1) W miarę możliwości korzystaj z naturalnego
oświetlenia przy pracy i w domu. Słońce dodatkowo ogrzeje pomieszczenie.
2) Nie przegrzewaj mieszkania w okresie zimowym.
W czasie wietrzenia pomieszczenia zmniejsz temperaturę na grzejniku.
3) Energooszczędne żarówki to jeszcze nie wszystko. Wyłącz światło, jeżeli opuszczasz pomieszczenie na dłużej niż 8 minut.
4) Osobisty laptop lub domowy komputer to
prawdziwy pożeracz energii. Jeśli nikt na nim nie
pracuje przez 16 minut - wyłącz go!
5) Rób dokładne pomiary spalania paliwa i testuj
różne techniki jazdy. Samodzielnie wypracuj swój
niskoemisyjny styl jazdy samochodem.
6) Po zakończonym ładowaniu sprzętu elektronicznego odłącz ładowarkę. Wyłącz urządzenia ze
stanu czuwania (tryb stand-by).
7) Gotuj dokładnie tyle wody w czajniku elektryczym, ile potrzebujesz. Gotuj dania pod szczelnym
przykryciem.
8) Korzystaj z komunikacji miejskiej lub zacznij
przemieszczać się do pracy lub szkoły rowerem.
9) Zainteresuj się tematyką ochrony klimatu i środowiska. Łatwiej będzie Ci żyć zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, jeśli ją poznasz i zrozumiesz.

1

OSZCZĘDNOŚCI
wymiernym efektem transformacji miasta są oszczędności dla lokalnego budżetu, dzięki ograniczeniu
zużycia paliw i energii w budynkach użyteczności
publicznej.

2

REDUKCJA EMISJI
skutkiem wdrożenia przewidzianych w planie zadań
jest faktyczna redukcja emisji gazów cieplarnianych,
w tym dwutlenku węgla (CO2) i metanu (CH4 ).

3

REDUKCJA INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ
oprócz redukcji emisji gazów cieplarnianych nastąpi
również obniżenie emisji innych ubocznych produktów spalania (tlenki azotu i siarki, rakotwórczego
benzo(a)pirenu oraz pyłów PM10 i PM2.5).

4

JAKOŚĆ POWIETRZA
wymiana źródeł ciepła na bardziej efektywne i wykorzystanie OZE przyczyni się bezpośrednio do poprawy
jakości powietrza w Nowym Targu, a tym samym
i zdrowia mieszkańców.

5

BAZA EMISJI
w ramach projektu miasto otrzyma bazę danych zużycia paliw i energii dla poszczególnych sektorów miasta
i pojedynczych budynków użyteczności publicznej
i oświatowych.

6

MONITORING POSTĘPÓW
na podstawie utworzonej bazy danych, co 2 lata miasto
będzie przeprowadzało monitoring podejmowanych
działań, by ocenić ich efektywność.

7

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE
wdrażanie alternatywnych rozwiązań energetycznych
zapewnia bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii
elektrycznej.

8

DOFINANSOWANIE
PGN jest warunkiem koniecznym, by miasto mogło
ubiegać się o dofinansowanie na działania
z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności
energetycznej, wykorzystania OZE i zrównoważonego
transportu publicznego z funduszy unijnych,
Regionalnego Programu Operacyjnego i środków
dysponowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Nowego Targu" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
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Plan gospodarki niskoemisyjnej
to system oparty na ograniczeniu zużycia
paliw kopalnianych, przyczyniający się do
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (CO2 )

Plan systematyzuje działania podejmowane przez lokalne samorządy w zakresie
rozwoju gospodarki niskoemisyjnej regionu. Poprzez analizę stanu aktualnego
miasta wyznacza się główne obszary, w jakich będą realizowane działania. Cele
PGN do 2023 r. to:
• redukcja emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do roku 2013);
• wzrost udziału odnawialnych źródeł energii;
• zwiększenie efektywności energetycznej.

Obszary działań w ramach PGN:
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Gospodarka
odpadami

• Wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w
budynkach użyteczności publicznej i prywatnych.
• Modernizacja systemów dystrybucji ciepła.
• Automatyzacja systemów zarządzania dystrybucją ciepła w mieście.
• Kompleksowa termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej.
• Budowa nowych obiektów w technologii pasywnej lub zeroemisyjnej.
• Wymiana niskosprawnych źródeł grzewczych
w budynkach na nowoczesne i ekologiczne.

Niskoemisyjny
transport

• Wymiana pojazdów komunikacji publicznej na
niskoemisyjne.
• Poprawa stanu infrastruktury drogowej, budowa
obwodnicy i rozbudowa rond w mieście.

Wykorzystanie
odnawialnych
źródeł energii

• Budowa mikroinstalacji OZE (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne) na dachach budynków
użyteczności publicznej.
• Pozyskanie finansowania dla mieszkańców na
działania z zakresu rozwijania OZE.
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Cele planu gospodarki niskoemisyjnej będą realizowane poprzez działania
inwestycyjne i nieinwestycjne w zdefiniowanych 10 obszarach. Zadania wpisane
do planu zostaną opisane pod kątem korzyści ekonomicznych, społecznych
i środowiskowych, ze wskazaniem planowanych źródeł finansowania, terminem
realizacji oraz jednostką odpowiedzialną za ich realizację. Zadania mają być
realizowane w latach 2014-2023. Dla Nowego Targu będą to m.in.:

Gospodarka
wodno-ściekowa

