Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/494/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 19 grudnia 2016 r.
Podstawowe kierunki działań niezbędnych do przywracania standardów jakości
środowiska - poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10 w strefie, wraz
z harmonogramem rzeczowo-finansowym planowanych działań oraz z wykazem
podmiotów, do których skierowane są obowiązki ustalone w Programie.

DZIAŁANIA KIERUNKOWE
Działania kierunkowe są to wszelkie działania, których wdrażanie spowoduje obniżenie
emisji pyłu zawieszonego PM10, będące przykładem dobrej praktyki w zagospodarowaniu
przestrzennym, działalności gospodarczej oraz życiu codziennym społeczeństwa, które
w miarę możliwości technicznych i ekonomicznych powinny być wdrażane do codziennej
praktyki.
Są to działania ciągłe, które powinny być realizowane przez władze samorządowe,
poszczególne zakłady przemysłowe i usługowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
zlokalizowane na terenie strefy, oraz mieszkańców strefy.
1. W zakresie ograniczania emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji komunalnobytowej i technologicznej) – przedsiębiorstwa energetyczne, jednostki samorządu
terytorialnego, mieszkańcy:
 rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną,
 nawiązywanie współpracy przez samorządy z dostawcami ciepła sieciowego, paliw
gazowych,
 zmiana paliwa na inne o mniejszej zawartości popiołu lub zastosowanie energii
elektrycznej, względnie indywidualnych źródeł energii odnawialnej,
 zmniejszanie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczanie strat ciepła –
termomodernizacja budynków,
 ograniczanie emisji z niskich rozproszonych źródeł technologicznych,
 zmiana technologii i surowców stosowanych w rzemiośle, usługach i drobnej
wytwórczości wpływająca na ograniczanie emisji pyłu zawieszonego PM10,
 regularne czyszczenie kominów przy spalaniu paliw stałych,
 wyznaczanie przez samorządy priorytetów i hierarchii ważności działań przynoszących
większy efekt ekologiczny w procesie poprawy jakości powietrza. Angażowanie
środków finansowych współmiernie do przewidywanych efektów ekologicznych.
2. W zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej) – jednostki samorządu
terytorialnego, zarządcy dróg:
 kontynuacja modernizacji lub wymiany taboru komunikacji miejskiej,
 dążenie do wprowadzenia nowych niskoemisyjnych paliw i technologii, szczególnie
w systemie transportu publicznego i służb miejskich,
 szkolenia prowadzących pojazdy w zakresie zmniejszania emisji poprzez odpowiednie
użytkowanie pojazdów,
 podejmowanie działań mających na celu stosowanie zachęt do wymiany pojazdów
na bardziej przyjazne środowisku,
 kanalizowanie ruchu tranzytowego z ominięciem części centralnych miasta i stref
zamieszkania,

 tworzenie stref ograniczonego ruchu i stref uspokojonego ruchu,
 rozwój i zwiększanie efektywności systemu transportu publicznego,
 polityka cenowa opłat za przejazdy i zsynchronizowanie rozkładów jazdy transportu
zbiorowego zachęcające do korzystania z systemu transportu zbiorowego,
 rozwój systemu tras rowerowych i infrastruktury rowerowej,
 rozwój/modernizacja systemu płatnego parkowania w centrach miast,
 intensyfikacja okresowego czyszczenia ulic (szczególnie w okresach bezdeszczowych),
 wprowadzenie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni,
 stosowanie przy modernizacji dróg i parkingów materiałów i technologii
gwarantujących ograniczenie emisji pyłu podczas eksploatacji,
 priorytet dla ruchu pieszego, ruchu rowerowego i transportu zbiorowego w centrach
miast,
 tworzenie buspasów oraz wydzielanie przejazdów dla autobusów,
 budowa systemu parkingów P&R oraz parkingów buforowych wraz z systemem
informacji o zajętości miejsc postojowych,
 wspieranie rozwiązań proekologicznych w zakresie transportu (np. wspieranie stacji
ładowania pojazdów elektrycznych).
3. W zakresie ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych – energetyczne spalanie
paliw – przedsiębiorstwa energetyczne:
 ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM10 poprzez optymalne sterowanie procesem
spalania i podnoszenie sprawności procesu produkcji energii,
 zmiana paliwa na inne, o mniejszej zawartości zanieczyszczeń,
 stosowanie wysokoefektywnych technik ochrony atmosfery gwarantujących
zmniejszenie emisji substancji do powietrza,
 stopniowe dostosowywanie instalacji do wymogów emisyjnych zawartych
w Dyrektywie 2010/75/UE (IED),
 stosowanie odnawialnych źródeł energii,
 zmniejszenie strat przesyłu energii.
4. W zakresie ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych – źródła technologiczne –
zakłady przemysłowe:
 stosowanie wysokoefektywnych technik ochrony atmosfery gwarantujących
zmniejszenie emisji substancji do powietrza,
 optymalizacja procesów produkcji w celu ograniczenia emisji substancji do powietrza,
 zmiana technologii produkcji, prowadząca do zmniejszenia emisji pyłów, stopniowe
wprowadzanie BAT,
 stopniowe dostosowywanie instalacji do wymogów emisyjnych zawartych
w Dyrektywie 2010/75/UE (IED),
 podejmowanie działań ograniczających do minimum ryzyko wystąpienia awarii
urządzeń ochrony atmosfery (ze szczególnym uwzględnieniem dużych obiektów
przemysłowych), a także ich skutków poprzez utrzymywanie urządzeń w dobrym stanie
technicznym.
5. W zakresie edukacji ekologicznej i reklamy - jednostki samorządu terytorialnego:
 kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności
oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz uświadamianie o szkodliwości spalania
paliw niskiej jakości,
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 prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa
o szkodliwości spalania odpadów połączonych z informacją na temat kar
administracyjnych ze spalania paliw niekwalifikowanych i odpadów,
 uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania scentralizowanej
sieci cieplnej, termomodernizacji i innych działań związanych z ograniczeniem emisji
niskiej,
 promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła oraz źródeł energii
odnawialnej,
 wspieranie przedsięwzięć polegających na reklamie oraz innych rodzajach promocji
towaru i usług propagujących model konsumpcji zgodny z zasadami zrównoważonego
rozwoju, w tym w zakresie ochrony powietrza,
 informowanie mieszkańców o możliwości uzyskania dopłat i skorzystania z programów,
np. przeprowadzenie kampanii „Weź dopłatę/dotację - wymień piec”.
6. W zakresie planowania przestrzennego - jednostki samorządu terytorialnego:
 uwzględnianie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sposobów zabudowy
i zagospodarowania terenu umożliwiających ograniczenie emisji pyłu zawieszonego
PM10 poprzez działania polegające na:
 wprowadzaniu zieleni ochronnej i urządzonej oraz niekubaturowe zagospodarowanie
przestrzeni publicznych miast (place, skwery),
 zachowaniu istniejących terenów zieleni i wolnych od zabudowy celem lepszego
przewietrzania miast,
 ustalaniu sposobu zaopatrzenia w ciepło z zaleceniem instalowania ogrzewania
niskoemisyjnego w nowo planowanej zabudowie,
 zalecanie podłączania nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w rejonach objętych
centralnym systemem ciepłowniczym,
 modernizowaniu układu komunikacyjnego celem przeniesienia ruchu poza ścisłe
centrum miast,
 reorganizacji układu komunikacyjnego oraz wprowadzeniu stref ograniczających ruch
samochodowy w ścisłym centrum miast,
 zapewnieniu obsługi transportem zbiorowym na etapie tworzenia planów
miejscowych,
 w decyzjach środowiskowych dla budowy i przebudowy dróg:
 zalecenie stosowania wzdłuż ciągów komunikacyjnych pasów zieleni w pasach
drogowych (z roślin o dużych zdolnościach fitoremediacyjnych),
 zalecenie stosowania ekranów akustycznych pochłaniających typu „zielona ściana”
zamiast najczęściej stosowanych ekranów odbijających,
 planowanie rozbudowy miast w sposób zapobiegający zbytniemu „rozlewaniu się
miasta”.
7. Uwzględnianie przez podmioty podlegające ustawie o zamówieniach publicznych:
 kryteriów efektywności energetycznej oraz ochrony powietrza w definiowaniu
wymagań dotyczących zakupów produktów1 (np. klasa efektywności energetycznej,
niskie zużycie paliwa, itp.),

Opisując przedmiot zamówienia zamawiający może zawrzeć wymagania środowiskowe dotyczące metod i procesu
produkcji, a także materiałów lub substancji, które zamawiany produkt musi lub nie może zawierać lub opisać przedmiot
zamówienia przez wskazanie wymagań funkcjonalnych, z uwzględnieniem opisu oddziaływania na środowisko.
1
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 kryteriów efektywności energetycznej oraz ochrony powietrza w ramach zakupów
usług (np. stosowania zabezpieczeń przed pyleniem w czasie robót budowlanych,
segregacji odpadów, użytkowania odpowiedniej klasy pojazdów itp.).
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
OCHRONY POWIETRZA

REALIZACJI

PROGRAMU

Poniżej w tabeli zestawiono działania naprawcze niezbędne i możliwe do realizacji, które
mają na celu przywrócenie standardów jakości powietrza w zakresie stężeń pyłu
zawieszonego PM10.
DZIAŁANIE PIERWSZE
KOD DZIAŁANIA
NAPRAWCZEGO
TYTUŁ DZIAŁANIA
NAPRAWCZEGO

KPsKPZSO*
OBNIŻENIE EMISJI Z OGRZEWANIA INDYWIDUALNEGO W GMINACH
STREFY KUJWSKO-POMORSKIEJ
Podłączenie do sieci ciepłowniczej lub wymiana na ogrzewanie gazowe,
elektryczne, kotły na paliwa stałe**, pompy ciepła (lub inne źródła energii
odnawialnej) mieszkań i domów ogrzewanych indywidualnie (głównie piecami
węglowymi) w zabudowie wielorodzinnej oraz jednorodzinnej w Grudziądzu (do
115 tys. m2), Nakle n/Notecią (do 47 tys. m2), Inowrocławiu (do 129 tys. m2),
Świeciu (do 36 tys. m2), Chełmnie (do 50 tys. m2), Brodnicy (do 98 tys. m2),
Aleksandrowie Kujawskim (do 27 tys. m2), Ciechocinku (do 18 tys. m2) oraz
termomodernizacja budynków mieszkalnych.
Działanie można wykonać poprzez realizację uchwały gminy* wdrażającej zachęty
finansowe mobilizujące do zmiany ogrzewania z paliw stałych na proekologiczne oraz
określającej regulamin przyznawania dotacji celowych na modernizację budynków
mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz sukcesywne udzielanie dotacji końcowym
odbiorcom (odpowiednim podmiotom i osobom fizycznym) na wymianę starych
niskosprawnych kotłów, pieców i palenisk zasilanych paliwem stałym na ogrzewanie
proekologiczne w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej, w tym m.in. na: ogrzewanie
z sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne, pompy ciepła (lub inne źródła energii
odnawialnej), kotły na paliwa stałe**.
a)

Opis działania naprawczego
(na działanie naprawcze
składają się niezależne
składowe oznaczone jako a, b)

b)

Ograniczenie emisji z ogrzewania indywidualnego w zasobie mieszkaniowym
gmin strefy kujawsko-pomorskiej (przede wszystkim w Grudziądzu (do 14 tys.
m2), Nakle n/Notecią (do 7 tys. m2), Inowrocławiu (do 16 tys. m2), Świeciu (do 5
tys. m2), Chełmnie (do 5 tys. m2), Brodnicy (do 10 tys. m2), Aleksandrowie
Kujawskim (do 4 tys. m2), Ciechocinku (do 3 tys. m2)) – systematyczna
wymiana starych niskosprawnych kotłów, pieców i palenisk zasilanych paliwem
stałym na ogrzewanie proekologiczne w zabudowie wielorodzinnej zasobu
mieszkaniowego gmin, w tym m.in. na: ogrzewanie z sieci ciepłowniczej,
gazowe, elektryczne, pompy ciepła, (lub inne źródła energii odnawialnej), kotły
na paliwa stałe** oraz termomodernizacja budynków.

Lokalizacja działań

Miasta strefy kujawsko-pomorskiej, przede wszystkim Grudziądz, Nakło nad Notecią,
Inowrocław, Świecie, Chełmno, Brodnica, Aleksandrowów Kujawski, Ciechocinek

Szczebel administracyjny,
na którym można podjąć dany
środek

A: lokalny

Jednostka realizująca zadanie

a Organ wykonawczy gminy (jednostka koordynująca działania), podmioty i osoby
fizyczne, użytkownicy, administratorzy lub właściciele obiektów – odbiorcy końcowi
b Organ wykonawczy gminy

Rodzaj środka (w odniesieniu
do poszczególnych składowych
a, b)

B: techniczny

Skala czasowa osiągnięcia

C: długoterminowe
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DZIAŁANIE PIERWSZE
redukcji stężeń
Planowany termin wykonania

Kategoria źródeł emisji,
której dotyczy działanie
naprawcze
Szacunkowa wysokość
kosztów realizacji działania
w mln PLN
Szacowany efekt ekologiczny
[Mg/okres]
Źródła finansowania
(w odniesieniu do
poszczególnych składowych
(a, b)

Monitoring
działania

2016-2025

D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem

1 042,7
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

130,3

130,3

130,3

130,3

130,3

130,3

130,3

130,3

130,3

130,3

a Własne właścicieli lub użytkowników budynków, własne samorządu, WFOŚiGW,
NFOŚiGW, inne fundusze (w tym europejskie), Bank Ochrony Środowiska, banki
komercyjne
b Własne samorządów, WFOŚiGW, NFOŚiGW, inne fundusze (w tym europejskie), Bank
Ochrony Środowiska, banki komercyjne

Organ
sprawozdający

Organ wykonawczy gminy
Organ wykonawczy powiatu przekazuje zbiorczo sprawozdania z poszczególnych gmin

Organ
odbierający

Organ właściwy do przekazania ministrowi środowiska sprawozdania z realizacji
programu ochrony powietrza zgodnie z art. 94 ust. 2a ustawy Poś

Wskaźniki
Termin
sprawozdania

- sprawozdanie z realizacji poszczególnych zadań zgodnie z tabelami sprawozdawczymi
oraz wskaźnikami efektu ekologicznego z załącznika nr 4 do uchwały
Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast nie będących na prawach powiatu do
31 marca po zakończeniu roku objętego okresem sprawozdawczym przekazują
sprawozdania z realizacji Programu do właściwych miejscowo starostów.
Prezydenci miast na prawach powiatu i starostowie powiatów wraz z załączonymi
sprawozdaniami z gmin do 30 kwietnia po zakończeniu roku objętego okresem
sprawozdawczym przekazują sprawozdania z realizacji Programu do Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

* Przedmiotowe działanie może być także realizowane w ramach PONE (Programu Ograniczenia Niskiej Emisji). W świetle
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672), art. 3, ust. 20 osoba fizyczna
korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska nie wymaga pozwolenia, nie jest podmiotem
korzystającym ze środowiska. Tak więc nie ma możliwości zmiany sposobu ogrzewania w lokalach własnościowych bez
zgody właściciela lokalu.
**W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki:
 posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe
z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania
i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą.
 data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia
wniosku o dofinansowanie;
 posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać wymagania:
 klasy 4 lub 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania przed 01/01/2016;
 klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 01/01/2016;
 powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie może posiadać
rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.
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DZIAŁANIE DRUGIE
KOD DZIAŁANIA
NAPRAWCZEGO
TYTUŁ DZIAŁANIA
NAPRAWCZEGO
Opis działania naprawczego

Lokalizacja działań
Szczebel administracyjny,
na którym można podjąć dany
środek
Jednostka realizująca zadanie
Rodzaj środka
Skala czasowa osiągnięcia
redukcji stężeń
Planowany termin wykonania
Kategoria źródeł emisji, której
dotyczy działanie naprawcze
Szacunkowa wysokość kosztów
realizacji działania w tys. PLN
Szacowany efekt ekologiczny
[Mg/rok]
Źródła finansowania
Organ
sprawozdający
Organ
odbierający
Wskaźniki
Monitoring
działania

Termin
sprawozdania

KPsKPSOR
OBNIŻENIE EMISJI KOMUNIKACYJNEJ – TWORZENIE STREF
OGRANICZONEGO RUCHU LUB STREF USPOKOJONEGO
RUCHU
Tworzenie stref ograniczonego ruchu lub stref uspokojonego ruchu na
wybranych obszarach miast strefy kujawsko-pomorskiej: Grudziądza, Nakła
n/Notecią, Inowrocławia, Świecia, Chełmna, Brodnicy, Aleksandrowa
Kujawskiego, Ciechocinka
Miasta strefy kujawsko-pomorskiej, przede wszystkim Grudziądz, Nakło
nad Notecią, Inowrocław, Świecie, Chełmno, Brodnica, Aleksandrowów
Kujawski, Ciechocinek
A: lokalny
Organ wykonawczy gminy (jednostka koordynująca działania), organ
zarządzający ruchem, Zarząd dróg
B: techniczny
C: długoterminowe
2016 – 2025
A: transport
Brak możliwości oszacowania
Poprzez działania tego typu zakłada się zmniejszenie emisji komunikacyjnej
pyłu zawieszonego PM10 ze względu na zmniejszenie ruchu samochodów
w wydzielonej strefie
Własne samorządu, WFOŚiGW, NFOŚiGW, inne fundusze (w tym
europejskie)
Organ wykonawczy gminy
Organ właściwy do przekazania ministrowi środowiska sprawozdania
z realizacji programu ochrony powietrza zgodnie z art. 94 ust. 2a ustawy
Poś
- sprawozdanie z realizacji poszczególnych zadań zgodnie z tabelą
sprawozdawczą z załącznika nr 4 do uchwały.
Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast nie będących na prawach
powiatu do 31 marca po zakończeniu roku objętego okresem
sprawozdawczym przekazują sprawozdania z realizacji Programu do
właściwych miejscowo starostów.
Prezydenci miast na prawach powiatu i starostowie powiatów wraz
z załączonymi sprawozdaniami z gmin do 30 kwietnia po zakończeniu roku
objętego okresem sprawozdawczym przekazują sprawozdania z realizacji
Programu do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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DZIAŁANIE TRZECIE
KOD DZIAŁANIA
NAPRAWCZEGO
TYTUŁ DZIAŁANIA
NAPRAWCZEGO

Opis działania naprawczego

Lokalizacja działań
Szczebel administracyjny,
na którym można podjąć dany
środek

KPsKPRIB
OBNIŻENIE EMISJI Z REALIZOWANYCH INWESTYCJI
BUDOWLANYCH
Obniżenie emisji pyłu pochodzącego z inwestycji budowlanych poprzez
kontrole prowadzone przez WIOŚ, Policję, Inspekcję Ruchu Drogowego
oraz Straż Miejską (Gminną):
 kontrole czystości kół w pojazdach wyjeżdżających z placów budów;
 kontrole czystości ulic przy wyjazdach z placów budów;
 kontrole zabezpieczeń przeciwko pyleniu i roznoszeniu odpadów (np.
styropianu) z terenu inwestycji budowlanych oraz w trakcie przewożenia
materiałów sypkich.
Strefa kujawsko-pomorska
A: lokalny

Jednostka realizująca zadanie

WIOŚ, Policja, Inspekcja Ruchu Drogowego oraz Straż Miejska (Gminna)

Rodzaj środka
Skala czasowa osiągnięcia
redukcji stężeń

A: gospodarczy lub fiskalny

Planowany termin wykonania

Zadanie realizowane w sposób ciągły

Kategoria źródeł emisji, której
dotyczy działanie naprawcze
Szacunkowa wysokość kosztów
realizacji działania w mln PLN
Szacowany efekt ekologiczny
[Mg/rok]
Źródła finansowania
Organ
sprawozdający

A: transport
E: inne (niezorganizowane)

Organ
odbierający
Wskaźniki
Monitoring
działania

Termin
sprawozdania

B: średniookresowe

Brak możliwości oszacowania
Właściwy organ wykonawczy
Organ właściwy do przekazania ministrowi środowiska sprawozdania
z realizacji programu ochrony powietrza zgodnie z art. 94 ust. 2a ustawy
Poś
- sprawozdanie z realizacji poszczególnych zadań zgodnie z tabelą
sprawozdawczą z załącznika nr 4 do uchwały.
Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast nie będących na prawach
powiatu do 31 marca po zakończeniu roku objętego okresem
sprawozdawczym przekazują sprawozdania z realizacji Programu do
właściwych miejscowo starostów.
Prezydenci miast na prawach powiatu i starostowie powiatów wraz
z załączonymi sprawozdaniami z gmin do 30 kwietnia po zakończeniu roku
objętego okresem sprawozdawczym przekazują sprawozdania z realizacji
Programu do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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DZIAŁANIE CZWARTE
KOD DZIAŁANIA
NAPRAWCZEGO

KPsKPEEk

TYTUŁ DZIAŁANIA
NAPRAWCZEGO

Opis działania naprawczego

Lokalizacja działań
Szczebel administracyjny,
na którym można podjąć dany
środek

EDUKACJA EKOLOGICZNA
Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa
w zakresie:
 szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych,
 korzyści płynących z podłączenia do scentralizowanych źródeł
ciepła, termomodernizacji,
 promocji nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła,
 korzyści jakie niesie dla środowiska korzystanie ze zbiorowych
systemów komunikacji lub alternatywnych systemów transportu
(rower, poruszanie się pieszo) i inne.
Strefa kujawsko-pomorska
A: lokalny;
B: regionalny

Jednostka realizująca zadanie

Organ wykonawczy: gminy, powiatu, województwa,
organizacje i stowarzyszenia ekologiczne

Rodzaj środka

C: oświatowy lub informacyjny

Skala czasowa osiągnięcia
redukcji stężeń
Planowany termin wykonania
Kategoria źródeł emisji, której
dotyczy działanie naprawcze
Szacunkowa wysokość kosztów
realizacji działania w mln PLN
Szacowany efekt ekologiczny
[Mg/rok]
Źródła finansowania
Organ
sprawozdającyy
Organ
odbierający
Wskaźniki
Monitoring
działania

Termin
sprawozdania

B: średniookresowe
Zadanie realizowane w sposób ciągły
E: inne
0,5
Brak możliwości oszacowania
Własne samorządu, WFOŚiGW, organizacje i stowarzyszenia ekologiczne
Prezydent miasta, burmistrz, wójt, marszałek województwa, organizacje
i stowarzyszenia ekologiczne
Organ właściwy do przekazania ministrowi środowiska sprawozdania
z realizacji programu ochrony powietrza zgodnie z art. 94 ust. 2a ustawy
Poś
- sprawozdanie z realizacji poszczególnych zadań zgodnie z tabelą
sprawozdawczą z załącznika nr 4 do uchwały.
Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast nie będących na prawach
powiatu do 31 marca po zakończeniu roku objętego okresem
sprawozdawczym przekazują sprawozdania z realizacji Programu
do właściwych miejscowo starostów.
Prezydenci miast na prawach powiatu i starostowie powiatów wraz
z załączonymi sprawozdaniami z gmin do 30 kwietnia po zakończeniu
roku objętego okresem sprawozdawczym przekazują sprawozdania z
realizacji Programu do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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DZIAŁANIE PIĄTE
KOD DZIAŁANIA
NAPRAWCZEGO
TYTUŁ DZIAŁANIA
NAPRAWCZEGO

Opis działania naprawczego

Lokalizacja działań
Szczebel administracyjny,
na którym można podjąć dany
środek
Jednostka realizująca zadanie
Rodzaj środka
Skala czasowa osiągnięcia
redukcji stężeń
Planowany termin wykonania
Kategoria źródeł emisji, której
dotyczy działanie naprawcze
Szacunkowa wysokość kosztów
realizacji działania w mln PLN
Szacowany efekt ekologiczny
[Mg/rok]
Źródła finansowania
Organ
sprawozdając
y
Organ
odbierający
Wskaźniki
Monitoring
działania

Termin
sprawozdania

KPsKPZUZ
ZWIĘKSZANIE UDZIAŁU ZIELENI W PRZESTRZENI MIAST
Zwiększanie udziału zieleni w przestrzeni miast, szczególnie poprzez:
 wprowadzanie zieleni w pasach drogowych oraz późniejsze dbanie
o ich stan jakościowy,
 nasadzenia drzew i krzewów na istniejących skwerach i parkach,
 poprawa stanu jakościowego istniejącej zieleni w pasach
drogowych oraz na skwerach i parkach.
Strefa kujawsko-pomorska
A: lokalny
Organ wykonawczy gminy (jednostka koordynująca działania), zarządcy
dróg, zarządca zieleni
B: techniczny
C: długoterminowe
Zadanie realizowane w sposób ciągły
A: transport
E: inne (napływ)
Wg indywidualnych kosztorysów
Zmniejszenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 z komunikacji (i innych
źródeł) w wyniku wchłaniania i izolacji przez zieleń
Własne samorządu, WFOŚiGW, NFOŚiGW, inne fundusze (w tym
europejskie), Bank Ochrony Środowiska
Organ wykonawczy gminy
Organ właściwy do przekazania ministrowi środowiska sprawozdania
z realizacji programu ochrony powietrza zgodnie z art. 94 ust. 2a ustawy Poś
- sprawozdanie z realizacji poszczególnych zadań zgodnie z tabelą
sprawozdawczą z załącznika nr 4 do uchwały
Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast nie będących na prawach
powiatu do 31 marca po zakończeniu roku objętego okresem
sprawozdawczym przekazują sprawozdania z realizacji Programu do
właściwych miejscowo starostów.
Prezydenci miast na prawach powiatu i starostowie powiatów wraz
z załączonymi sprawozdaniami z gmin do 30 kwietnia po zakończeniu roku
objętego okresem sprawozdawczym przekazują sprawozdania z realizacji
Programu do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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DZIAŁANIE SZÓSTE
KOD DZIAŁANIA
NAPRAWCZEGO
TYTUŁ DZIAŁANIA
NAPRAWCZEGO

Opis działania naprawczego

Lokalizacja działań
Szczebel administracyjny,
na którym można podjąć dany
środek
Jednostka realizująca zadanie
Rodzaj środka
Skala czasowa osiągnięcia
redukcji stężeń
Planowany termin wykonania
Kategoria źródeł emisji, której
dotyczy działanie naprawcze
Szacunkowa wysokość kosztów
realizacji działania w tys. PLN
Szacowany efekt ekologiczny
[Mg/rok]
Źródła finansowania

KPsKPPZP
ZAPISY W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Stosowanie odpowiednich zapisów, umożliwiających ograniczenie emisji
pyłu zawieszonego PM10, w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego w zakresie:
 układu zabudowy zapewniającego przewietrzanie miast,
 wprowadzania zieleni izolacyjnej,
 zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz ustalenia zakazu
stosowania paliw stałych, w obrębie projektowanej zabudowy
(w przypadku stosowania indywidualnych systemów grzewczych),
 zakazu likwidacji sieci ciepłowniczej i przyłączy oraz zmiany
ogrzewania zbiorowego (z sieci ciepłowniczej) na indywidualne,
jeżeli zostaną wdrożone odpowiednie możliwości prawne,
 zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych,
 kształtowania zabudowy w sposób umożliwiający swobodny
przepływ mas powietrza,
 stosowania odpowiednich wskaźników powierzchni biologicznie
czynnej towarzyszącej zabudowie,
 tworzenia publicznych terenów zieleni urządzonej, w tym parków,
skwerów,
 wprowadzania zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych o dużym
natężeniu ruchu,
 ustalania sposobu zaopatrzenia w ciepło z zaleceniem instalowania
ogrzewania niskoemisyjnego w nowo planowanej zabudowie (w
obszarach, gdzie jest to technicznie możliwe),
 uwzględniania rozbudowy i kształtowania sieci ulic obwodowych
powodujących eliminację lub ograniczenie ruchu tranzytowego,
oraz umożliwiających uspokojenie ruchu w obszarach wnętrz
dzielnicowych, tworzenia stref ruchu pieszego i uspokojonego
w szczególności na obszarze śródmieścia,
 wdrażania rozwiązań systemowych dedykowanych rozwojowi
ruchu rowerowego i pieszego.
Uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach
przekroczeń wskazanych w Programie ochrony powietrza (jeżeli nie ma
obowiązujących) oraz zawarcie w nich zapisów dotyczących zakazu
likwidacji sieci ciepłowniczej i przyłączy oraz zmiany ogrzewania
zbiorowego (z sieci ciepłowniczej) na indywidualne.
Strefa kujawsko-pomorska
A: lokalny
Organ uchwałodawczy gminy
D: inny (prawny)
C: długoterminowe
Zadanie ciągłe
E: inne
20-50 za opracowanie jednego mpzp
Brak możliwości oszacowania
-
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DZIAŁANIE SZÓSTE
KOD DZIAŁANIA
NAPRAWCZEGO
TYTUŁ DZIAŁANIA
NAPRAWCZEGO
Organ
sprawozdając
y
Organ
odbierający
Wskaźniki
Monitoring
działania

Termin
sprawozdania

KPsKPPZP
ZAPISY W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Organ wykonawczy gminy
Organ właściwy do przekazania ministrowi środowiska sprawozdania
z realizacji programu ochrony powietrza zgodnie z art. 94 ust. 2a ustawy Poś
- sprawozdanie z realizacji poszczególnych zadań zgodnie z tabelą
sprawozdawczą z załącznika nr 4 do uchwały
Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast nie będących na prawach
powiatu do 31 marca po zakończeniu roku objętego okresem
sprawozdawczym przekazują sprawozdania z realizacji Programu do
właściwych miejscowo starostów.
Prezydenci miast na prawach powiatu i starostowie powiatów wraz
z załączonymi sprawozdaniami z gmin do 30 kwietnia po zakończeniu roku
objętego okresem sprawozdawczym przekazują sprawozdania z realizacji
Programu do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wszystkie działania naprawcze otrzymały unikatowe kody. Każdy kod składa się z trzech pól:

kod województwa – dwa znaki;

kod miejscowości, w której wystąpiło przekroczenie – trzy znaki;

symbol działania naprawczego – trzy znaki.
Konieczność przydzielenia własnych kodów odpowiednim działaniom naprawczym wynika z tabeli nr 7
załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu
przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. 2012, poz. 1034). Rozporządzenie nie
określa wytycznych do konstruowania kodów działań naprawczych.

Termin realizacji Programu ustala się na 31.12.2025 r.
Termin realizacji Programu ustala się na 10 lat, ze względu na szeroko zakrojone działania
naprawcze, szczególnie w zakresie redukcji emisji z ogrzewania indywidualnego
(KPsKPZSO).
Działania uwzględnione w Programie, wynikające z innych dokumentów strategicznych
Poniżej przedstawiono działania wpływające na obniżenie emisji pyłu zawieszonego PM10
z terenu strefy, których realizacja wynika z lokalnych dokumentów strategicznych,
a nie z Programu ochrony powietrza. Są to działania planowane lub już przygotowane,
poddane analizie i przewidziane do realizacji, a także będące w trakcie realizacji.
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Działania naprawcze uwzględnione w Programie, wynikające z innych dokumentów strategicznych

KPsKPBDr

BUDOWA DROGI
EKSPRESOWEJ S-10 NA
TERENIE
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKOPOMORSKIEGO

A: Transport

KPsKPSTP

OBNIŻENIE EMISJI
KOMUNIKACYJNEJ –
SYSTEM TRANSPORTU

Budowa
dwujezdniowej
drogi
ekspresowej S-10 na odcinku Wyrzysk
- Bydgoszcz - Toruń - Blinno (granica
województwa). Planowana realizacja
zadania: 2017-2027.
Aktualny etap inwestycji – Studium
Korytarzowe
Rozwój i modernizacja systemu
transportu publicznego obejmująca np.:
- wprowadzenie atrakcyjnego cenowo

D: źródła związane
z handlem
i mieszkalnictwem

A: Transport

Termin
sprawozdania

TERMOMODERNIZACJE
BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH

Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast nie będących na prawach powiatu do
31 marca po zakończeniu roku objętego okresem sprawozdawczym przekazują
sprawozdania z realizacji Programu do właściwych miejscowo starostów.
Prezydenci miast na prawach powiatu i starostowie powiatów wraz z załączonymi
sprawozdaniami z gmin do 30 kwietnia po zakończeniu roku objętego okresem
sprawozdawczym przekazują sprawozdania z realizacji Programu do Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

B: przemysł, w tym
wytwarzanie ciepła
i energii
elektrycznej;
D: źródła związane
z handlem
i mieszkalnictwem

KPsKPTBM

Rozbudowa i modernizacja systemów
ciepłowniczych oraz sieci gazowych.
Systematyczne podłączanie do sieci
ciepłowniczych lub gazowych oraz
termomodernizacje
zakładów
przemysłowych, spółek miejskich,
warsztatów, zakładów usługowych
i budynków użyteczności publicznej
(likwidacja ogrzewania węglowego)
w rejonie, gdzie sieć ciepłownicza
funkcjonuje.
Kompleksowe
termomodernizacje
budynków mieszkalnych znajdujących
się w zasobach gmin.

Wskaźniki

ROZWÓJ I
PODŁĄCZENIE DO SIECI
CIEPŁOWNICZEJ /
GAZOWEJ (OBIEKTY
INNE NIŻ MIESZKALNE)

Dokument
będący podstawą
do wykonania
działania

zgodnie z tabelami sprawozdawczymi oraz wskaźnikami efektu ekologicznego
z załącznika nr 4 do uchwały

KPsKPPSC

Organ odbierający

Opis działania

Organ właściwy do przekazania ministrowi środowiska sprawozdania z realizacji
programu ochrony powietrza zgodnie z art. 94 ust. 2a

Tytuł działania

Organ wykonawczy gminy

Kategoria źródeł
emisji, której
dotyczy działanie

Kod
działania

Organ
sprawozdający

Monitoring działania

Projekty założeń
lub założenia
do planów
zaopatrzenia
w ciepło, energię
elektryczną i paliwa
gazowe
w
poszczególnych
gminach

Uchwały Rad
Miejskich/Gmin
w sprawie
programów
gospodarowania
mieszkaniowym
zasobem gmin
Program budowy
dróg krajowych
na lata
2014-2023
(z perspektywą
do 2025 r.)

Plany
zrównoważonego
rozwoju
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KPskpSKR

PUBLICZNEGO

biletu na przejazdy lokalne lub
wprowadzenie bezpłatnej komunikacji
miejskiej/gminnej;
- prowadzenie polityki cenowej opłat
za
przejazdy
zachęcające
do korzystania z systemu transportu
zbiorowego
(szczególnie
dla
przejazdów wielorazowych – bilety
miesięczne, semestralne);
- rozwój i zwiększenie udziału
ekologicznego transportu publicznego wprowadzenie niskoemisyjnych paliw
i technologii;
- budowę nowych i modernizację
istniejących węzłów przesiadkowych;
- zsynchronizowanie rozkładów jazdy
transportu zbiorowego zachęcające
do korzystania z systemu transportu
zbiorowego
Doskonalenie systemu zarządzania
i sterowania
ruchem
poprzez
stosowanie
rozwiązań
opartych
o Inteligentne Systemy Transportowe,
mających na celu między innymi:
upłynnienie
ruchu,
stworzenie
możliwości
uprzywilejowania
transportu zbiorowego.
Rozwój metod i środków nadzoru
ruchu
pojazdów
na
liniach

WDROŻENIE/ROZWÓJ
ZINTEGROWANEGO
SYSTEMU KIEROWANIA
RUCHEM ULICZNYM

Termin
sprawozdania

Opis działania

Wskaźniki

Tytuł działania

Kategoria źródeł
emisji, której
dotyczy działanie

Organ odbierający

Kod
działania

Organ
sprawozdający

Monitoring działania
Dokument
będący podstawą
do wykonania
działania

publicznego
transportu
zbiorowego
lub Plany
zrównoważonej
mobilności
miejskiej w
poszczególnych
gminach

A: transport

Plany
Zrównoważonego
Rozwoju
Transportu lub
Plany
zrównoważonej
mobilności
miejskiej
w poszczególnych
gminach
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OBNIŻENIE EMISJI
KOMUNIKACYJNEJ ROZWÓJ
INFRASTRUKTURY
ROWEROWEJ

komunikacyjnych.
Rozwój systemu ścieżek rowerowych
i infrastruktury rowerowej, w tym
w pierwszym rzędzie:
- budowa odcinków dróg rowerowych
pozwalających na połączenie w jeden
ciąg dróg już istniejących;
- budowa parkingów rowerowych,
szczególnie zlokalizowanych w pobliżu
kluczowych celów podróży (wyższe
uczelnie, szkoły, urzędy administracji
lokalnej i państwowej, obiekty
kultury), a także w pobliżu węzłów
przesiadkowych
komunikacji
zbiorowej;
- organizacja ruchu na styku ruch
rowerowy - ruch samochodowy,
gwarantująca bezpieczeństwo ruchu
drogowego – zarówno rowerzystów,
jak i innych użytkowników dróg.

A: transport

Termin
sprawozdania

KPsKPSRO

Opis działania

Wskaźniki

Tytuł działania

Kategoria źródeł
emisji, której
dotyczy działanie

Organ odbierający

Kod
działania

Organ
sprawozdający

Monitoring działania
Dokument
będący podstawą
do wykonania
działania

Plany
zrównoważonego
rozwoju
transportu lub
plany
zrównoważonej
mobilności
miejskiej
w poszczególnych
gminach
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH
Finansowanie działań naprawczych może być prowadzone ze środków krajowych lub Unii
Europejskiej. Obecnie największe możliwości uzyskania dofinansowania istnieją
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto rozpoczął się nowy okres
finansowania działań i inwestycji z budżetu polityki spójności UE na lata 2014-2020.
Regionalne Programy Operacyjne wskazują działania priorytetowe, w tym priorytety
w zakresie ochrony środowiska, oraz określają środki, z których będzie można skorzystać
przy realizacji Programów ochrony powietrza. Jednostki samorządowe mają możliwość
wzięcia udziału w konkursach o dofinansowanie przedsięwzięć ekologicznych.
 PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 (zaakceptowany
przez Komisję Europejską decyzja z dnia 16.12.2014 r., obowiązuje od 19.12.2014 r.)2
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy
program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie
i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.
Grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie:
 małe i średnie przedsiębiorstwa,
 duże przedsiębiorstwa,
 administracja publiczna,
 przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 służby publiczne inne niż administracja,
 instytucje ochrony zdrowia,
 organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 instytucje nauki i edukacji.
Sprzyjające realizacji sformułowanych celów będą działania obejmujące takie zagadnienia
jak: przeciwdziałanie zmianom klimatu, poprawa jakości powietrza na obszarach, na których
odnotowano przekroczenia standardów jakości powietrza i realizowane są Programy ochrony
powietrza, zaopatrzenie w energię i jej zużycie oraz zapewnienie bezpieczeństwa zasilania,
promowanie „czystego” transportu miejskiego uwzględniającego rosnące potrzeby mobilności
mieszkańców miast i ich obszarów funkcjonalnych.
Z uwagi na ogólny charakter programów operacyjnych kierowanych do Komisji Europejskiej,
Ministerstwo
Infrastruktury i
Rozwoju
przygotowało
dodatkowy
dokument
uszczegóławiający jego zapisy – Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20203.
Niżej wskazano interesujące w zakresie Programów ochrony powietrza zadania finansowane
w ramach poszczególnych osi priorytetowych:
OŚ PRIORYTETOWA I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych.
2

3

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl; http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/
https://www.pois.gov.pl/media/6915/SzOOP_POIS_2015-07-23.pdf
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Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł
energii w przedsiębiorstwach.
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.
Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii
elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.
OŚ PRIORYTETOWA II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu:
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
OŚ PRIORYTETOWA III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego:
Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.
OŚ PRIORYTETOWA VI Infrastruktura drogowa dla miast
Działanie 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci
drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.
Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza
siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.
OŚ PRIORYTETOWA VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach:
Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.
 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKOPOMORSKIEGO 2014-2020 – RPO WK-P 2014-2020 (zatwierdzony przez Komisję
Europejską 16 grudnia 2014 r.)
W ramach Programu ochrony powietrza istotne jest finansowanie działań z następujących
priorytetów inwestycyjnych:
OŚ PRIORYTETOWA 3
EFEKTYWNOŚĆ
NISKOEMISYJNA W REGIONIE

ENERGETYCZNA

I

GOSPODARKA

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Cel szczegółowy: zwiększony udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii
w województwie.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4b Promowanie efektywności energetycznej i korzystania
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.
Cel szczegółowy: zwiększona efektywność energetyczna przedsiębiorstw.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach
publicznych i w sektorze mieszkaniowym.
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Cel szczegółowy: zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej
i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich
rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających
oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.
Cel szczegółowy: zwiększone wykorzystanie transportu publicznego w miastach i ich
obszarach funkcjonalnych.
OŚ PRIORYTETOWA 5 SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA I DOSTĘPNOŚĆ ZEWNĘTRZNA
REGIONU
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie
węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami
multimodalnymi.
Cel szczegółowy: zwiększona dostępność transportowa drogowa województwa.
 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Podstawą do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w Narodowym
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są programy priorytetowe, które
określają zasady udzielania wsparcia oraz kryteria wyboru przedsięwzięć. W większości
programów obowiązuje konkursowa formuła oceny złożonych projektów.
Listę priorytetowych programów NFOŚiGW zatwierdza corocznie Rada Nadzorcza
NFOŚiGW. Wśród programów priorytetowych w zakresie ochrony atmosfery,
przewidzianych do wsparcia w latach 2015-2020 (http://www.nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/), najistotniejsze z punktu widzenia
celów postawionych w Aktualizacji Programu ochrony powietrza są:
1. Poprawa jakości powietrza – Programy ochrony powietrza: KAWKA
Celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń
powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych
i docelowych poziomów stężeń zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5, PM10, B(a)P
oraz emisji CO2 poprzez opracowanie programów ochrony powietrza oraz poprzez
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Okres wdrożenia 2015-2020.
Rodzaje przedsięwzięć:
 Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działań
krótkoterminowych;
 KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej
i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.
2. Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energooszczędne Budynki
Użyteczności Publicznej
Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie
lub uniknięcie emisji CO2, a przy tym innych substancji, w związku z projektowaniem
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i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania
zbiorowego. Okres wdrożenia 2015-2020.
Rodzaje przedsięwzięć:
 inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie nowych budynków
użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.
3. Poprawa efektywności energetycznej. Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych
i średnich przedsiębiorstwach
Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie
efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych
i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2,
a przy tym innych substancji. Okres wdrażania 2014-2017.
Rodzaje przedsięwzięć:
 działania inwestycyjne w zakresie poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania
odnawialnych źródeł energii,
 działania inwestycyjne w zakresie termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania
odnawialnych źródeł energii,
4. Poprawa efektywności energetycznej. Część 4) Ryś – termomodernizacja budynków
jednorodzinnych
Celem programu jest zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów w wyniku poprawy efektywności
wykorzystania energii w istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Okres
wdrażania 2015-2023.
Rodzaje przedsięwzięć:
 przedsięwzięcia polegające na wykonaniu prac remontowych w dopuszczonym
do użytkowania jednorodzinnym budynku mieszkalnym, spełniających wymagane
standardy techniczne:
 prace termoizolacyjne,
 instalacje wewnętrzne,
 wymiana źródła ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej.
5. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN –
Rozproszone, odnawialne źródła energii
Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2, a przy tym innych substancji,
poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła
energii. Okres wdrażania 2015-2023.
Rodzaje przedsięwzięć:
 budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii,
 instalacje hybrydowe,
 systemy magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE.
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6. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument – linia
dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych
źródeł energii
Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2, a przy tym innych substancji,
w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż
małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii
elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.
Okres wdrażania 2015-2020.
Rodzaje przedsięwzięć:
 przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji
odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła:
a) źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
b) pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
c) kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
d) systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
e) małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
f) mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.
7. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)
Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć w budynkach użyteczności
publicznej, Rodzaje przedsięwzięć:
 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażenia
obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach
efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją
obiektów w szczególności: ocieplenie obiektu, wymiana okien, wymiana drzwi
zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła),
wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, przygotowanie dokumentacji technicznej
dla przedsięwzięcia, systemy zarządzania energią w budynkach, wykorzystanie technologii
odnawialnych źródeł energii,
 wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako dodatkowe zadanie
realizowane równolegle z termomodernizacją obiektów),
 dofinansowanie nie dotyczy przedsięwzięć, które znalazły się na podstawowej liście
rankingowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 9.3 lub
uzyskały dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w ramach innych programów.
Część 3) Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę
Rodzaje przedsięwzięć: budowa, przebudowa lub rozbudowa obiektów wytwarzania energii
elektrycznej lub cieplnej (kogeneracja) z zastosowaniem wyłącznie biomasy (źródła
rozproszone o nominalnej mocy cieplnej poniżej 20 MWt).
Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów
publicznych
Rodzaje przedsięwzięć: termomodernizacja budynków, w tym zmiany wyposażenia obiektów
w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności
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energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów
w szczególności:
 ocieplenie obiektu,
 wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych,
 przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła),
 wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
 przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia,
 zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,
 wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii,
 wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako dodatkowe zadania
realizowane równolegle z termomodernizacją obiektów).
Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne
Rodzaje przedsięwzięć:
 modernizacja oświetlenia ulicznego (m.in. wymiana: źródeł światła, opraw, zapłonników,
kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych w ramach
modernizowanych ciągów oświetleniowych jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy
PN EN 13201);
 montaż urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem;
 montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego.
Część 7) GAZELA - Niskoemisyjny transport miejski.
Celem programu jest wspieranie realizacji przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia
energii i paliw w transporcie miejskim.
Program obejmuje następujące działania:
a) dotyczące taboru:
 zakup nowych autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG,
 szkolenie kierowców pojazdów transportu miejskiego z obsługi niskoemisyjnego taboru,
b) dotyczące infrastruktury i zarządzania:
 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,
 modernizacja lub budowa parkingów „Parkuj i Jedź”,
 wdrażanie systemów zarządzania transportem miejskim,
 wdrożenie systemu roweru miejskiego.
W innych obszarach można starać się o dofinansowanie działań w ramach następujących
celów:
8. Edukacja ekologiczna
Celem ogólnym programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej
i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad
zrównoważonego rozwoju
Cele szczegółowe programu:
 upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
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 kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci
i młodzieży,
 aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju.
9. Współfinansowanie programu LIFE
Część 1) Współfinansowanie projektów LIFE+
Część 2) Współfinansowanie projektów LIFE w perspektywie finansowej 2014 – 2020
Celem programu jest poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego,
przy wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE.
10.
Wsparcie
gospodarki

przedsiębiorców

w

zakresie

niskoemisyjnej

i zasobooszczędnej

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania
na środowisko.
Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu.
Rodzaje przedsięwzięć:
 zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych,
 ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery.

przedsiębiorstw

 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
(http://www.wfosigw.torun.pl/) działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672). Celem działania Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, związanym z ochroną
powietrza, jest finansowanie działań obejmujących obszar województwa kujawskopomorskiego.
WFOŚiGW w Toruniu co roku publikuje listę przedsięwzięć priorytetowych z zakresu
ochrony środowiska, których realizację będzie wspierać:
http://www.demo.wfosigw.torun.pl/strona-31-lista_priorytetowa.html
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