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SKRÓTY I DEFINICJE

BAU Biznes jak zwykle (Business as usual)
BEI Bazowa inwentaryzacja emisji (ang. Base Emission Inventory)

CAFE Dyrektywa „Clean air for Europe”

COMO Sekretariat Porozumienia między Burmistrzami (Covenant of Mayors Office)

Carpooling Wspólne dojazdy jednym pojazdem np.: do pracy

Ecodriving Ekojazda - zasady ekonomicznej jazdy samochodem

GHG Gazy cieplarniane (ang. Greenhouse Gases)

GUS Główny Urząd Statystyczny

MRPO Regionalny Program Operacyjny województwa małopolskiego (Małopolski Regionalny
Program Operacyjny)

Mg CO2e Tony ekwiwalentu dwutlenku węgla
NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OZE Odnawialne źródła energii

PGN Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowy Targ

POP Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

MEW Mała Elektrownia Wodna
Porozumienie Porozumienie między Burmistrzami

SM Spółdzielnia mieszkaniowa

UE Unia Europejska
WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

c.o. Centralne ogrzewanie

c.w.u. Ciepła woda użytkowa
POŚ Program Ochrony Środowiska Gminy Miasto Nowy Targ

kilo (k) =  103   =  tysiąc
mega (M) =  106   =  milion
giga (G) =  109   =  miliard
tera (T) =  1012  = bilion
peta (P) =  1015  = biliard

g = gram
W = wat
kWh = kilowatogodzina
MWh = megawatogodzina = 3 600 MJ
MJ = megadżul = tysiąc kJ
GJ = gigadżul = milion kJ
TJ = teradżul = miliard kJ = 277,78 MWh
toe = tona oleju ekwiwalentnego = 41 868 MWh
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Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ jest zgodny z wymaganiami
NFOŚiGW określonymi w Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3./2013 –
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Szczegółowe zalecenia
dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Priorytet IX, Infrastruktura energetyczna
przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej, plany gospodarki niskoemisyjnej.

W dniu 2 grudnia 2013 roku Rada Miasta Nowy Targ przyjęła uchwałę nr XXXVIII/317/2013 w
sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ.

PGN jest zgodny z następującymi aktami prawnymi:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.
poz.594 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.
z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.),

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409),

6. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr
50, poz. 331 z późn. zm.),

7. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 94,
poz. 551 z późn. zm.),

8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r.,
poz. 1059, z późn. zm.).

PGN jest spójny także z dokumentami na szczeblu unijnym.

Dokument: Zakres spójności:

Strategia „Europa 2020”

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych;

 zwiększenie udziału energii odnawialnej w finalnej
konsumpcji energii;

 zwiększenie efektywności energetycznej;

Strategia Unii Europejskiej
w zakresie przystosowania się
do zmian klimatu

 rozwój zielonej infrastruktury;

 zapewnienie infrastruktury bardziej odpornej na
zmiany klimatu;

Dyrektywa 2008/50/WE
Parlamentu Europejskiego
i Rady z 21 maja 2008 r.
w sprawie jakości powietrza
i czystszego powietrza dla

 poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie
emisji zanieczyszczeń;
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Europy (CAFE – Clean Air For
Europe)

Karta Lipska na rzecz
zrównoważonych miast

 promowanie zrównoważonej organizacji terytorialnej
w oparciu o struktury miejskie;

 wykorzystanie na większą skalę zintegrowanego
podejścia do polityki rozwoju miejskiego;

 zwrócenie szczególnej uwagi na najuboższe dzielnice
w kontekście miasta jako całości.

Cele i założenia niniejszego Planu są zgodne z następującymi dokumentami strategicznymi na
poziomie krajowym i regionalnym:

Dokument: Zakres spójności:

Dokumenty krajowe

Długookresowa Strategia
Rozwoju Kraju – Polska 2030.
Trzecia fala nowoczesności.

Przyjęta Uchwałą Nr 16 Rady
Ministrów z dnia 5 lutego 2013
r.

 rozwój gospodarki;

Średniookresowa Strategia
Rozwoju Kraju (Strategia
Rozwoju Kraju 2020, ŚSRK
2020) przyjęta Uchwałą Nr 157
Rady Ministrów z dnia 25
września 2012 r.

 efektywne wykorzystanie energii i paliw przez
poszczególne sektory gospodarki;

 zwiększenie wykorzystania urządzeń i technologii
energooszczędnych oraz opartych na odnawialnych
źródłach energii;

Umowa partnerstwa przyjęta
przez Radę Ministrów z dniu 8
stycznia 2014 r.

 konieczność przejścia na gospodarkę niskowęglową
i niskoemisyjną;

 ograniczenie zużycia energii w sektorach na terenie
gminy,

 poprawa infrastruktury drogowej i wprowadzenie
zasad zrównoważonego transportu;

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
2014-2020

 wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
we wszystkich sektorach;

 przeciwdziałanie zmianom klimatu;
 zachowanie i ochrona środowiska;
 promowanie efektywnego gospodarowania zasobami

i zrównoważonego transportu;

Linia demarkacyjna1
 poprawa infrastruktury transportowej (dróg, tras

rowerowych, transportu publicznego) oraz
energetycznej (modernizacja sieci,

1 Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z
dnia 4 marca 2014 r., ustanowiona przez Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Linia
demarkacyjna stanowi zestaw kryteriów wskazujących dla określonych typów projektów miejsce ich realizacji (przypisuje
przedsięwzięcie do odpowiedniego Programu), w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania ze środków różnych funduszy UE
(źródło: www.mir.gov.pl)
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termomodernizacje, wytwarzanie energii ze źródeł
odnawialnych);

 ochrona środowiska;

Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego (KSRR) przyjęta
Uchwałą Rady Ministrów
z dnia 13 lipca 2010 r.

 efektywne wykorzystanie potencjału obszaru;
 poprawa jakości życia mieszkańców;

Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030
(KPZK) przyjęta Uchwałą Nr
239 Rady Ministrów z dnia 13
grudnia 2011 r.

 poprawa infrastruktury transportowej;
 wykorzystanie potencjału wewnętrznego;
 zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego;

Projekt Krajowej Polityki
Miejskiej do 2020 roku z marca
2014 r. – w trakcie
opracowywania w
Ministerstwie Infrastruktury i
Rozwoju

 poprawa jakości środowiska i życia mieszkańców;
 dążenie do zrównoważonego rozwoju;
 ograniczenie wykorzystywania zasobów naturalnych

(np. węgla);
 zmniejszenie zapotrzebowania na energię;
 ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza

z sektorów transportu, budownictwa
(mieszkalnictwa);

Polityka Energetyczna
Państwa do 2030 roku przyjęta
Uchwałą Nr 202/2009 Rady
Ministrów z dnia 10 listopada
2009 r.

 poprawa efektywności energetycznej;
 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł

energii;

Polityka Ekologiczna Państwa
w latach 2009-2012
z perspektywą do roku 2016
przyjęta Uchwałą Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 22 maja 2009 r.

 działania w obszarze edukacji ekologicznej;
 zarządzanie środowiskiem;

Strategia „Bezpieczeństwo
Energetyczne i Środowisko –
perspektywa do 2020 roku”
przyjęta Uchwałą Nr 48 Rady
Ministrów z dnia 15 kwietnia
2014 r.

 zrównoważone gospodarowanie zasobami
środowiska (przede wszystkim ograniczenie ich
zużycia);

 poprawa stanu środowiska, głównie w zakresie
jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji
zanieczyszczeń;

 zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz
efektywności energetycznej;

Krajowy Plan Działania
w zakresie energii ze źródeł
odnawialnych do 2020 roku
przyjęty przez Radę Ministrów
w dniu 7 grudnia 2010 r.

 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii;

Krajowy Plan Działań
dotyczący efektywności
energetycznej dla Polski 2014

 ograniczenie zużycia energii finalnej (końcowego
wykorzystana energii w poszczególnych sektorach
gospodarki);
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uchwalony przez Radę
Ministrów w dniu 20
października 2014 r.

Narodowy Program Rozwoju
Gospodarki Niskoemisyjnej
(NPRGN), którego założenia
zostały przyjęte przez Radę
Ministrów dnia 16 sierpnia
2011 r.

 rozwój niskoemisyjnych źródeł energii;
 poprawa efektywności energetycznej i związane z nią

ograniczenie zużycia paliw;
 wykorzystanie technologii niskoemisyjnych;
 promocja nowych wzorców konsumpcji;

Strategiczny Plan Adaptacji dla
sektorów i obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu
do roku 2020 z perspektywą
do roku 2030 przyjęty uchwałą
Rady Ministrów w dniu 29
października 2014 r.

 dążenie do zrównoważonego rozwoju;
 efektywne funkcjonowanie gospodarki;
 poprawa jakości środowiska oraz warunków życia

mieszkańców;

Krajowe Programy Operacyjne
na okres programowania 2014
– 2020

 wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
we wszystkich sektorach;

 zachowanie i ochrona środowiska naturalnego;
 wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;

Krajowy plan gospodarowania
odpadami przyjęty uchwałą nr
217 Rady Ministrów z dnia 24
grudnia 2010 r. w sprawie
„Krajowego planu gospodarki
odpadam 2014” – MP nr 101
poz. 1183

 zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu
odpadów;

 minimalizacja ilości odpadów biodegradowalnych
unieszkodliwianych przez składowanie;

Dokumenty regionalne i lokalne

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Małopolskiego na lata 2014-
2020 przyjęty przez Komisję
Europejską w dniu 12 lutego
2015 r. i zatwierdzony przez
Zarząd Województwa
Małopolskiego w dniu 4 marca
2015 r. Uchwałą Nr 240/15

 zwiększenie efektywności energetycznej i
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;

 wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
we wszystkich sektorach;

 zachowanie i ochrona środowiska naturalnego;

 wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;

 promowanie dostosowania do zmian klimatu,
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;

 promowanie zrównoważonego transportu;

Strategia Rozwoju
Województwa Małopolskiego
na lata 2011-2020 przyjęta
przez Sejmik Województwa
Małopolskiego Uchwałą Nr
XII/183/11 z dnia 26 września
2011 r.

 zrównoważony rozwój infrastruktury;

 redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza;

 racjonalne użytkowanie zasobami przyrodniczymi;

 wprowadzenie zrównoważonej gospodarki odpadami;
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Program ochrony powietrza
dla województwa
małopolskiego, przyjęty przez
Sejmik Województwa
Małopolskiego Uchwałą Nr
XLII/662/13 z dnia 30 września
2013 r.

 ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
atmosferycznego ze źródeł punktowych, liniowych,
powierzchniowych oraz niezorganizowanych, co
przełoży się na poprawę jego jakości;

Program Strategiczny Ochrony
Środowiska przyjęty Uchwałą
nr LVI/894/14 z dnia 27
października 2014 r. Sejmiku
Województwa Małopolskiego

 poprawa jakości powietrza i stanu środowiska;

 usprawnienie i odzysk energetyczny w gospodarce
odpadami;

 zwiększenie efektywności energetycznej;

 wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

 szerzenie świadomości ekologicznej;

Program ochrony środowiska
Gminy Miasto Nowy Targ
przyjęty Uchwałą nr
27/XXIX/05 Rady Miasta Nowy
Targ z dnia 28 kwietnia 2005 r.

 dążenie do zrównoważonego, niskoemisyjnego
rozwoju gospodarczego gminy;

 poprawa jakości powietrza i warunków życia
mieszkańców;

 usprawnienie gospodarki odpadami;

 wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

 zwiększenie efektywności dystrybucji energii w
gminie oraz efektywności energetycznej w
budynkach;

 szerzenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Strategia rozwoju Miasta Nowy
Targ 2012 – 2020 przyjęta
Uchwałą nr XX/153/2012 z
dnia 31 maja 2012 r.

 rozwój infrastruktury transportowej (m, in. rowerowej);

 poprawa stanu nawierzchni dróg oraz budowa
nowych odcinków, zwiększenie przepustowości dróg;

 rozwój niskoemisyjnego transportu;

 poprawa stanu środowiska naturalnego (zwłaszcza w
kontekście jakości powietrza);

 ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta;

 edukacja ekologiczna społeczeństwa;

 usprawnienie gospodarki odpadami i gospodarki
wodno-ściekowej;

 rozwój zieleni miejskiej;

Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Nowy
Targ dokument ujednolicony
przyjęty Uchwałą nr
XLV/503/2010 Rady Miasta
Nowy Targ z dnia 28 czerwca
2010 r.

 planowanie przestrzenne;

 rozwój układu komunikacyjnego;

 rozwój infrastruktury rowerowej;

 wsparcie i wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł
energii;

 zwiększenie powierzchni terenów zielonych;

Zintegorwany plan rozwoju
transportu publicznego Gminy

 rozwój sieci i infrastruktury drogowej, usprawnienie
komunikacji publicznej, zwiększenie przepustowości
dróg;
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Miasto Nowy Targ przyjęty
Uchwałą nr XLI/476/2010
Rady Miasta Nowy Targ z dnia
1 marca 2010 r.

Wieloletnia Prognoza
Finansowa Miasta Nowy Targ
przyjęta Uchwałą nr V/20/2015
Rady Miasta Nowy Targ z dnia
26 stycznia 2015 r.

 działania zawarte w Planie są spójne z działaniami
uwzględnionymi w WPF.

Lokalny program rewitalizacji
miasta Nowy Targ przyjęty
Uchwałą nr XXIV/269/D8 Rady
Miasta Nowy Targ z dnia 14
lipca 2008 r., z późniejszymi
zmianami;

 poprawa warunków komunikacyjnych w gminie,
przebudowa ciągów komunikacyjnech, rozwój
infrastruktury drogowej;

Aktualizacja Założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe
dla Gminy Miasto Nowy Targ
przyjęta Uchwałą nr
XXXII/373/09 Rady Miasta
Nowy Targ z dnia 1 czerwca
2009 r.

 zwiększenie efektywności produkcji i dystrybucji
energii w gminie;

 wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

 zwiększenie efektywności energetycznej w
budynkach, termomodernizacje budynków.



12

1. STRESZCZENIE
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ (dalej: PGN) to dokument
strategiczny, wyznaczający kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej do roku 2020 z
perspektywą do roku 2023. Obejmuje on działania inwestycyjne i nieinwestycyjne w sektorach:
transportu publicznego i prywatnego, budownictwa, mieszkalnictwa, gospodarki przestrzennej,
energetyki, oświetlenia, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, edukacji ekologicznej
i informacji.

PGN dla Gminy Miasto Nowy Targ powstał z myślą przedstawienia koncepcji działań mających
służyć poprawie jakości powietrza w gminie, a w szczególności ograniczeniu niskiej emisji oraz
emisji gazów cieplarnianych. Takie działania to przede wszystkim zwiększenie skali wykorzystania
odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej oraz działania z zakresu
zwiększenia efektywności i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w obszarze komunikacji miejskiej.

Dla określenia wielkości emisji z obszaru miasta została opracowana inwentaryzacja emisji dla
roku 2013. Końcowe zużycie energii na terenie gminy w 2013 roku wyniosło 309 045 MWh, co
przyczyniło się do emisji ekwiwalentnego dwutlenku węgla w ilości 155 526 Mg.

Działania przewidziane do realizacji przez Gminę Miasto Nowy Targ zostały zestawione
w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zadania w PGN koncentrują się głównie na rozwoju
nowych rozwiązań energetycznych (w tym OZE), transporcie (rozwój sieci drogowej – upłynnienie
ruchu, rozwój komunikacji publicznej), budownictwie (termomodernizacje) oraz wsparciu i edukacji
mieszkańców w zakresie efektywnego wykorzystania energii. W wyniku zaplanowanych działań
możliwe jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 7 085 Mg.

Koszty i sposób finansowania działań, które na etapie przygotowania PGN nie miały
zaplanowanego budżetu w dokumentach planistycznych, mają określony szacunkowy koszt
realizacji, który powinien być zweryfikowany i dopasowany do realnych możliwości Gminy oraz
ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Łączny szacunkowy koszt zaplanowanych działań to
ponad 70 mln zł.

Proponuje się, aby początkowo koordynację nad realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Miasto Nowy Targ sprawował Ekodoradca. Wskazana jest jego ścisła współpraca
z interesariuszami zewnętrznymi. Głównym celem spotkań interesariuszy powinno być opiniowanie
i doradzanie gminie w realizacji polityki energetyczno-klimatycznej (PGN).

PGN jest dokumentem zgodnym z lokalnymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi,
a obszary działań zgłoszonych w PGN dla Gminy Miasto Nowy Targ są zbieżne z obszarami
działań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF). Po zatwierdzeniu PGN, do WPF
należy wpisać dodatkowy zakres zadań z danego obszaru wynikających z PGN w oparciu
o harmonogram rzeczowo-finansowy. Przede wszystkim jednak należy pamiętać, że Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej powinien ułatwiać pozyskanie środków finansowych w nowej
perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020 oraz określać działania, które mogą być
realizowanie w latach kolejnych (2021-2023), a których realizacja nie może być obecnie
szczegółowo określona z powodu braku informacji o przyszłych źródłach finansowania.
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2. OGÓLNA STRATEGIA
Strategia „Europa 2020”

Strategia „Europa 2020” określa drogę wzrostu Unii Europejskiej na lata 2011-2020 w kierunku
inteligentnej i zrównoważonej gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu. UE wyznaczyła
konkretny plan, obejmując cele w zakresie zmian klimatu, które należy osiągnąć do 2020 r.

Cele unijne, tzw. Pakiet „3 x 20”:

1. do 2020 roku ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu
z 1990 roku;

2. zwiększenie do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii (dla
Polski celem obligatoryjnym jest 15% udział OZE);

3. dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 20%.

Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

Strategia UE dot. adaptacji do zmian klimatu została opublikowana na portalu Komisji Europejskiej
16 kwietnia 2014 r. Dokument zawiera wytyczne dla krajów członkowskich pomocne w tworzeniu
strategii krajowych, a także główne cele i kierunki dla działań dostosowawczych, które powinny być
podejmowane przez poszczególne państwa UE.

Strategia zwraca uwagę na konieczność podjęcia działań adaptacyjnych, przede wszystkim
w miastach, jako obszarach o szczególnej wrażliwości na zmiany klimatu.

Dyrektywa CAFE (Clean Air for Europe)

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.

18 grudnia 2013 r., w ramach Dyrektywy CAFE, przyjęto nowy pakiet dotyczący czystego
powietrza, aktualizujący istniejące przepisy.

Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń określa Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 24
sierpnia 2012 r., w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz.
1031).
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2.1 Cele strategiczne i szczegółowe

2.1.1. Strategia długoterminowa

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów w zakresie zmian klimatu
i zrównoważonego wykorzystania energii określonych w Strategii „Europa 2020”, to jest:
 redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie

efektywności energetycznej,
Plan ma również przyczyniać się do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których
odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są
programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).
Działania zawarte w PGN mają w efekcie doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do
powietrza.

2.1.2. Cele strategiczne

Cele strategiczne zostały wyznaczone przy uwzględnieniu zobowiązań krajowych oraz
uwarunkowań lokalnych.

Cel strategiczny 1: Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 4,56% w porównaniu z rokiem
bazowym do roku 2020 (7 085 Mg CO2), przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju miasta.
Nadmierna emisja gazów cieplarnianych jest uważana za główną przyczynę niekorzystnych zmian
klimatycznych. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, działania zmniejszające emisję
powinny zapewnić korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, wynikające z poprawy
efektywności energetycznej, wzrostu innowacyjności i wdrożenia nowych technologii, poprawy
stanu środowiska. Jako cel strategiczny określono ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o
20% do 2020 r. przy utrzymaniu dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego.

Cel strategiczny 2: Poprawa jakości powietrza – redukcja emisji PM10 o 11,6 Mg, PM2,5 o
11,04 Mg i benzo(α)pirenu o 8,4 kg.
Niska jakość powietrza atmosferycznego stanowi obecnie znaczny problem Gminy Miasto Nowy
Targ. Przez wiele dni w roku przekraczane są normatywne poziomy wartości stężeń pyłu
zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, pochodzące głównie
z sektora komunalnego, ze spalania paliw stałych na cele ogrzewania.

2.1.3. Cele szczegółowe

Realizacji celu strategicznego 1 służyć będzie osiągnięciu celów szczegółowych w poszczególnych
obszarach użytkowania energii:
Cel szczegółowy 1.1 Podniesienie efektywności energetycznej – zmniejszenie zużycia energii

finalnej o 4,94% (czyli o 15 226 MWh) w stosunku do roku bazowego do
2020 r. (zarówno ograniczenie zużycia energii użytkowej, jak i zwiększenie
efektywności energetycznej instalacji i urządzeń),

Cel szczegółowy 1.2 Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 0,53% udziału w
całkowitym zużyciu energii finalnej w 2020 roku (o 1 633 MWh).



15

Realizacji celu strategicznego 2 służyć będzie osiągnięciu celów szczegółowych w poszczególnych
obszarach użytkowania energii:
Cel szczegółowy 2.1 Likwidacja palenisk węglowych,
Cel szczegółowy 2.2 Ograniczenie emisji z transportu,
Cel szczegółowy 2.3 Niskoemisyjne zarządzanie miastem.

Cele są wzajemnie powiązane i komplementarne, realizacja celów szczegółowych sprzyjających
redukcji emisji gazów cieplarnianych jednocześnie przyczyni się do poprawy jakości powietrza.
Także na odwrót, likwidacja palenisk węglowych, ograniczenie emisji z pojazdów spalinowych, czy
zwiększenie powierzchni terenów zielonych przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.
W odniesieniu do tak określonych celów szczegółowych, opracowany został katalog działań
(Rozdział 4. Planowane działania do 2020 roku).

2.2 Charakterystyka stanu istniejącego

Miasto Nowy Targ położone jest w południowej Polsce, w województwie małopolskim, powiecie
nowotarskim. Jest siedzibą władz powiatu. Od zachodu, północy i wschodu graniczy z gminą
wiejską Nowy Targ, natomiast od południa z obszarem gminy Szaflary. Miasto Nowy Targ zajmuje
powierzchnię 50,42 km2 i jest największym miastem Podhala. Centrum Miasta znajduje się na
wysokości około 590 m n.p.m., zaś osiedla mieszkalne położone są do wysokości około 900 m
n.p.m. 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). Jednakże
nie stanowią one oficjalnego, prawnego podziału administracyjnego miasta, gdyż zgodnie z art. 5
ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. nie są jednostkami pomocniczymi gminy.
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Rysunek 1 Nowy Targ – ogólny plan miasta (źródło: www.maps.google.pl)

2.2.1. Struktura demograficzna

Według danych Urzędu Miasta, w 2013 roku Nowy Targ zamieszkiwało 32 950 osób, z czego
17 319 (52,6%) stanowiły kobiety, a 15 631 (47,4%) mężczyźni. Gęstość zaludnienia wynosi 662
osób/km2, przekraczając tym samym średnią dla powiatu nowotarskiego, która wynosi 122
osoby/km2 (GUS, 2011). W przeciągu ostatnich 11 lat zauważono spadek liczby ludności (Tabela
1), spowodowany głównie migracjami do większych miast.

Tabela 1 Zestawienie liczby mieszkańców Miasta Nowy Targ w latach 2002-2013 (źródło: www.nowytarg.pl).

Liczba mieszkańcówRok
Ogółem Kobiety Mężczyźni

2002 33 650 17 613 16 037

2004 33 662 17 636 16 026

2006 33 550 17 631 15 919

2008 33 340 17 507 15 833

2010 33 305 17 503 15 802

2012 33 118 17 411 15 707

2013 32 950 17 319 15 631
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Liczba mieszkańców Nowego Targu w przyszłości będzie zależeć zarówno od przyrostu
naturalnego, jak i od procesów migracyjnych, na które istotny wpływ będzie wywierał rozwój
gospodarczy miasta, a zwłaszcza tworzenie nowych atrakcyjnych miejsc pracy oraz poprawa
warunków mieszkaniowych.
Najliczniejszą grupą wiekową są osoby w wieku produkcyjnym. W przeciągu ostatnich lat
stwierdzono jednak zmniejszenie liczby mieszkańców w wieku 0-6 lat, a zwiększenie udziału
ludności w wieku poprodukcyjnym, co jest niepokojącym objawem starzenia się społeczeństwa.

2.2.2. Budownictwo i mieszkalnictwo

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).

W celu pozyskania aktualnych i wiarygodnych danych nt. stanu technicznego, wieku i stopnia
modernizacji budynków położonych na terenie miasta, przeprowadzono ankietyzację wśród
mieszkańców.

Analizując strukturę wiekową budynków w Gminie Miasto Nowy Targ, należy stwierdzić, iż 620
obiektów (14%) stanowią budynki wybudowane po 2000 roku, w których znajdują się stosunkowo
nowe źródła ciepła, natomiast w pozostałych budynkach mogą występować niesprawne i stare
instalacje kotłów węglowych (Tabela 2). W związku z tym, planowane działania
termomodernizacyjne powinny koncentrować się na budynkach starszych, głównie tych powstałych
w okresie przed- i powojennym.

Tabela 2 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

Większość zinwentaryzowanych budynków na terenie Miasta Nowy Targ (68%) posiada ocieplane
ściany, dzięki czemu nawet stare budynki mogą być bardziej energooszczędne. Jak wynika
z danych pozyskanych w czasie inwentaryzacji, 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. Działania
w zakresie budownictwa mieszkalnego powinny zatem koncentrować się na zwiększeniu
energooszczędności budynków.
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Na terenie miasta powstał pierwszy w Europie pasywny kościół. Dzięki nowoczesnym
rozwiązaniom technologicznym oraz zastosowaniu materiałów budowlanych gwarantujących
uzyskanie wysokich parametrów energooszczędności, budynek zużywa na cele grzewcze jedynie
15 kWh/m2. Skutkuje to znaczącym obniżeniem zużycia energii, a co za tym idzie: kosztów
ogrzewania i prądu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza.

2.2.3. Transport

Transport drogowy

Ze względu na lokalizację miasta, na terenie Nowego Targu znajdują się główne węzły drogowe
obsługujące układ komunikacyjny Podhala. Przez teren gminy przebiegają ważne trasy
komunikacyjne (Rysunek 2):

 droga krajowa nr 47 relacji Rabka Zdrój – Zakopane,
 droga krajowa nr 49 relacji Nowy Targ - Jurgów,
 droga wojewódzka nr 969 relacji Nowy Targ – Stary Sącz,
 droga wojewódzka nr 957 relacji Nowy Targ - Białka,
 linia kolejowa nr 99: Chabówka - Zakopane.

Rysunek 2 Mapa sytuacyjna transportu drogowego w Nowym Targu (źródło: sprawozdanie z realizacji Strategii
Rozwoju Miasta Nowy Targ za okres 2012-2013)

Ulicami o największym natężeniu ruchu drogowego na terenie miasta są:
 ciąg ul. Szaflarska – ul. Kościuszki,
 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 panujące
na niej są na poziomie niezadowalającym, występuje duży ruch pojazdów; na pozostałej
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części warunki ruchu, pomimo mniejszego natężenia ruchu, są również niezadowalające ze
względu na przekrój jednopasowy),

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

Istniejący układ komunikacyjny charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu tranzytowego
przebiegającego przez centrum miasta, niskimi parametrami technicznymi dróg lokalnych oraz
trudnościami w modernizacji i budowie nowych dróg z uwagi na ukształtowanie terenu oraz
istniejącą zabudowę.

Tabela 3 Rodzaje dróg w Nowym Targu (źródło: Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Gminy
Miasto Nowy Targ, 2009).

Rodzaj drogi Długość [km]

Drogi krajowe 12,7

Drogi wojewódzkie 4,1

Drogi powiatowe 10,1

Drogi gminne 83,4

Największe potoki ruchu tranzytowego na terenie miasta występują na kierunku północ – południe
(w ciągu drogi krajowej nr 47 Rabka – Zakopane) oraz na relacji wschód – południe (pomiędzy
wlotem z Krościenka a wlotem zakopiańskim) (Rysunek 3).

Rysunek 3 Średni ruch dobowy na drogach krajowych i wojewódzkich do i z miasta Nowy Targ w
roku 2010 (www.gddkia.gov.pl)Zbiorowy transport pasażerski
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Tabor autobusowy w 2010 roku został poddany modernizacji, dzięki środkom z Unii Europejskiej
w ramach realizacji Zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego Gminy Miasto Nowy
Targ. Średnia wieku pojazdów w inwentarzu zmniejszyła się z 17,4 lat do 6,2 lat, a udział
autobusów niskopodłogowych we flocie został zwiększony do 64%. Wymianie podległo 54%
pojazdów taboru i wciąż podejmowane są działania mające wyeliminować 5 ostatnich sztuk
najstarszych autobusów marki Jelcz. Poniższa tabela 4 obrazuje zestawienie autobusów
spełniających normy emisji spalin EURO.

Tabela 4 Zestawienie autobusów spełniających dane normy emisji spalin (źródło: dane z Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego w Nowym Targu)

Rodzaj
paliwa

Ilość autobusów spełniających wymagania poszczególnych norm emisji
spalin EURO

Marka autobusu Ilość
ON EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5

Niespełniając
e wymagań

żadnej z norm
EURO

Jelcz 120 M 4 4 2 2

Jelcz 120 M/3 1 1 1

Autosan H-7 3 3 2 1

Solbus SN11M28 2 2 2

Autosan M09LE 9 9 9
Kapena IVECO 65 C

Urby 3 3 3

SUMA: 22 22 0 5 1 2 12 2

% z łącznej ilości autobusów: 100,0% 0,0% 22,73% 4,55% 9,09% 54,55% 9,09%

% autobusów spełniających wymagania normy emisji EURO 4 i EURO 5: 63,64 %

Zajezdnia autobusowa w Gminie Miasto Nowy Targ w latach 2011 - 2012 została wyremontowana
i poddana termomodernizacji. Wybudowano kotłownię gazową i zainstalowano na jej terenie
mobilny zbiornik na olej napędowy o pojemności 5 000 m3 do tankowania pojazdów MZK. W fazie
oczekiwania na realizację są projekty remontu placu zajezdni oraz budowa myjni.Transport
kolejowy

Przez miasto Nowy Targ przebiega linia kolejowa, która obsługuje ruch pasażerski dalekobieżny
w kierunku miasta Krakowa oraz Zakopanego. Dworzec kolejowy znajduje się w zachodniej części
miasta przy ul. Kolejowej. Komunikacja kolejowa wymaga przebudowy torowiska ze względu na zły
stan techniczny, a także modernizacji dworca kolejowego.

Transport niezmotoryzowany

Na terenie Gminy Miasto Nowy Targ wytyczono 4 trasy rowerowe, które stanowią zarówno atrakcję
turystyczną, jak i sposób na spędzanie wolnego czasu dla mieszkańców miejscowości:

 Wycieczka rowerowa po Nowym Targu;

 Wycieczka rowerowa Nowy Targ – Ludźmierz – Nowy Targ;

 Wycieczka rowerowa Nowy Targ – Nowa Biała – Łopuszna – Nowy Targ;

 Wycieczka rowerowa Nowy Targ – Turbacz (schronisko PTTK).

Wycieczka rowerowa po Nowym Targu to trasa, która ma długość 5,11 km i przebiega asfaltową
ścieżką rowerową. Można się po niej poruszać każdym typem roweru.
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Wycieczka rowerowa Nowy Targ – Ludźmierz – Nowy Targ to trasa wyznaczona na długości 18
km. Przebiega bocznymi drogami asfaltowymi i można się po niej poruszać każdym typem roweru.

Wycieczka rowerowa Nowy Targ – Nowa Biała – Łopuszna – Nowy Targ ma wytyczoną trasę na
odcinku 30 km i przebiega po drogach powiatowych oraz lokalnych. Bardzo atrakcyjna
turystycznie, można ją pokonywać na każdym typie roweru.

Wycieczka rowerowa Nowy Targ – Turbacz (schronisko PTTK) ma długość 14 km. Można się po
niej poruszać rowerem górskim. Pierwszy odcinek trasy prowadzi drogą asfaltową przez dzielnicę
Kowaniec do pensjonatu Jodła, za którym zaczyna się odcinek leśnej drogi, szerokiej
i utwardzonej. Następnie łączy się ona ze szlakiem żółtym. Trasa kończy się przy schronisku
na Turbaczu.

Na terenie Gminy Miasto Nowy Targ zasadne jest rozwijanie sieci ścieżek rowerowych wraz z całą
infrastrukturą rowerową, parkingami, ponieważ stanowi to zarówno atrakcję turystyczną w regionie,
co przekłada się na rozwój miasta w sektorze turystyki, ale także na zwiększenie bezpieczeństwa
na drogach osób, które podróżują przy użyciu tego środka transportu, co dodatkowo zachęci
mieszkańców do korzystania na roweru. W związku z powyższym planowany jest dalszy rozwój
sieci szlaków rowerowych na terenie gminy.

Multimodalność

Zgodnie ze Zintegrowanym planem rozwoju transportu Gminy Miasto Nowy Targ, na terenie gminy
brakuje spójnego systemu parkowania i określonej w tym temacie polityki rozwoju. Parkowanie
odbywa się wzdłuż ulic oraz na parkingach płatnych i bezpłatnych. Ze względu na
niewystarczającą ilość miejsc parkingowych, parkowanie niezgodne z przepisami jest częstym
zjawiskiem. Wyżej wymieniony dokument podkreśla, że jednym z najważniejszych działań
związanych z zarządzaniem ruchem na terenie Gminy Miasto Nowy Targ jest dążenie do
wprowadzenia jednokierunkowego ruchu na wąskich ulicach miasta oraz budowa buforowych
parkingów na obrzeżach miejscowości.

Na terenie gminy wszystkie sygnalizacje świetlne stanowią sygnalizacje akomodacyjne. Na Al.
Tysiąclecia skoordynowano ze sobą sygnalizacje, tworząc tzw. „zieloną falę”, co umożliwia płynny
ruch pojazdów, a przez to i zmniejsza emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Konieczne jest stosowanie zintegrowanego podejścia do transportu w gminie, w tym integracji
różnych środków transportu (transport publiczny, prywatny, kolejowy oraz rowerowy), zapewnienie
odpowiedniego zarządzania mobilnością oraz wdrażanie nowych wzorców użytkowania i promocja
pojazdów ekologicznych na terenie gminy. W związku z powyższym, bardzo istotna jest np.
budowa parkingów typu Park&Ride, ponieważ zachęcą one ludzi do korzystania z innych środków
transportu (np. komunikacji miejskiej, rowerów) niż samochody osobowe.

2.2.4. Energetyka

Energia cieplna

Na terenie Nowego Targu działa system ciepłowniczy zasilany z kotłowni Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. (MPEC). Doprowadza on ciepło do
budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów handlowych
i usługowych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. obecnie eksploatuje:
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 Kotłownię węglową Nr 1 przy ul. Szaflarskiej, współpracującą z siecią Nr 1, zasilającą
zewnętrzną instalację odbiorczą poprzez grupowy węzeł cieplny oraz indywidualne węzły
cieplne.

Kotłownia Nr 1 opalana jest węglem kamiennym. System ciepłowniczy zasila budynki mieszkalne,
użyteczności publicznej oraz obiekty handlowe i usługowe. Rocznie w kotłowni zużywa się około 9
tys. Mg paliwa. Moc całkowita kotłów wynosi 29 MW, natomiast roczna produkcja energii około 162
000 GJ. Kotłownia wytwarza ciepło w postaci gorącej wody o parametrach 130/70C. Kotłownia Nr
1 ujęta jest w systemie handlu emisjami EU-ETS, rodzaj aktywności określony jako spalanie paliw,
emisja dwutlenku węgla w 2013 roku wyniosła 13 820 Mg. Emisja z instalacji objętej systemem
handlu emisjami nie została wliczona do bilansu emisji z obszaru miasta Nowy Targ.

Według danych MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. całkowita moc kotłowni będących w ich posiadaniu
wynosi 30,632 MW. Rocznie produkują średnio 128 562 GJ energii, z czego ok. 90% ciepła
dostarczane jest do odbiorców indywidualnych (cele mieszkaniowe), a tylko ok. 10% ciepła
dostarczane jest na cele usługowe. Wskaźnik emisji CO2 wynosi 96,10 kg CO2/GJ. Długość sieci
ciepłowniczej na terenie miasta Nowy Targ wynosi 25 km. Według danych uzyskanych od Spółki
MPEC Nowy Targ, modernizacji wymaga 31 węzłów cieplnych oraz 4,8 km sieci ciepłowniczej.

Kotłownie lokalne i źródła indywidualne

Na obszarze miasta Nowy Targ działają także kotłownie instytucji użyteczności publicznej,
podmiotów handlowych i usługowych oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako
kotłownie lokalne wytwarzające ciepło na potrzeby własne, a także obiektów znajdujących się
w najbliższym zasięgu. Do ogrzewania wykorzystywany jest węgiel kamienny, gaz ziemny oraz olej
opałowy.

Indywidualni odbiorcy ciepła najczęściej pokrywają swoje potrzeby grzewcze poprzez spalanie
paliw we własnych kotłach węglowych lub piecach kaflowych. Tego rodzaju źródła ciepła są
głównym emitorem zanieczyszczeń do atmosfery i w dużej mierze przyczyniają się do
występowania zjawiska niskiej emisji na terenie miasta. W procesie ogrzewania mieszkań
i budynków jednorodzinnych jako dodatkowe i tańsze paliwo często wykorzystywane jest drewno
i odpady drzewne. Ponadto do ogrzewania stosowane są także paliwa gazowe, olej opałowy, czy
energia elektryczna, ale dotyczy to mniejszej grupy mieszkańców. Powodem takiej sytuacji są
wysokie koszty tych paliw w porównaniu z tańszym, ale najmniej ekologicznym węglem
kamiennym.

Z danych uzyskanych z Urzędu Miasta Nowy Targ wynika, że do sieci ciepłowniczej podłączonych
jest 135 (3%) budynków. Na terenie miasta jest 1 182 odbiorców wykorzystujących gaz ziemny w
celach grzewczych2 (677 odbiorców – indywidualnych kotłowni oraz 505 odbiorców indywidualnych
– mieszkania). Pozostałe mieszkania ogrzewane są w sposób indywidualny wg. nośników ciepła
(struktura źródeł została określona na podstawie wykonanej inwentaryzacji terenowej w okresie
marzec-kwiecień i październik-listopad w 2014 roku):

 węgiel – 2 233 budynków;
 drewno – 1 031 budynków;
 gaz – 515 budynków;

2 Informacje uzyskane na podstawie danych o taryfach dystrybutora gazu
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 olej opałowy – 171 budynków;
 energia elektryczna – 170 budynków;
 trociny, pelet – 170 budynków.

Ocena stanu aktualnego zaopatrzenia w ciepło – odbiorcy ciepła

Wg Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto
Nowy Targ, wielkości potrzeb cieplnych miasta obliczane na poziomie odbiorców kształtują się na
poziomie:
 (c.o. + c.w.u.) – 132,1 MW, w tym 21,2 MW pokrywane z systemu ciepłowniczego,
 (c.o.) - 104,1 MW, w tym 21,1 MW pokrywane z systemu ciepłowniczego,

Odpowiednie sumaryczne roczne zużycie energii cieplnej osiąga wielkość:
 (c.o. + c.w.u.) – 614,1 TJ przy pokryciu 155,6 TJ z systemu ciepłowniczego,
 (c.o.) – 550,3 TJ przy pokryciu 155,4 TJ z systemu ciepłowniczego.

Energia elektryczna

Operatorem sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej na terenie Nowego Targu jest Tauron
Dystrybucja S.A.. W tabeli niżej przedstawione jest zestawienie liczby odbiorców i ilości
dostarczonej energii przez Spółkę na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.

Tabela 5 Zestawienie liczby odbiorców i ilości dostarczanej energii na terenie Gminy Miasto Nowy Targ (źródło:
TAURON Dystrybucja S.A., 2014)

Ilość odbiorców na terenie miasta Nowy Targ w poszczególnych
grupach odbiorców w roku 2013

Ilość odbiorcówobszar
 terytorialny

Grupa
odbiorców 2013

A
B 35M. Nowy Targ

C+G+R 15 658

 Ilość dostarczonej energii elektrycznej [MWh] do odbiorców na
terenie miasta Nowy Targ w poszczególnych grupach odbiorców

w roku 2013

Ilość energiiobszar
 terytorialny

Grupa
odbiorców 2013

A
B 31 856,87M. Nowy Targ

C+G+R 59 783,43

Legenda – grupy odbiorców:
A – wysokie napięcie (odbiorcy przemysłowi),
B – średnie napięcie (odbiorcy biznesowi i przemysł),
C – niskie napięcie (odbiorcy biznesowi i instytucje),
G – niskie napięcie (gospodarstwa domowe),
R – niskie napięcie (odbiorcy ryczałtowi).

Sprzedaż energii elektrycznej na terenie miasta mogą prowadzić firmy posiadające koncesję
z terenu całego kraju. Miasto zasilane jest w energię elektryczną liniami 110 kV zlokalizowanymi
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poza jego obszarem, z elektrowni znajdujących się na terenie Województwa Małopolskiego,
poprzez połączenia z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.
Oświetlenie uliczne na terenie miasta

Na terenie Gminy Miasto Nowy Targ funkcjonuje 2 934 punktów świetlnych (Tabela 6).
Właścicielem oświetlenia ulicznego jest Gmina Miasto Nowy Targ (jednostką odpowiedzialną jest
Referat ds. Drogownictwa i Transportu), w którego gestii znajdują się sprawy związane
z eksploatacją i modernizacją oświetlenia ulicznego.

Tabela 6 Rodzaje i ilość punktów świetlnych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ (źródło: Referat ds.
Drogownictwa i Transportu)

Rodzaj źródła światła Ilość punktów świetlnych

Sodowe 2 879

Rtęciowe 14

LED 41

Z powyższej tabeli wynika, że w technologii LED funkcjonuje zaledwie 41 punktów świetlnych.
Działania w sektorze oświetlenia komunalnego powinny skupiać się na modernizacji w kierunku
ograniczania ilości opraw sodowych i rtęciowych. Przyniesie to oszczędności zarówno w ilości
wykorzystywanej energii, jak i związanych z tym kosztów. Ilość energii elektrycznej wykorzystanej
na potrzeby oświetlenia ulicznego wyniosła 1 102 000 kWh.

Zaopatrzenie w gaz ziemny

Na terenie Miasta Nowy Targ system gazowniczy obsługiwany jest przez Karpacką Spółkę
Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie. Jednostką spółki
jest zakład znajdujący się przy ul. Ludźmierskiej 4, zajmujący się bezpośrednią obsługą
odbiorców oraz naprawą i bieżącą konserwacją sieci gazowej. Miasto zasilane jest gazem
wysokometanowym GZ-50 pochodzenia naturalnego.

Zakład Gazowniczy na obszarze Nowego Targu posiada sieć gazową niskiego i średniego
ciśnienia wykonaną z rur stalowych i PE. Długość czynnej sieci ogółem w 2013 roku wynosiła
około 51,4 km. Ilość czynnych przyłączy do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi
1 479 szt.

Zużycie gazu na terenie miasta w roku 2013 wyniosło 1 967,5 tys. m3, natomiast zużycie gazu na
ogrzewanie mieszkań kształtowało się na poziomie 1 959,1 tys. m3.

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.

2.2.5. Odnawialne źródła energii

W chwili obecnej, w wyniku inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Miasto Nowy Targ
stwierdzono, że odnawialne źródła energii zainstalowane są w 10% budynków mieszkalnych.
W większości są to kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i pompy ciepła.
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Energia słońca

Energia promieniowania słonecznego może służyć do produkcji energii w czterech formach:
 podgrzewanie cieczy przy wykorzystaniu kolektorów słonecznych,
 produkcja energii elektrycznej za pomocą ogniw fotowoltaicznych (PV),
 produkcja energii elektrycznej i podgrzewanie cieczy w systemach hybrydowych

fotowoltaiczno-termicznych,
 zastosowanie tzw. pasywnych systemów solarnych – elementy obudowy budynku,

pozwalające zagospodarować energię słoneczną do podniesienia temperatury budynku
bez dodatkowego zużycia energii, co skutkuje maksymalizacją zysków ciepła.

Technologie te nie powodują skutków ubocznych dla środowiska, takich jak zubożenie zasobów
naturalnych, czy szkodliwych emisji.

Wartość natężenia promieniowania słonecznego zależne jest od położenia geograficznego, pory
dnia i roku, co stwarza duże ograniczenia w możliwościach wykorzystania tego źródła energii. Na
naszej szerokości geograficznej ok. 80% całkowitej rocznej sumy napromieniowania przypada na
sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego, od początku kwietnia do końca września.
Dla Miasta Nowy Targ roczna gęstość promieniowania słonecznego osiąga wartości między 985
kWh/m2 a 1000 kWh/m2, natomiast roczne nasłonecznienie wynosi około 1 200 – 1 300 godzin.

Na terenie Gminy Miasto Nowy Targ istnieją możliwości zwiększenia udziału energii
z odnawialnego źródła – promieniowania słonecznego. Sprzyja temu system dotacji i dopłat do
montażu kolektorów i paneli słonecznych w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności
publicznej.

Energia geotermalna

Region podhalański posiada zasoby w pewnej mierze już zbadane i wykorzystywane
energetycznie (ciepłownictwo, c.w.u, rekreacja, itp.). Dalsze wykorzystanie wód geotermalnych
w tym regionie, a więc i w Nowym Targu, dla celów energetycznych, a głównie w ciepłownictwie,
będzie zależało od udokumentowania zasobów dyspozycyjnych określonych przez badania
geologiczne oraz zasobów eksploatacyjnych potwierdzonych odwiertem, co pozwoli na podjęcie
decyzji inwestycyjnych.

Władze samorządowe Nowego Targu od kilku lat współpracują z PEC Geotermia Podhalańska
S.A. w celu zastosowania energii geotermalnej do ogrzewania miasta. Głównymi problemami
hamującymi wykorzystanie geotermii była relatywnie wysoka cena ciepła oraz brak decyzji
odnośnie koniecznej nowej lokalizacji ciepłowni miejskiej.

Energia biomasy

Biomasa to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji,
pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu
przetwarzającego ich produkty oraz części odpadów, które są biodegradowalne. Biomasa może
być wykorzystywana w formie nieprzetworzonej lub przetworzonej (biopaliwa płynne, biogaz).

Sposób wytwarzania biopaliw i biomasy i jego wpływ na środowisko jest jednym z najważniejszych
czynników, jakie należy wziąć pod uwagę przy planowaniu działań w zakresie wykorzystania
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biomasy3. Ogólnie rzecz biorąc biomasę i biopaliwa traktuje się jako odnawialne źródła energii,
których wykorzystanie nie wpływa na zawartość CO2 w atmosferze. W rzeczywistości jest tak
jedynie w przypadku, gdy biomasa/biopaliwa są wytwarzane lokalnie w sposób zrównoważony.

Energia wiatru

Pozyskiwanie energii z ruchu mas powietrza odbywa się za pomocą siłowni wiatrowych, które
przetwarzają energię mechaniczną na elektryczną, doprowadzaną dalej do sieci
elektroenergetycznej.

Dla określenia potencjału technicznego możliwego do wykorzystania ważne jest określenie
częstości występowania prędkości progowych wiatru: minimalnej i maksymalnej. Wyznaczają one
zakres prędkości wiatru, w jakich możliwa jest produkcja energii. Wartości prędkości progowych
uzależnione są od konstrukcji elektrowni wiatrowych. Z reguły minimalna prędkość progowa – tzw.
prędkość startowa wynosi ok. 3-4 m/s, natomiast prędkość maksymalna – tzw. prędkość
wyłączenia ok. 25 m/s. Dolną granicą opłacalności wykorzystania wiatru do potrzeb
energetycznych jest jego średnioroczna prędkość powyżej 5 m/s. Istotne jest również ustalenie
stałości kierunku wiejącego wiatru, gdyż częste chwilowe podmuchy o różnych kierunkach są
niekorzystne.

Pomiary prędkości wiatru na terenie Polski wykonywane przez IMiGW pozwoliły na dokonanie
wstępnego podziału naszego kraju na strefy zróżnicowania pod względem wykorzystania energii
wiatru. Jednak, aby dokonać szczegółowej analizy opłacalności inwestycji na danym terenie należy
wykonać analizę pomiarów prędkości wiatru za pomocą specjalistycznych urządzeń w okresie co
najmniej jednego roku. Ze względu na warunki klimatyczne, niekorzystną strefę energetyczną
wiatru (Gmina Miasto Nowy Targ znajduje się w strefie V, czyli niekorzystnej - Rysunek 4) oraz
wymagania ochrony przyrody i krajobrazu, w rejonie miasta Nowy Targ nie planuje się dużych
obiektów energetyki wiatrowej.

3 Na podstawie Poradnika „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”
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źródło: http://www.odnawialna.biz
Rysunek 4 Strefy energetyczne wiatru w Polsce wg IMGW (mezoskala)

Energia wód powierzchniowych

Zasoby wodno - energetyczne zależne są od przepływów określanych na podstawie wieloletnich
obserwacji i charakteryzują się dużą zmiennością w czasie, a także od i opadów odnoszących się
do danej części zlewni.
Potencjał techniczny jest znacznie mniejszy od zasobów teoretycznych, gdyż wiąże się z wieloma
ograniczeniami i stratami, z których najważniejsze to:

 nierównomierność naturalnych przepływów w czasie,

 naturalna zmienność spadów (związana np. z przepływem wód powodziowych),

 sprawność stosowanych urządzeń,

 bezzwrotne pobory wody dla celów nieenergetycznych,

 konieczność zapewnienia minimalnego przepływu wody w korycie rzeki poza elektrownią
(nienaruszalnego lub biologicznego).

Dodatkowo analiza energetyczna i ekonomiczna powinna uwzględniać:
 warunki lokalizacyjne piętrzenia /parametry wyjściowe/ i możliwe do uzyskania efekty

energetyczne;
 możliwość użytkowania lub reaktywowania urządzeń piętrzących;
 stan istniejących budowli oraz możliwość ich adaptacji dla potrzeb Małej Energetyki Wodnej

(MEW);
 zakres przewidywanych robót i spodziewane nakłady inwestycyjne.

Na terenie miasta Nowy Targ istnieje możliwość rozwoju MEW, jednak potencjał tego źródła nie
jest znaczący w ogólnym bilansie energii. Zakłada się, że wykorzystanie energii spadku wód w
Nowym Targu będzie realizowane głównie przez inwestorów indywidualnych przy wsparciu ze
strony Gminy.
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Na terenie miasta Nowy Targ na rozwidleniu Czarnego i Białego Dunajca działa prywatna MEW J.
Jędrol „Stary młyn”. Jest to przestarzała instalacja z pierwszej połowy XX wieku. Obecnie pracuje
na potrzeby tartaku.

2.2.6. Gospodarka odpadami

Na podstawie danych uzyskanych od Urzędu Gminy Miasto Nowy Targ w postaci Sprawozdania
Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013,
masa odpadów odebranych z obszaru miasta wyniosła 7 965,9 Mg. Całość odpadów poddana była
procesom przetwarzania innym niż składowanie.

Poziom recyklingu odpadów na terenie miasta, w zakresie frakcji odpadów: papieru, metali, szkła
i tworzyw sztucznych wyniósł 31,49%. W 2013 roku Gminie udało się ograniczyć masę odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania o 10,03% (źródło:
www.nowytarg.pl).

Na terenie miasta zlokalizowany jest jeden punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
przy Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) prowadzonej przez IB
Sp.z o.o., która Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami z 2012 roku posiada
maksymalną moc przerobową w wysokości 70 tys. Mg odpadów. Jest to instalacja do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Ponadto na
terenie gminy istnieją 4 mini punkty do selektywnej zbiorki odpadów. W 2013 roku masa zebranych
w punktach odpadów wyniosła 1,2 Mg.

Na obszarze Miasta Nowy Targ nie ma składowiska odpadów komunalnych. W roku 2003
zaprzestano składowania na istniejącym od lat 50 XX wieku obiekcie zlokalizowanym przy ul.
Szaflarskiej. W związku z powyższym, emisja z sektora gospodarki odpadami nie jest ujęta
w bilansie emisji za rok 2013.

Według wyników monitoringu stanu składowiska z 2010 roku, wydobycie metanu ze składowiska
było na tyle niskie, że nie zaplanowano żadnych działań służących odzyskiwaniu metanu
i wykorzystania go na cele energetyczne (źródło: Tygodnik Podhalański).

2.2.7. Zanieczyszczenie powietrza

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego, na terenie miasta
Nowy Targ nie ma zlokalizowanej stacji pomiaru zanieczyszczeń. Ze względu na porozumienie
między Gminą Miasto Nowy Targ a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie,
w pierwszej połowie 2014 roku zostały wykonane pomiary jakości powietrza (na terenie MPEC
przy ul. Powstańców Śląskich). W ich ramach zbadano w powietrzu stężenie następujących
substancji: dwutlenku siarki, pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu.

Dwutlenek siarki jest związkiem silnie podrażniającym drogi oddechowe, może także powodować
schorzenia spojówek i skóry. Pyły drobne PM10 i PM2,5 natomiast 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. Benzo(a)piren jest substancją toksyczną,
rakotwórczą i mutagenną. Ma bardzo groźny wpływ na płód, rozrodczość oraz może powodować
wady genetyczne. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Pomiary substancji zanieczyszczających wykonano w I połowie 2014 roku w seriach: 11.01. –
3.02.; 8.03 – 21.03.; 10.04. – 23.04.; 28.06. – 30.06., czyli w okresie, który w większości przypada
na sezon grzewczy. Wyniki przedstawia poniższa tabela 7.
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Tabela 7 Pomiar zanieczyszczenia powietrza przy ul. Powstańców Śląskich w Nowym Targu, wartości
średnie w I półroczu 2014 roku (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie)

Substancje zanieczyszczające

PM10 [μg/m3] SO2 [μg/m3] B(a)P [ng/m3]

Norma stężenia (rok kalendarzowy) 50 20 1

Średnie stężenie w I kwartale 67 24 30,4

Średnie stężenie w II kwartale 34 8 8,5

Średnie stężenie 50 19 23,2

Liczba przekroczeń 23 nie dotyczy nie dotyczy

Normatywne stężenia związków zawartych w powietrzu określono zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji
w powietrzu. Na podstawie powyżej zestawionych wyników pomiarów można wyciągnąć
następujące wnioski:

 w Nowym Targu nastąpiło duże przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM10, które w ciągu badanego okresu wystąpiło 23 razy (w roku
kalendarzowym dopuszczalne jest przekroczenie przez 35 dni);

 średni poziom stężeń dobowych dwutlenku siarki nie przekracza 20 μg/m3, gdyż wynosi 19
μg/m3 – jest to jednak bardzo wysoka wartość;

 ponad 22-krotnie przekroczono wartość stężenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu
w powietrzu, co stanowi zdecydowanie największe zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Na podstawie powyższych pomiarów wykonanych przez WIOŚ oraz informacji zawartych w POP
można stwierdzić, że w największym stopniu na stan jakości powietrza w Nowym Targu
negatywnie wpływa użytkowanie pieców, w których zachodzi niskotemperaturowe spalanie paliw
stałych, a także wykorzystanie zasiarczonego węgla, co powoduje emisję szkodliwych substancji
do powietrza, a zwłaszcza benzo(a)pirenu. Największym źródłem zanieczyszczeń jest więc emisja
komunalna, głównie pochodząca z 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 powietrza (inwersje termiczne) 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), które są związane
z transportem: ze spalaniem paliw w silnikach, z procesami ścierania jezdni, opon
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i hamulców, unoszeniem drobin pyłu w wyniku wzniecania go z powierzchni drogi na skutek
ruchu pojazdów; 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).

2.3. Identyfikacja obszarów problemowych

Obszary problemowe definiują pola działań na terenie miasta, w ramach których dla poprawy stanu
obecnego, konieczna jest realizacja działań mających na celu redukcję emisji gazów
cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, ograniczenie zużycia energii (poprawę efektywności
energetycznej) oraz zwiększenie wykorzystania OZE. Na terenie Miasta Nowy Targ
zidentyfikowano obszary problemowe w następujących sektorach:

2.3.1. Budownictwo

Sektor budownictwa ma główny udział w emisji CO2 na terenie miasta, za sprawą zużycia energii
cieplnej na cele ogrzewania oraz energii elektrycznej na potrzeby zasilania urządzeń, czy
oświetlenia.

Stan techniczny i struktura wiekowa budynków (na podstawie wyników inwentaryzacji) powodują
nadmierne zużycie energii użytkowej:
 13% zasobów mieszkaniowych stanowią budynki wybudowane przed 1945 r.,

o niewystarczającej ochronie cieplnej i nadmiernym zużyciu energii, budowane
w przestarzałych technologiach. Często są to obiekty zabytkowe (co utrudnia ich
termomodernizację) oraz zabudowa jednorodzinna,

 50% budynków powstało w latach 1945-1980. W tym okresie jakość budownictwa była
bardzo niska; z uwagi na występujące wady technologiczne znaczna część tych obiektów
została poddana termomodernizacji,

 37% budynków powstało po 1980 r., obiekty te cechują się lepszą jakością wykonania,
zastosowaniem nowych materiałów i technologii budowlanych oraz lepszą
termoizolacyjnością. Znaczna ilość budynków nie ma wykonanych przyłączy gazowych.

Działania ograniczające zużycie energii użytkowej w budownictwie:

 termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej,
 termomodernizacja obiektów usługowych,
 termomodernizacja budynków mieszkalnych,
 dostosowanie wydajności i czasu pracy urządzeń i instalacji (ogrzewanie, wentylacja,

chłodzenie, oświetlenie) do potrzeb użytkowych,
 budowa nowych obiektów w wysokim standardzie energetycznym,
 promocja oszczędzania energii i racjonalnego wykorzystania zasobów.

Termomodernizacja powinna obejmować ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów,
fundamentów, stropodachów lub dachów), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montażu
urządzeń zacieniających okna (rolety, żaluzje). Termomodernizacja budynku każdorazowo
powinna być połączona z regulacją lub modernizacją instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej
wody.
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W sektorze budownictwa należy zwrócić uwagę na wyposażenie i urządzenia, to jest instalacje
grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjna, przygotowania ciepłej wody, oświetlenie, urządzenia
AGD, RTV i komputerowe, cechujące się niską sprawnością i nadmiernym zużyciem energii.

Działania zwiększające efektywność energetyczną instalacji i urządzeń:

modernizacja lokalnych źródeł ciepła z zastosowaniem urządzeń i technologii o wyższej
efektywności energetycznej (izolacje, napędy, wymienniki, kotły),

modernizacja instalacji ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody,
wdrażanie systemów regulacji ogrzewania, wentylacji i chłodzenia w dostosowaniu do

potrzeb użytkowych,
modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie opraw oświetleniowych i/lub źródeł

światła na energooszczędne,
wdrażanie systemów oświetlenia o regulowanych parametrach (natężenie, wydajność,

sterowanie) w dostosowaniu do potrzeb użytkowych,
wymiana wyposażenia przeznaczonego do użytku domowego lub biurowego (urządzenia

AGD, RTV i komputerowe) na energooszczędne,
monitorowanie i zarządzanie zużyciem energii.

Na obszarze miasta znajduje się 2 233 budynki, w których funkcjonują paleniska węglowe, będące
głównym źródłem niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza (dane z „Programu Ograniczania
Niskiej Emisji dla Gminy Miasto Nowy Targ”).

Działania eliminujące paleniska węglowe:

 zastąpienie palenisk węglowych kotłami o większej sprawności, kotłami na biomasę, gaz
ziemny, zmianę systemu ogrzewania na elektryczne, wykorzystanie wspomagająco
pomp ciepła (realizacja opracowanego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy
Miasto Nowy Targ), a także paneli słonecznych i fotowoltaicznych.

2.3.2. Transport

Transport publiczny
System transportu publicznego obsługiwany jest przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Nowym
Targu oraz prywatnych przewoźników.

Działania z zakresu transportu zbiorowego ograniczające emisję:

modernizacja taboru transportu publicznego w zakresie wymiany pojazdów na
nowoczesne, spełniające restrykcyjne normy emisji spalin;

 rozbudowa systemu komunikacji autobusowej;
 budowa zintegrowanych miejsc przesiadkowych;
wdrażanie systemów organizacji ruchu preferujących transport zbiorowy,
 racjonalizacja usług transportu publicznego przez ich dostosowanie do potrzeb

zmieniających się w czasie i miejscu, stosowanie różnorodnego taboru (wielkość, ilość,
częstotliwość funkcjonowania);

 zwiększenie liczby połączeń i częstotliwości funkcjonowania komunikacji zbiorowej.

Transport rowerowy
System rowerowy w Nowym Targu nie jest dobrze rozwinięty. Konieczne jest podjęcie działań
zmieniających taki stan rzeczy:
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 rozwijanie sieci dróg rowerowych oraz infrastruktury przeznaczonej dla rowerzystów:
wydzielenie ścieżek rowerowych, pasów rowerowych „pod prąd”;

 stworzenie systemu łączącego strategiczne miejsca miasta;
 budowa parkingów dla rowerów i zaplecza rowerowego;
 tworzenie ułatwień służących przyjaznemu dla użytkownika łączeniu podróżowania

transportem publicznym z rowerowym i pieszym.

Transport prywatny
Przez Nowy Targ przebiegają liczne drogi o znaczeniu regionalnym i krajowym. Wśród nich jest
między innymi droga prowadząca do Zakopanego, której obecność powoduje w mieście problem
zwiększonego ruchu samochodowego w weekendy i święta.
Dla jakości powietrza w mieście istotne znaczenie ma przeniesienie ruchu tranzytowego poza
centrum miasta.

Działania z zakresu transportu indywidualnego ograniczające emisje:

 budowa nowych i modernizacja istniejących odcinków dróg, w tym obwodnicy miasta;
 poprawa organizacji ruchu samochodowego w celu ograniczenia ruchu w centrum miasta,

zapewnienia płynności ruchu i zwiększenia bezpieczeństwa;
 tworzenie ułatwień służących przyjaznemu dla użytkownika łączeniu podróżowania

transportem indywidualnym i publicznym lub rowerowym i pieszym;
 budowa parkingów Park & Ride;
 promowanie wspólnego użytkowania samochodu (carpooling).

Działania ograniczające emisję wtórną z powierzchni dróg i chodników:
 utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez regularne

mycie, remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg.

2.3.3. Energetyka

Sieć ciepłownicza
Dostarczaniem ciepła sieciowego do obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz
obiektów usługowych, zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z
o.o. jednak zasięg sieci ciepłowniczej obejmuje zabudowę wielolokalową. Poza centrum potrzeby
mieszkańców w zakresie ogrzewania spełnia sieć gazowa oraz indywidualne kotłownie i paleniska.
Rozwój sieci ciepłowniczej na terenie Nowego Targu uzależniony jest od możliwości technicznych i
finansowych. W chwili obecnej nie ma planów rozbudowy sieci ciepłowniczej i podłączenia
większej liczby obiektów.
Działaniami z zakresu sieci ciepłowniczej są wymiana sieci na preizolowaną oraz modernizacja
węzłów cieplnych.

Sieć gazowa
Na terenie Gminy Miasta Nowy Targ w przeliczeniu na jednego mieszkańca znajduje się najwięcej
nieczynnych przyłączy gazowych w odniesieniu do całego województwa małopolskiego. Działania
Gminy Miasto Nowy Targ w tym zakresie powinny być nakierowane na jak największy udział
budynków podłączonych do sieci gazowej, co wyeliminowałoby konieczność wykorzystywania
nieekologicznych źródeł ciepła bazujących na spalaniu paliw stałych.

Część inwestycji w zakresie podłączenia do sieci gazowej wykonana zostanie w ramach Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto Nowy Targ.
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Komunalne oświetlenie publiczne
Działania z zakresu oświetlenia publicznego ograniczające emisje:
 wymiana opraw oświetleniowych na bardziej efektywne,
 rozbudowa systemu zdalnego nadzorowania i sterowania,
 wdrażanie systemów oświetlenia o regulowanych parametrach (natężenie, wydajność,

sterowanie) w dostosowaniu do potrzeb użytkowych.

Odnawialne źródła energii
Udział energii ze źródeł odnawialnych w Nowym Targu utrzymuje się na niewielkim poziomie,
zwłaszcza z rozproszonych źródeł wykorzysujących energię słoneczną (kolektory słoneczne oraz
panele fotowoltaiczne) oraz geotermalną (pompy ciepła), które charakteryzują się dużym
potencjałem. Ma to szczególne znaczenie dla ograniczenia emisji z indywidualnych gospodarstw
domowych.

Należy wskazać, że kolektory słoneczne jako źródło ciepłej wody nie powinny zastępować ciepłej
wody z sieci ciepłowniczej, w obszarach, gdzie sieć ta jest rozwinięta. Również pompy ciepła nie
powinny być wykorzystywane w obszarach o dostępnej sieci ciepłowniczej. Panele fotowoltaiczne
mogą być wykorzystywane na terenie całego miasta, natomiast kolektory i pompy ciepła głównie
w obszarach peryferyjnych poza zasięgiem sieci ciepłowniczej i gazowej.

2.4. Analiza SWOT

Podsumowaniem analizy uwarunkowań oraz dokumentów strategicznych i planistycznych jest
analiza SWOT. Prezentuje ona zidentyfikowane czynniki wewnętrzne: silne strony (S – strenghts),
słabe strony (W – weaknesses) oraz czynniki zewnętrzne: szanse (O – opportunities) i zagrożenia
(T – threats), które mają, albo mogą mieć wpływ na realizację w mieście działań w zakresie
ograniczania emisji. Wyniki analizy SWOT (Tabela 8) są podstawą do planowania działań
w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych w mieście. Silne strony i szanse są
czynnikami sprzyjającymi realizacji planu, natomiast słabe strony oraz zagrożenia wpływają na
ryzyko niepowodzenia konkretnych działań, bądź całego planu. W związku z tym, zaplanowane
w PGN działania koncentrują się na wykorzystaniu szans i mocnych stron, przy jednoczesnym
nacisku na minimalizację zagrożeń.

Tabela 8 Analiza SWOT – uwarunkowania realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w Nowym Targu
do roku 2020

(S) SILNE STRONY (W) SŁABE STRONY

 Brak bardzo dużych, uciążliwych dla
środowiska przedsiębiorstw;

 Realizowane dotychczas działania władz
miasta w zakresie redukcji zanieczyszczeń
do powietrza (dotacje na wymiany
nieekologicznych źródeł ciepła, realizacja
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji);

 Duży udział budynków o wysokim
zapotrzebowaniu energetycznym,

 Niska aktywność społeczna mieszkańców
– słabe zainteresowanie sprawami miasta;

 Niewydolność układu drogowego miasta,
zbyt mała ilość miejsc parkingowych, zły
stan nawierzchni dróg;

 Niska świadomość ekologiczna
mieszkańców, której skutkiem jest
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zanieczyszczenie powietrza – niska emisja;

 Duże rozproszenie zabudowy – wysokie
koszty inwestycji infrastrukturalnych;

 Wysoka liczba gospodarstw domowych
wykorzystujących węgiel na cele
ogrzewania;

 Niezadowalający stan sieci gazowej –
najwięcej nieczynnych przyłączy gazowych
na jednego mieszkańca w porównaniu ze
średnią dla województwa małopolskiego;

 Ukształtowanie terenu i położenie gminy,
problem przewietrzania;

(O) SZANSE (T) ZAGROŻENIA

 Nowa perspektywa unijna 2014-2020 jako
wsparcie dla inwestycji w OZE,
termomodernizację i rozbudowę sieci
ciepłowniczej, fundusze zewnętrzne
i rządowe na działania na rzecz
efektywności energetycznej i redukcji emisji;

 Wyprowadzenie ruchu tranzytowego
z centrum miasta i ochrona tzw. centrum po
oddaniu drogi „obwodowej”, zmniejszenie
emisji hałasu i spalin,

 Możliwości techniczne w zakresie
podłączenia większej liczby mieszkańców
do sieci gazowej,

 Działania samorządu województwa
w zakresie ochrony powietrza.

 Współpraca z pobliskimi samorządami.

 Brak systemowych, skutecznych rozwiązań
w stosunku do trucicieli środowiska
naturalnego;

 Ograniczona dostępność i zasoby środków
UE i środków własnych.

2.5. Aspekty organizacyjne i finansowe

2.5.1. Koordynacja i struktury organizacyjne przeznaczone do realizacji planu

Realizacja zadań ujętych w PGN jest przypisana poszczególnym jednostkom podległym władzom
gminy. PGN jest dokumentem przekrojowym i obejmuje wiele dziedzin funkcjonowania gminy -
konieczna jest jego skuteczna koordynacja oraz monitoring realizacji.

Rolą koordynatora Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest dopilnowanie, aby cele i kierunki działań
wyznaczone w PGN były skutecznie realizowane (również poprzez zapewnienie odpowiednich
zapisów w prawie lokalnym, dokumentach strategicznych i planistycznych oraz wewnętrznych
instrukcjach). Ponadto koordynator powinien również mieć w swoim zakresie inne działania
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związane z zarządzaniem energią, bezpośrednio niewynikające z PGN (np. nadzór nad
zaopatrzeniem gminy w energię i ciepło, zakupy energii, itp.).

2.5.2. Zasoby ludzkie

Wdrożeniem i monitoringiem realizacji PGN powinna zająć się osoba na nowopowstałym
stanowisku Ekodoradcy. Kandydat na to stanowisko powinien posiadać odpowiednie
wykształcenie (wyższe, w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska, budownictwa,
energetyki), doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz certyfikat ukończenia szkolenia
z zakresu monitoringu i realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej.

2.5.3. Zaangażowane strony - współpraca z interesariuszami

Pod pojęciem interesariuszy należy rozumieć jednostki, grupy lub organizacje, na które PGN
bezpośrednio, bądź pośrednio oddziałuje. Interesariuszami PGN są wszyscy mieszkańcy gminy
i przedsiębiorstwa działające na terenie gminy.

Wypracowanie właściwego systemu współpracy z interesariuszami jest niezwykle istotne z punktu
widzenia skutecznej realizacji PGN, ponieważ:

 każde działanie realizowane w ramach PGN wpływa na otoczenie społeczne,
 otoczenie społeczne (zaangażowanie, ale także odpowiednie nastawienie społeczeństwa)

wpływa na możliwości realizacji działań.

Zaleca się utworzenie komórki doradczej w formie Komisji ds. PGN. W celu skutecznej realizacji
zaleca się, w ramach utworzonej komórki doradczej organizację cyklicznych spotkań Ekodoradcy
z Komisją. Spotkania miałyby na celu wymianę uwag, opinii, ale także wiedzy, doświadczenia
i dobrych praktyk” we wdrażaniu działań zawartych w planie, wprowadzania rozwiązań
ograniczających zużycie energii i dotyczących emisji z obszaru gminy. Komisja prowadziłaby
również wspólne działania informacyjno-promocyjne w zakresie oszczędzania energii (np.
festiwale, festyny, konkursy).

2.5.4. Budżet i przewidziane finansowanie działań

Działania przewidziane w PGN będą finansowane zarówno ze środków własnych gminy, jak
i środków zewnętrznych. Możliwość pozyskania środków z programów krajowych i europejskich
jest kluczowym elementem planowania budżetu w zakresie wybranych działań do realizacji.  We
własnym zakresie – konieczne jest uwzględnienie działań w wieloletnich prognozach finansowych
oraz w budżecie gminy i budżecie jednostek podległych gminie, na każdy rok. Przewiduje się
pozyskanie również zewnętrznego wsparcia finansowego dla planowanych działań w formie
bezzwrotnych dotacji, pożyczek, wykorzystania formuły ESCO i kredytów.

Ponieważ nie można szczegółowo zaplanować w budżecie gminy wszystkich wydatków
z wyprzedzeniem do roku 2023, kwoty przewidziane na realizację poszczególnych zadań należy
traktować jako szacunkowe zapotrzebowanie na finansowanie, a nie jako planowane kwoty do
wydatkowania. Kwoty te powinny zostać uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej
(zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. 2009 nr
157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz wymogami NFOŚiGW dla PGN.

W ramach corocznego planowania budżetu gminy i budżetu jednostek miejskich na kolejny rok,
wszystkie jednostki wskazane w PGN jako odpowiedzialne za realizację działań powinny
zabezpieczyć w budżecie środki na realizację odpowiedniej części przewidzianych zadań.
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Pozostałe działania, dla których finansowanie nie zostanie zabezpieczone w budżecie, powinny
być brane pod uwagę w ramach pozyskiwania środków z dostępnych funduszy zewnętrznych.

Przewidywane źródła finansowania działań

Dla każdego działania (w części dotyczącej planowanych działań) określono planowane
i potencjalne źródła finansowania. Dostępne obecnie źródła (poza budżetem gminy), to przede
wszystkim:

Środki krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (w szczególności Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko);

Regionalny Program Operacyjny województwa małopolskiego na lata 2014-2020;
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru

Gospodarczego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”;
Program LIFE+;
System Zielonych Inwestycji – programy priorytetowe:

o „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu przyłączenia
źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”;

o SOWA energooszczędne oświetlenie uliczne;
o LEMUR energooszczędne budynki użyteczności publicznej;
o BOCIAN rozproszone, odnawialne źródła energii;
o Program PROSUMENT – dofinansowanie mikroinstalacji OZE;

NFOŚiGW - Efektywne wykorzystanie energii:

o dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych;
o dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne;
o preferencyjne warunki finansowania dla „zielonych gmin”;

Fundusz Remontów i Termomodernizacji Banku Gospodarstwa Krajowego:

o premia termomodernizacyjna;
o premia remontowa;

Bank BOŚ – „Kredyt z Klimatem”:

o Program Efektywności Energetycznej w Budynkach;
o Program Modernizacji Kotłów;

System białych certyfikatów;
Finansowanie w formule ESCO.
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3. WYNIKI INWENTARYZACJI EMISJI
Rozdział prezentuje podsumowanie wyników inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych
wykonanych dla roku 2013. Jako rok bazowy (BEI) ustalono rok 2013, ze względu na dostępność i
aktualność dokumentów strategicznych oraz wiarygodność potrzebnych danych, umożliwiających
określenie poziomu emisji. Wybrano rok inny niż zalecany (1990), gdyż nie dysponowano dla niego
wiarygodnym zestawem informacji niezbędnych do oszacowania emisji. Oszacowanie wielkości
emisji wykonano na podstawie danych pozyskanych od jednostek miejskich, przedsiębiorstw
energetycznych oraz uzyskanych w wyniku terenowej inwentaryzacji mieszkańców.

3.1. Metodologia

Do opracowania inwentaryzacji wykorzystano metodologię określania wielkości emisji, opracowaną
dla Porozumienia burmistrzów oraz wytycznych IPCC:

1. Metodologia opracowana przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej we
współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii (DG ENER) i Biurem Porozumienia
Burmistrzów, zawartą w poradniku „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej
energii (SEAP)”.

2. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

Celem inwentaryzacji było określenie wielkości emisji z obszaru gminy tak, aby możliwe było
zaprojektowanie działań służących jej ograniczeniu. Emisję gazów cieplarnianych określa się na
podstawie finalnego zużycia energii na terenie gminy.

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,
 ogłoszeniach podczas Mszy Świętych w kościołach,
 informacjach podanych 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 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 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
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mieszkańców dotyczących wymiany źródeł ciepła. Wykonano również wizję lokalną na terenie
gminy.

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.

3.1.1. Zakres i granice

Inwentaryzacja obejmowała obszar w granicach administracyjnych Gminy Miasto Nowy Targ. Do
obliczenia emisji przyjęto zużycie energii finalnej, w podziale na nośniki energii w obrębie granic
gminy. Poprzez zużycie energii finalnej rozumie się zużycie:

Energii paliw kopalnych (na potrzeby gospodarczo-bytowe, transportowe i przemysłowe);
Energii elektrycznej;
Energii ze źródeł odnawialnych.

3.1.2. Źródła danych

Dane do inwentaryzacji zużycia energii pozyskano z następujących źródeł:

Urząd Miasta Nowy Targ,
 przedsiębiorstwa energetyczne,
 budynki użyteczności publicznej,
 ankietyzacja mieszkańców
 inwentaryzacja terenowa.

Ponadto wykorzystano powszechnie dostępne dane statystyki publicznej (GUS).

3.1.3. Wskaźniki emisji

W oparciu o dane o zużyciu energii wykonano bazową inwentaryzację emisji CO2.

Inwentaryzację emisji opracowano zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW oraz Unii Europejskiej
(w oparciu o poradnik Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)).
Inwentaryzacją objęto następujące sektory:
 budynki, instalacje i urządzenia komunalne,
 budynki, instalacje i urządzenia usługowe niekomunalne,
 budynki mieszkalne,
 oświetlenie uliczne,
 transport (transport publiczny, transport prywatny),
 dystrybucja energii elektrycznej, cieplnej i paliw gazowych,
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Obliczenie wielkości emisji w poszczególnych kategoriach wykonano zgodnie z zasadami IPCC4

przy wykorzystaniu wskaźników emisji CO2 odnoszących się do końcowego zużycia energii
(Tabela 9).

Tabela 9 Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 dla różnych paliw

Wartość opałowaRodzaj paliwa / źródła
energii [GJ/Mg]*

[GJ/1000 m3]***
[MWh/Mg]*
[MWh/l]**

[MWh/1000 m3]***

Wskaźnik emisji
[MgCO2/MWh]

Energia elektryczna - - 0,982
Ciepło sieciowe - - 0,389
Gaz ziemny 36,09 10,02508 0,201
Gaz ciekły 26,50 0,007361 0,229
Olej opałowy 40,19 0,010047 0,276
Olej napędowy 43,33 0,009990 0,268
Benzyna 44,8 0,009333 0,257
Węgiel kamienny 22,72 6,311116 0,341
Inne paliwa kopalne - - 0,381

* dla paliw stałych
** dla paliw płynnych
*** dla paliw gazowych

3.2. Wyniki

3.2.1. Wyniki inwentaryzacji mieszkańców

Analizę inwentaryzacji mieszkańców przeprowadzono w oparciu o zebrane ankiety, deklaracje
oraz wyniki wizji terenowej dla 1 012 obiektów. Ich pozyskanie pozwoliło na ocenę stanu
istniejącego systemów grzewczych na terenie miasta oraz planów modernizacji systemów
grzewczych mieszkańców, którzy wypełnili ankiety i deklaracje. Wyniki ankiety są następujące:

1. Struktura wiekowa indywidualnych budynków mieszkalnych (jednorodzinnych
i wielorodzinnych):
 zaledwie 14% obiektów stanowią budynki nowe, wybudowane po 2000 roku,
 największą grupę budynków (23%) stanowią budynki powstałe w latach 1981 –

2000,
 najmniejszą grupę obiektów stanowią budynki powstałe w okresie przed-

i powojennym.

2. Stan ocieplenia ścian budynków przedstawia Rysunek 5.

4 Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatycznych (Intergovernmental Panel on Climate Change
IPCC)
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Rysunek 5 Ocieplenie ścian w budynkach mieszkalnych w 2013 roku w Gminie Miasto Nowy Targ (opracowanie
własne na podstawie uzyskanych wyników ankietyzacji i inwentaryzacji)

3. Stan okien w budynkach mieszkalnych według mieszkańców przedstawia Rysunek 6.

Rysunek 6 Stan okien w budynkach w Gmnie Miasto Nowy Targ w 2013 roku (opracowanie własne na podstawie
uzyskanych wyników ankietyzacji i inwentaryzacji)

4. Stan pokrycia potrzeb cieplnych w budownictwie mieszkaniowym przedstawia Rysunek 7.

Rysunek 7 Struktura pokrycia potrzeb cieplnych w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy Miasto Nowy
Targ (opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników ankietyzacji i inwentaryzacji)
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5. Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez poszczególne paliwa przestawia Rysunek 8.

Rysunek 8 Pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez poszczególne paliwa w mieszkaniach w 2013 roku
(opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników ankietyzacji i inwentaryzacji)

6. Wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii na obszarze
Miasta Nowy Targ przedstawiono na Rysunku 9.

Rysunek 9 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w indywidualnych budynkach mieszkalnych wśród
respondentów (opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników ankietyzacji i inwentaryzacji)
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7. Udział mieszkańców Nowego Targu zainteresowanych wymianą źródeł ciepła
przedstawiono na Rysunek 10.

Rysunek 10 Udział mieszkańców Gminy Miasto Nowy Targ zainteresowanych wymianą źródeł ciepła
(opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników ankietyzacji i inwentaryzacji)

3.2.2. Podsumowanie wyników inwentaryzacji na tle bilansu zużycia energii

Na podstawie inwentaryzacji możliwe było stworzenie bilansu zużycia energii (Tabela 10) oraz
bilansu emisji dwutlenku węgla. Pozyskane dane pozwalają na wyszczególnienie najczęściej
używanego paliwa służącego do pozyskania energii zarówno w budynkach, jak i w transporcie.
W związku z powyższym, jako główne źródło energii w budynkach mieszkalnych w 2013 roku
można wskazać węgiel kamienny, którego wykorzystanie wyniosło aż 48,8% całego zużycia. 100%
pojazdów transportu publicznego napędzanych było olejem napędowym. W transporcie prywatnym
i komercyjnym jako paliwo w największej ilości wykorzystywano benzynę (52%). Zgodnie z Tabela
10, końcowe zużycie energii na terenie gminy w 2013 roku wyniosło 308 497 MWh, co przyczyniło
się do emisji ekwiwalentnego dwutlenku węgla w ilości 155 526 Mg (Tabela 11).
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Tabela 10 Bilans zużycia energii na terenie Gminy Miasto Nowy Targ w roku 2013 [MWh]

KOŃCOWE ZUŻYCIE ENERGII [MWh]

Paliwa kopalne Energia odnawialnaKategoria Energia
elektrycz

na
Ciepło/
chłód Gaz

ziemny
Gaz

ciekły
Olej

opało
wy

Olej
napędo

wy
Benzyna

Węgiel
kamien

ny

Inne
paliwa

kopalne
Olej

roślinny
Biopali

wo
Inna

bioma
sa

Słonecz
na

cieplna
Geoter
miczna

Razem

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I
PRZEMYSŁ:

Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne 7 717 436 1 934 0 734 0 0 0 0 10 820

Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe
(niekomunalne) 37 955 3 571 6 617 399 0 4 191 0 0 52 733

Budynki mieszkalne 35 309 32 141 16 614 3 588 751 86 029 5 484 0 179 916

Komunalne oświetlenie publiczne 1 102 0 0 0 0 0 0 0 1 102

Przemysł 9 557 0 4 213 0 4 319 0 0 0 18 089
Budynki, wyposażenie/urządzenia i
przemysł razem 91 640 36 148 29 377 3 987 5 804 0 0 90 220 5 484 0 0 0 0 0 262 660

TRANSPORT:

Transport publiczny 2 049 2 049

Transport prywatny i komercyjny 6 251 14 772 22 766 43 789

Transport razem 0 0 0 6 251 0 16 821 22 766 0 0 0 0 0 0 0 45 838

Razem 91 640 36 148 29 377 10 238 5 804 16 821 22 766 90 220 5 484 0 0 0 0 0 308 497
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Tabela 11 Bilans emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasto Nowy Targ w roku 2013 [Mg]

Emisje CO2 [Mg]/emisje ekwiwalentu CO2 [Mg]

Paliwa kopalne Energia odnawialna
Kategoria Energia

elektrycz
na

Ciepło/
chłód Gaz

ziemny
Gaz

ciekły
Olej

opało
wy

Olej
napędo

wy
Benzy

na
Węgiel
kamien

ny

Inne
paliwa
kopal

ne

Biopali
wo

Olej
roślin

ny

Inna
biomas

a
Słoneczna

cieplna
Geot
ermi
czna

Razem

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA
I PRZEMYSŁ:

Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne 7 578 150 389 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 319
Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe
(niekomunalne) 37 272 1 232 0 91 0 0 0 1 429 0 0 0 0 0 0 41 355

Budynki mieszkalne 34 673 11 088 3 339 822 207 0 0 29 336 2 089 0 0 0 0 0 81 556

Komunalne oświetlenie publiczne 1 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 082

Przemysł 9 385 0 0 0 1 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 424
Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł
razem 89 990 12 471 5 905 0 1 602 0 0 30 765 2 089 0 0 0 0 0 143 735

TRANSPORT:

Transport publiczny 0 0 0 0 0 549 0 0 0 0 0 0 0 549

Transport prywatny i komercyjny 0 0 0 1 431 0 3 959 5 851 0 0 0 0 0 0 11 241

Transport razem 0 0 0 1 431 0 4 508 5 851 0 0 0 0 0 0 0 11 790

Razem 89 990 12 471 5 905 2 345 1 602 4 508 5 851 30 765 2 089 0 0 0 0 0 155 526
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4. PLANOWANE DZIAŁANIA DO 2020 ROKU
Realizując wyznaczone dla miasta cele na rok 2020, polityka władz miasta będzie ukierunkowana
na osiągnięcie w dłuższej perspektywie czasu (rok 2030 i kolejne lata):

 Ograniczenia emisji z sektora budynków publicznych,

 Maksymalnej termomodernizacji sektora mieszkaniowego,

 Maksymalnego wykorzystania technicznego potencjału energii odnawialnej na terenie
miasta,

 Zapewnienia jak największego udziału dostaw niskoemisyjnego ciepła sieciowego do jak
największej liczby odbiorców (przy maksymalnym ograniczeniu indywidualnych źródeł
ciepła opartych na paliwach kopalnych),

 Zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej.

Zobowiązania te będą realizowane na płaszczyźnie polityki władz miasta poprzez:

 Przyjmowanie odpowiednich zapisów prawa lokalnego,

 Uwzględnienie celów PGN dla Gminy Miasto Nowy Targ w dokumentach strategicznych
i planistycznych,

 Uwzględnienie celów PGN dla Gminy Miasto Nowy Targ w wewnętrznych instrukcjach
Urzędu Miejskiego,

 Podejmowanie na szeroką skalę działań promocyjnych i aktywizujących mieszkańców,
przedsiębiorców i jednostki publiczne.

Strategia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej realizowana będzie zarówno przez władze miasta
jak i przez innych interesariuszy, poprzez realizację działań ograniczających emisję, efektywnie
wykorzystujących energię i produkcję energii z OZE.

Zestawienie działań zostało przedstawione w harmonogramie rzeczowo-finansowym w Rozdziale
4.6.



46

4.1. Cel szczegółowy 1.1. Podniesienie efektywności energetycznej –
zmniejszenie zużycia energii finalnej o 4,94% w stosunku do roku bazwego do
2020 r.

Numer 1.1.1.

Sektor i obszar
działania:

Efektywna produkcja i dystrybucja ciepła

Działanie: Modernizacja systemów dystrybucji ciepła
Jednostka
odpowiedzialna

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.

Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

19
Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

53

Szacowany koszt Ok. 8 500 000 zł

Przewidywane
finansowanie:

- środki zewnętrzne
- budżet spółki - MPEC
- inwestorzy

Wskaźnik
realizacji:

- wielkość strat na przesyle [%]

Realizacja zadania ma na celu modernizację odcinków sieci ciepłowniczej dystrybucyjnej
o niskiej efektywności przesyłu energii (duże straty ciepła). Działanie obejmuje modernizację sieci
ciepłowniczej w zakresie modernizacji 31 węzłów cieplnych oraz wymiany 4,838 km sieci
ciepłowniczej na preizolowaną.

Numer 1.1.2.

Sektor i obszar
działania:

Efektywna produkcja i dystrybucja ciepła

Działanie: Wdrażanie systemów zarządzania dystrybucją ciepła (inteligentne
liczniki, automatyka sieci)

Jednostka
odpowiedzialna

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.

Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

124
Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

361

Szacowany koszt b/d

Przewidywane
finansowanie:

- środki zewnętrzne
- budżet spółki - MPEC
- inwestorzy

Wskaźnik
realizacji:

- liczba zainstalowanych inteligentnych liczników [szt.]
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Działanie polega na wdrażaniu systemów zarządzania dystrybucją ciepła w celu zmniejszenia strat
przesyłowych. Idealnym rozwiązaniem jest zainstalowanie urządzeń, które automatycznie
przesyłają dane o zużyciu energii do komputerowej bazy danych. Alternatywnie, możliwe są
ręczne odczyty, pomiary, lub używanie faktur za media energetyczne, jako źródła danych.

Numer 1.1.3
Sektor i obszar
działania:

Ograniczenie emisji w budynkach

Działanie: Budowa obiektów oświatowych spełniających aktualne wymagania
budownictwa pasywnego i zeroenergetycznego

Jednostka
odpowiedzialna

Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy
Targ

Okres realizacji 2018-2020
Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

b/d
Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

b/d

Szacowany koszt b/d

Przewidywane
finansowanie:

- środki zewnętrzne
- budżet miasta
- inwestorzy

Wskaźnik
realizacji:

- liczba wybudowanych budynków pasywnych i zeroenergetycznych
[szt.]
- zapotrzebowanie na energię poszczególnych nowo wybudowanych
budynków [kWh/(m2rok)]

Działanie to jest istotne w perspektywie spełnienia wymagań do roku 2021 określonych
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690),
wynikających z Dyrektywy PE i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków. Dyrektywa ta, wymaga, aby budynki administracji publicznej były
wznoszone lub modernizowane w standardzie prawie zeroenergetycznym.

Nowe budynki publiczne w Nowym Targu od 2018 roku powinny być budowane w standardzie
pasywnym lub o charakterystyce prawie zeroenergetycznej.

Ze względu na brak informacji o planowanych inwestycjach nie można oszacować efektów
energetycznych i ekologicznych działania. W przypadku modernizowanych budynków potencjalne
efekty są znaczące.
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Numer 1.1.4
Sektor i obszar
działania:

Ograniczenie emisji w budynkach

Działanie: Kompleksowa termomodernizacja obiektów publicznych

Jednostka
odpowiedzialna

Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy
Targ, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, Miejski
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu

Okres realizacji 2015-2020
Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

656
Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

1 804

Szacowany koszt 6 600 000

Przewidywane
finansowanie:

- środki zewnętrzne
- budżet spółki i miasta
- inwestorzy

Wskaźnik
realizacji:

- zmiana zapotrzebowania na energię poszczególnych budynków po
wykonaniu termomodernizacji w stosunku do ich obecnego
zapotrzebowania [kWh/(m2rok)]

Działania zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego budynków przez
zwiększenie efektywności wykorzystania energii są bardzo istotne. Działania dla Nowego Targu
opierają się na podniesieniu efektywności wykorzystywania energii przez budynki, które podlegają
pod Urząd Miasta. Budynki szkół, budynki administracyjne i inne, wciąż mają duży potencjał
oszczędności zużywanej energii cieplnej, poprzez poprawę izolacyjności cieplnej ścian, stropów
i dachu, a także wymianę stolarki drzwiowej i okiennej.

Wszystkie projekty obejmujące zmianę parametrów energetycznych budynków w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych, powinny spełniać odpowiedni poziom wymagań związany
z oszczędnością energii i izolacyjnością cieplną, który określono w przepisach techniczno-
budowlanych, tj. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2012, Nr
75, poz. 690 z późn. zm.). Powyższy standard zapewni spełnienie wymagań w perspektywie do
2021 roku określonych w rozporządzeniu, wynikający z Dyrektywy PE i Rady 2010/31/UE z dnia
19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Założono kompleksową termomodernizację 20 000 m2 powierzchni użytkowej budynków
publicznych, w których do tej pory nie przeprowadzono działań podnoszących efektywność
energetyczną. Uwzględniono aktualne zapotrzebowanie na energię cieplną budynków wynoszącą
ok. 155 kWh/m2 oraz zapotrzebowanie docelowe, wynoszące 65 kWh/m2. Założono koszt
termomodernizacji na poziomie 330 zł/m2.
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Numer 1.1.5
Sektor i obszar
działania:

Ograniczenie emisji w budynkach

Działanie: Kompleksowa termomodernizacja obiektów indywidualnych
Jednostka
odpowiedzialna

Właściciele i zarządcy budynków

Okres realizacji 2015-2020
Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

1 413
Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

3 634

Szacowany koszt b/d
Przewidywane
finansowanie:

- środki zewnętrzne
- inwestorzy

Wskaźnik
realizacji:

- zmiana zapotrzebowania na energię poszczególnych budynków po
wykonaniu termomodernizacji w stosunku do ich obecnego
zapotrzebowania [kWh/(m2rok)]

W ramach realizacji inwestycji, termomodernizacji zostaną poddane budynki inne niż znajdujące
się w zasobie gminy, zlokalizowane na terenie Miasta Nowy Targ. Działania będą realizowane
przez interesariuszy zewnętrznych. Działanie realizowane w perspektywie do roku 2020 i w latach
kolejnych, przyczyni się osiągnięcia celów PGN.

Wszystkie podmioty: spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, obiekty usługowo-handlowe, a także
obiekty małego i średniego przemysłu, znajdujące się na obszarze Nowego Targu, wpisują się w
specyfikę działania w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej. Wobec powyższego, jednostki z
tego rejonu mogą odwoływać się do PGN dla celów uzyskania dofinansowania na kompleksową
termomodernizację.

Założono, że kompleksowej termomodernizacji poddane zostaną głównie budynki powstałe w
okresie powojennym. Założono także, że w wyniku kompleksowej termomodernizacji możliwe jest
ograniczenie zużycia energii o 30 kWh/m2.

Koszty uzależnione są od zakresu prac w poszczególnych budynkach.

Numer 1.1.6
Sektor i obszar
działania:

Ograniczenie emisji w budynkach

Działanie: Wprowadzenie monitoringu energetycznego budynków – budynki
publiczne

Jednostka
odpowiedzialna

Ekodoradca

Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

208
Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

270

Szacowany koszt 50 000 zł
Przewidywane - budżet miasta
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finansowanie: - środki zewnętrzne
Wskaźnik
realizacji:

- liczba budynków poddanych monitoringowi energetycznemu [szt.]
- poziom redukcji zużywanej energii [%]

Działanie polega na wprowadzeniu monitoringu zużycia energii elektrycznej i cieplnej w budynkach
publicznych, w szczególności w placówkach edukacyjnych. W wyniku zbiórki i analizy danych,
następuje identyfikacja budynków o największych potencjałach oszczędności. W następstwie
realizowane są działania mające na celu zmniejszenie dostarczanej mocy cieplnej, regulacje
zużycia energii oraz inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej. Idealnym
rozwiązaniem jest zainstalowanie urządzeń, które automatycznie przesyłają dane o zużyciu energii
do komputerowej bazy danych. Alternatywnie, możliwe są ręczne odczyty, pomiary, lub używanie
faktur za media energetyczne jako źródła danych. Największy potencjał redukcji zużywanej energii
tkwi niewątpliwie w ciągłej optymalizacji umów na dostarczanie ciepła sieciowego. Docelowo
monitoringiem powinny być objęte wszystkie budynki publiczne w zakresie:

• analizy i aprobaty umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej i gazu,
• analizy zapotrzebowania placówek gminnych na media w celu prawidłowego doboru taryf,

optymalizacji zużycia energii oraz usunięcia nieprawidłowości w systemie,
• analizy zużycia energii w obiektach miejskich (bieżący rejestr kosztów i wielkości

energetycznych, informacja ogólna o obiektach),
• monitorowania budowlanych zmian termomodernizacyjnych i związanych z sieciami

energetycznymi w miejskich obiektach publicznych,
• monitorowania temperatur wewnętrznych w budynkach publicznych oraz temperatur

zewnętrznych.

Szacowany efekt ograniczenia emisji i zużycia energii to ok. 2,5%. Szacowany koszt
wprowadzenia monitoringu energetycznego wliczony jest w koszty działalności Ekodoradcy.

Numer 1.1.7
Sektor i obszar
działania:

Ograniczenie emisji w budynkach

Działanie:
Stopniowa wymiana w budynkach sprzętu biurowego (ITC), urządzeń
elektrycznych (klimatyzatory, podgrzewacze wody, AGD) oraz
oświetlenia na bardziej efektywne energetycznie

Jednostka
odpowiedzialna

Urząd Miasta Nowy Targ, Zarządcy budynków

Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

909
Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

1118

Szacowany koszt 4 400 000 zł
Przewidywane
finansowanie:

- budżet miasta
- środki zewnętrzne

Wskaźnik
realizacji:

- liczba sprzętów biurowych poddanych wymianie na bardziej
efektywne energetycznie [szt.]
- liczba urządzeń elektrycznych poddanych wymianie na mniej
energochłonne [szt.]
- liczba wymienionych punktów świetlnych na bardziej efektywne
energetycznie [szt.]
- zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na skutek wprowadzania
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zmian, w stosunku do stanu wyjściowego [%]

Stopniowa wymiana wyposażenia budynków zużywającego energię elektryczną, zastąpienie
urządzeń, bardziej efektywnymi, pozwoli na uzyskanie oszczędności energii. Doświadczenia
europejskie pokazują, że wprowadzając proste metody oszczędzania, budynki użytkowe są
w stanie zaoszczędzić do 40% energii elektrycznej. Urządzenia biurowe, AGD, klimatyzacja
odpowiadają za około 60% zużycia energii. Stopniowo wymieniając urządzenia (zakłada się czas
życia przeciętnego urządzenia na 5 lat) można uzyskać do 10% oszczędność energii w skali
całego zużycia energii budynków publicznych.

Wyszczególnienie Ilość sztuk
podleg. wymianie

Oszczędność
jednostkowa
[MWh/szt.]

Koszty
jednostkowe
[tys. zł/szt.]

MWh/rok Mg
CO2/rok

Szacowane
koszty
[tys. PLN]

Wymiana sprzętu RTV 1000 0,066 0,9 66 54 900

Wymiana sprzętu ICT 1000 0,066 2 66 54 2000

Wymiana sprzętu AGD 1000 0,219 0,9 219 178 900

Wymiana oświetlenia
wewnętrznego 1000 0,767 0,4 767 623 400

Suma: 1118 909 4200

Numer 1.1.8
Sektor i obszar
działania:

Ograniczenie emisji w budynkach

Działanie: Zarządzanie energią w budynkach publicznych zarządzanych przez
Urząd Miasta, w tym audyty energetyczne

Jednostka
odpowiedzialna

Urząd Miasta Nowy Targ

Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

341
Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

505

Szacowany koszt 2 500 000 zł
Przewidywane
finansowanie:

- budżet miasta
- środki zewnętrzne

Wskaźnik
realizacji:

- liczba wykonanych audytów energetycznych [szt.]

Kompleksowe zarządzanie energią powinno być realizowane przez Ekodoradcę - Energetyka
Miejskiego. Do jego zadań będzie należało planowanie i wprowadzanie działań służących
oszczędzaniu energii, szkolenie i informowanie użytkowników budynków. W szczególności
powinny być wykorzystywane audyty energetyczne, w celu zidentyfikowania oszczędności oraz
zaplanowania działań służących ich osiągnięciu. Działania powinny obejmować w szczególności:
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• Organizację wspólnych przetargów na zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta
i podległych mu instytucji.

• Przygotowywanie planów termomodernizacyjnych.
• Uzgadnianie zakresu prac remontowych oraz modernizacyjnych na urządzeniach,

instalacjach i sieciach energetycznych, w obiektach Miasta oraz udział w odbiorach tych
robót.

• Prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji
urządzeń energetycznych, skierowanej do użytkowników obiektów:
o świadczenie doradztwa energetycznego dla zarządzających placówkami miejskimi,
o stymulowanie działań energooszczędnościowych w placówkach miejskich.

Szacowany efekt ograniczenia emisji i zużycia energii to ok. 5% (budynki urzędu oraz placówki
edukacyjne, na które Ekodoradca będzie miał największy wpływ). Koszty pracy Ekodoradcy oraz
realizacji niskonakładowych działań szacuje się na około 2,5 mln zł do roku 2020 (w tym
wykonanie audytów energetycznych dla większości obiektów).

Numer 1.1.9
Sektor i obszar
działania:

Ograniczanie emisji w budynkach

Działanie: Udział szkół w projekcie EURONET 50/50 MAX

Jednostka
odpowiedzialna

Dyrektorzy Szkół, Urząd Miasta

Okres realizacji 2015-2016

Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

83
Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

108

Szacowany koszt Ok. 1 000 zł/szkołę
Przewidywane
finansowanie:

- budżet miasta
- środki zewnętrzne

Wskaźnik
realizacji:

- osiągnięte oszczędności finansowe Gminy na skutek wdrożenia
działań [zł]
- osiągnięte oszczędności finansowe szkoły na skutek wdrożenia
działań [zł]

EURONET 50/50 MAX to projekt mający na celu zmniejszenie zużycia energii w budynkach
poprzez zastosowanie metodologii 50/50 w szkołach i budynkach publicznych na terenie Unii
Europejskiej. Projekt rozpoczął się w kwietniu 2013 roku i potrwa trzy lata. Jest współfinansowany
przez Komisję Europejską w ramach programu „Inteligentna Energia dla Europy (IEE)”.
Metodologia 50/50 angażuje aktywnie użytkowników budynków w proces zarządzania energią
i uczy ich ekologicznych zachowań poprzez wykonywanie konkretnych działań. Sprzyja temu
zachęta finansowa dla szkół i podmiotów finansujących rachunki za energię, polegająca na
równym podziale zaoszczędzonych środków:
 50% kwoty zaoszczędzonej dzięki działaniom uczniów i nauczycieli zostaje przekazane

szkole;
 drugie 50% stanowi oszczędność dla władz lokalnych, które płacą rachunki.
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Realizacja projektu EURONET 50/50 MAX obejmuje 9 kroków prowadzących do poprawy
efektywności energetycznej budynku szkoły i zmniejszenia zużycia mediów. Są to kolejno:

I. Powołanie zespołu ds. energii,
II. Wstępny przegląd energetyczny budynku,

III. Wprowadzenie w tematykę ochrony klimatu i oszczędzania energii,
IV. Przegląd energetyczny budynku,
V. Długoterminowe pomiary temperatury i ocena gospodarowania energią w budynku,

VI. Przedstawienie propozycji rozwiązań,
VII. Kampania informacyjna,

VIII. Zgłoszenie zapotrzebowania na małe inwestycje,
IX. Wykorzystanie zaoszczędzonych pieniędzy.

Szkoły uczestniczące w projekcie EURONET 50/50 MAX mają za zadanie przygotowanie kilku
krótkich sprawozdań o postępach w realizacji metodologii 50/50 i osiągnięciach szkolnych
zespołów ds. energii.

Koszty działania obejmują głównie zakup termometrów, czujników itp. Szacuje się, że koszt wynosi
około 1 000 zł na każdą szkołę przystępującą do projektu.

Korzyści płynące z realizacji programu to: poszerzenie świadomości ekologicznej uczniów,
poprawa warunków w szkole (oświetlenie, temperatura pomieszczeń), oszczędności finansowe ze
względu na zmniejszenie zużycia energii, redukcja GHG.

Numer 1.1.10
Sektor i obszar
działania:

Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii

Działanie: Wykorzystanie ciepła odpadowego
Jednostka
odpowiedzialna

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu

Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

319
Szacunkowa
produkcja energii
z OZE (MWh):

821

Szacowany koszt 50 000 zł

Przewidywane
finansowanie:

- środki zewnętrzne
- budżet spółki
- inwestorzy

Wskaźnik
realizacji:

- ilość rocznie pozyskanego ciepła odpadowego [MWh]

Energia cieplna zawarta w odpadach jest zazwyczaj bezpowrotnie tracona. Ciepło odpadowe
może zostać spożytkowane na produkcję energii elektrycznej lub przygotowanie c.w.u. Odzysk
ciepła odpadowego można prowadzić na różne sposoby, lecz najpopularniejszym z nich jest
wykorzystanie wymienników i pomp ciepła. Ciepło z oczyszczalni ścieków na wylocie można
odbierać wykorzystując wymiennik, który umieszcza się w kanale odprowadzającym ścieki do
odbiornika. Można również odebrać to ciepło bezpośrednio na skraplaczu pompy, na którą są
kierowane ścieki oczyszczone. Oczyszczalnie ściekowe na wylocie zapewniają temperaturę rzędu
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kilkunastu °C przez cały rok – jest to temperatura, w której pompa ciepła potrafi działać efektywnie.
Ciepło ścieków może zostać wykorzystane m. in. do suszenia osadów ściekowych.

Przy założeniu, że temperatura ścieków będzie obniżana o 3°C na godzinę i że odbiór ciepła
będzie całodobowy, można oszacować, że w ciągu roku będzie można uzyskać 1 095 MWh ciepła.
Jeśli założy się, że pompa ciepła wykorzystuje 25% energii na potrzeby własne, to czysty uzysk
ciepła wyniesie 821,25 MWh rocznie.

Koszt instalacji pompy ciepła oszacowano na ok. 50 000 zł

Numer 1.1.11
Sektor i obszar
działania:

Oświetlenie komunalne

Działanie: Modernizacja oświetlenia ulicznego

Jednostka
odpowiedzialna

Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy
Targ, Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miasta
Nowy Targ

Okres realizacji: 2015-2020
Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

403
Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

496

Szacowany
koszt: 150 000 zł

Przewidywane
finansowanie:

- budżet miasta
- środki zewnętrzne

Wskaźnik
realizacji:

- liczba punktów świetlnych, w których zastosowano technologię LED
[szt.]
- liczba punktów świetlnych zasilanych przez OZE [szt.]
- liczba wybudowanych autonomicznych punktów świetlnych [szt.]
- zmniejszenie rocznego zużycia energii w stosunku do stanu
obecnego [MWh]

Działanie obejmuje zakresem: budowę i rozbudowę autonomicznych punktów świetlnych
wykorzystujących OZE, modernizację oświetlenia ulicznego poprzez wykorzystanie technologii
LED.

Oświetlenie autonomiczne wykorzystuje technologie zasilania hybrydowego, niezależnego od sieci
elektroenergetycznej. Zastosowanie tego typu oświetlenia przyczynia się do zmniejszenia poboru
energii elektrycznej, co z kolei przyczynia się do zmniejszenia zużycia węgla oraz w efekcie do
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Działanie stanowi rozwiązanie problemu oświetlenia
w miejscach gdzie nie ma sieci elektrycznej.

Założono, że budowa autonomicznych punktów świetlnych w połączeniu z modernizacją sodowych
i rtęciowych opraw oświetlenia ulicznego, przyczyni się do zmniejszenia rocznego zużycia energii
o 42%.

W celu oszacowania kosztów założono, że cena jednej lampy wyposażonej w moduł słoneczny
oraz turbinę wiatrową wraz z kosztami instalacji wynosi 15 000 zł. Założono montaż 10 sztuk lamp.
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Numer 1.1.12
Sektor i obszar
działania:

Zamówienia publiczne

Działanie:
Stosowanie w ramach procedur zamówień publicznych kryteriów
efektywności energetycznej i ograniczania emisji GHG

Jednostka
odpowiedzialna

Referat ds. zamówień publicznych

Okres realizacji 2015-2020

Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

42
Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

54

Szacowany koszt Niemierzalny
Przewidywane
finansowanie:

Nie dotyczy

Wskaźnik
realizacji:

- zaoszczędzona energia w sektorze budynków publicznych
w stosunku do stanu obecnego [%]

Polskie prawo przewiduje możliwość zdefiniowania wymogów dotyczących zagadnień ochrony
środowiska w zestawieniu niezbędnych wymaganiach oferty przetargu. Te zagadnienia są
regulowane ustawą Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności art. 30 ust. 6 i art. 91 ust.2.
Komisja Europejska wydała również dokument, który zawiera wskazówki, co do przeprowadzania
„zielonych” przetargów. Wszystkie zadania w ramach tego działania mogą być wykonane własnym
nakładem Urzędu Miasta i mogą one dotyczyć nie tylko przetargów, ale również zakupów „z wolnej
ręki”.

Należy uwzględnić kryteria efektywności energetycznej w definiowaniu wymagań dotyczących
zakupów produktów (np. klasa efektywności energetycznej, niskie zużycie paliwa itp.). W miarę
możliwości należy również takie kryteria stosować w ramach zakupów usług (np. poprzez
wymaganie od wykonawców robót budowlanych posługiwania się pojazdami spełniającymi
określone normy EURO). Rolą Referatu ds. Zamówień Publicznych jest koordynacja wdrażania
„zielonych zamówień” w codziennym funkcjonowaniu urzędu – poprzez informowanie i pomoc
dla wydziałów merytorycznych w konstruowaniu właściwych kryteriów do SIWZ.

Należy podkreślić, iż określenie przedmiotu zamówienia nie powinno zawierać informacji
dyskryminujących określony produkt lub wykonawcę, gdyż stanowi to naruszenie podstawowych
zasad zamówień publicznych. Właściwe określenie przedmiotu zamówienia to takie, z którego
wprost wynika, jakie aspekty środowiskowe uwzględnione zostaną w zamówieniu (np. dostawa
papieru pochodzącego z recyklingu). Zamawiający może również opisać przedmiot zamówienia
przez wskazanie wymagań funkcjonalnych, z uwzględnieniem opisu oddziaływania na środowisko.

Opisując przedmiot zamówienia zamawiający może również zawrzeć wymagania środowiskowe
dotyczące metod i procesu produkcji, a także materiałów lub substancji, które zamawiany produkt
musi lub nie może zawierać. Trzeba jednak zaznaczyć, iż opis przedmiotu zamówienia nie może
prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji.

Szacunkowy efekt oszczędności – 0,5% dodatkowo zaoszczędzonej energii w sektorze budynków
publicznych, urządzeń i wyposażenia. Rolą Referatu ds. Zamówień Publicznych jest koordynacja
wdrażania „zielonych zamówień” w codziennym funkcjonowaniu urzędu, poprzez pomoc dla
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wydziałów merytorycznych w prawidłowym przygotowaniu dokumentacji postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego.

4.2. Cel szczegółowy 1.2. Zwiększenie udziału energii ze źródeł
odnawialnych – do 0,53% udziału w całkowitym zużyciu energii finalnej
w 2020 roku.

Numer 1.2.1
Sektor i obszar
działania:

Gospodarka wodno-ściekowa

Działanie:
Programy wykorzystania suchej masy pościekowej na cele
energetyczne

Jednostka
odpowiedzialna

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu

Okres realizacji Do 2020

Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

19
Szacunkowa
Energii z OZE
(MWh):

48

Szacowany koszt Nie oszacowano

Przewidywane
finansowanie:

- środki zewnętrzne
- budżet spółki
- inwestorzy

Wskaźnik
realizacji:

- ilość energii pozyskanej z przetworzenia suchej masy pościekowej
[MWh]
- ilość suchej masy pościekowej wykorzystanej do produkcji energii
[Mg]

Z ilości ścieków zbieranych z obszaru Gminy w ciągu roku można pozyskać ilość osadów
pościekowych wystarczających do uzyskania energii na poziomie 9,6 MWh rocznie.

Numer 1.2.2
Sektor i obszar
działania:

Gospodarka wodno-ściekowa

Działanie: Wykorzystanie biogazu z oczyszczonych osadów ściekowych

Jednostka
odpowiedzialna

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu

Okres realizacji Do 2020

Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

b/d
Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

b/d

Szacowany koszt Nie oszacowano

Przewidywane
finansowanie:

- środki zewnętrzne
- budżet spółki
- inwestorzy
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Wskaźnik
realizacji:

- ilość biogazu z oczyszczonych odpadów ściekowych
wykorzystanego do produkcji energii [m3]

Komunalne osady ściekowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 lipca
2010 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych, winny podlegać zagospodarowaniu.
Można je zagospodarować m.in. poprzez wykorzystanie rolnicze, przemysłowe, kompostowanie,
przekształcanie termiczne (przy czym powstające odpady wtórne są wykorzystywane lub
składowane w zależności od rodzaju osadów oraz procesu termicznego przekształcania),
składowanie, a także w inny sposób. Oczyszczalnię można wyposażyć w agregaty kogeneracyjne
w celu wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz w zastępcze kotły zasilane biogazem
wytwarzanym w procesie fermentacji metanowej komunalnych osadów ściekowych. Wytwarzane
podczas spalania biogazu ciepło może być wykorzystywane na potrzeby własne, natomiast
energia elektryczna może zostać wprowadzona do sieci elektroenergetycznej. Produkcja biogazu
przyczynia się głównie do zmniejszenia emisji metanu i innych gazów cieplarnianych. Możliwe jest
magazynowanie biogazu.

Działanie możliwe do realizacji, jednak ze względu na brak szczegółowych danych nie jest możliwe
oszacowanie efektów ekologicznych. Konieczne są szczegółowe analizy składu osadów
ściekowych oraz możliwości przeprowadzania procesu fermentacji osadów.

Numer 1.2.3
Sektor i obszar
działania:

Ograniczenie emisji w budynkach

Działanie: Budowa i rozbudowa systemów fotowoltaicznych na dachach
budynków użyteczności publicznej

Jednostka
odpowiedzialna

Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy
Targ, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, Miejski
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu

Okres realizacji 2015-2020
Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

54
Szacunkowa
produkcja energii
z OZE (MWh):

66

Szacowany koszt 270 000,00 zł

Przewidywane
finansowanie:

- środki zewnętrzne
- budżet spółki
- inwestorzy

Wskaźnik
realizacji:

- moc zainstalowanych urządzeń wykorzystujących OZE do produkcji
energii w budynkach publicznych [MW]

W ramach działania planuje się montaż paneli fotowoltaicznych na Miejskiej Hali Lodowej oraz Hali
Gorce oraz na dachach budynków MZWiK.

W wyniku realizacji działań zostanie zbudowany system fotowoltaiczny łączący istniejącą
infrastrukturę budynków i urządzeń. W fazie inicjalizacji działania przeprowadzone zostaną prace
analityczne w zakresie techniczno-ekonomicznym wykonalności inwestycji. Produkowana energia
elektryczna będzie przeznaczona na zaspokojenie potrzeb własnych, a nadwyżka będzie
oddawana do sieci elektroenergetycznej.
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Założono zagospodarowanie 500 m2 powierzchni dachów.

Numer 1.2.4
Sektor i obszar
działania:

Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii

Działanie: Budowa i rozbudowa systemów fotowoltaicznych na dachach
budynków prywatnych

Jednostka
odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Nowy Targ

Okres realizacji 2015-2020
Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

147
Szacunkowa
produkcja energii
z OZE (MWh):

180

Szacowany koszt
540 000 zł

Przewidywane
finansowanie:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie
- Regionalny Program Operacyjny województwa małopolskiego
- Program LIFE+ 2014-2020

Wskaźnik
realizacji:

- moc zainstalowanych urządzeń wykorzystujących OZE do produkcji
ciepła w budynkach prywatnych [MW]

Miasto Nowy Targ posiada potencjał do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze słońca. W
wyniku realizacji działania nastąpi zdywersyfikowanie źródeł generujących energię oraz zostanie
osiągnięty efekt redukcji wpływu wytwarzania energii na środowisko.

Założono, że w wyniku działania zagospodarowane zostanie 1000 m2 powierzchni dachów.
Założonej powierzchni odpowiada moc całkowita instalacji fotowoltaicznej 187,5 kWpel, a
generowana energia będzie rzędu 180 MWh.

Szacunkowe koszty obejmują koszt paneli, osprzętu i instalacji systemu.

Numer 1.2.5
Sektor i obszar
działania:

Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii

Działanie: Budowa i rozbudowa systemów solarnych oraz pomp ciepła (c.w.u.)
dla budynków użyteczności publicznej

Jednostka
odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Nowy Targ

Okres realizacji 2015-2020
Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

48
Szacunkowa
produkcja energii
z OZE (MWh):

124

Szacowany koszt b/d
Przewidywane
finansowanie:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie
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- Regionalny Program Operacyjny województwa małopolskiego
Wskaźnik
realizacji:

- moc zainstalowanych urządzeń wykorzystujących OZE do produkcji
ciepła w budynkach prywatnych [MW]

Działanie polega na budowie i rozbudowie systemów solarnych oraz pomp ciepła w budynkach
użyteczności publicznej. Działanie obejmuje montaż instalacji do celów podgrzewania ciepłej wody
użytkowej.

Założono, że zostanie zamontowanych około 500 systemów w budynkach użyteczności publicznej,
co pozwoli na uzysk energii w wielkości ok. 31 MWh rocznie (124 MWh do 2020 roku).

Koszt realizacji działania zależy od deklaracji złożonych do realizowanego w Gminie programu
dofinansowań. Szacunkowo cena jednego systemu wraz z instalacją to ok 15 000 zł.

Numer 1.2.6
Sektor i obszar
działania:

Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii

Działanie: Budowa i rozbudowa systemów solarnych oraz pomp ciepła (c.w.u.)
dla budynków prywatnych

Jednostka
odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Nowy Targ

Okres realizacji 2015-2020
Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

96
Szacunkowa
produkcja energii
z OZE (MWh):

244

Szacowany koszt b/d

Przewidywane
finansowanie:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie
- Regionalny Program Operacyjny województwa małopolskiego

Wskaźnik
realizacji:

- moc zainstalowanych urządzeń wykorzystujących OZE do produkcji
ciepła w budynkach prywatnych [MW]

Działanie polega na budowie i rozbudowie systemów solarnych oraz pomp ciepła w budynkach
prywatnych. Działanie obejmuje montaż instalacji do celów podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Założono, że zostanie zamontowanych około 1 500 systemów w budynkach prywatnych, co
pozwoli na uzysk energii w wysokości 61 MWh rocznie (244 MWh do 2020 roku), z odliczeniem
strat cieplnych systemu.

Koszt realizacji działania zależy od deklaracji złożonych do realizowanego w Gminie programu
dofinansowań. Szacunkowo cena jednego systemu wraz z instalacją to ok 15 000 zł.
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Numer 1.2.7
Sektor i obszar
działania:

Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii

Działanie: Zapewnienie warunków prawnych do budowy lokalnych źródeł
wytwarzania energii (prawo lokalne)

Jednostka
odpowiedzialna

Wydział Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowy Targ

Okres realizacji 2015-2020

Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

znikoma
Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

znikoma

Szacowany koszt Działanie nieinwestycyjne
Przewidywane
finansowanie:

brak

Wskaźnik
realizacji:

- ujęcie w prawie lokalnym zapisów prawnych warunkujących
wykorzystanie OZE

Jest to działanie o charakterze nieinwestycyjnym, które ma na celu przygotowanie lokalnych
warunków prawnych ułatwiających rozwój inwestycji w technologie OZE w Gminie Miasto Nowy
Targ. Działanie obejmuje swoim zakresem: przygotowanie projektów zmian w istniejących
dokumentach (m.in. MPZP) oraz programy oceny wprowadzenia zmian.

Celem realizacji działania jest budowa mechanizmów prawnych, które usprawnią proces
dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz wzrost wytwarzania energii w
OZE.

Jest to jednak działanie wspomagające i jego efekt ekologiczny nie jest do oszacowania.

4.3. Cel szczegółowy 2.1. Likwidacja palenisk węglowych

Numer 2.1.1
Sektor i obszar
działania:

Ograniczenie emisji w budynkach

Działanie: Program Ograniczenia Niskiej Emisji – Etap I
Jednostka
odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Nowy Targ

Okres realizacji 2015-2017
Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

197
Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

-

Szacowany koszt 2 498 000,00 zł

Przewidywane
finansowanie:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie
- budżet miasta
- wkład własny inwestora
- pożyczka

Wskaźnik
realizacji:

- ilość zlikwidowanych palenisk węglowych [szt.]
- uzyskany efekt ekologiczny [Mg/rok]
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Numer 2.1.2
Sektor i obszar
działania:

Ograniczenie emisji w budynkach

Działanie: Program Ograniczenia Niskiej Emisji – Etap II
Jednostka
odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Nowy Targ

Okres realizacji 2018-2020
Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

158
Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

-

Szacowany koszt 2 212 000,00 zł

Przewidywane
finansowanie:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie
- MRPO
- budżet miasta
- wkład własny inwestora
- pożyczka

Wskaźnik
realizacji:

- ilość zlikwidowanych palenisk węglowych [szt.]
- uzyskany efekt ekologiczny [Mg/rok]

Gmina Miasto Nowy Targ przystąpiła w 2014 roku do opracowania Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji na lata 2014-2023. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na
wymianę starych i niskosprawnych źródeł ciepła na nowe. Dokładne informacje dostępne są
w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto Nowy Targ (Luty 2015).

4.4. Cel szczegółowy 2.2. Ograniczenie emisji z transportu

Numer 2.2.1
Sektor i obszar
działania:

Niskoemisyjny transport

Działanie: Wymiana pojazdów komunikacji publicznej
Jednostka
odpowiedzialna

Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu

Okres realizacji 2015-2018
Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

36
Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

266

Szacowany koszt 4 240 000 zł

Przewidywane
finansowanie:

- środki zewnętrzne
- budżet spółki
- inwestorzy

Wskaźnik
realizacji:

- liczba pojazdów komunikacji miejskiej spełniających normy co
najmniej EURO 4 [szt.]
- liczba pojazdów komunikacji miejskiej spełniających normy EURO 6
[szt.]
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Działanie polega na modernizacji taboru MZK.

W ramach działania planowany jest zakup 4 autobusów klasy maxi napędzanych olejem
napędowym, spełniających normę emisji spalin EURO 6. 3 pojazdy w wersji miejskiej, jeden pojazd
w wersji podmiejskiej.

Ponadto, autobusy wyposażone będą w system zliczania potoków pasażerskich, automaty do
sprzedaży biletów oraz system monitoringu wizyjnego.

Docelowo wszystkie autobusy niespełniające norm EURO oraz pojazdy spełniające normy poniżej
EURO 4 (8 pojazdów na koniec 2013 roku) powinny zostać wymienione. Nowe autobusy powinny
spełniać bardziej restrykcyjne standardy emisyjne.

Numer 2.2.2
Sektor i obszar
działania:

Niskoemisyjny transport

Działanie: Budowa i rozbudowa infrastruktury dla transportu niskoemisyjnego
Jednostka
odpowiedzialna

Urząd Miasta Nowy Targ, Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu

Okres realizacji 2015-2018
Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

b/d
Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

b/d

Szacowany koszt 3 100 000 zł

Przewidywane
finansowanie:

- środki zewnętrzne
- budżet miasta
- inwestorzy

Wskaźnik
realizacji:

- powierzchnia nowo wybudowanych stacji parkingowych ze
stanowiskami myjni pojazdów [szt.]
- moc zainstalowanych na stacjach parkingowych OZE [MW]

Zadanie obejmuje:

Budowę aplikacji internetowych oraz aplikacji na smartfony i tablety pokazującej rozkład
jazdy, czas przejazdów, aktualne położenie na mapie, lokalizację punktów
transportowych i przesiadkowych, uwzględniających rozwiązania zrównoważonej
mobilności. System podnosi prestiż miasta. Nie mniej jednak, jego wprowadzenie
wymaga gruntownej reorganizacji transportu publicznego i może być kłopotliwe.

Budowę autonomicznych stacji parkingowych wykorzystujących fotowoltaikę, kolektory
słoneczne i pompy ciepła, ze stanowiskami myjni pojazdów.

Remont placu zajezdni obejmujący wykonanie miejsc postojowych dla autobusów,
modernizację nawierzchni placu, modernizację oświetlenia placu ze wskazaniem na
rozwiązania energooszczędne.

Wyposażenie w sprzęt warsztatu napraw autobusów.

Z uwagi na brak konkretnych danych odnośnie tego działania, efekty ekologiczne są nie do
oszacowania.
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Numer 2.2.3
Sektor i obszar
działania: Niskoemisyjny transport

Działanie: Zrównoważona mobilność mieszkańców – budowa i rozbudowa
parkingów w tym w systemie Park&Ride (P&R)

Jednostka
odpowiedzialna

Wydział Rozwoju i Urbanistyki, Wydział Funduszy Pomocowych i
Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ

Okres realizacji 2015-2020
Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

112
Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

438

Szacowany koszt 21 200 000 zł

Przewidywane
finansowanie:

- środki zewnętrzne
- budżet spółki
- inwestorzy

Wskaźnik
realizacji: - ilość wybudowanych parkingów P&R

Zadanie obejmuje budowę i rozbudowę parkingów w tym punktów w systemie park&ride („parkuj i
jedź” P&R) w ramach Programów Subregionalnych.

Budowa parkingów typu P&R ma na celu zachęcenie mieszkańców oraz osób dojeżdżających
z gmin ościennych do korzystania z komunikacji publicznej, poprawa dostępności komunikacyjnej
centrum Nowego Targu. Parkingi powinny być zlokalizowane na obrzeżach centrum miasta, przy
pętlach autobusowych, tworząc centra przesiadkowe dla turystów oraz mieszkańców pracujących
załatwiających codzienne sprawy w centrum miasta.

Planowane lokalizacje parkingów P&R na terenie miasta Nowy Targ:

 ul. Parkowa – parking wielopoziomowy, 206 miejsc postojowych; szacunkowy koszt – do 10
mln zł.

 ul. Kościuszki – parking dwupoziomowy, 133 miejsc postojowych; szacunkowy koszt – do 6,5
mln zł.

 Ibisor Wschodni, przy drodze krajowej nr DK47 – parkingi strategiczne jednopoziomowe,
docelowo wielopoziomowe w systemie „parkuj i jedź”, min. ok. 640 miejsc
postojowych – dla parkingu jednopoziomowego, wraz z budową drogi
dojazdowej i budową skrzyżowania z drogą krajową nr 47 – „Zakopianką”.
szacunkowy koszt – do 4 mln zł dla parkingu jednopoziomowego.

 os. Bereki – parking jednopoziomowy, docelowo wielopoziomowy, ok. 114 miejsc postojowych;
szacunkowy koszt – do 0,7 mln zł dla parkingu jednopoziomowego.

Szacunkowy efekt przy rozwoju sieci tego typu parkingów to zmniejszenie o 1% emisji z transportu
prywatnego.



64

Numer 2.2.4
Sektor i obszar
działania:

Niskoemisyjny transport

Działanie: Zrównoważona mobilność mieszkańców – rozwój infrastruktury
rowerowej, ustanowienie stref dla pieszych

Jednostka
odpowiedzialna

Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy
Targ

Okres realizacji: 2015-2020
Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

6
Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

22

Szacowany
koszt: Ponad 2 000 000 zł

Przewidywane
finansowanie:

- Budżet Miasta
- środki europejskie - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja
2007 – 2013.

Wskaźnik
realizacji:

- długość ścieżek rowerowych [km]
- liczba punktów naprawy rowerów [szt.]
- długość chodników [km]
- liczba wypożyczanych rowerów w ciągu roku [szt.]

Realizowane od 2014 roku działanie obejmuje budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy
Miasto Nowy Targ w ramach projektu i połączenie z odcinkiem biegnącym aż poza granice gminy
na zachód do granicy państwa z Republiką Słowacką po istniejącym nieczynnym nasypie
kolejowym realizowanym już dalej przez sąsiednie gminy. Okres realizacji działania: 2014-2015;
szacowany koszt: 2 615 132 zł.

Planowany rozwój sieci ścieżek rowerowych jest również od wschodniej strony gminy, w związku z
projektem wspieranym między innymi przez Euroregion Tatry: „Szlakiem rowerowym wokół Tatr”.

W ramach działania powinno się wziąć pod uwagę dalsze inwestycje związane z rozwojem
infrastruktury rowerowej: punkty wypożyczenia roweru miejskiego, ścieżki rowerowe,
autonomiczne punkty pompowania opon, stacje naprawcze. Miasto Nowy Targ ze względu na
położenie geograficzne oraz wielkość powinno inwestować w ścieżki rowerowe spełniające
zarówno funkcję rekreacyjną i turystyczną, jak i sposób na ograniczenie z obszaru miasta emisji
z transportu publicznego i prywatnego.

Rozwój sieci ścieżek rowerowych powinna być połączona z rozbudową sieci chodników w gminie,
z uwzględnieniem przejść dla pieszych, kładek i śluz dla rowerzystów wraz z właściwym
oznakowaniem i oświetleniem mogącym wykorzystywać odnawialne źródła energii.

Strefy dla pieszych

Powiększanie stref tylko dla pieszych i stref ograniczonego ruchu w tym o ograniczonej prędkości,
które pozwalają bezpiecznie dzielić tą samą przestrzeń przez pieszych i samochody. Powiększenie
infrastruktury przeznaczonej dla pieszych oraz zapewnienie dostępu usług lokalnych, które winny
być położone w zasięgu pieszych.

Efekt redukcji zużycia energii i emisji – ok. 0,05% w sektorze transportu prywatnego.
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Numer 2.2.5
Sektor i obszar
działania:

Niskoemisyjny transport

Działanie: Budowa obwodnicy północno-wschodniej miasta

Jednostka
odpowiedzialna

Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy
Targ

Okres realizacji: 2015-2016
Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

562
Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

2 189

Szacowany
koszt: 6 000 000 zł

Przewidywane
finansowanie:

- Budżet Miasta
- Budżet Państwa – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Wskaźnik
realizacji:

- czas przejazdu przez miasto [min]

Działanie obejmuje budowę drogi na odcinku o długości 600 m od ul. Waksmundzkiej (droga
Powiatowa) do Al. Tysiąclecia (Droga Krajowa nr 49 Nowy Targ – Jurgów), wraz ze
skrzyżowaniem typu „rondo” na Al. Tysiąclecia.  Działanie ma na celu ograniczenie ruchu
samochodowego z centrum miasta, upłynnienie ruchu, a w efekcie redukcję emisji zanieczyszczeń
gazowych i pyłowych pochodzących z transportu.

Szacunkowy efekt - ograniczenie o 5% emisji i zużycia energii w sektorze transportowym.

Numer 2.2.6
Sektor i obszar
działania:

Niskoemisyjny transport

Działanie: Modernizacja nawierzchni istniejących dróg

Jednostka
odpowiedzialna

Referat ds. Drogownictwa i Transportu,. Wydział Funduszy
Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ

Okres realizacji: 2014-2016

Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

112
Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

439

Szacowany
koszt: 5 283 893 zł

Przewidywane
finansowanie:

- Budżet Miasta
- Budżet Państwa – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Wskaźnik
realizacji:

- długość dróg poddanych przebudowie [km]
- długość nowo wybudowanych dróg [km]
- długość nowo wybudowanych chodników [km]
- liczba zmodernizowanych punktów świetlnych [szt.]
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Działanie obejmuje swoim zakresem inwestycje:

Przebudowa ulicy Norwida w Nowym Targu

Przebudowa drogi gminnej na długości 613 m od ul. Św. Anny do Szpitala Powiatowego
polegająca na:
- przebudowie nawierzchni ulicy wraz z poszerzeniem jezdni, dobudowie ciągów pieszych i zatok
postojowych,
- budowie kanalizacji deszczowej na całej długości przebudowywanej drogi,
- przebudowie oświetlenia ulicznego, wykorzystującego energooszczędne technologie lub
wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Szacowany koszt przedsięwzięcia: 2 293 893 zł

Modernizacja nawierzchni Al. Solidarności na odcinku od ul. Podtatrzańskiej do ul.
Szaflarskiej. Szacowany koszt przedsięwzięcia: 300 000 zł.
o Zadanie na etapie opracowywania projektu.

Modernizacja nawierzchni ul. Podtatrzańskiej od Al. Solidarności do  drogi krajowej nr
DK47. Szacowany koszt przedsięwzięcia: 450 000 zł.
o Zadanie na etapie opracowywania projektu.

Budowa drogi do nowej targowicy oraz Strefy Aktywności Gospodarczej. Szacowany koszt
przedsięwzięcia: 2 000 000 zł.
o Zadanie na etapie opracowywania projektu.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi os. Niwa – Grel”.
o Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 -2016 w Wieloletniej Prognozie

Finansowej. Szacowany koszt: 240 000 zł.

Efekt redukcji emisji (pośrednio) – jako 1% emisji z sektora transportu prywatnego.

Numer 2.2.7
Sektor i obszar
działania:

Niskoemisyjny transport

Działanie:
Działania organizacyjne w zakresie ograniczenia ruchu pojazdów i
emisji

Jednostka
odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, Miejski Zakład
Komunikacji

Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

229
Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

591

Szacowany koszt Nie oszacowano

Przewidywane
finansowanie:

- środki zewnętrzne
- budżet spółki
- inwestorzy

Wskaźnik
realizacji:

-
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Zadanie powinno obejmować ograniczenie ruchu w centrum miasta, wyznaczenie stref płatnego
parkowania z określeniem oddzielnych stawek postojowych z preferencją dla pojazdów
elektrycznych lub hybrydowych, zmianę organizacji ruchu. Działania pozwolą na poprawę
drożności dróg w obrębie Miasta. Uwagi: sprawa bardzo istotna z punktu widzenia organizacji
ruchu i stworzenia nowego systemu transportu publicznego w mieście.
Kolejnym rozwiązaniem, w porozumieniu z policją może być wyłączenie sygnalizacji świetlnej w
niektórych miejscach. Działanie to może doprowadzić do redukcji emisji z transportu o ok. 0,05%.

Numer 2.2.8
Sektor i obszar
działania:

Niskoemisyjny transport

Działanie: Szkolenie z zakresu ECODrivingu

Jednostka
odpowiedzialna

Urząd Miasta Nowy Targ

Okres realizacji 2015-2016

Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

110
Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

426

Szacowany koszt 52 000 zł

Przewidywane
finansowanie:

- środki zewnętrzne
- budżet spółki
- inwestorzy

Wskaźnik
realizacji:

- ilość przeszkolonych osób

Szkolenie w 1 fazie powinno objąć kierowców MZK. Dodatkowo powinno zorganizować się pakiet
bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miasta. Promocja ECODrivingu
(ekojazdy) przynosi pozytywne efekty zarówno w aspekcie edukacyjnym i środowiskowym, jak
i ekonomicznym. Odpowiedni styl jazdy pozwala na redukcję emitowanych do powietrza
zanieczyszczeń oraz oszczędzanie zasobów naturalnych, a co za tym idzie: zmniejszenie kosztów
za paliwo. Główne zasady ekojazdy powinien znać każdy kierowca.

Założono przeszkolenie 20 pracowników MZK, 20 pracowników Urzędu Miasta oraz 100
mieszkańców.
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4.5. Cel szczegółowy 2.3. Niskoemisyjne zarządzanie miastem

Numer 2.3.1
Sektor i obszar
działania:

Gospodarka odpadami

Działanie: Programy odbioru odpadów biodegradowalnych od mieszkańców

Jednostka
odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Nowy Targ

Okres realizacji ciągły

Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

b/d
Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

b/d

Szacowany koszt b/d

Przewidywane
finansowanie:

- środki zewnętrzne
- budżet spółki
- inwestorzy

Wskaźnik
realizacji:

- ilość rocznie zebranych odpadów biodegradowalnych od
mieszkańców [Mg]

Zbiórka odpadów biodegradowalnych pozwoli na ich praktyczne zagospodarowanie, które nastąpi
poprzez produkcję energii z biomasy lub produkcję biogazu. Jest to wymóg ustawowy wynikający
z konieczności redukcji składowania bioodpadów.

Numer 2.3.2
Sektor i obszar
działania:

Gospodarka przestrzenna

Działanie: Tworzenie nowych i rewitalizacja obszarów zieleni miejskiej

Jednostka
odpowiedzialna

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji

Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

pośrednia
Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

pośrednia

Szacowany koszt b/d

Przewidywane
finansowanie:

- środki zewnętrzne – POIiŚ 2014-2020
- budżet spółki
- inwestorzy

Wskaźnik
realizacji:

- powierzchnia nowo utworzonych terenów zieleni miejskiej [m2]
- powierzchnia zielonych dachów i ścian na budynkach użyteczności
publicznej [m2]
- liczba nowo posadzonych drzew na terenie gminy [szt.]
- powierzchnia istniejących terenów zieleni poddanych rewitalizacji [%
powierzchni]
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Działanie to obejmuje wykonanie zadań, takich jak:

Rewitalizacja istniejących terenów zieleni – parków, zieleńców itp., z uwzględnieniem
infrastruktury dla komunikacji pieszej i rowerowej oraz infrastruktury sportowej.

Tworzenie nowych obszarów zieleni miejskiej i łączenie istniejących obszarów (zielone
aleje).

Nasadzenia nowych drzew na terenie gminy.
Realizację zielonych dachów i zielonych ścian – w ramach modernizacji i budowy nowych

budynków (użyteczności publicznej i innych budynków).

Zadania dotyczące rozwoju zieleni na terenach miejskich wchodzą w zakres interwencji Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu. Zgodnie z Priorytetem Inwestycyjnym 6.IV. 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 hałasu,
beneficjentami są:
 administracja rządowa i podległe jej organy i jednostki organizacyjne;
 jednostki samorządu terytorialnego (w tym ich związki) oraz działające w ich imieniu

jednostki organizacyjne;
 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek

samorządu terytorialnego.

Zastosowanie w budynkach publicznych koncepcji „zielonych dachów” i „żyjących ścian”, np.:
poprzez przystąpienie do projektu: „Ogród nad głową - czyli szwajcarskie „zielone dachy” i „żyjące
ściany” modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów  na rzecz
oszczędności energii i ochrony klimatu”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Celem programu jest przekazanie pro-klimatycznego, szwajcarskiego know-how, zwiększającego
efektywność energetyczną budynków dzięki wdrożeniu rozwiązań zwanych „ogrody na dachach
i ścianach”. Jednym z efektów takiego projektu, powinno być opracowanie podręcznika dot. zasad
wprowadzania i projektowania „zielonych dachów” i „żyjących ścian”. Celem tych działań jest:
redukcja emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej budynków, retencji wody opadowej
dla oszczędności energii w systemach wodociągowych, zwiększenie bioróżnorodności i
odtwarzanie strat powierzchni zielonej związanej z intensywną zabudową.

Nowe, lub gruntownie modernizowane budynki od 2014 roku powinny być wykonywane
z uwzględnieniem wytycznych odnośnie zasad realizacji dachów zielonych, zawartych
w podręczniku. Działanie nie powinno istotnie zwiększać kosztów budowy, bądź modernizacji
budynków.
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Numer 2.3.3
Sektor i obszar
działania:

Informacja i edukacja

Działanie:
Prowadzenie kampanii Informacyjnej oraz szkoleń w zakresie
efektywności energetycznej i OZE

Jednostka
odpowiedzialna

Urząd Miasta Nowy Targ

Okres realizacji 2015-2020

Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

683
Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

2 453

Szacowany koszt 200 000 zł

Przewidywane
finansowanie:

- środki zewnętrzne
- budżet spółki
- inwestorzy

Wskaźnik
realizacji:

- liczba zorganizowanych spotkań informacyjnych z mieszkańcami na
temat OZE [szt.]
- liczba zorganizowanych szkoleń z zakresu oszczędzania energii
[szt.]
- liczba uczestników festiwalu [szt.]

W ramach tego działania prowadzone będą kampanie, szkolenia, happeningi i festiwale, dzięki
którym zwiększy się świadomość ekologiczna mieszkańców Nowego Targu, pracowników urzędu
miasta oraz przedsiębiorców. Kampania informacyjna powinna podejmować cztery najważniejsze
tematy, a mianowicie:

 termomodernizację i budowę nowych, energooszczędnych budynków;
 oszczędzanie energii w domach, szkołach i innych obiektach (oszczędzanie prądu, ciepła,

wody, segregacja odpadów);
 transport (ekojazda, carpooling, korzystanie z transportu miejskiego i rowerowego);
 odnawialne źródła energii.

Ważnym elementem kampanii informacyjnej dotyczącej efektywnego wykorzystania energii będzie
odpowiednie zaprojektowanie broszur oraz strony internetowej. Broszury powinny zawierać
najważniejsze informacje dotyczące poszanowania i oszczędzania energii, także wpływu
nieefektywnego używania energii na budżet mieszkańców, środowisko przyrodnicze. Na
broszurach powinien też być poruszony temat termomodernizacji budynków i wykorzystania OZE.
W ramach kampanii powinna powstać również strona internetowa, na której mieszkańcy będą
mogli znaleźć informacje o sposobach oszczędzania energii oraz newsy dotyczące powyższej
tematyki. Można uwzględnić również wykorzystanie social mediów (np. facebook), dzięki którym
będzie można organizować konkursy, przeprowadzać ankiety. Strona powinna również zawierać
newsettler, gdzie będą podane odnośniki do publikacji i specjalistycznych artykułów oraz
informacje o najnowszych wydarzeniach.

W ramach działania poprowadzony zostanie m. in. cykl spotkań informacyjnych z mieszkańcami
gminy prowadzonych przez specjalistów z OZE (zakres: technologie odnawialnych źródeł, wpływ
działania na środowisko naturalne i ludzi, korzyści ekonomiczne dla mieszkańców i gminy)
połączony z wyjazdami studyjnymi do przykładowych instalacji.
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Szkolenia skierowane do szerokiego grona odbiorców pomogą propagować właściwe wzorce
zachowań. Szkolenia powinny być skierowane do odpowiednich grup odbiorców, w szczególności
powinny objąć:
 nauczycieli – docelowo wiedza przez nich nabyta powinna być przekazywana uczniom

w szkołach; systematyczne szkolenia i przekazywanie wiedzy uczniom może dać
szacunkowy efekt ograniczenia emisji w skali całego miasta ok. 0,15% (w sektorze
gospodarstw domowych): 264 MWh oszczędności energii, 121 Mg CO2e ograniczenia
emisji;

 kierowców – ta grupa powinna być szkolona z zasad eko-jazdy; zakłada się, że około 2000
kierowców będzie efektywnie stosowało zasady ekojazdy, osiągając 5% oszczędności
(paliwo, emisja): 2 189 MWh oszczędności energii, 562 Mg CO2e ograniczenia emisji;

 przedsiębiorców prywatnych – w zakresie właściwego kształtowania nawyków
oszczędności energii w miejscu pracy.

W obszar działania wpisuje się również organizacja corocznych festiwali energii, które będą miały
za zadanie poszerzyć świadomość ekologiczną mieszkańców Nowego Targu i okolic oraz zachęcić
ich do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, oderwania się od komputerów, telewizorów
i innych rodzajów elektroniki. Festiwal taki może angażować w działania szkoły, prywatne firmy
i administrację publiczną. W czasie festiwalu będą przeprowadzane konferencje z tematycznymi
prezentacjami, targi, dyskusje, wycieczki dla szkół (np. do elektrowni), wystawy na temat zieleni
w przestrzeni miejskiej, warsztaty dla dzieci zachęcające do rozwijania zieleni w mieście oraz
warsztaty dla dorosłych (np. na temat sadzenia i szczepienia drzew). Propozycja zakresu działań
edukacyjnych została przedstawiona w załączniku 6 do niniejszego opracowania.

Festiwal będzie stanowił rozrywkę dla obywateli Nowego Targu oraz będzie przyciągał
mieszkańców sąsiednich miejscowości. Udział w takim festiwalu, oprócz zwiększenia świadomości
ekologicznej ludzi, przyczyni się do poprawienia relacji w rodzinach, otwarcia się dzieci i młodzieży
na zabawy na świeżym powietrzu, poznania nowych sposobów spędzania wolnego czasu,
zachęcenia uprawiania sportu i dbałości o własne zdrowie.

Szacunkowy koszt kampanii promocyjnych i informacyjnych to ok. 40 000 zł rocznie.

Numer 2.3.4
Sektor i obszar
działania:

Inne

Działanie: Powołanie jednostki Ekodoradcy

Jednostka
odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Nowy Targ

Okres realizacji 2015

Szacunkowa
redukcja emisji
(Mg CO2e):

Uwzględnione w innych
działaniach leżących w

gestii Ekodoradcy

Szacunkowa
redukcja zużycia
energii (MWh):

Uwzględnione w innych
działaniach leżących w

gestii Ekodoradcy

Szacowany koszt 634 469 zł
Przewidywane
finansowanie:

- Program LIFE – Stanowisko Ekodoradcy

Wskaźnik - ilość utworzonych stanowisk Ekodoradcy
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realizacji:

Skuteczne wdrażanie i realizacja Planu wymaga powołania koordynatora. Idąc naprzeciw
wymaganiom efektywnej realizacji opracowanego Planu, proponuje się utworzenie w Gminie
Miasto Nowy Targ stanowiska Ekodoradcy. W założeniu Ekodoradca funkcjonowałby na
samodzielnym stanowisku pracy w obrębie komórki organizacyjnej Urzędy Miasta, do której
przypisane są zadania o podobnym charakterze. W miarę możliwości, stanowisko powinno być
ulokowane na poziomie pełnomocnika Burmistrza.

Do zadań Ekodoradcy powinno należeć:

przygotowanie analiz o stanie energetycznym gminy i podejmowanych działaniach
ukierunkowanych na redukcję emisji zanieczyszczeń,

 identyfikacja potrzeb pozyskania zewnętrznego wsparcia na realizację inwestycji
ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną
i budujących świadomość społeczną;

 inicjowanie udziału w unijnych i międzynarodowych programach i projektach z zakresu
ochrony powietrza i efektywnego wykorzystania energii wraz z prowadzeniem tych
projektów;

przygotowanie planów termomodernizacyjnych dla obiektów gminnych i współpraca
z jednostkami organizacyjnymi gminy

 Inicjowanie wykonania audytów energetycznych, projektów termomodernizacyjnych dla
obiektów gminnych i prywatnych

wykonywanie planów, programów, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych
ustawami lub podjętymi zobowiązaniami samodzielnie lub przy pomocy partnerów
zewnętrznych;

 prowadzenie energetycznej bazy danych obiektów gminy poprzez bieżący rejestr kosztów i
wielkość zużycia energii oraz weryfikacja ogólnych informacji o obiektach gminnych,

 rozpowszechnianie dobrych praktyk zewnętrznych oraz informacji na temat rezultatów
wdrożonych programów i działań,

 prowadzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców i podmiotów na temat rozwiązań
w zakresie efektywności energetycznej i OZE,

 udział w szkoleniach i ocena pracy prowadzonej przez centralę koordynacyjną,
współpraca z centralą koordynacyjną poprzez przekazywanie informacji służących do

monitoringu ogólnowojewódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem analizy faktycznego
wykorzystania OZE w gminie,

 udział w prowadzeniu witryny internetowej w zakresie informacji o odnawialnych źródłach
energii oraz zastosowanych środkach w celu osiągnięcia efektywności energetycznej
przygotowanej dla wszystkich gmin przez centralę koordynacyjną.
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4.6. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Nr
zadania

SEKTORY
i obszary działania

GŁÓWNE działania/środki
na obszar działania

Odpowiedzialny
wydział, osoba lub
firma (w przypadku

zaangażowania osób
trzecich)

Wdrożenie
[termin

rozpoczęcia i
zakończenia]

Szacowane
koszty [zł]

Oczekiwane
oszczędności
energii [MWh]

Oczekiwane
wytwarzanie

energii
odnawialnej

[MWh]

Oczekiwana
redukcja

emisji CO2
[Mg/r]

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ:

1.1.3 Ograniczenie emisji w
budynkach

Budowa obiektów oświatowych
spełniających aktualne wymagania

budownictwa pasywnego i
zeroenergetycznego

Wydział Funduszy
Pomocowych i Inwestycji
Urzędu Miasta Nowy Targ

2018 - 2020 - - - -

1.1.4 Ograniczenie emisji w
budynkach

Kompleksowa termomodernizacja
obiektów publicznych

Wydział Funduszy
Pomocowych i Inwestycji

Urzędu Miasta Nowy
Targ, Miejskie Centrum

Sportu i Rekreacji w
Nowym Targu, Miejski
Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Nowym

Targu

2015-2020 6 600 000,00 1 804 - 656

1.1.5 Ograniczenie emisji w
budynkach

Kompleksowa termomodernizacja
obiektów indywidualnych

Właściciele i zarządcy
budynków 2015-2020 b/d 3 634 - 1 413

1.1.6 Ograniczenie emisji w
budynkach

Wprowadzenie monitoringu
energetycznego budynków –

budynki publiczne
Ekodoradca 2015-2020 50 000,00 270 - 208

1.1.7 Ograniczenie emisji w
budynkach

Stopniowa wymiana w budynkach
sprzętu biurowego (ITC), urządzeń

elektrycznych (klimatyzatory,
podgrzewacze wody, AGD) oraz

oświetlenia na bardziej efektywne
energetycznie

Urząd Miasta Nowy Targ,
Zarządcy Budynków 2015-2020 4 200 000,00 1 118 - 909
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1.1.8 Ograniczenie emisji w
budynkach

Zarządzanie energią w budynkach
publicznych zarządzanych przez

Urząd Miasta, w tym audyty
energetyczne

Urząd Miasta Nowy Targ 2015-2020 2 500 000,00 505 - 341

1.1.9 Ograniczanie emisji w
budynkach

Udział szkół w projekcie
EURONET 50/50 MAX Szkoła, Urząd Gminy 2015 - 2016 1 000,00 108 - 83

1.2.3 Ograniczenie emisji w
budynkach

Budowa i rozbudowa systemów
fotowoltaicznych na dachach

budynków użyteczności publicznej

Wydział Funduszy
Pomocowych i Inwestycji

Urzędu Miasta Nowy
Targ, Miejskie Centrum

Sportu i Rekreacji w
Nowym Targu, Miejski
Zakład Wodociągów i

Kanalizacji

2015 - 2020 270 000,00 - 66 54

2.1.1 Ograniczenie emisji w
budynkach

Program Ograniczenia Niskiej
Emisji – Etap I

Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony

Środowiska
2015 - 2017 2 498 000,00 - 26 197

2.1.2 Ograniczenie emisji w
budynkach

Program Ograniczenia Niskiej
Emisji – Etap II

Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony

Środowiska
2018 - 2020 2 212 000,00 - 124 158

1.1.11 Oświetlenie komunalne Modernizacja oświetlenia
ulicznego

Wydział Funduszy
Pomocowych i Inwestycji
Urzędu Miasta Nowy Targ

2015 - 2020 150 000,00 496 - 403

1.2.4 Wykorzystanie
alternatywnych źródeł energii

Budowa i rozbudowa systemów
fotowoltaicznych na dachach

budynków prywatnych

Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony

Środowiska
2015-2020 540 000,00 - 180 147

1.2.5 Wykorzystanie
alternatywnych źródeł energii

Budowa i rozbudowa systemów
solarnych oraz pomp ciepła

(c.w.u.) dla budynków
użyteczności publicznej

Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony

Środowiska
2015-2020 b/d - 124 48

1.2.6 Wykorzystanie
alternatywnych źródeł energii

Budowa i rozbudowa systemów
solarnych oraz pomp ciepła

(c.w.u.) dla budynków prywatnych

Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony

Środowiska
2015-2020 b/d - 244 96

TRANSPORT:

2.2.1 Niskoemisyjny transport Wymiana pojazdów komunikacji
publicznej

Miejski Zakład
Komunikacji                w

Nowym Targu
2015 - 2018 4 240 000,00 266 - 36

2.2.2 Niskoemisyjny transport Budowa i rozbudowa infrastruktury
dla transportu niskoemisyjnego

Urząd Miasta Nowy Targ,
Miejski Zakład

Komunikacji                w
Nowym Targu

2015 - 2018 3 100 000,00 - - -
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2.2.3 Niskoemisyjny transport

Zrównoważona mobilność
mieszkańców – budowa i

rozbudowa parkingów w tym w
systemie Park&Ride (P&R)

Wydział Funduszy
Pomocowych i Inwestycji

Urzędu Miasta Nowy
Targ, Wydział Rozwoju i

Urbanistyki

2015 - 2020 21 200 000,00 438 - 112

2.2.4 Niskoemisyjny transport

Zrównoważona mobilność
mieszkańców – rozwój

infrastruktury rowerowej,
ustanowienie stref dla pieszych

Wydział Funduszy
Pomocowych i Inwestycji
Urzędu Miasta Nowy Targ

2015 - 2020 2 000 000,00 22 - 6

2.2.5 Niskoemisyjny transport Budowa obwodnicy północno-
wschodniej miasta

Wydział Funduszy
Pomocowych i Inwestycji
Urzędu Miasta Nowy Targ

2015 - 2016 6 000 000,00 2 189 - 562

2.2.6 Niskoemisyjny transport Modernizacja nawierzchni
istniejących dróg

Referat ds. Drogownictwa
i Transportu, Wydział

Funduszy Pomocowych i
Inwestycji

2014 - 2016 5 283 893,00 438 - 112

2.2.7 Niskoemisyjny transport
Działania organizacyjne w

zakresie ograniczenia ruchu
pojazdów i emisji

Referat ds. Drogownictwa
i Transportu, Miejski
Zakład Komunikacji

2015-2020 - 591 - 229

2.2.8 Niskoemisyjny transport Szkolenia z zakresu ECODrivingu Urząd Miasta Nowy Targ 2015-2016 52 000,00 426 - 110

LOKALNE WYTWARZANIE ENERGII:

1.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa
Programy wykorzystania suchej

masy pościekowej na cele
energetyczne

Miejski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji

w Nowym Targu
do 2020 nie oszacowano - 48 19

1.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa
Wykorzystanie biogazu z
oczyszczonych odpadów

ściekowych

Miejski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji

w Nowym Targu
do 2020 nie oszacowano b/d b/d b/d

LOKALNE CIEPŁOWNICTWO/CHŁODNICTWO KOMUNALNE, KOGENERACJA:

1.1.1. Efektywna produkcja
i dystrybucja ciepła

Modernizacja systemów
dystrybucji ciepła

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Nowy

Targ Sp. z o.o.
2015 8 500 000,00 53 - 19

1.1.2. Efektywna produkcja
i dystrybucja ciepła

Wdrażanie systemów zarządzania
dystrybucją ciepła (inteligentne

liczniki, automatyka sieci)

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Nowy

Targ Sp. z o.o.
2015-2020 b/d 361 - 124

1.1.10 Wykorzystanie
alternatywnych źródeł energii Wykorzystanie ciepła odpadowego

Miejski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji

w Nowym Targu
2015-2020 50 000,00 - 821 319
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ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE:

2.3.2 Gospodarka przestrzenna Tworzenie nowych i rewitalizacja
obszarów zieleni miejskiej

Zakład Gospodarczy
Zieleni i Rekreacji 2015-2020 b/d pośrednia - pośrednia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA PRODUKTY I USŁUGI:

1.1.12 Zamówienia publiczne

Stosowanie w ramach procedur
zamówień publicznych kryteriów

efektywności energetycznej i
ograniczania emisji GHG

Referat ds. zamówień
publicznych 2015-2020 - 54 - 42

WSPÓŁPRACA Z OBYWATELAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI:

1.2.7 Wykorzystanie
alternatywnych źródeł energii

Zapewnienie warunków prawnych
do budowy lokalnych źródeł
wytwarzania energii (prawo

lokalne)

Wydział Rozwoju i
Urbanistyki Urzędu Miasta

Nowy Targ
2015-2020 Działanie

nieinwestycyjne znikoma - znikoma

2.3.1 Gospodarka odpadami
Programy odbioru odpadów

biodegradowalnych od
mieszkańców

Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony

Środowiska
działanie ciągłe b/d b/d - b/d

2.3.3 Informacja i edukacja

Prowadzenie kampanii
Informacyjnej oraz szkoleń w

zakresie efektywności
energetycznej i OZE

Urząd Miasta Nowy Targ 2015 - 2020 200 000,00 2 453 - 683

2.3.4 Inne Powołanie jednostki Ekodoradcy
Wydział Gospodarki

Komunalnej i Ochrony
Środowiska

2015 634 469,00
Uwzgl. w innych
działaniach
leżących w gestii
Ekodoradcy

-
Uwzgl. w innych
działaniach
leżących w gestii
Ekodoradcy

RAZEM: 70 281 362,0 15 226 1 633 7 085
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5. DZIAŁANIA W LATACH 2021 - 2023
Zaleca się wykonanie przed rokiem 2020 aktualizacji niniejszego opracowania Planu gospodarki
niskoemisyjnej 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 znane. Ponadto będzie należało dokonać weryfikacji przedmiotowego Planu
gospodarki niskoemisyjnej pod kątem szczegółowego przeglądu zrealizowanych już działań
określonych w niniejszym Planie, a także przeanalizować działania najbardziej efektywne w
zakresie gospodarki niskoemisyjnej pod kątem przyszłego zewnętrznego wsparcia finansowego.
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6. Monitoring i realizacja Planu

Prowadzenie stałego monitoringu jest konieczne do śledzenia postępów we wdrażaniu Planu
i osiąganiu założonych celów w zakresie ograniczania emisji CO2 i redukcji zużycia energii, a także
konieczne dla wprowadzania ewentualnych poprawek. Regularne monitorowanie, a w ślad za nim
odpowiednia adaptacja Planu, umożliwiają rozpoczęcie cyklu nieustannego ulepszania. Korekty
Planu można dokonywać w zależności od występujących potrzeb.

6.1. System monitoringu

Na system monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ składają
się następujące działania realizowane przez Ekodoradcę:

 systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji
poszczególnych zadań Planu, zgodnie z charakterem zadania (np. ilość i rodzaj
budynków poddanych termomodernizacji orz powierzchnia użytkowa, ilość i rodzaj
modernizowanego oświetlenia, itp.); dane powinny być gromadzone na bieżąco,
natomiast kompletne zestawienia informacji powinny być przygotowane raz na rok za rok
poprzedni;

 uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych;
 przygotowanie raportów  z realizacji zadań ujętych w planie:

 analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Planu; określenie stopnia
wykonania Planu oraz identyfikacja ewentualnych rozbieżności,

 analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na
modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych
instrumentów wsparcia,

 przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących, a w razie konieczności –
aktualizacja Planu.

Procedura aktualizacji i wprowadzania zmian w dokumencie będzie wyglądać następująco:

1. Wyznaczenie terminów zgłaszania działań i wniosków w zależności od:

a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

b) harmonogramu naborów wniosków konkursowych do MRPO, POIiŚ i innych
programów;

c) innych zidentyfikowanych potrzeb gminy.

2. Utworzenie formularza do zgłaszania działań i wniosków oraz zamieszczenie go
w widocznym miejscu w Urzędzie oraz na stronie internetowej Urzędu;

3. Rozpatrzenie zgłoszonych wniosków, wewnętrzna weryfikacja planów i strategii gminnych
oraz podanie do publicznej informacji wykazu przewidywanych zmian w okumencie;

4. Wprowadzenie zmian do dokumentu;

5. Uprawomocnienie zaktualizowanego Planu na drodze Uchwały Rady Miasta Nowy Targ.

W ramach prowadzonego monitoringu realizacji powinny być sporządzane raporty na potrzeby
wewnętrznej sprawozdawczości realizacji Planu. Minimalna częstotliwość sporządzenia raportów
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to okres 2-letni. Zakres raportu powinien obejmować analizę stanu realizacji zadań oraz osiągnięte
rezultaty w zakresie redukcji emisji oraz zużycia energii. Proponowany zakres raportu:

1. Cele strategiczne i szczegółowe – przywołanie celów, aktualny stan realizacji celów
2. Opis stanu realizacji Planu:

a. przydzielone środki,
b. realizowane działania,
c. napotkane problemy w realizacji działań.

3. Wyniki inwentaryzacji emisji – podsumowanie aktualnej inwentaryzacji emisji
i porównanie jej z inwentaryzacją bazową.

4. Ocena realizacji oraz działania korygujące.
5. Stan realizacji działań – zestawienie aktualnie osiąganych rezultatów działań

określonych na podstawie wskaźników monitorowania.

6.2. Ocena realizacji

Podstawowym sposobem oceny realizacji PGN jest porównanie wartości mierników (wskaźników)
poszczególnych celów dla określonego roku z wartościami docelowymi i oczekiwanym trendem.
Należy przy tym mieć na uwadze, że dla osiągnięcia celu nie jest wymagana liniowa redukcja
(bądź wzrost) wartości wskaźników (np. o taką samą wielkość co roku). Wskaźniki mogą
wykazywać odchylenia dodatnie lub ujemne od ogólnego obserwowanego trendu, który powinien
być w długiej perspektywie czasu stały i zgodny z oczekiwaniem.

Jeżeli zostaną zaobserwowane trendy odwrotne niż oczekiwane (Tabela 12), jest to sygnał, iż
należy uważnie przeanalizować realizację działań oraz zachodzące uwarunkowania zewnętrzne
(poza wpływem PGN), które mają wpływ na zaistnienie takiego trendu. Jeżeli to okaże się
konieczne należy podjąć działania korygujące.

Ocena realizacji PGN (poprzez analizę stopnia realizacji celów szczegółowych) wykonywana jest
na bazie inwentaryzacji emisji i zużycia energii.

Zarówno rezultaty realizacji PGN, jak i wyniki realizacji poszczególnych działań należy rozpatrywać
w kontekście uwarunkowań, które miały wpływ na ich realizację w okresie objętym monitoringiem.
Uwarunkowania zewnętrzne są niezależne od realizującego plan, natomiast wewnętrzne od niego
zależą. Oba rodzaje uwarunkowań mają wpływ na osiągnięte rezultaty działań i stopień realizacji
celów. W ramach monitoringu należy analizować wpływ tych czynników na wyniki realizacji Planu.

Uwarunkowania zewnętrzne, np.:

 obowiązujące akty prawne (zmiany w prawie),
 istniejące systemy wsparcia finansowego działań,
 sytuacja makroekonomiczna,
 ekstremalne zjawiska pogodowe (np. fale upałów, intensywne mrozy).

Uwarunkowania wewnętrzne, np.:

 sytuacja finansowa miasta,
 dostępne zasoby kadrowe do realizacji działań,
 możliwości techniczne i organizacyjne realizacji działań.

Wnioski z analizy uwarunkowań powinny zostać zawarte w raporcie. Na ich podstawie należy
również podjąć odpowiednie działania korygujące, jeżeli zaistnieje taka konieczność (korekta
pojedynczych działań lub aktualizacja całego planu).
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6.3. Wskaźniki monitorowania

Główne wskaźniki monitorowania realizacji PGN odnoszą się do celu głównego i celów
strategicznych. Szczegółowe wskaźniki monitorowania zostały przypisane do poszczególnych
działań, w celu umożliwienia skutecznego monitorowania stopnia realizacji Planu.

Realizacja celu strategicznego jest monitorowana poprzez główne wskaźniki monitorowania,
odpowiadające poszczególnym celom szczegółowym.

Tabela 12 Główne wskaźniki monitorowania realizacji PGN

CEL WSKAŹNIK OCZEKIWANY TREND

wielkość emisji dwutlenku
węgla z obszaru gminy

w danym roku (Mg
CO2/rok)

  malejący

stopień redukcji emisji
w stosunku do roku

bazowego (%)
 rosnący

udział zużycia energii ze
źródeł odnawialnych
w całkowitym zużyciu

energii na terenie gminy
w danym roku (%)

 rosnący

Wielkość zużycia energii
na terenie gminy w danym

roku (MWh/rok)
  malejący

Cel strategiczny 1:
Redukcja emisji gazów
cieplarnianych o 4,56% w
porównaniu z rokiem
bazowym do roku 2020 (7
085 Mg CO2), przy
zapewnieniu
zrównoważonego rozwoju
miasta

Stopień redukcji zużycia
energii w stosunku do
roku bazowego (%)

 rosnący

Cel strategiczny 2:
Poprawa jakości
powietrza – redukcja
emisji PM10 o 11,6 Mg,
PM2,5 o 11,04 Mg i
benzo(α)pirenu o 8,4 kg

poziom substancji (PM10,
PM 2,5, B(a)P)

w powietrzu (µg/m3)
  malejący

W celu skutecznego monitorowania realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej jedną
z podstawowych czynności jest systematyczna weryfikacja osiągniętych efektów i planowanie
aktualizacji niniejszego Planu, w szczególności o przyszłe zadania do realizacji w latach 2021-
2023.
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7. ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

7.1. Skutki zmian klimatu

Zmiany klimatu są wyraźnie widoczne w skali globalnej, należy się zatem spodziewać, że będą
coraz dotkliwiej odczuwalne przez społeczeństwo i gospodarkę w Polsce. Na podstawie raportu
EEA (European Enviroment Agency, 2008) w Polsce, znajdującej się w środkowo-wschodniej
Europie można spodziewać się następujących skutków zmian klimatycznych:

- zwiększenie częstotliwości temperatur ekstremalnych;
- zmniejszenie opadów w okresie letnim;
- częstsze występowanie powodzi w okresie zimowym;
- wzrost temperatury wody;
- zwiększenie zmienności plonowania roślin uprawnych;
- zwiększenie zagrożenia pożaru lasów;
- zmniejszenie stabilności lasu.

Na podstawie wieloletnich obserwacji pogody w Warszawie, mających swój początek pod koniec
XVIII wieku aż po pierwszą dekadę XXI wieku, stwierdzono, że średnia temperatura powietrza
systematycznie wzrasta, a ostatnie 40 lecie uważa się za najcieplejszy okres w historii (Rysunek
11).

Rysunek 11 Zmienność średniej rocznej temperatury w Warszawie w okresie 1779-2012 (Źródło: IMGW)

Biorąc pod uwagę powyższe obserwacje oraz obecnie wykorzystywane narzędzia nowoczesnej
klimatologii, w ramach projektu KLIMADA opracowano prawdopodobne scenariusze zmian
klimatycznych w Polsce w XXI wieku. Głównymi elementami będącymi podstawą określenia zmian
klimatycznych jest średnia temperatura powietrza oraz wielkość opadów atmosferycznych.

W przewidywanym scenariuszu, opartym na wynikach 8 symulacji, średnia temperatura powietrza
w Polsce wzrasta, zarówno w okresie letnim jak i zimowym.  Pod koniec XXI wieku może być
nawet 4° wyższa niż obecnie. Bezpośrednio przełoży się to na wysokość opadów
atmosferycznych, które w okresie letnim będą mniejsze, natomiast znacząco wyższe w okresie
zimowym (Rysunek 12).
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Rysunek 12 Temperatura powietrza (wykres lewy) i opad (wykres prawy) uśrednione w Polsce w lecie i zimie
(Źródło: Na podstawie ekspertyzy projektu KLIMADA)

Zgodnie z Tabela 13 wzrost  średniej temperatury powietrza w lecie skutkować będzie
zwiększeniem ilości upalnych (powyżej 25°C) i suchych dni w roku, co z kolei skutkować będzie
wydłużeniem się okresu wegetacyjnego i wcześniejszym jego rozpoczynaniem się. Tego typu
zmiany mają charakter równoleżnikowy, o większym nasileniu w południowej i wschodniej Polsce.
Konsekwencją zmian klimatycznych będzie także skrócenie sezonu grzewczego w wyniku
zmniejszenia ilości dni w roku z temperaturą minimalną mniejszą od -10°C (dni mroźne) i -20°C
(bardzo mroźne). Te z kolei zmiany będą miały charakter południkowy, o większej ilości takich dni
w północno-wschodniej części kraju i w górach.

W sumach rocznych opadów rozkład przestrzenny nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnego,
widoczne jednak zmiany będą dotyczyć wydłużenia się okresów bezopadowych, zwłaszcza we
wschodniej części kraju.

Tabela 13 Tabela zbiorcza zmian wybranych charakterystyk klimatu Polski (Źródło: Na podstawie ekspertyzy
projektu KLIMADA)

1971-
1980

1981-
1990

1991-
2000

2001-
2010

2011-
2020

2021-
2030

2041-
2050

Średnia temperatura
roczna [°C] 7,4 7,8 8 8,2 8,6 8,7 9,3

Liczba dni z Tmin < 0°C 114 107 101 102 97 97 82

Liczba dni z Tmax > 25°C 27 27 30 29 36 35 37

Dł. okresu wegetacyjnego
T> 5°C [dni] 199 205 210 217 223 224 237

Maksymalny opad
dobowy [mm] 25,4 25,6 25,6 31,5 30,3 31,9 32,2

Najdłuższy okres suchy
(< 1mm) [dni] 20 21 21 20 22 22 22
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Najdłuższy okres mokry
(> 1mm) [dni] 9 9 9 9 9 9 9

Liczba dni z pokrywą
śnieżną 100 87 84 82 71 71 58

Zmiany klimatycznie przyczynią się także do częstszego występowania zjawisk ekstremalnych,
wśród których głównie upały, powodzie oraz silne wiatry należy brać pod uwagę przy określaniu
działań adaptacyjnych, gdyż zjawiska te powodują duże straty społeczne i gospodarcze.

Działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu polegają na takim przeobrażeniu struktury miasta,
aby z wyprzedzeniem przygotować się do przewidywanych zmian środowiska, co pozwoli
zminimalizować ewentualne szkody, występujące na skutek zmian klimatu, które przede wszystkim
objawiają się nasilonymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Biorąc pod uwagę powyższy opis scenariusza zmian klimatycznych dla Polski i położenie Nowego
Targu, można stwierdzić, że najbardziej znaczącymi skutkami związanymi ze zmianami klimatu
będzie zwiększona ilość dni upalnych, mniejsza ilość opadów oraz towarzyszące temu zjawiska
ekstremalne. Położona na południu Polski Gmina Miasto Nowy Targ znajdzie się w obrębie
nasilenia zjawiska bardzo gorących dni w okresie letnim, związanego z równoleżnikowym
charakterem tego typu zmian postępujących z północy na południe. W połączeniu ze
zmniejszeniem wielkości opadów, miasto może borykać się ze zmniejszeniem zasobów wodnych,
obniżeniem jakości wody oraz ze zmianami wielkości i jakości plonów. W przypadku określania
działań adaptacyjnych należy też brać pod uwagę zjawiska ekstremalne, takie jak susze czy
pożary lasów. Konieczna będzie zmiana oferty turystycznej ze względu na zmniejszenie liczby dni
z pokrywą śnieżną. W sektorze energetycznym zmiany dotyczyć będą zarówno warunków
dystrybucji energii elektrycznej, jak i zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło.

7.2. Rekomendowane działania adaptacyjne dla Nowego Targu

W kontekście adaptacji Nowego Targu do zmian klimatu należy zalecić działania w zakresie:

 ochrona przeciwpowodziowa obszarów położonych na terenach zalewowych Górnego
Dunajca,

 tworzenie sprawnego systemu małej retencji wodnej  ograniczającej skutki suszy oraz
modernizacji urządzeń melioracyjnych,

 graniczenie i kontrola zabudowy terenów zagrożonych wystąpieniem katastrof naturalnych,
 właściwe zabezpieczanie i zagospodarowywanie terenów  zagrożonych osuwiskami,
 uwzględnienie oczekiwanych zmian klimatu w obszarach górskich zarówno w aspekcie

zmian bioróżnorodności jak i składu gatunkowego lasów oraz warunków rozwoju turystyki
(zwłaszcza zimowej),

 zwiększanie świadomości przedsiębiorców i ludności na temat zagrożeń wynikających
z nasilenia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (osuwiska, powodzie, susze) oraz
wpływu zmian klimatycznych na prowadzenie działalności gospodarczej, szczególnie na
terenach górskich,

 ochrona gleb przed erozją,
 przygotowanie nowej oferty turystycznej dla mieszkańców miejscowości turystycznych

i turystów w sytuacji zmniejszonej pokrywy śnieżnej i ograniczonego dostępu do wody.
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8. PODSUMOWANIE
Przedstawiony w niniejszym dokumencie plan działań, pod warunkiem konsekwentnej i skutecznej
ich realizacji, pozwoli na osiągnięcie wyznaczonych celów – zarówno strategicznych, jak
i szczegółowych.

Działania zaplanowane do realizacji na lata 2015 – 2020, z perspektywą do roku 2023 pozwolą na
zmniejszenie emisji o minimum 7 085 Mg CO2 oraz o 11,6 Mg PM10, 11,04 Mg PM2,5 i 8,4 kg
benzo(α)pirenu.Oszczędności energii w Gminie Miasto Nowy Targ wyniosą 15 226 MWh.
Oczekuje się, że dzięki realizacji zadań zawartych w dokumencie, wykorzystanie OZE przyniesie
rocznie 1 633 MWh energii. Należy pamiętać, że szerzenie świadomości ekologicznej
mieszkańców może skutkować zwiększeniem wykorzystania OZE na terenie Gminy.

Wśród zadań, które przyniosą największy efekt, jeśli chodzi o obniżenie emisji CO2, należy
wskazać przede wszystkim kompleksową termomodernizację obiektów publicznych i
indywidualnych, budowę obwodnicy północno-wschodniej miasta, prowadzenie kampanii
informacyjnej i szkoleń w zakresie efektywności energetycznej i OZE. Należy jednak pamiętać, że
każde zrealizowane zadanie zawarte w PGN przyniesie korzyści dla Gminy Miasto Nowy Targ.

Realizacją dużej części zadań opisanych w PGN będą się zajmować jednostki miejskie. Proponuje
się, aby koordynację nad realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy
Targ sprawował Ekodoradca, udział w prowadzeniu witryny internetowej w zakresie informacji
o odnawialnych źródłach energii oraz zastosowanych środkach w celu osiągnięcia efektywności
energetycznej przygotowanej dla Gminy przez centralę koordynacyjną.

Zaleca się także ścisłą współpracę Ekodoradcy z interesariuszami zewnętrznymi.

PGN jest dokumentem, stanowiącym podstawę do ubiegania się o środki wsparcia na działania
efektywnościowe i proekologiczne związane z realizacją celów gospodarki niskoemisyjnej w nowej
perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020. W nowej perspektywie specjalnym wsparciem
otoczone będą działania ograniczające emisję CO2 i związanie z efektywnością energetyczną oraz
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Programy regionalne będą miały charakter
dwufunduszowy i umożliwią łączenie inwestycji „twardych” np.: infrastrukturalnych i „miękkich” np.:
edukacyjnych i informacyjnych, a więc na działania przewidziane i wpisujące się w PGN.

Realizacja polityki klimatyczno-energetycznej na poziomie lokalnym to szansa dla gospodarki
Gminy Miasto Nowy Targ, którą należy wykorzystać poprzez konsekwentne działania skierowane
na oraz zrównoważony rozwój lokalnej gospodarki z uwzględnieniem gospodarki niskoemisyjnej
i adaptacji do zmian klimatu – władze miasta powinny się zaangażować i wspierać podobne
inicjatywy jak opisane powyżej, a także inne, które będą wpisywały się w politykę niskoemisyjnego
rozwoju.
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Załącznik 6 Propozycje z zakresu działań edukacyjnych w Gminie Miasto 

Nowy Targ 
 

Aby założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ zostały 

zrealizowane, konieczna jest edukacja instytucji rządowych, partnerów gospodarczych, 

organizacji pozarządowych oraz lokalnego społeczeństwa w zakresie zrównoważonej 

i niskoemisyjnej gospodarki. Przystępna, zidentyfikowana na różne grupy społeczne edukacja 

ma na celu poszerzenie świadomości ekologicznej interesariuszy. Kampania informacyjna 

powinna być dostosowana do wieku, płci i statusu zawodowego oraz społecznego danej grupy 

społecznej. Edukacja i kampania informacyjna może przyjąć różne formy przekazu, które 

prezentuje Tabela 1.  

Tabela 1 - Główne formy promowania i przekazu informacji na temat zagadnień 

zrównoważonej polityki energetycznej oraz ich odbiorcy 

Forma promowania i przekazu 

informacji 
Uwagi Grupa społeczna 

Spotkania/Szkolenia 

Dość niskie koszty, skuteczność 

w przypadku adresowania do 

odpowiedniej grupy i właściwego 

prowadzenia 

Politycy, pracownicy 

administracji publicznej, 

przedstawiciele lokalnych 

samorządów i organizacji 

non-profit, właściciele 

prywatnych przedsiębiorstw, 

nauczyciele 

Konferencje/Seminaria 

Zaangażowanie dużej liczy osób, wysoka 

efektywność w przypadku właściwego 

prowadzenia 

Przedstawiciele mediów, 

prywatni przedsiębiorcy, 

politycy, przedstawiciele 

administracji publicznej 

Poczta tradycyjna 
Wysokie koszty, wysoka efektywność w 

wypadku dobrze dobranej grupy docelowej 

Pracownicy prywatnych 

przedsiębiorstw, mieszkańcy 

miasta, organizacje non-

profit 

Poczta elektroniczna 

Niskie koszty, efektywność zależna od 

jakości bazy kontaktów oraz formy 

przekazu (jednorazowa wysyłka lub 

newsletter) 

Organizacje non-profit, 

przedstawiciele mediów, 

prywatni przedsiębiorcy, 

pracownicy administracji 

publicznej, mieszkańcy 

miasta 

Artykuły w prasie i Internecie 
Niskie koszty, nakład pracy zależny od 

zaangażowania lokalnych mediów 
Mieszkańcy miasta 

Broszury/Ulotki 
Koszt zależny od jakości papieru oraz 

dystrybucji, niewielki nakład pracy 

Mieszkańcy miasta, 

organizacje non-profit, 

pracownicy prywatnych 

przedsiębiorstw 

i administracji publicznej 

Internet (strona www) Koszt zależny od jakości wykonania, 

zastosowanej technologii i grafik, 

Uczniowie, studenci - 

społeczeństwo umiejące 



 

konieczne wsparcie social media, 

wykonania i treści można zlecić agencji 

reklamowej 

poruszać się w Internecie; 

przedstawiciele mediów, 

Media lokalne: 

 prasa 

 radio 

 telewizja 

Wysokie koszty emisji spotów, łatwość 

zwrócenia uwagi odbiorców, wywiady 

radiowe i telewizyjne mogą być 

wykorzystywane jako budowanie 

pozytywnego przekazu, artykuły prasowe 

mogą pogłębiać temat, możliwość 

organizacji tematycznych konkursów dla 

różnych grup społecznych 

Mieszkańcy miasta, odbiorcy 

poszczególnych rodzajów 

mediów 

Konkursy 

Wymóg określenia dokładnych kryteriów, 

skutecznie zwracają uwagę na 

zagadnienie, organizacja w radiu lub 

prasie, konieczna gratyfikacja dla 

uczestników 

Organizacje non-profit, 

prywatni przedsiębiorcy, 

młoda i aktywna część 

społeczeństwa 

Wyróżnienia 

Niskie koszty, budzą zainteresowanie 

mediów, zwłaszcza jeśli są przyznawane 

przez renomowane firmy lub wysokiej 

rangi urzędników, mogą być skierowane 

na różne aspekty działań w ramach PGN 

Prywatni przedsiębiorcy, 

przedstawiciele administracji 

publicznej, organizacje non-

profit, szkoły i uczelnie 

wyższe 

Doradztwo indywidualne: 

 stałe 

 mobilne (doraźne) 

Wysokie koszty, konieczność utworzenia 

punktów doradztwa energetycznego 

(stałych lub tymczasowych), 

zaangażowanie ekspertów, wysoka 

skuteczność 

Mieszkańcy miasta, prywatni 

przedsiębiorcy, organizacje 

non-profit 

Specjalne programy edukacyjne 

dla szkół i uczelni wyższych 

Niskie koszty, konieczność przygotowania 

dokładnych ram działania, działania na 

rzecz promocji programów, 

zaangażowanie ośrodków nauki 

Uczniowie szkół i studenci 

uczelni wyższych 

Flash moby 

Niskie koszty, konieczność 

zaangażowania dużej grupy ludzi, 

konieczność promocji wydarzenia, 

animowanie przestrzeni publicznej, zwykle 

pozytywny odbiór 

Mieszkańcy miasta 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Manual Energy Information Campignes 

Skuteczność działań promocyjnych i informacyjnych zależy od grupy docelowej. Na etapie 

dostosowywania form przekazu istotne są następujące zagadnienia: jak członkowie grupy 

docelowej kształtują swoje opinie, do kogo zwracają się po pomoc i radę, jakie są 

najważniejsze kryteria, którymi się kierują dokonując wyboru (na przykład wybierając sposób 

ogrzewania domu itp.). Odpowiedzi na te pytania stanowią bazę kampanii informacyjnej. 

Przykładowo grupy docelowej racjonalnego wykorzystania energii można podzielić na:  

 sektor publiczny (instytucje rządowe i samorządowe, organizacje non-profit); 

 prywatne przedsiębiorstwa (przemysł i usługi); 

 indywidualni konsumenci (mieszkańcy miasta, studenci, uczniowie, media). 

W Tabeli 2 przedstawiono najbardziej skuteczne działania promocyjne w zależności od grup 

docelowych. 



 

Tabela 2 - Najskuteczniejsze działania promocyjne w zależności od grup docelowych 

Grupa docelowa Działania promocyjne 

Sektor publiczny 

 cykliczne konferencje i seminaria; 

 konkursy i wyróżnienia; 

 szkolenia dla decydentów w dzielnicach; 

 mailing bezpośredni; 

 kampanie promocyjne; 

 benchmarking. 

Sektor przedsiębiorstw prywatnych 

 informacje internetowe; 

 mailing bezpośredni do wyznaczonych grup; 

 cykliczne konferencje i seminaria; 

 szkolenie dla kadry menadżerskiej 

i technicznej; 

 dobrowolne zobowiązania; 

 konkursy i wyróżnienia; 

 kampanie informacyjne. 

Użytkownicy indywidualni 

 kampanie informacyjne; 

 działanie lokalnych oddziałów centrum 

informacji energetycznej; 

 edukacja na poziomie szkolnym; 

 promocja urządzeń energooszczędnych 

(certyfikowanie). 

Źródło: na podstawie opracowania K.A.P.E. S.A. 

Każde z proponowanych form promocji i edukacji wymaga nakładu pracy oraz poniesienia 

pewnych kosztów. Dodatkowo informacje dotyczące działań z zakresu zrównoważonej 

energetyki powinny być kreowane i kierowane przez jeden zespół ludzi. Zespół może być 

powołany w strukturze instytucji publicznej lub z ramienia wybranej organizacji non-profit 

działającej na terenie Nowego Targu. Proponowaną struktura zespołu przedstawia ryc. 1. 

Członkowie zespołu powinni wykazywać się przede wszystkim doskonałą wiedzą z zakresu 

zrównoważonej energetyki oraz poszczególnymi cechami wymaganymi na konkretnych 

stanowiskach z zakresu marketingu, promocji i PR. Zespół powinien zostać powołany już na 

początku realizowania działań zawartych w PGN, by móc dostosować strategię promocji, 

narzędzia informacyjne i edukacyjne do odpowiednich grup społecznych oraz obecnie 

panujących trendów w zakresie promocji. Konieczność powołania zespołu wynika również 

z potrzeby kontroli informacji jakie pojawiają się na temat zrównoważonej energetyki 

i gospodarki. Powinny być one rzetelne i pełne.  



 

Ryc. 1 -  Proponowana struktura zespołu ds. promocji zrównoważonej energii 

Kampania informacyjna to cykl działań realizowanych za pośrednictwem dostosowanych do 

potrzeb grupy docelowej narzędzi. Nadrzędnym celem kampanii informacyjnej jest zmiana 

zachowań społecznych w zakresie racjonalnego wykorzystania energii poprzez podniesienie 

wśród mieszkańców Gminy Miasto Nowy Targ świadomości w tym zakresie. Kampania 

informacyjna realizuje również następujące cele: 

1. propagowanie wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarstwa energią we własnym 

otoczeniu; 

2. upowszechnienie informacji na temat potrzeb zachowań proefektywnościowych np. 

korzystanie z urządzeń wysokiej klasy energetycznej itp.  

3. kreowanie postaw i zachowań społecznych zamierzających do racjonalnego 

wykorzystania energii w życiu codziennym (np. wyłączanie urządzeń elektronicznych 

itp.) 

Zespół ds. promocji zrównoważonej energii powinien opracować dobrą strategię kampanii 

informacyjnej. Jej planowanie można podzielić na cztery etapy: 

I) określenie problemów public relations – obejmuje analizę obecnej sytuacji 

(m.in. poziom wiedzy mieszkańców Nowego Targu na temat zrównoważonego 

wykorzystania energii, obecnych lub przeszłych programów, konkursów, 

wyróżnień, szkoleń czy konferencji, dotychczasowych kampanii informacyjnych 

z takiego lub podobnego zakresu tematycznego) oraz analizę problemową (krótki 

opis zapotrzebowania społeczeństwa na informację z zakresu zrównoważonej 

energii); 

II) planowanie i programowanie – opracowanie scenariusza kampanii, 

z określonymi celami (np. wielkość zasięgu oddziaływania kampanii), metodami 

i narzędziami rozpisanymi w czasie; tutaj należy również określić budżet 

i odpowiedzialność zespołu, należy również określić wskaźniki efektywności oraz 

opracować system kontroli i monitoringu rezultatów kampanii;  

III) działanie i komunikowanie – efektywna komunikacja musi być dostosowana do 

sytuacji, czasu, miejsca i odbiorców. Oznacza to przemyślany wybór mediów 

i technik przekazu. W doborze techniki należy kierować się następującymi 

zasadami: 

1. wybierać media najbardziej kojarzone z docelowymi odbiorcami; 

2. wybierać źródło przekazu cieszące się największą wiarygodnością wśród 

odbiorców; 

Kierownik zespołu

specjalista ds. promocji i 
PR

specjaliści ds. 
zrównoważonej energii

koordyantor programów 
dla szkół, uczelni, 

przedsiębiorstw itp.

Project manager



 

3. wywoływać grupowe identyfikacje grupy docelowej, jeśli takie identyfikacje 

budują pozytywny odzew; 

4. modyfikować przekaz i jego treść, aby najlepiej dostosować się do potrzeb 

odbiorców.  

Proces informacyjny to nie tylko zwykłe poinformowanie publiczności. Kampania 

powinna być interesująca, nieszablonowa – tak by zwrócić uwagę odbiorcy. Jej 

celem jest zmiana nawyków w dość specyficznym obszarze ludzkiego zachowania. 

Zrównoważona gospodarka wymaga wielu ustępstw ze strony człowieka, dlatego 

ważne jest pozytywne nastawienie do niej mieszkańców od samego początku.  

IV) ocena programu – po określonym czasie następuje podsumowanie działań 

w ramach kampanii informacyjnej. Efektywność będą gwarantowały dotrzymane 

terminy, osiągnięte wskaźniki wyznaczone w II etapie. W ramach monitoringu 

należy sporządzić szczegółowy raport z przebiegu kampanii, który powinien być 

publicznie dostępny.  

Elementy kampanii informacyjnej: 
 

2.1. Logo kampanii  

Wszystkie działania z zakresu informowania społeczeństwa na temat zrównoważonej energii 

powinny występować pod wspólnym brandem (marką). To ułatwi odbiorcom identyfikację 

nadawcy komunikatu oraz przewidzenie jego treści. Dodatkowo będzie łączyć wiele projektów 

realizowanych w ramach kampanii informacyjnej. Podstawowym elementem scalającym jest 

identyfikacja wizualna, do której należy przede wszystkim logotyp. Logo dotyczące 

racjonalnego wykorzystania energii powinno składać się z symbolu graficznego, kojarzonego 

z oszczędzaniem energii oraz hasła, zgodnie z katalogiem systemu identyfikacji wizualnej 

miasta. Stworzona identyfikacja wizualna będzie wykorzystywana na ulotkach, dokumentach, 

stronie internetowej kampanii oraz przy okazji wydarzeń promocyjnych i szkoleń.  

2.2. Ulotka/broszura informacyjna 

Ulotka jest jedną z najtańszych form reklamy. Powinna być zaprojektowana w taki sposób, 

aby wzbudzać zainteresowanie, dlatego też powinna być przejrzysta, ciekawa graficznie, 

z wykorzystaniem „żywych” kolorów, a treść w niej zawarta powinna w jak najprostszym języku 

tłumaczyć tematyczne zagadnienia, jednocześnie zajmując jak najmniej miejsca na kartce 

(aby chciało się mieszkańcom ją czytać, czyli nie można przesadzić z ilością tekstu).  

Ulotka (wykonana z papieru ekologicznego) dla mieszkańców z zakresu PGN powinna być 

wykonana w formacie A4 i być składana na 3 części. Na pierwszej stronie kartki powinny się 

znaleźć następujące elementy (od prawej strony): 

 Stronę tytułową (logo miasta, tytuł – nazwę projektu, graficznie ciekawą okładkę); 

 Korzyści dla miasta z posiadania PGN z krótkim opisem; przykładowe korzyści: 

 Oszczędności, 

 Jakość powietrza, 

 Bezpieczeństwo energetyczne, 

 Dofinansowanie 

 Redukcja emisji, 



 

 Redukcja innych zanieczyszczeń, 

 Baza emisji, 

 Monitoring postępów; 

 Rady dla mieszkańców, które nakierują ich na zmniejszenie zużycia energii i wody 

oraz zachęcą ich do poszerzania swojej wiedzy na temat ekologii i otaczającego ich 

środowiska. 

Na odwrocie ulotki – drugiej stronie – powinny się znaleźć informacje na temat: 

 Gospodarki niskoemisyjnej i PGN – wytłumaczenie do czego służy dokument, jakie 

korzyści niesie gospodarka niskoemisyjna; 

 Obszarów działań w ramach PGN – przedstawienie w sposób prosty i graficzny, jakie 

obszary są objęte PGN; 

 Realizacji działań, czyli krótki opis celów PGN oraz rozpiska na temat planowanych do 

realizacji zadań z poszczególnych zakresów, np. efektywnej produkcji ciepła, czy 

niskoemisyjnego transportu. 

 

Jako materiał promocyjny dla reklamy różnych wydarzeń, np. eventów, happeningów 

ekologicznych, może być wykorzystana broszura, która powinna zawierać najważniejsze 

informacje na temat racjonalnego wykorzystania energii oraz opracowanie graficzne w sposób 

zachęcający do przeczytania. Strona tytułowa broszury powinna zawierać następujące 

elementy:  

 logo kampanii,   

 hasło promocyjne. 

Broszura powinna zawierać następujące elementy:  

 porady w zakresie oszczędzania energii dla użytkowników energii;  

 informacje na temat tego jaką część budżetu domowego stanowią wydatki na energię;  

 informacje na temat wpływu wykorzystania energii na środowisko;  

 informacje na temat termomodernizacji budynków;  

 informacje na temat etykietowania urządzeń energooszczędnych;  

 podstawowe informacje na temat odnawialnych źródeł energii.  

Broszura będzie rozpowszechniana wśród petentów urzędów administracji lokalnej oraz 

w punkcie doradztwa indywidualnego. Należy wziąć pod uwagę zróżnicowanie grup 

docelowych. Inny charakter powinna przybrać broszura kolportowana wśród np. prywatnych 

przedsiębiorców, a inna wśród mieszkańców (różnice przede wszystkim powinny dotyczyć 

treści - przedsiębiorcy oczekują biznesowego podejścia do zrównoważonej energii 

z naciskiem na aspekt ekonomiczny zmian, informacji o programach wsparcia oraz przepisach 

i strategiach).  

 

2.3. Internet, social media i mailing 

Internet jest obecnie jedną z najbardziej popularnych i najchętniej używanych form  

rozpowszechniania informacji, ponieważ dociera do dużej ilości odbiorców. Może być również  

z powodzeniem wykorzystywany w celu promowania racjonalnego gospodarowania energią. 

Strona internetowa powinna stanowić podstawowe źródło informacji na temat założeń 



 

i działań w ramach PGN dla Gminy Miasto Nowy Targ. Strona powinna być atrakcyjna 

wizualnie, zgodna z identyfikacją wizualną kampanii, responsywna, posiadać prosty interfejs 

dla administratorów. Strona internetowa jest wizytówką kampanii, warto zainwestować w jej 

funkcjonalność i wygląd.  

Strona internetowa dotycząca racjonalnego wykorzystania energii powinna przede wszystkim  

zawierać: 

 porady dotyczące oszczędzania energii;  

 informacje na temat tego jaką część budżetu domowego stanowią wydatki na  energię; 

 informacje na temat wpływu efektywności energetycznej na środowisko;  

 informacje na temat termomodernizacji budynków;  

 informacje dotyczące odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza możliwości ich  

zastosowania dla pojedynczych budynków;  

 przykłady zrealizowanych projektów w dziedzinie energooszczędności i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia emisji przez środki transportu; 

 informacje na temat działań w ramach EXPO2017 w ramach ekorozwoju. 

 

Strona internetowa powinna także zawierać następujące działy:  

 technologia – dział ten powinien dostarczać użytkownikowi opisów najnowszych  

dostępnych technologii energooszczędnych oraz praktycznych porad, dotyczących  

ich zastosowania, m.in. o energooszczędnych urządzeniach;  

 prawo – w tym miejscu zamieszczony powinien zostać zbiór przepisów prawnych  

dotyczących energetyki, przepisy powinny być ułożone tematycznie i łatwe do  

wyszukiwania. 

 możliwości finansowania – tutaj powinny znajdować się krótkie opisy programów  oraz 

instytucji finansujących inwestycje z zakresu oszczędzania energii oraz  odnawialnych 

źródeł energii – wraz linkami przekierowującymi na strony tych  programów i instytucji, 

gdzie użytkownik będzie mógł zapoznać się  z konkretnymi wymaganiami 

i procedurami finansowania.  

 użyteczne linki – w tym dziale powinny być zamieszczone linki do stron,  dotyczących 

omawianych zagadnień. Powinny one być ułożone tematycznie, aby ułatwić 

korzystanie z nich.  Po opracowaniu i opublikowaniu strony internetowej należy 

poinformować jej potencjalnych  użytkowników o jej istnieniu. Można w tym celu 

wykorzystać:  

 wyszukiwarki,  

 pop-up (wyskakujące okienka) na odpowiednich tematycznie, popularnych  stronach;  

 banery i linki na innych stronach.  

 

Dodatkową usługą promocyjno-informacyjną dla mieszkańców miasta powinien być mailing, 

czyli rozsyłanie za pomocą poczty internetowej cyklicznych informacji związanymi 

z zagadnieniami zrównoważonej energii. Mailing powinien przybrać formę newslettera, 

otrzymywanego w określonym odstępie czasu (np. raz w miesiącu). Newsletter powinien 

zawierać odnośniki do wiadomości, specjalistycznych artykułów i publikacji w mediach, dobre 

porady z zakresu oszczędzania energii, informacje o wydarzeniach etc. Mailing powinien być 

atrakcyjny wizualnie oraz responsywne.  

Biorąc pod uwagę popularność social media, wśród młodych ludzi należy rozważyć również 

opcję komunikacji prze te kanały. Popularne sieci społecznościowe, jak: Facebook, Instagram, 



 

Twitter, etc. powinny być wykorzystywane nie tylko do promocji i edukacji w zakresie 

racjonalnego zużywania energii, ale być również miejscem otwartej dyskusji. Social media 

dają również możliwość organizacji konkursów np. fotograficznych, czy przeprowadzania 

ankiet na potrzeby kampanii. 

2.4. Doradztwo indywidualne i infolinia: 

Doradztwo indywidualne może być realizowane przez mobilny punkt doradztwa 

energetycznego. Celem takiego punktu jest: 

 dostarczenie społeczeństwu informacji na temat korzyści z oszczędzania energii 

- informacja musi być dostarczana przez specjalnie przeszkoloną osobę, zatrudnioną 

do obsługi punktu doradztwa. Dzięki indywidualnej obsłudze informacja będzie 

dostosowana do potrzeb osób i instytucji zainteresowanych poszanowaniem energii. 

Zadaniem osoby dyżurującej w takim punkcie jest również zbieranie informacji na 

temat potrzeb społeczeństwa (np. poprzez przeprowadzanie ankiet).  

 dostarczenie organizacjom pozarządowym narzędzi do prowadzenia 

działalności na rzecz racjonalnego gospodarowania energią – punkt doradztwa 

ma dostarczać profesjonalnej i dobrze przygotowanej informacji na temat sposobów 

oszczędzania energii. Ważną rolę w przekazywaniu informacji o potrzebach 

społeczeństwa mogą natomiast pełnić organizacje pozarządowe. Do najważniejszych 

należą organizacje zorientowane na ochronę środowiska, które są stosunkowo dobrze 

zorganizowane i często posiadają lokal, w którym może mieścić się także punkt 

doradztwa energetycznego. Nie należy pomijać takich partnerów jak spółdzielnie 

mieszkaniowe, które również mogą być ważnym partnerem w przygotowaniu 

i prowadzeniu działań informacyjnych.  

 zorganizowanie pomocy dla najuboższych grup społeczeństwa – wysokie 

rachunki za energię stanowią szczególny problem dla ludzi najuboższych, których 

wydatki na ogrzewanie przekraczają niekiedy 50% miesięcznego budżetu. Oznacza 

to, że promowanie oszczędzania energii, skierowane do ludzi o małych dochodach 

może przynieść największe korzyści społeczne.  

Punkt doradztwa energetycznego powinien dysponować pakietem materiałów informacyjnych 

o następującej tematyce:  

 budowa domu energooszczędnego;  

 modernizacja istniejących budynków;  

 ogrzewanie; 

 ciepła woda użytkowa;  

 oświetlenie;  

 wybór i eksploatacja urządzeń RTV, AGD i IT; 

 sposoby finansowania inwestycji prowadzących do zaoszczędzenia energii.  

 

W materiałach tych powinny znaleźć się także przydatne adresy oraz linki do stron 

internetowych, gdzie użytkownik będzie mógł uzupełnić swoją wiedzę w ściśle interesującej 

go dziedzinie, np. co do możliwości oraz kosztów zastosowania kolektorów słonecznych, czy 

pomp ciepła.  

Informacje zbierane i przekazywane przez punkty doradztwa energetycznego mogą 

pochodzić z następujących źródeł:  



 

 agencje energetyczne;  

 dystrybutorzy energii;  

 producenci urządzeń AGD;  

 uczelnie techniczne;  

 banki; 

 organizacje konsumenckie;  

 organizacje rządowe i pozarządowe, których działalność związana jest z ochroną 

środowiska i energetyką;  

 internet.  

 

Informacje i porady na temat racjonalnego wykorzystania energii powinny być dostępne także 

pod specjalnym, bezpłatnym numerem infolinii. Podobnie jak w przypadku doradztwa 

indywidualnego, infolinia musi być prowadzona przez specjalnie przeszkolony zespół osób, 

posiadających odpowiednią wiedzę.  

 

Przed rozpowszechnieniem informacji o dostępnej infolinii należy się upewnić, że podany 

numer telefonu działa i zaznaczyć godziny urzędowania. Należy także opracować rozwiązanie 

na wypadek, gdy wszystkie linie będą zajęte (automatyczna sekretarka, telefon zwrotny, 

wiadomość elektroniczna).  

 

2.5. Lokalne media 

 

Telewizja i radio to jedne z najskuteczniejszych sposobów przekazywania informacji na temat 

racjonalnego wykorzystania energii. Ilość emisji spotów informacyjnych należy skalkulować 

z dostępnym budżetem na kampanię informacyjną. Spoty telewizyjne będą droższe od 

radiowych, ale będą się cechować szerszym zasięgiem i obejmą różne grupy społeczne. 

W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej proponuje się wykonanie: 

 spotów telewizyjnych o długości max. 30 sekund emitowanych w państwowej telewizji, 

skierowane do różnych grup społecznych. Spoty w miarę możliwości powinny być 

emitowane w prime-time; spoty powinny być również dostępne w Internecie, np. na 

portalu YouTube; 

 spotów radiowych o długości 15 i 30 sek. emitowane w rozgłośniach radiowych. 

Produkcja i emisja spotów radiowych jest o wiele tańsza od telewizyjnych, można 

zatem wydłużyć okres ich emisji w radiu; spoty powinny być również dostępne 

w Internecie, np. na portalu YouTube i/lub Soundcloud; 

 spoty w komunikacji miejskiej – jeżeli pojazdy komunikacji miejskiej posiadają 

specjalne monitory wewnątrz pojazdu, należy zaplanować również kampanię na tym 

nośniku. Spoty powinny mieć długość max. 15 sek. i składać się z obrazu i tekstu (bez 

dźwięku). Kampania na tym nośniku może być realizowana w kwartałach – każdy spot 

może być dostosowany np. do pory roku;  

 film edukacyjno-dokumentalny o długości 20 min., skierowany przede wszystkim do 

uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Film będzie dystrybuowany do 

placówek edukacyjnych i wyświetlany uczniom podczas zajęć z ekologii/środowiska. 

Obowiązkowo film powinien również znaleźć się w Internecie (np. na oficjalnym kanale 

kampanii na portalu YouTube), tak by mogli dotrzeć do niego również inni użytkownicy 



 

sieci. W miarę możliwości finansowych film może być wyemitowany w telewizji 

publicznej po wieczornym serwisie informacyjnym;  

 artykuły w prasie ogólnej (np. dzienniki, tygodniki) i branżowej (z zakresu energetyki 

i ochrony środowiska) są doskonałym pogłębieniem tematu. Należy jednak 

podtrzymywać zainteresowanie tematyką dziennikarzy np. poprzez regularną wysyłkę 

informacji prasowych z ciekawymi informacjami. W przypadku organizacji dużych 

wydarzeń (np. festiwal czy program) należy zorganizować konferencję prasową, która 

przełoży się na liczne darmowe publikacje w prasie.  

 

2.6. Wydarzenia promocyjne  

 

Bardzo dobrym sposobem na rozpropagowanie wśród mieszkańców Miasta Nowy Targ 

informacji na temat racjonalnego wykorzystania energii, oraz na zachęcenie ich do 

podejmowania działań w tym kierunku, jest bezpośredni kontakt, poprzez organizowanie 

wydarzeń promocyjnych. Może to być: 

 Dzień Ziemi podczas którego zostanie zorganizowany punkt/stoisko poświęcone 

zrównoważonej energii. Powinny się na nim znaleźć przede wszystkim materiały 

informacyjne, czy możliwość rozmowy ze specjalistą. Dla młodszych uczestników 

można zorganizować grę o tematyce racjonalnego wykorzystania energii, dla 

starszych test wiedzy. Nagrodami powinny być drobne gadżety (koszulki, pendrive, 

notatniki wykonane z materiałów z recyclingu).  

 

 „Festiwal Zrównoważonej Energii”, który odbywałby się cyklicznie. Festiwal 

angażowałaby nie tylko administrację publiczną w działania, ale również szkoły 

i uczelnie wyższe oraz prywatne firmy. Elementami festiwalu mogą być: targi, wystawy, 

prelekcje i konferencje, panele dyskusyjne, zorganizowane wycieczki do elektrowni dla 

szkół, konkursy, testy wiedzy, warsztaty np. z eko-dizajnu, koncerty. Festiwalowi 

powinny towarzyszyć specjalne materiały informacyjne np. ulotki, gazetka festiwalowa.  

 

 Tydzień Zrównoważonego Transportu, w tym Dzień Bez Samochodu – ma na celu 

promowanie komunikacji miejskiej, carpoolingu (wspólne przejazdy samochodami do 

pracy lub między miastami) i rowerów. W ramach tego wydarzenia odbywają się: 

szkolenia z ekojazdy i udzielania pierwszej pomocy, happening – wizualizacja 

porównania zajmowanej powierzchni przez samochody i autobus, wizualizacja 

porównania emisji CO₂ przez samochody i autobus; konferencje dotyczące rozwoju 

transportu publicznego z udziałem wysokich rangą przedstawicieli miasta i ekspertów, 

panele dyskusyjne nad publicznym transportem z aktywnym udziałem mieszkańców, 

piknik w ramach którego mieszkańcy mogliby skorzystać z bezpłatnego serwisu 

rowerów, uczestniczyć w warsztatach naprawiania rowerów, obliczyć swój ślad 

węglowy, wziąć udział w grze miejskiej i quizach. W ramach Tygodnia minimum jeden 

dzień powinien zostać ogłoszony Dniem bez Samochodu, podczas którego 

promowana jest komunikacja miejska. Każdy mieszkaniec miasta tego dnia ma 

zagwarantowany darmowy przejazd komunikacją miejską po okazaniu dowodu 

rejestracyjnego samochodu.  

 Flash mob – popularny happening organizowany w przestrzeni miasta może 

przybierać również tematykę z zakresu zrównoważonej energii. Ilość oraz ich 



 

charakter powinien zostać dostosowany do aktualnych potrzeb i możliwości 

organizacyjnych miasta.  

 

W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej proponowane są do podjęcia cztery 

zasadnicze tematy, które prezentuje Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Tematy kampanii informacyjno-promocyjnej 

Kampania informacyjno-

promocyjna 
Zakres tematyczny Odbiorcy 

Termomodernizacja i budowa 

nowych budynków 

energooszczędnych 

informacje na temat 

termomodernizacji budynków 

Inwestorzy, mieszkańcy 

informacje na temat budowy 

energooszczędnego domu 

informacje na temat możliwości 

zastosowania rozwiązań 

zmniejszających zużycie energii 

możliwość finansowania 

termomodernizacji 

Oszczędzanie energii w domu 

segregacja odpadów u źródła 

Mieszkańcy 

racjonalne korzystanie z energii 

elektrycznej 

racjonalne korzystanie z wody 

regulowanie temperatury w domu, 

informacje na temat wymiany 

lokalnego źródła ciepła o wyższej 

sprawności w domach jedno- 

i wielorodzinnych 

informacje na temat sprzętu 

energooszczędnego, produktów 

bez opakowań lub w 

opakowaniach wielkokrotnego 

użytku 

kompostowanie odpadów 

organicznych 

Transport 

korzystanie z transportu 

publicznego i roweru 

Kierowcy, pracownicy komunikacji 

miejskiej 

ekojazda 

poprawa techniki jazdy przez 

kierowców samochodów 

osobowych 

tworzenie grup osób wspólnie 

dojeżdżających jednym 

samochodem osobowym, np. do 

pracy 

mapa ścieżek rowerowych 

Odnawialne źródła energii 

podstawowe informacje na temat 

odnawialnych źródeł energii i 

możliwość ich zastosowania 

Inwestorzy energia słońca 

energia wiatrowa 

energia wody 

biomasa 

 
  



 

Program EURONET 50/50 MAX dla szkół 
 

Projekt EURONET 50/50 MAX ma na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach 

publicznych poprzez zastosowanie innowacyjnej metodologii 50/50 w min. 50 proc. wszystkich 

publicznych placówek edukacyjnych kształcących w zakresie podstawowym 

i ponadpodstawowym.  

Projekt EURONET 50/50 MAX zakłada wdrożenie metodologii 50/50, która polega na 

aktywnym zaangażowaniu uczniów i nauczycieli szkół w działania mające na celu 

ograniczenie zużycia energii poprzez stworzenie finansowej zachęty, zarówno dla szkół jak 

i podmiotów finansujących rachunki za energię dzięki równemu podziałowi zaoszczędzonych 

środków: 

 50% kwoty zaoszczędzonej dzięki działaniom uczniów i nauczycieli zostaje 

przekazane szkole;  

 drugie 50% stanowi oszczędność dla władz lokalnych, które płacą rachunki. 

Metodologia zaprojektowana jest tak, by każdej ze stron zaangażowanych w projekt opłacało 

się jego uczestnictwo. Zysk z oszczędności szkoła może przeznaczyć na dowolny cel (np. 

doposażenie szkoły, organizacja wycieczki, nagrody dla najaktywniejszych uczniów 

zaangażowanych w program). Lokalne samorządy płacą mniej za rachunek za energię, 

a lokalna społeczność zyskuje czystsze środowisko.  

Projekt EURONET 50/50 MAX zakłada realizację celu poprzez zastosowanie 9 prostych 

kroków do poprawy efektywności energetycznej szkół i oszczędności zużycia mediów, które 

prezentuje Tabela 4. 

 

Tabela 4 - 9 kroków do realizacji programu EURONET 50/50 MAX 

Krok Działanie Opis działania 

Krok I Powołanie zespołu ds. energii 

W skład zespołu powinien wejść: 

nauczyciel, woźny i wybrana grupa 

uczniów. Zespół jest odpowiedzialny za 

inicjowanie i realizowanie działań 

związanych z projektem. 

Krok II Wstępny przegląd energetyczny budynku 

Zapoznanie uczniów ze stanem 

budynku, stosowanym systemem 

ogrzewania oraz próba identyfikacji 

obszarów problemowych. 

Krok III 
Wprowadzenie w tematykę ochrony klimatu i 

oszczędzania energii 

Zajęcia poświęcone zagadnieniom jak: 

energia, zmiany klimatu, efektywność 

energetyczna i OZE. 

Krok IV Przegląd energetyczny budynku 

Przegląd techniczny budynku musi 

obejmować: stan techniczny budynku, 

system grzewczy, oświetlenie, 

wykorzystywany sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, wykorzystanie wody. 



 

Kontrola powinna dotyczyć wszystkich 

pomieszczeń w szkole. 

Krok V 
Długoterminowe pomiary temperatury i ocena 

gospodarowania energią w budynku* 

Sporządzenie charakterystyki temperatur 

panujących w szkolnych 

pomieszczeniach na podstawie min. 2 

tygodniowych przeglądów, sporządzenie 

planu szkoły z pomieszczeniami, gdzie 

temperatura jest za wysoka lub za niska; 

ocena  gospodarowania energią w 

szkole w oparciu o obserwacje uczniów i 

ankiety skierowana do kolegów i 

nauczycieli. 

Krok VI Przedstawienie propozycji rozwiązań 

Omówienie rezultatów przeglądu i 

opracowanie działań na rzecz 

oszczędności energii i wody. 

Krok VII Kampanii informacyjna 

Przygotowanie kampanii informacyjnej 

na temat programu, wyników przeglądu i 

bezinwestycyjnych działań na rzecz 

oszczędności energii, wody i gospodarki 

odpadami. Materiały powinny 

angażować cały zespół i być skierowane 

do odpowiednich grup wiekowych w 

szkole. 

Krok VIII Zgłoszenie na zapotrzebowanie na małe inwestycje 

Propozycja zakupu drobnych 

elementów, które pomogą lepiej 

zrealizować działania przez wszystkich 

uczniów. Krok VIII jest nieobligatoryjny. 

Krok IX Wykorzystanie zaoszczędzonych pieniędzy 

Poddanie pod głosowanie całej 

społeczności lub zespołu ds. energii na 

co wykorzystać 50 proc. zaoszczędzonej 

kwoty z rachunków za media. 

Źródło: materiały informacyjne projektu Euronet 50/50 MAX.  

*Przegląd energetyczny musi być zgodny z międzynarodowym Standardem 30494, tj. dla 

pracy umysłowej dopuszcza się temperaturę 18-23° C (optymalna temperatura to 19-21° C), 

a w salach przeznaczonych do sportu dopuszcza się temperaturę 15-21° C (optimum to 17-

19° C).  

Aby dobrze przygotować personel szkolny do realizacji projektu EURONET 50/50 MAX należy 

przede wszystkim opracować dobry pakiet edukacyjny dla szkół: materiałów edukacyjnych, 

przewodnik dla nauczycieli, scenariusze lekcji i materiały dodatkowe. Konieczny jest również 

zakup urządzeń pomiarowych takich jak termometr cyfrowy do mierzenia wysokości 

temperatury w pomieszczeniach, cyfrowy luksomierz do pomiaru natężenia światła oraz 

miernik energii. 

Kolejnym etapem powinno być podpisanie umowy między szkołą angażującą się w projekt 

oraz podmiotami, które finansują rachunki za media. Umowa dotyczy współpracy w zakresie 

wdrażania metodologii 50/50. Następnym krokiem powinny być warsztaty na temat projektu 

zorganizowane dla przedstawicieli podmiotów finansujących i szkół (dyrektorzy, 

zaangażowani nauczyciele). 



 

Projekt zakłada również monitoring i ewaluacje działań i oszczędności. W dalszej 

perspektywie, w przypadku stworzenia większej sieci szkół zaangażowanych w projekt, 

powinno organizować się konferencje Sieci 50/50, podczas której może nastąpić wymiana 

doświadczeń z wdrażania programu. Szkoła może również pod koniec roku rozliczeniowego 

sporządzić raport z projektu EURONET 50/50 MAX w ramach informowania wszystkich 

interesariuszy oraz promocji szkoły i samego projektu.  
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