działań Programu;
7. Wspomaganie wprowadzania nowych technologii, modernizacji lub nowych
inwestycji prowadzonych przez podmioty gospodarcze na terenie miasta poprzez
nietworzenie barier administracyjnych, pomoc w uzyskaniu środków finansowych,
uzyskanie wymaganych pozwoleń;
8. Kontrola wydawanych pozwoleń w zakresie emisji pyłu PM10 i benzo(a)pirenu
pod kątem wymagań stawianych instalacjom, zakresu jakości stosowanych paliw oraz
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wielkości emisji na danym terenie miasta z uwzględnieniem postępowań
kompensacyjnych oraz wymaganych poziomów redukcji na obszarze miasta;
9. Koordynacja realizacji działań naprawczych określonych w POP wykonywanych
przez poszczególne jednostki;
10. Prowadzenie szeroko zakrojonych akcji i działań promocyjnych i edukacyjnych
(ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje) w zakresie podnoszenia świadomości
ekologicznej mieszkańców, młodzieŜy i dzieci;
11. Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego:
• wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników nie
powodujących nadmiernej „niskiej emisji” PM10,
• projektowania linii zabudowy zapewniającej „przewietrzanie” miasta ze
szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie;
12. Zastosowanie w komunikacji autobusowej środków transportu zasilanych
alternatywnym paliwem gazowym CNG lub paliwem odnawialnym (bioetanol) w miejsce
oleju napędowego;
13. Rozwój komunikacji zbiorowej „przyjaznej dla uŜytkownika";
14. Prowadzenie odpowiedniej polityki parkingowej w centrum miast wymuszającej
ograniczenia w korzystaniu z samochodów;
15. Kontrola gospodarstw domowych w zakresie posiadania umów na odbiór
odpadów oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach grzewczych i na
otwartych przestrzeniach;
16. Uwzględnienie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza,
poprzez odpowiednie przygotowanie specyfikacji zamówień publicznych;
17. Aktualizacja załoŜeń do Planów zaopatrzenia miast w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe zgodnie z wyznaczonymi wytycznymi w Programie,
18. Utworzenie i utrzymywanie komórki lub osoby w strukturze urzędu zajmującej
się zarządzaniem energetyką na terenie miasta;
19. Wydanie zarządzenia w zakresie stosowania metod mokrych oczyszczania ulic
miasta z częstotliwością nie rzadziej niŜ raz na dwa tygodnie.
W Programie ochrony powietrza (POP) załoŜono realizację PONE w Zabrzu
przynajmniej do roku 2020.
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2

Część zasadnicza opracowania

2.1 Przewidywany efekt ekologiczny zadania

2.1.1 Ocena ekologiczna Programu
Ostateczne wielkości efektu ekologicznego będą wyliczone we wniosku
o przyznanie środków oraz zawarte w umowie pomiędzy Miastem Zabrze a WFOŚiGW
w Katowicach o dofinansowanie.
Jednak juŜ teraz moŜna oszacować efekt ekologiczny przyszłych działań
obejmujących 1.706 inwestycji:
Tabela 2 Planowany efekt ekologiczny dla nowych inwestycji w ramach PONE

Lp.

Zanieczyszczenia

Stan przed
realizacją
[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

142,88

66,08

76,80

53,75

2.

pył PM 10

158,42

69,75

88,67

55,97

3.

SO2

358,81

165,11

193,70

53,98

4.

NOx

52,32

30,09

22,23

42,49

5.

CO2

37837,99

24346,37

13491,62

35,66

6.

benzeno-a-piren

0,10716

0,04951

0,05765

53,80

Obliczeń dokonano na podstawie danych szacunkowych dotyczących obiektu
standardowego oraz z wykorzystaniem wytycznych do obliczeń efektu ekologicznego
w ramach „Programu Priorytetowego Poprawa Jakości Powietrza Cześć 2) KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój
rozproszonych odnawialnych źródeł energii”, podanych przez WFOŚiGW w Katowicach.
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2.1.2 Sposób potwierdzenia efektu ekologicznego
Z uwagi na specyficzny charakter Programu nie moŜna potwierdzić w sposób
bezpośredni efektu ekologicznego, poprzez dokonanie pomiarów na poszczególnych
emiterach zanieczyszczeń.
Proponowaną formą rozliczenia efektu jest dokumentacyjne zapewnienie
WFOŚiGW (i innych funduszy pomocowych) o rzeczowym dokonaniu modernizacji źródła
grzewczego obiektów i fizycznej likwidacji dotychczasowych tradycyjnych źródeł ciepła.
Obowiązek przedłoŜenia odpowiednich dokumentów spoczywać będzie na roboczych
jednostkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz przyszłym Operatorze
Programu.
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2.2 Część ekonomiczna
Zakres finansowy Programu przedstawiono dla inwestycji polegającej na:
•
•
•
•
•
•

wymianie źródła ciepła,
zabudowie kolektora słonecznego,
dociepleniu przegród zewnętrznych ,
wymianie okien,
zabudowie ogniw fotowoltaicznych,
zabudowa pomp ciepła.

W celu zaproponowania moŜliwego rozwiązania finansowego skupiono się na ilości
i zakresie wniosków mieszkańców oraz wzięto pod uwagę fakt, iŜ Program cieszy się
wciąŜ niemalejącym zainteresowaniem, a więc wniosków mieszkańców będzie
najprawdopodobniej przybywać. Po analizie tych czynników sporządzono zakres działań
inwestycyjnych moŜliwych do zrealizowania w ramach Programu.
Ilość inwestycji, ich rodzaj oraz termin realizacji przedstawione w dalszej części
dokumentu mają jedynie charakter poglądowy. Przygotowując się do realizacji
konkretnego etapu Programu wielkości te będą ponownie analizowane. Wynika to z tego,
Ŝe często w ankietach mieszkańcy wyraŜają swoje potrzeby w zakresie termomodernizacji
natomiast juŜ podczas realizacji Programu często występują trudności, nierzadko
finansowe lub techniczne, uniemoŜliwiające wykonanie załoŜonego zakresu prac.

2.2.1 Modernizacja obiektów indywidualnych – przewidywany
koszt Programu
W oparciu o przedstawione załoŜenia techniczne i technologiczne dokonano
wstępnej wyceny nakładów modernizacyjnych.
Przyjęto następujące górne granice nakładów inwestycyjnych:
•

Wymiana kotła – 12 000 zł,

•

Zabudowa pompy ciepła – 25 000 zł

•

Zabudowa układu solarnego – 15 000 zł,

•

Docieplenie ścian zewnętrznych – 20 000 zł

•

Docieplenie stropu lub dachu – 12 000 zł

•

Wymiana okien – 18 000 zł

•

Zabudowa ogniw fotowoltaicznych – 20 000 zł.
W tabeli nr 3 zestawiono ilości inwestycji w okresie 2013 – 2016 oraz koszty ich
realizacji. W tabeli równieŜ uwzględniono maksymalną kwotę dofinansowania jaką będą
mogli uzyskać mieszkańcy.
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Tabela 3 Zakres, koszty i ilości planowanych inwestycji

kocioł - wymiana
zakres prac

ilość inwestycji

węgiel na
węgiel*

300

gaz na gaz

węgiel na
gaz*

węgiel na
olej*

węgiel na
biomasę*

pompa
ciepła*

150

60

12

6

33

kolektory
słoneczne do
kotła
węglowego*

kolektory
słoneczne
do
pozostałych
kotłów

docieplenie
ścian

docieplenie
stropu

wymiana
okien

ogniwa
fotowoltaiczne

170

170

430

310

290

240

2171

RAZEM ilości inwestycji
koszt jedn. [zł]

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

25 000

15 000

15 000

20 000

12 000

18 000

20 000

koszt całkowity dla
zakresu [zł]

3 600 000

1 800 000

720 000

144 000

72 000

825 000

2 550 000

2 550 000

8 600 000

3 720 000

5 220 000

4 800 000

34 601 000

RAZEM koszty
środki WFOŚiGW jedn.
(poza KAWKĄ) [zł]

6 900

8 700

11 500

6 900

10 400

12 000

środki WFOŚiGW (poza
KAWKĄ) dla zakresu [zł]

1 035 000

1 479 000

4 945 000

2 139 000

3 016 000

2 880 000

RAZEM środki
WFOŚiGW (poza
KAWKĄ) [zł]

15 494 000

środki KAWKI
NFOŚIGW jedn. [zł]

5 400

5 400

5 400

5 400

11 250

6 750

środki KAWKI
WFOŚIGW jedn. [zł]

4 200

4 200

4 200

4 200

8 750

5 250

środki KAWKI razem dla
zakresu [zł]

2 880 000

576 000

115 200

57 600

660 000

2 040 000

RAZEM KAWKA [zł]

6 328 800

*inwestycje, które mogą być dofinansowane z KAWKI
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2.3 Przewidywany okres realizacji Programu
Władze Miasta zakładają przeprowadzenie kontynuacji Programu w latach 20132016. Optymalnym rozwiązaniem jest rozłoŜenie inwestycji na trzy lata. Jednak moŜe
okazać się, Ŝe warunki dofinansowania przez WFOŚiGW jak i aktualne moŜliwości
finansowe Miasta spowodują realizację Programu w zakresie mniejszym niŜ oczekiwany
przez mieszkańców lub teŜ w kolejnych etapach rozciągniętych w czasie. Część
mieszkańców zadeklarowała chęć udziału w Programie w latach kolejnych, co realizację
Programu rozciąga w czasie.

2.4 Procedury skutecznej realizacji Programu ONE
Prywatne inwestycje dokonywane z domowego budŜetu zwykle opierają się na
zasadzie „minimum kosztów inwestycyjnych”. Do eksploatacji wykorzystywane są więc
kotły mało efektywne, spalające najgorsze dostępne nośniki energii.
Wykorzystanie preferencyjnych kredytów na termomodernizację, szczególnie przez
indywidualne gospodarstwa jest znikome. Wynika to z powszechnie znanej nadmiernej
dbałości banków o tzw. zabezpieczenia. Poza tym bardzo trudno przygotować część
techniczno-ekonomiczną wniosku. Istnieje zatem potrzeba wdraŜania programowych
rozwiązań, które umoŜliwią wykorzystanie nowych technologii wpływających na
zmniejszenie zuŜycia paliw i co się z tym wiąŜe ograniczenie emisji szkodliwych
zanieczyszczeń.
Mieszkaniec moŜe, dzięki dotacji, realizować zakres prac, na który nie posiadałby
środków bez udziału w Programie. MoŜe takŜe z oszczędności, które uzyska poprzez
dofinansowanie sfinansować inne prace termomodernizacyjne albo teŜ zainwestować
w odnawialne źródła energii, nowsze technologie.
Programowe rozwiązania to szereg róŜnorodnych, precyzyjnie realizowanych
działań (skoordynowanych w czasie), do których naleŜą między innymi:
-

-

zorganizowanie i przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców objętych
Programem,
inwentaryzacja stanu istniejącego oraz pomoc w przygotowaniu projektów
i wniosków koniecznych do przystąpienia do programu,
uruchomienie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców, udzielającego informacji
o warunkach formalnych i technicznych, o urządzeniach, firmach instalatorskich
spełniających wymagania programu i posiadających stosowne uprawnienia,
ustalenie harmonogramów rzeczowych i finansowych,
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-

sprawdzenie zgodności wykonania indywidualnych projektów z wymogami
Programu,
nadzór nad realizacją oraz sprawdzenie zgodności z wymogami,
rozliczenie rzeczowe i finansowe Programu.

Przy realizacji Programu ONE często korzysta się z usług Operatora Programu.
Specyfikacja oraz okresowość realizacji Programów ONE uniemoŜliwia zatrudnienie
specjalistów nawet przez urzędy o znacznych zasobach finansowych. W tej sytuacji
najrozsądniejszym wyjściem jest powołanie komórki Operatora Programu, który w całości
przejmie obowiązki związane ze skuteczną obsługą Programu.
W poniŜszych rozdziałach skoncentrowano się na poszczególnych etapach
wdraŜania Programu. Ich kolejność wynika z przyjętego i sprawdzonego w wielu gminach
modelu działania.
Niniejsze opracowanie jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym by
skutecznie obniŜyć poziom niskiej emisji w Mieście. Jego układ oraz zawartość czyni go
skutecznym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach,
co przedkłada się na uruchomienie atrakcyjnego systemu dopłat. Te zaś są głównym
elementem napędowym powodującym uzyskanie wyraźnych efektów ekologicznych.

2.4.1 Przyjęcie opracowania Programu ONE przez Radę Miejską w
Zabrzu
Podstawowym elementem wdroŜenia Programu ONE jest nadanie mu mocy
prawnej, co sprowadza się do podjęcia przez Radę Miejską stosownej uchwały. Treść tego
dokumentu wyraŜa akceptację działań zawartych w Programie. Często określa równieŜ
okres jego trwania oraz przybliŜony plan finansowania działań inwestycyjnych.

2.4.2 Działania przygotowawcze do realizacji Programu
- Wybór Operatora Programu
Zadania Operatora Programu:
organizacja punktu obsługi klienta, promocja programu, przygotowanie materiałów
informacyjnych i reklamowych, organizacja wystaw i prelekcji, określenie procedur
realizacyjnych, określenie wymogów stawianych dostawcom i wykonawcom, promocja
energii odnawialnej, kontakt z mieszkańcami Miasta (obsługa bezpośrednia), weryfikacja
projektów i kosztorysów inwestycyjnych, ocena efektów modernizacji, przygotowanie
umowy z mieszkańcem, przygotowanie harmonogramu realizacji inwestycji, nadzór
i kontrola zadań inwestycyjnych, kompletacja dokumentów zadań inwestycyjnych.
Zadania Operatora ustala Urząd Miejski uwzględniając równieŜ sposób jego
finansowania. W szczególnych przypadkach moŜe on równieŜ być odpowiedzialny
za opracowanie wniosku o dofinansowanie, jak równieŜ za stworzenie regulaminów
i zasad przyznawania pomocy finansowej mieszkańcom.

31
Id: 14A3C067-C8C7-4B92-B3D0-C979F91B742B. Uchwalony

Strona 33

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE – AKTUALIZACJA 2014

Operator Programu powinien pełnić rolę pośrednika pomiędzy Miastem
a mieszkańcem. W związku z tym przy jego wyborze naleŜy uwzględnić następujące
zagadnienia: dotychczasowa działalność, lokalizacja, realizacja inwestycji z branŜy
budowlanej i grzewczej, znajomość procedur finansowania inwestycji ze źródeł
zewnętrznych. Powinien mieć równieŜ odpowiednie zaplecze techniczne i personalne.

-

Wybór firm wykonawczych i dostawczych

Operator w porozumieniu z Miastem ogłasza listę wykonawców, którzy zostali
zakwalifikowani do programu, a więc spełniają wymagania Regulaminu.
Inwestor (mieszkaniec) wybiera firmę wykonawczą z listy.

-

Regulamin Programu

Regulamin Programu przygotowuje Urząd Miasta wraz z Operatorem. Jego
uprawomocnienie następuje w chwili podjęcia przez Prezydenta miasta zarządzenia o
przyjęciu regulaminu Programu. NaleŜy pamiętać, iŜ regulamin realizacji Programu jest
charakterystyczny dla określonego Miasta. Jego zapisy wynikają z negocjacji z
funduszem, moŜliwości finansowych Miasta i wielu innych czynników. Regulamin
Programu powinien dotyczyć następujących kwestii:
główne cele Programu,
okres waŜności,
zakres Programu,
forma i sposób dofinansowania Programu,
warunki przystąpienia i odstąpienia inwestora do/od Programu
warunki wyboru wykonawców i dostawców urządzeń,
warunki dopuszczające urządzenia grzewcze do Programu,
Przy tworzeniu regulaminu naleŜy uwzględnić:
zakres dofinansowanych inwestycji przyjęty przez Miasto,
harmonogram realizacji inwestycji,
wysokość przyznanego dofinansowania z WFOŚiGW i NFOŚiGW
wysokość dofinansowania akceptowanego przez Miasto,
zasady rozliczeń realizacji Programu z funduszami udzielającymi
dofinansowania,
kryteria emisyjności urządzeń grzewczych,
procedury kontroli inwestycji w ramach Programu ONE,
zasady realizowania inwestycji w obiektach prywatnych.
Jeden z istotnych elementów regulaminu to wielkość i zasady dofinansowania.
MoŜliwości w tym zakresie wynikają z przeprowadzonych negocjacji m.in. z WFOŚiGW.
Miasto moŜe jednak we własnym zakresie prowadzić politykę dofinansowania promując
tym samym urządzenia „bardziej” ekologiczne, a tym samym podnieść atrakcyjność
Programu.
Zwykle wysokość dofinansowania wyznaczana jest przez dwa składniki:
- procentowe dofinansowanie inwestycji,
- górna granica wielkości dofinansowania,
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Wielkości te ustalane są zwykle przez Miasto i zaleŜą od jej zamoŜności lub
strategii finansowej.

-

Wniosek do WFOŚiGW w Katowicach

Wnioskowanie i rozliczanie poŜyczki odbywa się na kaŜdy etap (najczęściej roczny)
osobno. Informacje zawarte we wniosku na konkretny etap precyzyjnie określają ilość i
typy inwestycji. Nierzadko wchodząc w etap wnioskowania gminy mają juŜ podpisane
deklaracje realizacji zadań z mieszkańcami zakwalifikowanymi do I etapu realizacji.
Pozwala to bardziej precyzyjnie określić ilość inwestycji i zwiększa bezpieczeństwo
realizacji etapu zgodnie z przedstawionym we wniosku harmonogramem.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku (przyznanie dofinansowania) rozpoczyna
realizację zadań określonego etapu Programu.
-

Realizacja inwestycji

Główne załoŜenia realizacji inwestycji dla zabudowy rozproszonej:
- w gestii inwestora leŜy:


wybór typu inwestycji,



wybór typu urządzenia i rodzaju paliwa,



wybór wykonawcy,

- inwestycja zakończona utworzeniem stosownej dokumentacji,
- nad poprawnością realizacji inwestycji czuwa operator programu,
- wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawne działanie systemu,
- wartość inwestycji zaakceptowana przez inwestora i operatora programu,
Etapy realizacji inwestycji dla zabudowy rozproszonej:
- wniosek inwestora o udział w programie,
- wybór wykonawców i dostawców,
- przeprowadzenie inwentaryzacji obiektu,


przez wykonawcę,



przez operatora programu,

- uzyskanie stosownych zezwoleń i opinii


projekt instalacji gazowej



pozwolenie na budowę



opinia kominiarska wstępna i końcowa, itp.

- wykonanie oferty inwestycyjnej i kosztorysu,
- wykonanie audytu uproszczonego, oceny efektu ekologicznego,
- weryfikacja dokumentów przez operatora programu,
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- stworzenie umowy trójstronnej Inwestor-Wykonawca-Miasto (Operator),
- wpłata przez inwestora wkładu własnego z tytułu realizacji inwestycji,


na konto operatora programu lub



na konto wykonawcy

- realizacja inwestycji zgodnie z przedstawioną dokumentacją,
- likwidacja starego kotła
- zakończenie inwestycji (uruchomienie systemu, szkolenie)
- kompletacja dokumentów inwestycyjnych,
- odbiór techniczny.
Proces realizacji inwestycji jest róŜny i zaleŜy od schematu przyjętego przez
Operatora i Miasto. KaŜdy program moŜna zatem opracować według własnego
scenariusza. Szczególną uwagę przy realizacji inwestycji naleŜy zwrócić na dokumentację
programową, gdyŜ stanowi ona podstawę do rozliczenia i umorzenia poŜyczki przez
fundusz przyznający środki.
-

Rozliczanie etapów Programu ONE

WFOŚIGW zakłada moŜliwość umorzenia poŜyczki do 50% dla samorządu
terytorialnego. Wymaga to dopełnienia wielu warunków w tym:
- stworzenie dokumentacji inwestycyjnej


zgłoszenie rozpoczęcia modernizacji,



oświadczenie o likwidacji starego źródła ciepła,



zawiadomienie o zakończeniu prac,



protokół odbioru końcowego



faktura za wykonanie zadania inwestycyjnego



dokumenty wymagane przepisami Prawa budowlanego

- złoŜenie wniosku o umorzenie poŜyczki,
- przedłoŜenie informacji o przeznaczeniu tego umorzenia.
Uzyskanie umorzenia wymaga ścisłego przestrzegania procedur określonych przez
WFOŚiGW. KaŜdorazowo naleŜy sprawdzić czy w/w warunki są wystarczające do jego
uzyskania.
-

Proces kontroli realizacji inwestycji w ramach Programu

Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych wymaga kontroli z uwagi na:
harmonogram realizacji inwestycji, osiągnięcie załoŜonych celów ekologicznych, jakość
wykonywanych prac w ramach Programu.
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Za kontrolę Programu odpowiedzialny jest Operator. Do niego naleŜą czynności
związane z takim prowadzeniem Programu by nie dopuścić do powstania
nieprawidłowości proceduralnych lub konfliktów między uczestnikami Programu
(inwestorzy, Operator, Miasto).

2.5 Model działania Programu ONE
Model powiązań podmiotów uczestniczących w realizacji Programu obniŜenia
niskiej emisji przedstawiono w układzie blokowym w postaci algorytmu przepływu
informacji.

TP

MIASTO

(Twórca Programu)
Ekogeneracja

lokalne firmy
projektowe

dostawcy
materiałów

OP
(Operator Programu)

dostawcy
urządzeń

lokalne firmy
instalatorskie

(Konsultant Programu)
lokalne firmy
budowlane

Inwestorzy
indywidualni

Inwestorzy
instytucjonalni

Schemat uwydatnia, Ŝe podstawowe znaczenie w początkowej fazie realizacji ma
postawa i zaangaŜowanie Miasta (władz samorządowych). W fazie następnej:
przygotowawczej oraz realizacyjnej duŜego znaczenia nabiera współpraca
z wyznaczonym dla celów realizacji Operatorem Programu.
Podstawowe porozumienia i umowy z WFOŚiGW zawiera Miasto, która
rozlicza się po stronie rzeczowej i finansowej oraz z efektu ekologicznego.
Podstawowym instrumentem i narzędziem Miasta w realizacji Programu jest
wskazana jednostka organizacyjna w postaci OPERATORA PROGRAMU. Uwzględniając
powyŜsze naleŜy przedstawić podział obowiązków tych dwóch podmiotów:
Do zadań Miasta w realizacji Programu naleŜą:
- podjęcie inicjatywy przez Urząd Miasta i uzyskanie poparcia Rady Miasta
i mieszkańców dla Programu – decyzje, uchwały,zarządzenia
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-

ankietyzacja mieszkańców potencjalnych współuczestników w realizacji
Programu, co zostało uczynione na potrzeby realizacji niniejszej dokumentacji,
podjęcie uchwały o wdroŜeniu programu w Ŝycie
zabezpieczenie środków własnych na realizację zadań zgodnie
z przedstawionym harmonogramem,
wystąpienie o środki dotacyjne i kredyty preferencyjne na realizację Programu
przygotowanie regulaminu Programu
wybór operatora po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu (lub
wcześniej)
wystąpienie o środki dotacyjne i kredyty preferencyjne na realizację etapu
Programu,
zawarcie umów z instytucjami finansującymi.
rozliczenie zadania ze źródłami finansowania

Do zadań Operatora Programu naleŜeć będą m.in.:
- na podstawie umów wstępnych określenie czasu realizacji, ustalenie
harmonogramu rzeczowo-ilościowego, harmonogramu finansowego,
- na bazie uzyskanych od Miasta upowaŜnień, zawieranie z mieszkańcami –
uczestnikami Programu umów na modernizację systemów cieplnych,
- zorganizowanie spotkań informacyjnych dla potencjalnych uczestników
Programu,
- kompleksowa obsługa Programu w zakresie dokumentacyjnym,
- wyłonienie dostawców urządzeń grzewczych i wykonawców robót
modernizacyjnych,
- przygotowanie logistyczne i realizacja fazy zasadniczej Programu,
- przygotowanie zaplecza serwisowego,
- przygotowanie rozliczenia zadania ze źródłami finansowania

2.6 Zagadnienia formalno – prawne
Z uwagi na wielkość Programu (ilość obiektów przewidywana do realizacji)
i wynikający z tego faktu tryb organizacyjny, wskazane jest wykonanie, przed formalnym
wystąpieniem
o
dofinansowanie,
rozmów
konsultacyjnych
bezpośrednio
z przedstawicielami WFOŚiGW w celu sprecyzowania kształtu wniosku. Odrębnym,
ale równie waŜnym zagadnieniem jest forma i kształt umowy sporządzonej pomiędzy
potencjalnym nabywcą kotła, a Urzędem Miejskim. Przedstawiony w Programie tryb
organizacyjny oraz przedstawiona inŜynieria finansowania ze wskazaniem na WFOŚiGW,
jako źródło finansowe jednoznacznie określają Miasto jako jedynie moŜliwego odbiorcę
dofinansowania. Zgodnie z ustawą o działalności WFOŚiGW nie moŜe on stosować
nieuzasadnionej dystrybucji publicznych środków finansowych, a miałoby to miejsce
w przypadku bezpośredniego dofinansowania do poszczególnych odbiorców.
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Przedstawione wyŜej uwarunkowania muszą mieć przełoŜenie na kształt i formę umowy
pomiędzy Miastem, a uŜytkownikiem kotła.
Dostawa paliwa
Jednym z zasadniczych paliw dla proponowanych w Programie urządzeń jest
węgiel kamienny w asortymencie groszek charakteryzujący się dobrymi właściwościami
energetycznymi. Ilości potrzebnego paliwa są uzaleŜnione od wielkości popytu, który
zostanie sprecyzowany dopiero w trakcie realizacji Programu.
Miasto moŜe, realizując Program, zorganizować pewne ułatwienia w dostępie do
paliwa kwalifikowanego dla mieszkańców
Dostawa urządzeń kotłowych
Przedstawiony Program zakłada, Ŝe podstawowe urządzenie – źródło energii
cieplnej, będzie oparte na paliwie stałym – węgiel kamienny (groszek). Po części moŜna
się spodziewać duŜego zainteresowania montaŜem kotłów na miał.
Sprawność energetyczna
Proponowane kotły na paliwa stałe winny być poddane badaniom sprawnościowym
w jednostce posiadającej certyfikat nadany przez Państwowe Centrum Badań i Certyfikacji
w Warszawie (PCBC) i jest upowaŜniony do przedstawiania świadectw upowaŜniających
wprowadzenie przez producenta urządzenia do obrotu na rynku polskim realizując
odpowiednie postanowienia obowiązującego Prawa energetycznego (art. 52).
Potwierdzenie przez producenta kotła badań wykonanych przez inną jednostkę badawczą
posiadającą odpowiedni certyfikat nie eliminuje danego kotła z moŜliwości stanowienia
podstawowej jednostki wchodzącej w Program.
Zgodnie z potwierdzonymi wynikami badań sprawność energetyczna większości
produkowanych kotłów z palnikiem retortowym wynosi ponad 80%, a nawet do 82,9%.
Spełniają one warunki w stosunku do wymagań określonych Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 w sprawie wymagań w zakresie efektywności
energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane,
oraz wymagań w sprawie etykiet i charakterystyk technicznych, które wynoszą od 74,7 do
78,1 %.
Automatyka pracy
Większość kotłów posiada moduł elektroniczny sterujący ilością podawanego
paliwa i podmuchem powietrza pierwotnego i wtórnego w strefie dopalania w zaleŜności
od temperatury wody powrotnej zładu. Temperatura jest wielkością nastawną. Układ
regulacji elektronicznej moŜna rozszerzyć o regulację pogodową, ale w przypadkach
odbiorców indywidualnych jest to nieuzasadnione z uwagi na wzrost kosztów automatyki.
Nadrzędnym zadaniem automatyki oprócz wygodnej eksploatacji (bezingerencyjnej) jest
prowadzenie procesu spalania w optymalnych warunkach celem uzyskania wysokiej
sprawności energetycznej oraz minimalnej emisji zanieczyszczeń (pozostałości z procesu
spalania paliwa) do atmosfery.
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Ekologia
Na rynku polskim istnieje szereg typów kotłów na paliwa stałe w mniejszy
lub większy sposób spełniających wymogi energetyczne i ekologiczne. Rekomendacja
kotła (na paliwo stałe) z palnikiem retortowym opiera się na zagwarantowaniu
bezpieczeństwa ekologicznego. Kocioł ten spala określony typ paliwa. Ze względu na
zastosowany palnik retortowy w kotłach tego typu nie moŜna spalać substancji stałych
typu śmieci gdyŜ jest to technicznie niemoŜliwe. Zastosowanie danego typu i sortymentu
paliwa stałego gwarantuje zatem ekologię procesu spalania i uzyskanie określonych w
niniejszym opracowaniu efektów ekologicznych. Produkowane przez większość
producentów kotły uzyskują wskaźniki emisji zanieczyszczeń spełniające kryteria
standardu certyfikacji na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” urządzeń grzewczych
małej mocy na paliwa stałe. Miasto w Regulaminie będzie mogło określić bardziej
restrykcyjne wskaźniki emisji zanieczyszczeń z kotłów na paliwa stałe.

2.7 Promocja PONE
Miasto Zabrze na bieŜąco informuje swoich mieszkańców o postępach prac, które
realizują się w ramach PONE, m.in. poprzez:
• informacje na stronie www Miasta oraz w prasie,
• informacje na stronie www.niskaemisja.pl,
• organizację konferencji,
• kampania informacyjna.
Do ostatnich zaliczają się: spotkania z mieszkańcami, wystawa urządzeń grzewczych
energooszczędnych i niskoemisyjnych.
Zgodnie z załoŜeniami planuje się równieŜ :
• kampanię edukacyjną pokazującą korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji
niskiej emisji i informującą o horyzoncie czasowym wprowadzenia ograniczeń
stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących
utrzymanie poziomu stęŜeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych.
• usługi niezbędne do realizacji inwestycji, w tym nadzór i badania potwierdzające
osiągnięcie efektu ekologicznego i jego trwałości,
• utworzenie bazy danych pozwalającej na inwentaryzacje źródeł emisji.
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Rysunek 5 Wystawa urządzeń i wykonawców, która odbyła się 24 maja 2014 r. przy Domu Muzyki
i Tańca.
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3

Podsumowanie

Program Ograniczenia Niskiej Emisji ma na celu poprawę jakości powietrza
atmosferycznego. Wpływ eksploatacji systemów grzewczych szczególnie w okresie
zimowym na jakość powietrza jest duŜy, co często moŜna zobaczyć obserwując kominy
budynków zabudowy indywidualnej.
Ponadto Program Ograniczenia Niskiej Emisji, przy wprowadzeniu w Ŝycie łączy ze
sobą kilka pozytywnych aspektów o charakterze gospodarczym i nie tylko:
 wpływ na poprawę warunków Ŝycia dla społeczeństwa, poprzez ochronę
środowiska naturalnego - został w Programie wskazany jednoznacznie,
 Program oparty o lokalny potencjał gospodarczy jest elementem stymulującym
aktywizację zawodową lokalnej społeczności na dłuŜszy okres czasowy,
 Program poprawia kondycję techniczną indywidualnych zasobów właścicieli
posesji,
 wpływ na świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta – pogłębienie wiedzy na
temat efektywnego wykorzystania energii, pozyskiwania jej ze źródeł odnawialnych.
 zwiększa prestiŜ i atrakcyjność Miasta ze względu na otwartość na nowe,
ekologiczne technologie.
Program wykonany został w oparciu o przeprowadzoną ankietyzację dotyczącą
zabudowy jednorodzinnej oraz o wnioski składane przez mieszkańców o udział w
Programie. Przeprowadzona ankietyzacja dała szereg informacji dotyczących stanu
istniejącego systemów grzewczych oraz potrzeb inwestycyjnych mieszkańców. Wynika z
niej, Ŝe większość mieszkańców Miasta uŜytkujących indywidualne budynki jednorodzinne
wykorzystuje do ogrzewania węgiel kamienny niskiej jakości.
Efekt ekologiczny prowadzonych działań wynika głównie z wprowadzenia systemów
grzewczych, w których następuje pełna kontrola procesu spalania. Nie bez znaczenia jest
równieŜ poprawa sprawności wytwarzania ciepła i oszczędność energii.
Realizacja Programu od samego początku cieszy się bardzo duŜym
zainteresowaniem mieszkańców. Wnioski o udział w Programie wciąŜ wpływają do Urzędu
Miasta, stąd ilości wniosków do realizacji załoŜone w dokumencie są na wyczerpaniu,
w związku z tym konieczna jest ponowna Aktualizacja „Programu ograniczenia niskiej
emisji na terenie miasta Zabrze”. Aktualizacja ta ma na celu równieŜ wprowadzenie
moŜliwości dofinansowania mieszkańcom zabudowy systemów fotowoltaicznych.
Zrealizowano juŜ cztery etapy Programu, aktualnie realizowany jest etap V. Miasto,
mając na uwadze stan powietrza, jakość Ŝycia mieszkańców, ich potrzeby i plany
modernizacyjne, będzie starać się o pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
(przede wszystkim Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej) na dalsze realizowanie zadań z zakresu ograniczenia niskiej emisji
oraz promowania odnawialnych źródeł energii.
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Przewiduje się, Ŝe większość środków na realizację Programu zostanie pozyskana
z WFOŚiGW w Katowicach oraz z NFOŚiGW w Warszawie, pozostała część będzie
pochodzić ze środków mieszkańców.
Realizacja Programu to zadanie wymagające zarówno od Urzędu Miejskiego jak
i od ewentualnego przyszłego Operatora połączenia wielu aspektów – technicznego,
organizacyjnego, formalno-prawnego i finansowego. Prawidłowe wykonanie zamierzonych
prac zapewni duŜy poziom zadowolenia mieszkańców oraz zdecydowane polepszenie
jakości powietrza atmosferycznego na terenie Miasta.
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Załącznik nr 1

KARTA PROGRAMU OGRANICZENIA EMISJI (POE)

1.

Nazwa Miasta: Miasto Zabrze

2.

Tytuł POE: Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze

3.

Okres realizacji POE: od 01.05.2009 r. do 30.12.2016 r. i dalej

4.

Liczba obiektów w Mieście: 6 800 szt.

5.

Liczba obiektów objętych POE: 2 200 szt.

6.

Warianty przewidziane do realizacji w ramach POE :
Zakres

Wg POE

Wg ankiet

1217

1217

X

X

20

20

Likwidacja kotłów opalanych
paliwem stałym [szt.]

888

888

Likwidacja kotłów opalanych
gazem [szt.]

303

303

Likwidacja kotłów opalanych
olejem opałowym [szt.]

6

6

1217

1217

X

X

Zabudowa kotłów węglowych
retortowych lub tłokowych [szt.]

673

673

Zabudowa kotłów opalanych
gazem [szt.]

493

493

Likwidacja dotychczasowych
źródeł ciepła [szt./liczba
obiektów dla ogrzewania
piecowego]
w tym:
Likwidacja pieców opalanych
paliwem stałym [liczba
obiektów]

Zabudowa nowych źródeł
ciepła [szt.]
w tym:
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Zabudowa kotłów opalanych
olejem opałowym [szt.]

12

12

Zabudowa kotła opalanych
biomasą [szt.]

6

6

Zabudowa pomp ciepła [szt.]

33

33

Zabudowa wymiennikowni [szt.]

0

0

X

X

Zabudowa instalacji solarnych
[kpl.]

952

952

Zabudowa instalacji
fotowoltaicznych [kpl.]

280

280

0

0

2196

2196

Wykonanie lub modernizacja
instalacji centralnego
ogrzewania [liczba obiektów]
Termoizolacja obiektów
[liczba obiektów]

7.

MontaŜ finansowy POE:

Wyszczególnienie
Całkowity koszt wdroŜenia POE
w tym:
Środki Gminy

Kwota [zł]
69 247 747,81
X
25 644,82
(zostały juŜ poniesione w I etapie)

Środki uŜytkowników budynków

27 258 764,43

Środki z Programu KAWKA
Środki WFOŚiGW (poza KAWKĄ)

7 990 085,20
33 973 253,36

oraz Programu KAWKA
Inne

Środki zostaną przekazane uŜytkownikom
budynków w formie dotacji
0
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UZASADNIENIE
Program Ograniczenia Niskiej Emisji realizowany jest w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń
pyłowo-gazowych, dostających się do powietrza z sektora mieszkaniowego zabudowy
jednorodzinnej, rozproszonej. Działanie to jest jedynym skutecznym sposobem na zmniejszenie
tego zjawiska i polega na wprowadzeniu pomocy finansowej dla osób decydujących się na
modernizację systemu grzewczego.
W czterech etapach programu Ograniczenia Niskiej Emisji zrealizowanych w latach 2009 – 2013
zrealizowano 1 933 jednostkowych inwestycji, obejmujących:
- wymiana źródeł ciepła - 486 szt.,
- montaż 495 instalacji kolektorów słonecznych,
- ocieplenie ścian w 346 budynkach,
- ocieplenie stropów lub dachów w 325 budynkach,
- wymiana okien w 281 budynkach.
Aktualnie Miasto Zabrze jest w trakcie realizacji V Etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach. Piąty etap realizacji Programu zakłada realizację 541 jednostkowych inwestycji w
roku 2014. Rzeczywisty okres realizacji zadania: od 20.05.2014 r. do 31.12.2014 r. Zakres
zadania wynikającego z założeń czwartego etapu Programu przedstawia się następująco:
- wymiana źródeł ciepła - 170 szt.,
- montaż 117 instalacji kolektorów słonecznych,
- ocieplenie ścian w 80 budynkach,
- ocieplenie stropów lub dachów w 74 budynkach,
- wymiana okien w 60 budynkach,
- zabudowa ogniw fotowoltaicznych – 40 szt.
Z ilości złożonych wniosków wynika, że zainteresowanie udziałem w Programie jest bardzo duże,
a ilości założone w dokumencie do realizacji są na wyczerpaniu, w związku z powyższym
konieczna jest aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze.
Miasto, mając na uwadze stan powietrza, jakość życia mieszkańców, ich potrzeby i plany
modernizacyjne, będzie starać się o pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
(Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) na dalsze
realizowanie zadań z zakresu ograniczenia niskiej emisji oraz promowania odnawialnych źródeł
energii.
Od 2012 roku, oprócz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, Miasto stara się o pomoc finansową
również ze strony NFOŚiGW, który udziela wsparcia (w formie dotacji) w ramach programu pn.:
„Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój
rozproszonych odnawialnych źródeł energii Program KAWKA”.
Dofinansowaniem mogą być objęte następujące przedsięwzięcia:
- Przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem
efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji
i odnawialnych źródeł energii, w szczególności:
likwidację lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, ich
zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła; zastosowanie
kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem
stałym; a także kampanie edukacyjne) pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji
niskiej emisji, informujące o horyzoncie czasowym wprowadzenia ograniczeń stosowania paliw
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stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń
zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych, jak również rozbudowę i aktualizację baz
danych pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji.
Obszarowy zasięg Programu daje gwarancję znacznej poprawy stanu jakości powietrza w
mieście. Program to jedno z niewielu przedsięwzięć, jakie prowadzą do polepszenia stanu
środowiska, w których bezpośrednio biorą udział mieszkańcy.
Modernizując swoje systemy grzewcze, zmniejszając zapotrzebowanie na paliwo, znacząco
wpływają na zmniejszenie skali zjawiska niskiej emisji bezpośrednio w swoim otoczeniu.
„Program Ochrony Środowiska dla miasta Zabrze” wskazuje na znaczny, bardzo istotny lokalnie,
problem zanieczyszczenia powietrza, którego źródłem jest m.in. ogrzewnictwo indywidualne.
Kontynuacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji jest działaniem zmierzającym do polepszenia
stanu środowiska naturalnego, jak i zwiększenia świadomości proekologicznej mieszkańców oraz
promowania odnawialnych źródeł energii.
Modernizacja istniejących systemów grzewczych powoduje znaczącą redukcję emisji substancji
szkodliwych do powietrza, a wykorzystanie urządzeń opartych na odnawialnej energii pozwoli na
osiągnięcie oszczędności paliwa i ochrony środowiska
a także przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności miasta. Ponadto inwestycje polegające na
ociepleniu przegród i wymianie okien przyczyniają się do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło
budynków, a więc w efekcie do oszczędności energii i paliw.
Roczne redukcje stężeń składników zanieczyszczeń w dłuższym horyzoncie czasowym dadzą
pozytywny wynik działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy oraz w
regionie, a przyjęte w Programie założenia powinny przyczynić się do wymiernego obniżenia
stężeń zanieczyszczeń powietrza.
Oprócz korzyści ekonomicznych (oszczędność paliwa), Program przyczynia się znacznie do
poprawy stanu powietrza, zwiększa atrakcyjność i polepsza wizerunek miasta.
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