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SKRÓTY I DEFINICJE

B(a)P – benzo(alfa)piren

c.o. – centralne ogrzewanie

c.w.u. – ciepła woda użytkowa

CO2 – dwutlenek węgla

CO – tlenek węgla

GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

GJ – gigadżul

GUS – Główny Urząd Statystyczny

IPPC – z ang. Integrated Pollution Prevention and Control - Zintegrowane Zapobieganie
i Ograniczanie Zanieczyszczeń

m.s.c. – miejska sieć ciepłownicza

Mg – megagram

MJ – megadżul

MWe – megawat mocy elektrycznej

MWt – megawat termiczny

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

OGC – gazowe zanieczyszczenia organiczne

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

PM10 – pył o średnicy aerodynamicznej do 10 µm

POPWM – Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego

PONE – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasta Nowy Targ

POŚ – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

UM – Urząd Miasta Nowy Targ

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
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PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTU

Podstawę prawną do opracowania „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto
Nowy Targ na lata 2014-2023” stanowi Uchwała Nr XLII/662/13 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09
z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie "Programu ochrony powietrza dla województwa
małopolskiego" zmienionej uchwałą Nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011 r. (Dz. Urz. Woj.
Małop. z dnia 14 października 2013 r. poz. 6007).

Podstawą formalną opracowania "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto
Nowy Targ" jest Umowa Nr 1/2014 z dnia 2 lipca 2014 r. znak OŚ.0642.2.2013 zawarta
pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Nowy Targ,
a Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – reprezentowaną przez
Prezesa Zarządu Spółki.
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CEL I ZAKRES PROGRAMU

Celem opracowania jest określenie planu działań w zakresie obniżenia poziomu niskiej emisji
w powietrzu spowodowanej spalaniem paliw w indywidualnych źródłach ciepła na terenie
Gminy Miasto Nowy Targ. Realizacja programu przyczyni się do:

 poprawy jakości powietrza, poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, co przyczyni
się do obniżenia ponadnormatywnych poziomów stężeń zanieczyszczeń,

 poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców Gminy Miasta Nowy Targ,
 uzyskanie wyznaczonego w Programie Ochrony Powietrza dla Województwa

Małopolskiego kierunku działań.

Zakres programu obejmuje:
 analizę dokumentów związanych z ochroną powietrza w gminie,
 analizę stanu zanieczyszczenia powietrza w gminie, z przeprowadzonej w 2014 r.

inwentaryzacji źródeł grzewczych,
 analizę możliwości technicznych ograniczenia niskiej emisji,
 program działań w zakresie ograniczania niskiej emisji,
 oszacowanie efektu ekologicznego zaplanowanych działań,
 wytyczne dotyczące wdrażania i monitorowania działań.

Głównym celem PONE jest poprawa jakości powietrza na danym obszarze poprzez
osiągnięcie założonej wielkości redukcji emisji. Opracowany PONE umożliwi:
 zaplanowanie i zabezpieczenie środków finansowych na przyszłe lata,
 uporządkowanie i klasyfikację działań prowadzonych w ramach PONE,
 monitoring realizacji działań,
 obliczenie efektu ekologicznego prowadzonych działań.

W ramach opracowania PONE oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto
Nowy Targ, przeprowadzona została ankietyzacja indywidualnych źródeł ciepła, która
poprzedzona została akcją informacyjno-edukacyjną. Ankietyzacja miała na celu
zidentyfikowanie funkcjonujących systemów grzewczych oraz poznanie planów i potrzeb
mieszkańców miasta w zakresie ich modernizacji. Uzyskane dane pozwoliły na
zaplanowanie działań, ocenę ich kosztów oraz obliczenie efektu ekologicznego.

W PONE przedstawiono harmonogram czasowy realizacji poszczególnych zadań. Określono
ogólne założenia formalne realizacji Programu oraz możliwości ubiegania się
o dofinansowanie/pożyczkę do jego realizacji.

Ponadto wytypowano rodzaj działania, dla którego możliwe będzie pozyskanie wsparcia
finansowego oraz przygotowano dokumentację o dofinansowanie, co umożliwi rozpoczęcie
realizacji Programu.
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CZĘŚĆ I - PODSTAWY PRAWNE I TEORETYCZNE

POLSKIE RAMY PRAWNE
„Polityka ekologiczna państwa 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” jest obecnie drugim
z rzędu tego rodzaju dokumentem strategicznym wymaganym ustawą z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi
zmianami), który stanowi, że wymagane jest sporządzanie polityki ekologicznej państwa na
najbliższe 4 lata z perspektywą 4-letnią. „Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012
z perspektywą do roku 2016” jest aktualizacją i kontynuacją do przyjętego w dniu 8 maja
2003 r. przez Sejm RP dokumentu pn. „Polityka ekologiczna Państwa na lata 2003-2006
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”.

Treść obowiązującej polityki ekologicznej państwa dotycząca jakości powietrza alarmuje,
że pomimo znacznej poprawy od 1988 roku, kiedy w Polsce powietrze należało do
najbardziej zanieczyszczonych w Europie, wciąż jego stan nie jest zadawalający w świetle
dyrektyw Unii Europejskiej. Do najważniejszych z nich należą:

 Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2001 r. w sprawie ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z dużych obiektów
energetycznego spalania (tzw. Dyrektywa LCP),

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (tzw. dyrektywa
CAFE).

Do szczególnie trudnych do spełnienia należą normy narzucone przez dyrektywę CAFE,
dotyczące pyłu drobnego o granulacji 10 mikrometrów (PM10) oraz 2,5 mikrometra (PM 2,5).
Dyrektywa ta ustanawia środki mające na celu:

 zdefiniowanie i określenie celów dotyczących jakości powietrza, wyznaczonych w taki
sposób, aby unikać, zapobiegać lub ograniczać szkodliwe oddziaływanie na zdrowie
ludzi i środowisko jako całość;

 ocenę jakości powietrza w państwach członkowskich na podstawie wspólnych metod
i kryteriów;

 uzyskiwanie informacji na temat jakości powietrza, pomocnych w walce
z zanieczyszczeniami powietrza i uciążliwościami oraz w monitorowaniu
długoterminowych trendów i poprawy stanu powietrza wynikających z realizacji
środków krajowych i wspólnotowych;

 zapewnienie, że informacja na temat jakości powietrza była udostępniana
społeczeństwu;

 utrzymanie jakości powietrza, tam gdzie jest ona dobra, oraz jej poprawę
w pozostałych przypadkach;

 promowanie ścisłej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie
ograniczania zanieczyszczenia powietrza.

W dyrektywie CAFE dokonano konsolidacji oraz uaktualnienia zawartości istniejących
przepisów w zakresie jakości powietrza (dyrektywy 96/62/WE, 1999/30/WE, 2000/69/WE,
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2002/3/WE, decyzja 97/101/WE). Dyrektywa CAFE wprowadziła po raz pierwszy w Europie
normowanie stężeń pyłu zawieszonego PM2,5. Normowanie określone jest w formie wartości
docelowej i dopuszczalnej oraz odrębnego wskaźnika dla terenów miejskich. Wartość
docelowa średniorocznego stężenia pyłu PM2,5 na poziomie 25 µg/m3 obowiązuje od
1 stycznia 2010 r. Wartość dopuszczalna średniorocznego stężenia pyłu zawieszonego
PM2,5 jest zdefiniowana w dwóch fazach. W fazie I zakłada się obowiązywanie poziomu 25
µg/m3 od 1 stycznia 2015 r., natomiast w okresie od dnia wejścia w życie dyrektywy do 31
grudnia 2014 r. będzie miał zastosowanie stopniowo malejący margines tolerancji. W fazie II,
która rozpocznie się 1 stycznia 2020 r. wstępnie zakłada się obowiązywanie wartości
dopuszczalnej średniorocznego stężenia pyłu PM2,5 na poziomie 20 µg/m3.

Skutkiem wdrożenia Dyrektywy CAFE jest zmiana istniejących i pojawienie się nowych
rozporządzeń do ustawy – Prawo ochrony środowiska. Dnia 25 sierpnia 2012 r. weszło w
życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w
których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914). W roku 2012
weszły w życie również następujące rozporządzenia:

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie
programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. z 2012
r. poz. 1028),

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu
obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu
stężenia ekspozycji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1029),

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego
celu redukcji narażenia (Dz. U. z 2012 r. poz. 1030),

Natomiast zmianie uległy następujące rozporządzenia:

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031),

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1032),

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu
i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1034).

REGULACJE WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZUJĄCYCH PROGRAMÓW OCHRONY POWIETRZA

Na podstawie art. 91 ust. 3 i ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku
przekroczeń poziomów substancji w powietrzu, sejmik województwa w terminie 18 miesięcy
od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref,
określa w drodze uchwały program ochrony powietrza.

Dla obszaru miasta Nowy Targ obowiązuje „Program Ochrony Powietrza dla Województwa
Małopolskiego – Małopolska 2023 w zdrowej atmosferze” z 2013 roku.
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Dokument ten za cel stawia sobie zapewnienie mieszkańcom życia w zdrowym środowisku
i możliwość oddychania czystym powietrzem. Program ochrony powietrza to dokument
strategiczny, który na podstawie analiz skali i przyczyn zanieczyszczenia powietrza
wyznacza działania naprawcze na najbliższe 10 lat. Skuteczna realizacja wskazanych zadań
wymaga natomiast współdziałania zarówno na szczeblu lokalnym, gdyż większość z nich
leży w gestii gmin, ale również regionalnym czy krajowym, by stworzyć otoczenie prawne
i mechanizmy finansowe wspierające działania lokalne.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji realizuje zapisy ujęte w Programie Strategicznym
Ochrony Środowiska dla Województwa Małopolskiego 2014- 2020 (Załącznik do uchwały Nr
LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27.10.2014), w podanym poniżej
zakresie:

 Poprawa jakości powietrza, ochrona przed hałasem oraz zapewnienie informacji
o źródłach pól elektromagnetycznych:
o Sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza

pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania mieszkań;
o Realizacja gminnego programu ograniczenia niskiej emisji (PONE);

 Wymiana ogrzewania z niskosprawnymi piecami i kotłami na paliwa stałe na
podłączenia do sieci ciepłowniczych, ogrzewanie gazowe, olejowe, nowoczesnymi
niskoemisyjnymi kotłami na paliwa stałe lub odnawialnymi źródłami energii,

 Zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię cieplną poprzez
termomodernizację, wspieranie budownictwa energooszczędnego i pasywnego;

 Prowadzenie akcji edukacyjnych oraz kontroli mieszkańców w celu wyeliminowania
procederu spalania odpadów;

 Uwzględnienie w ramach polityki przestrzennej miasta nakazu stasowania
ogrzewania niskoemisyjnego w nowych budynkach oraz zagadnienia utrzymania
korytarzy przewietrzania.

Obowiązki Burmistrza Miasta Nowy Targ w ramach realizacji Programu Ochrony Powietrza
dla Województwa Małopolskiego:

 Realizacja programów ograniczania niskiej emisji poprzez stworzenie systemu zachęt
finansowych do wymiany systemów grzewczych;

 Likwidacja ogrzewania na paliwa stałe w obiektach użyteczności publicznej;
 Koordynacja realizacji działań naprawczych określonych w Programie wykonywanych

przez poszczególne jednostki gminy;
 Działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje);
 Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego:

o wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników, które
nie powodują nadmiernej „niskiej emisji”;

o projektowanie linii zabudowy uwzględniające zapewnienie „przewietrzania”
obszarów zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej
zabudowie;

 Prowadzenie odpowiedniej polityki parkingowej w centrach miast wymuszającej
ograniczenia w korzystaniu z samochodów oraz tworzenie stref ograniczonego ruchu;

 Tworzenie alternatywy komunikacyjnej w postaci ciągów pieszych i rowerowych;
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 Kontrola gospodarstw domowych, zgodnie z aktualnymi przepisami o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach;

 Kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach grzewczych i na
otwartych przestrzeniach;

 Eliminacja emisji wtórnej z budów i działania na rzecz poprawy stanu dróg;
 Promocja wprowadzania w zakładach przemysłowych oraz instytucjach publicznych

systemów zarządzania środowiskiem (ISO + EMAS);
 Uwzględnienie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza poprzez

odpowiednie przygotowanie specyfikacji zamówień publicznych;
 Rozważenie w planach perspektywicznych tworzenia inteligentnych systemów

energetyki rozproszonej z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii, w tym
odnawialnej.

 Aktualizacja założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe w oparciu o nowe kierunki wyznaczone planem energetycznym województwa
oraz Programem ochrony powietrza.

 Przekazywanie informacji i ostrzeżeń związanych z sytuacjami zagrożenia
zanieczyszczeniem powietrza:
o udział w informowaniu społeczeństwa o stanie zanieczyszczenia powietrza

oraz sytuacjach alarmowych;
o przekazywanie informacji do dyrektorów jednostek oświatowych (szkół,

przedszkoli i żłobków) oraz opiekuńczych o konieczności ograniczenia
długotrwałego przebywania podopiecznych na otwartej przestrzeni dla
uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w ramach realizacji
planu działań krótkoterminowych;

o przekazywanie informacji do dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej
opieki zdrowotnej o możliwości wystąpienia większej ilości przypadków
nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z
powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń w ramach realizacji
planu działań krótkoterminowych;

 Realizacja działań ujętych w planie działań krótkoterminowych w zależności od
ogłoszonego alarmu.

 Przedkładanie Marszałkowi Województwa Małopolskiego sprawozdań z realizacji
działań ujętych w niniejszym Programie;

DEFINICJA NISKIEJ EMISJI
Niska emisja powstaje w wyniku procesów spalania paliw w lokalnych kotłowniach i piecach
oraz, w mniejszym stopniu, z procesów spalania paliw w silnikach samochodowych.
Procesowi spalania paliw towarzyszy emisja zanieczyszczeń między innymi takich substancji
jak: pyły, tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenki węgla, metale ciężkie. Kluczowy udział w emisji
tych zanieczyszczeń ma spalanie paliw (przede wszystkim węgla) w domowych piecach
grzewczych. Paliwem wykorzystywanym w paleniskach domowych jest najczęściej węgiel
o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. Często też stan kotłów nie
odpowiada wymaganym warunkom technicznym. Urządzenia te niejednokrotnie
charakteryzują się dość niską sprawnością, co wpływa negatywnie na procesy spalania,
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a zarazem na emisję zanieczyszczeń do powietrza. Dodatkowo, zdarza się, że w kotłach
i piecach spalane są odpady.

Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że emisja substancji następuje z emitorów
(kominów), które mają zaledwie kilkanaście lub kilkadziesiąt metrów wysokości, co
powoduje, że przy zwartej zabudowie mieszkaniowej, zanieczyszczenia gromadzą się wokół
miejsca ich powstawania, powodując przekroczenia bezpiecznych dla zdrowia stężeń
zanieczyszczeń. Szczególnie niekorzystne warunki dla zdrowia zachodzą zimą, gdy często
występują inwersje termiczne przy mroźnej, wyżowej pogodzie (bezwietrznej), co powoduje
zastój zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery.

WPŁYW NISKIEJ EMISJI NA ZDROWIE
Niska emisja jest nie tylko niebezpieczna dla stanu środowiska, ale przede wszystkim dla
zdrowia ludzi. Substancje zawarte w spalinach prowadzą w najgorszym wypadku nawet do
chorób nowotworowych. W dymie i w pyle znajdują się takie szkodliwe substancje jak tlenki
węgla, siarki i azotu, metale ciężkie, oraz między innymi pyły wraz z rakotwórczymi
smołowymi aerozolami.

Tlenek węgla wiąże czerwone ciałka krwi, utrudniając transport tlenu. Dochodzi więc do
niedotlenienia tkanek, co w wielu przypadkach prowadzi do śmierci. Oddziałuje także na
centralny układ nerwowy.

Dwutlenek siarki silnie podrażnia drogi oddechowe, może także powodować schorzenia
spojówek i skóry.

Dwutlenek azotu podrażnia oczy, skórę i drogi oddechowe, wywołuje duszący kaszel, bóle
głowy i przyczynia się do obniżenia odporności człowieka.

Pyły drobne PM10 mogą przedostać się do płuc a następnie do krwioobiegu i stać się
przyczyną chorób serca, nowotworu płuc, astmy i ostrych infekcji układu oddechowego. Pył
odkładając się w glebie powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenia roślin
metalami ciężkimi.
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Benzo(a)piren to substancja toksyczna, rakotwórcza i mutagenna. Ma bardzo groźny wpływ
na płód, rozrodczość oraz może powodować wady genetyczne. Działa bardzo toksycznie na
organizmy wodne.

Tabela 1 Wskaźniki porównawcze krotności dla niskiej emisji (źródło: www.misja-emisja.pl)

Wskaźniki porównawcze krotności dla niskiej emisji

Rodzaj paliwa
Wskaźnik

emisji [PM10
g/GJ]

Krotność
Wskaźnik

emisji B(a)P
g/GJ

Krotność

Ciepło sieciowe - 0 - 0
Gaz 0,5 1 0,00002 1
Olej 3,7 7 0,05 2500
Węgiel - ekogroszek 76 152 0,017 850
Węgiel brunatny i
kamienny 404 808 0,27 13 500

Drewno 695,3 1391 0,21 10 500
Węgiel kamienny -
miał 810 1620 0,6 30 000

Odpady 1100 2200 0,9 45 000

Powyższa tabela obrazuje jak rodzaj paliwa wpływa na emisje pyłu PM10 i benzo(a)pirenu
do powietrza. Wskaźniki obu tych emisji dla ciepła sieciowego wynoszą 0, natomiast
największą emisyjność charakteryzuje spalanie odpadów, co sprawia, że są najbardziej
szkodliwe dla zdrowia.
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CZĘŚĆ II - DIAGNOSTYCZNA

LOKALIZACJA, UWARUNKOWANIA ORAZ WARUNKI NATURALNE
Nowy Targ (pełna nazwa: Królewskie Wolne Miasto Nowy Targ) – znajduje się
w województwie małopolskim, oraz jest siedzibą powiatu nowotarskiego, którego stanowi
3,46% powierzchni. Jest jednym z głównych ośrodków handlowych, komunikacyjnych
i przemysłowych Podhala. Usytuowany jest u zbiegu Białego i Czarnego Dunajca, u podnóża
Gorców, na wysokości 585 – 1138 m n.p.m. Miasto zajmuje powierzchnie 51,07 km², a liczba
ludności wynosi 32 950 osób (dane na dzień 31.12.2013 r.).

Rysunek 1 Nowy Targ – ogólny plan miasta (źródło: www.maps.google.pl)

Pod względem gospodarczym Nowy Targ posiada bogatą historię handlu i rzemiosła.
Obecnie miasto stanowi ważny ośrodek handlu ze Słowacją oraz odgrywa w nim znaczącą
rolę przemysł skórzany. Swoje fabryki posiadają miedzy innymi takie firmy obuwnicze jak
Wojas i Demar. Na mniejszą skalę działa wiele istniejących na terenie miasta zakładów
kuśnierskich produkujących kożuchy i inne wyroby ze skóry. Własną działalność
gospodarczą prowadzi ok. 4 500 podmiotów będących małymi i średnimi przedsiębiorcami.
Możliwość samodzielnego utrzymania stanowi również działalność handlowa dzięki
cieszącemu się dużym zainteresowaniem największemu w okolicy jarmarkowi, masowo
odwiedzanemu przez turystów m.in. ze Słowacji.

Transport przez Nowy Targ odbywa się głównie przecinającą miasto droga krajową nr 47,
która łączy Kraków z Zakopanem, oraz drogą krajowa nr 49 biegnąca do przejścia
granicznego do Słowacji w Jurgowie. Najbardziej obciążonymi ulicami na terenie miasta są:

 ciąg ul. Szaflarska – ul. Kościuszki,
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 ciąg al. Tysiąclecia, ul. Ludźmierska (Al. Tysiąclecia na odcinku od skrzyżowania
z ul. św. Doroty do skrzyżowania z ul. Kolejową jest dwujezdniowa, mimo to warunki
ruchu na niej panujące są na poziomie niezadowalającym, występuje duży ruch
pojazdów, na pozostałej części warunki ruchu mimo mniejszego natężenia ruchu są
również niezadowalające ze względu na przekrój jednopasowy),

 ul. Krakowska (DK 47),
 ul. Waksmundzka – w dni targowe (czwartek i sobota).

Nowy Targ dzieli się na rejony ze względu na bariery komunikacyjne i różnice
w zagospodarowaniu terenu. Główne rejony to: Stare Miasto i śródmieście, Równia
Szaflarska, Ibisor, Bór, Niwa i Dział, Kowaniec i Kokoszków, Podmieścisko, Czerwone
(Lotnisko).

STAN JAKOŚCI POWIETRZA I ŹRÓDŁA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ
Czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na stan jakości powietrza w Nowym Targu
jest emisja komunalna, głownie pochodząca palenisk domowych, a także częściowo z
zakładu ciepłowniczego. Położenie miasta w Kotlinie Orawsko - Nowotarskiej, rozciągającej
się z zachodu na wschód, determinuje warunki lokalnego klimatu. W czasie zimy, pogoda
wyżowa powoduje powstawanie zastoisk zimnego (inwersje termiczne) powietrza i związane
z tym zamglenia, będące przyczyną koncentracji zanieczyszczeń powietrza.

Spalanie paliw o niskiej jakości oraz również częsty proceder spalania odpadów powoduje,
że niska emisja zanieczyszczeń powietrza pochodząca z ogrzewania budynków
mieszkalnych osiąga udział w imisji nawet do 80%.

Poza źródłami niskiej emisji związanymi ze spalaniem paliw w sektorze komunalno-bytowym
na terenie Gminy Miasto Nowy Targ występują również inne źródła emisji zanieczyszczeń do
powietrza. Do źródeł tych zalicza się:

 punktowe źródła emisji, które związane są ze spalaniem paliw w kotłach i piecach
oraz technologią prowadzoną w danym zakładzie (emisja zanieczyszczeń z tych
źródeł odbywa się z emitorów (kominów) dużo wyższych niż w przypadku emisji
niskiej),

 liniowe źródła emisji (również zaliczane do źródeł niskiej emisji), związane
z transportem (drogowym, kolejowym, rzecznym) (emisja zanieczyszczeń związana
jest ze spalaniem paliw w silnikach (tzw. emisja spalinowa) oraz dodatkowo
z procesami ścierania jezdni, opon i hamulców (tzw. emisja poza spalinowa), źródłem
emisji jest również unoszenie drobin pyłu w wyniku wzniecania go z powierzchni na
skutek ruchu pojazdów (tzw. emisja wtórna), w Nowym Targu emisje te pochodzą
głównie z drogi krajowej Kraków – Zakopane, drogi wojewódzkiej w kierunku
Czarnego Dunajca i Czorsztyna oraz drogi łączącej Nowy Targ z Jurgowem;

 źródła emisji niezorganizowanej, np. otwarte składy węgla lub innych materiałów
sypkich, gleby (emisja związana jest z występowaniem tzw. erozji wietrznej, której
towarzyszy przemieszczanie się materiału pod wpływem wiatru jako środka
transportu).
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DZIAŁANIA MIASTA NOWY TARG W ZAKRESIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI
Działania związane z ograniczeniem emisji powierzchniowej podjęte na terenie Gminy
Miasto Nowy Targ w roku 2013 obejmowały 13 projektów inwestycyjnych w zakresie
wymiany starego pieca c.o. na paliwo stałe na nowoczesny ekologiczny kocioł gazowy
zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Nowy Targ programem dofinansowania.
Inwestycje dotyczyły lokali prywatnych o powierzchni użytkowej od 78,11 m2 do nawet
198,08 m2, a moc nowego źródła ogrzewania wahała się od 22 do 29 kW. W 2014 roku
projektami dotacyjnymi objęto 4 inwestycje o powierzchni użytkowej łącznej 869 m2.

Tabela 2 Zadania zrealizowane przez Gminę Miasto Nowy Targ w 2013 roku w ramach realizacji założeń
ujętych w Programie Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego:

3.1.1.2. Realizacja gminnych programów
ograniczania niskiej emisji (PONE) –
eliminacja niskosprawnych urządzeń na
paliwa stałe

Dofinansowanie wymiany starych pieców c.o. na węgiel na nowoczesne ekologiczne media
grzewcze (na gaz) na podstawie uchwała Rady Miasta Nowy Targ Nr XXIV/193/2012 z dnia 22
października 2012 r. w sprawie: Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Miasto Nowy Targ na dofinansowanie zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na
terenie miasta Nowy Targ

3.1.4.3. Edukacja ekologiczna
mieszkańców

Spotkania z mieszkańcami miasta Nowy Targ w dniach 23.04, 28.05. i 20.06. 2013 r. w zakresie
edukacyjnym na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi a także
w zakresie szkodliwości spalania odpadów i zanieczyszczenia powietrza.

3.1.4.3. Edukacja ekologiczna
mieszkańców

Stworzono film edukacyjno-informacyjny pt.: Nowe zasady gospodarowania odpadami
komunalnymi, który porusza również problemy zanieczyszczenia powietrza i spalania odpadów.
Film był emitowany w Nowotarskiej telewizji Kablowej a kopie jego były rozdysponowywane
mieszkańcom miasta.

3.1.4.3. Edukacja ekologiczna
mieszkańców

Z okazji obchodów „Światowego Dnia Ziemi” i „Polskiego Dnia Niezapominajki” dnia 24 maja
2013 roku został zorganizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu przy współpracy z
Urzędem Miasta Nowy Targ uroczysty happening pod hasłem „Ucz się od dzieci segregować
śmieci” – zakończony częścią artystyczną na sali gimnastycznej szkoły.

3.1.1.8. Wyeliminowanie spalania
odpadów oraz ograniczenie spalania
pozostałości roślinnych na powierzchni
ziemi

Straż Miejska interweniowała wielokrotnie w zakresie zgłoszeń dotyczących spalania odpadów w
przydomowych paleniskach oraz na powierzchni ziemi, w ramach których nałożono na
mieszkańców 4 mandaty równowartości łącznej kwoty 800 zł.

3.1.2.4. Utrzymanie dróg w sposób
ograniczający wtórną emisję
zanieczyszczeń poprzez regularne mycie,
remonty i poprawę stanu nawierzchni
dróg

W 2013 roku ograniczono na terenie miasta Nowy Targ wtórną emisję poprzez zmywanie,
czyszczenie (zamiatanie) i remonty nawierzchni dróg miejskich

3.1.2.6. Rozwój komunikacji rowerowej
w miastach

W 2013 r. wybudowano w Nowym Targu ścieżkę rowerową na odcinku (P1-P5) od Parku im.
Adama Mickiewicza do kładki na potoku Czarny Dunajec, następnie wzdłuż lewego brzegu potoku
Czarny Dunajec do nowo wybudowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Kowaniec i Kokoszków.
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z MRPO na lata 2007-2013 (środki własne:
82 335,20zł, środki budżetu państwa: 106 212,38 zł, środki UE z MRPO: 140 793,18 zł). Ponadto
zrealizowano inwestycję budowy ścieżki rowerowej na odcinku P1 w km 0+00 do 0+367 od
mostu na potoku Czarny Dunajec w ciągu drogi DK 47 do ogrodzenia Parku Miejskiego w Nowym
Targu (Nowotarski Odcinek Rowerowego Szlaku Kulturowego wokół Tatr). Projekt był
współfinansowany ze środków europejskich z EFRR (środki własne i środki z budżetu państwa
łącznie: 57 526,83 zł, środki UE z EFRR: 117 458,18zł)

3.1.4.5. Poprawa warunków
przewietrzania miast i ochrona terenów
zielonych

Z zakresu ochrony zieleni wysokiej na terenie miasta w ramach prowadzonych przez Urząd Miasta
Nowy Targ działań proekologicznych zakupiono sadzonki w ilości 1000 szt. 519 szt. sadzonek
zostało nieodpłatnie przekazane mieszkańcom miasta Nowego Targu w celu obsadzenia ich na
swoim terenie (coroczna akcja: „Załatw sprawę i posadź drzewo”). 481 szt. sadzonek zostało
przekazane Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu celem posadzenia
w strefie ochronnej miejskiej oczyszczalni ścieków. Ze środków Gminy Miasto Nowy Targ zostało
również zakupionych 150 szt. drzewek i krzewów celem obsadzenia i uzupełnienia zieleni w
pasach drogowych ulic miejskich i rekompensaty za wycięte uschnięte drzewa. Zakupiono
również w tym celu paliki i ziemię ogrodniczą. W ramach wydawanych przez Burmistrza Miasta
Nowy Targ decyzji na usunięcie drzew z terenów prywatnych nieruchomości, w rekompensacie za
ubytki powstałe w środowisku naturalnym za usunięte drzewa nasadzono 194 sztuk drzewek o
różnych gatunkach.
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3.1.4.4. Spójna polityka na szczeblu
lokalnym uwzględniająca priorytety
poprawy jakości powietrza

Podpisano porozumienie z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska
w Krakowie w zakresie uczestnictwa w pracach III Sekcji Podzespołu Lokalnych Programów
Ochrony Powietrza w celu rozpoczęcia w 2014 roku okresowych pomiarów jakości powietrza na
terenie miasta Nowy Targ w zakresie stężeń pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku siarki
i benzo(alfa)pirenu w powietrzu.

3.1.2.5. Rozwój komunikacji publicznej
oraz wdrożenie energooszczędnych i
niskoemisyjnych rozwiązań w
transporcie publicznym

W 2013 roku powstała nowa linia komunikacji miejskiej MZK Nr 12 na trasie: ul. Wojska
Polskiego - os. Gazdy w Nowym Targu

3.1.1.4. Rozbudowa sieci gazowych
zapewniająca podłączenie nowych
użytkowników

Na terenie miasta Nowy Targ Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu Nowy
Targ, wykonywała w 2013 r. przyłącza nowych użytkowników do sieci gazowej

Tabela 3 Zadania zrealizowane przez Gminę Miasto Nowy Targ w latach 2010 - 2012 w ramach realizacji
założeń ujętych w Programie Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego:

Lp. Opis realizacji działania w 2010 roku Koszty łącznie
w tys. zł

Uzyskane dofinansowanie
zewnętrzne w tys. zł

1

Przebudowa ulic: Bolesława Wstydliwego, Orkana,
Ogrodowej i Sokoła, w ramach programu: Rewitalizacja
Centrum Nowego Targu dofinansowanego ze środków
MRPO (remonty o długości 0,923 km)

3 028,514 1 733,984

2

Prace prowadzone w mieście Nowy Targ na drogach
miejskich (prace remontowe prowadzone na odcinkach
dróg o długości łącznej 1,597 km, mokre czyszczenie na
odcinkach dróg o długości łącznej 45 km)

2 315,986 0

3 Kotłownia gazowa w budynku Miejskiego Przedszkola
Nr 4

72,654 0

4
Termomodernizacja budynku miejskiego przy ul.
Podtatrzańskiej 47a 142,779

67,068 (pożyczka z
WFOŚiGW)

Opis realizacji działania w 2011 roku

5

1. Wykonanie systemu automatyki kotłowni węglowej
przy ul. Szaflarskiej 108 w Nowym Targu - 1 394 000 zł.

2. Wymiana węzła hydroelewatorowego na kompaktowy
węzeł wymiennikowy - 32 000 zł.

1 426 0,0

6
Czyszczenie dróg miejskich na mokro: 47 km z
częstotliwością 1x w tygodniu

6 km z częstotliwością 1x w miesiącu

190 10
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7

Zrealizowano kampanię edukacyjną dla mieszkańców
miasta w formie rozprowadzenia ulotek i posterów
dotyczących zagrożeń zdrowotnych powodowanych
przez spalanie odpadów w przydomowych paleniskach
(ponowne rozplakatowanie posterów "Niebezpieczne
Spalanie" na tablicach ogłoszeń)

0 0

8

Za pośrednictwem Straży Miejskiej w 2011 roku
dokonywano kontroli interwencyjnych nieruchomości
położonych na terenie miasta Nowy Targ w zakresie
gospodarki ściekowej i odpadami w ramach których
nałożono 55 mandatów karnych na kwotę łączną w
wysokości 7 600 zł. Łącznie 788.

0 0

9

1. Zakupienie 1 samochodu o niskiej emisji do
wykorzystania służbowego Straży Miejskiej 75 990 zł.

2. Zakup 4 autobusów spełniających normę emisji spalin
EURO 5 - 2 207 000 zł

2 283 0

Opis realizacji działania w 2012 roku

10

Wymiana węzłów hydro elewatorowych (bez regulacji)
na kompaktowe węzły wymiennikowe z automatyczną
regulacją pogodową poprawiającą racjonalne zużycie
ciepła u odbiorców - 12 szt.

291 0

11
Co najmniej raz w miesiącu czyszczono nawierzchnie
ulic miejskich na mokro, wyremontowano 1,13 km
nawierzchni ulic i dróg

887 248

12

Przeprowadzono Happening Ekologiczny z okazji
Światowego Dnia Ziemi przy udziale Gimnazjum nr 1
którego głównym tematem była dbałość o zieleń,
poprawną gospodarkę odpadami w tym szkodliwość
wynikająca ze spalania odpadów.

2,5 0

13 Przeprowadzono 48 kontroli gospodarstw domowych i
nałożono 6 mandatów na łączną kwotę 1400 zł.

0 0

14
Zakupiono 6 autobusów spełniających normę EURO 5
na potrzeby obsługi przez Miejski Zakład Komunikacji w
Nowym Targu

3 439,6 2 192,1
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Tabela 4 Bilans wydatków GFOŚiGW na działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji na terenie
miasta Nowy Targ w okresie od czerwca 2006 roku do końca 2009 roku.

Bilans wydatków GFOŚiGW na działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Nowy Targ w
okresie od czerwca 2006 roku do końca 2009 roku.

rok
Ilość

dofinansowanych
[szt.]

Rodzaj zainstalowanego
medium grzewczego

Rodzaj budynku, w którym
zainstalowano system grzewczy

Koszty w zł
poniesione na

dotacje

26 ekogroszek mieszkalne 42 500

2 ekogroszek usługowe 6 000

5 gaz mieszkalne 13 500

1 gaz usługowy pow. 150 m2 4 500

1 olej mieszkalny 2 500

od czerwca
2006

1

36

kolektor słoneczny mieszkalny 3 500

72 500

16 ekogroszek mieszkalne 24 000

1 ekogroszek mieszkalny pow. 200 m2 2 000

2 gaz mieszkalne 5 000

3 gaz usługowe pow. 150 m2 13 500

2007

2

24

gaz usługowe 7 000

51 500

13 ekogroszek mieszkalne 19 500

3 ekogroszek mieszkalne pow. 200 m2 6 000

1 ekogroszek usługowy pow. 150 m2 3 000

5 gaz mieszkalne 12 500

1 gaz usługowy 3 500

2008

1

24

gaz usługowy pow. 150 m2 4 500

49 000

9 ekogroszek mieszkalne pon. 200 m2 13 500

1 ekogroszek mieszkalno-usługowy pow. 150 m2 4 000

1 drewno mieszkalny pon. 200 m2 2 500

5 gaz mieszkalne pon. 200 m2 12 500

1 ekogroszek mieszkalne pow. 200 m2 2 000

2 ekogroszek usługowe pow. 150 m2 6 000

1 ekogroszek usługowy pon. 150 m2 2 000

2009

1

21

gaz mieszkalny pow. 200 m2 3 500

46 000

suma 105 219 000

Powyższe zestawienie obrazuje działania podjęte przez władze Gminy Miasto Nowy Targ,
mające na celu realizację zadań wynikających z obowiązków nałożonych na gminę przez
Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego oraz działania podjęte przez
Gminę Miasto Nowy Targ przed uchwaleniem w/w POPWM. Należy do nich zarówno szereg
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czynności poszerzających świadomość ekologiczną mieszkańców jak i wsparcie finansowe
do eliminacji niskosprawnych urządzeń, rozwoju komunikacji rowerowej oraz innych działań
proekologicznych. Ważnym krokiem władz Gminy Miasto Nowy Targ było podpisanie
porozumienia z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Krakowie,
które dotyczyło m.in. okresowych pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Nowy Targ
w zakresie stężeń pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku siarki i benzo(a)pirenu w powietrzu.

Ze sprawozdania z wykonanych na terenie MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. przy ul. Powstańców
Śląskich 1 w Nowym Targu okresowych pomiarów zanieczyszczenia powietrza
zrealizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w I półroczu
2014 roku, wynika, że na terenie Gminy Miasto Nowy Targ występują wysokie stężenia
B(a)P, co wskazuje, że dominujący wpływ na występujące w powietrzu zanieczyszczenia
mają wysokoemisyjne piece, w których zachodzi nieefektywne niskotemperaturowe spalanie
paliw stałych. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie sugeruje w tym
zakresie potrzebę wycofywania z rynku zasiarczonych i słabej jakości węgli.

Efekt redukcji emisji w wyniku podjętych inwestycji wynosi dla PM10 - 528,03 kg, PM 2,5 –
443,30 kg, benzo(a)pirenu 0,33 kg, SO2 – 1003,34 kg, NO2 – 59,15 kg, a dla CO2 -
42585,27 kg (źródło: sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza 2013 – Miasto
Nowy Targ).

Z corocznych sprawozdań z realizacji POP do Marszałka Województwa Małopolskiego
wynika, że łączna suma wydatków na ochronę powietrza w gminie w latach 2010 – 2013
wyniosła 16 346 313 zł (2010: 5 559 933 zł, 2011: 3 899 000 zł, 2012: 4 620 100 zł, 2013:
2 267 280 zł), z czego środki własne stanowiły ok 70%. W latach 2010 – 2013 dokonano
ponadto 2 termomodernizacje oraz wymianę taboru transportowego na bardziej ekologiczny
w liczbie 12 sztuk. Liczba kontroli gospodarstw domowych ogółem przeprowadzonych w
wyżej wymienionych latach z udziałem pracowników gminy, w zakresie prawidłowości
stosowania paliw stałych w instalacjach grzewczych wynosiła 103. Wystawiono również 6
mandatów nałożonych wynikiem kontroli, opiewających na łączną kwotę 1200 zł.

ANALIZA RODZAJU ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY MIASTO NOWY TARG
NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI
Pomimo zrealizowanych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ działań, emisja zanieczyszczeń
do powietrza z indywidualnych źródeł jest nadal znaczącym problemem. W związku z tym
wykonano analizę tych źródeł poprzez ankietyzację oraz wizję lokalną. Na podstawie
uzyskanych wyników scharakteryzowano źródła niskiej emisji (sektor komunalno-bytowy), co
stanowi podstawę do zaplanowania działań (część III programowa PONE).

ZASTOSOWANA METODA INWENTARYZACJI
W celu scharakteryzowania istniejących źródeł na terenie gminy przeprowadzono
ankietyzację wśród mieszkańców, którą objęte były wszystkie budynki na terenie miasta,
poza budynkami wielorodzinnymi. Wykonano również wizję lokalną na terenie miasta.

Ankietyzacja została poprzedzona kampanią informacyjną polegającą na rozwieszeniu
w strategicznych miejscach miasta plakatów, ogłoszeniami podczas Mszy Świętych
w kościołach oraz informacją podaną przez pracownika Urzędu Miasta Nowy Targ w lokalnej
telewizji kablowej. Ankiety dostarczone były do mieszkańców drogą pocztową, można było je
także wypełniać drogą elektroniczną lub pobrać ze strony Urzędu Miasta. Mieszkańcy mieli
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możliwość wypełniania ankiet przez okres 3 tygodni (z możliwością uzupełnień w kolejnych
tygodniach), a następnie wrzucania ich do specjalnie oznakowanych pudełek umieszczonych
w szkołach na terenie miasta oraz w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ.

Ankiety adresowane były do mieszkańców miasta, mieszkających w budynkach
jednorodzinnych wolnostojących, w zabudowie szeregowej, w budynkach wielorodzinnych,
korzystających z indywidualnych źródeł ciepła.

Kolejnym etapem inwentaryzacji była inwentaryzacja terenowa. Zespół ankieterów przy
współpracy ze Strażą Miejską przeprowadzał ankietyzację wśród mieszkańców. Efektem
działań terenowych było zebranie większej ilości ankiet niż podczas poprzedniego etapu,
a także zebranie deklaracji od mieszkańców dotyczących wymiany źródeł ciepła. Wykonano
również wizję lokalną na terenie gminy.

ANALIZA WYNIKÓW INWENTARYZACJI – CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Analizie poddano następujące zagadnienia dotyczące budynków:

 strukturę wiekową indywidualnych budynków mieszkalnych,
 stan okien,
 ocieplenie budynku (okna, ściany, dach/stropodach),
 rodzaj ogrzewania istniejącego,
 strukturę i zużycie paliw wykorzystywanych na cele grzewcze,
 deklarowane potrzeby modernizacji,
 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 zainteresowanie wymianą starego źródła ciepła na nowe, ekologiczne.

Analizę przeprowadzono w oparciu o zebrane ankiety, deklaracje oraz wyniki wizji terenowej
dla 1012 obiektów. Pozyskane dane i wyniki analizy pozwalają dobrze ocenić stan istniejący
systemów grzewczych na terenie miasta oraz plany modernizacji systemów grzewczych
mieszkańców, którzy wypełnili ankiety i deklaracje.

Strukturę wiekową indywidualnych budynków mieszkalnych, do których zaliczono budynki
jednorodzinne oraz wielorodzinne, przedstawia rysunek 2.
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Rysunek 2 Struktura wiekowa budynków mieszkalnych (opracowanie własne na podstawie danych z
ankiet)

Z powyższego rysunku wynika, ze zaledwie 14% obiektów stanowią budynki nowe,
wybudowane po 2000 roku, natomiast największą grupę budynków (23%) stanowią budynki
powstałe w latach 1981 – 2000. Najmniejszą grupę obiektów stanowią budynki powstałe
w okresie przed- i powojennym.

Większość zinwentaryzowanych budynków na terenie Miasta Nowy Targ (68%) posiada
ocieplane ściany, dzięki czemu nawet stare budynki mogą być bardziej energooszczędne.

Rysunek 3 Procentowy udział budynków posiadających ocieplenie ścian (opracowanie własne na
podstawie danych z ankiet)
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Na poniższym rysunku przestawiono stan okien w budynkach mieszkalnych oceniony przez
ankietowanych.

Rysunek 4 Stan okien indywidualnych budynków mieszkalnych (opracowanie własne na podstawie
danych z ankiet

Jak wynika z powyższego rysunku, w 85% przypadków, mieszkańcy oceniają stan okien jako
dobry, natomiast tylko w 2% budynków okna wymagają wymiany ze względu na ich zły stan
techniczny przekładający się bezpośrednio na energooszczędność obiektu. Pozostała
wartość wynosząca 13% to stan okien określony przez ankietowanych jako dostateczny.

Poniższy rysunek przedstawia strukturę pokrycia potrzeb cieplnych przebadanych
mieszkańców Nowego Targu. Spośród wszystkich budynków na terenie Gminy Miasto Nowy
Targ, 3% stanowią budynki podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, natomiast struktura
zapotrzebowania na ciepło zaspokajana z innych źródeł została uzupełniona na podstawie
danych z ankiet.

Rysunek 5 Struktura pokrycia potrzeb cieplnych w budownictwie mieszkaniowym na terenie Miasta Nowy
Targ (opracowanie własne na podstawie danych z ankiet)
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Na rysunku 6, na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Miasta oraz danych z ankiet,
przedstawiono strukturę pokrycia zapotrzebowania na ciepło wśród respondentów przez
poszczególne paliwa.

Rysunek 6 Struktura pokrycia zapotrzebowania na ciepło przez poszczególne paliwa w mieszkaniach
(opracowanie własne na podstawie danych z ankiet)

Z powyższego rysunku wynika, że podstawowymi nośnikami ciepła są odpowiednio: węgiel,
drewno i gaz. Pozostałe paliwa stanowią niewielki procent w pokrywaniu zapotrzebowania
na ciepło. Warto przypomnieć, iż kluczowy udział w powstawaniu niskiej emisji ma spalanie
przede wszystkim węgla w domowych piecach grzewczych, spośród których większość jest
w złym stanie technicznym.

W ankietach pytano również o wykorzystania odnawialnych źródeł energii (rysunek 7).
Wyniki ankiety wskazują, że odnawialne źródła energii zainstalowane są w zaledwie 10%
budynków mieszkalnych, w większości panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz
pompy ciepła.

Rysunek 7 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w indywidualnych budynkach mieszkalnych wśród
respondentów (opracowanie własne na podstawie danych z ankiet)
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Niniejszy Program ma na celu przedstawienie danych inwentaryzacyjnych dotyczących
źródeł ciepła na terenie miasta oraz wytypowanie liczby instalacji wymagających
modernizacji oraz wymiany. Dzięki przeprowadzonej ankiecie można szacunkowo określić
chęć mieszkańców do przystąpienia do Programu. Na poniższym rysunku przedstawiono
dane dotyczące zainteresowania wymianą źródeł ciepła.

Rysunek 8 Procentowy udział mieszkańców zainteresowanych wymianą źródła ciepła (opracowanie
własne na podstawie danych z ankiet)

Biorąc pod uwagę wyniki ankietyzacji, 58% mieszkańców Nowego Targu, deklaruje chęć
wymiany starego, nieefektywnego i nieekologicznego źródła ciepła na nowe, z czego 4%
nawet w przypadku nie otrzymania dofinansowania. 42% badanych nie jest zainteresowana
wymianą źródła ciepła na nowe, wśród wymienianych powodów najczęściej pojawiał się brak
środków finansowych oraz już posiadane nowe źródło ciepła.

OKREŚLENIE STRUKTURY ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY MIASTO NOWY TARG
Określenia ilości i rodzaju źródeł niskiej emisji na terenie gminy dokonano ekstrapolując
wyniki zebranych ankiet na obszar całego miasta, z uwzględnieniem istniejącej struktury
wiekowej budynków. W analizie uwzględniono również ilość budynków przyłączonych do
sieci gazowej i wykorzystujących gaz w celach grzewczych a także budynki podłączone do
sieci ciepłowniczej.

Z danych uzyskanych z Urzędu Miasta wynika, że łączna ilość budynków na terenie miasta
wynosi 4 425, w których znajduje się 10 877 mieszkań (stan na 2013 rok). Do sieci
ciepłowniczej podłączonych jest 135 (3%) budynków. Na terenie miasta jest 1182 odbiorców
wykorzystujących gaz ziemny w celach grzewczych1 (677 odbiorców – indywidualnych

1 Informacje uzyskane na podstawie danych o taryfach dystrybutora gazu
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kotłowni oraz 505 odbiorców indywidualnych – mieszkania). Pozostałe mieszkania
ogrzewane są w sposób indywidualny wg. nośników ciepła:

 węgiel – 2 233 budynków;
 drewno – 1 031 budynków;
 gaz – 515 budynków;
 olej opałowy – 171 budynków;
 energia elektryczna – 170 budynków;
 trociny, pelet – 170 budynków.

Analizując strukturę wiekową budynków w Gminie Miasto Nowy Targ, 620 obiektów (14%)
stanowią budynki wybudowane po 2000 roku, w których znajduje się stosunkowo nowe
źródło ciepła, natomiast w pozostałych budynkach mogą występować niesprawne i stare
instalacje kotłów węglowych (tabela 5). W związku z tym działania powinny koncentrować się
na budynkach starszych, głównie tych powstałych w okresie przed- i powojennym.

Tabela 5 Struktura wiekowa budynków na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ (źródło: Urząd Miasta Nowy
Targ)

Przedział wiekowy
budynków

% udział w
strukturze
wiekowej

Ilość
budynków

[szt.]

Do 1918 2% 89

1919 - 1944 11% 487

1945-1960 17% 753

1961 - 1970 16% 709

1971-1980 17% 750

1981 - 2000 23% 1017

Po 2000 14% 620

Suma 4425

Należy zaznaczyć, iż zdarza się, że mieszkańcy wykorzystują jednocześnie kilka rodzajów
paliw, np. węgiel i drewno lub węgiel i gaz.
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CZĘŚĆ III - PROGRAMOWA

ANALIZA PRZEWIDYWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W CELU REDUKCJI EMISJI
Zgodnie z założeniami podstawowymi w Programie Ochrony Powietrza, obniżenie
zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery na terenie miasta Nowy Targ nastąpi przede
wszystkim poprzez likwidację lub wymianę źródeł ciepła opartych na węglu oraz drewnie.
Odbędzie się to na drodze wymiany kotła centralnego ogrzewania lub instalacji centralnego
ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Ponadto będą realizowane również inne działania
wskazane w POPWM, niedotyczące bezpośrednio wymiany indywidualnych źródeł
ogrzewania.

Poniżej przedstawiono analizę przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji na
terenie gminy, z uwzględnieniem oczekiwanego efektu ekologicznego jak i możliwości gminy,
biorąc pod uwagę ekonomię realizacji przedsięwzięcia. Wykonanie wyżej wskazanych
inwestycji jest ograniczone dobrą wolą mieszkańców, którzy nie są zobligowani do
współpracy w opisanym zakresie żadną podstawą prawną.

OKREŚLENIE RODZAJU PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH REDUKCJI EMISJI W GMINIE
MIASTO NOWY TARG
Z możliwych do zastosowania na terenie gminy źródeł ciepła dla gospodarstw domowych
należy wskazać:

 Kotły gazowe (gaz ziemny oraz gaz płynny),
 Kotły zasilane energią elektryczną,
 Kotły olejowe,
 Kotły na węgiel oraz biomasę o sprawności energetycznej większej lub równej 80%

odpowiadające klasie 4 wg normy PN-EN 303-5: 2012,
 Kotły na węgiel oraz biomasę o sprawności energetycznej większej bądź równej 87%

odpowiadające klasie 5 wg normy PN-EN 303-5: 2012,
 Pompy ciepła,
 Sieć ciepłownicza (w ograniczonym stopniu).

Ze względów ekonomicznych źródła oparte na oleju opałowym, gazie ciekłym oraz energii
elektrycznej będą miały niewielkie znaczenie – koszty ogrzewania domów w tych
przypadkach należą do najwyższych, spośród analizowanych możliwości (rysunek 9). Należy
wskazać, że zastosowanie OZE (pompy ciepła oraz kolektory) wpływa znacznie na
ograniczenie kosztów ogrzewania (i redukcję emisji). Natomiast sieć ciepłownicza jest tylko
wykorzystywana do podłączeń budynków wielomieszkaniowych.
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Rysunek 9 Roczne koszty ogrzewania domu 160 m2 wraz z wodą użytkową (wg cen z lipca 2013 r.).
Źródło: http://www.viessmann.pl/

Mając na względzie ograniczenie wysokich kosztów ogrzewania z wykorzystaniem gazu oraz
wysoki koszt funkcjonowania ogrzewania olejowego, LPG i elektrycznego, jako realną
alternatywę w zakresie ograniczania niskiej emisji należy wskazać wykorzystanie
niskoemisyjnych źródeł węglowych, spełniających standardy emisji zgodne z normą PN-EN
303-5:2012.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ
Na podstawie analizy stanu istniejącego oraz z uwzględnieniem technicznych
i ekonomicznych możliwości modernizacji istniejących systemów grzewczych, do realizacji w
ramach programu ograniczania niskiej emisji jako główne działania wskazano następujące
przedsięwzięcia:

1. Wymiana starych źródeł węglowych na niskoemisyjne na paliwa stałe:
 kotły na węgiel oraz biomasę o sprawności energetycznej większej bądź

równej 80% odpowiadające klasie 4 wg normy PN-EN 303-5: 2012
(instalowane do 30.06.2015 r.)

 kotły na węgiel oraz biomasę o sprawności energetycznej większej bądź
równej 87% odpowiadające klasie 5 wg normy PN-EN 303-5: 2012
(instalowane po 01.07.2015 r.)

2. Wymiana starych źródeł węglowych i opalanych drewnem na kotły olejowe, gazowe
oraz na energię elektryczną.
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3. Zastosowanie pomp ciepła.
4. Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (o ile to możliwe).

Dodatkowo, jako wspierające kierunki działań ograniczających niską emisję, należy uznać:

 Edukację ekologiczną mieszkańców,
 Wyeliminowanie spalania odpadów oraz ograniczenie spalania pozostałości

roślinnych na powierzchni ziemi,
 Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję poprzez regularne remonty,

mycie i poprawę jakości dróg,
 Rozwój komunikacji rowerowej,
 Poprawę warunków przewietrzania miasta,
 Spójną politykę na szczeblu lokalnym uwzględniającą priorytety poprawy jakości

powietrza,
 Rozwój komunikacji publicznej oraz wdrożenie energooszczędnych i niskoemisyjnych

rozwiązań w transporcie publicznym,
 Rozbudowę sieci gazowej zapewniającej podłączanie nowych użytkowników,
 Rozbudowę sieci ciepłowniczej zapewniającej podłączanie nowych użytkowników (w

miarę możliwości technicznych i finansowych).

LIKWIDACJA I WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA
Likwidacja starych niskosprawnych źródeł ciepła i zastępowanie ich nowoczesnymi źródłami
grzewczymi jest podstawowym działaniem służącym ograniczeniu niskiej emisji na terenie
Gminy Miasto Nowy Targ.

PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej jest nie tylko rozwiązaniem najbardziej
efektywnym ekologicznie, ale również niesie ze sobą szereg korzyści dla użytkownika, takich
jak konkurencyjna cena ciepła, wysoki komfort użytkowania czy wysokie bezpieczeństwo
działania. Do negatywnych aspektów należą utrudnienia wynikające z prowadzenia
niezbędnych prac ziemnych, czyli czasowe zjawisko zwiększonego pylenia i hałasu, oraz
utrudnienia w ruchu komunikacyjnych.

Korzyści wynikające z kompleksowego charakteru tego rodzaju źródła ciepła to przede
wszystkim:
 pełna redukcja emisji innych zanieczyszczeń (z indywidualnego źródła),
 rozwiązanie problemu magazynowania oraz zasilania w paliwo,
 rozwiązanie problemu wywozu odpadów procesu spalania,
 zapewnienie mieszkańcom dostępu do ciepłej wody użytkowej,
 rozwiązanie problemu starzenia się instalacji spalania i pogarszania się parametrów

emisji w przyszłości.

Rozwój sieci ciepłowniczej na terenie miasta Nowy Targ pomimo bardzo wysokich efektów
ekologicznych poza obecnie korzystającymi z tego źródła ciepła nieruchomości
wielomieszkaniowych (bloków) jest w obecnym czasie utrudniony przede wszystkim ze
względu na brak istniejącej infrastruktury uniemożliwiającej techniczne wykonanie podłączeń
nieruchomości indywidualnych. Ponadto wynika to również z rozbudowy sieci infrastruktury
ciepłowniczej, ale tylko w scentralizowanej części miasta gdzie zlokalizowane są budynki
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wielomieszkaniowe. W związku z powyższym, rozwiązanie polegające na przyłączeniu
większej liczby mieszkańców do sieci ciepłowniczej nie jest brane pod uwagę w niniejszym
opracowaniu.

WYMIANA KOTŁA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (C.O.)
I/LUB CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ (C.W.U.)
Wymiana kotła wymaga podjęcia zasadniczej decyzji dotyczącej wyboru rodzaju spalanego
paliwa. Od niej zależą późniejsze koszty eksploatacyjne, bezpieczeństwo i komfort
użytkowania. Zmiana paliwa na ekologiczne odnosi się do konwersji z tradycyjnego węgla na
gaz ziemny, olej opałowy, energię elektryczną lub pompę ciepła. Należy uwzględnić tutaj
również pozostanie przy tradycyjnym węglu/biomasie, przy zastosowaniu nowoczesnych
kotłów niskoemisyjnych 4 lub 5 klasy sprawności, ze względu na politykę Sejmiku
Województwa Małopolskiego jak również WFOŚiGW w Krakowie. Charakterystyki kotłów
przedstawione są poniżej.

Kotły gazowe

– Opalane gazem ziemnym

Wykonanie przyłącza gazowego jest obowiązkiem zakładu gazowniczego, natomiast
przebieg instalacji na działce zależy od indywidualnego właściciela działki. Wykonując
instalacje należy się trzymać ściśle wyznaczonych kryteriów zapewniających jej
bezpieczeństwo oraz sprawność. Należą do nich: wyznaczenie strefy kontrolowanej (pas
o szerokości 1m, na którym nie można wznosić żadnych budowli, sadzić drzew ani układać
przewodów) oraz zachowanie bezpiecznej odległości 0,5 m od ogrodzenia. Właściciel działki
w pierwszej kolejności zwraca się z pismem do zakładu gazowniczego o określenie
możliwości wykonania przyłącza gazowego. Dopiero na tej podstawie – jeżeli jest ono
możliwe - zawiera z przedsiębiorstwem gazowniczym tzw. „umowę przyłączeniową”
zobowiązującą dostawce gazu do zaprojektowania i wykonania przyłącza gazowego,
a właściciela działki do zlecenia wykonania projektu, uzyskania pozwolenia na budowę,
wybranie wykonawcy. Po wykonaniu instalacji jest ona sprawdzana, podlega odbiorowi
kominiarskiemu, a następnie zostaje podpisana „Umowa na dostawę gazu”.

Na terenie Gminy Miasta Nowy Targ w przeliczeniu na jednego mieszkańca znajduje się
najwięcej nieczynnych przyłączy gazowych w odniesieniu do całego województwa
małopolskiego. Daje to potencjał dla przyszłych inwestycji.

– Opalane gazem płynnym

Gaz płynny wymaga przechowywania w specjalnym zbiorniku, który może znajdować się pod
lub nad ziemią. Jego wielkość uzależniona jest od mocy znajdujących się w domu urządzeń
grzewczych. Podobnie jak w przypadku kotła opalanego gazem ziemnym wykonanie
instalacji i załatwienie jej odbioru zapewnia dostawca gazu. Najczęściej do celów ogrzewania
proponowany jest czysty propan lub mieszanka propanu i butanu. Stosowane w lokalizacjach
gdzie poprowadzenie sieci gazowej jest znacznie utrudnione lub niemożliwe. Inwestycje te
cechują się wysokimi kosztami, co powoduje, że są one sporadycznie wykorzystywane.
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W niniejszym Projekcie nie rozpatrujemy możliwości wykorzystania gazu płynnego, a jedynie
gaz ziemny.

Kotły gazowe można podzielić:
 ze względu na usytuowanie: stojące, wiszące,
 pod względem funkcjonalnym: jedno i dwu funkcyjne (dwu funkcyjne ogrzewają wodę

nie tylko do celów grzewczych, ale również w zamiarze przygotowania ciepłej wody
dla użytkowników),

 ze względu na budowę komory spalania: kotły z otwartą i zamknięta komorą spalania,
 ze względu na sposób działania: tradycyjne i kondensacyjne.

Kotły olejowe

Kotły olejowe różnią się od kotłów gazowych głównie kosztami eksploatacyjnymi, które są
dużo wyższe, m. in. dlatego, że pomimo dużego zautomatyzowania wciąż wymagają stałego
nadzoru. Do kotłów o najwyższej efektywności należą kotły kondensacyjne, których
sprawność jest o 10% wyższa od tradycyjnych kotłów olejowych. Użytkowanie tego rodzaju
instalacji wiąże się przestrzeganiem następujących wymogów budowlanych oraz
instalacyjnych: kubatura pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł, nie może być mniejsza
niż 8 m3, wysokość minimalna 2,2 m, magazynowanie paliwa w zbiornikach, z których
automatycznie przekazywane jest do kotła, wykonanie przewodu odprowadzającego spaliny
ze stali kwasoodpornej, przetrzymywanie zbiornika w tym samym pomieszczeniu co kocioł
pod warunkiem, że jego pojemność nie przekracza 1 m3.

Kotły na węgiel i biomasę o sprawności energetycznej większej bądź równej 80% i
87% odpowiadające kolejno klasie 4 i 5 wg normy PN – EN 303 – 5: 2012

Wartości parametrów obowiązujących dla kotłów instalowanych po 1 lipca 2015 r., co
odpowiada klasie 5 wg normy PN – EN 303 – 5:2012, dla wszystkich paliw dopuszczalnych
w instrukcji użytkowania urządzenia to stężenie pyłu całkowitego w gazach wylotowych
wyznaczone przy 10% O2 odniesione do spalin suchych, 0°C, 1013 mbar dla obciążenia
100% mocy nominalnej kotła o sprawności 87% nie może osiągać wartości większej niż 40
mg/m3, natomiast wartość OGC nie może wynosić więcej niż 20 mg/m3.

Wartości parametrów dla kotłów instalowanych do 30 czerwca 2015 r. o sprawności
energetycznej większej bądź równej 80 %, co odpowiada 4 klasie wg normy PN-EN 303-
5:2012 to stężenie pyłu całkowitego w gazach wylotowych wyznaczone przy 10% O2

odniesione do spalin suchych , 0°C, 1013 mbar dla obciążenia 100% mocy nominalnej kotła
nie może osiągnąć wartości większej niż 60 mg/m3, natomiast wartości OGC nie więcej niż
30 mg/m3.

Ogrzewanie elektryczne

Energia elektryczna jest atrakcyjnym źródłem energii ze względu na swoja dostępność oraz
zapewnianie urządzeniom wysokiej sprawności. Zakłady elektryczne posiadają specjalne
oferty kierowane do osób ogrzewających dom energią elektryczną. Oferują one na przykład
zmiany stawek za prąd w ciągu doby, tygodnia czy z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych
od pracy. Właściciel instalacji może wybrać z pomiędzy następujących źródeł ciepła:
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grzejników elektrycznych, pieców akumulacyjnych i podłogowego ogrzewania
akumulacyjnego.

Pompy ciepła

Pompa ciepła to instalacja wymuszająca przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze
do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi
przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej lub energii
cieplnej. Wyszczególnia się kilka rodzajów pomp ciepła, są to: powietrzna (ASHP), gruntowa
(GSHP), powietrzno-wlotowa (EAHP) oraz wodna (WSHP).

OKREŚLENIE ILOŚCI I RODZAJU PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH NA TERENIE
GMINY MIASTO NOWY TARG W RAMACH PONE
Poniższe tabele 6 i 7 ukazują zestawienie danych z Urzędu Miasta Nowy Targ, dotyczących
zebranych do połowy listopada 2014 roku deklaracji mieszkańców w sprawie wymiany
starych pieców c.o. na nowoczesne media grzewcze z podziałem na dwa etapy w zakresie
terminów realizacji zadeklarowanych inwestycji:

I – do końca 2017 roku,

II – od 2018 do końca września 2020 roku,

pod warunkiem uzyskania dofinansowania co najmniej 50% poniesionych kosztów.

Tabela 6 Ilość deklaracji mieszkańców miasta w sprawie wymiany starych pieców c.o. do końca 2017 roku

Termin graniczny
dokonania

modernizacji
kotłowni c.o.

Ilość
deklaracji
wymiany
starego

pieca c.o.
[szt.]

Wymiana
na kocioł
na gaz z

sieci
[szt.]

Wymiana na
kocioł na węgiel

o sprawności
energetycznej
większej bądź
równej 80%
(4 generacji)

[szt.]

Wymiana na
kocioł na
węgiel o

sprawności
energetycznej
większej bądź
równej 87%
(5 generacji)

[szt.]

Wymiana
na pompę

ciepła
[szt.]

Wymiana na kocioł
na biomasę o
sprawności

energetycznej
większej bądź
równej 87 %

(5 generacja) [szt.]

Do czerwca 2015
roku

19 - 19 - - -

Do końca 2015 roku 72 19 - 52 1 -

Do końca 2016 roku 35 7 - 26 - 2

Do końca 2017 roku 42 12 - 28 - 2

Suma [szt.] 168 38 19 106 1 4

Do połowy listopada 2014 roku złożono do Urzędu Miasta Nowy Targ 168 deklaracji
dotyczących planowanych do zrealizowania inwestycji modernizacji kotłowni c.o. z łącznym
terminem realizacji do końca 2017 roku, z czego zdecydowana większość (157 deklaracji)
dotyczy wymiany c.o. w budynkach mieszkalnych. Jedna deklaracja dotyczy budynków
usługowych i 10 budynków mieszkalno- usługowych. Powierzchnia budynków, na podstawie
złożonych do Urzędu Miasta Nowy Targ deklaracji przez
właścicieli/użytkowników/administratorów nieruchomości, waha się od 27 m2 do 411 m2.
Stare piece c.o. są obecnie opalane węglem, drewnem, ekogroszkiem, koksem, trocinami
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lub peletem. Moc nowych instalacji w zależności od ich rodzaju i powierzchni budynku waha
się od 10 do 95 kW.

Tabela 7 Ilość deklaracji mieszkańców miasta w sprawie wymiany starych pieców c.o. w latach od 2018
do 2020 roku

Termin graniczny
dokonania

modernizacji
kotłowni c.o.

Ilość
deklaracji
wymiany
starego

pieca c.o.
[szt.]

Wymiana
na kocioł na
gaz  z sieci

[szt.]

Wymiana na
kocioł na węgiel

o sprawności
energetycznej
większej bądź
równej 87%

 (5 generacji)
[szt.]

Wymiana
na pompę

ciepła [szt.]

Wymiana na kocioł
na biomasę o
sprawności

energetycznej
większej bądź
równej  87 %
(5 generacja)

[szt.]

Do końca 2018 roku 13 5 8 0 0

Do końca 2019 roku 17 2 13 1 1

Do końca września
2020 roku 112 22 80 7 3

Suma [szt.] 142 29 101 8 4

Złożono ponadto 142 deklaracje dotyczące planowanych do zrealizowania inwestycji
modernizacji kotłowni c.o. od początku 2018 roku do końca września 2020 roku. Większość
deklaracji dotyczy wymiany w budynkach mieszkalnych. Powierzchnia budynków, na
podstawie złożonych do Urzędu Miasta Nowy Targ deklaracji przez
właścicieli/użytkowników/administratorów nieruchomości, waha się od 80 m2 do 380 m2.
Stare piece c.o. są obecnie opalane węglem, drewnem, koksem, trocinami. Moc nowych
instalacji, w zależności od ich rodzaju i powierzchni budynku, waha się od 10 do 45 kW.

WSTĘPNA ANALIZA EKOLOGICZNA REALIZACJI PROGRAMU
W „Programie Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego” dla Gminy Miasto Nowy
Targ, wskazano jako docelową redukcję emisji do 2015 roku: pyłu PM2,5 w wielkości 17,06
Mg/rok, pyłu PM10 w wielkości 17,18 Mg/rok benzo(a)pirenu w wielkości 0,010 Mg/rok.
Natomiast docelowo do 2023 roku wskazano redukcję emisji: pyłu PM2,5 w wielkości 76,75
Mg/rok, pyłu PM10 w wielkości 77,30 Mg/rok, benzo(a)pirenu w wielkości 0,04 Mg/rok.

Do roku 2015 aby osiągnąć założone cele redukcji, należałoby zlikwidować:

 PM2,5 - 436 kotłów,
 PM10 – 434 kotły,
 B(a)P – 379 kotłów.

Do roku 2023 aby osiągnąć założone cele redukcji należałoby zlikwidować:

 PM2,5 – 1526 kotłów,
 PM10 – 1522 kotły,
 B(a)P - 1136 kotłów.
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Tabela 8 Cele redukcyjne dla Gminy Miasto Nowy Targ w zakresie ograniczenia niskiej emisji (na
podstawie POPWM oraz własnych obliczeń) w [Mg/rok]

Cele redukcji w latach PM2,5
[Mg/rok]

PM10
[Mg/rok]

B(a)P
[Mg/rok]

2013 - 2015 17,06 17,18 0,01
2023 76,75 77,30 0,04

Konieczna redukcja w latach PM2,5
[Mg/rok]

PM10
[Mg/rok]

B(a)P
[Mg/rok]

2015 17,06 17,18 0,01
2023 59,69 60,12 0,03

Ilość likwidowanych źródeł w latach PM2,5
[szt.]

PM10
[szt.]

B(a)P
[szt.]

2015 436 435 379

2023 1526 1522 1136

Jednakże uwzględniając cele redukcyjne, wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla
poszczególnych nośników energii oraz koszty jednostkowe na poszczególne
przedsięwzięcia, sporządzono wariant określający liczbę oraz rodzaj instalacji koniecznych
do likwidacji aby założone cele mogły zostać osiągnięte w przyszłości.

W związku z tym, że realizowany będzie wariant realistyczny Programu, efekt ekologiczny
obliczono dla działań do 2017 roku określonych w ankietach oraz deklaracjach zebranych
z obszaru miasta. W poniższej tabeli przedstawiono wielkość emisji poszczególnych
substancji emitowanych z obszaru miasta przed realizacją Programu, po modernizacji
istniejących systemów grzewczych oraz wyliczony efekt ekologiczny. Przedstawiony efekt
ekologiczny odnosi się do 168 inwestycji zawartych w składanych przez mieszkańców
deklaracjach, na okres czasu do 2017 roku, objęty finansowaniem ze środków WFOŚiGW w
Krakowie.

W celu obliczenia emisji zanieczyszczeń przed realizacją Programu (emisja początkowa),
oraz efektu ekologicznego poszczególnego zadania, wykorzystano wskaźniki emisji
wyrażone w ilości emitowanej substancji przez urządzenia wykorzystywane obecnie w
gospodarstwach domowych, w gramach [g], na jednostkę zużytej energii w gigadżulach [GJ].

Efekt ekologiczny przed i po modernizacji obliczono na podstawie zużycia energii dla danego
paliwa, uwzględniając sprawności wymienionych kotłów, oraz wskaźników emisji ujętych w
tabeli 10 przyjętych zgodnie z danymi podawanymi przez producentów kotłów. Efekt
ekologiczny wyliczono wykorzystując wzór:

E [g] = ZE * WE

Gdzie:

E [g] - wielkość emisji dla danego paliwa,

ZE [GJ] - Finalne zużycie energii dla danego paliwa,

WE [g/GJ] - Wskaźnik emisji dla danego paliwa.

W podziale na poszczególne rodzaje paliwa uzyskano następujące wielkości energii (ZE):
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Tabela 9 Finalne zużycie energii dla danego paliwa (ZE) w [GJ]

Rodzaj paliwa

Zużycie energii
dla danego paliwa

[lata 2015-2017
[GJ]

Zużycie energii
dla danego paliwa

lata 2018-2020
[GJ]

Przed modernizacją

Węgiel 17 973,2 14 191,2

Po modernizacji

Węgiel (kocioł kl. 4) 1 215,0 -

Węgiel (kocioł kl. 5) 7 895,0 6 955,5

Gaz 2 350,2 1 672,6

Pompa ciepła 93,3 445,2

Biomasa (kocioł kl.5) 16,2 12,2

Tabela 10 Wskaźniki emisji (WE) przyjęte do obliczeń w [g/GJ]

Nowoczesny kocioł węglowy
[g/GJ]

Nowoczesny
kocioł na
biomasę

[g/GJ]
Rodzaj

zanieczyszczenia

Węgiel (kocioł
tradycyjny)

[g/GJ]

Gaz
[g/GJ]

4 klasy 5 klasy 5 klasy

Pompa
ciepła
[g/GJ]

PM10 380 0,5 50 32 240 0

PM2,5 360 0,5 49,5 31,6 240 0

SO2 900 0,5 120 120 20 0

NOx 130 50 130 130 90 0

CO 3 770 12 728 728 0 0

CO2 94 650 55 820 5 483 5 483 0 0

Benzo(a)piren 0,27 0 0,05 0,0073 0,1 0

Biorąc pod uwagę fakt, iż obliczany efekt ekologiczny odnosi się do zużycia energii w
miejscu ogrzewania, wskaźniki przyjęte dla pompy ciepła wynoszą 0.

Metodologia obliczania efektu ekologicznego zgodna jest z wytycznymi Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wyniki obliczeń
wykonanych na podstawie powyższej metodyki, przedstawiają tabele 11, 12 i 13.
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Tabela 11 Wielkość emisji [kg] dla danego paliwa [E] w podziale na etapy realizacji Programu

Wielkość emisji w latach 2015-2017

Rodzaj
paliwa PM10 [kg] PM2,5 [kg] SO2 [kg] NOx [kg] CO [kg] CO2 [kg] BaP [kg]

Przed modernizacją

Węgiel 6 829,8 6 470,4 16 175,9 2 336,5 67 759,0 1 701 163,4 4,9

Po modernizacji

Węgiel (kocioł
kl. 4) 60,8 60,1 145,8 158,0 884,5 6 661,8 0,1

Węgiel (kocioł
kl. 5) 252,6 249,5 947,4 1 026,4 5 747,6 43 288,3 0,1

Gaz 1,2 1,2 1,2 117,5 28,2 131 188,2 0,0

Pompa ciepła 0 0 0 0 0 0 0

Biomasa
(kocioł kl.5) 3,9 3,9 0,3 1,5 0,0 0,0 0,0

Wielkość emisji w latach 2018-2020

Rodzaj
paliwa PM10 [kg] PM2,5 [kg] SO2 [kg] NOx [kg] CO [kg] CO2 [kg] BaP [kg]

Przed modernizacją

Węgiel 5 392,7 5 108,8 12 772,1 1 844,9 53 500,8 1 343 197 3,8

Po modernizacji

Węgiel (kocioł
kl. 5) 222,6 219,8 834,7 904,2 5 063,6 38 137,0 0,1

Gaz 0,8 0,8 0,8 83,6 20,1 93 364,5 0

Pompa ciepła 0 0 0 0 0 0 0

Biomasa
(kocioł kl.5) 2,9 2,9 0,2 1,1 0,0 0,0 0,0
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Tabela 12 Efekt ekologiczny realizacji Programu obliczony na podstawie danych z ankiet i deklaracji –
Etap I w [kg/rok]

Efekt ekologiczny określony na podstawie danych z ankiet i deklaracji – realizacja w latach
2015-2017 ze środków WFOŚiGW

Lp.
Zanieczyszczenia Jednostka Stan przed

realizacją (1)
Stan po

realizacji (0)
Zmniejszenie
emisji (1-0)

Redukcja
[%]

1 Pył PM10 kg/rok 6 829,8 318,5 6 516,4 95,4

2 Pył PM2,5 kg/rok 6 470,4 314,7 6 155,7 95,1

3 SO2 kg/rok 16 175,9 1 094,7 15 081,2 93,2

4 NOx kg/rok 2 336,5 1 303,4 1 033,1 44,2

5 CO kg/rok 67 759,0 6 660,3 61 098,7 90,2

6 CO2 kg/rok 1 701 163,4 181 138,3 1 520 025,1 89,4

7 B(a)P kg/rok 4,9 0,2 4,7 96,0

Analogicznie obliczono efekt ekologiczny dla II etapu realizacji Programu, na lata 2018-2020
(Tabela 13). Etap II nie będzie uwzględniony we wniosku do WFOŚiGW, na jego realizację
będą przeznaczone środki z innych źródeł finansowania.

Tabela 13 Efekt ekologiczny realizacji Programu obliczony na podstawie danych z ankiet i deklaracji -
Etap II w [kg/rok]

Efekt ekologiczny określony na podstawie danych z ankiet i deklaracji – realizacja w latach
2018-2020

Lp.
Zanieczyszczenia Jednostka Stan przed

realizacją (1)
Stan po

realizacji (0)
Zmniejszenie
emisji (1-0)

Redukcja
[%]

1 Pył PM10 kg/rok 5 392,7 226,3 5 165,4 95,8

2 Pył PM2,5 kg/rok 5 108,8 223,5 4 884,3 95,6

3 SO2 kg/rok 12 772,1 835,7 11 936,3 93,5

4 NOx kg/rok 1 844,9 988,9 855,6 46,4

5 CO kg/rok 53 500,8 5 083,7 48 417,1 90,5

6 CO2 kg/rok 1 343 197,1 131 501,5 1 211 696,4 90,2

7 B(a)P kg/rok 3,83 0,05 3,78 98,6
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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Poniżej przedstawiono projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego „Programu
ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miasto Nowy Targ” w dwóch wariantach.

WARIANT WYNIKAJĄCY Z POPWM:

Wariant opracowany na podstawie Programu Ochrony Powietrza dla województwa
małopolskiego.

Wariant ten uwzględnia wyznaczony w „Programie ochrony powietrza dla województwa
małopolskiego” efekt ekologiczny do 2023 roku w postaci redukcji emisji pyłu zawieszonego
PM10 (77,30 Mg), pyłu zawieszonego PM2,5 (76,75 Mg) i redukcji emisji BaP (0,04 Mg).
Tabela 15 przedstawia harmonogram realizacji projektu zakładający uzyskanie wymaganej
redukcji do roku 2023.

WARIANT REALISTYCZNY:

Wariant opracowany na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców do Urzędu
Miasta oraz zebranych przez grupę ankieterów z obszaru Miasta, uwzględniający możliwości
finansowe Gminy Miasto Nowy Targ przy wsparciu z WFOŚiGW w Krakowie.

Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Miasto Nowy Targ została
podzielona na dwa etapy:

I etap – obejmujący lata od 2015 do 2017 roku (Tabela 16);

II etap – obejmujący okres czasu od 2018 do końca września 2020 roku (Tabela 17).

W przypadku wariantu realistycznego osiągnięcie wymaganej redukcji zanieczyszczeń
zależy od możliwości finansowych Miasta. Na realizację etapu I założono, że środki
finansowe pochodzić będą z WFOŚiGW w Krakowie, budżetu Gminy Miasto Nowy Targ oraz
udziału poszczególnych inwestorów. Natomiast realizacja etapu II wymagać będzie
skorzystania z innych źródeł finansowania. W tym celu przed rokiem 2020 należało będzie
przeprowadzić aktualizację niniejszego opracowania PONE wraz z określeniem
szczegółowych zadań na lata 2021-2023, w oparciu o uruchomione przyszłe instrumenty
zewnętrznego wsparcia finansowego, które w obecnym czasie nie są jeszcze pewne.

Do obliczenia kosztów w harmonogramach przyjęto średnie koszty danego rodzaju inwestycji
uwzględniające zakup urządzenia (o mocy do 50 kW) i montaż wraz z wewnętrzną instalacją
c.o. i c.w.u. Poniższa tabela przedstawia jednostkowe koszty poszczególnych inwestycji.
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Tabela 14 Szacunkowe koszty jednostkowe poszczególnych inwestycji

Działanie
Koszt

jednostkowy *
[zł]

Wymiana starych źródeł węglowych na
gazowe (gaz ziemny). 9 000,00 zł

Wymiana starych źródeł węglowych na
olejowe 10 000,00 zł

Wymiana na kocioł na węgiel o sprawności
energetycznej większej bądź równej 80%

(4 generacji)
14 000,00 zł

Wymiana na kocioł na węgiel o sprawności
energetycznej większej bądź równej 87%

(5 generacji)
17 000,00 zł

Wymiana źródła ogrzewania na
elektryczne 6 000,00 zł

Wymiana na pompę ciepła 20 000,00 zł

Wymiana na kocioł na biomasę o
sprawności energetycznej większej bądź

równej 87% (5 generacji)
17 000,00 zł

* SZACUNKOWY koszt jednostkowy inwestycji na podstawie
danych od producentów kotłów
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Tabela 15 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Programu (wariant wynikający z zapisów ujętych w „Programie ochrony powietrza dla Województwa
Małopolskiego”)

Etap I Etap II
do końca 2015 r. od 2016 r. do końca 2023 r.

Działanie
Ilość
[szt.]

koszt
[tys. zł]

zakładany koszt
dla budżetu [tys.

zł]

wysokość dotacji z
WFOŚiGW [tys. zł]

Ilość
[szt]

koszt
[tys. zł]

zakładany koszt
dla budżetu

[tys. zł]

wysokość dotacji z
WFOŚiGW [tys. zł]

Wymiana starych źródeł węglowych na
niskoemisyjne węglowe (zasilane
automatycznie)

200 2 200 800 1 100 800 16 400 3 200 8 200

Wymiana starych źródeł węglowych na
energię elektryczną 21 178,5 84 89,25 160 1 360 640 680

Wymiana starych źródeł węglowych na
gazowe (gaz ziemny). 80 1 080 320 540 227 3 064,5 908 1 532,25

Wymiana starych źródeł węglowych na
olejowe 30 450 120 225 60 900 240 450

Wymiana starych kotłów na drewno na
niskoemisyjne węglowe 10 110 40 55 50 550 200 275

Wymiana starych kotłów na drewno na
energię elektryczną 20 170 80 85 50 425 200 212,5

Wymiana starych kotłów na drewno na
gazowe (gaz ziemny) 20 270 80 135 50 675 200 337

Wymiana starych kotłów na drewno na
olejowe 20 300 80 150 50 750 200 375

Suma 401 4 758,5 1 604 2 379,25 1 447 24 124,5 5 788 12 061,75

Jest to wariant nierealny do zrealizowania w Gminie Miasto Nowy Targ ze względu na brak środków finansowych koniecznych na
przeprowadzenie takiej ilości inwestycji. Budżet Gminy Miasto Nowy Targ przewiduje obecnie finansowanie w wysokości do 4 000,00 zł dla
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jednej inwestycji przy nieprzekraczającej łącznej kwocie 40 tys. zł w ciągu roku (Uchwała Rady Miasta Nowy Targ Nr XXIV/193/2012 z dnia
22.10.2012r.).

Tabela 16 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Programu na lata 2015 - 2017 (wariant realistyczny wynikający ze złożonych przez mieszkańców deklaracji i
możliwości finansowych Gminy Miasto Nowy Targ)

Działanie Do czerwca 2015
roku

Do końca 2015
roku

Do końca 2016
roku

Do końca 2017
roku Łącznie

Liczba inwestycji 0 19 7 12 38Wymiana starych źródeł węglowych na
gazowe (gaz ziemny). Koszty -   zł  171 000,00 zł  63 000,00 zł  108 000,00 zł  342 000,00 zł

Liczba inwestycji 19 0 0 0 19Wymiana na kocioł na węgiel o sprawności
energetycznej większej bądź równej 80% (4

generacji)
Zgodnie z PN-EN 303-5:2012

Koszty  266 000,00 zł -   zł -   zł -   zł  266 000,00 zł

Liczba inwestycji 0 52 26 28 106Wymiana na kocioł na węgiel o sprawności
energetycznej większej bądź równej 87% (5

generacji)
Zgodnie z PN-EN 303-5:2012

Koszty -   zł  884 000,00 zł  442 000,00 zł  476 000,00 zł  1 802 000,00 zł

Liczba inwestycji 0 1 0 0 1
Wymiana na pompę ciepła

Koszty -   zł  20 000,00 zł -   zł -   zł  20 000,00 zł

Liczba inwestycji 0 0 2 2 4Wymiana na kocioł na biomasę o
sprawności energetycznej większej bądź

równej 87% (5 generacji)
Zgodnie z PN-EN 303-5:2012

Koszty
-   zł -   zł 34 000,00 zł  34 000,00 zł

 68 000,00 zł

Liczba inwestycji 19 72 35 42 168
SUMA

Koszty  266 000,00 zł  1 075 000,00 zł  539 000,00 zł  618 000,00 zł  2 498 000,00 zł

Powyższe zestawienie działań i założeń finansowych odnosi się do lat 2015 – 2017 i przedstawia wariant realistyczny wynikający z deklaracji
mieszkańców i możliwości finansowych gminy. Pierwszy etap do roku 2017 uwzględnia finansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie po złożeniu odpowiedniego wniosku i pozytywnym jego rozpatrzeniu. W drugim etapie (Tabela
17) przypadającym na lata 2018 – 2020 należy ubiegać się o finansowanie z innych źródeł, wymienionych w rozdziale „Wstępna analiza
ekonomiczna realizacji Programu wraz z optymalizacją finansową”.
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Tabela 17 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Programu na lata 2018 - 2020 (wariant realistyczny wynikający z deklaracji mieszkańców i możliwości
finansowych Gminy Miasto Nowy Targ)

Działanie Do końca 2018
roku

Do końca 2019
roku

Do końca 2020
roku Łącznie

Liczba inwestycji 5 2 22 29
Wymiana starych źródeł węglowych na gazowe (gaz ziemny).

Koszty 45 000,00 zł 18 000,00 zł 198 000,00 zł 306 000,00 zł

Liczba inwestycji 8 13 80 101Wymiana na kocioł na węgiel o sprawności energetycznej większej
bądź równej 87% (5 generacji)
Zgodnie z PN-EN 303-5:2012 Koszty 136 000,00 zł 221 000,00 zł 1 360 000,00 zł 1 717 000,00 zł

Liczba inwestycji 0 1 7 8
Wymiana na pompę ciepła

Koszty - zł 20 000,00 zł 140 000,00 zł 160 000,00 zł

Liczba inwestycji 0 1 3 4Wymiana na kocioł na biomasę o sprawności energetycznej większej
bądź równej 87% (5 generacji)
Zgodnie z PN-EN 303-5:2012 Koszty - zł 17 000,00 zł 51 000,00 zł 68 000,00 zł

Liczba inwestycji 13 17 112 142
SUMA

Koszty 181 000,00 zł 276 000,00 zł 1 755 000,00 zł 2 212 000,00 zł
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ZAŁOŻENIA FORMALNE ORAZ ANALIZA FINANSOWA REALIZACJI PROGRAMU
 Zgodnie z wytycznymi WFOŚiGW w Krakowie wysokość dofinansowania na wymianę

niesprawnego źródła ciepła na nowe, ekologiczne wyniesie 50% kosztów
kwalifikowanych.

 Możliwość dofinansowania z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ na jedną inwestycje
może wynieść maksymalnie 4 000,00 zł,

 Roczne możliwości finansowe Gminy Miasto Nowy Targ przewidziano łącznie na
kwotę nieprzekraczającą 40 000,00 zł, w związku z czym konieczne będzie
korzystanie z dodatkowych środków finansowych (pożyczki preferencyjne).
Szczegółowe koszty wraz z podziałem na poszczególne źródła finansowania
przedstawia Tabela 18.

 z uwagi na realizację wymagań polityki klimatycznej i zwiększenia wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w Programie ująć należy dofinansowanie montażu pomp
ciepła (możliwość taka pojawiła się w deklaracjach mieszkańców), a także kotłów na
biomasę.

 Rada Miasta Nowy Targ, w drodze uchwały, powinna zaktualizować Regulamin
udzielania dotacji celowej, w szczególności umożliwiający dofinansowanie inwestycji
wymiany niskosprawnych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne kotły na
węgiel/biomasę o wyższej sprawności (4 i 5 generacji). Zasady te powinny
obejmować w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub
dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej
rozliczania,

 dodatkowo, po wymianie źródeł ciepła w ciągu kolejnych lat Urząd Miasta Nowy Targ
powinien zastrzec sobie możliwość przeprowadzania kontroli w budynkach, w których
dokonano modernizacji źródła ciepła, dofinansowanej w ramach funkcjonowania
Programu.

Tabela 18 Całościowe koszty poniesione z tytułu realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji w latach
2015-2017

Termin Do czerwca 2015
roku

Do końca 2015
roku

Do końca 2016
roku

Do końca 2017
roku Łącznie

Koszty  266 000,00 zł  1 075 000,00 zł  539 000,00 zł  618 000,00 zł  2 498 000,00 zł

Finansowanie
WFOŚ 50%  133 000,00 zł  537 500,00 zł  269 500,00 zł  309 000,00 zł  1 249 000,00 zł

Środki gminy  40 000,00 zł  40 000,00 zł  40 000,00 zł  120 000,00 zł

Wkład własny
inwestora 15%  39 900,00 zł  161 250,00 zł  80 850,00 zł  92 700,00 zł  374 700,00 zł

Pożyczka  429 350,00 zł  148 650,00 zł  176 300,00 zł  754 300,00 zł

Tabela 18 obrazuje zestawienie kosztów i źródeł finansowania realizacji Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji w podziale na lata 2015 – 2017. Połowę kosztów, czyli 1 249 tys.
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zł pokrywa dofinansowanie z WFOŚiGW. Pożyczka i środki gminy sięgają 35%
dofinansowania, natomiast wkład inwestora wyniesie do 15% kosztów.

Tabela 19 Szacunkowy wkład własny inwestora na realizację deklarowanych inwestycji

Średnia wysokość wydatków poniesionych przez inwestora
Do czerwca 2015

roku
Do końca 2015

roku
Do końca 2016

roku
Do końca 2017

roku
Szacunkowy koszt
jednostkowy* 2 100,00 zł 2 240,00 zł 2 310,00 zł 2 207,00 zł

*- koszt zależny od rodzaju inwestycji, uwarunkowań technicznych oraz innych indywidualnych czynników

Szacunkowy koszt jednostkowy poniesiony przez inwestora (Tabela 19) w podziale na lata
2015 – 2017 utrzymuje się na poziomie ok 2 tys. zł. Koszt ten jest jednak uzależniony od
wielu czynników takich jak rodzaj inwestycji, czy uwarunkowania techniczne.

Na lata 2018 – 2020 przedstawiono założenia w harmonogramie rzeczowo-finansowym
(Tabela 17), który wynika ze złożonych przez mieszkańców miasta Nowy Targ deklaracji do
wymiany kotłów starej generacji na nowoczesne, niskoemisyjne. Nie mniej jednak, w
niniejszym opracowaniu nie przedstawiono szczegółowych założeń formalnych i analizy
finansowej dla tego okresu, ze względu na brak informacji i szczegółów dotyczących
przyszłych programów wsparcia finansowego.

To samo tyczy się założeń dla okresu w latach 2021-2023. Natomiast przy aktualizacji
przedmiotowego opracowania należało będzie określić wstępny harmonogram działań w
oparciu o nowe i weryfikację zebranych już deklaracji od mieszkańców miasta w zakresie
wymiany niskosprawnych źródeł grzewczych na ekologiczne.
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MONITORING REALIZACJI PROGRAMU
Monitoring przedsięwzięć modernizacyjnych, prowadzonych w ramach PONE powinien
składać się z następujących elementów:

 Obliczeń emisji „przed” i „po” modernizacji oraz efektu ekologicznego danego
przedsięwzięcia,

 Lokalizacji w terenie prowadzonych inwestycji, celem weryfikacji, gdzie na terenie
miasta znajdują się jeszcze źródła niskiej emisji i oceny terenów miasta, gdzie już
dokonano likwidacji niskiej emisji,

 Kontroli jakości powietrza na terenie miasta z wykorzystaniem danych
przedstawianych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie,

 Sporządzania corocznych sprawozdań do Marszałka Województwa Małopolskiego
z realizacji POPWM.

Sprawozdanie w zakresie działań związanych z redukcją emisji powierzchniowej z sektora
komunalno-bytowego powinno obejmować wszystkie działania ujęte w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, które były realizowane w ramach systemu zachęt do wymiany
indywidualnych systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych.
W sprawozdaniu z realizacji PONE należy przedstawiać koszty podjętych działań, osiągnięty
efekt ekologiczny, a także wskazywać źródła ich finansowania.
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WSTĘPNA ANALIZA EKONOMICZNA REALIZACJI PROGRAMU WRAZ Z
OPTYMALIZACJĄ FINANSOWĄ (WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA OSÓB
FIZYCZNYCH W TYM POTENCJALNE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA)

Sprawnie funkcjonujący system finansowania jest niezbędny do realizacji określonych
działań w zakresie ochrony powietrza. System finansowania ochrony środowiska, w którym
zawiera się ochrona powietrza, wciąż się rozwija i jest ciągle doskonalony. Jest on
wypadkową szeregu zmian gospodarczych, decydujących o jego obecnym kształcie.
Funkcjonujące obecnie źródła finansowania można podzielić ze względu na pochodzenie
finansów na międzynarodowe i krajowe.

Źródła międzynarodowe

Do źródeł międzynarodowych zaliczamy źródła, które pochodzą ze środków Unii
Europejskiej, a także z innych krajów, oferujących wsparcie w zakresie ochrony środowiska,
jednocześnie nienależących do Unii Europejskiej (Norwegia, Szwajcaria). Istnieje wiele
różnych instrumentów finansowych. W zakresie zadań związanych z ochroną środowiska (a
zarazem z ochroną powietrza) do najważniejszych źródeł międzynarodowych można zaliczyć
następujące instrumenty:

1. Instrument finansowy na rzecz środowiska Life+,

2. Europejski Bank Inwestycyjny,

3. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Instrument finansowy na rzecz środowiska Life+

LIFE+ koncentruje się tylko na współfinansowaniu projektów z zakresu ochrony środowiska
i jest jedynym takim instrumentem w UE. LIFE+ ma na celu wspieranie procesu wdrażania
wspólnotowego prawa ochrony środowiska (POŚ), realizację polityki ochrony środowiska
oraz identyfikację i promocję nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony
środowiska.

Instrument ten wspiera przede wszystkim wdrażanie szóstego Programu Działania
Środowiskowego Wspólnoty - 6th EAP, 2002-2012 (z jego strategiami tematycznymi), a
także zapewnia wsparcie finansowe dla środków i przedsięwzięć, które wnoszą wartość
dodaną w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska państw członkowskich Unii Europejskiej.
Program ten będzie realizowany w latach 2014-2020 i będzie stanowić kontynuację
programu LIFE, który był realizowany we wcześniejszych latach.

LIFE+ obejmuje różnorodne zagadnienia, poczynając od ochrony przyrody i różnorodności
biologicznej, przez zmiany klimatu, ochronę gleb i wód, ochronę powietrza, przeciwdziałanie
hałasowi, ochronę zdrowia, aż po działania, które mają na celu podniesienie świadomości
społecznej w dziedzinie środowiska. LIFE+ stanowi więc bardzo wymagający program.

Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE+) będzie kontynuowany w latach 2014-
2020. Nowy program przewiduje ustanowienie dwóch podprogramów:



Program Ograniczenia Niskiej Emisji
dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2014-2023

46

1. Podprogramu działań na rzecz środowiska, obejmującego trzy obszary projektowe, tj.:

  ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami,

  różnorodność biologiczną,

  zarządzanie i informację w zakresie środowiska.

2. Podprogramu działań na rzecz klimatu, obejmującego trzy priorytety, tj.:

  łagodzenie skutków klimatycznych,

  dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu,

  zarządzanie i informację w zakresie klimatu.

Instrument finansowy LIFE+ jest katalizatorem we wspieraniu realizacji i włączaniu celów w
zakresie środowiska i klimatu do innych polityk oraz praktyki państw członkowskich.

Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny (European Investment Bank - EIB) to instytucja finansowa Unii
Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu, która działa od 1958 roku na mocy Traktatu
Rzymskiego z 1957 r. o utworzeniu EWG, którego akcjonariuszami są państwa członkowskie
Wspólnoty. Nadrzędnym celem EBI jest przyczynianie się do harmonijnego rozwoju UE.
Udziela on kredytów inwestycyjnych i gwarancji podmiotom publicznym oraz prywatnym
z państw - akcjonariuszy. Europejski Bank Inwestycyjny uczestniczy m.in. w realizacji polityki
UE w zakresie pomocy: państwom AKP (byłe kolonie krajów EWG), 12 państwom obszaru,
Morza Śródziemnego (układy o współpracy), a także krajom Europy wschodniej i środkowej.
Od 1991 roku z kredytów EBI korzysta także Polska.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (European Bank for Reconstruction and Development
- EBRD) z siedzibą w Londynie działa od 1991 roku, na podstawie Uchwały Rady
Europejskiej z 1989 r. i Porozumienia z 1990 r. EBRD liczy 63 członków (są to: 61 państw,
Europejski Bank Inwestycyjny oraz Wspólnota Europejska).

Celem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju jest promowanie rozwoju sektora
publicznego i prywatnego w państwach demokracji wielopartyjnej, pluralizmu, gospodarki
rynkowej, a także wspieranie transformacji i zmian strukturalnych.

Źródła krajowe - centralne

Do krajowych centralnych źródeł finansowania w zakresie ochrony środowiska, w tym
ochrony powietrza, należą m.in.:

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska 2014-2020
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Istotnym źródłem finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska (wraz z ochroną
powietrza) w latach 2014-2020 będzie m.in. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
będący jednym z programów operacyjnych i stanowiący podstawowe narzędzie do
finansowania przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

Główny cel programu wynika z jednego z trzech priorytetów Strategii Europa 2020: wzrost
zrównoważony rozumiany, jako wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, w której cele środowiskowe są
dopełnione działaniami na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, finansowanie odbywa się
w ramach 8 osi priorytetowych:

I. OŚ PRIORYTETOWA: Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

II. OŚ PRIORYTETOWA: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,

III. OŚ PRIORYTETOWA: Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska
i ważnej w skali europejskiej,

IV. OŚ PRIORYTETOWA: Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej,

V. OŚ PRIORYTETOWA: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego,

VI. OŚ PRIORYTETOWA: Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego,

VII. OŚ PRIORYTETOWA: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia,

VIII. OŚ PRIORYTETOWA: Pomoc techniczna.

W I osi priorytetowej odpowiedzialnej za zmniejszenie emisyjności gospodarki, jako
podstawowe projekty wymieniono te związane z ochroną powietrza, tj.:

 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (PI
4.1),

 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym
w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym (PI 4.3),

 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 (PI 4.5),

 promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii
elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe (PI 4.7).

W II osi priorytetowej odpowiedzialnej za ochronę środowiska, podstawowymi projektami,
w tym adaptacja do zmian klimatu, są m.in.:

 podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska
miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów
poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu (PI 6.5).
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W III osi priorytetowej odpowiedzialnej za rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla
środowiska i ważnej w skali europejskiej, podstawowymi wymienionymi projektami są m.in.:

 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 (PI 4.5).

Beneficjentami mogą być zarówno jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jak
i podmioty świadczące usługi publiczne, w ramach zadań własnych samorządów.

Ministerstwo Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, nabory wniosków będzie ogłaszało w trybie konkursowym
o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach poszczególnych, wyżej
wymienionych priorytetów.

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NFOŚiGW oraz WFOŚiGW stanowią filary polskiego systemu finansowania ochrony
środowiska. Służą one osiąganiu celów ekologicznych, wynikających z polityki ekologicznej
państwa i międzynarodowych zobowiązań Polski, a także z przepisów regulujących
zagadnienia ochrony środowiska. Podstawą działania tych funduszy jest Prawo ochrony
środowiska, a ich zadaniem jest dofinansowywanie okresowo ustalanych programów
priorytetowych z zakresu ochrony środowiska, w tym dotyczących gospodarki odpadami.
Formą pomocy finansowej udzielaną przez fundusze, są m.in.: pożyczki, dotacje, dopłaty do
oprocentowania kredytów bankowych, przekazanie środków jednostkom budżetowym,
umorzenia części pożyczek, nagrody. Pożyczki oraz dotacje mogą sięgać nawet 60-75%
kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami mogą być JST i przedsiębiorcy.

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska zajmuje się ustalaniem
podstawowych kierunków finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza
atmosferycznego, a zarazem działań, które zmierzają do ograniczenia niskiej emisji. Pomoc
ze strony NFOŚiGW określana jest rocznie i dzielona na poszczególne Programy. W 2014
roku wyróżniono 5 osi programowych:

1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.

2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

3. Ochrona atmosfery.

4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.

5. Międzydziedzinowe.

W ramach omawianej tematyki można otrzymać dotację w ramach osi 3 oraz 5.
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Źródła krajowe – regionalne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

WFOŚiGW w Krakowie to regionalna instytucja finansów publicznych, która wspomaga
finansowo inwestorów w realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych w ochronie środowiska.
WFOŚiGW wspiera także edukację ekologiczną, badania naukowe i wydawnictwa
popularyzujące ochronę przyrody. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej udziela pomocy finansowej w formie pożyczek oraz dotacji na cele określone
w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 1232 ze zmianami), zgodnie z wyznaczanymi priorytetami, kryteriami wyboru
przedsięwzięć oraz planami działalności Funduszu. Fundusz może również, tj.:

1. Przekazywać środki państwowym jednostkom budżetowym zgodnie z art. 410c ustawy,
w trybie przewidzianym w przepisach szczegółowych.

2. Zawierać, za zgodą Rady Nadzorczej Funduszu, z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i
gospodarki wodnej, bankami lub innymi organizacjami finansowymi polskimi lub
zagranicznymi, umowy, porozumienia o finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie
środowiska i gospodarce wodnej.

3. Przyznawać nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na
podstawie odrębnych regulaminów zatwierdzanych przez Zarząd Funduszu.

Nadrzędnym priorytet WFOŚiGW stanowi wsparcie przedsięwzięć dofinansowywanych ze
środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w tym zadań zgodnych z Narodową
Strategią Spójności i jej dokumentami programowymi.

WFOŚiGW określił przedsięwzięcia priorytetowe na 2014 r., w ich skład wchodzi:

1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.

2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

3. Ochrony atmosfery, tj.:

1) poprawa jakości powierza,

2) wspieranie budowy i wykorzystania rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.

5. Inne działania ochrony środowiska.

W ramach omawianej tematyki dofinansowanie można otrzymać w ramach priorytetu
„Ochrony atmosfery” oraz „Inne działania ochrony środowiska”.

W ramach priorytetu „Ochrona atmosfery”, można ubiegać się o dofinansowanie w ramach,
tj.:
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1. Likwidacja tzw. „niskich” źródeł emisji na terenach miast, w szczególności w strefach
i aglomeracjach, dla których opracowane zostały programy ochrony powietrza.

2. Realizacja przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej
kogeneracji oraz rozwoju biogazowni.

4. Racjonalizacja gospodarki energią, wdrażanie technologii i przedsięwzięć ograniczających
zużycie energii w przemyśle i gospodarce komunalnej.

Główne przedsięwzięcia priorytetowe:

5. Ochrona ekosystemów leśnych, nieleśnych i dzikich zwierząt w szczególności w parkach
narodowych.

6. Dokumentowanie zasobów przyrodniczych województwa małopolskiego oraz czynna
ochrona obiektów przyrodniczych.

7. Czynna ochrona gatunków flory i fauny oraz ich siedlisk, które są chronione lub zagrożone
wyginięciem, w tym przedsięwzięć związanych z wdrażaniem programu NATURA 2000.

8. Rewaloryzacja szczególnie cennych zabytkowych założeń ogrodowych.

W ramach priorytetu „Inne działania ochrony środowiska”, tj.:

1. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów
kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska.

2. Działania polegające na zapobieganiu i likwidowaniu poważnych awarii, a także ich
skutków.

3. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska.

4. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad.

Można ubiegać się o dofinansowanie w ramach:

1) Tworzenia nowych lub modernizację istniejących stanowisk pomiarowych i innych
narzędzi w zakresie monitoringu.

2) Zwiększenia skuteczności ochrony środowiska w tym nabywania specjalistycznego
sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w działaniach ratunkowych i zabezpieczających.

3) Remontów i odtworzeń elementów infrastruktury ochrony środowiska i gospodarki wodnej
oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych zniszczonych przez powódź.

4) Współfinansowania programów edukacyjnych o zasięgu regionalnym, w tym
uwzględniających profilaktykę przeciwpowodziową.

5) Rozwoju bazy o szczególnym znaczeniu dla edukacji przyrodniczej.

WFOŚiGW w Krakowie w przypadku posiadania wolnych środków dyspozycyjnych, może
finansować przedsięwzięcia niemieszczące się na Liście przedsięwzięć priorytetowych,
a służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasad zrównoważonego
rozwoju.
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Bank Ochrony Środowiska i komercyjne kredyty bankowe

Bank Ochrony Środowiska oferuje szerokie spektrum wsparcia w zakresie szeroko pojętej
ekologii i ochrony środowiska. Za pośrednictwem banku można uzyskać kredyty na szereg
różnorodnych działań w zakresie ochrony powietrza jak i na działania zmierzające do
ograniczenia niskiej emisji.

Istnieje również możliwość pozyskania kredytu z banków komercyjnych. Komercyjne kredyty
bankowe na cele inwestycyjne - udzielane przez banki na warunkach rynkowych:

 konieczność wykazania opłacalności inwestycji w biznes planie,
 wysokie koszty obsługi kredytu,
 samorządy postrzegane są jako podmioty o wysokiej zdolności kredytowej,
 zastosowanie – zwykle jako uzupełniające źródło finansowania inwestycji.

Dopłaty do kredytów udzielanych przez BOŚ
Bank Ochrony Środowiska we współpracy z WFOŚiGW w Krakowie, udziela kredytów
preferencyjnych na finansowanie inwestycji, związanych z ochroną środowiska,
przeznaczonych dla osób fizycznych, gmin oraz przedsiębiorstw, realizujących inwestycje na
terenie województwa małopolskiego.

Przedmiotem kredytowania są przedsięwzięcia polegające na:

 termomodernizacji budynków (m.in. wymiana stolarki, ocieplenie, wymiana dachu),
usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających m.in. azbest i ksylamid,

 budowie i rozbudowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

MRPO

Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO) jest dokumentem planistycznym, który
określa obszary, jak również szczegółowe działania, jakie organy samorządu województwa
podejmują lub mają zamiar podjąć na rzecz wspierania rozwoju województwa lub regionu.
Jak nazwa wskazuje jest to dokument o charakterze operacyjnym, a więc jest bardziej
szczegółowy i podrzędny wobec strategii rozwoju. Podstawę prawną dla funkcjonowania
MRPO stanowi uchwalona 6 grudnia 2006 r. ustawa o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju. Obecnie Program nie jest jeszcze uchwalony, a jedynie jest to projekt.

W ramach projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020
działania podzielono na 13 osi priorytetowych:

1. Gospodarka wiedzy,
2. Cyfrowa Małopolska
3. Przedsiębiorcza Małopolska
4. Regionalna polityka energetyczna
5. Ochrona środowiska
6. Dziedzictwo regionalne
7. Infrastruktura transportowa,
8. Rynek pracy,
9. Region spójny społecznie,
10. Wiedza i kompetencje,
11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej,
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12. Infrastruktura społeczna,
13. Pomoc techniczna.

Celem 4 Osi priorytetowej, dotyczącej regionalnej polityki energetycznej będzie budowanie
gospodarki niskoemisyjnej, co przyczyni się do wypełnienia przyjętych przez Polskę
zobowiązań wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego.

W odniesieniu do realizacji PONE, istotne będą zapisy celu tematycznego 4. Wspieranie
przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, w tym:

 Priorytet inwestycyjny 4.e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich
rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających
oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.
W ramach priorytetu można realizować przedsięwzięcia, których rezultatem będzie
poprawa jakości powietrza na terenach najbardziej zagrożonych zanieczyszczeniami.
W wyniku wsparcia likwidacji źródeł niskiej emisji nastąpi obniżenie przede wszystkim
stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Wsparcie udzielone w priorytecie
inwestycyjnym będzie skierowane na działania wynikające z Programu Ochrony
Powietrza Województwa Małopolskiego w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację
źródeł zanieczyszczeń, koniecznych do podjęcia zadań i ich zakresu finansowego.

 Priorytet inwestycyjny 4.c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze
publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. W ramach
priorytetu można uzyskać dofinansowanie do projektów polegających na
kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych, obejmujących
modernizację systemów grzewczych.
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PODSUMOWANIE
Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2014-2023
(PONE) jest planem działań zmierzających do rozwiązania problemu niskiej emisji na terenie
gminy. Realizacja PONE przyczyni się do obniżenia ilości przede wszystkim PM2,5, PM10
oraz B(a)P w powietrzu na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.

Zostały w nim przedstawione następujące aspekty:
 stan istniejących systemów grzewczych,
 potencjalne rozwiązania modernizacyjne do realizacji w ramach PONE,
 efekty ekologiczne, związane z realizacją PONE.

W ramach realizacji programu opracowano dwa warianty działania.
Pierwszy wariant jest zgodny z zapisami ujętymi w Programie Ochrony Powietrza dla
Województwa Małopolskiego do 2023 roku (POPWM) i Programem Strategicznym Ochrony
Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (PSOŚ).
Zgodnie z POPWM założono, że dla uzyskania wymaganego efektu ekologicznego do 2023
roku, należy zredukować emisję pyłu zawieszonego PM2,5 o wielkość 76,75 Mg, pyłu
zawieszonego PM10 o wielkość 77,3 Mg, benzo(a)pirenu o wielkość 0,04 Mg. W tym celu
konieczne jest dokonanie wymiany ok. 1 848 źródeł ciepła na terenie gminy. Realizacja
zaplanowanych zadań pozwoli na redukcję emisji w wielkości ujętej w zapisach POPWM,
przy szacunkowym koszcie wszystkich działań w wysokości 28 883 000,00 zł. Jest to wariant
nierealny ze względu na zbyt wysokie koszty działań w porównaniu z możliwościami
finansowymi Gminy.

W związku z tym opracowano drugi wariant – realistyczny. Wariant ten został opracowany na
podstawie zebranych i złożonych w 2014 roku do Urzędu Miasta deklaracji wymiany źródeł
ciepła.

Opracowano projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego dla dwóch wariantów realizacji
PONE. Dodatkowo przedstawiono niezbędne założenia formalne realizacji wraz z możliwymi
źródłami finansowania. Założono również kwoty dofinansowania do wymiany systemów
grzewczych na terenie gminy.
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