
 

 

 

 

 

 

PLAN GOSPODARKI 

NISKOEMISYJNEJ DLA 

MIASTA OLSZTYNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt 
PGN Olsztyn 2015-04-16_PDK_WZK_v02.docx 

 

 

 

 

Kraków, marzec 2015 r. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

S
tr

o
n
a
2

 

Projekt powstał przy współpracy: 

Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw 

Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej 

Wydział Obsługi Funduszy Europejskich 

Wydział Inwestycji Miejskich 

Wydział Edukacji 

Wydział Rozwoju Miasta 

Wydział Środowiska 

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych 

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie 

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Olsztyński Zakład Komunalny 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

WFOŚiGW w Olsztynie 

 

Consus Carbon Engineering sp. z o.o.: 

 

Kierownictwo projektu: 

mgr inż. Justyna Wysocka-Golec 

Zespół autorów: 

mgr inż. Agnieszka Gielar-Fotin 

mgr inż. Gabriela Cieślik Gielar  

mgr inż. Justyna Wysocka-Golec 

mgr inż. Katarzyna Myślińska 

mgr inż. Łukasz Zywar 

mgr inż. Małgorzata Ptak 

mgr inż. Marcin Paszkiewicz 

mgr inż. Wojciech Piskorski 

mgr Andrzej Haraśny 

mgr Iryna Dmytriv  

mgr Tomasz Pawelec 

inż. Edyta Kapała 

inż. Klaudia Jarosz 

Ramona Grzegorczyk 

 
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.: 

 

Zespół autorów: 

dr inż. Arkadiusz Węglarz 

dr inż.  Ryszard Wnuk 

mgr Magdalena Maksymowicz 

inż. Paweł Gilewski 

 



 

 

 

 

S
tr

o
n
a
3

 

SPIS TREŚCI 

I. STRESZCZENIE .................................................................................................................................. 9 

II. WSTĘP .............................................................................................................................................. 11 

II.1. PLANY GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ – INFORMACJE WPROWADZAJĄCE .......................................... 11 

II.2. OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA OLSZTYNA ................................. 13 

III. UWARUNKOWANIA STRATEGICZNE .......................................................................................... 15 

III.1. CELE OGÓLNE NA POZIOMIE UNII EUROPEJSKIEJ ............................................................................ 15 

III.1.1. Strategia „Europa 2020” .................................................................................................. 15 

III.1.2. Dyrektywa CAFE ................................................................................................................ 16 

III.2. RAMY REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA POZIOMIE KRAJOWYM I REGIONALNYM ... 17 

III.2.1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności ..... 17 

III.2.2. Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (Strategia Rozwoju Kraju 2020, ŚSRK 2020) 19 

III.2.3. Umowa Partnerstwa ........................................................................................................... 19 

III.2.4. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSRR) ........................................................... 20 

III.2.5. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) ................................. 20 

III.2.6. Krajowa Polityka Miejska do 2020 roku .............................................................................. 21 

III.2.7. Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 ............. 22 

III.2.8. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 roku (BEiŚ)

 ....................................................................................................................................................... 23 

III.2.9. Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku ................................................................... 23 

III.2.10. Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku (KPD 

OZE) .............................................................................................................................................. 24 

III.2.11. Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej ................................................... 25 

III.2.12. Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN)............................... 26 

III.2.13. Strategiczny Plan Adaptacji - SPA2020 ........................................................................... 28 

III.2.14. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko ..................................................................................................................................... 28 

III.3. RAMY REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W LOKALNYCH DOKUMENTACH 

STRATEGICZNYCH I PLANISTYCZNYCH .................................................................................................... 29 

III.3.1. Projekt „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta 

Olsztyna na lata 2012-2027” ....................................................................................................... 29 

III.3.2. Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016

 ....................................................................................................................................................... 30 

III.3.3. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2011 – 2014 z perspektywą do 

roku 2018 ....................................................................................................................................... 30 

III.3.4. Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta 

Olsztyna ......................................................................................................................................... 32 

III.3.5. Strategia Rozwoju Miasta – Olsztyn 2020 .......................................................................... 32 

III.3.6. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Olsztyna.......... 33 

III.3.7. Program Ochrony Powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(α

)pirenu w strefie miasto Olsztyn .................................................................................................... 34 

III.3.8. Wieloletnia prognoza finansowa ......................................................................................... 35 

III.3.9. Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna ................................................... 35 

III.3.10. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego .................................. 37 

III.3.11. Strategia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Olsztyna ............................................ 39 



 

 

 

 

S
tr

o
n
a
4

 

IV. UWARUNKOWANIA LOKALNE – OGÓLNA STRATEGIA ........................................................... 41 

IV.1. CELE STRATEGICZNE I SZCZEGÓŁOWE .......................................................................................... 41 

IV.2. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO .................................................................................... 41 

IV.2.1. Sytuacja demograficzna ..................................................................................................... 43 

IV.2.2. Energetyka ......................................................................................................................... 45 

IV.2.3. Oświetlenie ......................................................................................................................... 68 

IV.2.4. Jakość powietrza ................................................................................................................ 69 

IV.2.5. Transport ............................................................................................................................ 72 

IV.2.6. Gospodarka odpadami ....................................................................................................... 75 

IV.3. IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH ................................................................................ 76 

IV.3.1. Energetyka ......................................................................................................................... 77 

IV.3.2. Budownictwo i mieszkalnictwo ........................................................................................... 79 

IV.3.3. Jakość powietrza ................................................................................................................ 81 

IV.3.4. Transport ............................................................................................................................ 83 

IV.4. ASPEKTY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE ....................................................................................... 85 

IV.4.1. Koordynacja i struktury organizacyjne przeznaczone do realizacji planu .......................... 85 

IV.4.2. Zasoby ludzkie ................................................................................................................... 88 

IV.4.3. Zaangażowane strony - współpraca z interesariuszami .................................................... 88 

IV.4.4. Budżet i przewidziane finansowanie działań...................................................................... 89 

IV.4.5. Środki na monitoring i ocenę realizacji Planu .................................................................... 90 

V. WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI DWUTLENKU WĘGLA ..................................... 91 

V.1. METODOLOGIA ............................................................................................................................. 91 

V.1.1. Zakres i granice ................................................................................................................... 91 

V.1.2. Źródła danych ..................................................................................................................... 91 

V.1.3. Wskaźniki emisji .................................................................................................................. 92 

V.2. BILANS EMISJI Z OBSZARU MIASTA .................................................................................................. 93 

V.2.1. Rok 2010 ............................................................................................................................. 93 

V.2.2. Rok 2013 ............................................................................................................................. 94 

V.3. PODSUMOWANIE INWENTARYZACJI EMISJI ...................................................................................... 94 

VI. MOŻLIWOŚCI REDUKCJI EMISJI ................................................................................................. 97 

VI.1. WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ ...................................................................................... 97 

VI.1.1. Aktualna produkcja ciepła w Olsztynie ............................................................................... 97 

VI.1.2. Polityka miasta Olsztyna w zakresie odnawialnych źródeł energii .................................... 98 

VI.1.3. Analiza potencjału OZE i możliwość jego wykorzystania w Olsztynie ............................... 98 

VI.2. REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII POPRZEZ ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ................. 102 

VI.2.1. Sektor komunalno-bytowy ................................................................................................ 103 

VI.2.2. Sektor przemysłowy ......................................................................................................... 103 

VI.2.3. Sektor handlu i usług ........................................................................................................ 104 

VI.2.4. Sektor wytwarzania energii .............................................................................................. 104 

VI.2.5. Uniwersalne środki poprawy efektywności energetycznej ............................................... 106 

VI.3. MOŻLIWOŚCI REDUKCJI EMISJI CO2 W TRANSPORCIE ................................................................... 106 

VI.4. INNE MOŻLIWOŚCI REDUKCJI EMISJI CO2 W MIEŚCIE OLSZTYN ...................................................... 108 

VI.5. POTENCJAŁ REDUKCJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH W OLSZTYNIE ........................................... 108 

VII. PLANOWANE DZIAŁANIA DO ROKU 2020 ............................................................................... 110 

VII.1. STRATEGIA DŁUGOTERMINOWA, CELE I ZOBOWIĄZANIA DO ROKU 2020 ........................................ 110 

VII.2. ANALIZA SWOT ....................................................................................................................... 110 

VII.3. OPTYMALIZACJA DZIAŁAŃ .......................................................................................................... 114 

VII.4. KRÓTKOTERMINOWE I ŚREDNIOTERMINOWE DZIAŁANIA ORAZ ZADANIA ......................................... 114 



 

 

 

 

S
tr

o
n
a
5

 

OBSZAR 1. WYKORZYSTANIE ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ........................................................ 115 

Priorytet 1.1. Ocena zasobów źródeł odnawialnych wraz z budową punktów pomiarowych, 

tworzeniem opracowań i raportów ............................................................................................... 115 

Priorytet 1.2. Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach użyteczności publicznej .... 116 

Priorytet 1.3. Budowa i rozbudowa instalacji energetyki słonecznej (kolektory słoneczne, systemy 

fotowoltaiczne i inne) ................................................................................................................... 116 

Priorytet 1.4. Budowa i rozbudowa instalacji wykorzystujących geotermię płytką i głęboką ....... 118 

Priorytet 1.5. Budowa i rozbudowa instalacji wykorzystujących biomasę ................................... 118 

Priorytet 1.6. Budowa i rozbudowa biogazowni ........................................................................... 118 

Priorytet 1.7. Budowa i rozbudowa systemów magazynowania energii cieplnej i energii 

elektrycznej .................................................................................................................................. 119 

Priorytet 1.8. Zapewnienie warunków prawnych do budowy lokalnych źródeł wytwarzania energii

 ..................................................................................................................................................... 119 

Priorytet 1.9. Stworzenie mechanizmów organizacyjnych i finansowych wspierających rozwój 

Odnawialnych Źródeł Energii ....................................................................................................... 119 

Priorytet 1.10. Budowa i rozbudowa innych dostępnych technologii instalacji wykorzystujących 

alternatywne źródła energii oraz ciepło odpadowe ..................................................................... 120 

OBSZAR 2. EFEKTYWNA PRODUKCJA, DYSTRYBUCJA I WYKORZYSTANIE ENERGII ................................... 121 

Priorytet 2.1. Budowa, rozbudowa i modernizacja systemów energetycznych ........................... 121 

OBSZAR 3. OGRANICZANIE EMISJI W BUDYNKACH ................................................................................ 127 

Priorytet 3.1. Budowa i modernizacja budynków jednostek i spółek miejskich oraz sektora 

mieszkaniowego z uwzględnieniem wysokich wymogów efektywności energetycznej 

i zastosowanie OZE ..................................................................................................................... 127 

Priorytet 3.2. Wdrażanie środków poprawy efektywności energetycznej w budynkach 

użyteczności publicznej ............................................................................................................... 136 

Priorytet 3.3. Wsparcie mieszkańców w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków 

i ograniczania emisji .................................................................................................................... 138 

Priorytet 3.4. Realizacja zapisów Programu ochrony powietrza ................................................. 138 

OBSZAR 4. NISKOEMISYJNY TRANSPORT ............................................................................................. 140 

Priorytet 4.1. Wymiana pojazdów komunikacji publicznej oraz pojazdów jednostek i spółek 

miejskich na niskoemisyjne ......................................................................................................... 140 

Priorytet 4.2. Rozbudowa i modernizacja sieci transportu publicznego ...................................... 142 

Priorytet 4.3. Zrównoważona mobilność mieszkańców ............................................................... 145 

Priorytet 4.4. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w celu upłynnienia ruchu i 

ograniczenia emisji ...................................................................................................................... 149 

OBSZAR 5. GOSPODARKA ODPADAMI .................................................................................................. 154 

Priorytet 5.1. Zagospodarowanie odpadów komunalnych. ......................................................... 154 

OBSZAR 6. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA...................................................................................... 157 

Priorytet 6.1. Zagospodarowanie osadów ściekowych................................................................ 157 

OBSZAR 7. WYKORZYSTANIE ENERGOOSZCZĘDNYCH TECHNOLOGII OŚWIETLENIOWYCH ........................ 158 

Priorytet 7.1. Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego .................................................. 159 

OBSZAR 8. INFORMACJA I EDUKACJA .................................................................................................. 161 

Priorytet 8.1. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie efektywności energetycznej, OZE i 

zrównoważonej mobilności. ......................................................................................................... 161 

OBSZAR 9. GOSPODARKA PRZESTRZENNA .......................................................................................... 163 

Priorytet 9.1. Niskoemisyjna gospodarka przestrzenna .............................................................. 163 

OBSZAR 10. ADMINISTRACJA I INNE ..................................................................................................... 164 

Priorytet 10.1. Tworzenie struktur organizacyjnych związanych z zarządzaniem energią w 

Mieście ......................................................................................................................................... 164 

Priorytet 10.2. Promocja efektywności energetycznej i ograniczania emisji przez zamówienia 

publiczne (zielone zamówienia publiczne) .................................................................................. 165 



 

 

 

 

S
tr

o
n
a
6

 

OBSZAR 11. OBSZAR ZADAŃ POTENCJALNYCH PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W PERSPEKTYWIE 

FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 ....................................................................................................... 169 

OBSZAR 12. OBSZAR ZADAŃ POTENCJALNYCH (NIESPRECYZOWANYCH) ................................................ 171 

VII.5. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADAŃ ....................................................... 178 

VIII. MONITORING I REALIZACJA PLANU ...................................................................................... 182 

IX. PODSUMOWANIE ......................................................................................................................... 185 

LITERATURA I ŹRÓDŁA .................................................................................................................... 186 

ZAŁĄCZNIK 1 DOSTĘPNE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE 

GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA POZIOMIE LOKALNYM ..................................................... 188 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE.................................................................................................................... 188 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 .......................................... 188 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 .. 190 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 ................................................................... 191 

Program LIFE+ ............................................................................................................................ 192 

PROGRAM ELENA ............................................................................................................................. 193 

NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY I MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU 

GOSPODARCZEGO „OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” ........... 193 

ŚRODKI KRAJOWE – NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ................ 194 

System Zielonych Inwestycji – program priorytetowy SOWA energooszczędne oświetlenie uliczne

 ..................................................................................................................................................... 194 

System Zielonych Inwestycji – program priorytetowy BOCIAN rozproszone odnawialne źródła 

energii .......................................................................................................................................... 195 

System Zielonych Inwestycji – program priorytetowy LEMUR – Energooszczędne Budynki 

Użyteczności Publicznej .............................................................................................................. 195 

Program PROSUMENT – dofinansowanie mikroinstalacji OZE .................................................. 196 

Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych ................................................... 197 

Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach ...................................... 197 

ŚRODKI KRAJOWE – INNE ŹRÓDŁA ....................................................................................................... 198 

Fundusz Remontów i Termomodernizacji BGK – premia termomodernizacyjna ........................ 198 

Bank BOŚ – „Kredyt z Klimatem”: Program Modernizacji Kotłów ............................................ 199 

Bank BOŚ – „Kredyt z Klimatem”: Program Efektywności Energetycznej w Budynkach ......... 199 

System Białych Certyfikatów ....................................................................................................... 199 

FINANSOWANIE W FORMULE ESCO .................................................................................................... 200 

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE ............................................................................................... 201 

 

 

  



 

 

 

 

S
tr

o
n
a
7

 

SKRÓTY I DEFINICJE 

CAFE Dyrektywa Clean Air for Europe 

Carpooling Wspólne dojazdy jednym pojazdem np.: do pracy 

ecodriving Zasady ekonomicznej jazdy samochodem 

GHG Gazy cieplarniane (ang. Greenhouse Gases) 

GUS Główny Urząd Statystyczny  

LED Light-Emitting Diode, dioda elektroluminescencyjna 

Mg CO2e Tony ekwiwalentu dwutlenku węgla  

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

NPRGN Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 

OZE Odnawialne źródła energii  

PDK Plan działań krótkoterminowych 

ZPZC Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

MSC Miejska sieć ciepłownicza 

PGN/Plan Plan gospodarki niskoemisyjnej 

POP Program ochrony powietrza 

P+R Park & Ride – Parkuj i jedź 

PWiK Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

PV Panele fotowoltaiczne (ang. photovoltaics) 

SM Spółdzielnia mieszkaniowa 

UE Unia Europejska 

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

SUKiZP Studium Uwarunkowań Kierunków i Zagospodarowania Przestrzennego  

PV Fotowoltaika,ang. photovoltaics 

UPS Uboczne produkty spalania 

Komisja Komisja do spraw energii 

Pre-

feasibility 
Etap przygotowawczy 

WZL Wewnętrzna Linia zasilająca 

 

kilo (k)  = 103 = tysiąc 

mega (M)  = 106 = milion 

giga (G)  = 109 = miliard 

tera (T)  = 1012 = bilion 

peta (P)  = 1015 = biliard 

 

kg  = kilogram 

W  = wat 

kWh  = kilowatogodzina 

MWh  = megawatogodzina (tysiąc kilowatogodzin), 1 MWh = 3,6 GJ 

MWt = megawat cieplny 
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MWe = megawat elektryczny 

MJ  = megadżul = tysiąc kJ 

GJ  = gigadżul = milion kJ 

TJ  = teradżul = miliard kJ 
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I. Streszczenie 

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest strategicznym dokumentem, który wyznacza 

kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna na lata 2014-2020, w zakresie 

działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny 

i prywatny, budownictwo i mieszkalnictwo, gospodarka przestrzenna, energetyka i oświetlenie, 

gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa oraz informacja i edukacja. 

Niniejszy Plan został opracowany w celu przedstawienia koncepcji działań służących poprawie 

jakości powietrza na terenie Miasta Olsztyna, w tym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

(CO2) i ograniczenia niskiej emisji poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii oraz redukcję zużycia energii finalnej i poprawy efektywności energetycznej. 

Na podstawie dostępnych informacji została opracowana analiza SWOT możliwości 

ograniczania emisji w mieście, która jest jednym z podstawowych elementów opracowania 

skutecznych działań. Dla określenia celu wielkości redukcji emisji została opracowana bazowa 

inwentaryzacja emisji dla roku 2010 (tzw. BEI) oraz kontrolna inwentaryzacja emisji dla roku 

2013 (tzw. MEI). Dzięki inwentaryzacji emisji ustalono, że wielkość emisji z obszaru miasta 

w roku bazowym (2010 r.) wynosiła 1 383 830 Mg CO2e. Wyniki kontrolnej inwentaryzacji 

emisji pokazały, że wielkość emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta Olsztyna w roku 

2013 wynosiła 1 301 795 Mg CO2, co oznacza, że spadła o około 6%.  

Działania przewidziane do realizacji przez gminę zostały zestawione w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. Opierają się one głównie na już realizowanych przez miasto 

działaniach i zatwierdzonych planach działań i są z nimi zgodne. 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. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej i efektywne wykorzystywanie 

potencjału energetycznego jest szczególnie ważnym aspektem dla realizacji Planu. 

Zapewnienie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej jest bardzo ważnym aspektem w polityce 

Miasta jak i całego kraju. Ograniczenie niskiej emisji przyczynia się w znacznym stopniu do 

zmniejszenia się poziomu negatywnego oddziaływania sektorów gospodarczych na 

społeczeństwo i środowisko naturalne oraz zwiększenie komfortu życia mieszkańców. Do 

głównych zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji należy m.in. budowa nowego, 

kogeneracyjnego źródła zasilanego odpadami komunalnymi, budowa nowych oraz 

modernizacja już istniejących sieci ciepłowniczych oraz wykorzystywanie wysokosprawnych 

urządzeń grzewczych. 

Określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym działania pozwalają na zaoszczędzenie 

509 668 MWh energii i 193 559 emisji CO2 – redukcja emisji o 14,9% w stosunku do roku 

bazowego. 

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 Miasta na 

etapie realizacji działania. Analogicznie należy traktować sposób finansowania działań. 

Ponieważ Plan jest przekrojowy i obejmuje wiele dziedzin funkcjonowania miasta konieczna 

jest jego skuteczna koordynacja oraz monitoring realizacji. Za monitoring realizacji PGN 
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odpowiedzialny będzie do Koordynator Planu gospodarki niskoemisyjnej. Za realizację zadań 

wynikających z Planu odpowiadać będą poszczególne jednostki podległe Miastu, a także 

interesariusze zewnętrzni. Proponuje się, aby koordynację nad realizacją Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna sprawował specjalnie powołany Zespół Koordynujący, 

w którego skład będą wchodzić pracownicy Wydziałów Urzędu Miasta Olsztyna. Zaleca się 

także ścisłą współpracę z interesariuszami zewnętrznymi. 

PGN jest dokumentem, który powinien ułatwiać pozyskanie środków finansowych w nowej 

perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.  
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II. WSTĘP 

Plan gospodarki niskoemisyjnej został opracowany zgodnie z aktualnie dostępnymi 

informacjami, wnioski, zadania i ich opis mogą ulec aktualizacji, jeśli warunki i inne czynniki 

uległą zmianie. 

Do korzyści wynikających z posiadania i monitowania PGN oraz bazy emisji należy zaliczyć 

możliwość monitorowania zużycia paliw, energii i wielkości emisji z budynków użyteczności 

publicznej i innych sektorów gospodarki. Monitoring pozwala na identyfikacje obszarów 

działań, które ograniczają emisję CO2, a posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej pozwala 

na uzyskanie zewnętrznych środków finansowych na wykonanie zadań opisanych w PGN. 

II.1. Plany gospodarki niskoemisyjnej – informacje wprowadzające 

Główne cele planów gospodarki niskoemisyjnej 

Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych 

w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 20201, tj.: 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych; 

 zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych; 

 redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej, 

a także 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 planach muszą być spójne z tworzonymi POP i PDK oraz w efekcie 

doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku siarki 

oraz tlenków azotu).  

Z uwagi na brak możliwości zaplanowania przez gminy konkretnych działań i budżetów na 

okres 7 lat, samorządy mogą przedstawić w planach zakres działań operacyjnych obejmujący 

najbliższe 3-4 lata od zatwierdzenia planu. Przedstawione działania muszą być spójne z 

Wieloletnimi Prognozami Finansowymi WPF. 

Założenia do przygotowania planu gospodarki niskoemisyjnej: 

 zakres działań na szczeblu gminy/gmin, 

 objęcie całości obszaru geograficznego gminy/gmin, 

 skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących 

zasoby, w tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE, czyli 

wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 

w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla, ze 

                                                
1 Zgodnie z przyjętym w 2009 r. pakietem energetyczno-klimatycznym do 2020 r. Unia Europejska: 

- o 20% zredukuje emisje gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.; 

- o 20% zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla Polski 15%); 

- o 20% zwiększy efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz BAU na rok 2020 
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szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia 

dopuszczalnych stężeń w powietrzu, 

 współuczestnictwo podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii 

(z wyjątkiem instalacji objętych systemem EU ETS) ze szczególnym uwzględnieniem 

działań w sektorze publicznym,  

 objęcie planem obszarów, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii 

w perspektywie długoterminowej (w tym planowanie przestrzenne), 

 podjęcie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych 

energetycznie (np. zamówienia publiczne), 

 podjęcie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników 

energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, działania 

edukacyjne), 

 spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów 

zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe (lub 

założeniami do tych planów) i programami ochrony powietrza. 

Plany gospodarki niskoemisyjnej w hierarchii dokumentów strategicznych 

Koncepcja zarządzania rozwojem Polski zakłada usystematyzowanie dokumentów 

strategicznych w strukturę czteroszczeblową (Rysunek 1). Szczebel pierwszy obejmuje 

długookresowe horyzontalne dokumenty strategiczne o co najmniej 15-letniej perspektywie 

realizacji, np. Długookresowa strategia rozwoju kraju. Na szczeblu drugim opracowywane są 

horyzontalne strategie średniookresowe o horyzoncie czasowym od 4 do 10 lat, między innymi 

średniookresowa strategia rozwoju kraju (ŚSRK) i narodowa strategia spójności.  

Szczebel trzeci obejmuje inne strategie rozwoju, których horyzont czasowy uzależniony jest 

od jednostki opracowującej. W przypadku strategii opracowywanych przez administrację 

rządową szczebla centralnego są to dokumenty o 4-10-letniej perspektywie realizacji, ale nie 

dłuższej niż perspektywa realizacji aktualnie obowiązującej średniookresowej strategii rozwoju 

kraju, chyba, że dłuższy horyzont czasowy wynika ze specyfiki rozwojowej w danym obszarze, 

np. transport, ochrona środowiska, itp. Strategie opracowywane przez jednostki samorządu 

terytorialnego mogą przyjmować inny horyzont czasowy, niewykraczający poza okres objęty 

aktualnie obowiązującą ŚSRK. W hierarchii dokumentów strategicznych plany gospodarki 

niskoemisyjnej znajdują się w obrębie szczebla trzeciego (Rysunek 1). 

Szczebel czwarty obejmuje programy operacyjne i krajowe, których horyzont czasowy wynosi 

1 rok-kilka lat, ale nie dłużej niż horyzont ŚSRK lub odpowiedniej strategii rozwoju (Założenia 

systemu zarządzania rozwojem Polski, 2009). 
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Rysunek 1. Układ dokumentów strategicznych 

źródło: Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, 2009 

II.2. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna jest dokumentem strategicznym, który 

koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych z obszaru Miasta. Istotą Planu 

jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań 

zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. 

Potrzeba przygotowania Planu wynika z Uchwały Rady Miasta Olsztyna nr XLI/716/13 z dnia 

28 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania 

Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna.  

W ramach Planu zostały przeanalizowane uwarunkowania i możliwości redukcji zużycia 

energii, przedstawiono możliwe do realizacji działania wraz z oceną ich efektów społecznych, 

środowiskowych i ekonomicznych. Dla wybranych działań opracowano harmonogram 

realizacji z określeniem odpowiedzialności, szacunkowych kosztów. Wskazano również 

możliwe źródła finansowania zewnętrznego (dotacje) zaplanowanych działań. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna jest zgodny z następującymi aktami 

prawnymi: 

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz.95 z 

późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. 

zm.), 
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3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.), 

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348 z 

późn. zm.) oraz rozporządzeniami do tej Ustawy aktualnymi na dzień podpisania 

umowy, 

5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 nr 91 poz. 

578 z późn. zm.), 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 

z późn. zm.), 

7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.), 

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 

poz. 177 z późn. zm.), 

9. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 

nr 227 poz. 1658 z późn. zm.), 

10. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 

nr 50 poz. 331 z późn. zm.), 

11. 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. 2013 poz. 1235 z późn. zm.), 

12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 

1240 z późn. zm.), 

13. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2011 nr 94 poz. 

551 z późn. zm.), 

14. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.). 
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III. UWARUNKOWANIA STRATEGICZNE 

III.1. Cele ogólne na poziomie Unii Europejskiej  

Plan gospodarki niskoemisyjnej realizuje cele określone w pakiecie klimatyczno-

energetycznym oraz cele w zakresie jakości powietrza wynikające z Dyrektywy CAFE (Clean 

Air for Europe), m.in.: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, wzrost efektywności 

energetycznej oraz wzrost wykorzystania energii z OZE.  

III.1.1. Strategia „Europa 2020” 

Dokument ten określa drogę Unii Europejskiej na lata 2011-2020 w kierunku inteligentnej 

i zrównoważonej gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu. Równoległa praca nad tymi 

priorytetami ma za zadanie wspomóc państwa członkowskie UE w uzyskaniu wzrostu 

zatrudnienia oraz zwiększeniu produktywności i spójności społecznej. UE wyznaczyła 

konkretny plan obejmujący pięć celów – w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, 

włączenia społecznego oraz zmian klimatu/energii – które należy osiągnąć do 2020 r. 

W każdym z tych obszarów wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele 

krajowe. Konkretne działania na poziomie zarówno unijnym, jak i krajowym wzmacniają 

realizację strategii. Jednym z priorytetów tej strategii jest zrównoważony rozwój, co oznacza 

m.in.: 

 budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, która będzie korzystać 

z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny, 

 ochronę środowiska naturalnego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 

i zapobieganie utracie bioróżnorodności, 

 wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych, 

 pomaganie społeczeństwu w dokonywaniu świadomych wyborów. 

Unijne cele służące zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obejmują: 

 ograniczenie do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu 

z 1990 r.; 

 zwiększenie do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii 

(dla Polski celem obligatoryjnym jest wzrost udziału OZE do 15%), 

 dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 20%. 

Wyżej wymienione cele potocznie zwane są pakietem „3x20”. Działania związane z realizacją 

ambitnych celów pakietu oraz innych inicjatyw spadają w dużej mierze na jednostki samorządu 

terytorialnego. To właśnie lokalne władze miast, w których żyje 75% mieszkańców Unii, 

i w których konsumuje się 80% energii przekładającej się na emisję gazów cieplarnianych, 

stoją przed największymi wyzwaniami, ale mogą też najwięcej zmienić. Władze lokalne, mogą 

odnieść największe sukcesy, korzystając ze zintegrowanego podejścia w zarządzaniu 

środowiskiem miejskim poprzez przyjmowanie długoterminowych i średnioterminowych 

planów działań i ich aktywną realizację. 
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III.1.2. Dyrektywa CAFE  

Dyrektywa CAFE została wdrożona do polskiego prawa ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. o 

zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012, 

poz. 460). 

Dyrektywa ta wprowadziła po raz pierwszy w Europie normowanie stężeń pyłu zawieszonego 

PM2,5. Normowanie określone jest w formie wartości docelowej i dopuszczalnej oraz 

odrębnego wskaźnika dla terenów miejskich. Wartość docelowa średniorocznego stężenia 

pyłu PM2,5 na poziomie 25 µg/m3 obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. Wartość dopuszczalna 

średniorocznego stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 jest zdefiniowana w dwóch fazach. 

W fazie I zakłada się obowiązywanie poziomu 25 µg/m3 od 1 stycznia 2015 r., natomiast 

w okresie od dnia wejścia w życie dyrektywy do 31 grudnia 2014 r. będzie miał zastosowanie 

stopniowo malejący margines tolerancji. W fazie II, która rozpocznie się 1 stycznia 2020 r. 

wstępnie zakłada się obowiązywanie wartości dopuszczalnej średniorocznego stężenia pyłu 

PM2,5 na poziomie 20 µg/m3. 

18 grudnia 2013 r. przyjęto nowy pakiet dotyczący czystego powietrza, aktualizujący istniejące 

przepisy i dalej redukujący szkodliwe emisje z przemysłu, transportu, elektrowni i rolnictwa 

w celu ograniczenia ich wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko.  

Przyjęty pakiet składa się z kilku elementów: 

 nowego programu „Czyste powietrze dla Europy” zawierającego środki służące 

zagwarantowaniu osiągnięcia celów w perspektywie krótkoterminowej i nowe cele 

w zakresie jakości powietrza w okresie do roku 2030. Pakiet zawiera również środki 

uzupełniające mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, poprawę 

jakości powietrza w miastach, wspieranie badań i innowacji i promowanie współpracy 

międzynarodowej; 

 dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji z bardziej restrykcyjnymi krajowymi 

poziomami emisji dla sześciu głównych zanieczyszczeń; 

 wniosku dotyczącego nowej dyrektywy mającej na celu ograniczenie zanieczyszczeń 

powodowanych przez średniej wielkości instalacje energetycznego spalania 

(indywidualne kotłownie dla bloków mieszkalnych lub dużych budynków i małych 

zakładów przemysłowych). 

Szacuje się, że do 2030 r., w porównaniu z dotychczasowym scenariuszem postępowania, 

pakiet dotyczący czystego powietrza pozwoli na uniknięcie 58 000 przedwczesnych zgonów, 

uchroni 123 000 km2 ekosystemów przed zanieczyszczeniem azotem, 56 000 km2 obszarów 

chronionych Natura 2000 przed zanieczyszczeniem azotem, 19 000 km2 ekosystemów 

leśnych przed zakwaszeniem.  

Podstawowe przepisy w prawie polskim w zakresie jakości powietrza zawarte są  

w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz.1232 z 

późn. zm.). 

W myśl art. 85 ustawy Prawo ochrony środowiska, ochrona powietrza polega na „zapewnieniu 

jak najlepszej jego jakości”. Jako szczególne formy realizacji tego zapewniania artykuł ten 

wymienia: 
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 utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich 

poziomów lub co najmniej na tych poziomach; 

 zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy 

nie są one dotrzymane; 

 zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów 

docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych 

poziomach. 

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). Dla pyłu PM10, PM2,5 i benzo(α)pirenu określa ono następujące poziomy: 

Tabela III.1. Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń 

Nazwa 
substancji 

Okres 
uśredniania 

wyników 
pomiarów 

Poziom 
dopuszczalny 
substancji w 
powietrzu w 

µg/m3 

Dopuszczalna 
częstość 

przekraczania 
poziomu 

dopuszczalnego 
w roku 

kalendarzowym 

Termin 
osiągnięcia 
poziomów 

dopuszczalnych 

pył zawieszony 
PM2,5 

rok 
kalendarzowy 

25 - 2015 

20 - 2020 

pył zawieszony 
PM10 

24 godziny 50 35 razy 2005 

rok 
kalendarzowy 

40 - 2005 

 benzo(α)piren 
rok 

kalendarzowy 
1 ng/m3 - 2013 

źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 24 sierpnia 2012 r., w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu 

Tabela III.2. Poziomy informowania i poziomy alarmowe dla pyłów 

Nazwa substancji 
Okres uśredniania 
wyników pomiarów 

Poziom w powietrzu w µg/m3 

pył zawieszony PM10 24 godziny 
300 Poziom alarmowy 

200 Poziom informowania 
źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 24 sierpnia 2012 r., w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu 

III.2. Ramy realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej na poziomie 

krajowym i regionalnym 

III.2.1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala 

nowoczesności 

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

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz. U. 2006 nr 227 poz. 1658 z późn. zm.), dokumentem określającym główne trendy, 

wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego 

zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju. 
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Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju powstawała w latach 2011-2012. Uwzględnia ona 

uwarunkowania wynikające ze zdarzeń i zmian w otoczeniu społecznym, politycznym 

i gospodarczym Polski w tym okresie. Opiera się również na diagnozie  

sytuacji wewnętrznej, przedstawionej w raporcie Polska 2030. 

Celem głównym dokumentu jest poprawa jakości życia Polaków mierzona zarówno 

wskaźnikami jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB w Polsce. 

Proponowane w Strategii obszary strategiczne oraz kierunki interwencji:  

 Obszar konkurencyjności i innowacyjności gospodarki:  

 Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna,  

 Polska Cyfrowa,  

 Kapitał ludzki,  

 Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko.  

 Obszar równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski:  

 Rozwój regionalny,  

 Transport.  

 Obszar efektywności i sprawności państwa:  

 Kapitał społeczny,  

 Sprawne państwo. 

W obszarze 1 Strategia stawia wyzwania w zakresie bezpieczeństwa energetyczno-

klimatycznego. Zakłada, że harmonizacja wyzwań klimatycznych i energetycznych jest jednym 

z czynników rozwoju kraju. Kierunek interwencji Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 

realizuje cel 7. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu 

środowiska. W jego obrębie planuje się następujące działania, mające bezpośrednie 

przełożenie na działania ujęte w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna: 

 modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne, 

 modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych – w tym również możliwość 

wykorzystania OZE, 

 stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki, 

 zwiększenie poziomu ochrony środowiska, 

wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii – w kontekście 

popularyzowania wiedzy o OZE.W obszarze 2 działania koncentrują się na spójnym 

i zrównoważonym rozwoju regionalnym. W Strategii ujęte zostały następujące działania 

mające bezpośrednie przełożenie na działania ujęte w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla 

Miasta Olsztyna: 

 rewitalizacja obszarów problemowych w miastach, 

 zrównoważony wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego 

(w kontekście wspierania działań w zakresie ochrony środowiska i adaptacji do zmian 

klimatu), 

 sprawna modernizacja, rozbudowa i budowa zintegrowanego systemu 

transportowego, 

 zmiana sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym (system 

inteligentnego transportu), 
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 Udrożnienie obszarów miejskich i metropolitarnych (upłynnienie transportu 

publicznego, budowa obwodnic miast).  

III.2.2. Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (Strategia Rozwoju Kraju 2020, 

ŚSRK 2020) 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 (ŚSRK) jest elementem nowego systemu zarządzania 

rozwojem kraju, którego fundamenty zostały określone w znowelizowanej ustawie z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ((Dz. U. 2006 nr 227 poz. 1658 

z późn. zm.) oraz w przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. dokumencie Założenia 

systemu zarządzania rozwojem Polski. 

Jest to najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej, określający cele 

strategiczne rozwoju kraju do 2020 r., uwzględniając kluczowe wyzwania zawarte w DSRK 

wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest 

niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe. ŚSRK przedstawia scenariusz rozwojowy 

wynikający m.in. z diagnozy barier i zagrożeń oraz z analizy istniejących potencjałów, jak też 

możliwości finansowania zaprojektowanych działań. 

W ciągu najbliższych kilku lat podejmowane i realizowane będą działania skierowane na 

zmianę struktury nośników energii, poprawę sprawności energetycznej procesów wytwarzania 

oraz przesyłu, efektywne wykorzystanie energii i paliw przez poszczególne sektory gospodarki 

(głównie transport, mieszkalnictwo, przemysł), jak również zwiększenie wykorzystania 

urządzeń i technologii energooszczędnych oraz tych opartych na odnawialnych źródłach 

energii. Działania te bezpośrednio przekładać się będą na działania zawarte w Planie 

gospodarki niskoemisyjnej oraz Planie działań na rzecz zrównoważonej energii dla Miasta 

Olsztyna. Działania znajdują swoje odzwierciedlenie w przedsięwzięciach ujętych 

w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. 

III.2.3. Umowa Partnerstwa 

Umowa partnerstwa jest dokumentem strategicznym, przygotowanym na potrzeby określenia 

kierunków interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej 

Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Dokument ten definiuje również system 

wdrażania pięciu funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Fundusz Społecznego, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 

W ramach funduszy Polska ma otrzymać 85,5 mld euro, czego aż 23,8 mld zostanie 

przeznaczone na poprawę infrastruktury i zrównoważony transport. 

Umowa Partnerstwa określa przede wszystkim: 

 kierunki, cele i priorytety interwencji w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz ze 

wskaźnikami monitorującymi,  

 układ programów operacyjnych, 

 zarys systemu finansowania, koordynacji oraz wdrażania. 

Wskazane cele rozwojowe do 2020 roku, wskaźniki monitorujące ich realizację oraz zakres 

proponowanych interwencji stanowią punkt odniesienia do określania szczegółowej 

zawartości poszczególnych programów operacyjnych, zarówno krajowych, jak i regionalnych. 
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Głównym celem wyznaczonym w Polskiej strategii jest wsparcie przejścia na gospodarkę 

niskowęglową oraz zużycie energii we wszystkich sektorach. 

III.2.4. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSRR) 

Dokument ten określa cele i priorytety rozwoju Polski w wymiarze terytorialnym oraz zasady 

i instrumenty realizacji polityki regionalnej. Dokument wskazuje nową rolę regionów w ramach 

polityki regionalnej oraz zarys mechanizmu koordynacji działań podejmowanych przez 

poszczególne resorty.  

Cel strategiczny KSRR to efektywne wykorzystanie specyficznych terytorialnych potencjałów 

rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności 

w horyzoncie długookresowym. Jest on realizowany poprzez m.in. zorientowanie działań w 

obrębie obszarów problemowych oraz tworzenie warunków dla efektywnej realizacji działań 

rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie. KSRR jest jedną z dziewięciu strategii 

zintegrowanych realizujących Długookresową i Średniookresową Strategię Rozwoju Kraju. 

Wizja rozwoju regionalnego Polski do roku 2020 stanowi odpowiedź na wyzwania rozwojowe 

stojące przed Polską i wynika z wyborów strategicznych dotyczących polityki rozwoju 

regionalnego. Wybory te zostały oparte o analizy możliwości rozwoju i wybrany model 

instytucjonalnego konkurencyjności regionów, budowanie spójności terytorialnej, 

przeciwdziałanie rozwoju regionalnego. W celu urzeczywistnienia wizji rozwoju polski i jej 

regionów w perspektywie dziesięciolecia wyznacza się cel strategiczny KSRR, który wskazuje 

na kierunki działań prowadzących do realizacji wybranej ścieżki rozwoju. 

W 2020 roku polskie regiony stanowić będą lepsze miejsce do życia dzięki podniesieniu 

poziomu i jakości życia oraz przez stworzenie takich ram gospodarczo-społecznych 

i instytucjonalnych, które zwiększają szanse realizacji aspiracji i możliwości jednostek 

i wspólnot lokalnych. Polskie regiony będą silniejsze gospodarczo, lepiej zintegrowane 

społecznie i przestrzennie oraz bardziej samorządne w wyniku procesu decentralizacji 

i szerszego urzeczywistnienia zasady partnerstwa. 

III.2.5. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) 

Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski, w którym 

przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju w perspektywie najbliższych 

dwudziestu lat (do 2030 roku). W dokumencie określono cele i kierunki polityki 

zagospodarowania kraju służące jej urzeczywistnieniu, a także wskazano zasady oraz 

mechanizmy koordynacji i wdrażania publicznych polityk rozwojowych mających istotny wpływ 

terytorialny. 

KPZK jako cel strategiczny wskazuje efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej 

zróżnicowanych potencjałów rozwojowych.  

Cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju: 

 Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni 

europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej 

struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności. 

 Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialnej, równoważenie rozwoju kraju poprzez 

promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się 
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czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie 

potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów. 

 Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez 

rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. 

 Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej 

jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 

 Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych 

wspierających zdolności obronne państwa. 

 Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

III.2.6. Krajowa Polityka Miejska do 2020 roku 

Uwzględnianie wymiaru terytorialnego w polityce rozwoju oznacza, że istnieje konieczność 

wyznaczania celów rozwojowych, określenia zasad koordynacji i współpracy oraz doboru 

odpowiednich instrumentów w taki sposób, aby uwzględniać specyficzne uwarunkowania 

i zróżnicowane potencjały rozwojowe różnego typu obszarów. Zastosowanie podejścia 

terytorialnego w politykach krajowych wpisuje się w trend europejski i światowy.  

Szczególnym obszarem działań polityki ukierunkowanej terytorialnie są obszary miejskie, które 

w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. 

Wspomniane powyżej dokumenty rządowe (szczególnie KPZK 2030 i KSRR 2010-2020) 

określają różne aspekty działań rozwojowych wobec obszarów miejskich. 

Strategicznym celem krajowej polityki miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów 

zurbanizowanych do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz 

poprawa jakości życia mieszkańców. Do osiągnięcia celu strategicznego, do roku 2020 

proponuje się następujące cele KPM: 

 Poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich do kreowania 

rozwoju, wzrostu i zatrudnienia. 

 Wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich, przede 

wszystkim na obszarach problemowych polityki regionalnej poprzez wzmacnianie ich 

funkcji oraz przeciwdziałanie ich upadkowi ekonomicznemu. 

 Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych społecznie, 

ekonomicznie i środowiskowo obszarów miejskich. 

 Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie 

negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji. 

 Stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i partnerskiego zarządzania 

rozwojem nas obszarach miejskich, w tym w szczególności na obszarach 

metropolitalnych. 

Jednym z najważniejszych wyzwań dla Polski w zakresie rozwoju miast i procesów urbanizacji 

w perspektywie roku 2020 jest konieczność zarządzania zasobami wody, optymalizacji 

zarządzania zasobami i surowcami oraz przygotowanie się na dotkliwe skutki zmian 

klimatycznych oraz zwiększonego zapotrzebowania na energię. Kolejnym aspektem jest 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym pyłów, co wiąże się z poprawą jakości 

powietrza a w szczególności z ograniczeniem zarówno pyłów, jak i gazów cieplarnianych (CO2) 

i odlotowych z transportu, przemysłu, czy gospodarstw domowych. 



 

 

 

 

S
tr

o
n
a
2

2
 

III.2.7. Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 

2016 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz.1232 ze zm.) 

stanowi, że wymagane jest sporządzanie Polityki ekologicznej państwa na najbliższe 4 lata z 

perspektywą na kolejne 4 lata. 

Kierunki działań systemowych: 

 Uwzględnienie zasad ochrony środowiskach w strategiach sektorowych. 

Cel strategiczny do 2016 roku: Głównym celem strategicznym jest doprowadzenie do 

sytuacji, w której projekty dokumentów strategicznych wszystkich sektorów gospodarki 

będą, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, poddawane procedurze 

oceny oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny będą uwzględniane w 

ostatecznych wersjach tych dokumentów.  

 Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska. 

Cel strategiczny do 2016 roku: uruchomienie takich mechanizmów prawnych, 

ekonomicznych i edukacyjnych, które prowadziłyby do rozwoju proekologicznej 

produkcji towarów oraz do świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasadą 

rozwoju zrównoważonego. Działania te powinny objąć pełną internalizację kosztów 

zewnętrznych związanych z presją na środowisko.  

 Zarządzanie środowiskowe. 

Cel strategiczny do 2016 roku: jak najszersze przystępowanie do krajowego systemu 

ekozarządzania i audytu (EMAS), rozpowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa 

o tym systemie i tworzenie korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji będących 

w systemie. 

 Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska. 

Cel strategiczny do 2016 roku: podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, 

zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”, prowadzącą do: proekologicznych 

zachowań konsumenckich, prośrodowiskowych nawyków i pobudzenia 

odpowiedzialności za stan środowiska, organizowania akcji lokalnych służących 

ochronie środowiska, uczestniczenia w procedurach prawnych i kontrolnych 

dotyczących ochrony środowiska. 

 Rozwój badań i postęp techniczny. 

Cel strategiczny do 2016 roku: zwiększenie roli polskich placówek badawczych we 

wdrażaniu ekoinnowacji w przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych dla 

środowiska oraz doprowadzenie do zadowalającego stanu systemu monitoringu 

środowiska. 

 Odpowiedzialność za szkody w środowisku. 

Cel strategiczny do 2016 roku: stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu 

zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody. 

W przypadku wystąpienia szkody w środowisku koszty naprawy muszą w pełni ponieść 

jej sprawcy. 

 Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym. 
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Cel strategiczny do 2016 roku: przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego 

na obszarze całego kraju, w szczególności dotyczy to miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą lokalizacji nowych 

inwestycji. 

III.2.8. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 

roku (BEiŚ) 

Strategia (BEiŚ) zajmuje ważne miejsce w hierarchii dokumentów strategicznych, jako jedna 

z 9 zintegrowanych strategii rozwoju. Z jednej strony uszczegóławia zapisy Średniookresowej 

strategii rozwoju kraju w dziedzinie energetyki i środowiska, z drugiej zaś strony stanowi 

ogólną wytyczną dla Polityki energetycznej Polski i Polityki ekologicznej Państwa, które staną 

się elementami systemu realizacji BEiŚ. Ponadto, w związku z obecnością Polski w Unii 

Europejskiej, BEiŚ koresponduje z celami rozwojowymi określanymi na poziomie 

wspólnotowym, przede wszystkim w dokumencie Europa 2020 - Strategia na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, wpisując się 

także w jej kluczowe inicjatywy przewodnie.  

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ) stanowi odpowiedź na 

najważniejsze wyzwania stojące przed Polską w perspektywie do 2020 r. w zakresie 

środowiska i energetyki, z uwzględnieniem zarówno celów unijnych, jak i priorytetów 

krajowych. 

Celem głównym strategii BEiŚ powinno być zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych 

i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do 

zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić 

Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną energetycznie 

gospodarkę. 

Cele rozwojowe: 

 Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska – zagadnienie ochrony oraz 

racjonalnego wykorzystania zasobów jest priorytetowe w kontekście zapewnienia ich 

dostępności dla przyszłych pokoleń. Obecnie obowiązujące wzorce produkcji mają 

negatywny wpływ na środowisko naturalne, wymagają więc zmian na bardziej 

ekologiczne. 

 Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia 

w energię - zróżnicowanie kierunków dostaw nośników energii i zapewnienie pewności 

ich dostaw po akceptowalnej dla społeczeństwa i gospodarki cenie, racjonalne 

wykorzystanie krajowych zasobów surowców energetycznych, przy jednoczesnym 

zastosowaniu nowych technologii oraz aktywne uczestnictwo w międzynarodowych 

inicjatywach dotyczących środowiska. 

 Poprawa stanu środowiska – głównie w zakresie poprawy jakości powietrza, 

ograniczania oddziaływania energetyki na środowisko oraz wspierania nowych 

i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych. 

III.2.9. Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku 

Dokument ten został opracowany zgodnie z art. 13 – 15 ustawy – Prawo energetyczne 

i przedstawia strategię państwa, mającą na celu odpowiedzenie na najważniejsze wyzwania 
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stojące przed polską energetyką, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak 

i w perspektywie do 2030 roku.  

Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, czynnie uczestniczy w tworzeniu wspólnotowej 

polityki energetycznej, a także dokonuje realizacji jej głównych celów w specyficznych 

warunkach krajowych, biorąc pod uwagę ochronę interesów odbiorców, posiadane zasoby 

energetyczne oraz uwarunkowania technologiczne wytwarzania i przesyłu energii.  

Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:  

 poprawa efektywności energetycznej; 

 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii; 

 dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 

energetyki jądrowej; 

 rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw; 

 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii; 

 ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.  

Realizując działania zgodnie z tymi kierunkami, polityka energetyczna będzie dążyła do 

wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju przy zachowaniu zasady zrównoważonego 

rozwoju.  

Polityka energetyczna wpisuje się w priorytety „Strategii rozwoju kraju 2007-2015” przyjętej 

przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku. W szczególności cele i działania 

określone w niniejszym dokumencie przyczynią się do realizacji priorytetu dotyczącego 

poprawy stanu infrastruktury technicznej. Cele Polityki energetycznej są także zbieżne 

z celami Odnowionej Strategii Lizbońskiej i Odnowionej Strategii Zrównoważonego Rozwoju 

UE. Polityka energetyczna będzie zmierzać do realizacji zobowiązania, wyrażonego 

w powyższych strategiach UE, o przekształceniu Europy w gospodarkę o niskiej emisji 

dwutlenku węgla oraz pewnym, zrównoważonym i konkurencyjnym zaopatrzeniu w energię. 

III.2.10. Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 

roku (KPD OZE) 

W dniu 7 grudnia 2010 r. Rada Ministrów przyjęła dokument pn.: Krajowy Plan Działania 

w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Określa on krajowe cele w zakresie udziału energii 

ze źródeł odnawialnych zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, 

sektorze ogrzewania i chłodzenia w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków polityki 

efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy 

podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu 

energii finalnej. 

Dokument określa ponadto współpracę między organami władzy lokalnej, regionalnej  

i krajowej, szacowaną nadwyżkę energii ze źródeł odnawialnych, która mogłaby zostać 

przekazana innym państwom członkowskim, strategię ukierunkowaną na rozwój istniejących 

zasobów biomasy i zmobilizowanie nowych zasobów biomasy do różnych zastosowań, a także 

środki, które należy podjąć w celu wypełnienia stosownych zobowiązań wynikających 

z dyrektywy 2009/28/WE. 

Działania ujęte w KPD OZE realizowane są sukcesywnie od kilku ostatnich lat i mają dwojaki 

charakter: regulacyjny oraz finansowy.  
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Działania o charakterze regulacyjnym skierowane są głównie do wytwórców energii ze źródeł 

odnawialnych, operatorów elektroenergetycznych oraz inwestorów instalacji wytwórczych. 

Celem wdrożenia działań jest wzrost mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych. Działania 

ujęte w KPD OZE: 

 Obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub 

uiszczenia opłaty zastępczej nałożony na sprzedawców energii odbiorcom końcowym. 

 Obowiązek zakupu energii produkowanej z odnawialnych źródeł nałożony na 

sprzedawców z urzędu. 

 Obowiązek operatorów sieci elektroenergetycznych do zapewnienia wszystkim 

podmiotom pierwszeństwa w świadczeniu usług przesyłania lub dystrybucji energii 

elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii. 

Działania o charakterze finansowym mają na celu obniżanie kosztów produkcji energii 

odnawialnej, wzrost mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych, a także wspomagają 

budowę lub rozbudowę jednostek wytwarzania energii. Działania finansowe opierają się 

w dużej mierze na zwolnieniu podmiotów z opłat, tworzeniu programów dla przedsięwzięć 

w zakresie OZE, na działaniach realizowanych przez WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz ujętych 

w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. 

III.2.11. Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej 

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej został przygotowany 

w związku z obowiązkiem przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdań na podstawie 

dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług 

energetycznych. Dokument ten zawiera opis planowanych środków poprawy efektywności 

energetycznej ukierunkowanych na końcowe wykorzystanie energii w poszczególnych 

sektorach gospodarki. 

Krajowy Plan Działań przedstawia również informację o postępie w realizacji krajowego celu 

w zakresie oszczędnego gospodarowania energią i podjętych działaniach mających na celu 

usuniecie przeszkód w realizacji tego celu. Cel ten wyznacza uzyskanie do 2016 roku 

oszczędności energii finalnej, w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej 

energii w ciągu roku (tj. 53 452 GWh oszczędności energii do 2016 roku). 

Działania priorytetowe służące realizacji celu z podziałem na sektory: 

 Działania w sektorze mieszkalnictwa. 

 Fundusz Termomodernizacji i Remontów.  

 Działania w sektorze publicznym  

 System zielonych inwestycji - zarządzanie energią w budynkach użyteczności 

publicznej.  

 System zielonych inwestycji - zarządzanie energią w budynkach wybranych 

podmiotów sektora finansów publicznych.  

 Program Operacyjny „Oszczędność energii i promocja odnawialnych źródeł 

energii” dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu 

Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2012 – 

2017.  

 Działania w sektorze przemysłu i MŚP  
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 Efektywne wykorzystanie energii – Dofinansowanie audytów energetycznych 

i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach.  

 Efektywne wykorzystanie energii - Dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

prowadzących do oszczędności energii lub do wzrostu efektywności energetycznej 

przedsiębiorstw.  

 Program Priorytetowy Inteligentne sieci energetyczne – program rozpoczął się w 

2012 roku.  

 System zielonych inwestycji – Modernizacja i rozwój ciepłownictwa – program 

rozpocznie się w 2014 roku.  

 Działania w sektorze transportu  

 systemy zarządzania ruchem i optymalizacja przewozu towarów; 

 wymiana floty w zakładach komunikacji miejskiej oraz promocja ekojazdy.  

 Środki horyzontalne  

 system białych certyfikatów; 

 kampanie informacyjne, szkolenia i edukacja w zakresie poprawy efektywności 

energetycznej. 

III.2.12. Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN)  

Założenia NPRGN zostały przyjęte 16 sierpnia 2011 r. przez Radę Ministrów. Opracowanie 

dokumentu wynikało z potrzeby redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji 

wprowadzanych do powietrza we wszystkich obszarach gospodarki. Osiągnięcie efektu 

redukcyjnego będzie powiązane z racjonalnym wykorzystaniem środków finansowych 

pozyskanych z różnych źródeł. Polska zobowiązana jest do redukcji emisji gazów 

cieplarnianych na mocy Protokołu z Kioto, ustalonego na forum Ramowej Konwencji Narodów 

Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu. 

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przygotowane zostały 

przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Środowiska. W dniu 31 marca 

2011 r. na konferencji nt. Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki 

Niskoemisyjnej, kończącej konsultacje społeczne, NPRGN uzyskał poparcie ze strony 

partnerów społecznych. Podkreślono, że objęcie Programem całej gospodarki jest podejściem 

właściwym i zrównoważonym. Wskazano na konieczność ścisłej współpracy nie tylko 

w ramach administracji, lecz także i z partnerami społecznymi przy jego opracowywaniu. 

Głównym celem programu jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu 

zrównoważonego rozwoju kraju. Cel realizowany poprzez szereg działań zapewniających 

korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, osiągane m.in. poprzez wzrost 

innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie 

nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności 

gospodarki. 

Osiągnięciu celu głównego sprzyjać będą cele szczegółowe: 

 Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii. 

 Wiąże się z koniecznością dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii elektrycznej, 

ciepła i chłodu. Ten cel szczegółowy zakłada dążenie do określenia takiego mixu 

energetycznego, który z jednej strony będzie najbardziej skuteczny w kwestii realizacji 

celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, a z drugiej najkorzystniejszy ekonomicznie 
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dla polskiej gospodarki. Ponadto rozwój niskoemisyjnych źródeł energii zakłada 

powstawanie nowych branż przemysłu skutecznie wspierających ten rozwój, a co za 

tym idzie nowych miejsc pracy.  

 Poprawa efektywności energetycznej. 

 Dotyczy zarówno przedsiębiorstw energetycznych jak i gospodarstw domowych. 

Zakłada następujące działania: 

 ujednolicenie poziomu infrastruktury technicznej, 

 termomodernizacja infrastruktury mieszkalnej, 

 zaostrzenie standardów w stosunku do nowych budynków, 

 wprowadzanie budynków pasywnych, 

 modernizacja obecnie funkcjonującej sieci energetycznej. 

 Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, 

 Związana z efektywnym pozyskiwaniem i racjonalnym wykorzystaniem surowców 

i nośników energii, wdrożeniem nowych, innowacyjnych rozwiązań. Do realizacji tego 

celu konieczna będzie ocena zapotrzebowania, produkcji krajowej, wymiany 

zagranicznej oraz uchwycenie trendów, w zakresie produkcji, obrotów i konsumpcji a 

także zapobiegania powstawaniu odpadów. 

 Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych 

 Zakłada wykorzystanie nowych technologii, głównie czystych technologii węglowych, 

uwzględniających aspekty efektywności energetycznej, gospodarowania surowcami 

i materiałami oraz efektywnego gospodarowania odpadami. Do realizacji tego celu 

konieczne będzie dokonanie kierunkowego przeglądu technologii i wsparcie ich 

rozwoju.  

 Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami 

 W Polsce nadal znacznie więcej odpadów deponowanych jest na składowiskach niż 

poddawana recyklingowi. W związku z tym konieczne jest prowadzenie działań 

w zakresie zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów. Działania dotyczące zapobiegania 

powstawaniu odpadów oraz ich zagospodarowaniu przyczynią się do rozwoju bardziej 

efektywnych i innowacyjnych technologii. 

 Promocja nowych wzorców konsumpcji 

 Konieczne jest wdrażanie zrównoważonych wzorców konsumpcji oraz wykształcenie 

właściwych postaw społecznych już we wczesnym etapie kształcenia. Cel ten służy 

zagwarantowaniu możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb zarówno 

współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Aby osiągnąć ten cel niezbędne są zmiany 

niekorzystnych trendów konsumpcji i produkcji, poprawa efektywności 

wykorzystywania zasobów środowiska (nieodnawialnych i odnawialnych), troska 

o integralność i wydajność ekosystemów, ograniczanie emisji zanieczyszczeń 

i efektywne wykorzystanie odpadów. 

Zakłada się, że efektem końcowym NPRGN będzie zestaw działań nakierowanych 

bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, 

które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę 

niskoemisyjną. NPRGN będzie kierowany do przedsiębiorców wszystkich sektorów 

gospodarki, samorządów gospodarczych i terytorialnych, organizacji otoczenia biznesu, 

organizacji pozarządowych, a także do wszystkich obywateli państwa. 
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III.2.13. Strategiczny Plan Adaptacji - SPA2020  

Rada Ministrów przyjęła Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 

zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 tzw. SPA2020. To pierwszy polski 

dokument strategiczny, który bezpośrednio dotyczy kwestii adaptacji do zachodzących zmian 

klimatu. 

Głównym celem SPA2020 jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego 

funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmieniającego się klimatu. 

W dokumencie wskazano priorytetowe kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć do 

2020 roku w najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu obszarach, takich jak: gospodarka 

wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna, zdrowie, energetyka, budownictwo 

i gospodarka przestrzenna, obszary zurbanizowane, transport, obszary górskie i strefy 

wybrzeża. 

Działania te, podejmowane zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne, będą 

dokonywane poprzez realizację polityk, inwestycje w infrastrukturę oraz rozwój technologii. 

Obejmują one zarówno przedsięwzięcia techniczne, takie jak np. budowa niezbędnej 

infrastruktury przeciwpowodziowej i ochrony wybrzeża, jak i zmiany regulacji prawnych, np. w 

systemie planowania przestrzennego ograniczające możliwość zabudowy terenów 

zagrożonych powodziami. 

SPA2020 zostało opracowane na podstawie wyników projektu badawczego o nazwie 

KLIMADA, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w latach 2011-2013 ze 

środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego ramach 

opracowywane są ekspertyzy ilustrujące przewidywane zmiany klimatu do 2070 roku. 

Strategia wpisuje się w ramową politykę Unii Europejskiej w zakresie adaptacji do zmian 

klimatu, której celem jest poprawa odporności państw członkowskich na aktualne i oczekiwane 

zmiany klimatu, zwracając szczególną uwagę na lepsze przygotowanie do ekstremalnych 

zjawisk klimatycznych i pogodowych oraz redukcję kosztów społeczno-ekonomicznych z tym 

związanych. 

III.2.14. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

Ustawa obowiązuje od dnia 15 listopada 2008 r. i jest kluczowym aktem prawa krajowego 

określającym wymagania w zakresie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. Pojęcie to należy rozumieć, jako postępowanie w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu, w szczególności 

obejmujące: uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie 

oddziaływania na środowisko, sporządzenie takiej prognozy, uzyskanie wymaganych opinii 

oraz zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

Zgodnie z art. 46 i 47 strategiczna ocena oddziaływania na środowisko wymagana jest w 

przypadku projektów: 

 koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego 

oraz strategii rozwoju regionalnego; 
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 polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki,  transportu,  

telekomunikacji,  gospodarki  wodnej,  gospodarki  odpadami, leśnictwa,  rolnictwa,  

rybołówstwa,  turystyki  i  wykorzystywania  terenu, opracowywanych  lub  

przyjmowanych  przez  organy  administracji,  wyznaczających ramy dla późniejszej 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;  

 innych dokumentów, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na 

obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 

2000 lub nie wynikają z tej ochrony 

 dokumentów innych niż wymienione powyżej, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym 

organem (Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska lub Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska), organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznaczają 

one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub, że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować 

znaczące oddziaływanie na środowisko. 

W niektórych przypadkach organ opracowujący projekty dokumentów może odstąpić od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w przypadku uznania, że 

realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na 

środowisko. Odstąpienie może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów, które stanowią 

niewielkie modyfikacje już przyjętych dokumentów lub niektórych dokumentów dotyczących 

obszarów w granicach jednej gminy. Działanie to wymaga uzgodnienia z właściwymi organami 

administracyjnymi ochrony środowiska lub urzędu morskiego.  

Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub 

stwierdzeniu konieczności opracowania takiej oceny brane są pod uwagę uwarunkowania 

takie jak: charakter działań przewidzianych w rozpatrywanych dokumentach, rodzaj i skalę 

oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko. 

III.3. Ramy realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w lokalnych 

dokumentach strategicznych i planistycznych  

III.3.1. Projekt „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

dla miasta Olsztyna na lata 2012-2027”  

Projekt „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta 

Olsztyna na lata 2012 – 2027” został przyjęty przez radę Miasta Olsztyna Nr XXVIII/509/12 

dnia 31 października 2012 r.  

Cele szczegółowe niniejszego planu transportowego obejmują: 

 zaplanowanie sieci komunikacyjnej, na której będą realizowane przewozy 

o charakterze użyteczności publicznej; 

 zidentyfikowanie potrzeb przewozowych; 

 określenie zasad finansowania usług przewozowych; 

 określenie preferencji dotyczących wyboru rodzaju środków transportu; 

 ustalenie zasad organizacji rynku przewozów; 

 określenie standardów usług przewozowych użyteczności publicznej; 

 organizację systemu informacji dla pasażerów. 
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Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Olsztynie i w gminach ościennych, 

objętych obsługą organizatora, zakłada funkcjonowanie oraz rozwój nowoczesnego 

i proekologicznego transportu zbiorowego, spełniającego oczekiwania pasażerów – w sposób 

tworzący z tego transportu realną alternatywę dla podróży realizowanych własnym 

samochodem osobowym. 

Projekt ma na celu realizacje m.in.: wprowadzenie systemu inteligentnego zarządzania 

ruchem z priorytetem dla komunikacji zbiorowej i utworzenie centrum zarządzania ruchem: 

w latach 2007-2013 oraz budowa wydzielonych pasów ruchu dla pojazdów transportu 

publicznego.  

III.3.2. Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 

2011-2016 

Dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwałą Nr 

XVIII/333/12 dnia 19 czerwca 2012 r.  

Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016 

stanowi realizację przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 

19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, jak również 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) oraz ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013 poz.1399 

z późn. zm.). 

Celem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest osiągnięcie celów założonych 

w polityce ekologicznej państwa, wdrażania hierarchii postępowania z odpadami praz zasoby 

bliskości, a także stworzenie w województwie zintegrowanej sieci instalacji gospodarowania 

odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska. Plan jest zgodny z przepisami 

prawa krajowego i unijnego oraz z zapisami zawartymi w Krajowym planie gospodarki 

odpadami 2014. 

III.3.3. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2011 – 2014 

z perspektywą do roku 2018 

Programy ochrony środowiska (w skrócie: POŚ) są dokumentami mającymi za zadanie 

wdrożenie założeń Polityki Ekologicznej Państwa na odpowiednio niższym szczeblu. Zapis ten 

wynika z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Program 

przyjmowany jest na cztery lata, z zawarciem perspektywy na kolejne cztery. 

Dokument określa narzędzia do prowadzenia polityki ekologicznej na terenie miasta, ustala 

politykę środowiskową oraz cele i priorytety ekologiczne. Realizacja Programu ochrony 

środowiska przyczyni się do poprawy jakości środowiska miejskiego i ochroni jego zasoby, co 

przełoży się bezpośrednio na poprawę jakości życia mieszkańców, jak również może 

przynieść oszczędności, wynikające z lepszego korzystania ze środowiska (np.: mniejsze kary 

za zanieczyszczenie, mniejsze koszty rekultywacji środowiska, oszczędność energii).  

Program ochrony środowiska dla Miasta Olsztyna wyznacza następujące priorytety 

ekologiczne z zakresu ochrony środowiska: 

Priorytet 1 – Planowanie przestrzenne Miasta Olsztyna zgodne z zasadą zrównoważonego 

rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrody ożywionej i nieożywionej. Cel 

średniookresowy: 
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 opracowanie spójnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które 

powinny być podstawa rozwoju miasta z pełnym poszanowaniem ochrony środowiska 

przyrodniczego. 

Priorytet 2 – Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa. Cele średniookresowe:  

 upowszechnienie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego. 

 podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa Miasta Olsztyna 

poprzez kształtowanie postaw proekologicznych oraz wykształcenie poczucia 

odpowiedzialności za stan środowiska. 

 stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w 

środowisku i sygnalizacja możliwości wystąpienia szkody. 

 zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad 

wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami tej awarii. 

 zabezpieczenie przed skutkami anomalii pogodowych. 

Priorytet 3 – Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów 

przyrody. Cel średniookresowy:  

 poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora 

ochrony środowiska z sektorem zdrowia. 

 zachowanie bogatej różnorodności biologicznej. 

 racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowaniem ich właściwej struktury 

gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego. 

 rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywrócenie im funkcji 

przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej. 

 ochrona niezagospodarowanych kopalin w procesie planowania przestrzennego. 

Priorytet 4 – Ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego. 

 zmniejszenie o przynajmniej 50% ogółu liczby mieszkańców narażonych na 

ponadnormatywny hałas do 2020 roku. 

Priorytet 5 – Poprawa jakości komponentów środowiska przyrodniczego, przede wszystkim 

powietrza atmosferycznego i wód powierzchniowych. Cel średniookresowy: 

 utrzymanie jakości powietrza na terenie Miasta Olsztyna zgodnie z obowiązującymi 

standardami jakości środowiska. 

 osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych. 

 budowa, rozbudowa i modernizacja systemów wodociągowo – kanalizacyjnych i 

oczyszczalni ścieków. 

 ochrona mieszkańców Miasta Olsztyna przed szkodliwymi oddziaływaniami pól 

elektromagnetycznych. 

 promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 

 racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki 

sposób, aby uchronić gospodarkę od deficytów wody. 

Wyżej wymienione priorytety stanowią najistotniejsze zagadnienia, których rozwiązanie 

przyczyni się w najbliższej przyszłości do poprawy stanu środowiska na obszarze miasta. 
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Jakość powietrza w Olsztynie kształtowana jest głównie poprzez zanieczyszczenia emitowane 

ze źródeł komunikacyjnych, z sektora energetycznego oraz z sektora komunalno – bytowego 

(niska emisja). Analiza danych ze stacji monitoringowych, znajdujących się na terenie miasta, 

pozwala wnioskować, że jakość powietrza na terenie Olsztyna jest dobra. Wykazują one 

natomiast jednoznacznie, że lepsze warunki pod względem jakości i czystości powietrza 

występują na obszarach, gdzie obiekty podłączone są do miejskiej sieci ciepłowniczej lub 

zaopatrywane są w ciepło poprzez zmodernizowane kotłownie lokalne. Nie bez znaczenia 

pozostaje fakt lokalizacji tego typu obszarów z dala od tras komunikacyjnych o dużym 

natężeniu ruchu. Według prowadzonej corocznie oceny stanu jakości powietrza 

atmosferycznego, wynika, że na terenie miasta Olsztyna występują przekroczenia wartości 

stężenia bezno(a)pirenu. 

III.3.4. Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe Miasta Olsztyna 

Dokument przyjęty przez Radę Miasta Olszyna uchwałą Nr XVII/246/11 dnia 30 listopada 2011 

r. Miasto Olsztyn posiada przyjęty uchwałą Nr LXVI/982/02 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 

sierpnia 2002 r. „Projekt założeń polityki energetycznej Miasta Olsztyna. Opracowany 

dokument obejmuje prognozę zapotrzebowania miasta na energię do roku 2030. 

Celem niniejszego opracowania jest:  

 ocena stanu aktualnego zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

Miasta Olsztyna;  

  identyfikacja przewidywanych możliwości rozwoju przestrzennego miasta;  

  identyfikacja potrzeb energetycznych istniejącej i planowanej zabudowy;  

  określenie niezbędnych działań dla zapewnienia pokrycia zapotrzebowania;  

  wytyczenie kierunków działań Miasta dla osiągnięcia optymalnego wyniku przy 

realizacji założeń do planu zaopatrzenia dla miasta. 

III.3.5. Strategia Rozwoju Miasta – Olsztyn 2020 

Dokument przyjęty przez radę Miasta Olsztyna uchwałą Nr XLV/752/2013 dnia 30 

października 2013 r. uchylający poprzednią Strategię rozwoju Miasta na lata 2006-2020. 

Strategia ma na celu realizację wizji Olsztyna na 2020 rok, według której miasto ma stać się 

„nowoczesną aglomeracją z dobrze rozwiniętymi funkcjami metropolitalnymi, tworzona przez 

unikatowe środowisko przyrodnicze, wyjątkową jakość życia i konkurencyjne prowadzenie 

biznesu”.  

Strategia rozwoju określa cele strategiczne, do których Olsztyn powinien dążyć wykorzystując 

mocne strony oraz duże szanse rozwoju:  

 Cel strategiczny A. Wzrost poziomu kapitału społecznego. 

 Cel strategiczny B. Wzrost napływu kapitału inwestycyjnego. 

 Cel strategiczny C. Wzrost innowacyjności. 

 Cel strategiczny D. Rozwój funkcji metropolitalnych. 

Wśród celów strategicznych i operacyjnych opisanych w tym dokumencie, swoje miejsce 

znalazły również zapisy mające odniesienie do realizacji założeń PGN. Stanowi je cel 

operacyjny D4. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i wysokiej jakości 

środowiska przyrodniczego. Cel ten określa kierunki działań w zakresie nowoczesnej, 
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efektywnej i przyjaznej środowisku infrastruktury energetycznej, wykorzystania 

energetycznego odpadów, wykorzystania ekologicznych źródeł energii oraz ograniczania 

niskiej emisji. 

III.3.6. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Olsztyna 

Dokument został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Olsztynie Nr LXII/724/2010, w dniu 26 

maja 2010 r.  

Studium jest jedynym dokumentem planistycznym uwzględniającym długofalowe zamierzenia, 

zapisane w Strategii Rozwoju Olsztyna do 2020 roku. Efektywnej realizacji celów Strategii 

rozwoju służą obszary wyznaczona w Studium na podstawie uwarunkowań lokalnych 

i potencjału rozwojowego.  

Dla realizacji celów ustalonych w Strategii Rozwoju Miasta przyjmuje się następujące, 

podstawowe kierunki zagospodarowania przestrzennego: 

 przeanalizowanie sposobu zagospodarowania terenów znajdujących się w strefach 

oddziaływania lotniska w związku z planowanym jego rozwojem oraz zmianą norm 

dopuszczalnego hałasu w środowisku; 

 weryfikacja ustaleń dla terenów objętych tą formą ochrony przyrody; 

 wskazanie terenów objętych obowiązkiem sporządzenia miejscowych planów; 

 zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów szczególnych w tym: 

obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 200 

m2, terenów projektowanych i cmentarzy; 

 przeprowadzenia korekty terenów wskazanych do objęcia planami miejscowymi w tym 

terenów dla których podjęte zostały już stosowne uchwały Rady Miasta; 

 wskazanie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową łącznie z ustaleniami; 

 odpowiednich standardów i infrastruktury towarzyszącej oraz obszarów przestrzeni 

publicznej; 

 weryfikacja terenów zamkniętych; 

 uwzględnieniu ustaleń Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyna na 

rok 2006 – 2015, sporządzonego w celu ubiegania się o wsparcie finansowe 

przedsięwzięć ze środków fundacji strukturalnych Unii Europejskiej.  

Kierunki zagospodarowania odnosi się do wyznaczonych w studium stref funkcjonalno-

przestrzennych: 

 Strefy śródmiejskiej CENTRUM. 

 Strefa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 

 Strefy mieszkalnictwa. 

 Strefy usługowo-gospodarczej. 

 Strefy środowiska przyrodniczego. 

Stref przyrodniczo-krajobrazowej: 

 Strefy otoczenia jezior. 

 Strefa Lasu Miejskiego. 
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Poszczególne strefy zostały wyznaczone na podstawie analizy dotychczasowego 

przeznaczenia terenów, systemu ładu przestrzennego, stanu środowiska oraz aktualnych 

potrzeb i możliwości rozwoju miasta oraz aktualnego stanu formalno-prawnego. 

III.3.7. Program Ochrony Powietrza ze względu na przekroczenie poziomu 

docelowego benzo(α)pirenu w strefie miasto Olsztyn 

„Program Ochrony Powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego 

benzo(α)pirenu w strefie miasto Olsztyn” jest dokumentem stworzonym w celu określenia 

działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wartości docelowej substancji – 

w tym wypadku benzo(α)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu. Identyfikacja 

przyczyn ponadnormatywnych stężeń B(α)P oraz rozważenia możliwych sposobów ich 

likwidacji umożliwiła przygotowanie odpowiednich działań. 

Konieczność wykonania Programu wynika z Rocznej Oceny Jakości Powietrza 

w Województwie Warmińsko-Mazurskim za rok 2011, wykonanej przez WIOŚ w Olsztynie, 

który zakwalifikował do klasy C strefę miasto Olsztyn ze względu na przekroczenie średniego 

rocznego poziomu docelowego benzo(α)pirenu. 

Niepełne spalanie paliw stałych, w tym przede wszystkim węgla i drewna jest główną 

przyczyną emisji benzo(α)pirenu w powietrzu. Najwięcej tych substancji emitują paleniska 

domowe, w tym piece kaflowe oraz otwarte kominki. Spalanie węgla kamiennego i spalanie 

drewna (czyli bardzo powszechnego biopaliwa) powoduje większą emisję, niż spalaniu tych 

samych substancji w energetyce przemysłowej (pełne spalanie) lub przy ogrzewaniu 

indywidualnym wykorzystującym jako paliwo gaz. 

W celu ograniczenia stężeń B(α)P w Olsztynie zaproponowano następujące działania 

naprawcze: 

 ograniczenie emisji komunalno-bytowej. Realizacja działań związanych 

z ograniczeniem emisji z indywidualnych systemów grzewczych - redukcja 50% emisji 

powierzchniowej w strefie miasto Olsztyn; efekt taki można osiągnąć przez wymianę 

sposobu ogrzewania w 310 tys. m2 w lokalach opalanych paliwami stałymi (węglem 

oraz drewnem) na ogrzewanie bezemisyjne (podłączenie do sieci cieplnej lub 

elektryczne) albo niskoemisyjne, takie jak zastosowanie pieców gazowych; 

 zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego dotyczące ograniczenia emisji 

komunalno-bytowej – zapisy dotyczące układu zabudowy zapewniającego 

przewietrzanie miasta, wprowadzania zieleni izolacyjnej, zagospodarowania 

przestrzeni publicznej oraz ustaleniu sposobu zaopatrzenia w ciepło; 

 edukacja ekologiczna – prowadzenie kampanii edukacyjnych uświadamiających 

społeczeństwo o zagrożeniach dla zdrowia związanych z emisją B(α)P podczas 

spalania paliw stałych (w tym odpadów) w paleniskach domowych o niskiej sprawności; 

 wprowadzenie odpowiednich zapisów do Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Olsztyn, ustanawiające selektywne zbieranie w Gminie 

pozostałości roślinnych, co skutkowało będzie zakazem ich spalania na terenie 

ogrodów działkowych i posesji. 
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III.3.8. Wieloletnia prognoza finansowa 

W trakcie realizacji opracowywania Planu gospodarki niskoemisyjnej i planowania zadań w 

nim zawartych przeprowadzono synchronizację założeń PGN i WPF. Zadania zawarte w PGN 

wymienione i szczegółowo opisane w poszczególnych obszarach/priorytetach wpisują się w 

nowelizowaną Wieloletnią prognozę finansową dla Miasta Olsztyna przyjętą Uchwałą Rady 

Miasta Olsztyna Nr III/8/14 z dnia 18 grudnia 2014 roku. Prognoza obejmuje okres na lata 

2014 – 2029. 

Zadania przeznaczone do realizacji opisano w rozdziale „PLANOWANE DZIAŁANIA DO 

ROKU 2020”, a do najważniejszych kierunków zaliczamy: 

 modernizacja oświetlenia ulicznego w Olsztynie; 

 modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie; 

 budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym w Olsztynie, 

 przebudowa ulic, budowa ciągów pieszo-rowerowych; 

 system zagospodarowania odpadów komunalnych; 

 wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego – wykonanie 

Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna. 

III.3.9. Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 

Strategia miejskiego obszaru funkcjonalnego Olsztyna jest odpowiedzią samorządów 

lokalnych: 

 Miasta Olsztyna, 

 Gminy Barczewo, 

 Gminy Dywity, 

 Gminy Gietrzwałd, 

 Gminy Jonkowo, 

 Gminy Purda i 

 Gminy Stawiguda 

na wyzwania, jakie niesie za sobą nowa perspektywa finansowa budżetu UE na lata 2014-

2020. W Strategii wskazano szereg koniecznych działań, by Olsztyn wraz z całym obszarem 

funkcjonalnym stał się nie tylko nowoczesnym miastem wojewódzkim o rozwiniętych funkcjach 

metropolitalnych, ale żeby konkurował z innymi miastami w Polsce i za granicą o miejsca 

pracy, turystów, a także przyciągał nowych mieszkańców.  

Strategia MOF Olsztyna określa szereg celów, wśród których znajdują się cele strategiczne, 

mające odniesienie do realizacji założeń PGN: 

 Ochrona i efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, do realizacji którego 

przyczyniać się będą następujące priorytety: 

1.1. Podniesienie jakości zasobów wodnych poprzez rozwój infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej – przewidywane działania dotyczą m.in. rozwoju 

(budowy, rozbudowy, modernizacji) infrastruktury punktowej – oczyszczalni 

ścieków oraz stacji uzdatniania wody – oraz liniowej – sieci kanalizacyjnych 

(sanitarnej i deszczowej) oraz wodociągowych na obszarze MOF. 

Uzupełnieniem tych działań będzie stworzenie zintegrowanego systemu 
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informacji na temat stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla całego lub dla 

wybranych fragmentów MOF. 

1.2. Budowa efektywnego systemu gospodarki odpadami w MOF – w tym 

infrastruktury dla tego systemu. W ramach priorytetu zakłada się domknięcie 

projektu „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. 

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, poprzez budowę instalacji do 

termicznego unieszkodliwiania paliwa alternatywnego. 

1.3. Ochrona bioróżnorodności na terenie MOF – priorytet zakłada działania 

zmierzające do zazieleniania terenów zurbanizowanych, przestrzeni 

publicznych. Wykorzystywane będą lokalne zasoby przyrodnicze wraz z ich 

promocją poprzez zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczne – punkty 

i trasy widokowe, ścieżki dydaktyczne, rekreacyjne ścieżki piesze i rowerowe. 

Przewiduje się przyrodnicze zagospodarowanie nadbrzeży jezior, stawów i 

dorzecza Łyny. 

 Podniesienie jakości komunikacji zbiorowej i transportu drogowego, do realizacji którego 

przyczyniać się będą następujące priorytety: 

2.1. Poprawa jakości połączeń drogowych w MOF oraz dostępności do sieci 

TEN-T, co wymaga m.in. inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy oraz 

modernizacji infrastruktury drogowej – z jednej strony służącej komunikacji 

wewnątrz MOF, z drugiej umożliwiającej włączenie MOF Olsztyna w sieć TEN-

T. Planowane jest powiązanie układu drogowego MOF z południowa 

obwodnicą Olsztyna, poprzez budowę dojazdów do niej. Zapewnienie 

sprawnego układu drogowego w północnej części MOF odbywać się będzie 

m.in. poprzez przebudowę dróg lokalnych prowadzących do rdzenia obszaru 

funkcjonalnego – ośrodka aktywności gospodarczej i społecznej.  

2.2. Poprawa bezpieczeństwa transportu drogowego – poza poprawą stanu i 

komfortu podróżowania, ważne jest zapewnienie odpowiedniego 

bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Należy zatem 

m.in. budować, rozbudowywać i modernizować chodniki i ścieżki rowerowe 

oraz realizować inne inwestycje w pasie drogowym, które przyczyniają się do 

poprawy bezpieczeństwa (np. oświetlenie ulic). 

2.3. Rozwój systemu zrównoważonego transportu zbiorowego wymaga w 

szczególności budowy zintegrowanego systemu węzła przesiadkowego 

służącego rozwojowi multimodalnego transportu oraz zwiększenia poziomu 

inwestycji w tabor charakteryzujący się niską emisyjnością. Ważne jest również 

stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania transportem zbiorowym. 

Planowany jest również rozwój infrastruktury szynowej i autobusowej. Zakłada 

się utworzenie łańcucha ekomobilności poprzez rozbudowę rowerowych dróg 

komunikacyjnych, parkingów park&ride i bike&ride. Podejmowane będą 

działania nakierowane na uspakajanie ruchu samochodowego w śródmieściu 

Olsztyna. 

 Zwiększenie efektywności energetycznej do realizacji, którego przyczyniać się będą 

następujące priorytety: 

4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii realizowane 

będzie m.in. poprzez tworzenie warunków dla budowy elektrowni 

pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych (np. mikroenergetyka wiatrowa, 
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źródła geotermalne, farmy fotowoltaiczne, panele słoneczne) oraz zapewnienie 

środków na zakup i montaż systemów służących do wykorzystywania OZE.  

4.2. Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii obejmowało będzie 

działania zakresie modernizacji energetycznej (termomodernizacja) budynków 

użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych. Podejmowane będą 

działania dotyczące rozbudowy i modernizacji sieci ciepłowniczych, w tym sieci 

przesyłowych pozwalających na ograniczenie strat ciepła. 

4.3. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego – priorytet obejmuje 

budowę nowego źródła ciepła w oparciu o wysokosprawną kogenerację. 

III.3.10. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego został przyjęty Uchwałą nr 

225 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Kontrakt terytorialny wynika z potrzeby koordynacji działań z zakresu polityki rozwoju 

podejmowanych przez Stronę rządową i Stronę samorządową w województwach w celu 

zwiększenia skuteczności i efektywności tych działań oraz efektywności wydatkowania 

środków publicznych, jak również zaangażowania środków publicznych, europejskich i 

krajowych na działania z zakresu polityki rozwoju, które zgodnie z szacunkami w latach 2014 

– 2023 w skali całego kraju może wynieść około 400 mld zł, w tym w Województwie 

Warmińsko-Mazurskim może wynieść około 18,8 mld zł. 

Przedmiotem Kontraktu jest określenie celów i przedsięwzięć priorytetowych o istotnym 

znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach realizacji 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, 

służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz innych 

instrumentów, z których mogą być finansowane przedsięwzięcia priorytetowe przyczyniające 

się do osiągnięcia celów Kontraktu. 

Źródłami finansowania Kontraktu są w szczególności: 

 środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014 – 2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie 

polityki spójności,  

 budżet państwa,  

 budżet Województwa,  

 budżety innych jednostek samorządu terytorialnego,  

 środki pozostałych jednostek sektora finansów publicznych,  

 środki państwowych funduszy celowych i inne środki publiczne. 

Kontrakt ma wspomóc realizację następujących celów rozwojowych i kierunków działań na 

terenie Województwa:  

 Poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki:  

 rozwój współpracy między ośrodkami naukowo-badawczymi regionu z głównymi 

ośrodkami akademickimi w kraju, poprzez realizację wspólnych projektów 

badawczych, wymianę kadry naukowej pomiędzy uczelniami oraz w zakresie 

wykorzystania komplementarnej infrastruktury badawczej,  
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 wzmocnienie ośrodków naukowo-badawczych w województwie,  

 zwiększenie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach w oparciu o 

wyniki prac badawczo-rozwojowych;  

 Zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej spójności:  

 budowa dróg ekspresowych wiążących ośrodki regionalne oraz budowa obwodnic 

w ciągu dróg ekspresowych i innych dróg krajowych,  

 zwiększenie dostępności kolejowej województwa – podniesienie konkurencyjności 

kolei względem innych środków transportu;  

 Modernizacja istniejącej sieci przesyłowej średniego i niskiego napięcia oraz budowa 

nowych linii przesyłowych;  

 Przeciwdziałanie negatywnym skutkom powodzi, szczególnie na obszarze Żuław;  

 Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych Województwa;  

 Zwiększenie poziomu zatrudnienia w Województwie:  

 działania na rzecz aktywnej polityki rynku pracy wobec grup znajdujących się w 

najbardziej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,  

 rozwój przedsiębiorczości,  

 reorientacja zawodowa rolników i rybaków,  

 upowszechnianie różnych form opieki nad dziećmi do lat 3,  

 poprawa adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników;  

 Redukcja poziomu wykluczenia społecznego:  

 aktywizacja społeczna i przeciwdziałanie ubóstwu,  

 poprawa dostępu do usług społecznych i inwestycje niezbędne do realizacji usług 

społecznych i usług aktywnej integracji społecznej,  

 rozwój ekonomii społecznej;  

 podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie:  

 upowszechnienie edukacji przedszkolnej,  

 podniesienie jakości kształcenia zawodowego,  

 wsparcie edukacji ogólnej w zakresie kompetencji kluczowych dla funkcjonowania na 

rynku pracy,   

 upowszechnienie uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe życie w powiązaniu z 

potrzebami rynku pracy;  

  Podniesienie jakości i dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia, w szczególności:  

 zapewnienie powszechnego i równomiernego dostępu do wysokiej jakości 

specjalistycznych usług zdrowotnych,  

 eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, programy 

przekwalifikowywania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie 

wpływających na zdrowie;  

 Rozwój miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie oraz miast 

regionalnych i subregionalnych. 

Na terenie miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie wsparcie 

ukierunkowane zostanie poprzez instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zwany 

dalej „ZIT”, realizowanych ze środków RPO i uzupełnianych przez przedsięwzięcia w obszarze 

niskoemisyjnego transportu publicznego i działań w zakresie efektywności energetycznej ze 

środków właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 – 2020, służącego 

realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, zgodnie z przyjętym podziałem 
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interwencji między programami operacyjnymi na lata 2014 – 2020, służącymi realizacji Umowy 

Partnerstwa w zakresie polityki spójności 

 Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk 

społecznych i gospodarczych.  

III.3.11. Strategia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Olsztyna 

Uchwałą Rady Miasta nr LIX/919/14 z dnia 24.09.2014 r. przyjęto Strategię Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego dla Olsztyna na lata 2014-2020. Głównym celem tego dokumentu jest 

realizacja Wizji ZERO i „dążenie do osiągnięcia stanu całkowitego uniknięcia ofiar 

śmiertelnych na ulicach Olsztyna”, realizowanego etapowo przez wyznaczone dwa cele 

strategiczne: 

 Cel 1: Obniżenie liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych do poziomu nie 

więcej niż 2 osoby w roku 2020; 

 Cel 2: Obniżenie liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych do poziomu nie 

więcej niż 2 osoby w roku 2027. 

Wizja zobowiązuje do przestrzegania kluczowych zasad opisanych w dokumencie i oznacza, 

że: 

 Działania chroniące życie i zdrowie wszystkich uczestników ruchu drogowego powinny 

być traktowane priorytetowo i stawiane ponad mobilnością i innymi celami 

funkcjonowania systemu transportu; 

 System transportu powinien być tak projektowany, budowany, eksploatowany i 

zarządzany, aby mógł kompensować niedoskonałości i wybaczać błędy jego 

użytkowników, ze szczególną uwagę przykładana do warunków bezpieczeństwa 

niechronionych uczestników ruchu; 

 Ograniczanie liczby wypadków drogowych oraz ich konsekwencji jest podstawowym 

obowiązkiem wszystkich tworzących, zarządzających i korzystających z systemu 

transportowego. 

Struktura programu przedstawiona jest w (Tabela III.3), przedstawia ona cele szczegółowe 

realizowanej wizji wraz z priorytetami. 

Tabela III.3 Struktura Strategię Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Olsztyna na lata 2014-2020 

Cele szczegółowe Priorytety 

Działania systemowe 

Wzmocnienie struktur organizacyjnych 

Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego 

Działania sektorowe 

Bezpieczeństwo 
kierowcy 

Przeciwdziałanie ignorowaniu przepisów i praw 

Pasy i inne urządzenia ochronne 

Alkohol i inne podobnie działające środki 

Bezpieczeństwo 
pieszego i rowerzysty 

Drogowe środki ochrony pieszych i rowerzystów 

Zachowania kierowców, pieszych i rowerzystów 

Edukacja kierowców, pieszych i rowerzystów 

Bezpieczna 
infrastruktura drogowa 

Bezpieczna sieć ulic i skrzyżowań 

Działania kontrolne 

Nowoczesne systemy zarządzania ruchem 

Bezpieczny pojazd Działania kontrolne 
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Edukacja i promocja w zakresie nowoczesnych 
technik kontroli pojazdów 

Edukacja i promocja w zakresie nowoczesnych 
technik kontroli pojazdów 

Efektywny system 
ratownictwa i opieki 

powypadkowej 

Optymalizacja działań ratowniczych 

Pierwsza pomoc 

Wsparcie ofiar wypadków 
 Źródło: Na podstawie Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Olsztyna na lata 2014-2020 

Źródłami finansowania działań zawartych w Strategii mogą być środki budżetowe miasta, 

regionu w tym środki budżetów sektorowych tj.: policji, straży pożarnej, zdrowia, dróg 

krajowych przeznaczonych na pozycję „bezpieczeństwo ruchu drogowego”. Ponadto środki 

przewidziane w WPF, z programów regionalnych UE w ramach funduszy strukturalnych, 

pożyczek międzynarodowych instytucji, a także środków organizacji pozarządowych i instytucji 

prywatnych. 
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IV. UWARUNKOWANIA LOKALNE – OGÓLNA STRATEGIA  

Poniższy nagłówek zawiera opis celów strategicznych i szczegółowych, charakterystykę stanu 

istniejącego, identyfikację obszarów problemowych, aspekty organizacyjne i finansowe. 

IV.1. Cele strategiczne i szczegółowe 

Cele Planu gospodarki niskoemisyjnej wpisują się w cele przyjęte na poziomie Unii 

Europejskiej, w zakresie transformacji gospodarki Europy w kierunku niskoemisyjnym. 

Wyznaczone cele szczegółowe na poziomie lokalnym dla Miasta Olsztyna wpisują się w cel 

strategiczny. Dla Olsztyna przyjmuje się następujące cele w ramach Planu gospodarki 

niskoemisyjnej: 

Cel strategiczny: transformacja Miasta Olsztyna w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, 

poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę efektywności energetycznej, 

wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i poprawę jakości powietrza. 

 Cel szczegółowy 1: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku. 

 Cel szczegółowy 2: zmniejszenie zużycia energii do 2020 roku. 

 Cel szczegółowy 3: zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 

2020 roku. 

Realizacja celów szczegółowych wspomagają również osiągnięcie celów określonych w 

Dyrektywnie CAFE dotyczących dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu do 

roku 2020. 

Wartości poszczególnych celów zestawiono w rozdziale Harmonogram rzeczowo-finansowy 

realizacji zadań. 

Przyjęte cele są zgodne z krajowymi, wojewódzkimi i innymi gminnymi dokumentami 

strategicznymi. Miasto będzie dążyło do realizacji wyznaczonych celów poprzez realizację 

działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych zdefiniowanych w niniejszym Planie. 

IV.2. Charakterystyka stanu istniejącego 

Miasto Olsztyn położone jest w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego. 

Olsztyn od 1999 roku jest stolicą województwa. Miasto jest głównym ośrodkiem regionu pod 

kątem gospodarczym, kulturalnym, komunikacyjnym i edukacyjnym, stanowi siedzibę władz 

oraz kluczowych instytucji województwa. Geograficznie miasto ulokowane jest na Pojezierzu 

Olsztyńskim (część Pojezierza Mazurskiego), nad rzeką Łyną. 

W układzie administracyjnym Olsztyn podzielony jest na 23 osiedla: Brzeziny, Dajtki, 

Generałów, Grunwaldzkie, Gutkowo, Jaroty, Kętrzyńskiego, Kormoran, Kortowo, Kościuszki, 

Likusy, Mazurskie Nad Jeziorem Długim, Nagórki, Pieczewo, Podgrodzie, Podleśna, 

Pojezierze, Redykajny, Śródmieście, Wojska Polskiego, Zatorze i Zielona Górka (Rysunek 3). 

Obszar miasta obejmuje powierzchnię 87,9 km2, co stanowi około 0,7% powierzchni 

województwa. 
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Rysunek 2. Plan ogólny Miasta Olsztyna 

źródło: serwis internetowy mapy akustycznej Olsztyna 

 



 

 

 

 

S
tr

o
n
a
4

3
 

 
Rysunek 3. Podział administracyjny miasta Olsztyna - stan na 2012 rok  

źródło: Raport o stanie miasta Olsztyn za lata 2010 – 2011 z 2012 r. 

Na obszarze Olsztyna zlokalizowany jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Składa on się z 

17 wydziałów, na których, kształci się 27 tys. studentów oraz 600 doktorantów i 1,5 tys. osób 

na studiach podyplomowych. UWM stanowi największy ośrodek oświatowy w województwie 

Warmińsko-Mazurskim. 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (poza kilkoma budynkami znajdującymi się w 

centrum miasta Olsztyna) zlokalizowany jest w na Osiedlu Kortowo. Teren należący do UWM 

to 161 hektarów przylegających do Jeziora Kortowskiego. Obszar znajdujący się w gestii 

uczelni podzielony jest na 3 osiedla tj. Kortowo I, Kortowo II, Kortowo III. 

IV.2.1. Sytuacja demograficzna 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Olsztynie, pod koniec 2013 roku miasto 

zamieszkiwało 174 675 osób, z czego 53% stanowiły kobiety, a 47% mężczyźni. Gęstość 

zaludnienia wynosiła 1978 osób/km2. W mieście zauważalny jest długoterminowy trend 

zmniejszania się liczby mieszkańców. W epizodach dwurocznych następuje nieznaczny 

przyrost liczby ludności (od 0,02% do 0,18%), który jest niwelowany wyższymi wskaźnikami 

spadku liczby ludności ( od 0,44% do 0,61%). Sytuacja ta jest determinowana przede 

wszystkim wchodzeniem w wiek produkcyjny mało licznych roczników przy jednoczesnym 

wzroście liczebności społeczeństwa w wieku poprodukcyjnym.  
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Tabela IV.1. Liczba ludności Miasta Olsztyna w latach 2008 – 2013 

Źródło: GUS, 2013 

Według danych GUS z 2013 roku, największy odsetek mieszkańców Olsztyna stanowią osoby 

w wieku produkcyjnym. Prognoza liczby ludności, opracowana na potrzeby „Raportu o stanie 

miasta Olsztyn” z 2011 roku, przewiduje w przeciągu następnych 20 lat wzrost udziału 

mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Zjawisko starzenia się społeczeństwa wraz ze 

spadkiem liczby urodzeń jest niepożądane i może niekorzystnie wpłynąć na dalszy rozwój 

miasta. Wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym zwiększy zapotrzebowanie na usługi 

zdrowotne, natomiast zmniejszy się liczba osób korzystających z oświaty. 

 
Wykres 1. Struktura wiekowa ludności Miasta Olsztyna  

Źródło: Raport o stanie miasta Olsztyn za lata 2010, 2011 z 2012 r. 

W 2013 roku stopa bezrobocia w mieście osiągnęła 6,4% (GUS, 2013). Jest to nieznaczny 

wzrost w porównaniu z rokiem 2012, w którym stopa bezrobocia wynosiła 6,3%. Liczba osób 

bezrobotnych wzrasta w niskim tempie. 

Prognozy liczby ludności (Wykres 2), opracowane przez GUS w 2010 roku, wskazują na 

możliwość zwiększenia się liczby mieszkańców do 2030 roku, co będzie spowodowane 

napływem ludności ze względu na zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka 

metropolitalnego, większej szansy na zatrudnienie oraz na wzrost jakości życia. 

 
Wykres 2. Prognoza ludności dla Olsztyna 

źródło: GUS, 2013 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba 
mieszkańców 

(tys.) 

kobiety 94 452 94 463 93 590 93 631 93 194  93 343 

mężczyźni 81 690 81 994 81 798 81 789 81 447 81 332 

ogółem 176 142 176 457 175 388 175 420 174 641 174 675 
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IV.2.2. Energetyka 

Na terenie Miasta Olsztyna dystrybucją ciepła zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (MPEC), dystrybucją energii elektrycznej ENERGA-OPERATOR 

S.A., a gazu ziemnego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 

IV.2.2.1. Zaopatrzenie w ciepło 

Ciepło na potrzeby Miasta Olsztyna wytwarzane jest w dwóch źródłach centralnych: 

 Ciepłowni Kortowo – stanowiącej własność spółki MPEC w Olsztynie, 

 Elektrociepłowni Michelin, 

 Kotłownie lokalne opalane węglem i gazem ziemnym, 

 Indywidualne źródła ciepła. 

Ciepło wytworzone w źródłach centralnych dostarczane jest do odbiorców końcowych poprzez 

Miejską Siecią Ciepłowniczą – należącą do MPEC. Ponadto bezpośrednio z Elektrociepłowni 

Michelin ciepło dostarczane jest do Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze”, która posiada 

własną spółdzielczą sieć ciepłowniczą.  

IV.2.2.1.1. Ciepłownia Kortowo 

Ciepłownia Kortowo do produkcji energii cieplnej wykorzystuje procesy energetycznego 

współspalania biomasy z węglem kamiennym. Eksploatowana instalacja posiada wydajność 

cieplną na poziomie 174 MW. Składa się z 6 kotłów wodnych o wydajności nominalnej 29 MW 

każdy. Charakterystykę kotłów eksploatowanych w ciepłowni poniżej w (Tabela ). 

Tabela IV.2. Charakterystyka technologiczna Ciepłowni Kortowo 

Lp. 
Wyszczegól

nienie 
Jedn. K1 K2 K3 K4 K5 K6 Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Typ - 
WR
25 

WR
25 

WR25 
WR
25 

WR
25 

WR
25 

- 

2. Producent - Raciborska Fabryka Kotłów „Rafako” - 

3. 
Wydajność 
nominalna 

MWt 29,1 29,1 
29,
1 

29,1 29,1 29,1 wg DTR 

4. 

Wydajność 
osiągalna 

(maksymalna 
trwała) 

MWt 35* 35* 
29,
1 

29,1 29,1 29,1 
(*) – bez 
gwarancji 

sprawności 

5. 
Typ instalacji 
odpylającej 

- Cf Cf 
F
W 

FW BC FW 

Cf - cyklofiltr 
(multicyklon

+filtr 
workowy) 

BC – 
bacteria 
cyklonów 

C41 
FW – filtr 
workowy 
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6. 
Sprawność 
instalacji 

odpylającej 

stężen
ie na 
wyjści

u 
mg/N

m3 

<10
0 

<100 
<2
5 

<25 
<40

0 
<25 

suche gazy 
odlotowe i 

6% O2 

źródło: MPEC Spółka z o.o. luty 2015 rok 

Poza systemem ciepłowniczym MPEC Spółka z o.o. eksploatuje 6 kotłowni gazowych z 

łącznym zapotrzebowaniem ciepła 5,3 MW. W sezonie zimowym oba źródła EC ”Kortowo” i 

EC ”Michelin Polska S.A.” pracują w układzie rozciętym, natomiast latem potrzeby całego 

systemu najczęściej pokrywa jedno z tych źródeł (MPEC Spółka z o.o. marzec 2012 rok). W 

(Tabela ) przedstawione zostały roczne emisje zanieczyszczeń w obiektach MPEC w latach 

2005-2014. 

Tabela IV.3. Zestawienie rocznych emisji zanieczyszczeń ze wszystkich obiektów MPEC Sp. z o.o. w 
Olsztynie 

Lp. Rok 

Emisja zanieczyszczeń 

SO2 NO2 CO Pył 

CO2 

 ogółem 
MPEC 

C 
„KORTOWO”  

Przydział 
uprawnień 
wg KPRU 

(WR-25) 

Mg/a 

1 2005 346 176 111 198 132626 130394 163700 

2 2006 252 201 105 170 150904 149127 163700 

3 2007 201 162 122 96 137543 135899 163700 

4 2008 369 210 125 120 154823 153121 149127 

5 2009 403 214 115 97 154071 152333 149127 

6 2010 333 193 164 99 142223 140305 149127 

7 2011 392 168 83 77 142290 138535 149127 

8 2012 528 198 98 74 150025 143593 149127 

9 2013 369 128 52 36 125670 121479 93022 

10 2014 406 117 70 37 105730 100081 76839 
źródło: MPEC Spółka z o.o. luty 2015 rok 

Koncern Michelin Polska zamierza zaprzestać działalności ciepłowniczej na rzecz miasta. 

W celu uzupełnienia mocy wytwórczych i zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw ciepła dla 

mieszkańców Olsztyna konieczne jest wybudowanie nowego źródła ciepła. Projekt budowy 

instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej z odpadów komunalnych realizowany jest 

przez spółkę MPEC w formule partnerstwa publiczno - prywatnego. Po zrealizowaniu 

inwestycji, Miejską Sieć Ciepłowniczą zasilać będą ciepłownia Kortowo oraz nowa instalacja, 

natomiast elektrociepłownia Michelin zostanie wyłączona z eksploatacji. Ciepło na potrzeby 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” będzie dostarczane przez MPEC w Olsztynie. 

Zapotrzebowanie Miejskiego systemu Ciepłowniczego na ciepło, z uwzględnieniem potrzeb 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” wynikać będzie z procesów termomodernizacji oraz 

racjonalizacji zużycia ciepła przez odbiorców. Jednocześnie realizowane będą podłączania 

nowych obiektów, które powstawać będą w procesie rozwoju miasta. Kontynuowana będzie 

realizacja podłączeń obiektów wskutek zmiany sposobu ogrzewania (likwidacja niskiej emisji). 
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Nowe podłączenia równoważyć będą procesy wzrostu efektywności energetycznej budynków 

i oszczędności w zużyciu energii. Szacowane zapotrzebowanie Miejskiego Systemu 

Ciepłowniczego przedstawiono na (Rysunek 4). 

Rysunek 4. Zapotrzebowanie na ciepło Miejskiego Systemu Ciepłowniczego 

Źródło: MPEC Spółka z o.o. luty 2015 rok 

Prognozowane emisje CO2 ze źródeł obecnie eksploatowanych przez MPEC 

na tle obecnego i przewidywanego przydziału uprawnień przedstawiono na (Rysunek 5). 

 

Rysunek 5. Prognozowane emisje CO2 w latach 2012-2023 i przydziały uprawnień do emisji 

źródło: (MPEC Spółka z o.o. marzec 2012 rok) 

Budowa nowego źródła 

Planowana elektrociepłownia ma zastąpić obecnie funkcjonującą elektrociepłownię należącą 

do Michelin Polska S.A.. Projekt zakład budowę elektrociepłowni wykorzystującej technologię 

spalania paliwa alternatywnego pochodzącego z odpadów komunalnych, uzupełnianą 

technologią spalania gazu ziemnego, oleju opałowego lub biomasy. Elektrociepłownia 

spalająca paliwo alternatywne w ilości ok. 85-100 tys. ton rocznie będzie stanowić odrębną 

instalację, zajmie istotną rolę w systemie ciepłowniczym miasta (25-30 MWt), a czas jej pracy 

z równomiernym obciążeniem szacuje się na ok. 7800 godzin w ciągu roku (z uwzględnieniem 

przerw technologicznych) (MPEC Sp. z o.o. 2014). Budowa nowego źródła energii stanowi 
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obszar problemowy Miasta Olsztyna. Szczegółowy opis planowanych działań w zakresie 

budowy nowego źródła energii cieplnej przedstawiono w Zadaniu 5.1.1. 

IV.2.2.1.2. Elektrociepłownia Michelin 

EC została uruchomiona w 1965 r. jako wspólne źródło ciepła dla Zakładu (wtedy „Stomil”, 

obecnie Michelin Polska S.A.) i Miasta. Obecnie w EC są zainstalowane następujące jednostki 

podstawowe (Energoekspert sp. z o.o. 2011): 

 3 pyłowe kotły parowe OP70 (na parametr pary 10 MPa i 510°C i wydajności 70t/h); 

dwa rok budowy 1965r i jeden 1978 r., 

 1 turbina upustowo - przeciwprężna o mocy osiągalnej 22,5 MW - rok budowy 1985, 

 6 rusztowych kotłów wodnych WR25 - lata budowy 1973 – 1981 (parametry wody 

maksymalne 150oC; 2,5 MPa; moc osiągalna 29 MW każdy). 

Turbina o przełyku 180 t/h pary posiada 2 upusty regulowane przy ciśnieniach 1,7 MPa i 0,8 

MPa; na wylocie turbiny jest zainstalowany wymiennik ciepłowniczy o mocy maks. 80 MW. 

Wymiennik ten jest podstawowym źródłem ciepła – wspólnym dla Zakładu i Miasta, 

produkującym ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną. Kotłownia wodna z kotłami WR25 

spełnia rolę szczytowego źródła ciepła. Ogólna charakterystyka EC Michelin przedstawiona 

została w (Tabela ). 

Tabela IV.4. Charakterystyka ogólna EC Michelin 

Wyszczególnienie Parametr 

Rok uruchomienia elektrociepłowni  1968 

Rok uruchomienia ostatniego turbozespołu  1985 

Rodzaj i parametry paliwa podstawowego  
węgiel kamienny; 

Q = 22 000-24 000 kJ / kg 

Sprawność kotłów OP70 86% 

Sprawność kotłów WR25 78% 

Liczba kotłów energetycznych: OP70 3  

Wydajność znamionowa kotłów 
energetycznych  

210 t/h 

Wydajność osiągalna kotłów 
energetycznych  

210 t/h 

Liczba turbozespołów  1 

Moc znamionowa turbozespołów  25,0 MW 

Moc osiągalna elektryczna brutto  22,5 MW 

Moc osiągalna elektryczna netto  21,8 MW 

Liczba kotłów ciepłowniczych WR25 6 

Moc znamionowa kotłów ciepłowniczych  175 MW 

Moc osiągalna kotłów ciepłowniczych  175 MW 

Moc osiągalna cieplna  294 MW 

Moc osiągalna cieplna w skojarzeniu  102 MW 

Moc osiągalna cieplna przy osiągalnej mocy 
elektrycznej  

118 MW 

Moc elektryczna przy osiągalnej mocy 
cieplnej  

22,5 MW 

Liczba emitorów  2 

Urządzenia odpylające: elektrofiltry 2 i 3 – polowe (kotły OP nr 1, 2, 3) multicyklony (6 
kotłów WR) 
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Redukcja NOx na kotłach : palniki niskoemisyjne (kotły nr OP nr 1, 2, 3) 
źródło: (Energoekspert sp. z o.o. 2011) 

Dodatkowo w zakładzie istnieje instalacja odzysku ciepła z procesów technologicznych do 

produkcji wody grzewczej, której moc wynosi 6 MW (ok. 110 000 GJ/rok) wykorzystywane dla 

celów podgrzewania c.w.u. na terenie Zakładu. (Energoekspert sp. z o.o. 2011) 

Całkowita produkcja ciepła dla celów Zakładu i dla Miasta z Michelin Polska S.A. w latach 2005 

– 2010 przedstawiona została w (Tabela ). (Energoekspert sp. z o.o. 2011) 

Tabela IV.5. Wielkości potrzeb cieplnych dla Michelin Polska S.A. i dla Miasta Olsztyna w latach 2005 – 
2010 

Rok  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Potrzeby Michelin 

c.o. GJ 
212 
285 

241 
146 

273 
828 

313 
993 

311 
860 

343 
909 

c.w.u. GJ 
13 

510 
14 

033 
13 

737 
18 

288 
22 

764 
25 

589 

technologi
a 

GJ 
1 

014 
685 

984 
474 

1 130 
934 

1 105 
692 

860 
845 

1 048 
533 

moc MW 56,7 63,15 64,05 64,05 64,05 64,05 

Sprzedaż 
na 

potrzeby 
Miasta 

  

Potrzeby 
MPEC 

ilość GJ 
990 
541 

779 
675 

853 
679 

602 
143 

733 
310 

983 
660 

moc MW 
109,

9 
109,9 95 95 95 95 

Potrzeby 
SM 

Pojezierze 

ilość GJ 
337 
541 

321 
107 

310 
199 

286 
946 

295 
065 

322 
119 

moc MW 39 39 36 36 36 36 

Łączne 

ilość GJ 
1 

328 
082 

1 100 
782 

1 163 
878 

889 
089 

1 028 
375 

1 305 
779 

moc MW 
148,

9 
148,9 131 131 131 131 

Łączna 
produkcj

a 

EC 
Michelin 

ilość GJ 
2 

568 
562 

2 340 
435 

2 582 
377 

2 327 
062 

2 223 
844 

2 723 
810 

moc MW 
205,

6 
212,0

5 
195,0

5 
195,0

5 
195,0

5 
195,0

5 
źródło: (Energoekspert sp. z o.o. 2011) 

Produkcja energii elektrycznej brutto w EC Michelin za rok 2010 wyniosła 86 953 MWh i była 

w całości wykorzystana na własne potrzeby Michelin Polska S.A. (Energoekspert sp. z o.o. 

2011) 

Ilość wyemitowanych zanieczyszczeń w wyniku spalania paliw w EC Michelin w latach 2005–

2010 przedstawia (Tabela ). 

Tabela IV.6. Wielkości emisji ze spalania paliw w EC Michelin w latach 2005 – 2010 

Substancja SO2 NOx pył CO2 popiół 

jednostka Mg/rok Mg/rok Mg/rok 
tys. 
Mg/rok 

Mg/rok 

lata 2005 
I p 713,709 323,273 75,478 

282,924 31 473,30 
II p 343,631 247,373 42,969 
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2006 
I p 517,192 298,03 62,294 

274,353 25 460,24 
II p 434,852 218,921 30,15 

2007 
I p 400,562 302,858 59,048 

308,16 
Brak 
danych II p 491,95 260,494 29,351 

2008 
I p 443,781 255,675 27,415 

256,373 28 980,400 
II p 424,448 238,248 31,807 

2009 
I p 391,591 276,575 30,515 

253,977 23 826,10 
II p 310,556 214,861 27,203 

2010 
I p 283,378 314,538 46,834 

303,031 24 169,26 
II p 370,229 160,321 36,428 

źródło: (Energoekspert sp. z o.o. 2011) 

IV.2.2.1.3. Kotłownie lokalne i indywidualne 

Pozostała część potrzeb cieplnych miasta pokrywana jest z kotłowni lokalnych, źródeł 

indywidualnych zasilanych paliwami kopalnymi (głównie gazem ziemnym) i OZE.  

W skład kotłowni lokalnych wliczane są kotłownie wytwarzające ciepło dla potrzeb własnych 

obiektów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej, oraz wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych. Paliwem wykorzystywanym w wymienionych kotłowniach jest głównie gaz 

ziemny ale także olej opałowy, biomasa lub węgiel. (Energoekspert sp. z o.o. 2011) 

Niektóre kotłownie lokalne posiadają układ sieci niskoparametrowych zasilających okoliczne 

obiekty. Wykorzystywane są również instalacje solarne dla wspomagania ogrzewania w 

zakresie zaopatrzenia w c.w.u. Na terenie Olsztyna występują również instalacje 

wykorzystujące odzysk ciepła z urządzeń technologicznych z przeznaczeniem dla celów 

przygotowywania c.w.u. (Energoekspert sp. z o.o. 2011) 

W ramach przygotowywania Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe (Energoekspert sp. z o.o. 2011) przeprowadzono ankietyzację i uzyskano 

informacje o istniejących kotłowniach lokalnych i innych źródłach eksploatowanych przez 

poszczególnych właścicieli. Wśród zinwentaryzowanych źródeł ciepła (nie uwzględniając 

źródeł zasilających centralny system ciepłowniczy) wyszczególniono 100 obiektów: 

 16 kotłowni o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW, a w tym: 

 10 kotłowni na gaz ziemny; 

 1 kotłownia na biogaz; 

 3 kotłownie na węgiel; 

 2 kotłownie dwupaliwowe (gaz i zrębki drzewne, gaz ziemny i gaz z pyrolizy) 

 67 kotłowni o mocach zainstalowanych większych od 0,1 MW, a mniejszych od 1 MW, 

a w tym: 

 59 kotłowni na gaz ziemny; 

 5 kotłowni na olej opałowy; 

 2 kotłownie na węgiel; 

 1 kotłownia dwupaliwowa (gaz ziemny i olej opałowy); 

 17 kotłowni o mocach zainstalowanych mniejszych od 0,1 MW, a w tym: 
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 14 kotłowni na gaz ziemny; 

 1 kotłownia na olej opałowy; 

 2 kotłownie na węgiel; 

 4 obiekty wyposażone w instalacje solarne dla celów c.w.u. 

Niektóre z kotłowni lokalnych zasilają obiekty zlokalizowane wokół kotłowni przy wykorzystaniu 

niskoparametrowych sieci, ale zawsze dotyczy to kompleksu tego samego właściciela. Takimi 

kotłowniami jest też 6 kotłowni gazowych eksploatowanych przez MPEC. (Energoekspert sp. 

z o.o. 2011) 

Łączna moc zainstalowana w źródłach wymienionych powyżej wynosi ok. 58 MW z czego 70% 

stanowią kotłownie gazowe, 5% kotłownie olejowe, 9% OZE, a pozostałe 16% mocy 

zainstalowanych jest w kotłowniach węglowych (Energoekspert sp. z o.o. 2011). Wykres 

procentowy kotłowni przedstawiono na (Rysunek 6). 

 
Rysunek 6. Kotłownie lokalne na terenie miasta Olsztyna 

źródło: http://www.ec.olsztyn.pl 

Indywidualne źródła ogrzewania 

W ramach sporządzania ZPZC, przy pomocy ankiet, rozpoznano wielkości zapotrzebowania 

na ciepło zaopatrywane przy wykorzystaniu urządzeń opalanych węglem.  

Na podstawie informacji uzyskanych od poszczególnych administratorów określono ilości 

budynków, w których ogrzewanie pomieszczeń prowadzone jest przy wykorzystaniu kotłów 

węglowych. Są to 24 jedno lub dwu rodzinne budynki mieszkaniowe, oraz 118 budynków 

wielorodzinnych, a także 2 obiekty użyteczności publicznych. Niezależnie od tych informacji 

na podstawie analiz własnych wynikających z bazy danych budynków określono stosowne 

wielkości dające obraz o szacunkowych ilościach budynków ogrzewanych tym sposobem. 

Wielkości zapotrzebowania mocy z indywidualnych źródeł węglowych na obszarze Olsztyna 

wynosi, ok. 58 MW, co pozwala zapewnić zapotrzebowanie ciepła na poziomie, ok. 330 TJ/rok. 

(Energoekspert sp. z o.o. 2011) 

W ZPZC, przyjmując średnią wartość opałową węgla na poziomie 20 MJ/kg oraz średnią 

sprawność urządzeń przetwarzających paliwa w energię cieplną na poziomie 60%, określono 
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ilość węgla niezbędnego do zapewnienia ciągłości zasilania obiektów wykorzystujących paliwa 

stałe na ok. 28 tys. Mg/rok. (Energoekspert sp. z o.o. 2011) 

Ilość energii chemicznej w węglu wykorzystywanym przez Michelin Polska S.A. wynosi ok. 4,4 

tys. TJ/rok, co przy średniej wartości opałowej na poziomie 23 MJ/kg oraz średniej sprawności 

80%, daje rocznie ok. 240 tys. Mg paliwa stałego. Ilość miału węglowego wykorzystywana 

przez MPEC, wg informacji uzyskanych bezpośrednio ze Spółki wynosi ok. 69 tys. Mg/a. 

(Energoekspert sp. z o.o. 2011) 

IV.2.2.1.4. Sieć ciepłownicza 

Sieć ciepłownicza miasta Olsztyna budowana jest od 1978 roku. Aktualnie MSC składa się z 

systemu sieci ciepłowniczych eksploatowanego przez MPEC oraz odrębnego systemu 

eksploatowanego przez SM Pojezierze i wewnętrznego Michelin Polska S.A. (Energoekspert 

sp. z o.o. 2011) 

Łączna długość MSC na terenie Olsztyna (eksploatowanych przez MPEC oraz SM Pojezierze) 

to ok. 165 km, w tym w technologii kanałowej długość wynosi ok. 77 km (46,7%), a w 

technologii preizolowanej długości ok. 88 km (53,3%). (Energoekspert sp. z o.o. 2011) 

Długość sieci ciepłowniczych, eksploatowanych wyłącznie przez MPEC stanowi około  157,2 

km (155,0 km sieci stanowiące własność MPEC), w tym (MPEC Sp. z o.o. 2015): 

 96,5 km stanowią rury preizolowane wykonane w technologii bezkanałowej; 

 58,5 km stanowi sieć kanałowa, o kanałach nieprzechodnich, prefabrykowanych oraz 

sieć przechodząca przez piwnice budynków; 

 2,2 km stanowią nadziemne sieci, co znajdują się na terenach podmokłych, przy 

rzekach, bocznicach kolejowych. 

Straty ciepła na przesyle miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie w latach 2012–2014 

wynosiły od 13,0% do 15,3% (MPEC Sp. z o.o. 2015).  

Wśród odbiorców zaopatrywanych w ciepło przez MPEC ok. 80% jest wyposażonych 

w centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową, zaś pozostałe 20% jedynie w centralne 

ogrzewanie. Nośnikiem ciepła w sieci ciepłowniczej jest gorąca woda. (Energoekspert sp. z 

o.o. 2011) 

Miejska sieć ciepłownicza jest zasilana w energię z dwóch zawodowych źródeł: 

 Ciepłowni Kortowo, będącej własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie; 

 Elektrociepłowni Michelin Polska S.A. 

W 2014 roku udział produkowanego ciepła z Ciepłowni Kortowo wyniósł około 50%. W okresie 

letnim dostawa ciepła do MSC (łącznie z potrzebami SM Pojezierze) na potrzeby ciepłej wody 

w wielkości ok. 25 MW odbywa się zazwyczaj z jednego źródła ciepła. Uzależnione jest to od 

wzajemnych porozumień pomiędzy MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie i Michelin Polska S.A., a 

także potrzeb remontowo-konserwacyjnych obu źródeł. (MPEC Sp. z o.o. 2015) 

Zapotrzebowanie ciepła dla systemu MPEC w latach 2011 – 2014 przedstawiono poniżej w 

(Tabela ). 
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Tabela IV.7. Zapotrzebowanie ciepła dla systemu MPEC Olsztyn w latach Olsztyn w latach 2011 – 2014 r. 

Rodzaj 
odbiorców 

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła 

MW GJ/rok 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

BUDOWNICTWO 
INDYWIDUALNE 

1,892 1,914 1,922 1,938 
9 

162,19 
10 

320,92 
10 

141,66 
9 

101,40 

BUDOWNICTWO 
WIELORODZINNE 

4,317 7,266 4,443 1,979 
11 

672,74 
18 

248,40 
20 

564,24 
12 

073,63 

SPÓŁDZIELNIE 
MIESZKANIOWE 

74,71 73,698 71,798 70,854 
617 

029,78 
634 

098,96 
606 

001,37 
561 

176,97 

WSPÓLNOTY 
MIESZKANIOWE 

73,558 75,24 82,496 88,418 
454 

289,46 
486 

990,66 
491 

778,82 
480 

976,76 

GOSPODARKA 
KOMUNALNA 

6,397 5,971 6,054 6,352 
32 

161,72 
32 

064,35 
32 

846,92 
31 

278,54 

OŚWIATA 66,477 70,25 57,283 57,252 
320 

922,82 
365 

278,40 
349 

825,08 
317 

693,69 

SŁUŻBA 
ZDROWIA 

13,117 16,296 15,689 17,035 
83 

217,60 
83 

880,42 
89 

955,56 
77 

367,84 

URZĘDY I 
ADMINISTRACJA 

19,121 19,589 17,763 17,213 
102 

455,78 
110 

140,47 
101 

881,02 
93 

537,84 

HANDEL I 
USŁUGI 

7,634 8,184 8,186 7,868 
38 

469,92 
39 

978,07 
38 

587,18 
30 

984,49 

PRZEMYSŁ 3,907 3,907 3,516 3,335 
16 

393,67 
17 

569,59 
15 

072,65 
12 

548,72 

POZOSTALI 36,754 33,843 32,835 32,963 
134 

212,25 
142 

013,75 
136 

382,51 
120 

717,31 

Razem 
307,88

4 
316,15

8 
301,98

5 
305,20

7 
1 819 

987,92 
1 940 
583,97 

1 893 
037,01 

1 747 
457,19 

źródło: MPEC Spółka z o.o. luty 2015 rok 

IV.2.2.1.5. Podsumowanie zapotrzebowania na moc cieplną 

W ZPZC zapotrzebowanie na moc cieplną na terenie Olsztyna określono na poziomie ok. 595 

MW, w tym (Energoekspert sp. z o.o. 2011): 

  326 MW dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego; 

  123 MW dla obiektów użyteczności publicznej; 

  146 MW dla usług komercyjnych i wytwórczości. 

Wielkości potrzeb mocy cieplnej procentowo w układzie rodzajowym odbiorców przedstawia 

(Rysunek 7). 
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Rysunek 7. Zapotrzebowanie na moc cieplną w Olsztynie w roku 2010 

źródło: (Energoekspert sp. z o.o. 2011) 

W ZPZC zużycie roczne ciepła na terenie miasta oszacowano na 4 843 TJ, w tym dla potrzeb 

budownictwa mieszkaniowego 2 267 TJ. Zapotrzebowanie ciepła pokrywane było w zakresie 

mocy przez (Energoekspert sp. z o.o. 2011): 

 system ciepłowniczy w wielkości 404 MW ( w tym 36 MW SM Pojezierze i 64 MW 

technologii Michelin Polska S.A.); 

 gaz ziemny w wielkości 118 MW; 

 ogrzewanie węglowe w wielkości 58 MW; 

 inne (olejowe, energia elektryczna ) w wielkości 8 MW; 

 OZE w wielkości 7 MW. 

W układzie procentowym udziały sposobu pokrycia potrzeb: mocy cieplnej obrazuje (Rysunek 

8). 
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Rysunek 8. Sposób pokrycia mocy cieplnej odbiorców w Olsztynie w 2010 r. 

źródło: (Energoekspert sp. z o.o. 2011) 

Na podstawie powyższych danych oraz łącznej powierzchni użytkowej mieszkań w Olsztynie 

w 2010 r., w budownictwie mieszkaniowym, oszacowano jednostkowe zapotrzebowanie na 

moc cieplną oraz na energię cieplną wynoszące odpowiednio: ok. 78 W/m2 i 151 kWh/m2. 

(Energoekspert sp. z o.o. 2011) 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i umożliwienia ograniczenia niskiej emisji w 

mieście koniecznym jest przeprowadzenie działań modernizacyjnych sieci ciepłowniczej i 

zapewnienie dla niej nowego źródła ciepła. 

W PGN potwierdzono analizę potencjału wymiany źródeł ciepła z Programu ochrony 

powietrza, która zakłada wymianę sposobu ogrzewania w 310 tys. m2 (przy 78 W/m2 moc 

szacuje się na około 24 MW) lokalów opalanych paliwami stałymi (węglem oraz drewnem) na 

ogrzewanie bezemisyjne (MSC) albo niskoemisyjne (sieć gazowa). Szczegóły zadań opisano 

w rozdziale VII. Dla zapewnienia odpowiedniego potencjału przesyłowego MSC niezbędnym 

jest określenie potencjału obszarowego i porównanie go z potencjałem przesyłowym 

istniejącej infrastruktury sieciowej. Podstawowym dokumentem w zakresie planowania 

energetycznego w gminie są Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe. Zgodnie z art. 19 Prawa energetycznego ZPZC powinien określać: 

 ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe;  

 przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych;  

 możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z 

uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach 
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energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz 

zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;  

 możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;  

 zakres współpracy z innymi gminami. 

IV.2.2.2. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Na obszarze Miasta za przesyłanie energii elektrycznej odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest 

ENERGA-OPERATOR S.A. Funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego na terenach związanych z zasilaniem obiektów kolejowych, pełni PKP 

Energetyka S. A. (Energoekspert sp. z o.o. 2011) 

Lista przedsiębiorców posiadają koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, których 

siedziba zlokalizowana jest na obszarze miasta Olsztyna przedstawia (Tabela ). 

Tabela IV.8. Lista przedsiębiorców posiadają koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej na obszarze 
Olsztyna 

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa 
Data wydania 

koncesji 
Data ważności 

koncesji 

1 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o. 
2011-05-13 2021-05-16 

2 
Mała Elektrownia Wodna w Łęgutach Józef 

Soroka 
2004-12-30 2020-12-31 

3 
Mała Elektrownia Wodna w Kieilinach 

Danuta Soroka 
2004-12-30 2020-12-31 

4 
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy 

Henryk Czarniecki 
2004-11-05 2020-11-10 

5 PAJTUŃSKI MŁYN Ewa Mielka 2004-10-12 2014-10-20 

6 
Mała Elektrownia Wodna Nowe 

Marcinkowo 
2004-10-06 2020-12-31 

7 
W. Żukowski, J. Dzioba, s.c. MEW 

USTRYCH spółka cywilna 
2004-09-28 2025-12-31 

8 Mała Elektrownia Wodna Spółka z o.o. 2004-10-12 2020-10-20 

9 
Mała Elektrownia Wodna s.c Jolanta 

Sacewkz, Lech Grabski 
2004-10-12 2024-10-20 

10 Mała Energetyka Wodna Soroka i S-ka s.c 2005-01-05 2020-12-31 

11 
Przedsiębiorstwo Produkcyjne - Grażyna 

Rydel 
2004-10-29 2020-12-31 

12 Mieczysław Eidtner 2004-12-22 2020-12-31 

13 Mała Elektrownia Wodna WILKOWO 2004-11-23 2020-11-30 

14 
BIURO HANDLU FIDELIX Ustyjańczuk 

Wioletta 
2004-12-02 2016-12-10 

15 
MEW s.c. Mariusz Stafiniak, Bolesław 

Jurewicz 
2004-10-20 2014-10-25 

16 
Elektrownia Wodna Samogowo Walenty 

Kobus 
2004-11-09 2020-12-31 

17 Biuro Inżynierskie AUEL 2004-11-05 2020-11-10 

18 ITAL-BUT Tyborowski Maciej 2004-11-09 2015-11-15 

19 
Wytwarzanie Energii Elektrycznej J. 

Wasilewski St. Wrona 
2005-04-29 2015-05-05 
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20 F.P. WEL Kazimierz Katkowski 2004-11-04 2020-11-10 

21 
Mała Elektrownia Wodna Władysław 

Matusik 
2004-11-15 2020-11-20 

22 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. 
2008-02-25 2025-12-31 

źródło: (Energoekspert sp. z o.o. 2011) 

Największym producentem energii elektrycznej na obszarze Olsztyna jest elektrociepłownia 

przemysłowa Michelin Polska S.A. Elektrociepłownia jest opalana węglem kamiennym 

o wartości opałowej 22 – 24 MJ/kg, a całość produkowanej energii elektrycznej 

wykorzystywana jest na potrzeby własne, przez co w EC Michelin nie jest wymagana koncesja. 

Na terenie oczyszczalni ścieków „Łyna" w Olsztynie funkcjonuje biogazownia, zasilana 

osadem ściekowym, wyposażona w układ kogeneracyjny do energetycznego wykorzystania 

powstałego biogazu. Roczna produkcja energii elektrycznej na terenie biogazowni wynosi 

2 246,7 MWh/a i jest w całości wykorzystywana na potrzeby własne oczyszczalni. 

(Energoekspert sp. z o.o. 2011) 

IV.2.2.3. Zaopatrzenie w gaz 

Na obszarze Olsztyna za obszar przesyłu odpowiada Operator Gazociągów Przesyłowych 

Gaz-System S.A. a za obszar dystrybucji gazu ziemnego odpowiada Polska Spółka 

Gazownictwa Sp. z o.o. (wcześniej Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.) (Energoekspert 

sp. z o.o. 2011) 

Miasto Olsztyn zaopatrywane jest w gaz ziemny wysokometanowy grupy E z krajowego 

systemu przesyłu gazu. Minimalne parametry energetyczne dostarczanego do Olsztyna gazu 

ziemnego wynoszą: 

 ciepło spalania nie mniejsze niż 34,0 MJ/Nm3; 

 wartość opałowa nie mniejsza niż 31,0 MJ/Nm3. 

Sieć systemu dystrybucyjnego gazu w mieście Olsztyn zasilana jest z następujących 

gazociągów wysokiego ciśnienia (Energoekspert sp. z o.o. 2011): 

 relacji Olsztynek –Olsztyn DN 150 PN 6,3 MPa, wybudowany w 1973 r.; 

 relacji Olsztynek –Olsztyn DN 200 PN 6,3 MPa, wybudowany w 1993 r.; 

 relacji Bartąg -Dobre Miasto DN 150 PN 6,3 MPa wybudowany w latach 1980/1984. 
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Rysunek 9. Schemat zasilania miasta Olsztyn i okolic z sieci gazowniczej wysokiego ciśnienia 

źródło: dane Polskiej Spółki Gazowniczej Sp. z. o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Olsztynie 

Dystrybucja gazu do odbiorców prowadzona jest z wykorzystaniem sieci średniego i niskiego 

ciśnienia, a ich łączna długość w latach 2002 – 2010 systematycznie wzrastała osiągając w 

2010 roku długość 294 km oraz 399 km uwzględniając długość czynnych przyłączy gazowych. 

Szczegóły długości i ilości przyłączy gazowych zamieszczono w (Tabela ).  

Tabela IV.9.Sieć gazowa niskiego i średniego ciśnienia na terenie miasta Olsztyna 

Rok 

Długość gazociągów bez 
czynnych przyłączy 

gazowych 
Czynne przyłącza gazowe 

Wg podziału na ciśnienia wg podziału na ciśnienia 

niskie średnie niskie średnie niskie średnie 
(powyżej 
10kPa 
do 0,5 
MPa 

włącznie 

(do 10kPa 
włącznie) 

(powyżej 
10kPa do 
0,5 MPa 
włącznie) 

(do 10kPa 
włącznie 

(powyżej 
10kPa 
do 0,5 
MPa 

włącznie 

(do 10kPa 
włącznie 

[km] [szt.] [km] 

2005 229,91 30,89 7 677 246 89,79 4,46 

2006 232,15 37,24 7 820 439 91,73 6,25 

2007 235,75 40,78 7 943 488 93,28 6,97 

2008 237,5 45,49 8 040 570 94,19 8,14 

2009 238,07 51,3 8 107 615 94,9 8,78 

2010 239,52 54,56 8 182 680 95,74 9,73 
źródło: (Energoekspert sp. z o.o. 2011) 
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Charakterystyka odbiorców i zużycie gazu 

Najliczniejszą grupę odbiorców gazu ziemnego w Olsztynie (w 2010 r.), stanowiły 

gospodarstwa domowe – 96,7%, następnie usługi – 1,9%, handel - 0,8%, przemysł – 0,55% 

wszystkich odbiorców. (Energoekspert sp. z o.o. 2011) 

Za największe zużycie gazu ziemnego (około 60%) w Olsztynie odpowiada sektor 

gospodarstw domowych – w 2010 r. 30,24 mln m3. Drugim największym odbiorcą gazu 

ziemnego jest sektor przemysłowy – 9,12 mln m3 tj. ponad 18%, dalej handel – 5,89 mln m3 i 

usługi 4,22 mln m3. (Energoekspert sp. z o.o. 2011) 

W (Tabela  i Tabela ) przedstawiono odpowiednio liczbę odbiorców gazu oraz wielkość 

sprzedaży gazu ziemnego na terenie miasta w latach (2002 – 2010). 

Tabela IV.10. Liczba odbiorców gazu w Olsztynie w latach 2002–2010 

Rok 

Gospodarstwa domowe 

Przemysł Usługi Handel Pozostali Razem 
Ogółem 

W tym 
ogrzewający 
mieszkania 

2002 33 661 8 701 162 131 296 586 34 836 

2005 33 267 9 194 204 80 198 492 34 241 

2006 35 735 9 667 126 80 470 2 36 413 

2007 35 975 10 513 138 476 190 2 36 781 

2008 36 006 10 045 129 491 220 2 36 848 

2009 36 607 10 567 169 610 289 2 37 677 

2010 36 312 9 025 205 737 304 3 37 561 
źródło: (Energoekspert sp. z o.o. 2011) 

Tabela IV.11. Sprzedaż gazu w Olsztynie (tys. m3/rok) w latach 2002–2010 

Rok 

Gospodarstwa domowe 

Przemysł Usługi Handel Pozostali Razem 
Ogółem 

W tym 
ogrzewający 
mieszkania 

2002 25 218,70 18 808 2 999,70 766,3 10425 1526,4 
40 

936,10 

2005 29 556,60 22 867,20 10 521,30 1 446 
2 043, 

9 
8 907,10 

52 
474,90 

2006 28 884,40 15 886,30 8 631,00 950,8 
7 

692,70 
13,6 

46 
172,50 

2007 29 864,70 16 948,20 6 977,30 
1 

842,40 
5 

529,80 
9,2 

44 
223,40 

2008 26 636,50 15 115,60 7 461,30 
5 

762,50 
1 

636,20 
11,8 

41 
508,30 

2009 28 375,20 16 516,80 8 683,90 
6 

697,40 
2 

238,90 
11,6 46 007 

2010 30 238,90 17 812,60 9 115,20 
4 

219,80 
5 

887,60 
5,6 

49 
467,10 

źródło: (Energoekspert sp. z o.o. 2011) 
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Plany inwestycyjno-modernizacyjne w zakresie gazu ziemnego 

Plany w zakresie rozbudowy sieci gazowniczej, wskazane w ZPZC, obejmują wybudowanie: 

 gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Szczytno – Rybno – Mrągowo – Kętrzyn DN 300 

PN 6,3 MPa, 

 gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie – Iława DN 

300 PN 6,3 MPa, 

 od strony wschodniej miasta Olsztyn gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Bartąg – 

Grądek DN 300 PN 6,3 MPa. 

W przypadku pojawienia się strategicznych odbiorców w miarę potrzeby zostanie wybudowana 

tłocznia gazu w Nidzicy o mocy 1,5 MW. 

W dalszej perspektywie w przypadku zwiększającego się zapotrzebowania na paliwo gazowe 

rozpatrywana jest budowa: 

 stacji redukcyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia Gutkowo wraz z gazociągiem 

zasilającym wysokiego ciśnienia DN 150 PN 6,3 MPa relacji Bartąg – Gutkowo 

 stacji redukcyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia w Klewkach k/Olsztyna. 

Wymagany czas na przygotowanie i zrealizowanie inwestycji w zakresie budowy sieci 

wysokiego ciśnienia wynosi wg PSG ok. 4 lata. 

Sumaryczna przepustowość stacji IO wykorzystywana jest w około 60%. Występujące znaczne 

rezerwy w stacjach stanowiących źródło zasilania Olsztyna oraz pierścieniowy układ sieci 

średniego ciśnienia, umożliwiający konfigurowanie zróżnicowanych kierunków zasilania 

poszczególnych obszarów miasta w gaz, pozwalają na przyłączanie nowych odbiorców do 

systemu, jak również zwiększenie poboru gazu przez odbiorców istniejących. 

IV.2.2.4. OZE 

Gmina Olsztyn wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii, m.in. poprzez realizację Planu 

gospodarki niskoemisyjnej. Na obszarze Miasta Olsztyna występuje szereg odnawialnych 

źródeł energii. Urząd Regulacji Energetyki udostępnia informacje o zainstalowanych OZE, 

które zestawiono w (Tabela ). 
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Tabela IV.12. Zestawienie OZE z mapy OZE URE 

Rodzaj 
instalacji 

Typ 
instalacji 

Ilość 
instalacji 

Moc[MW] 

Biogazownie 

wytwarzające 
z biogazu z 
oczyszczalni 
ścieków 

1 0,702 

Elektrownie 
wodne 

elektrownia 
wodna 
przepływowa 
do 0,3 MW 

1 0,154 

Elektrownie 
wodne 

elektrownia 
wodna 
przepływowa 
do 1 MW 

1 0,9 

źródło: URE, data aktualizacji danych: 30.09.2014 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2010–2014 wśród 

osób fizycznych dofinansował zakup i montaż 69 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej 

powierzchni 500,62 m2. Całkowita wartość przedsięwzięć wyniosła ponad 1,1 mln zł. 

Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 na 

terenie Miasta Olsztyna zostało zrealizowanych siedem przedsięwzięć związanych z 

wykorzystaniem OZE. Łączna wartość inwestycji wyniosła blisko 5 mln zł i dofinansowana była 

ze środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zestawienie 

działań przedstawiono w (Tabela ). 

Tabela IV.13. Przedsięwzięcia z zakresu OZE zrealizowane w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 

Tytuł przedsięwzięcia 
Nazwa 
beneficjenta 

Całkowita 
wartość 
przedsięwzięcia 
[zł] 

Okres 
realizacji 

źródło 
wsparcia 

Zakup kolektorów 
solarnych do podgrzewu 
wody basenowej i wody 
użytkowej 

Olsztyńska 
Szkoła Wyższa 
im. Józefa 
Rusieckiego 

588 623,43 2008-10-
23 - 
2009-05-
31 

EFRR 

Wyposażenie Centrum 
Rehabilitacji i Wsparcia w 
Olsztynie w innowacyjny 
system cieplny z 
wykorzystaniem energii 
słonecznej 

Polskie 
Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem 
Umysłowym 
Koło w Olsztynie 

172 177,17 2010-04-
06 - 
2010-12-
30 

EFRR 

Rozbudowy kotłowni o 
odnawialne źródła energii 
(etap I – instalacja solarna) 
w Samodzielnym 
Publicznym Zespole 

Samodzielny 
Publiczny Zespół 
Gruźlicy i 
Chorób Płuc w 
Olsztynie 

274 208,55 2011-06-
01 - 
2012-01-
31 

EFRR 
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Gruźlicy i Chorób Płuc w 
Olsztynie 

„Poprawa efektywności 
energetycznej poprzez 
wykorzystanie kolektorów 
słonecznych jako elementu 
odnawialnych źródeł 
energii w Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej MSWiA z 
Warmińsko-Mazurskim 
Centrum Onkologii” 

Samodzielny 
Publiczny Zakład 
Opieki 
Zdrowotnej 
Ministerstwa 
Spraw 
Wewnętrznych z 
Warmińsko-
Mazurskim 
Centrum 
Onkologii w 
Olsztynie 

1 064 641,01 2010-09-
15 - 
2011-11-
14 

EFRR 

„Zastosowanie i 
promowanie wykorzystania 
odnawialnych źródeł 
energii poprzez budowę 
instalacji pompy ciepła w 
budynku Warmińsko-
Mazurskiego Centrum 
Edukacji Ekologicznej 
Polskiego Związku 
Łowieckiego w Olsztynie-
Gutkowo” 

Poski Związek 
Łowiecki Zarząd 
Okręgowy w 
Olsztynie 

243 050,08 2014-06-
10 - 
2014-08-
06 

EFRR 

"Poprawa efektywności 
energetycznej poprzez 
wykorzystanie kolektorów 
słonecznych jako elementu 
odnawialnych źródeł 
energii w Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej WSWiA z 
Warmińsko-Mazurskim 
Centrum Onkologii" 

Samodzielny 
Publiczny Zakład 
Opieki 
Zdrowotnej 
Ministerstwa 
Spraw 
Wewnętrznych z 
Warmińsko-
Mazurskim 
Centrum 
Onkologii w 
Olsztynie 

1 064 641,01 
 

 

2010-09-
05 - 
2011-11-
14 

środki 
krajowe 

"Modernizacja systemów 
przygotowania ciepłej 
wody użytkowej w oparciu 
o systemy kolektorów 
słonecznych w obiektach 
do których ciepło 
dostarczone jest z MPEC 
w Olsztynie" 

Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Energetyki 
Cieplnej Spółki z 
o.o. z siedzibą w 
Olsztynie 

1 550 400,00 2009-09-
25 - 
2010-05-
15 

środki 
krajowe 

źródło: WFOŚiGW 

NFOŚiGW dofinansował również OZE dla podmiotów niewymienionych powyżej. 

Szczegółowe zestawienie zawarto w (Tabela ). 
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Tabela IV.14. Odnawialne Źródła Energii dofinansowane przez NFOŚiGW – podmioty gospodarcze  

Nazwa 
beneficjenta 

Tytuł 
przedsięwzi

ęcia 

Rodzaj 
źródła OZE 

Okres 
realizacji 

Całkowita 
wartość 

przedsięwzi
ęcia 

Efekt 
ekologiczny 

Zakład 
Opieki 
Zdrowotnej 
Ministerstwa 
Spraw 
Wewnętrzny
ch i 
Administracji 
z 
Warmińsko-
Mazurskim 
Centrum 
Onkologii w 
Olsztynie  

„Zarządzanie 
zmodernizo
wanym 
systemem 
energetyczn
ym w ZOZ 
MSWiA w 
Warmińsko-
Mazurskim 
Centrum 
Onkologii w 
Olsztynie”, 

kolektory 
słoneczne 

31.10.2010 r 
- 30.06.2013 

13 073 
074,45 zł 

ograniczenie 
lub 
uniknięcie 
emisji 
dwutlenku 
węgla 2835 
Mg/rok 

Prokuratura 
Okręgowa w 
Olsztynie 

Termomoder
nizacja 
budynków 
sektora 
finansów 
publicznych 
Prokuratury 
Okręgowej w 
Olsztynie 

Pompy 
ciepła, 
kolektory 
słoneczne 

31.12.2015 
r. 

2 967 323,00 
zł 

233 Mg/rok 

Caritas 
Archidiecezji 
Warmińskiej 

Modernizacj
a systemu 
ciepłownicze
go  
z budową 
kotłowni na 
biomasę w 
obiektach 
AOCh 
Caritas 
Archidiecezji 
Warmińskiej 
w Rybakach 

pompy 
ciepła  

Podpisanie 
umowy - 
31.08.2009 
Osiągnięty 
efekt 
ekologiczny - 
30.04.2010 
Trwałość - 
31.03.2015 

7 320 000,00 
zł 

Ograniczeni
e lub 
uniknięcie 
emisji 
dwutlenku 
węgla 
2049,8 
Mg/rok 
Zmniejszeni
e  
zapotrzebow
ania na 
energie 
cieplną  
7791 GJ/rok 
Zwiększenie 
produkcji 
cieplnej - 
inne źródła 
280,31 
GJ/rok 

Powiat 
Olsztyński 

Termomoder
nizacja 
oświatowych 
obiektów 

Pompy 
ciepła, 
kolektory 
słoneczne, 

Podpisanie 
umowy - 
29.09.2009 
Osiągnięty 

3 533 000,00 
zł 

Ograniczeni
e lub 
uniknięcie 
emisji 



 

 

 

 

S
tr

o
n
a
6

4
 

użyteczności 
publicznej 
Powiatu 
Olsztyńskieg
o 

kotły 
opalone 
biomasą 

efekt 
ekologiczny - 
14.10.2009 
Trwałość - 
20.04.2014 

dwutlenku 
węgla 
341,49 
Mg/rok 
Zmniejszeni
e  
zapotrzebow
ania na 
energie 
cieplną  
5005 GJ/rok 

Powiat 
Olsztyński 

Modernizacj
a gospodarki 
energetyczn
ej w 
budynkach 
użyteczności 
publicznej 
służących 
mieszkańco
m powiatu 
olsztyńskieg
o i nidzicki 

kolektory 
słoneczne 

Podpisanie 
umowy - 
28.11.2012 
Osiągnięty 
efekt 
ekologiczny - 
31.12.2015 
Trwałość - 
31.12.2020 
(5 lat) 

9 692 559,99 
zł  

Ograniczeni
e lub 
uniknięcie 
emisji 
dwutlenku 
węgla – 
1531,84 
Mg/rok;  
Zmniejszeni
e 
zapotrzebow
ania na 
energię 
cieplną – 24 
531,12 
GJ/rok 

Przedsiebior
stwo 
Wodociągów 
i Kanalizacji 
Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzial
nością 

Zastosowani
e kolektorów 
słonecznych 
do 
podgrzania 
ciepłej wody 
użytkowej w 
obiektach 
PWiK 

Kolektory 
słoneczne 

14.03.2011 
r. – 
29.07.2011 
r. 

306 196,57 
zł 

Ilość energii 
wytworzonej 
z 
odnawialnyc
h źródeł 
energii w 
wyniku 
realizacji 
projektów - 
32,58 
MWh/rok 

Stowarzysze
nie 
Europejskie 
Centrum 
Wsparcia 
Społecznego 
Helper 

Wykorzystan
ie OZE w 
Środowisko
wym Domu 
Samopomoc
y dla osób 
chorych na 
Alzheimera 
w Olsztynie 
– montaż 
kotła na 
biomasę 
wraz z 
przeprowadz
eniem 

biomasa 06.12.2011 
r. – 
17.01.2014 
r.  

956 124,01 
zł 

Ilość energii 
wytworzonej 
z 
odnawialnyc
h źródeł 
energii w 
wyniku 
realizacji 
projektów - 
295,66 
MWh/rok 
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niezbędnych 
prac 

Hurtownia  
ELEKTRYK 
Sp. z o.o. 
S.K. 

Montaż 
instalacji 
fotowoltaiczn
ej o mocy 40 
kW  do 
produkcji 
prądu 
elektryczneg
o przez 
Hurtownie 
Elektryk sp. 
z o.o. spółka 
komandytow
a 

Instalacja 
fotowoltaiczn
a 

04.11.2013 
r. – 
17.07.2014 
r.  

394 215,00 
zł 

Ilość energii 
wytworzonej 
z 
odnawialnyc
h źródeł 
energii w 
wyniku 
realizacji 
projektów - 
38,5 
MWh/rok 

KAPMAR 
Marek 
Kapłon 

Elektrownia 
fotowoltaiczn
a KAPMAR - 
OLSZTYN 

Instalacja 
fotowoltaiczn
a 

13.05.2014 
r. – 
30.11.2014 
r. 

3 937 230,00 
zł 

Ilość energii 
wytworzonej 
z 
odnawialnyc
h źródeł 
energii w 
wyniku 
realizacji 
projektów – 
672 
MWh/rok 

Eko Park IX 
spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzial
nością 

Budowa 
naziemnej 
instalacji 
fotowoltaiczn
ej do 
produkcji 
prądu 
elektryczneg
o przez 
przedsiębior
stwo Eko 
Park IX sp. z 
o.o. 

Instalacja 
fotowoltaiczn
a 

25.06.2014 
r. – 
15.04.2015 
r.  

6807607,92 Ilość energii 
wytworzonej 
z 
odnawialnyc
h źródeł 
energii w 
wyniku 
realizacji 
projektów – 
995 
MWh/rok 

Grupa Eko 
Park spółka 
z 
ograniczoną 
odpowiedzial
nością 

Budowa 
naziemnej 
instalacji 
fotowoltaiczn
ej do 
produkcji 
prądu 
elektryczneg

Instalacja 
fotowoltaiczn
a 

25.06.2014 
r. – 
15.04.2015 
r.  

4 735 203,86 
zł 

Ilość energii 
wytworzonej 
z 
odnawialnyc
h źródeł 
energii w 
wyniku 
realizacji 
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o przez 
przedsiębior
stwo Grupa 
Eko Park Sp. 
z o.o. 

projektów – 
649 
MWh/rok 

KAPMAR 
Marek 
Kapłon 

Instalacja 
fotowoltaiczn
a OLSZTYN, 
Towarowa 
19C 

Instalacja 
fotowoltaiczn
a 

13.05.2014 
r.- 
30.11.2014 
r. 

246 000,00 
zł 

Ilość energii 
wytworzonej 
z 
odnawialnyc
h źródeł 
energii w 
wyniku 
realizacji 
projektów – 
672 
MWh/rok 

"Mazurek" 
Sp. z o.o. 

Zaopatrzenie 
obiektu 
handlowo-
usługowego 
firmy 
„Mazurek” w 
energię 
pochodzącą 
ze źródeł 
odnawialnyc
h 

Energia 
odnawialna: 
słoneczna 

20.09.2011 
r. – 
31.10.2014 
r. 

907 740,00 
zł 

Ilość energii 
wytworzonej 
z 
odnawialnyc
h źródeł 
energii w 
wyniku 
realizacji 
projektów – 
40 MWh/rok 

Hurtownia  
ELEKTRYK 
Sp. z o.o. 
S.K. 

Montaż 
instalacji 
fotowoltaiczn
ej o mocy 
200kW do 
produkcji 
prądu 
elektryczneg
o przez 
Hurtownię 
Elektryk sp. 
z o.o. spółka 
komandytow
a na 
działkach 
88-2 i 88/1 

Instalacja 
fotowoltaiczn
a 

14.05.2014 
r. – 
31.05.2015 
r.  

1 521 510,00 
zł 

Ilość energii 
wytworzonej 
z 
odnawialnyc
h źródeł 
energii w 
wyniku 
realizacji 
projektów – 
180 
MWh/rok 

 
 

Pracownia 
Krawiecka 
"Barbara"; 
Barbara 
Miładowska 

FOTOWOLT
AIKA 
OLSZTYN 
Dz. 8/1 
obręb 83 
„BARBARA” 

Instalacja 
fotowoltaiczn
a 

14.05.2014 
r. – 
30.06.2015 
r.  

284 130,00 
zł 

Ilość energii 
wytworzonej 
z 
odnawialnyc
h źródeł 
energii w 
wyniku 
realizacji 
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projektów – 
42 MWh/rok 

Hurtownia  
ELEKTRYK 
Sp. z o.o. 
S.K. 

Montaż 
instalacji 
fotowoltaiczn
ej o mocy 
40kW do 
produkcji 
prądu 
elektryczneg
o przez 
Hurtownię 
Elektryk sp. 
z o.o. spółka 
komandytow
a 

Instalacja 
fotowoltaiczn
a 

14.05.2014 
r. – 
31.03.2015 
r.  

303 810,00 
zł 

Ilość energii 
wytworzonej 
z 
odnawialnyc
h źródeł 
energii w 
wyniku 
realizacji 
projektów – 
36 MWh/rok 

 
 

źródło: WFOŚiGW 

Ponad wyżej wymienione, portal www.repowermap.org wskazuje kolejne odnawialne źródła 

energii. W 2005 roku oddano do użytku instalację solarną dla 49 obiektów Lasów 

Państwowych – łącznie 155 kolektorów o powierzchni 279 m2.  

W granicach administracyjnych miasta znajdują się również moduły fotowoltaiczne o mocach 

w granicach 1-3 kW. Jednym z nich jest instalacja wykonana na terenie Warmińsko-

Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w celach szkoleniowo-badawczych o mocy 

1 kW. (www.repowermap.org)  

Na terenie spółki ELTEL Networks od 2014 funkcjonuje pierwsza w regionie farma 

fotowoltaiczna o mocy 50 kW, wykorzystująca dwa rodzaje paneli PV – mono i polikrystaliczne. 

Instalacja zamontowana jest zarówno na ścianie budynku, jak i na specjalnych konstrukcjach 

spełniających równocześnie funkcję zadaszenia na parkingach (Rysunek 10). W planach 

przewidziana jest dalsza rozbudowa instalacji do mocy 300 kW.  
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Rysunek 10. Instalacja fotowoltaiczna na terenie Spółki ELTEL Networks 

źródło: http://www.repowermap.org 

W grudniu 2014 firma firmy KAPMAR oddała do użytku elektrownię fotowoltaiczną o mocy 

0,64 MW przy ul. Budowlanej w Olsztynie. Inwestycja została nagrodzona przez Warmińsko-

Mazurską Izbę Inżynierów, jako największa inwestycja ekologiczno-innowacyjna 2014 roku. 

IV.2.3. Oświetlenie  

Oświetlenie uliczne w Mieście Olsztyn stanowi 9 738 opraw o zakresach mocy źródeł światła 

od 70 W do 400 W. Szczegółowe zestawienie zostało przedstawione w tabeli 14. Całkowita 

moc zainstalowanych źródeł światła wynosi 1,3 MW. Średni dzienny czas świecenia 

pojedynczego źródła światła wynosi 4,5 godziny. Stawka opłat za energię elektryczną na cele 

oświetlenia ulicznego wynosi 0,5456 zł. W roku 2013 zużycie energii przez oświetlenie uliczne 

kształtowało się na poziomie 6 201 085,65 [kWh], a roczny koszt energii na cele oświetleniowe 

wyniósł 3 383 312,33 zł. 

Tabela 14. Zestawienie źródeł światła oświetlenia ulicznego w roku 2014 

Moc 
źródła 

[W] 

Ilość 
[szt.] 

Moc 
zainstalowana 

[kW] 

70 2567 179,69 

80 134 10,72 

100 1741 174,1 

125 1056 132 

150 2271 340,65 

250 1288 322 

400 357 142,8 

http://www.repowermap.org/
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Inne 324 b.d. 

Suma: 9738 1301,96 
źródło: Informacje z UM Olsztyn 

Najliczniejszą grupę źródeł światła stanowią źródła o mocy 70 W. Najbardziej energochłonne 

źródła o mocy 250 W i 400 W stanowią wysoki odsetek (35,7%) całkowitej zainstalowanej 

mocy. Miasto Olsztyn uruchomiło pod koniec 2013 roku innowacyjną na skalę Polski instalację 

oświetlenia współbieżnego na ścieżkach pieszo-rowerowych wokół Jeziora Krzywego. 

Oprawa oświetleniowa wyposażona w źródła światła w technologii LED pracująca w systemie 

oświetlenia współbieżnego jest płynnie zaświecana w ustalonej odległości przed jadącym 

pojazdem i świeci do przez określony czas (zaprogramowany). W sytuacji, gdy nie pojawi się 

kolejny użytkownik drogi, zostaje w sposób płynny przyciemniana do momentu pełnego 

wyłączenia. 

Infrastrukturę ulicznej sygnalizacji świetlnej w Olsztynie tworzy 2 026 latarń, na których jest 

łącznie zainstalowanych 4 623 komór. Każda komora wyposażona jest w 1 źródło światła w 

wysoce efektywnej energetycznie technologii LED. Zużycie roczne energii elektrycznej przez 

źródła światła w sygnalizacji świetlnej w roku 2013 wyniosło 526 338,51 kWh, generując koszty 

na poziomie 287 170,29 zł. 

IV.2.4. Jakość powietrza 

Miasto Olsztyn zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w 

sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. 2012 poz. 914), otrzymał 

kod strefy PL2801. Dla każdej ze stref, co roku przeprowadzana jest ocena jakości powietrza.  

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje, co roku oceny poziomów substancji  

w powietrzu danej strefie, a następnie dokonuje klasyfikacji stref pod kątem określonego 

zanieczyszczenia. 

Na terenie miasta Olsztyna nie dochodzi do przekroczenia stężeń pyłu zawieszonego PM10 i 

pyłu zawieszonego PM2,5.  

W wyniku Rocznej Oceny Jakości Powietrza w Województwie Warmińsko-Mazurskim za rok 

2011, wykonanej przez WIOŚ w Olsztynie, strefę miasto Olsztyn zakwalifikowano do klasy C 

ze względu na przekroczenie średniego rocznego poziomu docelowego benzo(α)pirenu. 

Konieczne zostało wykonanie „Programu Ochrony Powietrza ze względu na przekroczenie 

poziomu docelowego benzo(α)pirenu w strefie miasto Olsztyn”, który jest dokumentem 

stworzonym w celu określenia działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia 

wartości docelowej substancji – w tym wypadku benzo(α)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w 

powietrzu. Identyfikacja przyczyn ponadnormatywnych stężeń B(α)P oraz określenie 

możliwych sposobów ich likwidacji umożliwiła przygotowanie odpowiednich działań 

naprawczych. Niepełne spalanie paliw stałych, w tym przede wszystkim węgla i drewna jest 

główną przyczyną emisji benzo(α)pirenu w powietrzu i powstawania zjawiska niskiej emisji2. 

Najwięcej tych substancji emitują paleniska domowe, w tym piece kaflowe oraz otwarte 

                                                
2 Pojęcie „niska emisja” należy rozumieć jako emisję gazów i pyłów związanych z działalnością 

człowieka, do których zaliczamy m.in. emisję z indywidualnych pieców domowych, lokalnych kotłowni 

oraz transportem komunikacyjnym. Przyjmuje się, że do niskiej emisji zalicza się zanieczyszczenia 

emitowane przez źródła znajdujące się na wysokości poniżej 40 m. 
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kominki. Spalanie paliw stałych powoduje większą emisję, niż spalanie tych samych substancji 

w energetyce przemysłowej (pełne spalanie) lub przy ogrzewaniu indywidualnym 

wykorzystującym jako paliwo gaz. 

Tabela IV.15. Pomiar zanieczyszczenia powietrza dla stacji zlokalizowanej przy ulicy Puszkina w 
Olsztynie, wartości średniomiesięczne, Raport Roczny: 2013  

Miesiąc/ 
norma 

CO NO2 NOx SO2 PM10 

mg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

10 40 30 20 40 

Styczeń 0,4 18 3 4,1 34 

Luty 0,4 15 17 4 29 

Marzec 0,4 12 17 6,2 28 

Kwiecień 0,3 11 16 5 31 

Maj 0,2 10 10 4,1 30 

Czerwiec 0,3 9 11 2,5 26 

Lipiec 0,2 7 8 0,9 22 

Sierpień 0,2 12 16 1,1 23 

Wrzesień 0,2 12 19 1,8 17 

Październik 0,4 19 29 4,1 34 

Listopad 0,4 16 21 4,9 23 

Grudzień - - - - - 

Średni roczny poziom 0,3 13 15 3,5 27 
źródło: Wojewódzki inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie 

W Mieście Olsztyn wyznaczono cztery strefy przekroczeń B(α)P: 

 centralna część miasta Olsztyn; 

 północna część miasta Olsztyn; 

 południowo-zachodnia część miasta Olsztyna, na terenie dzielnicy Dajtki; 

 południowa część miasta Olsztyna. 

Problem tzw. „niskiej emisji” w mieście Olsztyn wynika z istnienia niskoefektywnych źródeł 

ciepła, takich jak kotły i piece w jedno- i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, zwartej 

zabudowy, uciążliwego i niezorganizowanego transportu samochodowego (wzmożony ruch 

samochodowy, tworzenie się korków w godzinach szczytu), a także niekorzystnej sytuacji 

meteorologicznej (słabe wiatry powodują niekorzystną wymianę powietrza, która z kolei 

powoduje zaleganie zanieczyszczeń nad miastem). 

Jako przyczyny występowania zjawiska niskiej emisji uznaje się: 

 emisję ze źródeł indywidualnych związanych ze zużyciem paliw stałych (węgiel, 

drewno) na cele komunalne i bytowe; 

 emisję liniową związaną z ruchem samochodowym; 

 niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne; 

 emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników 

i boisk. 
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Emisje ze źródeł punktowych związanych z dużymi instalacjami spalania paliw (kotły, piece 

przemysłowe) oraz ze źródłami technologicznymi zazwyczaj zalicza się do tzw. wysokiej 

emisji, którą reguluje system EU ETS. 

Przedsiębiorstwa na terenie Miasta Olszyna są głównymi źródłami emitowania 

zanieczyszczeń. Najczęstszymi zanieczyszczeniami do powietrza są: dwutlenek węgla, 

dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły. 

Tabela IV.16 Emisja zanieczyszczeń poszczególnych substancji w powietrzu na terenie Miasta Olsztyna  

Substancja 
Wielkość emisja [Mg] 

2010 2013 

b(a)p 0,058765 0,046165 

dwutlenek siarki 1093,379339 1231,998 

dwutlenek węgla 484671,1427 284817,2 

pyły pozostałe 328,900231 14,112713 

pyły ze spalania paliw 316,007359 171,6304 

tlenek węgla 642,652762 435,6052 

tlenek azotu 895,822519 709,2739 
źródło: Urząd Marszałkowski dane za rok 2010, 2013. 

Wykaz przedsiębiorstw emitujących zanieczyszczenia powietrza w 2010 roku: 

Ze względu na emisję: 

b(a)p:  

 Spółdzielnia WULKAN w Olsztynie. 

 Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców. 

 Kates Polska Sp. z o.o. 

 Kolster Sp. z o.o. 

 Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. 

 Olsztyńska Hodowla Ziemniaka i Nasiennictwa OLZNAS-CN Sp. z o.o. 

 MPEC Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego. 

 Torex Czernik, Śledziewski S.J. 

dwutlenek siarki: 

 Iglotex-Olsztyn Sp. z o.o. 

 Mondex Sp. J. Anna i Jerzy Affek. 

 Browar Kormoran Sp. z o.o.. 

 Energopol-Trade-Poligrafia Spółka Z O.O.. 

 Polmlek Sp. Z O.O.. 

 Hotele Olsztyn SP. Z O.O.. 

 International Business Center Spółka z o.o.. 

 Aeroklub Warmińsko-Mazurski. 

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Olsztynie. 

pyły pozostałe: 

 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Produkcyjne i Handlowe "OBRAM" Sp. z o.o.. 

 Naber Polska Sp. z o.o.. 



 

 

 

 

S
tr

o
n
a
7

2
 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe "PROMET-STAL" Sp. z o.o 

 Schwarte-Milfor Sp. z o.o.. 

pyły ze spalania paliw: 

 PPWiH "TAMEX" Sp. z o.o.. 

tlenek węgla:  

 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie 

Wykaz przedsiębiorstw emitujących zanieczyszczenia powietrza w 2013 roku: 

Ze względu emisję: 

 B(a)p: 

 Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców 

 Olsztyńska Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska "SAD" W Olsztynie 

 Kates Polska Sp. z o.o. 

 Komenda WOjewódzka Policji w Olsztynie 

 MPK Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 

 TSO Truck Service Olsztyn Sp. z o.o. 

 MPEC Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 

 Storex Czernik, Śledziewski S.J. 

dwutlenku siarki: 

 PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Olsztynie 

 Ośrodek Sportu i RekreacjI w Olsztynie 

 Spółdzielnia WULKAN w Olsztynie 

 Grupa Storex SP. Z O.O. 

 Browar Kormoran Sp. z o.o. 

 DBK Sp. z o.o. 

 Hotele Olsztyn SP. Z O.O. 

 Aeroklub Warmińsko-Mazurski 

 Centrowet Sp. z o.o. w Olsztynie 

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Olsztynie. 

pyłów pozostałych: 

 Przedsiebiorstwo Inzynieryjno-Produkcyjne i Handlowe "OBRAM" SP. Z O.O. 

 Naber Polska Sp. z o.o. 

 Schwarte-Milfor Sp. z o.o. 

pyłów ze spalania paliw: 

 PPWiH "TAMEX" Sp. z o.o. 

IV.2.5. Transport 

Miasto Olsztyn stanowi ważny węzeł drogowy zarówno w województwie warmińsko-

mazurskim, jak i w północno-wschodniej Polsce. Głównym kierunkiem ruchu pojazdów jest oś 
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wschód-zachód (Rysunek 11), zarówno dla tranzytu jak i ruchu turystycznego. Przez Olsztyn 

przebiegają następujące drogi krajowe: 

 droga krajowa nr 16 relacji Grudziądz – Olsztyn – Ełk – Ogrodniki; 

 droga krajowa nr 51 relacji Bezledy – Olsztyn – Olsztynek; 

 droga krajowa nr 53 relacji Olsztyn – Szczytno – Ostrołęka. 

 
Rysunek 11. Średni ruch dobowy na drogach krajowych przebiegających przez Olsztyn w 2010 r.  

źródło: www.gddkia.gov.pl 
 

Łączna długość dróg zarządzanych przez Miasto Olsztyn wynosi 392,8 km. Szczegółowe 

informacje na temat rodzajów oraz długości dróg na obszarze Miasta Olsztyna, przedstawia 

(Tabela ). 

Tabela IV.17. Sieć drogowa Olsztyna 

Rodzaj drogi Długość [km] 

drogi krajowe 24,7 

drogi wojewódzkie 13,7 

drogi powiatowe 14 

drogi gminne 290,4 

pozostałe 50 
 
źródło: Zarząd Dróg Zieleni i Transportu 

Porównując średni dobowy ruch (SDR) na drogach krajowych w latach 2005-2010 r. (Tabela 

), widać, że wzrost SDR w 2010 r. w odniesieniu do roku 2005 miał miejsce w przypadku 

wszystkich analizowanych odcinków. Największy wzrost natężenia ruchu zanotowano na 

odcinkach DK-51 Olsztyn – Stawiguda (44%) i DK-16 Gietrzwałd – Olsztyn (14%). Na 

pozostałych odcinkach dróg krajowych natężenie ruchu wzrosło od 6% do 11%. Kolejne 

badania SDR będą wykonywane w 2015 r.  
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Tabela IV.18. Średni ruch dobowy na drogach krajowych przebiegających przez teren miasta Olsztyna w 
latach 2005-2010  

Drogi SDR 2005 SDR 2010 
Wskaźnik wzrostu 

2010/2005 

DK-16 Olsztyn – Węzeł Barczewo 11757 12689 1,08 

DK-16 Gietrzwałd – Olsztyn 8898 10174 1,14 

DK-51 Dobre Miasto – Olsztyn 7101 7860 1,11 

DK-51 Olsztyn – Stawiguda 8752 12581 1,44 

DK-53 Olsztyn – Pasym 5035 5335 1,06 
źródło: opracowanie własne na podstawie Generalnych Pomiarów Ruchu dostępnych na stronie 

www.gddkia.gov.pl 

Porównując liczbę pojazdów samochodowych osobowych na 1000 mieszkańców, Olsztyn 

uplasował się na 15 miejscu w Polsce (Tabela ).  

Tabela IV.19. Liczba samochodów osobowych w wybranych miastach Polski na 1000 mieszkańców w 
2013 r. 

Liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców w 2013 r. 

Warszawa Poznań Opole Wrocław Olsztyn 

580 554,3 550,7 540,5 425,3 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

IV.2.5.1.1. Transport kolejowy 

Olsztyn stanowi istotny człon wojewódzkiego i międzynarodowego węzła kolejowego – 

zarówno w transporcie kolejowym osobowym jak i towarowym. Długość linii kolejowych na 

terenie miasta to 28 km, z czego 25 km jest zelektryfikowanych. Istotnym problemem w 

obszarze transportu kolejowego w Olsztynie, jest brak szybkiego połączenia między miastem 

a Warszawą, a także stopniowa marginalizacja Olsztyna na kolejowej mapie Polski. Przez 

obszar miasta przebiegają cztery linie kolejowe: 

 nr 9 relacji Warszawa – Iława – Gdańsk; 

 nr 353 relacji Iława – Ostróda – Olsztyn Główny – Korsze – Skandawa; 

 nr 216 relacji Olsztyn Główny – Działdowo – Warszawa; 

 nr 219 relacji Olsztyn Główny – Ełk. 

Na terenie miasta ruch pasażerski obsługują 3 stacje: 

 Olsztyn Główny; 

 Olsztyn Zachodni; 

 Gutkowo. 

IV.2.5.1.2. Transport publiczny 

Miasto Olsztyn posiada bardzo dobrze rozwinięty system transportu publicznego, który 

znajduje się pod zarządem Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. ZDZiT w Olsztynie 

ma podpisane dwie wieloletnie umowy na świadczenie usług przewozowych: z Operatorem 

Wewnętrznym – Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Olsztynie oraz z 

Operatorem Zewnętrznym – konsorcjum firm KDD Dariusz Gackowski i Blue Line sp. z o.o. 

Infrastruktura komunikacji autobusowej składa się z 34 linii autobusowych. Trasy o długości 

148 km są obsługiwane przez 151 autobusów MPK oraz 12 pojazdów KDD i Blue Line. Na 

terenie miasta istnieje 361 przystanków autobusowych. W roku 2013 z komunikacji publicznej 
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na terenie miasta Olsztyna skorzystało 33 628 tys. pasażerów. Wszystkie autobusy MPK 

napędzane są olejem napędowym. Tylko 27% pojazdów spełnia normy emisji spalin wyższe 

niż EURO (Tabela ). W związku z powyższym, MPK planuje wymianę 131 pojazdów do roku 

2022. Autobusy Operatora Zewnętrznego napędzane są LNG. 

Miasto Olsztyn wprowadza do miejskiego systemu komunikacji linie tramwajowe. Szczegóły 

zadania opisano w rozdziale „Możliwości redukcji emisji”. 

Tabela IV.20. Struktura pojazdów MPK wg norm emisji spalin w 2010 i 2013 r. 

Ilość pojazdów o 
danej kategorii emisji 
spalin EURO 

BEZ NORMY EURO O EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 

 liczba pojazdów 2010  0 31 5 62 36 0 18 0  

 liczba pojazdów 2013  0 4 4 62 46 1 41 0  

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UM Olsztyn 

IV.2.5.1.3. Transport rowerowy 

Według stanu z października 2014 r., długość ścieżek rowerowych na terenie Olsztyna wynosi 

65 km i jest systematycznie rozbudowywana. Miasto dokłada wszelkich starań w celu jak 

najskuteczniejszego promowania transportu rowerowego. W tym celu w 2009 r. zlecono 

następujące opracowania: „Program budowy dróg rowerowych na terenie Miasta Olsztyna”, 

„Koncepcja rekreacyjnych tras rowerowych Miasta Olsztyna”, „Standardy techniczne 

infrastruktury rowerowej dla sieci dróg rowerowych Miasta Olsztyna”. Są one zbiorem 

wytycznych wykorzystywanych przy rozbudowie i modernizacji miejskiej sieci komunikacji 

rowerowej. 

Aktualnie prowadzone są działania w zakresie rozbudowy systemu komunikacji rowerowej, tj. 

rozbudowa sieci ścieżek rowerowych, zwiększanie ilości parkingów rowerowych, analiza 

wprowadzenia systemu roweru publicznego, wprowadzenie samoobsługowych stacji naprawy 

rowerów. 

W celu koordynacji opisanych działań, w 2011 r. został powołany Pełnomocnik Prezydenta 

Olsztyna ds. Rozwoju Systemu Komunikacji Rowerowej. 

IV.2.6. Gospodarka odpadami 

Zaktualizowana wersja „Planu gospodarki odpadami dla miasta Olsztyna na lata 2011-2014 

z uwzględnieniem lat 2015-2018” została sporządzona, jako realizacja przepisów ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) obejmuje wszystkie 

rodzaje odpadów powstających na obszarze Olsztyna oraz przywożonych na jego obszar.  

Na terenie Miasta Olsztyna obowiązuje „czteropojemnikowy” system selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych. W 2013 r. łączna ilość zebranych i przekazanych odpadów do 

Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego na terenie miasta Olsztyna wynosiła 47 504,61 [t]. Do 

zebranych odpadów zaliczono: odpady opakowaniowe – kod 15; odpady budowlane – kod 17; 

odpady z instalacji urządzeń – kod 19: odpady komunalne – kod 20. Odpady medyczne 

wynosiły 424,223 [t], odpady zbierane selektywnie (nie dotyczy wyłącznie Gminy Olsztyn) w 

2013 r. stanowiły 3856,247 [t] (w postaci plastiku: 15 01 02 – 157,325 Mg, 20 01 39 – 703,925 

Mg; papieru: 15 01 01 – 75,87 Mg, 20 01 01 – 1195,187 Mg; szkła opakowaniowego: 15 01 07 

– 576,40 Mg, 20 01 02 – 362,52 Mg; oraz zmieszanych opakowaniowych: 15 01 06 – 785,02 
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Mg). Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi przyjmował (zbierał) także odpady takie jak 

zużyte opony samochodowe, sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte baterie, 

przeterminowane leki. Odpady te jednak nie trafiały na instalację do ręcznej segregacji 

(zbieranie i przekazanie podmiotom uprawnionym do ich dalszego zagospodarowania). 

Mechaniczna sortowania odpadów komunalnych w Olsztynie odebra/przyje odpady 

(surowcowe: papier, plastik, szkło) zbierane w sposób selektywny przekazywano do Działu 

Sortowania Odpadów OZK sp. z .o .o. Instalacja funkcjonuje w celu wyodrębnienia frakcji 

nadających się do recyklingu. Podczas procesu technologicznego zebrane odpady 

poddawane są procesom segregacji i sprasowania (tworzywa sztuczne, papier). Odpady 

poddawane są również procesom odzysku energetycznego i materiałowego. Pierwszy z nich 

polega głównie na wytwarzaniu paliwa alternatywnego, oddzielaniu frakcji nadsitowej 

przetwarzanych odpadów, a drugi na separacji metali żelaznych i nieżelaznych, szkła 

opakowaniowego, makulatury. Nominalna wydajność wynosi ok. 5000 Mg/rok. Jednym z 

produktów instalacji jest odpad o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), który 

ma stanowić główny surowiec do produkcji energii w nowym źródle ciepła na cele MSC. 

Szczegóły zadania budowy nowego źródła ciepła opisano w rozdziale . 

Zadanie "System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów" otrzymało dofinansowanie Komisja Europejska (komunik 

prasowym z dn. 25.11.2013 r.) zatwierdziła przyznanie środków finansowych m.in. dla projektu 

"System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów" 

W 2012 roku rozpoczęła się budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami dla gmin 

środkowej części województwa Warmińsko-Mazurskiego, którego ważną część będzie 

stanowić Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych zlokalizowany na obszarze 

Olsztyna. Zadanie polega na realizacji projektu pn. „System zagospodarowania odpadów 

komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” 

współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego 

inwestorem jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Zadanie jest obecnie 

w fazie budowy zakładu, jego uruchomienie ma nastąpić w III kwartale 2015 r. Odpady 

pochodzić będą łącznie z terenu 37 gmin. Zakład ten produkować będzie paliwo alternatywne 

o kodzie 19 12 10, które wymagać będzie dalszego unieszkodliwienia. Produkowane paliwo 

będzie umożliwiać energetyczne wykorzystanie w planowanym nowym źródle ciepła na cele 

MSC Olsztyna. 

IV.3. Identyfikacja obszarów problemowych 

Na podstawie analizy uwarunkowań lokalnych, stanu istniejącego oraz pozyskanych danych, 

należy wskazać następujące obszary problemowe w mieście Olsztyn, w kontekście realizacji 

strategii niskoemisyjnego rozwoju: 

 Energetyka – sieci energetyczne, systemowe źródła energii. 

 Budownictwo i mieszkalnictwo – stan zabudowy mieszkaniowej. 

 Transport – natężenie ruchu. 

 Jakość powietrza – przekroczenia norm stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. 
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IV.3.1. Energetyka 

Za identyfikację obszarów problemowych w zakresie bezpieczeństwa energetycznego 

mieszkańców Olsztyna odpowiada dokument strategiczny ZPZC (Energoekspert sp. z o.o. 

2011). Głównym problemem na obszarze miasta w tym zakresie jest decyzja Michelin Polska 

S.A. o zaniechaniu produkcji energii cieplnej na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Początkowy termin wyłączenia źródeł ciepła Michelin z MSC ustalono na 2017/2018 rok, 

ostateczny termin jest przedmiotem negocjacji z MPEC. Szczegółowe informacje o stanie 

obecnym w zakresie energetyki opisano w rozdziale IV.2.2. Opis planowanych działań 

zamieszczono w rozdziale. 

Systemowe źródła ciepła 

W związku z planowanym wyłączeniem dużego źródła ciepła – EC Michelin Polska S.A. (moc 

zamówiona rzędu 100 MW) i planowanym ograniczeniem mocy w Ciepłowni Kortowo o 29 MW 

(likwidacja jednego kotła WR-25) koniecznym dla zapewnienia wymaganego potencjału 

wytwórczego ciepła dla obszaru miasta jest budowa nowego/nowych źródeł ciepła 

zasilających MSC.  

Zakres planów MPEC związanych z zapewnieniem wymaganego potencjału wytwórczego 

ciepła na potrzeby MSC swoim zakresem obejmie: 

 Wybudowanie nowej instalacji wyposażonej w blok do termicznej utylizacji frakcji palnej 

powstałej w wyniku przetworzenia odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii. 

Nowa instalacja ma zastąpić istniejące źródło opalane miałem węgla kamiennego – 

elektrociepłownię Michelin Polska S.A., która zostanie wyłączona z systemu 

ciepłowniczego miasta po wybudowaniu nowej instalacji. 

 Modernizację Ciepłowni Kortowo w celu jej przystosowania do spełnienia standardów 

ochrony środowiska określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego I Rady 

2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (Dyrektywa 

IED) oraz zwiększenia jej sprawności. Zakres modernizacji obejmuje: 

 Budowę instalacji oczyszczania spalin dla wszystkich kotłów w celu osiągnięcia 

standardów środowiskowych. 

 Modernizację w zależności od potrzeb 1-3 kotów na ściany szczelne w celu 

podwyższenia sprawności i zwiększenia sprawności wytwarzania energii. 

 Długoterminową eksploatację budowanej i modernizowanej infrastruktury wytwórczej. 

Szczegóły zadania związanego z zapewnieniem wymaganego potencjału wytwórczego ciepła 

na potrzeby MSC została uwzględniona w Planie gospodarki niskoemisyjnej w VII.4.Obszar 5 

Gospodarka odpadami. 

Budowa nowych źródeł energii cieplnej na potrzeby sieci ciepłowniczej jest koniecznością ze 

względu na bezpieczeństwo energetyczne jej obecnych i przyszłych użytkowników, jak 

również przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych toksycznych 

ubocznych produktów spalania. 

Sieć ciepłownicza 

Sieć ciepłownicza miasta Olsztyna budowana jest od 1978 roku. Aktualnie MSC składa się z 

systemu sieci ciepłowniczych eksploatowanego przez MPEC oraz odrębnego systemu 
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eksploatowanego przez SM Pojezierze i wewnętrznego Michelin Polska S.A. (Energoekspert 

sp. z o.o. 2011). Łączna długość MSC na terenie Olsztyna (eksploatowanych przez MPEC 

oraz SM Pojezierze) to ok. 165 km, w tym w technologii kanałowej długość wynosi ok. 77 km 

(46,7%), a w technologii preizolowanej długości ok. 88 km (53,3%) (Energoekspert sp. z o.o. 

2011).  

Dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w tym zakresie zaplanowano zadania 

polegające przede wszystkim na budowie i modernizacji odcinków sieci ciepłowniczej 

wykonanej w technologii kanałowej, charakteryzującej się dużymi stratami przesyłanego 

ciepła.  

Rozbudowa sieci ciepłowniczej i przyłączanie nowych odbiorców (np. poprzez wymianę 

sposobu ogrzewania w lokalów opalanych paliwami stałymi na ogrzewanie bezemisyjne albo 

niskoemisyjne) poza aspektami środowiskowymi musi spełniać zasady ekonomiczności – 

koszt budowy nowej sieci ciepłowniczej i przyłączy musi być uwzględniany w taryfie 

podlegającej akceptacji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Realizacja nowych 

przyłączy musi uwzględniać rachunek ekonomiczny – preferowane są inwestycje o większej 

gęstości energetycznej (większa moc przyłączeniowa w stosunku do poniesionych kosztów 

rozbudowy sieci). 

Dla możliwości przyłączenia nowego odbiorcy do MSC niezbędne jest określenie mocy 

przyłączeniowej, którą można uzyskać dzięki przeprowadzeniu audytu energetycznego. 

Sieć gazowa 

Olsztyn zasilany jest ze stacji IO, której przepustowość wykorzystywana jest w około 60%, 

występują również znaczne rezerwy w stacjach stanowiących źródło zasilania Olsztyna. 

Zastosowany w mieście pierścieniowy układ sieci średniego ciśnienia, umożliwia 

konfigurowanie zróżnicowanych kierunków zasilania poszczególnych obszarów miasta w gaz 

i pozwala na przyłączanie nowych odbiorców do systemu, jak również zwiększenie poboru 

gazu przez odbiorców istniejących. (Energoekspert sp. z o.o. 2011) 

W zakresie bezpieczeństwa energetycznego zasilania Miasta w gaz sieciowy istotnym 

elementem będzie realizacja planowanych działań ukierunkowanych na rozbudowę sieci 

gazociągów wysokiego ciśnienia. Celowym jest w szczególności skoordynowanie działań PSG 

i działających na terenie Olsztyna przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem ciepła i 

planujących głębokie modernizacje posiadanych źródeł wytwarzania energii potencjalnym 

wykorzystaniem w przyszłości gazu ziemnego. 

W przypadku podjęcia przez Urząd Miasta w Olsztynie działań zmierzających do likwidacji 

niskiej emisji z palenisk węglowych, istnieje możliwość pokrycia zapotrzebowania deficytu na 

ciepło przy użyciu gazu ziemnego. Podczas opracowywania PGN Polska Spółka Gazownictwa 

Sp. z o.o. Zadeklarowała gotowość do przyłączenia wszystkich klientów wyrażających chęć 

zmiany ogrzewania z węglowego na gazowe. Jedynym warunkiem jest spełnienie kryteriów 

technicznych i ekonomicznych przyłączenia. W obszarach zgazyfikowanych w mieście Olsztyn 

przyłączenie dokonane będzie przez budowę przyłączy gazowych z istniejącej sieci gazowej, 

a w przypadku braku jej wystarczającej przepustowości Polska Spółka Gazownictwa dokona 

jej modernizacji. Na obszarach niezgazyfikowanych w celu przyłączenia klientów dokonana 

będzie rozbudowa sieci gazowych. Wszystkie podejmowane działania muszą spełniać kryteria 

ekonomicznej opłacalności inwestycji. 
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IV.3.2. Budownictwo i mieszkalnictwo 

Podstawowym problemem jest duża energochłonność zabudowy, zarówno w sektorze 

komunalnym jak i użyteczności publicznej. Z otrzymanych danych wynika, że niewielki procent 

budynków poddany został termomodernizacji. Modernizacji wymaga także stara, zabytkowa 

zabudowa na obszarze Starego Miasta oraz indywidualna zabudowa jednorodzinna. Budynki 

charakteryzują się wysokim zapotrzebowaniem energetycznym, zwłaszcza na energię do 

ogrzewania. Ponadto należy również wskazać, że najczęściej źródłem ogrzewania w takich 

budynkach są indywidualne paleniska węglowe, które w znacznym stopniu przyczyniają się do 

zanieczyszczenia powietrza pyłami i benzo(a)pirenem. 

Część budynków UWM stanowi zabytki, nad którymi picze trzyma konserwator zabytków. W 

strefie ochrony konserwatorskiej obowiązują następujące ustalenia (Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie 2013): 

 zachowanie zasadniczych elementów rozplanowania i zabudowy; 

 zachowanie historycznych linii zabudowy oraz przekroju ulic i zadrzewienia; 

 restauracja i modernizacja techniczna obiektów o wartościach kulturowych z 

dostosowaniem współczesnej funkcji do wartości zabytkowej obiektów; 

 dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie 

skali i bryły zabudowy; 

 w przypadku wymiany zabudowy nie zabytkowej (zużytej technicznie) na nową należy 

nową zabudowę nawiązać do historycznej; 

 w przypadku zamiaru prowadzenia prac budowlanych w obiektach lub na terenie w 

granicach strefy, należy uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który 

każdorazowo określi szczegółowe warunki prowadzenia prac. 

Przystąpienie do jakichkolwiek robót termomodernizacyjnych budynków posadowionych w 

strefie ochrony konserwatorskiej wymaga (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

2013): 

 przeprowadzenia badań naukowych w zakresie konserwatorskim; 

 opracowania koncepcji architektonicznej tych budynków; 

 uzyskania zgody urzędu konserwatorskiego; 

 opracowania projektu budowlanego. 

Prawdopodobnie w budynkach zabytkowych UWM możliwe będzie dokonanie ocieplenia ścian 

od strony wewnętrznej oraz stropów nad ogrzewaną kondygnacją, a także częściowa wymiana 

stolarki okiennej z zachowaniem jej dotychczasowego stylu (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie 2013). 

Prowadzenie działań służących poprawie właściwości energetycznych budynków może być 

utrudnione, ze względu na: 

 konieczność zachowania zabytkowych cech starej zabudowy (np. na obszarze Starego 

Miasta i budynków UWM); 

 kapitałochłonność działań w zakresie termomodernizacji; 

 mieszaną strukturę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych; 

 często niewielką zamożność mieszkańców zdegradowanych budynków – konieczność 

przyszłego utrzymania nowych rozwiązań. 
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Jako główne kierunki działań w tym obszarze należy wskazać: 

 realizację przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych działań w zakresie potrzeb 

remontowych i termomodernizacji oraz wymiany ogrzewania na efektywne; 

 wsparcie finansowe działań mieszkańców w zakresie termomodernizacji i wymiany 

ogrzewania na efektywne; 

 działania informacyjno-edukacyjne w zakresie efektywności energetycznej i 

właściwych postaw wśród mieszkańców. 

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim realizowany jest cały szereg projektów powiązanych 

z oszczędzaniem energii i wykorzystaniem OZE, do których zaliczamy, m.in.: 

 Green University, projekt realizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 

celem, którego jest rozwój makroregionu oparty na efektywnej produkcji energii 

odnawialnej i ochrony środowiska Warmii i Mazur oraz Podlasia. Głównymi zadaniami 

podejmowanymi w ramach projektu będą:  

 badania naukowe i kształcenie w celu intensyfikacji produkcji czystej energii z 

odnawialnych źródeł,  

 wsparcie potrzeb energetycznych poprzez produkcję energii z OZE i jej 

wykorzystanie w kampusie,  

 termomodernizacja obiektów uniwersyteckich,  

 szkolenia i promocja OZE,  

 wdrożenie programu „Rowerem do kampusu”.  

Program przewiduje opracowanie i wdrożenie modelowego rozwiązania dla 

energetycznie autonomicznego kampusu.  

 Centrum Badań Energii Odnawialnej (CBEO) zajmuje się przeprowadzaniem badań 

naukowych nad nowymi technologiami energetyki odnawialnej oraz tworzeniem 

funkcjonalnych instalacji energetycznych będących warsztatem badawczym, źródłem 

pozyskiwania i dystrybucji energii, prowadzeniem bazy działalności edukacyjnej, 

upowszechnianiem i promocyjną OZE. W ramach CBEO prowadzone są następujące 

projekty: 

 Projekt kluczowy nr POIG.01.01.02-00-016/08 pt. "Modelowe kompleksy 

agroenergetyczne, jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i 

odnawialnych źródłach energii". 

 PROGRAM STRATEGICZNY NCBIR – Zaawansowane technologie pozyskiwania 

energii. Zadanie Badawcze nr 4 Programu Strategicznego pt. „Opracowanie 

zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów 

rolniczych i innych”. 

 AGREE „AGRiculture and Energy Efficiency” – Rolnictwo i efektywność 

energetyczna – projekt realizowany w ramach 7 Programu Ramowego (FP7-

KBBE-2011-5). 

 ERA-NET Bioenergy – Small but Efficient – Cost and Energy Efficient Biomethane 

Production – projekt realizowany w ramach 7 Programu Ramowego. 

Działania zakresie efektywności energetycznej budownictwa powinny promować budynki o 

znacznie podwyższonych parametrach energetycznych w stosunku do obecnie istniejącej 

infrastruktury. Zdefiniowanie ogólnego celu zwiększa dowolność w promocji tego rodzaju 

budownictwa, w tym nie tylko budynków pasywnych, ale również na przykład budynków o 
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niemal zerowym zużyciu energii (bardzo wysoka charakterystyka energetyczna oraz znaczne 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii). 

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 202 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 75, poz. 690,z późn. zm.)  Powyższy standard zapewni spełnienie wymagań na rok 2021 

określony w rozporządzeniu, wynikający z Dyrektywy PE i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 

2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.  

Za budynek pasywny uznaje się budynek o ściśle określonych paramentach dotyczących 

zapotrzebowania na energię oraz rozwiązaniach budowlanych i instalacyjnych. W budynku 

takim przede wszystkim komfort cieplny uzyskuje się przy sezonowym zużyciu ciepła na 

ogrzewanie na poziomie 15 kWh/(m2 x rok) wykorzystując jedynie podgrzewane lub 

ochładzane powietrze zewnętrzne, dostarczane W ilości potrzebnej do osiągnięcia jakości 

powietrza wewnętrznego. W takim przypadku wskaźnik rocznego zapotrzebowania na 

nieodnawialną energię pierwotną dla budynku mieszkalnego nie powinien przekraczać 120 

kWh/(m2 x rok). Jednocześnie komfort cieplny utrzymywany jest przy małych jednostkowych 

strumieniach ciepła, dzięki czemu nie wymagane jest stosowanie aktywnych układów 

ogrzewczych i klimatyzacyjnych. W sposób pasywny wykorzystane są takie źródła ciepła, jak: 

mieszkańcy, urządzenia elektryczne, czy promieniowanie słoneczne. Ponadto odpowiedni 

komfort cieplny w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych zapewnia dogrzewanie 

powietrza wentylacyjnego. Przegrody zewnętrzne budynku, kształtuje się tak, aby zapewnić 

wysoką izolacyjność całej bryły budynku tj. współczynnik przenikania ciepła U dla ścian 

zewnętrznych nie większy niż 0,15 W/(m2xK). Wymagane jest zastosowanie specjalnych 

pasywnych okien (oszklenie i ramy), dla których współczynnik U jest poniżej 0,80 W/(m2xK), a 

współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie g 

wynosi około 50%. (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 2014) 

Budynek zero-energetyczny to budynek, w którym wskaźnik rocznego zapotrzebowania na 

nieodnawialną energię pierwotną wynosi 0 kWh/(m2xK). Oznacza to, że budynek przez swoje 

niektóre systemy techniczne produkuje energię - wykorzystując zasoby energii odnawialnych, 

najczęściej w postaci ciepła i energii elektrycznej, która jest sprzedawana do sieci zewnętrznej. 

Saldo rozliczeń rocznych w przeliczeniu na energię pierwotną jest równe zero. (Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 2014) 

Ponadto w kontekście energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego warto również 

wykorzystać metodologię opracowaną przez NFOSiGW w ramach programu priorytetowego 

„Poprawa efektywności energetycznej", obejmującego dopłaty do kredytów na budowę domów 

energooszczędnych. (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 2014) 

IV.3.3. Jakość powietrza 

W wyniku pomiarów dokonanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) 

na terenie Miasta Olsztyna w ostatnich latach zostało stwierdzone przekroczenie średniego 

rocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.  

W konsekwencji obszar ten został zaklasyfikowany do klasy C. Klasa ta zostaje przypisana, 

jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone 
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o margines tolerancji. Głównym źródłem emisji B(a)P jest spalanie drewna w kominkach oraz 

piecach kaflowych. W przypadku emisji B(a)P wykorzystywanie drewna jako paliwa w 

ogrzewaniu indywidualnym, wiąże się z dużo wyższą emisją zanieczyszczeń niż w przypadku 

węgla kamiennego.  

Na obecny stan jakości powietrza w Mieście Olsztyn wpływają: 

 emisje ze źródeł punktowych związanych z dużymi instalacjami spalania paliw (kotły, 

piece przemysłowe) oraz ze źródłami technologicznymi; 

 emisję ze źródeł powierzchniowych związanych ze zużyciem paliw stałych (węgiel, 

drewno) na cele komunalne i bytowe; 

 emisję liniową związaną z ruchem samochodowym; 

 niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne; 

 emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników 

i boisk. 

Zanieczyszczenie powietrza ma zdecydowanie negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców i 

jakość życia w mieście. Jako główne kierunki działań w tym obszarze należy wskazać: 

 ograniczenie emisji komunalno-bytowej, poprzez realizację działań związanych z 

ograniczania emisji z indywidualnych systemów grzewczych;  

 zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego dotyczące ograniczenia emisji 

komunalno-bytowej; 

 edukacja ekologiczna – prowadzenie kampanii edukacyjnych uświadamiających 

społeczeństwo o zagrożeniach dla zdrowia związanych z emisją benzo(a)pirenu 

podczas spalania paliw stałych (w tym odpadów) w paleniskach domowych; 

 wprowadzenie odpowiednich zapisów do „Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Olsztyn”, zakazujące spalania odpadów biodegradowalnych na 

terenie ogrodów działkowych oraz posesji; 

 promowanie ruchu rowerowego, budowa ścieżek rowerowych; 

 stosowanie zasad „zielonych zamówień publicznych”, uwzględniających potrzebę 

ochrony powietrza; 

 wymianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na podłączenie do miejskiej 

sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe lub odnawialne źródła 

energii; 

 instalację odnawialnego źródła energii. 

Przedsiębiorstwa na terenie Miasta Olszyna są głównymi źródłami emitowania 

zanieczyszczeń. Najczęstszymi zanieczyszczeniami do powietrza są: dwutlenek węgla, 

dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły. 
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Tabela IV.21. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych substancji w powietrzu na terenie Miasta Olsztyna  

substancja 
wielkość emisja [Mg] 

2010 2013 

b(a)p 0,058765 0,046165 

dwutlenek siarki 1093,379339 1231,998 

dwutlenek węgla 484671,1427 284817,2 

pyły pozostałe 328,900231 14,112713 

pyły ze spalania paliw 316,007359 171,6304 

tlenek węgla 642,652762 435,6052 

tlenek azotu 895,822519 709,2739 
źródło: Urząd Marszałkowski dane za rok 2010, 2013. 

Wykaz jednostek raportujących emisję zanieczyszczeń do powietrza w 2013 roku: 

 Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców 

 Olsztyńska Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska "SAD" W Olsztynie 

 Kates Polska Sp. z o.o. 

 Komenda WOjewódzka Policji w Olsztynie 

 MPK Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 

 TSO Truck Service Olsztyn Sp. z o.o. 

 MPEC Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 

 Storex Czernik, Śledziewski S.J. 

 PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Olsztynie 

 Ośrodek Sportu i RekreacjI w Olsztynie 

 Spółdzielnia WULKAN w Olsztynie 

 Grupa Storex SP. Z O.O. 

 Browar Kormoran Sp. z o.o. 

 DBK Sp. z o.o. 

 Hotele Olsztyn SP. Z O.O. 

 Aeroklub Warmińsko-Mazurski 

 Centrowet Sp. z o.o. w Olsztynie 

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Olsztynie. 

 Przedsiebiorstwo Inzynieryjno-Produkcyjne i Handlowe "OBRAM" SP. Z O.O. 

 Naber Polska Sp. z o.o. 

 Schwarte-Milfor Sp. z o.o. 

 PPWiH "TAMEX" Sp. z o.o. 

IV.3.4. Transport 

Duże natężenie ruchu w centrum miasta jest nie tylko bezpośrednio uciążliwe dla 

mieszkańców, ale również w dużym stopniu wpływa na natężenie hałasu, przekroczenia 

stężeń zanieczyszczeń oraz obniża atrakcyjność turystyczną miasta. Emisja z transportu 

również przyczynia się do występowania przekroczeń stężeń zanieczyszczeń w powietrzu..  

W zakresie transportu duże znaczenie mają ograniczenia wynikające ze struktury 

przestrzennej miasta – w centrum ulice są wąskie i nie ma łatwych możliwości wydzielenia 

dodatkowych dróg. Ponadto struktura systemu dróg na obszarze miasta jest słabo 

wykształcona i zwiększony jest ruch tranzytowy w centrum miasta z powodu braku obwodnicy. 
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Duże znaczenie dla istnienia problemu „zakorkowania” miasta mają przyzwyczajenia 

mieszkańców do korzystania z własnego samochodu.  

Głównymi problemami na terenie Miasta Olsztyna, związanymi z transportem są: 

 nadmierne obciążenie dróg w centrum miasta przez ruch wewnętrzny a także 

generowany przez mieszkańców sąsiednich miejscowości i gmin oraz tranzyt; 

 bardzo wysoki wzrost udziału transportu prywatnego w bilansie transportowym na 

terenie miasta; 

 tworzenie się stref na terenie miasta, gdzie niemal codziennie powstają zatory uliczne; 

 wysoka emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych przez pojazdy 

transportu prywatnego. 

W sektorze transportu publicznego, odnotować można duże straty czasu ze względu na 

znaczne natężenie ruchu oraz brak preferencji dla transportu publicznego w centrum Miasta i 

na głównych ulicach prowadzących do osiedli południowych, tj.: Jaroty, Pieczewo, Nagórki, 

Osiedle Generałów. Związane jest to z brakiem obwodnicy oraz układem ulic i zabudową, które 

w dużym stopniu utrudniają prowadzenie komunikacji publicznej i wprowadzenie istotnych 

modernizacji. 

„Strategia Rozwoju Miasta – Olsztyn 2020” zakłada poprawę sprawności funkcjonowania 

systemu transportu w mieście, między innymi poprzez budowę obwodnicy Olsztyna. 

Planowane jest także przystosowanie odcinka drogi nr 51 Olsztyn – Olsztynek do standardu 

drogi ekspresowej.  

Problem dużego natężenia ruchu drogowego na terenie Miasta Olsztyna jest systematycznie 

zwalczany głównie poprzez promowanie i rozbudowę transportu rowerowego, wzrost 

atrakcyjności transportu publicznego w tym wprowadzenie nowego środka transportu jakim 

jest tramwaj oraz plany budowy obwodnic, które powodują systematyczny spadek ruchu 

tranzytowego.  

Jako główne kierunki działań w tym obszarze należy wskazać: 

 działania informacyjno-edukacyjne zachęcające do korzystania z komunikacji 

publicznej; 

 wydzielenie lub budowa kolejnych pasów ulic z preferencją dla autobusów komunikacji 

miejskiej (tzw. buspasy); 

 zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego, w tym pojazdów elektrycznych i 

hybrydowych; 

 wprowadzenie transportu tramwajowego na terenie miasta; 

 budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym w Olsztynie; 

 rozwój infrastruktury rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

 budowa obwodnicy miasta i nowych odcinków drogowych; 

 rozbudowa i modernizacja chodników, poprawiająca bezpieczeństwo pieszych, 

 poprawa jakości dróg poprzez budowę nowych odcinków i remonty nawierzchni 

istniejących. 
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IV.4. Aspekty organizacyjne i finansowe 

IV.4.1. Koordynacja i struktury organizacyjne przeznaczone do realizacji planu 

W Olsztynie funkcjonuje Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i 

Infrastruktury Energetycznej, które posiada następującą strukturę: 

 Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury 

Elektroenergetycznej. 

 Stanowisko ds. zakupu energii elektrycznej i cieplnej. 

Do działań Biura należy: 

 reprezentowanie Miasta Olsztyna w pracach Wojewódzkiego Zespołu ds. 

Bezpieczeństwa Energetycznego; 

 wdrażanie rozwiązań mających na celu poprawę efektywności energetycznej 

jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o 

efektywności energetycznej; 

 organizowanie działań mających na celu optymalizację kosztów zakupu nośników 

energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta; 

 nadzór nad przyłączaniem obiektów do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego  

w procesie inwestycyjnym; 

 nadzór nad funkcjonowaniem miejskiej instalacji oświetleniowej i miejskich iluminacji 

obiektowych. 

Realizacja zadań ujętych w PGN jest przypisana poszczególnym jednostkom podległym 

władzom miasta, a także interesariuszom zewnętrznym. Ponieważ PGN jest przekrojowy  

i obejmuje wiele dziedzin funkcjonowania miasta, konieczna jest jego skuteczna koordynacja 

oraz monitoring realizacji. Dla zapewnienia skutecznego wdrażania i monitorowania Planu 

gospodarki niskoemisyjnej koniecznym jest powołanie Koordynatora Planu gospodarki 

niskoemisyjnej. 

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). Koordynator będzie odpowiedzialny za prawidłowe wdrażanie 

Planu gospodarki niskoemisyjnej i jego monitoring. W zakresie kompetencji Koordynatora 

będą znajdować się następujące zadania:  

 nadzór nad Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z uwzględnieniem terminowości i 

skuteczności realizacji zadań ujętych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i 

wprowadzaniem ew. mechanizmów korygujących; 

 aktualizacja bazy danych (bieżąca weryfikacja informacji o obiektach oraz rejestr 

wielkości wykorzystywanych paliw i energii z uwzględnieniem kosztów); 

 aktualizacja zapisów w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej (w zależności od potrzeb); 

 sporządzanie corocznych raportów opisujących stan realizacji oraz monitoring skutków 

związanych z realizacją zadań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z 

inwentaryzacją emisji (tzw. Raport z Realizacji PGN); 

 organizacja i przewodzenie spotkaniami Komisji ds. energii; 
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 sporządzanie okresowych analiz (w zależności od częstości spotkań Komisji) o stanie 

energetycznym Miasta i kierunkach rozwoju gospodarki niskoemisyjnej; 

 monitoring przeprowadzania audytów energetycznych dla placówek miejskich i 

obiektów użyteczności publicznej wraz z analizą potencjału redukcji emisji GHG; 

 czynności administracyjno-biurowe związane z bieżącym funkcjonowaniem. 

W trakcie realizacji zadań wynikających z Planu gospodarki niskoemisyjnej część zadań 

będzie ulegać zmianom (rozszerzenie/zawężenie zakresu zadania). Część interesariuszy 

widząc korzyści z posiadania zadań w Planie gospodarki niskoemisyjnej, mimo 

wcześniejszego braku zainteresowania, wyrazi chęć uzupełnienia Planu o nowe zadania. 

Przewiduje się również pojawianie nowych zadań w związku z rozwojem technologicznym i 

zmianami ekonomicznymi realizacji zadań. W związku z występowaniem wyżej wymienionych 

czynników Koordynator planu gospodarki niskoemisyjnej będzie aktualizował Plan w 

częstotliwości wynikającej z ilości zmian niezbędnych do wprowadzenia. Aktualizacja Planu 

gospodarki niskoemisyjnej będzie wymagać konsultacji z interesariuszami i odpowiednimi 

jednostkami Urzędu Miasta (określanymi przez Koordynatora PGN w zależności od rodzaju i 

skali zmian czy nowych zadań). Zaakceptowane zmiany będą wprowadzane do Planu 

gospodarki niskoemisyjnej poprzez Uchwałę Rady Miasta. 

Raport z wdrażania PGN powinien obejmować wyniki aktualnej inwentaryzacji emisji CO2 (tzw. 

kontrolna inwentaryzacja emisji – MEI), informację o zakresie wdrożonych zadań 

wyszczególnionych w „VII.5 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadań”, jak również 

informację o zakresie ewentualnych zmian w PGN i harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Raport powinien zawierać informacje o charakterze ilościowym dotyczące wdrożonych 

środków i ich wpływu na zużycie energii oraz wielkość emisji CO2, jak również analizę procesu 

realizacji PGN, uwzględniającą konieczne działania korygujące i zapobiegawcze.  

Koordynatorem Planu gospodarki niskoemisyjnej zostanie kierownik nowopowstałego 

Referatu zarządzania energią. Referat powstanie w ramach zadania 10.1.1: Stworzenie 

jednostki „Referat zarządzania energią. Referat zarządzania energią będzie działać w 

strukturze Biura Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury 

Energetycznej. Rozdział kompetencji pomiędzy pracownikami nowopowstałego referatu 

będzie należeć do Kierownika Referatu i powinien być uzależniony od zakresu wiedzy 

i doświadczenia nowych pracowników. 

Zaleca się także ścisłą współpracę z interesariuszami zewnętrznymi na zasadzie utworzenia 

komórki doradczej – Komisji do spraw energii. Za organizację prac komisji odpowiedzialny 

będzie Koordynator PGN, pełniący rolę przewodniczącego Komisji. Członkowie Komisji do 

spraw energii podczas spotkań powinni opiniować następujące kwestie: 

 optymalizacja efektywności energetycznej gminy; 

 nadzór nad rynkiem energii; 

 monitoring eksploatacji urządzeń i instalacji (elektroenergetyczne, ciepłownicze, 

gazownicze, wodne i kanalizacyjne); 

 kontrola zgodności zadań realizowanych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

z lokalnymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi; 

 konsultacje z przedsiębiorstwami energetycznymi celem utrzymania spójności 

pomiędzy realizacją zadań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej a strategiami 

rozwoju tych przedsiębiorstw; 
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 opiniowanie Raportu z realizacji PGN i aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

(w tym proponowanie własnych zmian/instrumentów wsparcia); 

 ocena wpływu realizacji zadań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej na 

poprawę jakości powietrza (analiza informacji dot. jakości powietrza zawartych w 

Raporcie o stanie środowiska województwa Warmińsko-Mazurskiego); 

 analiza i aktualizacja mechanizmów finansowania realizacji zadań ujętych w Planie 

Gospodarki Niskoemisyjnej; 

 konsultowanie okresowych analiz o stanie energetycznym Miasta; 

 współpraca z krajowymi/zagranicznymi instytucjami wspierającymi racjonalną 

gospodarkę energetyczną; 

 inicjowanie i opiniowanie udziału w programach krajowych i międzynarodowych w celu 

uzyskania środków finansowych na efektywne wykorzystanie energii w budynkach 

użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych oraz na edukację ekologiczną 

(zagadnienia energooszczędności, efektywnego korzystania z urządzeń i pojazdów); 

 omówienie potencjalnych działań służących wdrażaniu budownictwa pasywnego, 

zero/plus energetycznego oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii; 

 inicjowanie i opiniowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej (zagadnienia 

energooszczędności, efektywnego korzystania z urządzeń i pojazdów) wśród 

dorosłych mieszkańców, dzieci i młodzieży. 

W skład Komisji do spraw energii powinny wchodzić jednostki/instytucje zainteresowane 

monitoringiem wykonania zadań z Planu gospodarki niskoemisyjnej, jak również z 

dysponujące danymi do jego aktualizacji, zaliczamy do nich m.in.: 

 Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury 

Elektroenergetycznej; 

 Wydział Obsługi Funduszy Europejskich; 

 Wydział Inwestycji Miejskich; 

 Wydział Edukacji; 

 Wydział Budżetu; 

 Wydział Rozwoju Miasta (w tym Pełnomocnik Prezydenta Olsztyn ds. Rozwoju 

Systemu Komunikacji Rowerowej); 

 Wydział Środowiska; 

 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych; 

 Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie; 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej; 

 Energa Operator S.A.; 

 Michelin Polska S.A.; 

 Olsztyński Zakład Komunalny; 

 PKP Energetyka S.A.; 

 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (Zakład w Olsztynie); 

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji; 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne; 

 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; 

 WFOŚiGW w Olsztynie; 
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 WIOŚ w Olsztynie. 

Spotkania Komisji do spraw energii powinny być zwoływane w częstotliwości zależnej od 

potrzeb wynikających z wdrażaniem i aktualizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej, nie 

rzadziej jednak niż raz w roku. 

IV.4.2. Zasoby ludzkie 

Wdrożeniem i monitoringiem realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej zajmie się Referat 

zarządzania energią, którego kierownik będzie pełnił funkcję Koordynatora Planu gospodarki 

niskoemisyjnej. Do realizacji PGN przewiduje się także zaangażowanie osób obecnie 

pracujących w Urzędzie Miasta Olsztyna, szczególnie pracowników Biura Pełnomocnika 

Prezydenta do spraw Gospodarki i Infrastruktury Energetycznej oraz innych pracowników 

jednostek miejskich. Za dobór współpracowników umożliwiających sprawne wdrażanie Planu 

gospodarki niskoemisyjnej, nadzór i aktualizację odpowiedzialny będzie Referat zarządzania 

energią. 

Opis nowopowstałego Referatu zarządzania energią znajduje się w zadaniu 10.1.1: 

Stworzenie jednostki „Referat zarządzania energią”. 

IV.4.3. Zaangażowane strony - współpraca z interesariuszami 

Pod pojęciem interesariuszy należy rozumieć jednostki, grupy, czy też organizacje, na które 

PGN bezpośrednio, bądź pośrednio oddziałuje. Interesariuszami PGN są wszyscy mieszkańcy 

Miasta Olsztyna, instytucje publiczne i przedsiębiorstwa działające na terenie miasta. Dwie 

główne grupy interesariuszy to: 

 jednostki miejskie (interesariusze wewnętrzni): Wydziały Urzędu Miasta, jednostki 

budżetowe, zakłady budżetowe, zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje 

kultury, spółki miejskie. 

 interesariusze zewnętrzni: Mieszkańcy miasta, instytucje publiczne, organizacje 

pozarządowe i in. nie będące jednostkami miejskimi. 

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. 

Nie da się skutecznie zrealizować PGN bez świadomości tego, kim są interesariusze, jakie 

kierują nimi motywy i przekonania i bez pokazania, że działanie ma przynieść im konkretne 

korzyści. Podstawą do odniesienia sukcesu we wdrażaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

jest czynne słuchanie interesariuszy, ich opinii i wątpliwości oraz współdziałanie z nimi. 

W celu skutecznej realizacji zaleca się, w ramach utworzonej komórki doradczej, Komisji ds. 

energii, organizację cyklicznych spotkań Koordynatora PGN z interesariuszami wewnętrznymi 

i zewnętrznymi. 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 emisje z obszaru miasta. Członkowie Komisji 

inicjowaliby również działania informacyjno-promocyjne w zakresie np. energooszczędności, 

efektywnego korzystania z urządzeń i pojazdów (festiwale, festyny, konkursy, itp.). 
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IV.4.4. Budżet i przewidziane finansowanie działań 

Działania przewidziane w PGN będą finansowane zarówno ze środków własnych miasta jak 

i środków zewnętrznych. Możliwość pozyskania środków z programów krajowych i 

europejskich jest kluczowym elementem planowania budżetu na zaplanowane działania. We 

własnym zakresie – konieczne jest uwzględnienie działań w wieloletnich prognozach 

finansowych oraz w budżecie miasta i budżecie jednostek podległych miastu, na każdy rok. 

Przewiduje się pozyskanie również zewnętrznego wsparcia finansowego dla planowanych 

działań w formie bezzwrotnych dotacji, pożyczek, wykorzystania formuły ESCO i kredytów. 

Podstawą do wyznaczenia kosztów działań i sposobów finansowania były szacunki oparte na 

dotychczasowych doświadczeniach w realizacji oraz na dostępnych danych rynkowych. 

Sumaryczne zestawienie kosztów przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy PGN 

(tabela - punkt VII.5).  

Ponieważ nie można szczegółowo zaplanować w budżecie miasta wszystkich wydatków 

z wyprzedzeniem do roku 2020, stąd też kwoty przewidziane na realizację poszczególnych 

zadań należy traktować, jako szacunkowe zapotrzebowanie na finansowanie, a nie 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 miasta 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. 

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 planowanych działań określono potencjalne źródła finansowania. Możliwe do 

wykorzystania źródła finansowania (poza budżetem gminy), to przede wszystkim: 

 Środki krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, w 

szczególności  

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020; 

 Program Operacyjny Polska Wschodnia; 

 Program LIFE+; 

 Program ELENA; 

 Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”; 

 Programy priorytetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej: 

 SOWA energooszczędne oświetlenie uliczne;  

 BOCIAN rozproszone, odnawialne źródła energii; 

 LEMUR energooszczędne budynki użyteczności publicznej; 

 Program PROSUMENT – dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup i montaż 

mikroinstalacji OZE; 
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 Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych; 

 Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach; 

 Fundusz Remontów i Termomodernizacji Banku Gospodarstwa Krajowego: 

 premia termomodernizacyjna; 

 premia remontowa; 

 Bank BOŚ – „Kredyt z Klimatem”:  

 Program Efektywności Energetycznej w Budynkach; 

 Program Modernizacji Kotłów; 

 System białych certyfikatów; 

 Finansowanie w formule ESCO; 

 Partnerstwo publiczno-prywatne. 

Szczegółowy opis finansowanych przedsięwzięć oraz środków przeznaczonych na 

poszczególne programy zawarte są w załączniku 1 do niniejszego opracowania. 

IV.4.5. Środki na monitoring i ocenę realizacji Planu 

Prowadzenie stałego monitoringu PGN jest konieczne dla śledzenia postępów we wdrażaniu 

działań i osiąganiu założonych celów. Monitoring realizacji PGN na poziomie miasta będzie 

prowadzony zgodnie z ogólnymi wytycznymi do monitoringu PGN dla Miasta Olsztyna 

opisanymi w VIII MONITORING I REALIZACJA PLANU. Odpowiedzialnym za realizację 

monitoringu będzie Koordynator Planu gospodarki niskoemisyjnej. Zadania Koordynatora 

PGN i Referatu zarządzania energią opisano w nagłówku IV.4 Aspekty organizacyjne i 

finansowe. Do jego zadań będzie należeć między innymi monitoring realizacji zadań na 

poziomie gminy oraz aktualizacja danych w Systemie Zarządzania Emisją Gazów 

Cieplarnianych, w zakresie danych energetycznych. 

Do monitoringu i oceny realizacji Planu niezbędny jest zespół ekspertów, powołanych w 

postaci zadania: VII.4.Zadanie 10.1.1 Stworzenie jednostki „Referat zarządzania energią, 

którego koszy uwzględniono w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
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V. WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI DWUTLENKU 

WĘGLA 

Rozdział prezentuje podsumowanie wyników inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych 

wykonanych dla lat 2010 i 2013. Oszacowanie wielkości emisji wykonano na podstawie 

danych pozyskanych od jednostek z terenu miasta oraz przedsiębiorstw energetycznych 

dostarczających energię dla miasta Olsztyna.  

V.1. Metodologia 

Do opracowania inwentaryzacji wykorzystano metodologie określania wielkości emisji 

opracowaną dla Porozumienia burmistrzów oraz wytycznych IPCC: 

 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)”. 

  2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. 

Celem inwentaryzacji jest określenie wielkości emisji z obszaru miasta, tak aby możliwe było 

zaprojektowanie działań służących jej ograniczeniu przez władze miasta. W związku z tym 

emisje z sektorów, na które władze miasta mają nieistotny wpływ (bardzo ograniczony) są 

traktowane ogólnie, a bardziej szczegółowo rozpatruje się wielkości emisji z sektorów 

gospodarki miejskiej. Emisję gazów cieplarnianych określa się na podstawie finalnego zużycia 

energii na terenie miasta. 

V.1.1. Zakres i granice 

Inwentaryzacja obejmuje obszar w granicach administracyjnych miasta Olsztyn (87,9 km2). Do 

obliczenia emisji przyjęto zużycie energii finalnej, w podziale na nośniki energii w obrębie 

granic miasta. Poprzez zużycie energii finalnej rozumie się zużycie: 

 Energii paliw kopalnych (na potrzeby gospodarczo-bytowe, transportowe i 

przemysłowe); 

 Ciepła sieciowego; 

 Energii elektrycznej; 

 Energii ze źródeł odnawialnych. 

V.1.2. Źródła danych 

Dane do inwentaryzacji zużycia energii pozyskano z następujących źródeł: 

 Wydziały i Biura Urzędu Miasta Olsztyna. 

 Zakłady Budżetowe. 

 Spółki miejskie: 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie.  

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. 

 Olsztyński Zakład Komunalny Spółka z o.o. 

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

 Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 
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 Jednostki budżetowe. 

 Miejskie jednostki organizacyjne. 

 Jednostki administracji rządowej. 

 Przedsiębiorstwa energetyczne. 

Ponadto wykorzystano powszechnie dostępne dane statystyki publicznej (GUS), „Założenia 

do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna”. 

Powyższe źródła danych wykorzystane były do inwentaryzacji emisji z obszaru miasta za lata 

2010 i 2013. 

V.1.3. Wskaźniki emisji 

Dla określenia wielkości emisji przyjęto dla paliw: 

 standardowe wskaźniki emisji wykorzystywane przez Krajowe Centrum Inwentaryzacji 

Emisji do sporządzania Krajowych Inwentaryzacji Emisji Gazów Cieplarnianych, 

 wskaźniki emisji zalecane przez wytyczne Porozumienia Burmistrzów, 

 krajowe i lokalne wskaźniki emisji dla energii elektrycznej i ciepła. 

Wskaźniki emisji wyrażone są w jednostkach energetycznych (zgodnie z wytycznymi 

Porozumienia burmistrzów Mg CO2/MWh): 

Tabela V.1. Zestawienie wykorzystanych wskaźników emisji dla Energii elektrycznej sieciowej i Ciepła 
sieciowego 

Rodzaj 
wskaźnika 

Rok 
Wskaźnik 

emisji  
[MgCO2/MWh] 

Źródło 

Energia 
elektryczna 

sieciowa 

2010 0,812 KOBIZE 

2013 0,812 KOBIZE 

Ciepło 
sieciowe 

2010 0,3636 MPEC 

2013 0,3636 MPEC 

Dla energii elektrycznej przyjęto wskaźniki emisji podawane przez KOBIZE dla określenia linii 

bazowej projektów redukcji emisji. 

Ze względu na lokalny charakter produkcji i dostaw ciepła do miejskiej sieci przyjęto wskaźniki 

podane przez MPEC Olsztyn.  

Tabela V.2. Zestawienie wykorzystanych wskaźników emisji dla paliw 

Rodzaj paliwa Wartość opałowa 
Wskaźnik emisji 
[MgCO2/MWh] 

Gaz ziemny 35,95 MJ/m3 0,202 

Olej opałowy 40,19 MJ/kg 0,276 

Węgiel kamienny 21,22 MJ/kg 0,338 

Benzyna 44,8 MJ/kg 0,248 

Olej napędowy (diesel) 43,33 MJ/kg 0,265 
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LPG 47,3 MJ/kg 0,225 

 
Metodologia obliczeń 

Obliczenia wielkości emisji wykonano za pomocą arkuszy kalkulacyjnych. Do obliczeń 

wykorzystano podstawowy wzór obliczeniowy: 

ECO2 = C x EF 

gdzie: 

ECO2 – oznacza wielkość emisji CO2 [Mg] 

C – oznacza zużycie energii (elektrycznej, ciepła, paliwa) [MWh] 

EF – oznacza wskaźnik emisji CO2 [MgCO2/MWh] 

Ekwiwalent CO2 

Z gazów innych niż CO2 w inwentaryzacji uwzględniono jedynie metan pochodzący z 

oczyszczalni ścieków i składowiska odpadów. Dla pozostałych źródeł emisje gazów innych niż 

CO2 zostały pominięte w inwentaryzacji, ze względu na ich niewielki udział w porównaniu z 

emisją CO2. 

W celu przedstawienia wielkości emisji gazów cieplarnianych innych niż CO2 zastosowano 

(zgodnie z wytycznymi) przeliczniki oparte na potencjale globalnego ocieplenia dla 

poszczególnych gazów, opracowanego przez IPCC.  

Tabela V.3. Globalny potencjał ocieplenia gazów cieplarnianych (wg Second Assessment Report) 

Gaz 
Cieplarniany 

Potencjał 
Globalnego 

Ocieplenia [100 
lat, CO2eq] 

CO2 1 

CH4 21 

N2O 310 

SF6 23900 

PFC 8700 

HFC 
140 -11700 

(w zależności od 
gazu)  

źródło: United Nations Framework Convention on Climate Change 

V.2. Bilans emisji z obszaru miasta 

V.2.1. Rok 2010 

Jako rok bazowy, czyli rok określający poziom odniesienia w zakresie wielkości emisji, przyjęto 

2010 rok. Decyzję taką podjęto, ponieważ dla tego roku miasto dysponowało dużą ilością 

informacji pozwalających oszacować z dobrą dokładnością wielkość emisji. Podsumowanie 

emisji z obszaru gminy wskazano w (Tabela ). 
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Tabela V.4. Podsumowanie emisji CO2 dla 2010 roku 

Sektor emisji 
Wielkość emisji  

[Mg CO2] 

Samorząd – budynki 52 912 

Samorząd – pojazdy 9 588 

Samorząd –  oświetlenie publiczne  5 291 

Społeczeństwo – sektor mieszkalny 423 736 

Społeczeństwo – sektor usługowy 152 056 

Społeczeństwo – sektor przemysłowy 466 208 

Społeczeństwo – sektor transportowy 274 039 

Suma 1 383 830  

Sumaryczna, oszacowana wielkość emisji CO2 ekwiwalentnego dla roku bazowego 2010 

wynosi 1 3823 830 Mg CO2. Wielkości emisji w roku bazowym w poszczególnych sektorach 

inwentaryzacji, jest zgodna z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów. Największy udział w 

wielkości emisji przypada na sektor przemysłowy i budynków mieszkalnych, natomiast 

najmniejszy na oświetlenie miejskie. 

V.2.2. Rok 2013 

W (Tabela ) przedstawiono podsumowanie i krótką charakterystykę źródeł emisji w 2013 roku 

wraz z trendem zmian emisji pomiędzy rokiem bazowym a pośrednim. 

Tabela V.5. Podsumowanie emisji CO2 dla 2013 roku 

Sektor emisji 
Wielkość emisji  

[Mg CO2] 
Trend 

[%] 

Samorząd – budynki 53 699 1% 

Samorząd – pojazdy 9 918 3% 

Samorząd –  oświetlenie publiczne  5 463 3% 

Społeczeństwo – sektor mieszkalny 400 772 -5% 

Społeczeństwo – sektor usługowy 153 497 1% 

Społeczeństwo – sektor przemysłowy 431 290 -7% 

Społeczeństwo – sektor transportowy 247 156 -10% 

Suma 1 301 795  -6% 

Sumaryczna, oszacowana wielkość emisji CO2 ekwiwalentnego dla roku 2013 wynosi 1 301 

795 Mg CO2. Wielkości emisji w roku pośrednim w poszczególnych sektorach inwentaryzacji, 

została obliczona zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów. Największy udział w 

wielkości emisji przypada na sektor przemysłu i sektor mieszkaniowy, natomiast najmniejszy 

na oświetlenie miejskie, podobnie jak w roku bazowym. 

V.3. Podsumowanie inwentaryzacji emisji 

Sumaryczna wielkość emisji i zużycia energii z obszaru miasta z roku bazowego, którym jest 

rok 2010, posłuży wyznaczeniu celu redukcyjnego do roku 2020. Rok kontrolny 2013 służy 

określeniu kierunku, w jakim zmierza Miasto Olsztyn oraz trendów zużycia energii i emisji 

gazów cieplarnianych. 

Emisje z całego miasta w porównaniu do roku 2010 spadły o ok. 6%. Największy spadek 

procentowy emisji CO2 odnotowano w sektorze transportowym. Tak duży spadek emisji wynika 
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z odnotowanych spadków natężenia ruchu na terenie miasta. Graficzne przedstawienie zmian 

udziału źródeł emisji przedstawiono na rysunkach (Rysunek 12, Rysunek 13 i Rysunek 14). 

 

Rysunek 12. Zmiana udziału źródeł emisji – jednostki miejskie 

 

 

Rysunek 13. Zmiana udziału źródeł emisji – pozostałe sektory 
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Rysunek 14. Zmiana udziału źródeł emisji – całe miasto 
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VI. MOŻLIWOŚCI REDUKCJI EMISJI 

Redukcja emisji GHG może być realizowana poprzez m.in. działania mające na celu 

zwiększenie wykorzystania OZE, zwiększenie efektywności energetycznej, działania 

optymalizujące w transporcie. Wykonanie działań w wymienionych zakresach przyczynia się 

do wzrostu gospodarczego, jakości życia mieszkańców (poprawa komfortu cieplnego, 

poprawa jakości powietrza, ograniczenie ubóstwa energetycznego poprzez zapewnienie 

dostaw energii lub zmniejszenie kosztów jej zapewnienia). Wpływ planu i działania, które 

powinny być podjęte przez interesariuszy w obszarach mieszkalnictwa, przedsiębiorstw, 

kultury (zadania edukacyjne), handlu i usług zostały wskazane w rozdziałach VII. 

PLANOWANE DZIAŁANIA DO ROKU 2020 i w VII.5. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

realizacji zadań. 

VI.1. Wykorzystanie energii odnawialnej 

VI.1.1. Aktualna produkcja ciepła w Olsztynie 

Potencjał OZE należy odnieść do aktualnego wykorzystania paliw konwencjonalnych. 

Zapotrzebowanie na moc cieplną w poszczególnych grupach odbiorców jest jak następuje: 

 mieszkania wielorodzinne 40,55 MW; 

 mieszkania jednorodzinne 9,97 MW; 

 budynki użyteczności publicznej 0,96 MW; 

 usługi komercyjne i wytwórczość 6,65 MW. 

Według założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Miasta Olsztyn modernizacji podlegać będzie: 

 80% kotłów w zabudowie wielorodzinnej zostanie wymienione na ekologiczne; 

 90% nisko sprawnych kotłowni węglowych w zabudowie jednorodzinnej zostanie 

wymienionych na ekologiczne; 

 100% systemów grzewczych węglowych w budynkach użyteczności publicznej 

zostanie zmodernizowanych na ekologiczne; 

 100% nisko sprawnych ogrzewań węglowych w zabudowie usługowo-wytwórczej 

zostanie poddanych modernizacji. 

Przewidziano zmianę sposobu zasilania, w odniesieniu do, ok. 45,8 MW mocy zainstalowanej. 

Do realizacji założonego celu, należy podjąć działania zmierzające do zwiększenia produkcji 

energii odnawialnej przez różne jednostki oraz prosumentów.  

Na podstawie informacji uzyskanych od poszczególnych administratorów określono ilości 

budynków, w których ogrzewanie pomieszczeń prowadzone jest przy wykorzystaniu kotłów 

węglowych. Są to 24 jedno lub dwu rodzinne budynki mieszkaniowe, oraz 118 budynków 

wielorodzinnych, a także 2 obiekty użyteczności publicznych. Wielkości zapotrzebowania 

mocy z indywidualnych źródeł węglowych na obszarze Olsztyna wynosi, ok. 58 MW, co 

pozwala zapewnić zapotrzebowanie ciepła na poziomie, ok. 330 TJ/rok.  
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VI.1.2. Polityka miasta Olsztyna w zakresie odnawialnych źródeł energii 

W Olsztynie produkcja energii odnawialnej powinna być oceniana w kryteriach produkcji 

energii w systemach nie scentralizowanych. Duży udział mogą mieć odnawialne źródła energii 

w systemach rozproszonych w obiektach mieszkalnych lub ich pobliżu. Łącznie wykorzystując 

systemy scentralizowane i niecentralizowane, należy założyć osiągnięcia ambitnych celów 

pakietu klimatyczno-energetycznego, 3x20%: 

 redukcję emisji gazów cieplarnianych, o co najmniej 20% do 2020 r.; 

 20% udziału OZE w zużyciu energii finalnej brutto; 

 dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 20%. 

Rozproszone technologie produkcji ciepła ze źródeł odnawialnych, powinny być instalowane 

w pierwszej kolejności w najbardziej emisyjnych źródłach energii leżących poza siecią 

ciepłowniczą. Systemy dopłat do wymiany/modernizacji źródeł energii na bardziej ekologiczne 

powinny być kierowane do tego typu inwestycji. 

Polityka energetyczna miasta Olsztyna powinna dążyć do likwidacji przestarzałych, 

charakteryzujących się niską sprawnością systemów grzewczych, bazujących na węglu 

kamiennym. Zamiana paliw kopalnych na paliwa o niższej emisji gazów szkodliwych znacznie 

wpłynęłaby na poprawę jakości powietrza. 

Urządzenia i systemy OZE znajdują zastosowanie we wszystkich obszarach zużycia energii w 

budynkach, zarówno nowych jak i istniejących. W budynkach w warunkach miejskich można 

rozważyć wykorzystanie: 

 systemy paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej; 

 kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i wspomagania 

centralnego ogrzewania; 

 pomp ciepła do produkcji energii cieplnej; 

 siłowni wiatrowych do produkcji energii elektrycznej; 

 rekuperatorów do pozyskiwania energii odpadowej z wentylacji lub ścieków; 

 układów hybrydowych, np. ogniw fotowoltaicznych z pompami ciepła. 

VI.1.3. Analiza potencjału OZE i możliwość jego wykorzystania w Olsztynie 

VI.1.3.1. Energia słoneczna – konwersja fototermiczna 

Do przemiany energii słonecznej w ciepło użyteczne wykorzystuje się słoneczne systemy 

grzewcze (systemy cieczowe oraz powietrzne). Najbardziej popularne są słoneczne instalacje 

do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Średnioroczna suma promieniowania słonecznego 

dla miasta Olsztyna wynosi poniżej 1000 kWh/m2 (rysunek 9). 
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Rysunek 15. Mapa nasłonecznienia Polski  
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Insolacja 

Instalacje kolektorów słonecznych umożliwiają uzyskanie ok. 350 ÷ 600 kWh/m2 energii 

cieplnej. Duże znaczenie dla zwiększenia ilości energii użytkowej z instalacji solarnej ma 

odpowiedni dobór zbiornika magazynującego, wymiennika ciepła, ograniczenie długości 

połączeń rurowych i odpowiednia izolacja cieplna elementów systemu. 

W Polsce płaskie kolektory słoneczne stanowią zdecydowaną większość montowanych 

kolektorów słonecznych (około 80%), które cechują się niższą ceną w stosunku do 

produkowanej energii i niższą awaryjnością (klasyczne płaskie kolektory miedziane typu S, do 

klasycznych kolektorów typu U-rurka). 

Na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla 3-4 osób, wymagana powierzchnia 

apertury kolektorów słonecznych wynosi 3 – 5 m2. 

Decyzja o wyborze dostępnej technologii kolektora (płaski/próżniowy), jego wydajności 

(sprawność optyczna, wsp. sprawności) i wymaganej powierzchni apertury, każdorazowo 

powinna być podejmowana w zależności od dostępnej powierzchni, usytuowania względem 

stron świata i nośności dachu. Treść PGN nie rekomenduje poszczególnych rozwiązań 

technologicznych w tym zakresie. 

VI.1.3.2. Ogniwa fotowoltaiczne – konwersja fotowoltaiczna promieniowania 

słonecznego 

Szacuje się, że 1 m2 powierzchni panelu fotowoltaicznego to ok. 150 W, co daje roczną 

produkcję ok. 130 kWh. Przy zapotrzebowaniu rocznym przeciętnej rodziny czteroosobowej 

na poziomie ok. 3 000 kWh oznacza to konieczność zainstalowania ok. 23 m2 paneli. Na 

polskim rynku najpopularniejszymi panelami PV są mono i polikrystaliczne panele PV o mocy 

250 W. 

Decyzja o wyborze typu fotoogniwa każdorazowo powinna być podejmowana w zależności 

od dostępnej powierzchni dachu, jego usytuowania względem stron świata i nośności oraz 
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innymi. Plan zatem nie rekomenduje poszczególnych rozwiązań technologicznych w tym 

zakresie.  

VI.1.3.3. Energia wiatrowa 

Pod względem warunków wiatrowych, Miasto Olsztyn leży w strefie IV (strefa niekorzystna), 

zatem nie należy przewidywać dużych inwestycji związanych z energią wiatru (Tabela ).  

 

 

Rysunek 16. Mapa wietrzności w Polsce 

Źródło: http://www.zielona-energia.cire.pl 

W zależności od warunków lokalnych można rozpatrywać zastosowanie mikro i małych 

elektrowni wiatrowych.  

Mikroinstalacje wiatrowe to instalacje o mocy poniżej 40 kWe, wykorzystywane często, jako 

zasilanie baterii akumulatorów. Stosowane głównie w miejscach z utrudnionym dostępem do 

sieci elektroenergetycznej. W tej grupie mieszczą się najpopularniejsze instalacje przydomowe 

od 3-5 kW. Takie rozwiązania (z zastosowaniem akumulatorów), wystarczą do zasilania 

oświetlenia, układów pompowych czy urządzeń domowych. 

VI.1.3.4. Geotermia głęboka 

Najbardziej powszechnym kryterium podziału zasobów jest głębokość występowania, 

temperatura (entalpia) oraz mineralizacja. Do zasobów geotermalnych zaliczane jest ciepło 

pochodzące z mediów o temperaturze wynoszącej co najmniej 20°C.  

Zasoby dyspozycyjne wód i energii geotermalnej definiowane są, jako ilość wolnej 

(grawitacyjnej) wody geotermalnej danego poziomu hydrogeotermalnego lub innej jednostki 

http://www.zielona-energia.cire.pl/


 

 

 

 

S
tr

o
n
a
1

0
1

 

bilansowej możliwej do zagospodarowania w danych warunkach środowiskowych, ale bez 

wskazania szczegółowej lokalizacji i warunków techniczno-ekonomicznych ujęcia wody.  

Zasoby dyspozycyjne wyrażane są w metrach sześciennych na dobę (m3/d) lub w metrach 

sześciennych na rok (m3/rok), po przeliczeniu w dżulach na rok (J/rok).  

Wody geotermalne o temp. powyżej 20ºC znajdują się na znacznej części województwa - za 

wyjątkiem jego wschodniej części. Na terenie województwa podczas poszukiwania ropy 

naftowej i gazu wykonano w latach 50, 60 i 70-tych 42 głębokie otwory. W zachodniej części 

województwa stwierdzono obecność złóż wód geotermalnych o temperaturze od 22 do 86ºC, 

które mogą być praktycznie wykorzystywane do celów energetycznych. 

Wody geotermalne zalegają na głębokości większej niż 1 km (do głębokości ok. 3 km). Do tej 

pory energia ta nie jest wykorzystywana na obszarze miasta Olsztyna. Doświadczenia na 

obszarze województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie wykorzystania energii 

geotermalnej posiada Lidzbark Warmiński, gdzie wydobywana woda w otworze GT-1 posiada 

niskie parametry energetyczne – temperatura nie przekracza 30°C. (Bogdan Noga 2013) 

VI.1.3.5. Geotermia płytka 

Pompy ciepła 

Ze względu na rodzaj źródła dolnego klasyfikujemy jako: 

 powietrzne – najtańsze instalacje, które charakteryzują się spadkiem wydajności przy 

niższych temperaturach zewnętrznych, przez co wymagają źródła szczytowego; 

 gruntowe – popularność instalacji w ostatnich czasach rośnie ze względu na stabilność 

temperatury gruntu w porównaniu do powietrza. Koszt montażu uzależniony jest od 

głębokości odwiertu; 

 wodne – instalacje tego typu charakteryzują się największymi uzyskami energii, 

podczas sezonu grzewczego, z wszystkich pomp ciepła. Trudnością podczas 

eksploatacji jest wymagana stabilność przepływu wody w dolnym źródle, przez co 

sprawiają najwięcej problemów. 

VI.1.3.6. Wpływ OZE na jakość powietrza 

Energetyka odnawialna jest bardziej przyjazna środowisku, niż energetyka konwencjonalna. 

Przed podjęciem decyzji o wyborze technologii odnawialnych źródeł energii, trzeba jednak 

zawsze brać pod uwagę zarówno bilans lokalny, jak również bilans krajowy emisji, 

Z punktu widzenia oddziaływania na środowisko szczególne kontrowersje wzbudza 

zastosowanie biomasy. Choć bilans emisji CO2 w procesie wykorzystania biomasy jest zerowy 

(ponieważ tyle CO2 emitowane jest do atmosfery, ile rośliny pobierają w procesie fotosyntezy), 

co ma pozytywny wpływ na krajowy bilans emisji to jednak nie można zapominać, że ze 

względu na dużą zawartość w biomasie takich pierwiastków jak azot, chlor, siarka jej spalanie 

może prowadzić do powstawiania szkodliwych związków jak tlenki azotu, tlenki siarki, 

chlorowodór, dioksyny i furany szczególnie w przypadku nieprawidłowych warunków spalania 

biomasy. 

Dodatkowo produkcja biopaliw i ich przetwarzanie również może wywoływać negatywne skutki 

dla środowiska - uprawa biopaliw może się wiązać z wykorzystaniem środków ochrony roślin 
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oraz sztucznych nawozów, a transport biomasy z dalekich odległości może przyczyniać się do 

dodatkowych emisji CO2. 

Zastosowanie elektrowni wiatrowych może również wiązać się z negatywnymi skutkami dla 

lokalnych ekosystemów, np. jeśli budowa elektrowni nie została poprzedzona właściwą oceną 

oddziaływania na środowisko. Problemem może być również hałas i efekt migotania. Jednak 

problemy te dotyczą raczej farm wiatrowych, a nie pojedynczych wiatraków, jakie są 

przedmiotem zainteresowania na obszarze miejskim.  

Wątpliwości nie wzbudza zastosowanie kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych  

i pomp ciepła. Energia produkowana w taki sposób jest czysta, bezpieczna, urządzenia te nie 

oddziałują na otoczenie i nie emitują hałasu. Proste okresy zwrotu nakładów inwestycyjnych 

(SPBT) w latach na mikroinstalacje OZE przedstawiano w (Tabela ). 

Tabela VI.1. Prosty okres zwrotu nakładów inwestycyjnych dla poszczególnych mikroinstalacji OZE 

Instalacje/Zakres mocy 
instalacji 

Poniżej 10 
kW 

10-
20kW 

Poniżej 
40kW 

Produkcja energii elektrycznej – bez magazynowania, przy 30% 
konsumpcji własnej 

Instalacje fotowoltaiczne 18,3 14,9 14,2 

Małe elektrownie wiatrowe >20 19 13,5 

Mikrobiogazownie >20 >20 13,9 

Produkcja ciepła 

Pompa ciepła >20 17,9 16,8 

Kolektory słoneczne 17,2 15,2 13,2 

Małe kotły na biomasę 11,2 11,1 10,2 
źródło: Krajowy Plan rozwoju mikroinstalacji OZE – opracowanie Instytutu Energetyki Odnawialnej, Warszawa, 

kwiecień 2013  

Poziom wsparcia z funduszy i programów oferowanych przez WFOŚiGW, banki i Urząd Miasta 

Olsztyna determinuje efektywność ekonomiczną systemów odnawialnych źródeł energii.  

Technologie rekomendowane dla Olsztyna 

Wnioski z poprzednich rozdziałów wskazują, że poza energetyką systemową największe 

korzyści z punktu widzenia osiągalnego efektu udziału OZE w Olsztynie dadzą kolektory 

słoneczne (kolektor płaskie czy też próżniowe) oraz pompy ciepła, które stają się coraz 

bardziej konkurencyjne cenowo w stosunku do innych źródeł OZE. 

Pod względem technicznym na obszarze Olsztyna należały przede wszystkim wziąć pod 

uwagę montaż instalacji: 

 kolektorów słonecznych; 

 ogniw fotowoltaicznych; 

 pompy ciepła w budynkach jednorodzinnych i usługowych. 

VI.2. Redukcja zużycia energii poprzez zwiększenie efektywności 

energetycznej 

W mieście takim jak Olsztyn istnieje duży potencjał wzrostu efektywności energetycznej w 

zakresie produkcji, dystrybucji i wykorzystania energii. Środki, jakie można zastosować w celu 

uruchomienia tego potencjału zależą od sektora gospodarki miejskiej. Poniżej przedstawiono 



 

 

 

 

S
tr

o
n
a
1

0
3

 

możliwości zastosowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w 

podziale na poszczególne sektory.  

VI.2.1. Sektor komunalno-bytowy 

W zakresie budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego możliwe są następujące działania 

powodujące wzrost efektywności energetycznej: 

 kompleksowa termomodernizacja budynków, polegająca na ociepleniu przegród 

zewnętrznych, wymianie stolarki okienno-drzwiowej, wymianie źródeł ciepła (kotły, 

węzły cieplne) na jednostki o większej sprawności i zastosowaniu paliw/energii o 

niższej emisji CO2, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji 

systemów wentylacyjnych (np. zastosowanie rekuperacji). Preferowana powinna być 

tak zarwana głęboka termomodernizacja czyli zmniejszenie zużycia energii do poziomu 

budynków mieszkalnych niskoenergetycznych np. standardu NF 40 Lub NF 15; 

 modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez zwiększenie sprawności 

wytwarzania, magazynowania i wykorzystania C.W.U., zastosowania OZE, 

oszczędnych baterii kuchennych i łazienkowych, oraz wykorzystanie ciepła ze ścieków 

szarych; 

 wymiana sprzętu RTV, AGD i IT na energooszczędny; 

 modernizacja oświetlenia wewnętrznego: np. wymiana źródeł światła na 

energooszczędne z możliwością sterownia natężeniem oświetlenia oraz optymalne 

wykorzystania światła dziennego poprzez zastosowanie świetlików; 

 modernizacja wind; 

 budowa nowych energooszczędnych domów, co najmniej spełniających wymagania 

WT 2021 lub standard NF 15, z programu dofinansowania budownictwa 

energooszczędnego przez NFOŚiGW. 

W zakresie budynków użyteczności publicznej można również zastosować wszystkie działania 

wymienione dla budynków mieszkalnych oraz następujące przedsięwzięcia dedykowane dla 

tej klasy budynków: 

 modernizacja systemów klimatyzacyjnych np. zastosowanie wietrzenia nocnego oraz 

free cooling-u; 

 wprowadzenie elektronicznych systemów zarzadzania energią (BMS) lub budynków 

inteligentnych; 

 zastosowanie trigeneracji czyli skojarzonego wytwarzania ciepła, chłodu i energii 

elektrycznej.  

VI.2.2. Sektor przemysłowy 

W sektorze przemysłowym można wymienić następujące działania przynoszące wzrost 

efektywności energetycznej:  

 wykonanie kompleksowego audytu energetycznego i realizacja przedsięwzięć z niego 

wynikających; 

 modernizacja procesów produkcyjnych i zmiana technologii na niskoemisyjne (np. 

bardziej efektywne wykorzystanie mediów energetycznych, stosowanie 

automatycznych i zintegrowanych systemów, efektywnych trybów oczekiwania itd.);  

 odzysk i wykorzystanie ciepła i chłodu odpadowego; 
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 modernizacja instalacji sprężonego powietrza; 

 zastosowanie energooszczędnych silników i napędów (np. upowszechnienie 

stosowania elektronicznych urządzeń sterujących i regulacja przemianą częstotliwości, 

napędy bezstopniowe, zintegrowane programowanie użytkowe, silniki elektryczne 

o podwyższonej sprawności itd.); 

 instalacja kondensatorów w celu redukcji mocy biernej oraz zastosowanie 

wysokosprawnych transformatorów,  

 modernizacja systemów wentylacyjnych (np. zastosowanie nowoczesnych urządzeń 

lub systemów z odzyskiem ciepła, wykorzystanie naturalnej wentylacji lub kominów 

słonecznych itd.);  

 instalacja systemów zarządzania aktywnym reagowaniem na popyt (np. zarządzanie 

obciążeniem, systemy do wyrównywania szczytowych obciążeń sieci itd.); 

 zastosowanie instalacji kondensatorów w celu redukcji mocy biernej oraz zastosowanie 

transformatorów o niewielkich; 

 zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji (np. zastosowanie urządzeń do 

skojarzonego wytwarzania ciepła lub chłodu i energii elektrycznej).  

VI.2.3. Sektor handlu i usług 

Działania powodujące wzrost efektywności energetycznej w tym sektorze są sumą wszystkich 

możliwych przedsięwzięć przedstawionych w sektorach komunalno-bytowych 

i przemysłowym. Zakres tych działań zależy od charakteru działalności podmiotu z tego 

sektora i tak na przykład w dużym obiekcie handlowym typu galeria handlowa istotne 

znaczenie mają zagadnienia zapewniania komfortu cieplnego w obiekcie, czyli 

termomodernizacja, racjonalizacja zużycia energii na potrzeby oświetlenia wewnętrznego i 

klimatyzacji. Natomiast w szpitalu istotnym jest zapewnienie odpowiedniej ilości ciepłej wody 

użytkowej, a w biurze ograniczenie zużycia energii przez sprzęt biurowy. 

VI.2.4. Sektor wytwarzania energii 

VI.2.4.1. Wytwarzanie i przesył ciepła sieciowego  

W zakresie wytarzania ciepła na potrzeby sieci ciepłowniczej miasta Olsztyna konieczna jest 

budowa nowego, kogeneracyjnego źródła, dla którego paliwem będą odpady komunalne 

zbierane z całego województwa i przetwarzane na paliwo alternatywne. 

Do podstawowych działań na sieciach ciepłowniczych w zakresie wzrostu efektywności 

energetycznej zalicza się: 

 budowę nowych odcinków sieci i podłączenie nowych odbiorców; 

 modernizację istniejącej sieci ciepłowniczej poprzez wymianę sieci kanałowych na 

preizolowane oraz wymianę izolacji; 

 przebudowę grupowych węzłów cieplnych na węzły indywidualne umożliwiające 

pomiar przesyłanej energii do odbiorcy końcowego; 

 modernizację systemów monitorowania i transmisji danych o zużyciu ciepła; 

 zastosowanie inteligentnych sieci ciepłowniczych; 

 likwidację lub wymianę odcinków sieci ciepłowniczych dużych średnic o niskim 

obciążeniu, co powoduje znaczne straty przesyłowe;  
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 likwidację niekorzystnych ekonomicznie, z punktu widzenia strat przesyłowych, 

odcinków sieci; 

 montaż układów automatyki pogodowej i sterowania sieci; 

 modernizację odcinków sieci o wysokim współczynniku awaryjności; 

 budowę rurociągów ciepłowniczych z instalacją nadzoru przecieków i zawilgoceń 

pozwalającą na szybkie zlokalizowanie i usunięcie awarii; 

 modernizację i wymianę armatury odcinającej. 

VI.2.4.2. Likwidacja zjawiska niskiej emisji 

Zjawisku niskiej emisji można przeciwdziałać m.in. poprzez:  

 rozbudowę sieci ciepłowniczej; 

 zamianę kotłowni węglowych na obiekty niskoemisyjne; 

 instalowanie wysokosprawnych urządzeń ciepłowniczych i budowę nowoczesnych 

inteligentnych sieci ciepłowniczych; 

 instalowanie urządzeń ochrony powietrza; 

 termomodernizację budynków; 

 stosowanie technologii energooszczędnych i mniej zanieczyszczających powietrze 

w usługach i małych zakładach przemysłowych; 

 rozbudowę sieci gazowej.  

VI.2.4.3. Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 

Najważniejszymi kierunkami zmniejszania strat energii elektrycznej w systemie 

dystrybucyjnym są:  

 modernizacja energetycznych linii przesyłowych (straty przesyłowe); 

 modernizacja stacji transformatorowych (straty jałowe).  

VI.2.4.4. Racjonalizacja zużycia energii na potrzeby oświetlenia ulicznego 

Racjonalizacja zużycia energii na potrzeby oświetlenia ulicznego jest możliwa poprzez: 

 wymianę opraw i źródeł światła na energooszczędne; 

 stosowanie nowoczesnych technologii kontroli czasu świecenia; 

 dopasowanie poziomu natężenia oświetlenia do warunków panujących na drodze.  

Całkowita modernizacja oświetlenia może przynieść ograniczenie zużycia energii elektrycznej 

na poziomie około 50%. 

VI.2.4.5. Dystrybucja i użytkowanie paliw gazowych 

Działania związane z racjonalizacją użytkowania gazu sprowadzają się do zmniejszenia strat 

gazu w procesie przesyłu i dystrybucji oraz efektywnego spalenia w urządzeniach o wysokich 

sprawnościach np. urządzeniach mikrokogeneracyjnych, kotłach kondensacyjnych, 

wysokosprawnych gazowych przepływowych i pojemnościowych podgrzewaczach ciepłej 

wody użytkowej. Do działań ograniczających niską emisję zaliczamy stopniowe odejście od 

wykorzystania gazu do celów przygotowania posiłków na rzecz bardziej efektywnych 

energetycznie indukcyjnych płyt elektrycznych. 
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VI.2.5. Uniwersalne środki poprawy efektywności energetycznej 

Jako uniwersalne środki poprawy efektywności energetycznej, możliwe do wykorzystania we 

wszystkich wymienionych wyżej sektorach, można zaliczyć:  

 normy mające na celu przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej 

produktów i usług, w tym budynków; 

 systemy oznakowania efektywności energetycznej urządzeń wykorzystujących 

energię; 

 inteligentne systemy pomiarowe, takie jak indywidualne urządzenia pomiarowe 

wyposażone w zdalne sterowanie; 

 rachunki zawierające zrozumiałe informacje; 

 szkolenia i edukacja w zakresie stosowania wysokosprawnych technologii lub technik; 

 kampanie informacyjne w prasie, radiu, Internecie i telewizji w zakresie wykorzystania 

OZE i technologii wzrostu efektywności energetycznej w zakresie efektywności 

energetycznej. 

VI.3. Możliwości redukcji emisji CO2 w transporcie 

Zgodnie z „Raportem o stanie Miasta Olsztyna 2010-2011” z 2012 r. obecny stan miejskiego 

systemu komunikacji miejskiej nie jest w stanie zapewnić efektywnego przewozu osób, co jest 

związane z faktem, że autobusy komunikacji miejskiej poruszają się tymi samymi arteriami, 

którymi przemieszcza się ruch samochodowy w mieście.  

Powyższy stan rzeczy ma również niekorzystny wpływ na racjonalizacje zużycia nośników 

energii na terenie miasta. Wzrost natężenia ruchu przyczynił się znacznie do zwiększenia 

zużycia paliw, i wzrostu emisji szkodliwych substancji zawartych w spalinach.  

Problemy związane ze wzrostem natężenia ruchu drogowego w mieście rozwiązać można 

wariantowo poprzez:  

 sukcesywną wymianę obecnie wykorzystywanego taboru autobusowego, 

specjalistycznego (smieciarki) samochodów służbowych; 

 zmianę rodzaju środków transportu, tj. wprowadzenie na liniach obecnie 

obsługiwanych przez autobusy np. autobusów elektrycznych, tramwajów itp.  

 modernizację nawierzchni, a tym samym poprawę parametrów technicznych 

niektórych ulic obsługujących komunikację zbiorową.  

Do najistotniejszych działań w tym zakresie można zaliczyć projekt realizowany przez Miasto 

Olsztyn pod nazwą „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego 

w Olsztynie”. Zgodnie ze studium wykonalności głównym celem projektu jest zwiększenie 

przewozów transportu publicznego dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju miasta 

i obszarów przyległych. Zadanie obejmuje przebudowę układu ulicznego dla potrzeb 

transportu publicznego poprzez: 

 wydzielenie pasów ruchu przeznaczonych tylko dla komunikacji zbiorowej; 

 budowę zatok przystankowych lub śluz na skrzyżowaniach; 

 budowę węzłów integracyjnych różnych form transportu; 

 przebudowę pętli autobusowych wyposażonych w pełną infrastrukturę niezbędną do 

prawidłowej obsługi pasażerów; 
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 budowę nowych ciągów ulicznych w przypadku uruchomienia transportu szynowego. 

Ponadto wprowadzany jest nowy środek transportu (tramwaj) dla zmniejszenia czasu podróży, 

ograniczenia emisji hałasu i zanieczyszczeń komunikacyjnych, a także instalację systemu 

obszarowego sterowania ruchem z określonym priorytetem dla środków transportu 

publicznego, systemu informacji pasażerskiej oraz systemu biletu elektronicznego. Miasto 

planuje dalszą rozbudowę infrastruktury transportu zbiorowego w ramach projektu „Rozwój 

transportu zbiorowego w Olsztynie” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska 

Wschodnia 2014-2020. Projekt zakłada m.in. budowę linii tramwajowej obsługującej 

wschodnią część miasta, rozbudowę systemu ITS, wprowadzenie priorytetu dla transportu 

zbiorowego na ulicach w Śródmieściu oraz zakup ekologicznych środków transportu. 

Przewiduje się również stworzenie spójnej sieci komunikacyjnych dróg rowerowych. 

Olsztyn posiada „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Miasta Olsztyna na lata 2012-2027″. Według tego dokumentu: „Wizja transportu publicznego 

w Olsztynie i w gminach ościennych, objętych obsługą organizatora, zakłada funkcjonowanie 

oraz rozwój nowoczesnego i proekologicznego transportu zbiorowego, spełniającego 

oczekiwania pasażerów – w sposób tworzący z tego transportu realną alternatywę dla podróży 

realizowanych własnym samochodem osobowym”. Plan zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Olsztyna na lata 2012-2027 stanowi integralną 

część strategii niskoemisyjnej miasta. 

Ponadto rekomendowane są następujące działania w zakresie ograniczenia emisji 

w transporcie w Olsztynie: 

 działania techniczne i technologiczne: 

 zmniejszenie zużycia paliwa przez pojazdy poprzez modernizacje układów 

napędowych lub zakup nowych pojazdów, zastosowanie paliw niskoemisyjnych 

(LPG CNG itp.,)  

 zastosowanie pojazdów hybrydowych, elektrycznych, efektywne silniki elektryczne 

i odzysk energii z procesu hamowania; 

 rozwój systemu miejskiego roweru publicznego, inicjowanie i prowadzenie działań 

inwestycyjnych służących rozwojowi komunikacji rowerowej, jako atrakcyjnej 

alternatywy dla korzystania z samochodu; 

 wykorzystanie przez projektantów niskoemisyjnych rozwiązań w projektowaniu 

ciągów komunikacyjnych i innej infrastruktury transportowej oraz 

okołotransportowej; 

 efektywne zarządzanie ruchem drogowym w mieście przez zastosowanie 

zaawansowanych rozwiązań ITS. 

 Działania nietechniczne (organizacyjne, informacyjne edukacyjne):  

 zmniejszenie zużycia paliwa przez pojazdy poprzez promocję ekojazdy; 

 promocja, wspieranie i wdrażanie car-poolingu (wspólne podróżowanie), car-

sharingu (system wspólnego użytkowania samochodów osobowych); 

 promocja, wspieranie i wdrażanie systemu roweru publicznego; 

 zwiększenie udziału komunikacji rowerowej w ogólnym bilansie poprzez   

prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych; 

 zwiększenie udziału transportu publicznego w mieście poprzez kampanie 

informacyjne; 
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 zwiększenie udziału transportu publicznego w mieście poprzez kampanie 

informacyjne; 

 promowanie, jeśli to możliwe, pracy w domu (praca zdalna), z wykorzystaniem 

teleinformatycznych łączy. 

VI.4. Inne możliwości redukcji emisji CO2 w mieście Olsztyn 

Poza działaniami z dziedziny budownictwa, transportu, energetyki i wykorzystania OZE 

rekomendowane są następujące działania w zakresie ograniczenia emisji w Olsztynie: 

 działania techniczne i technologiczne: 

 efektywne wykorzystanie kompostowników przydomowych do przetwarzania 

odpadów organicznych; 

 wykorzystanie wody deszczowej do podlewania terenów zielonych; 

 nasadzenia drzew (wychwyty CO2) i tworzenie korytarzy napowietrzających 

miasto.  

 działania nietechniczne (organizacyjne, informacyjne, edukacyjne), zmiana wzorców 

konsumpcji i ograniczenie odpadów komunalnych poprzez:  

 udostępnianie na stronach Urzędu Miasta Olsztyna e-edukatorów, z których 

będzie można skorzystać w dowolnym momencie i które ułatwią planowanie 

zakupów; 

 opracowanie programów edukacyjnych przekazywanych za pośrednictwem radia 

i telewizji, które przyczyniłyby się do kształtowania odpowiednich zachowań; 

 podnoszenie świadomości społecznej w zakresie możliwości zapobiegania 

powstawaniu odpadów; 

 segregacja odpadów; 

 wywieranie wpływu konsumentów na handlowców w celu zastąpienia opakowań 

z tworzyw sztucznych opakowaniami wielokrotnego użytku z innych materiałów.  

 upowszechnianie wiedzy na temat faktycznego wpływu opakowań na zużycie 

energii oraz na emisje gazów cieplarnianych; 

 zachęcanie do zakupu wysokoskoncentrowanych wyrobów chemii gospodarczej. 

VI.5. Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w Olsztynie 

Energetyka odnawialna 

W głównym stopniu energia odnawialna powinna być rozpatrywana, jako produkcja 

w systemach rozproszonych (obiekty mieszkalne lub ich pobliże), którą uzupełniać może 

produkcja scentralizowana. Dla Olsztyna największe korzyści wynikające ze wzrostu udziału 

OZE w bilansie energetycznym miasta można uzyskać poprzez zastosowanie kolektorów 

słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych i 

usługowych. W mniejszym stopniu dotyczy to energetyki wiatrowej oraz geotermii głębokiej. 

Zwiększenie efektywności energetycznej 

Potencjał redukcji zużycia energii jest bardzo wysoki. Możliwość środków do zastosowania 

zależna jest od sektora gospodarki miejskiej.  

W sektorze komunalno-bytowym (budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne) może być 

osiągnięty poprzez m.in. kompleksową termomodernizację budynków, wymianę sprzętu RTV, 
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AGD i IT na energooszczędny, modernizację oświetlenia zewnętrznego, jak również budowę 

domów energooszczędnych.  

Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze przemysłowym może nastąpić poprzez 

realizację m.in. audytów energetycznych i przeprowadzenie przedsięwzięć z nich 

wynikających, modernizację procesów produkcyjnych i zmianę technologii, czy też 

zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.  

W sektorze wytwarzania energii w zakresie wytwarzania ciepła na potrzeby sieci ciepłowniczej 

miasta niezbędna jest budowa kogeneracyjnego źródła, którego paliwem będą odpady 

komunalne pochodzące z województwa warmińsko-mazurskiego. Niezbędny będzie również 

szereg działań do wykonania na sieciach ciepłowniczych (przesył) w celu zwiększenia 

efektywności energetycznej. 

Szereg działań przewidziane jest, aby ograniczyć zjawisko tzw. „niskiej emisji”. Należą do nich 

m.in. rozbudowa sieci ciepłowniczej, zamiana kotłowni węglowych na niskoemisyjne, 

termomodernizacja budynków, czy też rozbudowa sieci gazowej.  

Niezbędne będą działania w celu zmniejszenia strat w trakcie przesyłu i dystrybucji zarówno 

energii elektrycznej, jak i paliw gazowych. Należy podjąć działania dążące do racjonalizacji 

zużycia energii na potrzeby oświetlenia ulicznego.  

Redukcja emisji CO2 w transporcie 

Miejska sieć komunikacyjna w Olsztynie, dla zapewnienia efektywnego przewozu pasażerów  

wymaga systematycznej rozbudowy sieci drogowej i rowerowej, wprowadzenia linii 

tramwajowych jak i wymiany obecnie eksploatowanego taboru, co powinno przyczynić się do 

zmniejszenia emisji. Ponadto redukcję emisji można uzyskać również poprzez m.in. 

modernizację układów napędowych pojazdów, zastosowanie paliw niskoemisyjnych, czy 

rozwój systemu roweru publicznego. Skuteczne mogą być również kampanie promocyjne i 

zachęcające mieszkańców do korzystania z transportu publicznego i rowerów. 

Inne działania zmierzające do redukcji emisji CO2 

Rekomendować można m.in.: nasadzenia drzew (absorpcja CO2), wykorzystanie 

kompostowników przydomowych do przetwarzania odpadów organicznych i wody deszczowej 

do podlewania terenów zielonych. Można również promować zmianę wzorców konsumpcji, 

które doprowadzą do ograniczenia produkcji odpadów komunalnych. 
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VII. PLANOWANE DZIAŁANIA DO ROKU 2020 

W niniejszym nagłówku omówiono strategie długoterminowe, cele i zobowiązania Polski do 

2020 roku, analizę SWOT, optymalizację działań, oraz krótko i średnioterminowe zadania. 

VII.1. Strategia długoterminowa, cele i zobowiązania do roku 2020 

Rada Miasta Olsztyna zobowiązała się do opracowania i wdrożenia strategii niskoemisyjnego 

rozwoju miasta. W związku z tym władze miasta będą dążyły w perspektywie długoterminowej 

do realizacji celów wyznaczonych na poziomie Unii Europejskiej (wyznaczone dla Polski) 

realizując szereg działań związanych z ograniczeniem emisji, racjonalnym gospodarowaniem 

energią i wykorzystaniem OZE. Działania te będą realizowane przez jednostki miejskie, a 

także przez innych interesariuszy z obszaru miasta.  

Cel strategiczny: transformacja Miasta Olsztyna w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, 

poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę efektywności energetycznej, 

wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i poprawę jakości powietrza. 

Dla skutecznej realizacji celu głównego wyznaczono cele szczegółowe oraz priorytety 

(w obszarach działań). W ramach priorytetów wyznacza się zadania (realizujące konkretne 

cele szczegółowe). 

 Cel szczegółowy 1: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 

 Cel szczegółowy 2: zmniejszenie zużycia energii do 2020 roku 

 Cel szczegółowy 3: zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 

2020 roku 

Wartości poszczególnych celów zestawiono w rozdziale Harmonogram rzeczowo-finansowy 

realizacji zadań. 

W związku ze zidentyfikowanymi obszarami problemowymi na terenie miasta, które stanowią: 

budownictwo i mieszkalnictwo, jakość powietrza oraz transport, jako najistotniejsze 

i priorytetowe należy uznać działania w obszarach: 

 Obszar 1 – wykorzystanie alternatywnych źródeł energii 

 Obszar 2 – efektywna produkcja i dystrybucja energii 

 Obszar 3 – ograniczenie emisji w budynkach 

 Obszar 4 – Niskoemisyjny transport 

Działania miasta oraz jednostek miejskich w powyżej wskazanych obszarach powinny być 

realizowane i w pierwszej kolejności. Również należy przewidzieć zwiększone wsparcie ze 

strony władz miasta i instytucji finansujących dla działań pozostałych interesariuszy PGN 

z obszaru całego miasta.  

Cele w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej zostały skwantyfikowane w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. Rekomenduje się ich wpisanie do strategii rozwoju miasta. 

VII.2. Analiza SWOT  

Podsumowaniem analizy uwarunkowań oraz dokumentów strategicznych i planistycznych jest 

analiza SWOT. Analiza ta prezentuje zidentyfikowane czynniki wewnętrzne: silne strony  

(S – strenghts), słabe strony (W – weaknesses) oraz czynniki zewnętrzne: szanse  
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(O – opportunities) i zagrożenia (T – threats), które mają, albo mogą mieć wpływ na realizację 

w mieście działań w zakresie efektywności energetycznej i ograniczania emisji. Wyniki analizy 

SWOT (Tabela ) są podstawą do planowania działań w zakresie ograniczania emisji gazów 

cieplarnianych w mieście. Mocne 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 VII.1. Analiza SWOT – uwarunkowania realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych 
w Olsztynie 

U
W

A
R

U
N

K
O

W
A

N
IA

 W
E

W
N

Ę
T

R
Z

N
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(S) SILNE STRONY (W) SŁABE STRONY 

 plany modernizacji systemu 

oświetlenia ulicznego; 

 plany budowy Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów; 

 rozwinięta i możliwa do 

użytkowania przez społeczność 

lokalną infrastruktura techniczna; 

 testowanie innowacyjnych i 

energooszczędnych rozwiązań z 

zakresu technologii oświetlenia 

ulicznego 

 stosunkowo dobre uzbrojenie gminy 

w sieci infrastruktury technicznej 

(m.in. wodociągowe, ciepłownicze, 

energetyczne); 

 promowanie i rozbudowa transportu 

rowerowego; 

 realizacja projektu tramwajowego; 

 wzrastająca świadomość 

obywatelska i ekologiczna 

mieszkańców; 

 budowa obwodnicy Olsztyna, która 

spowoduje spadek ruchu 

tranzytowego; 

 duża liczba prywatnych 

przedsiębiorstw i promowanie 

postawy przedsiębiorczości wśród 

młodzieży; 

 potencjał wykorzystania energii 

słonecznej; 

 atrakcyjne położenie gminy i walory 

przyrodnicze; 

 stały napływ ludności i wzrastająca 

liczba mieszkańców spowodowana 

 konieczność zachowania 

zabytkowych cech starej zabudowy, 

co utrudnia prowadzenie 

termomodernizacji; 

 peryferyjne położenie i ograniczona 

dostępność komunikacyjna miasta; 

 problem utylizacji odpadów 

komunalnych; 

 przekroczenia poziomu docelowego 

benzo(A)pirenu w powietrzu; 

 zanieczyszczenie powietrza 

pochodzące z komunikacji, 

 problem niskiej emisji, pochodzącej 

głównie z indywidualnych systemów 

grzewczych, 

 niewystarczający poziom działań w 

zakresie oszczędności energii; 

 niewielki potencjał energii wiatrowej 

na terenie miasta; 

 występujące zjawisko nadmiernej 

suburbanizacji oraz niszczenia 

walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych; 

 wysokie ceny nośników energii; 

 spowolnienie rozwoju 

gospodarczego Warmii i Mazur; 

 brak parkingów P+R; 

 Niewystarczająca wydolność 

układu komunikacyjnego; 

 zły stan techniczny dróg; 

 ograniczone wykorzystanie terenów 

zieleni i nadwodnych; 
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zwiększeniem znaczenia miasta 

jako ośrodka metropolitalnego, 

większej szansy na zatrudnienie 

oraz na wzrost jakości życia; 

 silne środowisko-naukowo 

badawcze (Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski), które może 

ułatwić rozwiązywanie problemów 

techniczno-organizacyjnych 

wynikających z realizacji planu; 

 zaangażowanie UWM w 
ograniczenie emisji GHG (m.in. 
termomodernizacje, wykorzystanie 
OZE) i zaangażowanie w badania 
naukowe ( m.in. w ramach Green 
University); 

 rezerwy terenów pod inwestycje; 

 zaawansowane pokrycia miasta 
planami zagospodarowania 
przestrzennego. 

 niska świadomość społeczna i 

słabe upowszechnienie systemu 

segregacji odpadów. 
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(O) SZANSE (T) ZAGROŻENIA 

 wymagania dotyczące 

efektywności energetycznej i OZE 

(dyrektywy UE); 

 krajowe zobowiązania dotyczące 

zapewnienia odpowiedniego 

poziomu energii odnawialnej i 

biopaliw na poziomie krajowym, w 

zużyciu końcowym; 

 wzrastająca presja na racjonalne 

gospodarowanie energią i 

ograniczanie emisji w skali 

europejskiej i krajowej; 

 rozwój technologii 

energooszczędnych oraz ich coraz 

większa dostępność; 

 wzrost cen nośników energii 

powodujący presję na ograniczenie 

końcowego zużycia energii; 

 rosnąca świadomość ekologiczna 

społeczeństwa i rozwój znaczenia 

ekologii w mediach – wzrost 

wymagań społeczności lokalnej 

dotyczącej stanu środowiska; 

 wzrost udziału energii odnawialnej 

w skali kraju do 15% w końcowym 

 dla części zaplanowanych działań 

może zabraknąć dofinansowania 

zewnętrznego; 

 ze względu na politykę UE w 

zakresie odpadów komunalnych 

może zabraknąć paliwa do 

projektowanej nowej 

elektrociepłowni miejskiej 

 brak kompromisu w skali globalnej 

co do porozumienia w sprawie 

celów redukcji emisji GHG i 

osłabienie roli polityki klimatycznej 

UE; 

 ogólnokrajowy trend wzrostu 

zużycia energii elektrycznej; 

 kryteria zadłużenia samorządów 

niekorzystne dla prowadzenia 

inwestycji w mieście; 

 brak aktualnych regulacji prawnych 

- zagrożona realizacja wypełnienia 

celów wskaźnikowych OZE (15%) w 

skali kraju; 

 przewidywane utrzymywanie się 

wysokich cen gazu (lub wzrost cen); 
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zużyciu energii w roku 2020 

(według wymogów UE); 

 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. 

 

 niekorzystne zmiany prawa 

powodujące trudności w zakładaniu 

nowych firm; 

 niekorzystne zjawiska ekonomiczne 

np. kryzys finansowy; 

 nietrwałe warunki ekonomiczne 

(nierentowność produkcji rolnej); 

 próby osłabienia i likwidacji systemu 

Funduszy; 

 niedoskonałość założeń i słabość 

wykonania Regionalnej Strategii 

Innowacyjności oraz Strategii 

Informatyzacji. 
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VII.3. Optymalizacja działań 

Rozważane działania w zakresie obniżenia emisji CO2 dotyczą różnych obszarów 

funkcjonowania Miasta Olsztyna i mogą przynieść różne efekty. Dokonując wyboru działań 

w związku z tworzeniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna należy 

odpowiedzieć na następujące pytania:  

 Które działania wybrać? 

 Jakim/jakimi kryteriami się kierować? 

 Czy można pogodzić sprzeczne wymagania np. maksymalizacja oszczędności energii 

przy minimalizacji nakładów inwestycyjnych? 

 Czy istnieje zestaw obiektywnie najlepszych działań? 

 Które działania będą najlepsze z uwzględnieniem posiadającej strategii?  

 

Jako sposób uszeregowania działań w ramach PGN dla Olsztyna przyjęto następujące 

kryteria: 

 stosunek nakładów inwestycyjnych do potencjalnej redukcji zużycia energii, 

 stosunek nakładów inwestycyjnych do potencjalnej redukcji CO2. 

 

Uszeregowanie inwestycji zgodnie z zaproponowanymi kryteriami pozwoli na możliwie 

obiektywną ocenę, które ze zgłoszonych inwestycji przyczynią się w największym stopniu do 

redukcji CO2 przy minimalizacji kosztów inwestycyjnych.  

 

W przypadku inwestycji gdzie nie było obecnie możliwe oszacowanie redukcji zużycia energii 

i redukcji CO2 nie było możliwe uszeregowanie ich według powyższych kryteriów. Zostanie to 

wykonanie w momencie, kiedy będzie znana wystarczająca liczba danych, które pozwolą na 

obliczenie tych dwóch wskaźników, na których opierają się powyższe kryteria.  

VII.4. Krótkoterminowe i średnioterminowe działania oraz zadania 

W poniższym rozdziale opisano zadania umożliwiające ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych, jak również działania wspomagające osiągnięcia tych celów. Działania 

podzielono na obszary i priorytety. Część z priorytetów na tym etapie nie posiada 

przyporządkowanych zadań, ale wskazuje kierunki możliwych do uzupełnienia zadań na 

etapie aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej. Część zadań w tej części PGN jest 

pomysłem na zadanie i na etapie opracowywania planu nie posiadało sprecyzowanego 

zakresu i terminu realizacji – zadania te muszą być doprecyzowane na etapie aktualizacji PGN 

po przeprowadzeniu niezbędnych inwentaryzacji/audytów i koncepcji. 

Szczegółowe informacje o oczekiwanych oszczędnościach energii i spodziewanych 

redukcjach emisji zawiera Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadań i załącznik nr 2 

stanowiący karty informacyjne zadań. 

Zamieszczenie zadania w Planie gospodarki niskoemisyjnej i przeprowadzenie strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) dokumentu PGN, zgodnie z art. 46 Ustawy, nie 

zwalnia z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

(OOPŚ), zgodnie z art. 59 Ustawy, dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o 
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udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1235. 

Obszar 1. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii 

W ramach tego obszaru ujęte są priorytety i działania w zakresie wykorzystania energii 

odnawialnej oraz innych alternatywnych źródeł energii, służące ograniczeniu emisji gazów 

cieplarnianych i innych szkodliwych zanieczyszczeń. Do odnawialnych źródeł energii 

zaliczamy głównie formy energii niebazujące na surowcach kopalnych (węgiel kamienny 

i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny). Należą do nich przede wszystkim: technologie 

słoneczne (grzewcze, fotowoltaiczne i kombinowane), turbiny wiatrowe, urządzenia do 

gazyfikacji biomasy, biogazownie rolnicze i wysypiskowe, energia geotermalna, energia 

cieków wodnych i pływów oceanicznych, czyste technologie węglowe. Ze względu na szybki 

rozwój technologii lista dostępnych i wykorzystywanych technologii jest otwarta. 

Priorytet 1.1. Ocena zasobów źródeł odnawialnych wraz z budową punktów 

pomiarowych, tworzeniem opracowań i raportów 

W ramach priorytetu mogą być realizowane wszystkie działania o charakterze inwestycyjnym 

i nie inwestycyjnym, które mają na celu analizę możliwości i stworzenie koncepcji 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii w mieście. Zalicza się tutaj: plany i programy, prace 

studialne, badawczo-rozwojowe, projektowe i wykonawcze.  

Celem realizacji działań w tym priorytecie jest określenie zasobów energii odnawialnej 

możliwych do eksploatacji w Mieście Olsztynie. 

Wszystkie realizowane działania w ramach tego priorytetu będą pośrednio przyczyniać się do 

wzrostu wykorzystania OZE i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

Zadanie 1.1.1. Opomiarowanie ilości energii cieplnej i elektrycznej produkowanej oraz 

wykorzystywanej na oczyszczalni ścieków Łyna wraz z opracowaniem bilansu 

gospodarki energetycznej obiektów na oczyszczalni ścieków Łyna 

W oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie zainstalowane są trzy agregaty kogeneracyjne 

(skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej) oraz trzy kotły ciepłownicze zasilane 

biogazem wytwarzanym w procesie fermentacji metanowej komunalnych osadów ściekowych. 

Wytwarzane podczas spalania biogazu ciepło wykorzystywane jest na potrzeby własne a 

energia elektryczna wprowadzana jest do sieci elektroenergetycznej. 

W zakresie działania zalicza się: 

 wykonanie  niezbędnej dokumentacji technicznej oraz budowę, montaż i uruchomienie 

punktów pomiaru ilości wytwarzanej oraz wykorzystywanej energii cieplnej i 

elektrycznej na oczyszczalni ścieków Łyna, 

 opracowanie bilansu energetycznego dla oczyszczalni ścieków Łyna oraz analizy 

techniczno-ekonomicznej możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii do 

zaspokojenia potrzeb energetycznych obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków. 

Z informacji PWiK w 2013 r. w instalacji wyprodukowano 3 094 503 m3 biogazu. Z tego 231 882 

m3 spalono w kotłowni, 2 854 150 m3 spalono w kogeneratorach, a 8 473 m3 spalono w 

pochodni. Łącznie ze spalonego biogazu w kogeneratorach wytworzono 3,9 GWh energii 
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elektrycznej. Na potrzeby własne oczyszczalni zużyto 16,4 GWh energii elektrycznej, z czego 

12,5 GWh zakupiono. 

Korzyści społeczne: Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. 

Korzyści ekonomiczne: 
Obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz energii 

cieplnej. 

Korzyści środowiskowe: 
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 

zagospodarowanie energii wytworzonej z biogazu. 

Priorytet 1.2. Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach użyteczności 

publicznej 

W ramach priorytetu mogą być realizowane wszystkie działania o charakterze inwestycyjnym, 

które mają na celu zwiększenie udziału instalacji OZE w przygotowaniu ciepłej wody 

użytkowej, a także na cele ogrzewania pomieszczeń oraz produkcji energii elektrycznej 

w obiektach użyteczności publicznej.  

Działanie obejmuje swoim zakresem montaż i uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych, 

systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę (wykorzystujących jako paliwo 

słomę, zrębki, pelet i inne), małych biogazowni, które będą wykorzystywane w obiektach 

użyteczności publicznej w Mieście Olsztynie. 

Celem realizacji przedsięwzięć w tym priorytecie jest dywersyfikacja źródeł wytwarzania 

energii elektrycznej i cieplnej oraz wzrost wytwarzania energii w OZE. Wszystkie realizowane 

działania w ramach tego priorytetu będą bezpośrednio przyczyniać się do ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych. 

Priorytet 1.3. Budowa i rozbudowa instalacji energetyki słonecznej (kolektory 

słoneczne, systemy fotowoltaiczne i inne) 

W ramach priorytetu mogą być realizowane wszystkie działania o charakterze inwestycyjnym, 

które mają na celu wykonanie prac projektowych, budowę i rozbudowę instalacji urządzeń z 

zakresu energetyki słonecznej (m.in. kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne) 

odpowiedzialnych za produkcję energii elektrycznej oraz cieplnej na obszarze Miasta 

Olsztyna. 

Działanie obejmuje swoim zakresem fazę projektową wraz z analizą efektywności 

ekonomicznej realizacji inwestycji, a także montaż i uruchomienie instalacji kolektorów 

słonecznych, systemów fotowoltaicznych wraz z niezbędna infrastrukturą (konstrukcja nośna, 

pompy obiegowe, zasobniki i magazyny energii, glikol, okablowanie itd.). 

Celem realizacji przedsięwzięć w tym priorytecie jest dywersyfikacja źródeł wytwarzania 

energii elektrycznej i cieplnej oraz wzrost wytwarzania energii w OZE. 

Wszystkie realizowane działania w ramach tego priorytetu będą bezpośrednio przyczyniać się 

do wzrostu wykorzystania OZE i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

Zadanie 1.3.1. Budowa farmy fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie 

Na obszarze oczyszczalni ścieków Łyna, zgodnie z Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna przyjętego uchwałą RM Olsztyna nr. 
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LXII/724/2010 z dn. 26 maja 2010 r., istnieją rezerwy terenu, które mogą być 

zagospodarowane na cele nierolnicze i niepełniące funkcji nasadzeń. 

W wyniku realizacji działania zostanie zbudowany na gruncie, wolnostojący system 

fotowoltaiczny w integracji z istniejącą infrastrukturą budynków i urządzeń. W fazie inicjacji 

działania przeprowadzone zostaną prace analityczne w zakresie techniczno-ekonomicznym 

wykonalności inwestycji. Produkowana energia będzie przeznaczona na zaspokojenie potrzeb 

własnych oczyszczalni ścieków (całkowite zużycie energii elektrycznej przez oczyszczalnię 

ścieków w 2013 r. wynosiło 16393 MWh, z czego 23% pokrywała energia wyprodukowana w 

agregatach prądotwórczych wykorzystujących, jako paliwo biogaz), a nadwyżka będzie 

oddawana do sieci elektroenergetycznej, która przebiega w odległości mniejszej niż 50 m od 

oczyszczalni ścieków. 

Na podstawie wykonanej w 2013 r. analizy techniczno-ekonomicznej możliwości wykonania 

farmy fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie pod instalację 

przewidziano i wydzielono 2 obszary oznaczone:  

 PV1 – o powierzchni 3,78 ha, 

 PV2 – o powierzchni 2,05 ha. 

Biorąc pod uwagę montaż modułów fotowoltaicznych o mocy 250 Wp o wymiarach 1651x996 

mm, możliwe jest zainstalowanie na obszarze: 

 PV1 – ok. 8400 modułów, czyli 2,100 MW mocy,  

 PV2 – ok.5280 modułów, czyli 1,320 MW mocy.  

Razem na wspomnianym obszarze możliwe jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 

zainstalowanej 3,42 MW. 

Budowa farmy fotowoltaicznej znajduje się na liście rezerwowej w wieloletnim planie 

inwestycyjnym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie. Inwestycja zostanie 

zrealizowana wyłącznie w przypadku wolnych środków finansowych. 

W zakresie dobrych praktyk wpisujących się w działanie „Budowa farmy fotowoltaicznej na 

oczyszczalni ścieków” należy przytoczyć instalację fotowoltaiczną w oczyszczalni ścieków 

w słowackim mieście Martin. Moduły fotowoltaiczne zostały zamontowane na dachach 

budynków oraz na konstrukcjach ochronnych rur przesyłowych. Instalacja ma moc 276 kWp. 

Do budowy użyto moduł fotowoltaiczny polikrystaliczny o mocy 240 Wp. Całkowita 

powierzchnia modułów wynosi 1886 m2. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi 276 

MWh. W ten sposób zredukowano emisję CO2 o 146 ton rocznie. 

Korzyści społeczne: Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. 

Korzyści ekonomiczne: 
Obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz energii 

cieplnej. 

Korzyści środowiskowe: 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 

zagospodarowanie energii wytworzonej w systemie 

fotowoltaicznym. 
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Priorytet 1.4. Budowa i rozbudowa instalacji wykorzystujących geotermię płytką i 

głęboką 

W ramach priorytetu mogą być realizowane wszystkie działania o charakterze inwestycyjnym, 

które mają na celu wykonanie prac projektowych, budowę i rozbudowę instalacji urządzeń 

z zakresu energetyki geotermalnej (niskotemperaturowej  

i wysokotemperaturowej) na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz produkcji energii 

elektrycznej na obszarze Miasta Olsztyn. 

Działanie obejmuje swoim zakresem fazę projektową wraz z analizą efektywności 

ekonomicznej realizacji inwestycji, a także montaż i uruchomienie instalacji pomp ciepła, 

instalacji geotermicznych cieplnych oraz wytwarzających energię elektryczną. W zakres 

priorytetu wchodzi również budowa instalacji na cele balneoterapii i rekreacji (basen termalne).  

Celem realizacji przedsięwzięć w tym priorytecie jest dywersyfikacja źródeł wytwarzania 

energii elektrycznej i cieplnej oraz wzrost wytwarzania energii w OZE. 

Wszystkie realizowane działania w ramach tego priorytetu będą bezpośrednio przyczyniać się 

do ograniczenia emisji GHG. 

Priorytet 1.5. Budowa i rozbudowa instalacji wykorzystujących biomasę 

W ramach priorytetu mogą być realizowane wszystkie działania o charakterze inwestycyjnym, 

które mają na celu wykonanie prac projektowych, budowę i rozbudowę instalacji urządzeń 

przetwarzającej biomasę na cele energetyczne na obszarze Miasta Olsztyn. 

Działanie obejmuje swoim zakresem fazę projektową wraz z analizą efektywności 

ekonomicznej realizacji inwestycji, a następnie montaż i uruchomienie instalacji 

wykorzystujących biomasę, w tym kotłów do spalania biomasy oraz instalacji do 

zgazyfikowania biomasy.  

Celem realizacji przedsięwzięć w tym priorytecie jest dywersyfikacja źródeł wytwarzania 

energii cieplnej oraz wzrost wytwarzania energii w OZE. 

Wszystkie realizowane działania w ramach tego priorytetu będą bezpośrednio przyczyniać się 

do ograniczenia emisji GHG. 

Priorytet 1.6. Budowa i rozbudowa biogazowni 

W ramach priorytetu mogą być realizowane wszystkie działania o charakterze inwestycyjnym, 

które mają na celu wykonanie prac projektowych, budowę i rozbudowę instalacji urządzeń 

z zakresu przetwarzania i wykorzystania biogazu (pochodzenia rolniczego i wysypiskowego) 

na cele energetyczne na obszarze Miasta Olsztyn. 

Działanie obejmuje swoim zakresem fazę projektową wraz z analizą efektywności 

ekonomicznej realizacji inwestycji oraz budowę, montaż i uruchomienie instalacji biogazowych 

oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. 

Celem realizacji przedsięwzięć w tym priorytecie jest dywersyfikacja źródeł wytwarzania 

energii elektrycznej i cieplnej oraz wzrost wytwarzania energii w OZE. 

Wszystkie realizowane działania w ramach tego priorytetu będą bezpośrednio przyczyniać się 

do ograniczenia emisji GHG. 
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Priorytet 1.7. Budowa i rozbudowa systemów magazynowania energii cieplnej i energii 

elektrycznej 

W ramach priorytetu mogą być realizowane wszystkie działania o charakterze inwestycyjnym, 

które mają na celu wykonanie prac projektowych, budowę i rozbudowę systemów 

magazynowania energii cieplnej i energii elektrycznej na obszarze Miasta Olsztyn. 

Działanie obejmuje swoim zakresem fazę projektową wraz z analizą efektywności 

ekonomicznej realizacji inwestycji, a także budowę, montaż i rozbudowę systemów 

magazynowania energii cieplnej i elektrycznej.  

Celem realizacji przedsięwzięć w tym priorytecie jest bezpośrednio zwiększenie 

bezpieczeństwa energetycznego przez zwiększenie szybko dostępnych i dyspozycyjnych 

zasobów energii w obszarze gminy oraz pośrednio dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii 

elektrycznej i cieplnej oraz wzrost wytwarzania energii w OZE. 

Wszystkie realizowane działania w ramach tego priorytetu będą pośrednio przyczyniać się do 

ograniczenia emisji GHG. 

Priorytet 1.8. Zapewnienie warunków prawnych do budowy lokalnych źródeł 

wytwarzania energii  

W ramach priorytetu mogą być realizowane wszystkie działania o charakterze nie 

inwestycyjnym, które mają na celu przygotowanie lokalnych warunków prawnych 

ułatwiających rozwój inwestycji w technologie OZE w Mieście Olsztyn. 

Działanie obejmuje swoim zakresem: przygotowanie projektów zmian w istniejących 

dokumentach (m.in. MPZP), programy oceny wprowadzenia zmian.  

Celem realizacji przedsięwzięć w tym priorytecie jest budowa mechanizmów prawnych, które 

usprawnią proces dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz wzrost 

wytwarzania energii w OZE. 

Priorytet 1.9. Stworzenie mechanizmów organizacyjnych i finansowych wspierających 

rozwój Odnawialnych Źródeł Energii 

W ramach priorytetu mogą być realizowane wszystkie działania o charakterze nie 

inwestycyjnym, które mają na celu stworzenie mechanizmów organizacyjnych w strukturach 

gminnych oraz zapewnienie środków budżetowych i poza budżetowych przyczyniających się 

do rozwoju OZE w obszarze Miasta Olsztyna. 

Działanie obejmuje swoim zakresem stworzenie jednostki organizacyjnej w strukturach 

miejskich odpowiedzialnej za działania związane z odnawialnymi źródłami energii oraz 

pozyskiwania środków finansowych na jej rozwój, przygotowanie planów rozwoju 

odnawialnych źródeł energii w obszarze gminy, tworzenie lokalnych programów wsparcia 

finansowego dofinansowujących montaż OZE na obiektach gminnych oraz budynkach 

prywatnych w obszarze Miasta. W kompetencjach tej jednostki będzie również wyszukiwanie 

i zgłaszanie miasta do m.in. programów europejskich promujących OZE. 

Celem realizacji przedsięwzięć w tym priorytecie jest budowa mechanizmów organizacyjnych 

i finansowych przyczyniających się w sposób pośredni do dywersyfikacji źródeł wytwarzania 

energii elektrycznej i cieplnej oraz wzrost wytwarzania energii w OZE. 
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Wszystkie realizowane działania w ramach tego priorytetu będą pośrednio przyczyniać się do 

ograniczenia emisji GHG. 

Priorytet 1.10. Budowa i rozbudowa innych dostępnych technologii instalacji 

wykorzystujących alternatywne źródła energii oraz ciepło odpadowe 

W ramach priorytetu mogą być realizowane wszystkie działania o charakterze inwestycyjnym, 

które mają na celu wykonanie prac projektowych, budowę i rozbudowę instalacji i urządzeń 

z zakresu instalacji biogazowych na cele produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu na 

obszarze Miasta Olsztyn. 

Działanie obejmuje swoim zakresem fazę projektową wraz z analizą efektywności 

ekonomicznej realizacji inwestycji, a także montaż i uruchomienie instalacji biogazowej.  

Celem realizacji przedsięwzięć w tym priorytecie jest dywersyfikacja źródeł wytwarzania 

energii elektrycznej i cieplnej oraz wzrost wytwarzania energii w OZE. 

Wszystkie realizowane działania w ramach tego priorytetu będą pośrednio przyczyniać się do 

ograniczenia emisji GHG. 

Zadanie 1.10.1. Modernizacja i rozbudowa instalacji beztlenowej przeróbki osadów 

ściekowych wraz z systemem odzysku energii (agregaty prądotwórcze, zbiornik 

biogazu) 

Na oczyszczalni ścieków Łyna działa instalacja fermentacji komunalnych osadów ściekowych. 

Wytwarzany w instalacji biogaz ulega konwersji na energię elektryczną oraz cieplną w trzech 

agregatach kogeneracyjnych. 

Obecnie na oczyszczalni ścieków Łyna zainstalowane są 3 kogeneratory prądotwórcze. 

HORUS-HE-EC-252/326-MG252-B – nominalna moc elektryczna 350 kVA, nominalna moc 

cieplna 326 kW (1 sztuka). ELTECO-PETRA 250 CND B – nominalna moc elektryczna 225 

kVA, nominalna moc cieplna 368 kW (2 sztuki). Dodatkowo na oczyszczalni działa kotłownia, 

która wyposażona jest w 3 kotły VIESSMANN-VITOPLEX 100 o nominalnej mocy cieplnej 0,72 

MW każdy (sprawność znormalizowana 92%). W 2013 r. w instalacji fermentacji osadów 

ściekowych wyprodukowano 3 094 503 m3 biogazu. Z tego 231 882 m3 spalono w kotłowni, 

2 854 150 m3 spalono w kogeneratorach a 8 473 m3 spalono w pochodni. Średnie wartości 

parametrów spalanego biogazu przedstawiono w (Tabela ). 

Tabela VII.2. Średnie parametry spalanego biogazu w oczyszczalni ścieków Łyna 

Parametr Jednostka Wartość 

Metan % obj. 61,653 

Dwutlenek węgla % obj. 35,985 

Wodór % obj. 0,005 

Siarkowodór % obj. 0,046 

Azot % obj. 2,324 

Tlen % obj. 0,141 

Gęstość gazu kg/m3 1,555 

Wartość opałowa MJ/m3 22,321 

Ciepło spalania MJ/m3 24,489 
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Realizacja zadnia polega na wykonaniu analizy techniczno-ekonomicznej zagospodarowania 

nadwyżek powstającego biogazu oraz rozbudowie i modernizacji instalacji wytwarzania, 

magazynowania i konwersji biogazu. Produkowana energia będzie przeznaczona na 

zaspokojenie potrzeb własnych oczyszczalni ścieków. Ewentualne nadwyżki energii 

elektrycznej będą oddawane do sieci elektroenergetycznej, która przebiega w odległości 

mniejszej niż 50 m od oczyszczalni ścieków. 

Korzyści społeczne: Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. 

Korzyści ekonomiczne: 
Obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz energii 

cieplnej. 

Korzyści środowiskowe: 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 

zagospodarowanie energii wytworzonej w kogeneratorach 

zasilanych biogazem.  

 

Obszar 2. Efektywna produkcja, dystrybucja i wykorzystanie energii 

W ramach tego obszaru ujęte są priorytety i działania w zakresie efektywnej produkcji 

i dystrybucji energii służące ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i innych 

zanieczyszczeń. 

Pierwszym z kluczowych dla miasta projektów w tym obszarze jest budowa spalarni odpadów 

będącej jednocześnie nowym źródłem energii dla systemu ciepłowniczego. Szczegóły tego 

działania zostały opisane w obszarze 5 dotyczącym gospodarki odpadami. 

Drugim z kluczowych dla miasta projektów w tym obszarze jest modernizacja systemu 

ciepłowniczego. 

Priorytet 2.1. Budowa, rozbudowa i modernizacja systemów energetycznych 

W ramach priorytetu mogą być realizowane działania o charakterze inwestycyjnym, 

nakierowane na budowę, rozbudowę lub modernizację systemów energetycznych (system 

elektroenergetyczny, ciepłowniczy, gazowniczy) miasta. 

Do prac w ramach tego priorytetu zalicza się przede wszystkim prace projektowe, budowlane 

i wykonawcze, niezbędne do realizacji zamierzonych celów. 

Realizacja zadań z tego zakresu przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego, 

ilości ciepłociągów na preizolowanych, udziału ciepła sieciowego w bilansie energetycznym 

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia 

emisji gazów cieplarnianych w mieście. 

W latach 2007-2015 planowana jest realizacja jednego przedsięwzięcia, na które składa się 

28 zadań inwestycyjnych, natomiast w latach 2014-2020 planowana jest realizacja dwóch 

projektów. W latach 2014-2020 zakres niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji 

dotyczących rozbudowy i modernizacji systemu energetycznego obejmuje łącznie 38 zadań o 

kosztach kwalifikowanych na poziomie 92,56 mln zł. Biorąc pod uwagę tak szeroki zakres 

rzeczowy i finansowy, uwzględniając kwestie organizacyjne, rozdzielono zakres na dwa, 
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prowadzonych równolegle, projekty. Pierwszy z nich będzie obejmować 16 zadań 

inwestycyjnych, natomiast drugi – 22 zadania. 

Zadanie 2.1.1. Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie 

energooszczędnych rozwiązań – etap I 

Realizacja zadania ma na celu modernizację odcinków sieci ciepłowniczej dystrybucyjnej  

o niskiej efektywności przesyłu energii (duże straty ciepła). Działanie zostanie 

przeprowadzone na odcinkach sieci dystrybucji ciepła o najwyższych stratach (sieci 

prowadzone kanałami). Realizowane prace są kontynuacją planów nakreślonych w 2010 roku 

w dokumencie pn. „Audyt koncepcja modernizacji miejskiej sieci ciepłowniczej efektywna 

dystrybucja ciepła MPEC Sp. z o.o. W Olsztynie”, w którym obliczono oszczędności 

energetyczne uzyskane w wyniku przeprowadzonych termomodernizacji.  

Zadanie ma na celu zmniejszenie strat energii powstających w Olsztyńskim systemie 

dystrybucji ciepła o 57 471 GJ/rok. Taka oszczędność pozwala na redukcję emisji dwutlenku 

węgla do atmosfery o 6 005 tys. ton/rok. Dodatkowo zminimalizowane zostaje ryzyko awarii 

na tych odcinkach. 

Projekt obejmuje 28 zadań, w tym: 15 polegających na likwidacji sieci i budowie w jej miejsce 

nowej sieci, 8 zadań polegających na przebudowie sieci z kanałowej na preizolowaną, 1 

zadanie polegające na przebudowie sieci z napowietrznej na preizolowaną oraz 1 zadanie 

polegające na izolacji cieplnej zaworów. W efekcie przebudowy 18,4 km miejskiej sieci 

ciepłowniczej w latach 2007–2015 (7,7 km wybudowanej oraz 6,6 km przebudowanej sieci) jej 

długość ulegnie skróceniu o 4,0 km. Dzięki temu nastąpi poprawa efektywności dystrybucji 

ciepła w Olsztynie - zmniejszenie strat energii powstających w procesie dystrybucji ciepła o 57 

471 GJ/rok oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO2 o 6,005 

tys. ton/rok. Wartość projektu szacuje się na 39,192 mln zł brutto (z VAT), tj. 31,838 zł netto, 

z czego dofinansowanie unijne na 15,958 mln zł. 

W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace: 

1. Budowa sieci cieplnej DN 500 polegająca na wykonaniu dodatkowego wyjścia z Ciepłowni 

Kortowo do komory A2. 

2. Wymiana sieci rozdzielczej od komory N7-1do ul. Świtezianki 2,4. 

3. Przebudowa układu zasilania z węzła grupowego ul. Korczaka w rejonie OSM. 

4. Przebudowa układu zasilania z węzła grupowego ul. Warszawskiej 69. 

5. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wyszyńskiego - Żołnierska i Wyszyńskiego 

16 od komory P8-11. 

6. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Piłsudskiego - Polmozbyt (P6-23; P6-31). 

7. Przebudowa sieci tradycyjnej na preizolowaną, ul. Piłsudskiego (P7; P6-5 i PW). 

8. Przebudowa osiedlowej sieci przy ul. Augustowskiej (P6-5; PW). 

9. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Piłsudskiego (P6-13; P6-21). 

10. Przebudowa układu zasilania z węzła grupowego SM Jaroty, ul. Barcza 23. 

11. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Lubelska - I etap. 

12. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Lubelska - II etap. 

13. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Lubelska - III etap. 

14. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Sikorskiego. 

15. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Piłsudskiego  (P6; Sprzętowa). 

16. Modernizacja sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Kołobrzeskiej – Partyzantów. 
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17. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Sienkiewicza – Okrzei. 

18. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Żiżki. 

19. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Warszawskiej - Na Skarpie. 

20. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Osińskiego. 

21. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Metalowej. 

22. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Kołobrzeskiej. 

23. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. 22-ego Stycznia. 

24. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Leonarda. 

25. Izolacja cieplna zaworów w komorach. 

26. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Osińskiego II etap. 

27. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Osińskiego III etap. 

28. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Warszawskiej od komory A8 do komory A11. 

 

Redukcja emisji Ograniczenie zużycia energii Produkcja energii z OZE  

(Mg CO2/r) (GJ/r) (MWh/r) 

6 005  57 471  0,00 

Korzyści społeczne: 
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców, 

wzrost jakości dostarczanej usługi 

Korzyści ekonomiczne: 
Obniżenie strat energii cieplnej na przesyle prowadzące do 

obniżenia kosztów eksploatacji sieci 

Korzyści środowiskowe: 

Obniżenie emisji gazów cieplarnianych, wzrost 

bezpieczeństwa ekologicznego (mniejsza możliwość 

występowania awarii i wycieków) 

Okres realizacji Jednostka koordynujące 
Szacowany koszt 

 (tys. zł) 

2007-2014 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Spółka z 

o.o. w Olsztynie 

31 838 

Przewidywane źródło finansowania działania 

Źródło tys. zł % 

Kredyt inwestycyjny 15 880 49,88 

Środki zewnętrzne: 

Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko 

15 958 50,12 

Zadanie 2.1.2. Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie 

energooszczędnych rozwiązań – etap II 

Zadanie ma na celu zmniejszenie strat energii powstających w olsztyńskim systemie 

dystrybucji ciepła. Projekt obejmuje 16 zadań, w tym 10 polegających na przebudowie 

istniejącego systemu ciepłowniczego i 6 zadań polegających na  przebudowie układu zasilania 
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z grupowego węzła cieplnego na indywidualne węzły cieplne. W efekcie, w latach 2014–2020 

przebudowana zostanie sieć  ciepłownicza o długości 7,84 km. Dzięki temu nastąpi poprawa 

efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie - zmniejszenie strat energii powstających w 

procesie dystrybucji ciepła o 4 552,44 GJ/rok oraz poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprzez redukcję emisji CO2 o 464,36  ton/rok. Wartość projektu szacuje się na 36,70 mln zł 

brutto (z VAT), tj. 29,97 mln zł netto, z czego dofinansowanie unijne na 22,48 mln zł. 

W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace: 

1. Przebudowa sieci cieplnej od komory W18 do W19 ul. Towarowa. 

2. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Puszkina 8 na 

indywidualne węzły cieplne. 

3. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Profesorska 9 na węzły 

indywidualne. 

4. Wymiana sieci ciepłowniczej od komory A24-20 do komory A 24-24 przy ul. 

Grzegorzewskiej. 

5. Wymiana przyłącza cieplnego od komory K14-18 do budynku przy ul. Wiecherta. 

6. Wymiana sieci ciepłowniczej od komory K13-8 do komory K13-8-6 przy ul. Mroza. 

7. Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory P28-5 do budynku przy ul. Mrongowiusza 

6a. 

8. Wymiana sieci ciepłowniczej od komory K22-21 do komory K22-21-1 przy ul. 

Pstrowskiego. 

9. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Niedziałkowskiego 23A 

na indywidualne węzły cieplne.     

10. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Mroza 18 na 

indywidualne węzły cieplne. 

11. Przebudowa sieci od komory N1 do N36 przy ul. Wyspiańskiego. 

12. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Jeziołowicza 23 na 

węzły indywidualne.                                                                                             

13. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Barcza 12 na węzły 

indywidualne.                                                                                        

14. Przebudowa sieci ciepłowniczej z naziemnej i kanałowej na preizolowanej na ul. 

Tuwima (od A13 do A13-6). 

15. Przebudowa sieci od komory A2 do komory A8 przy ul. Dybowskiego. 

16. Przebudowa sieci ciepłowniczej z kanałowej na preizolowanej na osiedlu Zatorze 

wzdłuż Al. Wojska Polskiego.  

 

 

Redukcja emisji Ograniczenie zużycia energii Produkcja energii z OZE  

(Mg CO2/r) (GJ/r) (MWh/r) 

464,36  4552,44  0,00 

Korzyści społeczne: 
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców, 

wzrost jakości dostarczanej usługi 

Korzyści ekonomiczne: 
Obniżenie strat energii cieplnej na przesyle prowadzące do 

obniżenia kosztów eksploatacji sieci 
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Korzyści środowiskowe: 

Obniżenie emisji gazów cieplarnianych, wzrost 

bezpieczeństwa ekologicznego (mniejsza możliwość 

występowania awarii i wycieków) 

Okres realizacji Jednostka koordynujące 
Szacowany koszt 

 (tys. zł) 

2014-2020 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Spółka z 

o.o. w Olsztynie 

29 976 

Przewidywane źródło finansowania działania 

Źródło tys. zł % 

Kredyt inwestycyjny 7 494 25,00 

Środki zewnętrzne: 

Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko 

22 482 75,00 

 

Zadanie 2.1.3. Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie 

energooszczędnych rozwiązań – etap III 

Zadanie ma na celu zmniejszenie strat energii powstających w olsztyńskim systemie 

dystrybucji ciepła. Projekt obejmuje 22 zadania, w tym 9 polegających na przebudowie 

istniejącego systemu ciepłowniczego i 13 zadań polegających na  przebudowie układu 

zasilania z grupowego węzła cieplnego na indywidualne węzły cieplne. W efekcie, w latach 

2014–2020 przebudowana zostanie sieć ciepłownicza o długości 15,85 km. Dzięki temu 

nastąpi poprawa efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie - zmniejszenie strat energii 

powstających w procesie dystrybucji ciepła o 11 133,57 GJ/rok oraz poprawa stanu 

środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO2 o 1 135,63  ton/rok. Wartość projektu 

szacuje się na 78,60 mln zł brutto (z VAT), tj. 64,04 mln zł netto, z czego dofinansowanie unijne 

na 48,03 mln zł. 

W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace: 

1. Przebudowa sieci cieplnej od komory N23-13 do N23-15 ul. Kopernika. 

2. Przebudowa sieci ciepłowniczej z kanałowej na preizolowaną ul. Nowa Niepodległości. 

3. Przebudowa sieci ciepłowniczej z kanałowej na preizolowanej ul. Mazurska (od N23-

15 do P30-6). 

4. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Małeckiego 2 na węzły 

indywidualne.                                                                                  

5. Przebudowa sieci kanałowej na preizolowaną ul. Budowlana. 

6. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Jaroszyka 14 na węzły 

indywidualne.                                                                                              

7. Przebudowa sieci ciepłowniczej z naziemnej i kanałowej na preizolowanej ul. 

Grunwaldzka. 

8. Przebudowa sieci ciepłowniczej z kanałowej na preizolowanej ul. Marii-Curie-

Skłodowskiej. 
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9. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Wiecherta 10 na węzły 

indywidualne.                                                                                               

10. Przebudowa sieci cieplnej ul. Żelazna-Towarowa. 

11. Przebudowa magistrali południe (od A1/K1 do K9). 

12. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Wiecherta 33 na węzły 

indywidualne.                                                                                                      

13. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Niedziałkowskiego 7c 

na węzły indywidualne.                                                                                                

14. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Mrągowiusza 8/10 na 

węzły indywidualne.                                                               

15. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Żurawskiego 21a na 

węzły indywidualne.                                                       

16. Przebudowa sieci ciepłowniczej z naziemnej i kanałowej na preizolowanej ul. Metalowa 

(od K22-1 do K22-21-3-1). 

17. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Grunwaldzka 18  na 

węzły indywidualne.                                                                                                                  

18. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Burskiego 30 na węzły 

indywidualne.                                                                                         

19. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Herdera 10 na węzły 

indywidualne.       

20. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Herdera 13 na węzły 

indywidualne.                                                                  

21. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Świtycz-Widackiej 1 na 

węzły indywidualne.                                                            

22. Przebudowa sieci ciepłowniczej z naziemnej i kanałowej na preizolowanej ul. Gotowca 

(od A24-20 do A24-2). 

 

 

Redukcja emisji Ograniczenie zużycia energii Produkcja energii z OZE  

(Mg CO2/r) (GJ/r) (MWh/r) 

1135,63  11133,57  0,00 

Korzyści społeczne: 
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców, 

wzrost jakości dostarczanej usługi 

Korzyści ekonomiczne: 
Obniżenie strat energii cieplnej na przesyle prowadzące do 

obniżenia kosztów eksploatacji sieci 

Korzyści środowiskowe: 

Obniżenie emisji gazów cieplarnianych, wzrost 

bezpieczeństwa ekologicznego (mniejsza możliwość 

występowania awarii i wycieków) 

Okres realizacji Jednostka koordynujące 
Szacowany koszt 

 (tys. zł) 
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2014-2020 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Spółka z 

o.o. w Olsztynie 

64 039 

Przewidywane źródło finansowania działania 

Źródło tys. zł % 

Kredyt inwestycyjny 16 010 25,00 

Środki zewnętrzne: 

Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko 

48 029 75,00 

 

Obszar 3. Ograniczanie emisji w budynkach 

W ramach tego obszaru ujęte są priorytety i działania w zakresie podnoszenia efektywności 

wykorzystania i produkcji energii w budynkach służące ograniczeniu emisji gazów 

cieplarnianych i innych zanieczyszczeń.  

Priorytety i działania tego obszaru są inspirowane dyrektywą EPBD (Energy Performance of 

Buildings Directive) 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, z 16 

grudnia 2002 r., dotyczącą charakterystyki energetycznej budynków. Celem dyrektywy jest 

stymulacja wzrostu efektywności energetycznej budynków, które są odpowiedzialne za istotną 

część zapotrzebowania energetycznego krajów UE, mającego bezpośrednie przełożenie na 

emisję gazów cieplarnianych. 

Budynki są odpowiedzialne za 40% konsumpcji energii i tym samym są jednym z większych 

emitorów gazów cieplarnianych. Działania zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania 

energetycznego budynków przez zwiększenie efektywności czy oszczędzanie, są bardzo 

istotne. Działania dla Olsztyna opierają się na podniesieniu efektywności wykorzystywania 

energii przez budynki.  Budynki szkół, szpitali, budynki administracyjne i inne, mają ogromny 

potencjał oszczędności zużywanej energii cieplnej, poprzez odpowiednią izolację termiczną.  

Priorytet 3.1. Budowa i modernizacja budynków jednostek i spółek miejskich oraz 

sektora mieszkaniowego z uwzględnieniem wysokich wymogów efektywności 

energetycznej i zastosowanie OZE 

W ramach priorytetu mogą być realizowane działania o charakterze inwestycyjnym, 

nakierowane na budowę, rozbudowę lub modernizację systemów energetycznych 

w budynkach (system elektroenergetyczny, ciepłowniczy, gazowniczy) miasta.. 

Do prac w ramach tego priorytetu zalicza się przede wszystkim prace projektowe, budowlane 

i wykonawcze, niezbędne do realizacji zamierzonych celów. W zakres realizowanych prac 

będą wchodzić przede wszystkim termomodernizacje budynków poprzez działania mające na 

celu poprawę właściwości izolacyjnych budynku (izolacja przegród granic bilansowych 

budynku, modernizacja stolarki okienno-drzwiowej, stosowanie automatyki pogodowej itp.) 

i wykorzystanie energii cieplnej powietrza wentylacyjnego (rekuperacja ciepła). 
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Realizacja zadań z tego zakresu przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego, 

efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji 

gazów cieplarnianych w mieście. 

Zadanie 3.1.1. Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych 

źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym 

Realizacja zadania ma na celu osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej i wzrostu 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze 

mieszkaniowym. 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków 

mieszkalnych (w tym części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) wraz  

z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z: 

 ociepleniem obiektu; 

 wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne; 

 przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), 

systemów wentylacji i klimatyzacji; 

 wymianie wewnętrznej linii zasilającej – WLZ; 

 zastosowaniem automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem; 

 budową lub modernizacją wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją 

dotychczasowych źródeł ciepła; 

 instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, 

 instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (o ile wynika to z audytu 

energetycznego); 

 instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE. 

Zadania: 

 instalacja wewnętrznych liczników ciepła i energii elektrycznej; 

 wprowadzenie systemu monitoringu zużycia energii we wszystkich budynkach 

miejskich; 

 przeprowadzenie analizy efektywności energetycznej budynków miejskich; 

 przeprowadzenie audytów energetycznych w budynkach miejskich o niskiej 

efektywności energetycznej; 

 wprowadzenie systemu zachęt i pomocy dla mieszkańców w zakresie możliwości 

wsparcia efektywności energetycznej sektora mieszkalnictwa. 

Realizacja zadań przyczyni się do wzrostu efektywności energetycznej w budynkach 

publicznych i sektorze mieszkaniowym i ograniczenia emisji cieplarnianych. 

Korzyści społeczne: 
Poprawa efektywności energetycznej i komfortu cieplnego 

budynków. 

Korzyści ekonomiczne: 
Obniżenie kosztów związanych z zapewnieniem 

odpowiedniego komfortu cieplnego. 

Korzyści środowiskowe: Obniżenie emisji gazów cieplarnianych. 
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Zadanie 3.1.2. Modernizacja i rozbudowa budynków bazy PWiK Sp. z o.o. 

W ramach zadania planuje się modernizację bazy PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie, która, będzie 

obejmować rozbudowę obiektów przy ul. Oficerskiej 16a o 2 nowe budynki piętrowe wraz z 

zapleczem parkingowym oraz terenami zielonymi. Pierwszy obiekt to budynek pogotowia 

wod.-kan. „D”, drugi budynek biurowy „E”. 

Obecnie w budynku D znajduje się pogotowie wod-kan, dział sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej, zaś w budynku E dział ochrony środowiska, inwestycji, bhp i p.poż., 

wykonawstwa własnego oraz zintegrowanego zarządzania. Nowe budynki będą zastępować 

obecnie wykorzystywane. Będą to budynki użyteczności publicznej. W budynku D zostanie 

zlokalizowane pogotowie wod-kan, dział obsługi klienta oraz dział sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej. W budynku E zlokalizowane zostaną działy: ochrony środowiska, inwestycji, 

bhp i p.poż., wykonawstwa własnego oraz zintegrowanego zarządzania. Dodatkowo budynek 

E zostanie wyposażony w salę: 

 konferencyjno-wykładową przystosowaną do przyjęcia studentów i uczniów, 

 salę narad, w której będą odbywać się spotkania z wykonawcami, projektantami, 

kontrahentami. 

Zgodnie z projektem koncepcyjnym modernizacji i rozbudowy bazy PWiK Sp. z o.o. przy ul. 

Oficerskiej 16A w Olsztynie budynki będą ogrzewane gazem ziemnym spalanym w kotłowni 

zakładowej PWiK. Dodatkowo budynki zostaną wyposażone w instalacje OZE. 

Przybliżona charakterystyka bryły nowego budynku D przedstawia się następująco: 

 powierzchnia zabudowy ok. 464,99 m2; 

 powierzchnię użytkową ok. 407,47 m2; 

 kubatura ok. 3180,18 m3. 

Przybliżona charakterystyka bryły nowego budynku E przedstawia się następująco: 

 powierzchnia zabudowy ok. 368,63 m2; 

 powierzchnia użytkowa ok. 636,86 m2; 

 kubatura ok 3280,18 m3. 

Zaprojektowanie budynków zostanie zlecone zespołowi projektantów, których zadaniem 

będzie je tak zaprojektować, aby spełniały zapisy definicji budynku energooszczędnego. 

Korzyści społeczne: 
Poprawa efektywności energetycznej i komfortu cieplnego 

budynków. 

Korzyści ekonomiczne: 
Obniżenie kosztów związanych z zapewnieniem 

odpowiedniego komfortu cieplnego. 

Korzyści środowiskowe: Obniżenie emisji gazów cieplarnianych. 

 

Zadanie 3.1.3. Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej Urania 

Hala widowiskowo-sportowa została powstała w latach siedemdziesiątych XX wieku z myślą 

zaspakajania potrzeb mieszkańców Olsztyna. Wykonano ją z materiałów wówczas dostępnych 
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na rynku jak również z wykorzystaniem powszechnie stosowanych technologii, co w obecnych 

realiach technologicznych świadczy o jej niskiej efektywności energetycznej.  

Planowaną funkcję modernizowanej hali pomieszczono w trzech niezależnych bryłach.: 

 Część A - Obiekt podstawowy, zbudowany na planie koła. Powierzchnia użytkowa 

stanowi około 7800 m2. Do jego składu wchodzą dwie trybuny (duża 1606 miejsc - mała 

303 miejsca), arena z boiskiem do gier sportowych Przestrzeń pod trybunami jest 

wykorzystywana dla zabezpieczenia komunikacyjnych i sanitarnych potrzeb, także pod 

trybunami rozmieszczone są stanowiska handlowe i stała wystawa budownictwa.  

 Część B - Obiekt administracyjno– socjalny, parterowy o powierzchni około 1200 m2. 

W poziomie parteru znajduje się sześć szatni z natryskami i węzłami sanitarnymi, dwa 

pokoje trenerów, siłownia, sala judo o wymiarach 18 x 9 m wyposażona w matę 

treningową i biura administracji obiektu 

 Część C- Obiekt techniczny, parterowy, całkowicie podpiwniczony o powierzchni 

użytkowej 2.200 m2. W poziomie parteru znajduje się stolarnia, warsztaty i 

pomieszczenia socjalne konserwatorów, hydrofornia, rozdzielnia elektryczna oraz 

wentylatornia. W poziomie piwnic węzeł cieplny, akumulatornia, rozdzielnia świateł 

awaryjnych, kanały i urządzenia wentylacji mechanicznej. 

W ramach zadania wykonane zostaną: 

 Modernizacja wentylacji mechanicznej oraz przystosowanie do aktualnych potrzeb 

obiektu (klimatyzacja, instalacja centralnego ogrzewania, wod-kan. i ppoż.) na potrzeby 

cieplne obiektu.  

 Wymiana obudowy ścian zewnętrznych z zachowaniem parametrów izolacji termicznej 

(Vitrolity, tzw. „telewizory”, łuski cokołów osłonowych, wieńce w poziomie parteru i 

wieniec górny). 

 Pokrycie kopuły hali oraz zabezpieczenie konstrukcji i poszycia dachu zgodnie z 

aktualnie obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej materiałem 

zapewniającym izolację wodną i termiczną (z uwzględnieniem Ekspertyz Technicznych). 

 Modernizacja oświetlenia zewnętrznego. 

 Adaptacja pomieszczeń po starej wentylatorni. W celu spełniania wymagań efektywności 

energetycznej obiektu niezbędne jest wykonanie kompleksowych prac 

termomodernizacyjnych. 

 Prace termomodernizacyjne na sali głównej HWS w zakresie rozbudowy systemu 

wentylacji (odzysku energii cieplnej), rozbudowy systemu ogrzewania oraz docieplenia. 

Na Sali głównej planowana jest również instalacja opraw oświetleniowych 

wyposażonych w Highpower LED. 

 Aranżacja hali głównej i części „B” z przystosowaniem do możliwości wejścia większej 

liczby osób. 

 Modernizacja infrastruktury architektonicznej zewnętrznej – w tym schodów i tarasów. 

Realizacja zadania ma na celu wdrożenie środków poprawy efektywności energetycznej i 

komfortu cieplnego w budynkach użyteczności publicznej. Zadnie jest obecnie w fazie 

projektowej, szacowany efekt oszczędności zużycia energii i redukcji emisji może zostać 

skorygowany po przeprowadzeniu szczegółowego audytu. 
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Korzyści społeczne: 
Poprawa efektywności energetycznej i komfortu cieplnego 

budynków. 

Korzyści ekonomiczne: 
Obniżenie kosztów związanych z zapewnieniem 

odpowiedniego komfortu cieplnego. 

Korzyści środowiskowe: Obniżenie emisji gazów cieplarnianych. 

Zadanie 3.1.4. Bezpieczny MOF 

Istniejący Budynek użyteczności publicznej Straży Miejskiej oraz Wydziału Kryzysowego i 

Ochrony Ludności został wybudowany w 1978 roku w technologii z wielkiej płyty. Strop nad 

piwnicą został wykonany z prefabrykowanych płyt kanałowych grubości 24 cm. Stropy nad 

parterem ceramiczne typu Ackermann. Strop nad I piętrem jest wykonany z płyt kanałowych 

grubości 24 cm. Budynek tworzy bryła środkowa jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, 

wykonana w technologii przemysłowej – system hal prefabrykowanych P70.  

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa istniejącego budynku z dobudową jego 

części i dostosowaniem funkcji na potrzeby Straży Miejskiej oraz Wydziału Kryzysowego 

i Ochrony Ludności, z niezbędnymi rozbiórkami oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą. 

Obiekt dostosowany będzie do sposobu użytkowania, wymogów przepisowych oraz potrzeb 

inwestora. Projekt jest wpisany, jako strategiczny w Strategii MOF Olsztyna. Poza przebudową 

budynku zakłada stworzenie w nim Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa oraz: 

 Stworzenie spójnego cyfrowego systemu łączności; 

 Uruchomienie portalu informatycznego oraz aplikacji mobilnych; 

 Stworzenie spójnego systemu bezpieczeństwa na akwenach wodnych; 

 Wyposażenie RCB w Mobilne Centrum Kierowania; 

 Stworzenie Regionalnego Magazynu Kryzysowego. 

Zakres zadania obejmuje: 

 wykonanie nowych schodów wejściowych;  

 wykonanie podnośnika dla niepełnosprawnych;  

 wzmocnienie ścian okalających pomieszczenie podręcznego magazynu broni oraz 

kancelarii tajnej z archiwum;  

 wzmocnienie i dostosowanie konstrukcji nośnej budynku oraz dostosowanie klatki 

schodowej do obowiązujących przepisów;  

 wymiana oraz wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej; 

 wykonanie witryny szklanej w klatce schodowej;  

 wykonanie nowych instalacji c.o, wod-kan, wentylacji mechanicznej, instalacji elektryki 

i teletechniki; 

 docieplenie bryły i zmiana wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego (ściany 

zewnętrzne należy ocieplić styropianem EPS 70 040 FASADA gr.18,0 cm). 

Korzyści społeczne: 
Poprawa efektywności energetycznej i komfortu cieplnego 

budynków. 

Korzyści ekonomiczne: 
Obniżenie kosztów związanych z zapewnieniem 

odpowiedniego komfortu cieplnego. 
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Korzyści środowiskowe: Obniżenie emisji gazów cieplarnianych. 

Zadanie 3.1.5. Termomodernizacja budynków oświatowych 

Realizacja zadania ma na celu wdrożenie środków poprawy efektywności energetycznej 

w budynkach użyteczności publicznej. 

Zadnie będzie polegać na termomodernizacji 30-stu budynków oświatowych o łącznej 

powierzchni użytkowej 112 871 m2. Do działań z tego zakresu zaliczać się będą między 

innymi: 

 ocieplenie granic bilansowych budynku (ściany zewnętrzne, stropy, podłogi na 

gruncie); 

 wymiana stolarki okienno-drzwiowej; 

 modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,  

 modernizacja systemu przygotowania c.w.u.; 

 modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego; 

 montaż OZE (kolektory słoneczny, panele PV); 

 montaż urządzeń do monitorowania zużycia mediów, paliw i energii; 

 montaż urządzeń do sterowania obiektem. 

Realizacja zadań przyczyni się do wzrostu efektywności energetycznej w budynkach 

publicznych i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

Korzyści społeczne: 
Poprawa efektywności energetycznej i komfortu cieplnego 

budynków. 

Korzyści ekonomiczne: 
Obniżenie kosztów związanych z zapewnieniem 

odpowiedniego komfortu cieplnego. 

Korzyści środowiskowe: Obniżenie emisji gazów cieplarnianych. 

Zadanie 3.1.6. Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Lokali i 

Budynków Komunalnych w Olsztynie 

Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu kompleksowych termomodernizacji i wymiany 

źródeł energii cieplnej budynków administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków 

Komunalnych w Olsztynie. W zakresie zadania będą prowadzone m.in. dziania: remont dachu 

z dociepleniem, docieplenie elewacji, wymiana WZL, modernizacja oświetlenia na 

energooszczędne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o. 

i c.w.u.z węzłem i przyłączem i budowa instalacji ogrzewania alternatywnego. 

Realizacja tego zadania będzie prowadzona wieloetapowo i dotyczyć będzie 132 budynków o 

łącznej powierzchni użytkowej 60 845 m2. Łączny koszt zadania szacuje się na 19 875 tys. zł. 

Korzyści społeczne: 
Poprawa efektywności energetycznej i komfortu cieplnego 

budynków. 

Korzyści ekonomiczne: 
Obniżenie kosztów związanych z zapewnieniem 

odpowiedniego komfortu cieplnego. 

Korzyści środowiskowe: Obniżenie emisji gazów cieplarnianych. 
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Zadanie 3.1.7. Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu kompleksowych termomodernizacji i wymiany 

źródeł energii cieplnej budynków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.  

Część budynków przeznaczonych do termomodernizacji posiada ograniczenia w możliwości 

stosowania części technologii poprawiających efektywność energetyczną. Dla terenów UWM 

w Kortowie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony 

uchwałą nr XX/281/03 Rady Miasta Olsztyna z dnia 17 grudnia 2003 r. (Dz. Urz.. Woj. 

Warmińsko-Mazurskiego nr 6 z dnia 19.01.2004 r. poz. 124). (Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie 2013) 

Osiedle Kortowo I, określone w planie zagospodarowania przestrzennego, jako „Teren strefy 

B” ochrony konserwatorskiej, wpisane jest do rejestru zabytków, jako zespół architektoniczno-

urbanistyczny dawnego szpitala psychiatrycznego w Kortowie. Teren ten obejmuje obecny 

zespół budynków dydaktycznych dawnej Wyższej Szkoły Rolniczej oraz osiedle akademickie. 

W strefie tej znajduje się także teren parku przylegający do Jeziora Kortowskiego (decyzja nr 

19/08 z 18 marca 2008 r.). (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 2013) 

W strefie ochrony konserwatorskiej obowiązują następujące ustalenia (Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 2013): 

 zachowanie zasadniczych elementów rozplanowania i zabudowy, 

 zachowanie historycznych linii zabudowy oraz przekroju ulic i zadrzewienia,  

 restauracja i modernizacja techniczna obiektów o wartościach kulturowych z 

dostosowaniem  

 współczesnej funkcji do wartości zabytkowej obiektów,  

 dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie 

skali i bryły zabudowy,  

 w przypadku wymiany zabudowy nie zabytkowej (zużytej technicznie) na nową należy 

nową zabudowę nawiązać do historycznej.  

 w przypadku zamiaru prowadzenia prac budowlanych w obiektach lub na terenie w 

granicach strefy, należy uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który 

każdorazowo określi szczegółowe warunki prowadzenia prac. 

Realizacja tego zadania będzie prowadzona wieloetapowo i dotyczyć będzie 30 budynków o 

łącznej powierzchni użytkowej 104 022 m2. Łączny koszt zadania szacuje się na 16 227 tys. zł. 

Korzyści społeczne: 
Poprawa efektywności energetycznej i komfortu cieplnego 

budynków. 

Korzyści ekonomiczne: 
Obniżenie kosztów związanych z zapewnieniem 

odpowiedniego komfortu cieplnego. 

Korzyści środowiskowe: Obniżenie emisji gazów cieplarnianych. 

 

Zadanie 3.1.8. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Olsztynie 

Zadanie będzie obejmować przebudowę Stadionu Miejskiego w Olsztynie w tym również 

docieplenie ścian budynków, modernizację oświetlenia oraz instalację inteligentnego systemy 



 

 

 

 

S
tr

o
n
a
1

3
4

 

sterowania. Obecnie teren przewidziany pod budowę nowego obiektu jest zajęty przez 

istniejący Stadion Miejski i Boisko treningowe. Znajduje się pomiędzy Aleją Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, ulicą Władysława Leonharda, w Wodnym Centrum Aquasfera – Galeria 

Warmińska i Parkiem im. Janusza Kusocińskiego. Od północy teren ograniczony jest ulicą 

dojazdową i ciągiem pieszojezdnym, natomiast południowa część jest przewidziana na mini 

Centrum Usługowe, którego głównymi elementami może być hotel uzupełniony usługami 

takimi jak fitness czy sklep sportowo rekreacyjny. 

Charakterystyczne parametry techniczne i wielkościowe: 

 wymiary zewnętrzne stadionu – 123x138 m; 

 wysokość – trybuna VIP 14,0 m / trybuny 12,6 m / dach 17,2-18,3-21,1 m / 14,0 – 21,10 

m; 

 powierzchnia zabudowy – 17 583 m2 / boisko 10 625,0 m2; 

 powierzchnia użytkowa – 5 052 m2; 

 powierzchnia ruchu – 11 651 m2; 

 kubatura netto budynku trybuny głównej – ok. 26 000 m3; 

 ilości widzów przy wykorzystaniu: 

 tylko miejsc siedzących – piłka nożna – minimum 9 000; 

 piłka nożna – maksimum 15 000; 

 miejsc siedzących i stojących – koncerty, widowiska  12 000 – 18 000 

Łączny koszt realizacji zadania to ok. 60 mln zł netto, a prace prowadzone będą wieloetapowo. 

Korzyści społeczne: 
Poprawa efektywności energetycznej i komfortu cieplnego 

budynków. 

Korzyści ekonomiczne: 
Obniżenie kosztów związanych z zapewnieniem 

odpowiedniego komfortu cieplnego. 

Korzyści środowiskowe: Obniżenie emisji gazów cieplarnianych. 

Zadanie 3.1.9. Modernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni "Jaroty" 

Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie następujących działań: 

1. Termomodernizacja 3 budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Wilczyńskiego nr 15, 

17, 19. 

2. Modernizacja zasilania w ciepło i wodę ze wspomaganiem solarnym przygotowania 

c.w.u. 38 budynków mieszkalnych i 11 pawilonów usługowych. Likwidacja 9 

istniejących węzłów grupowych. 

3. Kompleksowa modernizacja 39 dźwigów osobowych: wymiana silników, kabin, tablic 

sterowniczych i instalacji.  

4. Modernizacja oświetlenia 981 klatek schodowych w 357 budynkach mieszkalnych 

obejmująca wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne. 

5. Modernizacja oświetlenia osiedlowego zewnętrznego obejmująca wymianę 700 sztuk 

opraw oświetleniowych na energooszczędne.  
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Opis możliwych do realizacji wariantów zadań zestawiono w (Tabela ).  

Tabela VII.3. Modernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni "Jaroty" – warianty zadań 

Lp. Nazwa zadania 
Rodzaj 
zadania 

Planowa
ne 

koszty 
[zł] 

Oszczędnoś
ci energii 

cieplnej/ele
ktr.           

[MWh/rok] 

Oszczędno
ści w 

kosztach 
dostawy 
ciepła  / 

energii el. 
[zł/rok] 

Prosty 
czas 

zwrotu 
całej 

inwestyc
ji SPBT 

[lata] 

Redukc
ja 

emisji 
CO2 

[Mg/rok
] 

1 Termomodernizacja 3 
budynków 
mieszkalno-
usługowych, wariant I 
bez wymiany zaworów 
termostatycznych 

Alternatyw
ne 

889 
400,0 

698,5 54 727,0 16,3 126,6 

2 Termomodernizacja 3 
budynków 
mieszkalno-
usługowych, wariant II 
wraz z wymianą 
zaworów 
termostatycznych 

Planowan
e 

918 
660,8 

349,3 83 271,0 11,0 228,3 

3 Modernizacja 
zasilania w ciepło i 
wodę, 38 budynków 
mieszkalnych i 11 
pawilonów usł. wariant 
I bez zastosowania 
urządzeń solarnych. 

Alternatyw
ne 

4 429 
946,0 

1 376,6 44 413,2 99,7 249,9 

4 Modernizacja 
zasilania w ciepło i 
wodę, 38 budynków 
mieszkalnych i 11 
pawilonów usł. wariant 
II z zastosowaniem 
urządzeń solarnych 

Planowan
e 

11 772 
546,0 

2 783,3 513 739,0 22,9 1 819,2 

5 Kompleksowa 
modernizacja 13 
dźwigów osobowych 
wariant I wymiana 
sterowania 
istniejących silników 
elektrycznych 

Alternatyw
ne 

442 
000,0 

53,1 32 609,2 13,6 63,8 

6 Kompleksowa 
modernizacja 13 
dźwigów osobowych 
wariant II wymiana 
sterowania i silników 
el. napędowych 

Alternatyw
ne 

702 
000,0 

83,0 50 951,8 13,8 99,8 

7 Kompleksowa 
modernizacja 39 
dźwigów osobowych 
wariant III wymiana 
kabin, sterowania i 
silników elektrycznych 

Planowan
e 

5 382 
000,0 

149,5 91 713,3 58,7 179,6 
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8 Modernizacja 
oświetlenia 981 klatek 
schodowych w 357 
budynkach 

Planowan
e 

893 
100,0 

347,7 217 337,9 4,1 417,8 

9 Modernizacja 
oświetlenia 
osiedlowego 
zewnętrznego 
(wymiana 700 szt. 
opraw 
oświetleniowych) 

Planowan
e 

840 
000,0 

112,0 76 436,9 11,0 134,6 

10 Suma – 19 806 
306,8 

3 741,8 982 498,1 107,7 2 779,4 

 

Suma w tabeli uwzględnia tylko warianty z oznaczeniem zadań jako „planowane”. Okres 

wdrażania przewidziany jest na lata 2015-2020. 

Korzyści społeczne: 
Poprawa efektywności energetycznej i komfortu cieplnego 

budynków. 

Korzyści ekonomiczne: 
Obniżenie kosztów energii elektrycznej oraz związanych z 

zapewnieniem odpowiedniego komfortu cieplnego. 

Korzyści środowiskowe: Obniżenie emisji gazów cieplarnianych. 

 

Priorytet 3.2. Wdrażanie środków poprawy efektywności energetycznej w budynkach 

użyteczności publicznej 

W ramach priorytetu mogą być realizowane działania o charakterze niskonakładowym, 

nakierowane na ograniczenie zużycia energii w budynkach. Są to zadania głównie o 

charakterze organizacyjnym, a także związane z wymianą wyposażenia budynków. 

W zakres realizowanych prac będą wchodzić przede wszystkim: monitoring zużycia energii 

elektrycznej i cieplnej wraz z opracowaniem systemów informatycznych tworzących bazy 

danych pomiarowych; montaż automatyki oświetleniowej; wymiana wyposażenia budynków 

na energooszczędne; realizacja audytów energetycznych (wyniki audytów posłużą do 

planowania realizacji działań z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania OZE); 

zastosowanie energooszczędnego oświetlenia do oświetlania wnętrz budynku oraz obszarów 

otaczających budynek, wymiana wyposażenia na energooszczędne. 

Realizacja zadań z tego zakresu przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego, 

efektywności energetycznej, wykorzystania OZE i obniżenia emisji GHG w mieście. 

Zadanie 3.2.1. Zarządzanie energią w gminnych budynkach publicznych 

Jakość zewnętrznej obudowy budynków nie jest jedynym czynnikiem przesądzającym 

o zużywanej przez niego energii. Przeznaczenie budynku oraz sposób jego używania są 

również ważnym elementem. Celem realizowanych działań jest ograniczenie zużycia energii 

– dostosowanie ilości używanej energii do realnych potrzeb. Zarządzanie energią będzie 

realizować zadania przewidziane na lata 2014-2020, w tym przede wszystkim: 

 monitoring energetyczny budynków i optymalizacja energetyczna; 
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 kontrola realizacji umów energetycznych; 

 planowanie działań w zakresie redukcji zużycia energii w budynkach; 

 realizacja działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu użytkowania energii. 

Monitoring energetyczny polega na prowadzeniu bieżącej kontroli zużycia energii elektrycznej 

i cieplnej. W wyniku zbiórki i analizy danych następuje identyfikacja budynków o największych 

potencjałach oszczędności. W następstwie są realizowane działania mające na celu 

zmniejszenie zamawianej mocy cieplnej, regulacje zużycia energii oraz inwestycje mające na 

celu poprawę efektywności energetycznej. Monitoring energii pozwala na odpowiednie 

zarządzanie energią. Bez danych nie ma możliwości wypracowania odpowiednich koncepcji 

na zredukowanie zużycia energii, ponieważ nie wiadomo gdzie istnieje potencjał. Sam sposób 

prowadzenia monitoringu nie pozostaje obojętny. Idealnym rozwiązaniem jest zainstalowanie 

urządzeń, które automatycznie przesyłają dane o zużyciu energii do komputerowej bazy 

danych. Tzw. inteligentne liczniki stanowią część nowoczesnych sieci elektroenergetycznych 

(smart grid). Alternatywnie, możliwe są ręczne odczyty, pomiary, lub używanie faktur za media 

energetyczne, jako źródła danych.  

W zakresie działań informacyjno-edukacyjnych, poza pracownikami biurowymi, należy 

wskazać szczególną rolę, jaką w zakresie zarządzania energią, może odegrać personel 

sprzątający budynki. Sprzątanie często odbywa się po godzinach pracy i personel sprzątający 

może redukować ustawienia grzejników, jeżeli nie ma możliwości centralnego ustawienia 

temperatury w  budynku. Personel sprzątający może również zostać poproszony o wyłączanie 

sprzętu elektrycznego (monitory, kopiarki itd.), który nie został wyłączony przez pracowników 

po opuszczeniu budynków.  

Do oszacowania efektów działania przyjęto, że zarządzanie energią w budynkach pozwoli 

uzyskać 5%  oszczędności zużycia energii wg poszczególnych nośników (gaz, ciepło sieciowe, 

energia elektryczna), w porównaniu do zużycia z roku 2010. 

Korzyści społeczne: 

Podniesienie poziomu wiedzy, zwiększenie kwalifikacji 

pracowników, wzrost świadomości społecznej korzystania z 

energii. 

Korzyści ekonomiczne: Zwiększona oszczędność energii. 

Korzyści środowiskowe: Obniżenie emisji gazów cieplarnianych. 

Zadanie 3.2.2. Wymiana oświetlenia wewnętrznego sprzętu RTV, ITC i AGD 

W ramach zadania zostanie zmodernizowane oświetlenie i wymieniony sprzętu RTV, ITC i 

AGD. Realizacja tego zadania przyczyni się do ograniczenia zapotrzebowania na energię 

elektryczną i w konsekwencji ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Zadanie zakłada 

następującą ilość wymian: 

 Wymiana sprzętu RTV – 35 000 szt. 

 Wymiana sprzętu ITC – 10 000 szt. 

 Wymiana sprzętu AGD – 15 000 szt. 

 Wymiana oświetlenia wewnętrznego – 20 000 szt. 

Korzyści społeczne: Poprawa jakości wykorzystywanych urządzeń. 
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Korzyści ekonomiczne: Zwiększona oszczędność energii. 

Korzyści środowiskowe: Obniżenie emisji gazów cieplarnianych. 

Priorytet 3.3. Wsparcie mieszkańców w zakresie poprawy efektywności energetycznej 

budynków i ograniczania emisji 

W ramach priorytetu mogą być realizowane działania o charakterze inwestycyjnym, 

nakierowane na modernizację istniejącej infrastruktury (źródło energii, system dystrybucji) 

mieszkańców miasta. 

Do prac w ramach tego priorytetu zaliczymy przede wszystkim prace projektowe, budowlane i 

wykonawcze, niezbędne do realizacji zamierzonych celów.  W zakres realizowanych prac 

będą wchodzić przede wszystkim dotacje do: wymiany indywidualnych źródeł ciepła na 

efektywniejsze, instalacji OZE i kompleksowych termomodernizacji. Termomodernizacje 

budynków będą prowadzić przede wszystkim do poprawy właściwości izolacyjnych budynku 

(izolacja przegród granic bilansowych budynku, modernizacja stolarki okienno-drzwiowej, 

stosowanie automatyki pogodowej itp.), wykorzystania energii cieplnej powietrza 

wentylacyjnego (rekuperacja ciepła) i OZE. 

W wyniku realizacji zadań z tego zakresu przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa 

energetycznego, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii  

i obniżenia emisji gazów cieplarnianych. 

Priorytet 3.4. Realizacja zapisów Programu ochrony powietrza 

Program ochrony powierza to dokument wynikający z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska, który ma na celu wprowadzenie działań poprawiających jakość 

powietrza w mieście. 

Dla zwiększenia możliwości realizacji zapisów POP sugeruje się opracowanie PONE i 

zabezpieczenie środków budżetu miasta na jego realizację w postaci funduszu o budżecie 

min. 300 tys. zł rocznie.  

Zadanie 3.4.1. Obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego 

Zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu 

docelowego B(a)P w strefie Miasto Olsztyn, działanie ma na celu redukcję 50% emisji 

powierzchniowej w strefie miasto Olsztyn. Efekt taki można osiągnąć przez wymianę sposobu 

ogrzewania w 310 tys. m2 w lokalach opalanych paliwami stałymi (węglem oraz drewnem) na 

ogrzewanie bezemisyjne (podłączenie do sieci cieplnej, ogrzewanie elektryczne, pompy 

ciepła) albo niskoemisyjne, takie jak zastosowanie kotłów gazowych. 

W ramach zadania dofinansowywane będą działania związane z wymianą źródła ciepła, 

przyłączy i instalacji wewnętrznych. Zadaniem objęte są zarówno odbiorcy indywidualni jak i 

zrzeszeni np. we wspólnoty mieszkaniowe. 

Zadanie będzie finansowane ze źródeł własnych samorządu, właścicieli budynków, ze 

środków NFOŚiGW (w ramach 3 osi programowej „Ochrona atmosfery”, realizującej 

przedsięwzięcia w zakresie likwidacji niskich źródeł emisji na terenach miast, w szczególności 

w strefach aglomeracyjnych), innych funduszy (m.in. środki Instrumentu finansowego na rzecz 
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środowiska LIFE+, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i 

Rozwoju), oraz z Banku Ochrony Środowiska. 

Zaleca się, aby Gmina Olsztyn od 2016 r. zabezpieczyła środki na realizację tego zadania. 

Jeszcze w 2015 roku Referat zarządzania energią, powołany przez zadanie 10.1.1, powinien 

w drodze konsultacji przygotować zasady wyboru inwestycji i udzielenia dofinansowania.  

Tabela VII.4. Planowana powierzchnia wymiany sposobu ogrzewania lokali w Mieście Olsztynie 

Rok Powierzchnia [m2] Rodzaj lokali 

2016 15 500 
Lokal opalany paliwem stałym na ogrzewanie sieciowe, 
gazowe lub elektryczne 

2017 21 700 
Lokal opalany paliwem stałym na ogrzewanie sieciowe, 
gazowe lub elektryczne 

2018 24 800 
Lokal opalany paliwem stałym na ogrzewanie sieciowe, 
gazowe lub elektryczne 

2019 49 600 
Lokal opalany paliwem stałym na ogrzewanie sieciowe, 
gazowe lub elektryczne 

2020 49 600 
Lokal opalany paliwem stałym na ogrzewanie sieciowe, 
gazowe lub elektryczne 

2021 49 600 
Lokal opalany paliwem stałym na ogrzewanie sieciowe, 
gazowe lub elektryczne 

2022 49 600 
Lokal opalany paliwem stałym na ogrzewanie sieciowe, 
gazowe lub elektryczne 

2023 49 600 
Lokal opalany paliwem stałym na ogrzewanie sieciowe, 
gazowe lub elektryczne 

źródło: Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego B(a)P w strefie Miasto 

Olsztyn.  

Szacunkowe koszty realizacji działania wg POP: 

 Przy zmianie sposobu ogrzewania na sieciowe – 26,35 mln. 

 Przy zmianie sposobu ogrzewania na elektryczne – 29,76 mln. 

 Przy zmianie sposobu ogrzewania na gazowe – 51,60 mln. 

W kosztach inwestycyjnych uwzględniono: 

 Koszt dostawy i zabudowy urządzeń przetwarzających nośnik energii na potrzeby 

centralnego ogrzewania, 

 Koszt dostaw i zabudowy  urządzeń przetwarzających nośnik energii na potrzeby ciepłej 

wody użytkowej, 

 Koszt instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, 

 Koszt instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej, 

 Koszt przyłącza. 

Najkorzystniejszym rozwiązaniem z wymienionych metod jest zmiana sposobu ogrzewania na 

sieciowe. 

Podłączenie do systemu ciepłowniczego obejmuje: 

 Zainstalowanie w bloku pionów wraz z odgałęzieniami do poszczególnych mieszkań 
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 Zamontowanie w mieszkaniach grzejników wraz z zaworami termoregulacyjnymi; 

 Przygotowanie pomieszczenia na węzeł cieplny 

 Budowę węzła 

 Podłączenie budynku do systemu ciepłowniczego. 

Pozycje nr 4 i 5 stanowią ok. 63 % kosztów realizacji działania wg POP. 

Szacowanie redukcji emisji i kosztów działania zakłada modernizację powierzchni użytkowej 

poprzez wymianę sposobu ogrzewania lokali w Mieście Olsztynie na ogrzewanie z MSC i sieci 

gazowej w stosunku 1:1. 

Korzyści społeczne: 
Poprawa efektywności energetycznej i komfortu cieplnego 

budynków. 

Korzyści ekonomiczne: 
Obniżenie kosztów związanych z zapewnieniem 

odpowiedniego komfortu cieplnego. 

Korzyści środowiskowe: Obniżenie emisji gazów cieplarnianych. 

 

Obszar 4. Niskoemisyjny transport 

W ramach tego obszaru ujęte są priorytety i działania w zakresie transportu publicznego, 

prywatnego, rowerowego a także zrównoważonej mobilności mieszkańców, służące 

ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do powietrza oraz służące 

poprawie efektywności energetycznej w sektorze transportu. Zrównoważoną mobilność należy 

rozumieć, jako tworzenie takich warunków transportowych, które pozwalają na 

przemieszczanie się efektywne, spełniające oczekiwania społeczne, korzystne ekonomicznie 

i minimalizujące negatywny wpływ na środowisko oraz przestrzeń. Zrównoważona mobilność 

daje możliwość wyboru środka transportu oraz zapewnia powszechną dostępność celów 

komunikacyjnych w sposób bezpieczny i przyjazny dla mieszkańców i środowiska. Działania i 

priorytety zawarte w tym obszarze są odpowiedzią na negatywne zjawiska komunikacyjne oraz 

środowiskowe takie jak: 

 nadmierne obciążenie dróg w centrum miasta przez ruch wewnętrzny a także 

generowany przez mieszkańców sąsiednich miejscowości i gmin oraz tranzyt; 

 bardzo wysoki wzrost udziału transportu prywatnego w bilansie transportowym na 

terenie miasta; 

 tworzenie się stref na terenie miasta, gdzie niemal codziennie powstają zatory uliczne; 

 emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych przez pojazdy transportu 

prywatnego. 

Priorytet 4.1. Wymiana pojazdów komunikacji publicznej oraz pojazdów jednostek i 

spółek miejskich na niskoemisyjne 

W ramach priorytetu realizowane będą przede wszystkim działania o charakterze 

inwestycyjnym, które będą polegać na zastąpieniu pojazdów kołowych napędzanych 

tradycyjnymi paliwami płynnymi, pojazdami niskoemisyjnymi (hybrydowymi, elektrycznymi, 

zasilanymi biopaliwami lub gazem oraz innymi alternatywnymi paliwami) jak również budowie 

stacji ładowania tych pojazdów. Innym rodzajem działań jest wymiana starych pojazdów na 
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nowe spełniające bardziej restrykcyjne standardy emisyjno-środowiskowe (obecnie 

najbardziej restrykcyjną normą emisji spalin jest norma EURO VI, obowiązująca od 31.12.2013 

r.). Kolejną grupą działań może być wprowadzenie na obszarze miasta komunikacji 

tramwajowej, a jednocześnie zwiększenie efektywności energetycznej pojazdów szynowych, 

przykładowo poprzez stosowanie urządzeń ograniczających i odzyskujących energię 

hamowania. 

Działania zawarte w priorytecie 4.1. mają bezpośrednio przyczyniać się do ograniczenia emisji 

GHG z sektora transportu, wzrostu udziału komunikacji publicznej w bilansie transportowym 

miasta, poprawy jakości floty pojazdów kołowych i szynowych oraz poprawie bezpieczeństwa 

i jakości podróżowania środkami transportu publicznego.  

Wskaźniki rezultatu dla priorytetu: 

 ograniczenie zużycia energii i ograniczenie emisji CO2 ekwiwalentnego [Mg CO2e/rok] 

w sektorze transportu (zarówno prywatnego i publicznego); 

 spadek energochłonności transportu miejskiego [kWh/wozokilometr]; 

 wzrost udziału transportu publicznego w bilansie transportowym miasta [%]; 

 wzrost średniej prędkości przejazdowej pojazdów komunikacji miejskiej kołowych 

i szynowych [średnia prędkość km/h]. 

Zadanie 4.1.1. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego 

Zadanie obejmuje stopniową wymianę pojazdów komunikacji publicznej w mieście Olsztyn. 

Planuje się zakup 50 szt. niskoemisyjnych autobusów na potrzeby transportu zbiorowego. 

Miasto Olsztyn, w 2011 r. testowało autobus hybrydowy marki Volvo. Testy, które 

przeprowadzono na liniach komunikacji miejskiej Olsztyna potwierdzają, że autobus 

hybrydowy Volvo sprawdza się również w lokalnych warunkach, uzyskując zużycie paliwa – 

od 26 do 30 litrów na 100 km. W 2012 r. został również przetestowany autobus Solaris Urbino 

12 Hybrid. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, w ramach swoich planów inwestycyjnych, planuje 

stopniową wymianę taboru autobusowego (Tabela ). Łącznie do roku 2022, planowana jest 

wymiana 131 pojazdów. Działanie to wpisuje się w realizację projektu rozwoju łańcucha 

ekomobilności MOF wskazanego w Strategii MOF Olsztyna. (Projekt Mobilny MOF 

finansowany z Priorytetu Inwestycyjnego 4e z krajowych programów operacyjnych.). 

Tabela VII.5 Planowana wymiana taboru autobusowego do roku 2022 

PLAN WYMIANY TABORU 

w latach 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

liczba pojazdów 18 14 14 17 8 11 11 20 

źródło: MPK Olsztyn 
 

Korzyści społeczne: 

Skrócenie czasu podróży funkcjonującą komunikacją 

miejską, płynne poruszanie się w miastach, wzrost udziału 

komunikacji publicznej w bilansie transportowym miasta. 

Korzyści ekonomiczne: 

Wzrost liczby przejazdów pasażerskich komunikacją 

miejską w Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym, 

poprawy jakości floty pojazdów kołowych. 
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Korzyści środowiskowe: 
Ograniczenie emisji hałasu, redukcja zanieczyszczenia 

powietrza w tym emisji GHG. 

Okres realizacji Jednostka koordynujące 
Szacowany kosz (tys. 

zł) 

2014-2019 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne Sp. z o.o. w 

Olsztynie 

117 900 

Priorytet 4.2. Rozbudowa i modernizacja sieci transportu publicznego 

W ramach priorytetu realizowane będą przede wszystkim działania o charakterze 

inwestycyjnym, które będą polegać na modernizacji istniejącej infrastruktury tramwajowej 

a także na rozbudowie sieci (włączając w to budowę nowych torowisk wraz z trakcją, zajezdnie 

i inne elementy infrastruktury szynowej) jak również infrastrukturę służącą przemieszczaniu 

się kołowych pojazdów komunikacji miejskiej m.in.: umieszczanie nowych i renowacja 

istniejących przystanków, wydzielanie buspasów – w tym wdrażanie systemów BRT, 

wydzielanie zatoczek dla autobusów oraz tworzenie innych udogodnień infrastrukturalnych). 

Działania dotyczące pojazdów szynowych mogą obejmować także rozwój i modernizację 

infrastruktury kolejowej, przykładowo w ramach kolei aglomeracyjnej czy tworzeniu rozwiązań 

dwusystemowych (tramwaj korzystający z torów kolejowych).  

Działania zawarte w priorytecie 4.2. mają bezpośrednio przyczyniać się do ograniczenia emisji 

GHG z sektora transportu, wzrostu udziału komunikacji publicznej w bilansie transportowym 

miasta, poprawy jakości floty pojazdów kołowych i szynowych oraz poprawie bezpieczeństwa 

i jakości podróżowania środkami transportu publicznego. 

Wskaźniki rezultatu dla priorytetu: 

 ograniczenie zużycia energii i ograniczenie emisji CO2 ekwiwalentnego [Mg CO2e/rok] 

w sektorze transportu (zarówno prywatnego i publicznego); 

 spadek energochłonności transportu miejskiego [kWh/wozokilometr]; 

 wzrost udziału transportu publicznego w bilansie transportowym miasta [%]; 

 wzrost średniej prędkości przejazdowej pojazdów komunikacji miejskiej kołowych 

i szynowych [średnia prędkość km/h]. 

Zadanie 4.2.1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym w 

Olsztynie 

Zadaniem węzłów integracyjnych jest powstanie stacji końcowych (pętli), dzięki którym 

pojazdy mogą odbywać postój jak i zawracać. Optymalizują one również obsługę linii 

komunikacyjnej. Takie pętle zwykle są wyposażone w przystanki dla pasażerów. Rozmiary 

stacji końcowej zależą od liczby linii i liczby pojazdów, które ją obsługują oraz od wielkości 

ruchu pasażerskiego. Wielkość węzła integracyjnego zależy od kilku parametrów: liczby linii, 

częstotliwości ruchu pojazdów i wielkości ruchu pasażerskiego. Dla pasażera szczególnie 

ważnym elementem jest sprawne przesiadanie się, dzięki krótkiej drodze przemieszczenia się 

między przystankami, zlokalizowanymi najlepiej w obrębie jednego poziomu, bez pokonywania 

różnic terenu. 
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Organizacja przesiadek jest bardzo istotnym czynnikiem, który ma wpływ na wykorzystanie 

środków transportu zbiorowego, ponieważ ma on silny związek z jego dostępnością. W 

prawidłowo zaprojektowanym węźle komunikacyjnym należy uwzględnić: 

 pewność przesiadki; 

 minimalizację czasu przesiadki; 

 liczbę linii skomunikowanych oraz ich częstotliwość kursowanie w zależności od pory 

dnia; 

 możliwość kompensacji opóźnień; 

 dobrą widoczność dla kierowców pojazdów. 

Korzyści społeczne: Skrócenie czasu podróży, upłynnienie ruchu. 

Korzyści ekonomiczne: 
Wzrost liczby przejazdów pasażerskich komunikacją 
miejską w Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym.  

Korzyści środowiskowe: 
Ograniczenie emisji hałasu, redukcja zanieczyszczenia 

powietrza w tym emisję CO2. 

Zadanie 4.2.2. Budowa nowych zajezdni autobusowej i tramwajowej w Olsztynie 

Obecnie zajezdnia autobusowa zlokalizowana jest przy ul. Kołobrzeskiej. W ramach realizacji 

projektu pn. „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w 

Olsztynie” w części istniejącej zajezdni budowana jest zajezdnia tramwajowa, która w 

przyszłości ma być rozbudowana. W ramach Mobilnego MOF Rozwój transportu zbiorowego 

w Olsztynie – rozwój łańcucha ekomobilności, planowana jest budowa nowej zajezdni 

autobusowej. 

Potrzeba budowy nowych zajezdni wynika z dynamicznie przybywającej liczby autobusów 

miejskich. Nowe zajezdnie stanowić będą ważny element miejskiego systemu transportu 

publicznego. Inwestycje powstaną dwuetapowo tj. pierwsza przy al. Sikorskiego do połowy 

2015 roku i będzie dysponować ok. 30-stoma miejscami postojowymi dla autobusów, 

budynkiem socjalnym dla kierowców a także dyspozytornią. W nowej zajezdni stacjonować 

będą wyłącznie autobusy, które rozpoczynają swoje trasy na Jarotach. Takie rozwiązanie 

pozwoli zoptymalizować trasy autobusów. Inwestycja jest częścią tzw. projektu tramwajowego. 

Kolejnym etapem powinna być budowa docelowej zajezdni autobusowej, niezależnie od 

obecnie realizowanego placu postojowego przy al. Sikorskiego. 

Zajezdnia nie jest przystosowana do obsługi pojazdów niskoemisyjnych (np. pojazdów 

hybrydowych, elektrycznych, czy napędzanych gazem). Celem projektu jest zwiększenie 

udziału zrównoważonego transportu miejskiego w obsłudze mieszkańców miasta 

wojewódzkiego i jego obszarów funkcjonalnych oraz przystosowanie miejskiej zajezdni 

autobusowej do obsługi pojazdów niskoemisyjnych (np. pojazdów hybrydowych, 

elektrycznych, czy napędzanych gazem). 

Korzyści społeczne: Skrócenie czasu podróży, upłynnienie ruchu. 

Korzyści ekonomiczne: 
Wzrost liczby przejazdów pasażerskich komunikacją 

miejską w Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym.  

Korzyści środowiskowe: 
Ograniczenie emisji hałasu, redukcja zanieczyszczenia 

powietrza w tym emisję CO2. 
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Zadanie 4.2.3. Wprowadzenie transportu tramwajowego na terenie Miasta Olsztyna 

Zadanie jest częścią projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu 

zbiorowego w Olsztynie”. Projekt obejmuje m.in.: 

 zakup 15 pociągów tramwajowych, dwukierunkowych, niskopodłogowych, każdy o 

pojemności ok. 200 pasażerów; 

 budowa sieci tramwajowej o długości ok. 11 km toru podwójnego – linia od dzielnicy 

Jaroty, przez ul. Sikorskiego, Obiegową, Kościuszki, Dworzec Główny, z 

odgałęzieniami do Wysokiej Bramy i do Uniwersytetu wzdłuż ulicy Tuwima; 

 wybudowanie buspasów o długości ok. 6,8 km; 

 zrealizowanie systemów ITS (wdrożenie biletu elektronicznego, systemu 

informacyjnego dla pasażerów, sterowanie ruchem pojazdów transportu publicznego). 

 

 

Rysunek 17. Schemat przebiegu linii tramwajowej według propozycji Urzędu Miasta Olsztyn 

źródło: OlsztyńskieTramwaje.pl 

Kontynuacją wprowadzania transportu tramwajowego na terenie Miasta jest realizacja projektu 

„Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie”. Projekt przewiduje m.in. przedłużenie linii 

tramwajowej łączącej osiedle Jaroty i Pieczewo z fabryką Michalin i zintegrowanym węzłem 

przesiadkowym przy Dworcu PKP/PKS wraz z rozbudową zajezdni tramwajowej i jej 

wyposażeniem, przebudowę układu ulicznego ul. Partyzantów i Pieniężnego, al. Sybiraków i 

wiaduktu nad koleją w ciągu ulicy Limanowskiego. Projekt zakłada budowę zintegrowanego 

węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS, dalszą rozbudowę ITS oraz zakup 

ekologicznego taboru. 
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Korzyścią budowy nowych linii tramwajowych jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i 

innych zanieczyszczeń powietrza, emitowanych przez transport indywidualny. Rozwój 

infrastruktury tramwajowej pozwoli na ograniczenie ruchu samochodów osobowych w 

śródmieściu i upowszechni ekologiczny środek transportu, jakim jest tramwaj. 

Korzyści społeczne: Skrócenie czasu podróży komunikacją publiczną  

Korzyści ekonomiczne: 
Wzrost liczby przejazdów pasażerskich komunikacją 
miejską w Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym.  

Korzyści środowiskowe: 
Ograniczenie emisji hałasu, redukcja zanieczyszczenia 

powietrza w tym emisji GHG. 

Priorytet 4.3. Zrównoważona mobilność mieszkańców 

W ramach priorytetu realizowane będą zarówno działania o charakterze inwestycyjnym, jak 

i nieinwestycyjnym. Pośród działań „twardych” wyróżnić należy m.in. stworzenie sieci 

parkingów P&R (park&ride) oraz uruchomienie miejskiej wypożyczalni samochodów „car-

sharing” (samochody mogą być napędzane energią elektryczną lub alternatywnymi paliwami). 

Priorytet uwzględnia również podróże piesze, jako istotny element zrównoważonej mobilności. 

Przykładowe działania, które można podjąć obejmują m.in. rozbudowę sieci chodników 

w mieście oraz modernizację istniejących nawierzchni chodników, z uwzględnieniem przejść 

dla pieszych z właściwym oznakowaniem i oświetleniem (mogącym wykorzystywać 

odnawialne źródła energii) czy tworzenie stref wyłącznie dla ruchu pieszego (w tym 

wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zwiększających poziom bezpieczeństwa pieszych 

jako „niechronionych” uczestników ruchu drogowego) i dobrego skomunikowania pomiędzy 

generatorami i celami podróży. 

Dużą grupę działań stanowić będzie sektor transportu rowerowego, gdzie szczególny nacisk 

należy położyć na rozwój infrastruktury rowerowej poprzez m.in.: rozbudowę systemu ścieżek 

rowerowych, zapewniających ciągłość tras, stworzenie systemu roweru publicznego, 

rozbudowę miejskiej sieci wygodnych i bezpiecznych parkingów rowerowych wyposażonych 

w stojaki „U-kształtne”, budowę wiat i zamykanych boksów rowerowych, budowę systemu 

monitoringu parkingów rowerowych (w tym, wykorzystanie istniejących elementów 

monitoringu miejskiego), lokalizowanie punktów obsługi rowerów (rozwiązania umożliwiające 

samodzielne wykonanie podstawowych prac naprawczych), budowę parkingów P&R 

(Park&Ride) i R&B (Ride&Bike) przeznaczonych głównie dla mieszkańców okolicznych gmin, 

gdzie będą stworzone warunki do przesiadki na rower, autobus czy tramwaj w celu 

pokonywania ostatniego odcinka drogi np. do miejsca pracy czy nauki. 

Działaniami nieinwestycyjnymi będą przykładowo: promocja roweru jako zrównoważonego 

środka mobilności, tworzenie map i planów ułatwiających komunikację, promowanie przez 

przedsiębiorstwa wśród swoich pracowników roweru jako możliwości dojazdu do pracy. 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Programie budowy dróg rowerowych Miasta Olsztyna” 

oraz „Koncepcją rekreacyjnych tras rowerowych Miasta Olsztyna” miejska sieć komunikacji 

rowerowej powinna spełniać 5 wymogów w zakresie: 

 spójności – infrastruktura rowerowa tworzy spójną całość i łączy wszystkie źródła i cele 

podróży rowerowych na terenie Miasta oraz na takich samych zasadach łączy się z 

infrastrukturą rowerową na terenie ościennych gmin. 
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 bezpośredniości – infrastruktura rowerowa tworzy system zapewniający łatwe i szybkie 

włączenie się do korzystania z niego z dowolnego miejsca na terenie Miasta, a 

następnie minimalizuje współczynnik wydłużenia podróży rowerowych. 

 bezpieczeństwa – infrastruktura rowerowa gwarantuje bezpieczeństwo ruchu 

drogowego zarówno rowerzystów, jak i innych użytkowników dróg. 

 atrakcyjności – infrastruktura rowerowa tworzy system czytelny dla użytkowników, 

bezpieczny społecznie (zaspokaja subiektywnie określane „poczucie 

bezpieczeństwa”), dobrze powiązany z funkcjami miasta i terenów gmin ościennych 

oraz w pełni odpowiadający potrzebom użytkowników. 

 wygody – infrastruktura rowerowa tworzy system minimalizujący współczynnik 

opóźnienia, pozwala wprowadzać możliwie wysoką prędkość projektową, minimalne 

niwelety i różnice poziomów oraz umożliwia szybki i wygodny przepływ ruchu 

rowerowego. 

W celu prowadzenia skutecznej polityki zrównoważonej mobilności możliwy jest do wdrożenia 

system monitoringu i badań efektów wprowadzenia polityki mobilności. Opracowana metoda 

powinna być tania oraz niekłopotliwa dla mieszkańców. Ewaluacja może następować co roku. 

Ocenie powinny być poddawane wskaźniki i efekty realizacji polityki.  

W ramach tego priorytetu możliwy do implementacji jest system zachęt dla osób 

dojeżdżających do pracy transportem prywatnym w celu zmiany nawyków transportowych. 

Działania zawarte w priorytecie 4.3. mają bezpośrednio przyczyniać się do ograniczenia emisji 

GHG z sektora transportu, wzrostu udziału roweru oraz ruchu pieszego w bilansie 

transportowym miasta, tworzenia nowej i poprawy jakości obecnie istniejącej infrastruktury 

rowerowej, promocji zrównoważonych rozwiązań transportowych oraz zmiany transportowych 

nawyków mieszkańców. 

Wskaźniki rezultatu dla priorytetu: 

 ograniczenie zużycia energii i ograniczenie emisji CO2 ekwiwalentnego [Mg CO2e/rok] 

w sektorze transportu (zarówno prywatnego i publicznego); 

 wzrost udziału pojazdów napędzanych alternatywnymi paliwami w bilansie 

transportowym miasta [%]; 

 wzrost udziału transportu rowerowego w bilansie transportowym miasta [%]; 

 wzrost udziału ruchu pieszego w bilansie transportowym miasta [%]. 

Zadanie 4.3.1. Rozwój infrastruktury rowerowej: system roweru publicznego, ścieżki 

rowerowe, samoobsługowe stacje naprawy rowerów 

System tras rowerowych na terenie miasta jest nie spójny, brakuje bezpiecznych tras 

rowerowych dla rowerzystów podróżujących przy drogach o dużym natężeniu ruchu. 

W latach 2010-2018 planowana jest rozbudowa sieci dróg rowerowych, która ma na celu 

stworzenie spójnej i bezpiecznej sieci tras rowerowych na terenie miasta Olsztyna oraz tras 

łączących Olsztyn z sąsiednimi miejscowościami. Zakłada się utworzenie łańcucha 

ekomobilności poprzez rozbudowę rowerowych dróg komunikacyjnych, parkingów park & ride 

i bike & ride. Działanie to jest uwzględnione w Strategii MOF Olsztyna oraz wyróżnione jako 

rodzaj projektów Ekomobilny MOF.  
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W działania z zakresu budowy ścieżek rowerowych wpisują się inwestycje, dla których 

wykonywane są obecnie projekty lub koncepcje: 

 budowa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne w ciągu 

południowej obwodnicy. Prace projektowe w zakresie działania rozpoczęto w 2010 

roku, jego realizacja potrwa do roku 2018. Projekt komplementarny do Mobilny MOF 

(7b) i Mobilny MOF (4e). Efektem realizacji działania będzie:: 

 obustronne chodniki i ścieżki rowerowe; 

 droga klasy G; 

 obustronne chodniki i ścieżki rowerowe; 

 przebudowa drogi krajowej DK-51 na odcinku Al. Wojska Polskiego od ulicy 

Żeromskiego do granicy Olsztyna. Prace projektowe w zakresie działania rozpoczęto 

w 2012 roku. Projekt komplemetrany do Mobilny MOF (7b) i Mobilny MOF (4e). 

Efektem realizacji działania będzie: 

 droga klasy G; 

 obustronne chodniki i jednostronna ścieżka rowerowa; 

 przebudowa al. Sybiraków. Działanie realizowane jest od 2012 roku i jego realizacja 

potrwa do roku 2018. Projekt komplementarny do Mobilny MOF (7b), realizowany w 

ramach Mobilny MOF (4e) z krajowych programów operacyjnych. Efektem realizacji 

działania będzie: 

 droga klasy G;  

 obustronne chodniki i ścieżki rowerowe; 

 budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do 

wiaduktu kolejowego („ul. Nowobałtycka” w Olsztynie). Projekt komplementarny do 

Mobilny MOF (7b) i Mobilny MOF (4e). Działanie realizowane jest od 2012 roku i jego 

realizacja potrwa do roku 2016. Efektem realizacji działania będzie: 

 droga klasy Z;  

 obustronne chodniki i jednostronna ścieżka rowerowa.  

Rozwój infrastruktury rowerowej w Olsztynie obejmuje między innymi: 

 Budowa parkingów dla rowerów 

 Brak miejsca do bezpiecznego parkowania rowerów jest jednym z istotnych 

powodów małej popularności tego środka transportu. Montaż odpowiednich 

stojaków rowerowych (w tym także parkingów zadaszonych) może przekonać 

mieszkańców do częstszego używania rowerów, jako codziennego środka 

transportu. Ważne jest odpowiednie zlokalizowanie stojaków i parkingów w 

miejscach istotnych („strategicznych”) dla ruchu rowerowego na terenie Miasta 

oraz w nawiązaniu do gmin ościennych. Stojaki i parkingi powinny być 

rozmieszczone przy węzłach transportowych, instytucjach państwowych, przy 

zakładach pracy, centrach handlowych, placówkach edukacyjnych, bibliotekach, w 

uczęszczanych przestrzeniach publicznych, obiektach rekreacyjno-sportowych, 

targowiskach i innych miejscach będących częstymi celami podróży rowerowych. 

 Samoobsługowe stacje naprawy rowerów 

 Jest to innowacyjne działanie skierowane do mieszkańców Miasta, którzy 

wykorzystują rower bardzo często, przeważnie w celu dojazdu do pracy lub szkoły. 

Stacja pozwala na samodzielne i bezpłatne dokonanie drobnych napraw roweru 
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bez konieczności posiadania własnych narzędzi (naprawa i regulacja ogumienia, 

układu napędowego, hamulców, itp.). Stacje powinny być zlokalizowane w 

strategicznych punktach Miasta, np. na skrzyżowaniach z notowanym 

największym natężeniem ruchu rowerowego, przy Urzędzie Miasta, na terenie 

uczelni, w pobliżu zakładów pracy. Stacja może być także elementem 

wyposażenia większych parkingów rowerowych. Działanie przyczyni się do 

promowania roweru jako atrakcyjnego środka transportu,  zachęcenia 

mieszkańców do korzystania z alternatywnych sposobów przemieszczania się, 

zwiększenia komfortu użytkowania rowerów na terenie Miasta i gmin ościennych.  

 System roweru publicznego  

 W wielu miastach Unii Europejskiej funkcjonuje z powodzeniem sieć miejskich 

rowerów publicznych. Podobne rozwiązanie stosowane jest m.in. w Warszawie 

(Veturilo), Krakowie (KMK Bike) czy Wrocławiu (Wrocławski Rower Miejski). 

Warszawianie mogą korzystać z ponad 170 stacji rozsianych w całym mieście, a 

do dyspozycji użytkowników jest około 2500 rowerów.  

 W ramach prawidłowo funkcjonującego systemu rowery mogą być pobierane i 

oddawane na dowolnych stacjach. Standardem takich systemów jest pełna 

automatyzacja – opłat można dokonywać za pomocą Karty Miejskiej, przez 

Internet lub sms. Dla większości użytwkoików system roweru publicznego pełni 

rolę uzupełniającą dla np. komunikacji publicznej. Aby zwiększyć atrakcyjność 

rowerów publicznych, większość systemów oferuje bezpłatne korzystanie z roweru 

przez pierwsze 20-30 minut wypożyczenia.    

 Na terenie  Olsztyna oraz w kontekście przyjęcia rozwiązań gwarantujących dobre 

skomunikowanie z gminami ościennymi,  należy wykorzystać wytyczne na temat 

roweru publicznego zawarte w „Programie budowy dróg rowerowych Miasta 

Olsztyna” z września 2009 r. oraz w „Studium komunikacyjnym dla obszaru 

Śródmieścia” ze stycznia 2014 r. 

 System roweru publicznego należy rozwijać systematycznie wraz z rozwojem 

infrastruktury rowerowej. Wielkość systemu powinna docelowo osiągnąć około 400 

rowerów (wartość ta może ulec zmianie pod wpływem skali zainteresowania 

mieszkańców). Szacuje się, że średnio każdy rower będzie wypożyczany 5-cio 

krotnie w ciągu doby, przejeżdżając każdorazowo dystans około 3 km (15 km/d).. 

Dodatkowymi działaniami może być rozbudowa infrastruktury rowerowej o następujące 

elementy: pasy rowerowe wydzielone na jezdniach, śluzy rowerowe na skrzyżowaniach, 

dodatkowe oznakowanie zalecanych tras rowerowych, wytyczenie i oznakowanie szlaków 

turystyki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wiaty, tablice informacyjne, 

zorganizowane miejsca odpoczynku, punkty widokowe, itp.), parkingi Park&Ride (P+R) przy 

węzłach komunikacyjnych (np. przy najliczniej uczęszczanych przystankach komunikacji 

zbiorowej, w tym popularnych przystankach użytkowanych także przez prywatne firmy 

przewozowe), na pętlach komunikacji miejskiej, na stacjach PKP i w obrębie węzłów 

przesiadkowych. 

System roweru publicznego będzie rozwijany systematycznie wraz z rozwojem infrastruktury 

towarzyszącej i docelowo stanowić będzie 400 rowerów (wartość ta może ulec zmianie pod 

wpływem zainteresowania mieszkańców). Szacuje się, że średnio każdy z rowerów będzie 

wypożyczany 5-cio krotnie na dobę przejęzyczając dystans około 3 km (15 km/d). 
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Korzyści społeczne: 

Umożliwienie szybkiego i bezpiecznego poruszania się 
rowerem na terenie Miasta oraz dogodne skomunikowanie 
z gminami ościennymi, poprawa komfortu podróżowania na 

rowerze, promocja zdrowego stylu życia opartego na 
korzystaniu ze środków transportu przyjaznych środowisku, 

poprawa poziomu bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu 
drogowym, w szczególności dzieci, młodzieży i osób 

starszych, poprawa dostępności najbardziej uczęszczanych 
celów podróży, poszerzenie możliwości użytkowania 

systemu transportowego, pozwalającego na korzystanie z 
innych środków lokomocji, stanowiących uzupełnienie 

ruchu rowerowego (system intermodalny). 

Korzyści ekonomiczne: 

Integracja ruchu samochodowego i rowerowego w celu 
zrównoważenia rozwoju komunikacyjnego na danym 

obszarze, zmniejszenie kosztów związanych z nadmiernym 
ruchem samochodowym w mieście (hałas, 

zanieczyszczenie powietrza, niszczenie nawierzchni ulic, 
zajęcie przestrzeni przez parkujące pojazdy, koszty 
zdarzeń drogowych, straty związane z przestojami 

pojazdów w korkach, itd.). 

Korzyści środowiskowe: Ograniczenie emisji spalin samochodowych do atmosfery. 

Priorytet 4.4. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w celu upłynnienia ruchu 

i ograniczenia emisji 

W ramach priorytetu realizowane będą przede wszystkim działania o charakterze 

inwestycyjnym, które będą polegać na budowie obwodnic i nowych odcinków dróg, tworzeniu 

bezkolizyjnych skrzyżowań oraz rozjazdów czy na wdrażaniu systemów zarządzania ruchem 

ulicznym, w tym ustanawiający priorytet dla komunikacji publicznej oraz upłynniający ruch na 

najbardziej obciążonych odcinkach dróg. 

Działania zawarte w priorytecie 4.4 mają bezpośrednio przyczyniać się do ograniczenia emisji 

GHG z sektora transportu, wzrostu prędkości przejazdowych oraz płynności ruchu na terenie 

miasta, poprawy jakości infrastruktury drogowej, oraz poprawy bezpieczeństwa jazdy. 

Wskaźniki rezultatu dla priorytetu: 

 ograniczenie zużycia energii i ograniczenie emisji CO2 ekwiwalentnego [Mg CO2e/rok] 

w sektorze transportu (zarówno prywatnego i publicznego); 

 spadek energochłonności transportu miejskiego [kWh/wozokilometr]; 

 spadek ruchu tranzytowego w bilansie transportowym miasta; 

 wzrost średniej prędkości przejazdowej pojazdów komunikacji miejskiej kołowych 

i szynowych oraz pojazdów prywatnych [średnia prędkość km/h]. 

Zadanie 4.4.1. Budowa i modernizacja obwodnic i odcinków drogowych I 

Zadanie budowa i modernizacja obwodnic i odcinków drogowych I stanowi zadanie wpisane 

do WPF.  

Na terenie miasta do realizacji są przewidziane następujące inwestycje drogowe: 

 Budowa połączenia ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK 51 na odcinku 

Al. Warszawskiej w Olsztynie. Projekt komplementarny do Mobilny MOF (7b) i Mobilny 
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MOF (4e). Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów 

drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T 

Funkcją nowej trasy będzie przede wszystkim usprawnienie dojazdu do drogi krajowej nr 51 

oraz planowanej obwodnicy Olsztyna. Nowe odcinki drogowe umożliwią bezpośredni dojazd 

do południowej części miasta od strony Warszawy, z ominięciem wjazdu do centralnej części 

Olsztyna. Przy nowopowstających fragmentach dróg równolegle zbudowane zostaną ciągi 

zapewniające komunikację pieszą oraz rowerową – oddzielone pasem zieleni izolacyjnej. Przy 

projektowaniu uwzględniono również zatoki autobusowe. Koszt inwestycji szacuje się na około 

200 mln zł. 

 Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej i ul. Leonharda do 

projektowanej obwodnicy Olsztyna wraz z przebudową ul. Lubelskiej na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Stalową do węzła drogowego w ciągu obwodnicy- Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt komplementarny Mobilny MOF (7b) i 

Mobilny MOF (4e). 

Zrealizowana inwestycja będzie stanowić ważną część układu komunikacyjnego miasta 

Olsztyna a także województwa warmińsko-mazurskiego. Ulica Towarowa będzie pełnić 

funkcję drogi wyjazdowej z Olsztyna w kierunku wschodnim. W przyszłości, gdy do użytku 

zostanie oddana obwodnica, droga będzie stanowić dogodne połączenie poprzez węzeł 

„Wschód”. Koszt inwestycji szacuje się na około 80 mln zł. 

 Przebudowa Al. Wojska Polskiego jako drogi krajowej DK-51 na odc. od ul. 

Żeromskiego do granicy Olsztyna – dostosowanie parametrów drogi do norm drogi 

krajowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt komplementarny do 

Mobilny MOF (7b) i Mobilny MOF (4e). 

Założeniem projektu jest przebudowa ulicy w ciągu drogi krajowej nr 51 – odbudowa 

konstrukcji drogi wraz z budową chodników i ścieżek rowerowych. Planowana droga przebiega 

w ciągu drogi krajowej nr 51 w kierunku północnym i wyprowadza ruch do planowanej 

obwodnicy północno-wschodniej Miasta Olsztyna oraz do granicy Państwa z Obwodem 

Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. W kierunku południowym natomiast wyprowadza ruch w 

kierunku drogi krajowej DK 7 (TEN-T) oraz do planowanej obwodnicy południowej Miasta 

Olsztyna. Koszt inwestycji szacuje się na około 36 mln zł. 

 Budowa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie do węzła drogowego 

Szczęsne w ciągu południowej obwodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Projekt komplementarny do Mobilny MOF (7b) i Mobilny MOF (4e). 

Celem projektu jest budowa dróg dojazdowych do południowej obwodnicy Olsztyna. 

Przebudowa dotyczy ulic stanowiących niezbędne ciągi komunikacyjne miasta powiązane z 

południową obwodnicą Olsztyna. Ponadto udostępnią one mieszkańcom i potencjalnym 

inwestorom zewnętrznym kilkudziesięciohektarowy teren po byłym poligonie wojskowym 

włączając go w struktury miejskie, stwarzając tym samym szansę na rozwój 

niezagospodarowanej dotychczas przestrzeni. Koszt inwestycji szacuje się na około 70 mln zł. 

 Budowa nowego przebiegu drogi wojew. Nr 527 na odcinku od granicy miasta do 

wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka w Olsztynie) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Projekt komplementarny do Mobilny MOF (7b) i Mobilny MOF (4e). 
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Realizacja tego zadania umożliwi wyprowadzenie ruchu z miasta w kierunku północno-

zachodnim. Budowa nowego przebiegu ulicy Nowobałtyckiej, znajdującej się w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 527 (Olsztyn-Pasłęk) przyczyni się do usprawnienia połączenia z drogą 

krajową DK7, częścią sieci TEN-T, zaś w kierunku południowo-wschodnim poprzez obecnie 

modernizowany odcinek ulicy Bałtyckiej do DK 51. Koszt inwestycji szacuje się na około 2  mln 

zł. 

 Przebudowa odcinka ul. Płoskiego w Olsztynie w ciągu drogi wojewódzkiej 598 (w tym 

skrzyżowanie do granic administracyjnych Miasta). Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

598 na odcinku granica Olsztyna – węzeł Jaroty w ciągu południowej obwodnicy 

Olsztyna DK 16. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt komplementarny 

do Mobilny MOF (7b) i Mobilny MOF (4e). 

Realizacja tego zadania umożliwi zwiększenie spójności sieci drogowej w obrębie miasta 

Olsztyna i dróg dojazdowych do południowej obwodnicy Olsztyna. Zakres prac uwzględnia 

rozbudowę DW 598 na odcinku od ul. Płoskiego w Olsztynie do włączenia do węzła Jaroty  

w ciągu południowej obwodnicy Olsztyna (DK 16). Koszt inwestycji szacuje się na około 3,7 

mln zł. 

 Przebudowa układu ulicznego w centrum Olsztyna (ul. Partyzantów, ul. Pieniężnego 

wraz z mostem Św. Jakuba). Projekt komplementarny do Mobilny MOF (7b), 

realizowany w ramach Mobilny MOF z Priorytetu Inwestycyjnego 4e z krajowych 

programów operacyjnych. 

Modernizacja ulicy Partyzantów - jednej z najważniejszych ulic Olsztyna, będącej zarazem w 

najgorszym stanie technicznym jest dla miasta inwestycja strategiczną. Cały projekt jest 

częścią szerszej koncepcji - programu rewitalizacji śródmieścia Olsztyna. Umożliwi poprawę 

jakości połączenia z autobusowo-kolejowym dworcem głównym w kierunku północnym w 

kierunku DK16 oraz ulicą Pieniężnego w kierunku drogi krajowej 51 do S7 (sieci TEN-T) oraz 

planowanej obwodnicy Olsztyna. Realizacja zadania ma również na celu: dostosowanie 

parametrów ulicy do potrzeb komunikacyjnych dynamicznie rozwijającego się miasta, a w 

perspektywie docelowej do przejęcia obciążeń wynikających z konieczności przejmowania 

transportu przez system komunikacji zbiorowej, rozbiórkę i wybudowanie nowego mostu o 

normatywnych parametrach technicznych, dostosowanych do założeń organizacji ruchu, 

obciążeń powstających z oddziaływania taboru komunikacji zbiorowej z uwzględnieniem 

komunikacji pieszej i rowerowej wzdłuż ul. Pieniężnego i ul. Partyzantów, połączenie 

komunikacji pieszo-rowerowej pomiędzy Parkiem Podzamcze, Parkiem Centralnym wzdłuż 

biegu rzeki Łyny oraz powiązania z analogicznymi ciągami wzdłuż ulic Pieniężnego i 

Szrajbera. Projekt będzie miał na celu ograniczenie ruchu pojazdów indywidualnych w 

Śródmieściu. Koszt inwestycji szacuje się na około 45 mln zł. 

 Przebudowa ulicy Hozjusza wraz z budową zatok autobusowych oraz ciągu pieszo-

rowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Koszt inwestycji szacuje się na około 5,5 mln zł. 

Dzięki nowym odcinkom drogowym poprawi się płynność, przejezdność i bezpieczeństwo 

ruchu drogowego. Ponieważ poprawią się warunki komunikacyjne, to należy przewidzieć, że 

wykorzystanie pojazdów w transporcie prywatnym wzrośnie. Jednakże, zakłada się, że wzrost 

płynności ruchu spowoduje zmniejszenie zużycia paliwa w ruchu lokalnym (w korkach 

zdecydowanie wzrasta zużycie paliwa, w porównaniu do płynnego ruchu miejskiego). Jako 
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efekt działania przyjęto założenie spadku emisji z transportu prywatnego i komercyjnego o 

0,5%. 

Korzyści społeczne: 

Poprawa komfortu podróżowania, wyeliminowanie ruchu 

tranzytowego z obszarów zabudowy mieszkaniowej, 

poprawa dostępności komunikacyjnej. 

Korzyści ekonomiczne: 

Poprawa stanu dróg, skrócenie czasu podróży, zwiększenie 

atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez 

skomunikowanie ich z obwodnicami. 

Korzyści środowiskowe: 

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń transportowych przez 

skierowanie części ruchu poza centrum miasta, 

zmniejszenie hałasu. 

Zadanie 4.4.2. Budowa i modernizacja obwodnic i odcinków drogowych II 

Zadanie budowa i modernizacja obwodnic i odcinków drogowych II stanowi zadanie 

potencjalnie przeznaczone do realizacji, mogące się znaleźć WPF w przyszłości. 

Na terenie miasta do realizacji są przewidziane następujące inwestycje drogowe: 

 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy północnej Olsztyna. Projekt 

komplementarny do Mobilny MOF (7b) i Mobilny MOF (4e). 

Północna Obwodnica miasta po realizacji południowej obwodnicy Olsztyna stanowić będzie 

wąskie gardło transportowe w ciągu DK 51 w kierunku przejścia granicznego w Bezledach. 

Przygotowanie inwestycji jest niezbędne do jej realizacji zgodnie z założonym 

harmonogramem po 2020 r. Projekt obejmuje: wykonanie wielowariantowej koncepcji budowy 

obwodnicy, przeprowadzenie konsultacji społecznych, przeprowadzenie oceny oddziaływania 

na środowisko i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowanie projektu 

budowlanego i pozostałych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Koszt inwestycji szacuje się na około 7 

mln zł. 

 Przebudowa ciągu ulic Pstrowskiego, Wyszyńskiego, Leonharda w Olsztynie w ciągu 

drogi krajowej DK-16. Projekt komplementarny do Mobilny MOF (7b) i Mobilny MOF 

(4e). 

Projekt zakłada wzmocnienie konstrukcji jezdni i dostosowanie jej do ruchu pojazdów o 

nacisku 115 kN/oś oraz kategorii ruchu KR5 oraz budowę chodników i ścieżek rowerowych. 

W wyniku realizacji projektu nastąpi modernizacja ulic w ciągu DK16 na obszarze jednego z 

głównych powiązań drogowych układu komunikacyjnego miasta – w kierunku drogi 

wojewódzkiej 527 na zachód, drogi krajowej 53 w kierunku Olsztyn-Szczytno oraz drogi 

krajowej 16 w kierunku Barczewa. Inwestycja umożliwi większy dostęp mieszkańcom do 

powiatu olsztyńskiego i metropolii warszawskiej drogą krajową nr 16 Wielkich Jezior 

Mazurskich. Ruch zostanie przeniesiony w kierunku południowej obwodnicy Olsztyna. Koszt 

inwestycji szacuje się na około 50 mln zł. 

 Przebudowa al. Sybiraków wraz z Al. Wojska Polskiego od skrzyżowania z Al. 

Sybiraków do granicy Olsztyna.. Projekt komplementarny do Mobilny MOF (7b), 
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realizowany w ramach Mobilny MOF z Priorytetu Inwestycyjnego 4e z krajowych 

programów operacyjnych.  

Realizacja inwestycji przyczyni się do udrożnienia przejazdu przez miasto Olsztyn na północ, 

w kierunku miejscowości Dobre Miasto i Bartoszyce. Nowo przebudowana trasa ma polepszyć 

komunikację z zamieszkałymi przedmieściami Olsztyna oraz usprawnić transport 

międzyosiedlowy. Przebudowa ulicy łączy się z drogą krajową nr 51 w kierunku planowanej 

północno-wschodniej obwodnicy Olsztyna wyprowadzając ruch do granicy państwa z 

Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Ponadto w wyniku realizacji inwestycji 

wybudowane zostaną chodniki i ścieżki rowerowe. Koszt inwestycji wyniesie 22,5 mln zł. 

 Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego w Olsztynie Projekt 

komplementarny do Mobilny MOF (7b), realizowany w ramach Mobilny MOF z 

Priorytetu Inwestycyjnego 4e z krajowych programów operacyjnych. 

Realizacja inwestycji przyczni się do wprowadzenia priorytetu dla transportu publicznego 

w obszar osiedla Zatorze. Koszt inwestycji 21,42 mln zł. 

 Przebudowa odcinka ul. Piłsudskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1464N w Olsztynie. 

komplementarny do Mobilny MOF (7b) i Mobilny MOF (4e). 

Droga 1464N jest drogą regionalną. Jej przebudowa kompleksowo poprawi funkcjonowanie 

nadrzędnego układu drogowego w mieście poprzez połączenie z drogą krajową nr 16, a także 

we wschodniej części powiatu olsztyńskiego. Projekt koncentruje się także na wyprowadzeniu 

ruchu drogowego z miasta w kierunku Olsztyn-Nowy Dwór. Koszt inwestycji szacuje się na 

około 6 mln zł. 

Dzięki nowym odcinkom drogowym poprawi się płynność, przejezdność i bezpieczeństwo 

ruchu drogowego. Ponieważ poprawią się warunki komunikacyjne, to należy przewidzieć, że 

wykorzystanie pojazdów w transporcie prywatnym wzrośnie. Jednakże, zakłada się, że wzrost 

płynności ruchu spowoduje zmniejszenie zużycia paliwa w ruchu lokalnym (w korkach 

zdecydowanie wzrasta zużycie paliwa, w porównaniu do płynnego ruchu miejskiego). Jako 

efekt działania przyjęto założenie spadku emisji z transportu prywatnego i komercyjnego o 

0,5%. 

Korzyści społeczne: 

Poprawa komfortu podróżowania, wyeliminowanie ruchu 

tranzytowego z obszarów zabudowy mieszkaniowej, 

poprawa dostępności komunikacyjnej. 

Korzyści ekonomiczne: 

Poprawa stanu dróg, skrócenie czasu podróży, zwiększenie 

atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez 

skomunikowanie ich z obwodnicami. 

Korzyści środowiskowe: 

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń transportowych przez 

skierowanie części ruchu poza centrum miasta, 

zmniejszenie hałasu. 
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Zadanie 4.4.3. Budowa i modernizacja obwodnic i odcinków drogowych III 

Zadanie budowa i modernizacja obwodnic i odcinków drogowych I stanowi zadanie 

finansowane pozabudżetowo, którego wpisanie do WPF nie dotyczy. 

Na terenie miasta do realizacji są przewidziane następujące inwestycje drogowe: 

 Budowa obwodnicy południowej Olsztyna. Projekt komplementarny do Mobilny MOF 

(7b) i Mobilny MOF (4e). 

Obwodnica Olsztyna będzie otaczać miasto od strony południowej. Oddanie do użytku odcinka 

o długości planowane jest na 2017 r. Budowa obwodnicy spowoduje przeniesienie ciężkiego 

transportu tranzytowego poza obszary zabudowane, skróci czas przejazdu i zmniejszy emisję 

spalin do powietrza. Koszt inwestycji szacuje się na około 1 mld 416 mln zł. Inwestycja jest w 

pełni finansowana przez GDDKiA.  

Dzięki nowym odcinkom drogowym poprawi się płynność, przejezdność i bezpieczeństwo 

ruchu drogowego. Ponieważ poprawią się warunki komunikacyjne, to należy przewidzieć, że 

wykorzystanie pojazdów w transporcie prywatnym wzrośnie. Jednakże, zakłada się, że wzrost 

płynności ruchu spowoduje zmniejszenie zużycia paliwa w ruchu lokalnym (w korkach 

zdecydowanie wzrasta zużycie paliwa, w porównaniu do płynnego ruchu miejskiego). Jako 

efekt działania przyjęto założenie spadku emisji z transportu prywatnego i komercyjnego o 

0,5%. 

Korzyści społeczne: 

Poprawa komfortu podróżowania, wyeliminowanie ruchu 

tranzytowego z obszarów zabudowy mieszkaniowej, 

poprawa dostępności komunikacyjnej. 

Korzyści ekonomiczne: 

Poprawa stanu dróg, skrócenie czasu podróży, zwiększenie 

atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez 

skomunikowanie ich z obwodnicami. 

Korzyści środowiskowe: 

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń transportowych przez 

skierowanie części ruchu poza centrum miasta, 

zmniejszenie hałasu. 

 

Obszar 5. Gospodarka odpadami 

W ramach tego obszaru ujęte są priorytety i działania w zakresie odzysku oraz recyklingu 

odpadów. Odzysk polega na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części jak również na 

odzyskaniu z odpadów substancji, materiałów, energii. Recykling jest formą odzysku i polega 

na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w celu 

uzyskania substancji lub materiałów, które można ponownie wykorzystać. Do recyklingu 

zaliczamy m.in. kompostowanie. 

Priorytet 5.1. Zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

W ramach priorytetu mogą być realizowane wszystkie działania o charakterze inwestycyjnym, 

zgodnie z założeniami ma przyczynić się do wdrożenia nowoczesnych technologii odzysku i 
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unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym termicznego przekształcania odpadów oraz 

intensyfikacji odzysku, recyklingu odpadów oraz ich unieszkodliwiania w procesach innych niż 

składowanie, w także likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z 

krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami.  

Wszystkie realizowane działania w ramach tego priorytetu będą bezpośrednio przyczyniać się 

do: 

 realizacji zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki odpadami; 

 poprawy stanu środowiska; 

 selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta; 

 racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi; 

 zmniejszenia ilości odpadów składowanych; 

 zmniejszenia ilości odpadów składowanych na składowisku odpadów;  

 poprawy warunków życia mieszkańców; 

 uświadamiania mieszkańców objętych projektem w zakresie prawidłowej gospodarki 

odpadami. 

Zadanie 5.1.1. Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej powstałej w 

wyniku przetworzenia odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

Przedsięwzięcie podczas opracowywania PGN było w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych i wg planów MPEC swoim zakresem obejmie: 

 Wybudowanie nowej instalacji wyposażonej w blok do termicznej utylizacji frakcji palnej 

powstałej w wyniku przetworzenia odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii. 

Nowa instalacja ma zastąpić istniejące źródło opalane miałem węgla kamiennego – 

elektrociepłownię Michelin Polska S.A., która zostanie wyłączona z systemu 

ciepłowniczego miasta po wybudowaniu nowej instalacji. 

 Modernizację Ciepłowni Kortowo w celu jej przystosowania do spełnienia standardów 

ochrony środowiska określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego I Rady 

2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (Dyrektywa 

IED) oraz zwiększenia jej sprawności. Zakres modernizacji obejmuje: 

 Budowę instalacji oczyszczania spalin dla wszystkich kotłów w celu osiągnięcia 

standardów środowiskowych. 

 Modernizację w zależności od potrzeb 1-3 kotów na ściany szczelne w celu 

podwyższenia sprawności i zwiększenia sprawności wytwarzania energii. 

 Długoterminową eksploatację budowanej i modernizowanej infrastruktury wytwórczej. 

Planowana elektrociepłownia wykorzystywać będzie technologię spalania frakcji palnej 

pochodzącej z odpadów komunalnych, uzupełnianą technologią spalania gazu ziemnego, 

oleju opałowego w kotłach szczytowych. Blok kogeneracyjny spalający frakcję palną odpadów 

komunalnych (19 12 10 – Odpady palne – paliwo alternatywne) w ilości ok. 85-100 tys. ton 

rocznie będzie stanowić odrębną instalację, która zajmie podstawę systemu ciepłowniczego 

miasta (25-30 MWt), a czas jej pracy z równomiernym obciążeniem szacuje się na ok. 7800 

godzin w ciągu roku (z uwzględnieniem przerw technologicznych). Frakcja palna wytwarzane 

będzie w wyniku przekształcenia odpadów komunalnych w regionalnych instalacji 

przetwarzania odpadów komunalnych, zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-
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mazurskiego, a w miarę potrzeb uzupełniane dostawami z innych kierunków. Nowo budowane 

źródło energii cieplnej musi spełniać zaostrzające się normy emisyjne i MPZP. 

Inicjacja projektu związana była z uwarunkowaniami zewnętrznymi. Michelin Polska S.A., ze 

względu na znaczne zużycie eksploatacyjne elektrociepłowni podjęła decyzję o zaprzestaniu 

działalności związanej z produkcją ciepła na potrzeby Miasta. Dla zapewnienia odpowiedniej 

mocy źródeł zasilania MSC i umożliwienia trwałości dostaw ciepła dla odbiorców, 

koniecznością stała się budowa nowego źródła ciepła. W regionie powstawać będzie 

ok. 100 tys. ton rocznie frakcji palnej wytwarzanej w wyniku przekształcenia odpadów 

komunalnych. Wytwarzana w województwie frakcja palna odpadów komunalnych wymaga 

dalszego zagospodarownia w celu domknięcia procesu unieszkodliwienia odpadów 

komunalnych. Od roku 2016 nie będzie możliwości składowania na wysypiskach odpadów 

komunalnych o kaloryczności przekraczającej 6 MJ/kg suchej masy. W związku z tym 

konieczne będzie dalsze zagospodarowanie frakcji palnej uzyskanej z przetworzenia odpadów 

komunalnych w zlokalizowanych na terenie województwa Regionalnych Instalacjach 

Przekształcania Odpadów Komunalnych. Dzięki przedstawionym uwarunkowaniom budowa 

lokalnej instalacji, która będzie w stanie odebrać i wykorzystać do celów energetycznych 

wolumen frakcji palnej odpadów komuanalych z województwa i zarazem zaspokoić potrzeby 

energetyczne MSC jest zasadna. 

Celem przedsięwzięcia jest trwałe zabezpieczenie potrzeb mieszkańców Olsztyna w zakresie 

zaopatrzenia w ciepło oraz unieszkodliwienie frakcji palnej odpadów komunalnych wraz z 

odzyskiem energii. Realizacja projektu wpisuje się zatem w dwa cele, jakie miasto Olsztyn jest 

zobowiązane zrealizować, tj. zaopatrzenie mieszkańców w ciepło oraz domknięcie procesu 

unieszkodliwienia odpadów komunalnych w celu eliminacji ich składowania. Realizacja 

zadania przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

Przedsięwzięcie jest obecnie na etapie prac przygotowawczych, realizowane będzie w formule 

Partnerstwa Publiczno – Prywatnego oraz z wykorzystaniem środków pomocowych Unii 

Europejskiej oraz krajowych będących w dyspozycji NFOŚiGW.. 

Korzyści społeczne: 

Zaopatrzenie mieszkańców w ciepło, zmniejszenie 

dysproporcji w rozwoju społecznym Polski i pozostałych 

krajów UE oraz zwiększenie spójności społecznej UE, 

poprawa warunków życia mieszkańców. 

Korzyści ekonomiczne: 

Obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz energii 

cieplnej, zmniejszenie dysproporcji w rozwoju 

ekonomicznym Polski i pozostałych krajów UE oraz 

zwiększenie spójności społecznej UE. 

Korzyści środowiskowe: 

Rozwój infrastruktury sprzyjającej ochronie środowiska. 

Zagospodarowanie odpadów i eliminacja konieczności ich 

składowania na składowiskach odpadów, ograniczenie 

emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie efektywności 

wytwarzania energii. 
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Obszar 6. Gospodarka wodno-ściekowa 

W ramach tego obszaru ujęte są priorytety i działania w zakresie wykorzystania odpadów 

ściekowych na cele energetyczne w celu ograniczania emisji gazów cieplarnianych i innych 

zanieczyszczeń. Ponadto realizacja tych priorytetów i działań przyczyni się do ochrony 

zasobów wodnych, nieproporcjonalnego, nadmiernego zużycia wody oraz emisji ścieków. 

Priorytet 6.1. Zagospodarowanie osadów ściekowych 

Priorytet obejmuje realizowane działania o charakterze inwestycyjnym, które mają na celu 

wykonanie prac projektowych, budowę i rozbudowę instalacji i urządzeń z zakresu instalacji 

biogazowych na cele produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu na obszarze miasta. Są 

to m.in. Instalacja hydrolizy termicznej osadów Cambi, wykorzystanie biogazu z oczyszczalni 

ścieków na cele energetyczne. 

Możemy zaliczyć tutaj przede wszystkim: fazę projektową wraz z analizą efektywności 

ekonomicznej realizacji inwestycji i analizą ilości i jakości biogazu (przydatność biogazu na 

cele energetyczne) oraz montaż i uruchomienie instalacji. 

Produkcja biogazu rolniczego przyczynia się głównie do zmniejszenia emisji metanu i innych 

gazów cieplarnianych, pochodzących z rozkładu odchodów zwierzęcych. Jest to również 

ważny sposób zagospodarowania odpadów dla produkcji spożywczej i przemysłowej. Poza 

tym biogaz może być wykorzystywany do wytwarzania prądu, jak i ciepła. Dodatkową zaletą 

takich instalacji jest produkcja energii w sposób ciągły. Biogaz można zagospodarować w 

różny sposób, a ponadto daje się magazynować.  

Komunalne osady ściekowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 

2010 r. 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.  

W wyniku realizacji przedsięwzięć w tym priorytecie zostaną zdywersyfikowane źródła 

wytwarzania elektrycznej oraz nastąpi przyrost energii wytwarzanej w OZE, przy 

jednoczesnym zmniejszeniu zużycia surowców kopalnych. 

Wszystkie realizowane działania w ramach priorytetu 1.1 mają bezpośrednio przyczyniać się 

do wzrostu efektywności energetycznej, wykorzystania OZE i ograniczenia emisji GHG.  

Zadanie 6.1.1. Instalacja hydrolizy termicznej osadów „Cambi” 

W wyniku realizacji działania zostanie zbudowana instalacja termicznej hydrolizy osadów 

„Cambi” (THP – od angielskiego Thermal Hydrolysis Process), która zostanie zintegrowana 

z istniejącą na OŚ Łyna infrastrukturą. Podstawą działania w tym zakresie będzie 

przeprowadzenie analizy techniczno-ekonomicznej wykonalności inwestycji. 

Instalacja termicznej hydrolizy „Cambi” łączy procesy hydrolizy termicznej, dezintegracji 

struktur i sterylizacji osadów. Instalacja ta, zintegrowana jest z wydzieloną zamkniętą komorą 

fermentacji, stacją odwadniania osadów po fermentacji oraz zespołem urządzeń do 

skojarzonej gospodarki cieplno-energetycznej (CHP). Jest to obecnie najnowocześniejszy 

http://m.in/


 

 

 

 

S
tr

o
n
a
1

5
8

 

model przeróbki i unieszkodliwiania osadów i pozwala na osiągnięcie następujących 

rezultatów: 

 wzrost produkcji biogazu; 

 zwiększenie produkcji energii elektrycznej; 

 zmniejszenie nakładów energetycznych wymaganych do suszenia i spalenia osadów; 

 zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną konieczną do prowadzenia procesu 

fermentacji;  

 uzyskanie rezerwy objętości ZKF-ów; 

 zwiększenie stopnia przefermentowania osadu po ZKF-ach; 

 poprawę odwadnialności osadów przefermentowanych;  

 pełną higienizacja osadu; 

Z informacji PWiK w 2013 r. w instalacji wyprodukowano 3 094 503 m3 biogazu. Z tego 231 882 

m3 spalono w kotłowni, 2 854 150 m3 spalono w kogeneratorach, a 8 473 m3 spalono w 

pochodni. Łącznie ze spalonego biogazu w kogeneratorach wytworzono 3,9 GWh energii 

elektrycznej. Szacunkowy wzrost produkcji biogazu i energii jest na dzień dzisiejszy 

niemożliwy. 

Zastosowanie termicznej dezintegracji „Cambi” pozwoli uzyskać większy efekt fermentacji 

metanowej, a tym samym większą produkcję energii. Produkowana energia będzie 

w przeznaczona na zaspokojenie potrzeb własnych oczyszczalni ścieków, a ewentualna 

nadwyżka będzie oddawana do sieci elektroenergetycznej, która przebiega w odległości 

mniejszej niż 50 m od oczyszczalni ścieków. Również zmniejszenie objętości osadu 

pozostającego do zagospodarowania spowoduje znaczne oszczędności energii potrzebnej na 

jego całkowite unieszkodliwienie. 

Korzyści społeczne: Rozwój nowoczesnych technologii. 

Korzyści ekonomiczne: 
Obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, otrzymanie 

maksymalnej ilości biogazu (odzysk energii). 

Korzyści środowiskowe: 
Obniżenie emisji gazów cieplarnianych, zagospodarowanie 

energii wytworzonej z biogazu. 

Obszar 7. Wykorzystanie energooszczędnych technologii 

oświetleniowych 

W ramach obszaru ujęte są priorytety i działania w zakresie zastosowania energooszczędnych 

technologii oświetleniowych w oświetleniu ulicznym, parkowym, iluminacji obiektów oraz 

oświetleniu wewnętrznym. Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań technologicznych w 

zakresie oświetlenia przyczynia się bezpośrednio do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

i innych zanieczyszczeń oraz służy poprawie efektywności energetycznej. Działania i priorytety 

zawarte w tym obszarze realizują potrzeby Miasta Olsztyna w zakresie: 

 poprawy efektywności energetycznej stosowanych technologii oświetleniowych; 

 optymalizacji rocznego czasu świecenia źródeł światła; 

 zwiększającego się zapotrzebowania na nowe punkty świetlne; 

 trudności oraz kosztów formalno-prawnych w zakresie rozbudowy sieci 

elektroenergetycznej 
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Priorytet 7.1. Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego 

W ramach priorytetu mogą być realizowane wszystkie działania mające na celu wykonanie 

prac projektowych, budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego i parkowego na obszarze 

miasta Olsztyna, a także zastosowanie rozwiązań obniżających zużycie energii elektrycznej. 

Możemy zaliczyć tutaj przede wszystkim: fazę projektową wraz z analizą efektywności 

ekonomicznej realizacji inwestycji, a także montaż i instalację urządzeń obniżających zużycie 

energii elektrycznej tj. oświetlenia LED, reduktorów mocy, inteligentnych systemów 

oświetleniowych. W wyniku realizacji przedsięwzięć w tym priorytecie zostanie zmniejszone 

zużycie energii elektrycznej potrzebnej do zasilania oświetlenia. 

Wszystkie realizowane działania w ramach tego priorytetu będą przyczyniać się do wzrostu 

wykorzystania rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną i ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych. 

Zadanie 7.1.1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Olsztynie (gospodarka niskoemisyjna) - 

I etap - Ograniczenie emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne 

Zadanie w zakresie modernizacji oświetlenia obejmie całościowo poszczególne ulice zgodnie 

z obowiązującymi wymaganiami normy PN-EN 13201, ze szczególnym uwzględnieniem 

zdefiniowanych klas oświetleniowych poszczególnych ulic, stref konfliktowych wraz z 

wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia i iluminancji. Obecnie, w granicach 

administracyjnych zainstalowanych jest 9 738 punktów świetlnych o łącznej mocy 

zainstalowanej ponad 1,7 MW, wykonanych w różnych technologiach opraw oświetleniowych 

o mocach znamionowych od 70 do 400 W. 

Zbiorczy obiekt oświetleniowy, jakim jest zespół lamp ulicznych wraz z ich sterowaniem, 

budowany był w przeszłości na podstawie obowiązujących w danym czasie norm. Od roku 

2004 wprowadzona została w Polsce europejska norma PN-EN 13201. Norma ta została w 

Polsce przywołana w  art. 30.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zatem w przedsięwzięciach związanych 

z przetargami na budowę lub modernizację oświetlenia dróg i ulic, stała się obligatoryjną. 

Oznacza to, że projektując oświetlenie ulic, których realizacja ma być finansowana ze środków 

publicznych, należy uwzględnić dwie funkcje oświetlenia, służące zwiększeniu 

bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego:  

 funkcja prowadzenia kierowcy światłem, służąca zminimalizowaniu trudności 

kierowania pojazdu przy wyborze drogi czy pasa ruchu, utrzymaniem lub zmianą 

prędkości oraz miejsca na jezdni,  

 funkcja eksponowania stref konfliktowych tj. takich miejsc wewnątrz oświetlonego 

obszaru, na którym dominuje ruch motorowy i na których krzyżują się ciągi ruchu 

motorowego (skrzyżowania, ronda) lub powierzchni często użytkowanych przez 

pieszych i rowerzystów (przestrzenie handlowe, przejścia dla pieszych i ścieżki 

rowerowe itp.). 

W zasobach miejskiego oświetlenia ulicznego Olsztyna znajdują się punkty o mocach 250 W 

(1288 szt.) oraz 400 W (357 szt.) o łącznej mocy 464 800 W. Posiadają one najwyższy priorytet 

w zakresie modernizacji technologii oświetlenia ulicznego. Działanie polegać będzie na 

wykonaniu prac projektowych, budowlanych i elektrotechnicznych zmierzających do wymiany 

źródeł energii na 1645 punktach oparte na technologii LED o mocy nominalnej do 150 W 
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wspartych inteligentnym systemem zarządzania, sterowania strumieniem świetlnym i 

dostosowywania warunków oświetlenia do wymaganego poziomu po wykryciu użytkownika. 

W wyniku realizacji działania nastąpi obniżenie zapotrzebowania na moc zainstalowaną o 

wartość szacowaną 218,050 kW. W działaniu należy uwzględnić wykonanie audytu 

powykonawczego, w celu oceny zgodności parametrów świetlnych dla danej klasy 

oświetleniowej drogi z zapisami normy PN/EN 13201:2005. 

Technologie oświetlenia ulicznego mogą być wspierane przez zastosowanie OZE (moduły 

fotowoltaiczne, turbina wiatrowa) na słupach oświetleniowych. W realizacji tego działania 

technologie te zostaną wykorzystane w zakresie testowym, na obszarach Miasta, na gdzie nie 

występuje infrastruktura energetyczna lub jej budowa na cele oświetleniowe jest ekonomicznie 

nieuzasadniona.  

Realizacja działania wpłynie na ograniczenie ilości potrzebnej energii elektrycznej i w 

konsekwencji doprowadzi do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Realizacja zadań 

wpłynie również na ograniczenie kosztów eksploatacyjnych związanych z zakupem energii 

elektrycznej i konserwacją instalacji oświetleniowej. 

Korzyści społeczne: 
Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprawa jakości 

oświetlenia. 

Korzyści ekonomiczne: 
Obniżenie opłat za energię elektryczną oraz kosztów 

eksploatacji lamp. 

Korzyści środowiskowe: Redukcja emisji gazów cieplarnianych. 
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Obszar 8. Informacja i Edukacja 

W ramach tego obszaru ujęte są priorytety i działania w zakresie informacji i edukacji Instytucji 

rządowych, partnerów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz lokalnej społeczności 

z efektywności energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii w celu wykształcania 

pozytywnych nawyków korzystania z energii, wykorzystania energii odnawialnej oraz innych 

alternatywnych źródeł energii, służące ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i innych 

zanieczyszczeń 

W ramach tego obszaru ujęte są priorytety i działania w zakresie informacji i edukacji jednostek 

samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, partnerów 

gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz lokalnej społeczności, organów 

prowadzących placówki edukacyjne a także innych podmiotów. Działania informacyjno-

edukacyjne powinny obejmować obszary: poprawy efektywności energetycznej, ograniczania 

emisji GHG i innych zanieczyszczeń do powietrza, zrównoważonej mobilności oraz promocję 

odnawialnych źródeł energii. Efektem działań powinno być wykształcenie pozytywnych 

nawyków w wyżej wymienionych obszarach. 

Priorytet 8.1. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie efektywności 

energetycznej, OZE i zrównoważonej mobilności. 

W ramach priorytetu mogą być realizowane wszystkie działania informacyjno-edukacyjne 

w zakresie poprawy efektywności energetycznej i OZE, zrównoważonej mobilności, wpływu 

działań na środowisko naturalne i ludzi, ukazania korzyści ekonomicznych dla mieszkańców i 

gminy (połączone z wyjazdami studyjnymi do przykładowych instalacji). 

Przystępna, zidentyfikowana na różne grupy społeczne edukacja powinna być dostosowana 

do wieku, płci i statusu zawodowego i społecznego danej grupy społecznej. Edukacja 

i kampania informacyjna może przyjąć różne formy przekazu. 

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 docelowe 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). 

Nadrzędnym celem kampanii informacyjnej jest zmiana zachowań społecznych w zakresie 

racjonalnego wykorzystania energii poprzez podniesienie wśród mieszkańców gminy/miasta 

świadomości w tym zakresie. Kampania informacyjna realizuje również następujące cele: 

 propagowanie wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarstwa energią we własnym 

otoczeniu; 

 upowszechnienie informacji na temat potrzeb zachowań proefektywnościowych np. 

korzystanie z urządzeń wysokiej klasy energetycznej itp.; 



 

 

 

 

S
tr

o
n
a
1

6
2

 

 kreowanie postaw i zachowań społecznych zamierzających do racjonalnego 

wykorzystania energii w życiu codziennym (np. wyłączanie urządzeń elektronicznych 

itp.). 

Działania w ramach w/w priorytetu obejmują m.in.: 

 Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych, warsztatowych i wyjazdów edukacyjnych dla 

dzieci przedszkolnych w zakresie efektywności energetycznej i wykształcania 

pozytywnych nawyków korzystania z energii, 

 Zachęcenie mieszkańców do budowania energooszczędnych budynków przez 

organizowanie szkoleń ze specjalistami i wizyt studyjnych w wybudowanych obiektach; 

 Rozbudowę bazy dydaktycznej umożliwiającej właściwą edukację z zakresu 

efektywności energetycznej, OZE i zrównoważonej mobilności, 

 Prowadzenie kampanii informacyjnej dla pracowników urzędu miasta, w celu 

zmniejszenia zużycia energii, 

 Założenie miejskiego portalu informacyjnego na temat efektywności energetycznej, 

odnawialnych źródeł energii i zrównoważonej mobilności z praktycznymi i aktualnymi 

informacjami dla mieszkańców, 

 Cykl spotkań informacyjnych z mieszkańcami gminy prowadzonych przez specjalistów; 

 Festyny gminne i inne wydarzenia edukujące i promujące efektywność energetyczną, 

OZE i zrównoważoną mobilność na obszarze gminy lub miasta, 

 Tworzenie kampanii edukacyjnych w współpracy z lokalnymi i międzynarodowymi 

organizacjami NGO oraz wymiana doświadczeń, 

 Stworzenie cyklu programów emitowanych w telewizji regionalnej i umieszczonych w 

Internecie, prowadzonych przez specjalistów z zakresu efektywności energetycznej, 

OZE i zrównoważonej mobilności, przy ścisłym współudziale władz lokalnych i ludności 

lokalnej, 

 Realizacja planów edukacyjnych dla szkół z zakresu efektywności energetycznej, OZE 

i zrównoważonej mobilności, 

 Kampania informacyjna i szkolenia w zakresie eco-drivingu. 

Wszystkie realizowane działania w ramach priorytetu 8.1 mają bezpośrednio przyczyniać się 

do podniesienia świadomości ekologicznej i wykształcania pozytywnych nawyków korzystania 

z energii, a tym samym do spadku emisji zanieczyszczeń transportowych, wzrostu 

efektywności energetycznej, wykorzystania OZE i ograniczenia emisji GHG. 

Zadanie 8.1.1. Edukacja ekologiczna  

Działanie ma na celu prowadzenie w Mieście Olsztyn akcji edukacyjnych mających na celu 

uświadamianie społeczeństwa w zakresie: szkodliwości spalania odpadów w paleniskach 

domowych, korzyści płynących z podłączenia do scentralizowanych źródeł ciepła, 

termomodernizacji, promocja nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła i innych działań 

niskoemisyjnych.  

Jednostki realizujące zadanie to przede wszystkim organizacje i stowarzyszenia ekologiczne 

we współpracy z władzami miasta.  

Zadanie będzie finansowane ze źródeł własnych samorządu, WFOŚiGW, organizacji i 

stowarzyszeń ekologicznych.  
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Korzyści społeczne: 

Zwiększenie świadomości społeczeństwa dot. efektywności 

energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i 

ograniczenia emisji GHG. 

Korzyści ekonomiczne: Zmniejszanie ilości wykorzystywanych paliw i energii. 

Korzyści środowiskowe: Redukcja emisji gazów cieplarnianych. 

 

Obszar 9. Gospodarka przestrzenna 

Obszar ten polega na strategicznym planowaniu przestrzennym miasta. Podczas ustalania 

planu przestrzennego bierze się pod uwagę możliwości ograniczenia zużycia energii poprzez 

ustalenie optymalnych węzłów komunikacyjnych oraz lokalizacji niektórych obiektów, 

odpowiednie ustalenia dotyczące dostawy mediów oraz gospodarki odpadami.  

W ramach tego obszaru ujęte są priorytety i działania w zakresie przestrzennego planowania 

miasta. Podczas procesu planowania przestrzennego, należy wziąć pod uwagę możliwości 

ograniczenia zużycia energii poprzez, przykładowo: ustalenie optymalnych węzłów 

komunikacyjnych, lokalizacji nowych obiektów, które będą generować ruch (np.: budynki 

oświaty, budynki służby zdrowia itd.), odpowiednie ustalenia dotyczące dostawy mediów oraz 

gospodarki odpadami.  

Priorytet 9.1. Niskoemisyjna gospodarka przestrzenna 

W ramach priorytetu mogą być realizowane wszystkie działania zapewniające korzyści 

ekonomiczne, społeczne i środowiskowe (zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju). 

Realizacja tego priorytetu stworzy w mieście strefę, gdzie będą budowane obiekty, które będą 

wykorzystywały technologie OZE (np. geotermia płytka, kolektory słoneczne), jak również 

wprowadzenie transportu niskoemisyjnego. Budynki będą budowane według specjalnych 

wytycznych, dzięki czemu będą miały niskie zapotrzebowanie na energię. Takie osiedle będzie 

również wizytówką miasta przyjaznego środowisku. Niskoemisyjna gospodarka przestrzenna 

powinna stopniowo być wdrażana w całym mieście. 

W ramach priorytetu mogą być realizowane wszystkie działania zapewniające korzyści 

ekonomiczne, społeczne i środowiskowe (zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju). 

Realizacja tego priorytetu może przyczynić się do stworzenia w mieście strefy, gdzie powstaną 

budynki, które będą obligatoryjnie wykorzystywać OZE (np. geotermia płytka, kolektory 

słoneczne). Dodatkowo, budynki mogą być budowane według wysokich standardów 

energetycznych, co dodatkowo zmniejszy ich zapotrzebowanie na energię. Takie osiedle 

może stanowić wizytówkę miasta przyjaznego środowisku. 

Plany i strategie mogą również uwzględniać i zapewniać odpowiednie warunki do rozwoju 

niskoemisyjnego transportu. Przy planowaniu nowych osiedli ale także przy planowaniu 

nowych szlaków komunikacyjnych, zaleca się uwzględnienie odpowiedniej infrastruktury dla 

niskoemisyjnego transportu takiej jak:  

 buspasy; 

 parkingi P&R; 
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 zintegrowane węzły komunikacyjne; 

 ścieżki rowerowe, pasy rowerowe, kontrapasy, śluzy rowerowe, strefy uspokojonego 

ruchu, strefy zamieszkania i inne rozwiązania wspierające rozwój komunikacji 

rowerowej i pieszej; 

 parkingi B&R oraz stojaki na rowery. 

Zadanie 9.1.1. Zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego  

Działanie ma na celu stosowanie odpowiednich zapisów, umożliwiających ograniczenie emisji 

benzo(a)pirenu, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczących np. 

układu zabudowy zapewniającego przewietrzanie miasta, wprowadzania zieleni izolacyjnej, 

zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz ustalenia zakazu stosowania paliw stałych, w 

obrębie projektowanej zabudowy (w przypadku stosowania indywidualnych systemów 

grzewczych). 

Korzyści społeczne: 
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i 

niskoemisyjnych technologii. 

Korzyści ekonomiczne: Zmniejszanie ilości wykorzystywanych paliw i energii. 

Korzyści środowiskowe: Redukcja emisji gazów cieplarnianych. 

 

Obszar 10. Administracja i inne 

Realizacja dokumentu PGN podlega władzom gminy. Zadania wynikające z Planu są 

przypisane poszczególnym jednostkom podległym władzom gmin, a także interesariuszom 

zewnętrznym. Ponieważ Plan jest przekrojowy i obejmuje wiele dziedzin funkcjonowania 

miasta konieczna jest jego skuteczna koordynacja oraz monitoring realizacji.  

Priorytet 10.1. Tworzenie struktur organizacyjnych związanych z zarządzaniem energią 

w Mieście 

W ramach priorytetu mogą być realizowane wszystkie działania o charakterze inwestycyjnym 

i nie inwestycyjnym, związane z powołaniem jednostki nadrzędnej Koordynatora Planu oraz 

jednostki doradczej – Komisji do spraw Energii. Szczegółowe kompetencje oraz zakres 

obowiązków koordynatora, zostały opisane w rozdziale Aspekty organizacyjne i finansowe. 

Zadanie 10.1.1. Stworzenie jednostki „Referat zarządzania energią” 

W ramach tego zadania powstanie jednostka o nazwie „Referat zarządzania energią” w 

ramach Biura Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury 

Energetycznej. W skład Referatu wejdą: 

 Kierownik referatu;  

 Stanowisko ds. elektroenergetyki; 

 Stanowisko ds. ciepłownictwa; 

 Stanowisko ds. ochrony środowiska i OZE. 

Powstanie Referatu zarządzania energią jest niezbędne dla prawidłowego wdrażania Planu 

gospodarki niskoemisyjnej prowadzącego do m.in. zwiększenia aktywności energetycznej 

gminy, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnych technologii. 

Zadnia Referatu zarządzania energią opisano w IV.4 Aspekty organizacyjne i finansowe. 
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Szacuje się, że średnia pensja miesięczna pracowników referatu wyniesie 3,5 tys. zł brutto, a 

koszt wyposażenia biura wyniesie 32 tys. zł brutto. 

Zatrudniane osoby muszą posiadać wyższe wykształcenie techniczne w zakresie swojego 

stanowiska (lub pokrewne) i minimum 3 lata doświadczenia na polu związanym ze swoim 

wykształceniem. 

Korzyści społeczne: 

Umożliwienie prawidłowego wdrażania Planu gospodarki 

niskoemisyjnej prowadzącego do m.in. zwiększenia 

aktywności energetycznej gminy, zwiększenia 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii i 

niskoemisyjnych technologii. 

Korzyści ekonomiczne: Zmniejszenie opłat za energię. 

Korzyści środowiskowe: Redukcja emisji gazów cieplarnianych. 

 

Priorytet 10.2. Promocja efektywności energetycznej i ograniczania emisji przez 

zamówienia publiczne (zielone zamówienia publiczne) 

W ramach priorytetu mogą być realizowane wszystkie działania o charakterze nie 

inwestycyjnym. Zamówienia publiczne obejmują szeroki zakres produktów i usług, np.: zakup 

energooszczędnych komputerów, zakup papieru nadającego się do ponownego 

przetworzenia, samochodów elektrycznych, przyjaznego środowisku transportu publicznego. 

Dokonywanie zakupów przyjaznych środowisku produktów i usług to także dawanie dobrego 

przykładu i oddziaływanie w ten sposób na rynek. Instytucje publiczne poprzez promowanie 

ekologicznych zamówień mogą w istotny sposób zachęcić przemysł do rozwijania technologii 

przyjaznych środowisku. W przypadku niektórych rodzajów produktów, prac oraz usług wpływ 

ten może okazać się szczególnie znaczący ze względu na to, że zamówienia publiczne mają 

ogromny udział w rynku (przykładowo w sektorze komputerów, energooszczędnych 

budynków, transportu publicznego. 

Wszystkie realizowane działania w ramach tego priorytetu będą bezpośrednio przyczyniać się 

do: 

 redukcji CO2 , co stanowi redukcję gazów cieplarnianych, do której to redukcji UE 

zobowiązała się zgodnie z postanowieniami Protokołu z Kioto. Prawie takie same 

oszczędności można byłoby uzyskać, gdyby instytucje publiczne korzystały z 

budynków o wysokiej jakości ekologicznej, poprzez dostawy elektryczności 

ekologicznej; 

 sytuacji, w której cały rynek poszedłby w tym kierunku, i przyczyniłoby się to do redukcji 

emisji CO2 , poprzez bardziej energooszczędnych komputerów; 

 zmniejszenia zużycia wody. 
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Zadanie 10.2.1. Stosowanie w ramach procedur zamówień publicznych kryteriów 

efektywności energetycznej i ograniczania emisji GHG (zielone zamówienia) 

Najistotniejsze obszary potencjalnej redukcji emisji (zarówno GHG jak i innych zanieczyszczeń 

do powietrza) to: 

 Ograniczenie zużycia energii w budynkach (głównie termomodernizacja budynków, 

zmiana źródeł ciepła, zastosowanie energooszczędnych urządzeń); 

 Ograniczenie emisji w transporcie publicznym i prywatnym (poprzez wymianę 

pojazdów, a także poprzez zmiany organizacyjne – metody nietechniczne). 

 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

Potencjał ten koncentruje się głównie w segmencie miasta, gdzie władze mają ograniczone 

możliwości realizacji bezpośrednich działań, tj. pośród mieszkańców miasta i przedsiębiorców 

działających na obszarze miasta. To te grupy interesariuszy Planu mogą osiągnąć największe 

rezultaty w zakresie redukcji emisji w mieście – poprzez ograniczenie zużycia energii i emisji 

w budynkach jak i w transporcie, zmieniając swoje zachowania i wzorce konsumpcji. 

Korzyści społeczne: 
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i 

niskoemisyjnych technologii 

Korzyści ekonomiczne: 
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

zmniejszenie opłat za energię. 

Korzyści środowiskowe: Redukcja emisji gazów cieplarnianych. 

 

Zadanie 10.2.2. Program Euronet 50/50 dla Olsztyna 

Projekt Euronet 50/50 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 jest wzorowany na Euronet 50/50 MAX. 

Euronet 50/50 MAX to kolejna odsłona projektu, który odniósł duży sukces. Projekt 
ma na celu redukcję zużycia energii w ponad 500 szkołach i blisko 50 innych 

budynkach publicznych z 13 krajów Unii Europejskiej. Innowacyjna metodologia 
50/50 aktywnie angażuje użytkowników budynku w proces zmniejszania zużycia 

energii i uczy poprawnych codziennych zachowań w tym zakresie. Projekt zakłada 9 
kroków realizacji. Uzyskane oszczędności finansowe są równo dzielone pomiędzy 

użytkowników budynku (np. szkoły), a podmiot finansujący rachunki za energię 
(najczęściej samorząd lokalny). Inicjatywa ma stworzyć docelowo sieć budynków, 
które racjonalnie wykorzystują energię elektryczną, cieplną, wodę oraz segregują 

odpady. Metodologia 50/50 otrzymała Europejską Nagrodę w dziedzinie 
Zrównoważonej Energii. Euronet 50/50 MAX to kontynuacja projektu Euronet 50/50, 

który cieszył się dużą popularnością. 

 

Projekt Euronet 50/50 zakłada wdrożenie metodologii 50/50, która polega na aktywnym 

zaangażowaniu uczniów i nauczycieli szkół w działania mające na celu ograniczenie zużycia 
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energii poprzez stworzenie finansowej zachęty, zarówno dla szkół jak i podmiotów 

finansujących rachunki za energię dzięki równemu podziałowi zaoszczędzonych środków: 

 50 proc. kwoty zaoszczędzonej dzięki działaniom uczniów i nauczycieli zostaje 

przekazane szkole;  

 drugie 50 proc. 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 zakłada realizację celu poprzez zastosowanie 9 prostych kroków do 

poprawy efektywności energetycznej szkół i oszczędności zużycia mediów, które prezentuje 

Tabela . 

Tabela VII.6. 9 kroków do realizacji programu Euronet 50/50 

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.  
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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 należy przede 

wszystkim opracować dobry pakiet edukacyjny dla szkół: materiałów edukacyjnych, 

przewodnik dla nauczycieli, scenariusze lekcji i materiały dodatkowe. Konieczny jest również 
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zakup urządzeń pomiarowych tzn. termometru cyfrowego do mierzenia 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 w ramach informowania wszystkich interesariuszy 

oraz promocji szkoły i samego projektu. 

Korzyści społeczne: 
Zwiększenie wykorzystania OZE i niskoemisyjnych 

technologii 

Korzyści ekonomiczne: 
Zwiększenie wykorzystania OZE, zmniejszenie opłat za 

energię 

Korzyści środowiskowe: Redukcja emisji gazów cieplarnianych 

 

Obszar 11. Obszar zadań potencjalnych przeznaczonych do 

dofinansowania w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 

Mobilny MOF (7b): 

 budowa, przebudowa dróg w obszarach funkcjonalnych Olsztyna („Mobilny MOF”), 

Elbląga i Ełku 

Mobilny MOF (4e): 

 budowa, przebudowa dróg w obszarach funkcjonalnych Olsztyna („Mobilny MOF” 

(4e)), Elbląga i Ełku związanych ze zrównoważoną mobilnością miejską (jako element 

Strategii ZIT); 

Ekomobilny MOF: 

 budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego (np.P&R, budowa 

buspasów oraz zintegrowanych przystanków przesiadkowych pomiędzy różnymi 

rodzajami transportu, sygnalizacja wzbudzana, drogi rowerowe), zgodnie ze 

strategiami miejskimi obejmującymi ograniczenie emisyjności w transporcie 

(„Ekomobilny MOF”); 

Bezpieczny MOF: 

 Projekt zakładający wprowadzenie systemu bezpieczeństwa regionu olsztyńskiego, 

który służyć ma podniesieniu jakości życia w MOF Olsztyna. W ramach projektu 

przewidywana jest realizacja następujących zadań o charakterze inwestycyjnym: 
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 stworzenie (przebudowa) Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa; 

 stworzenie spójnego cyfrowego systemu łączności; 

 uruchomienie portalu informatycznego oraz aplikacji mobilnych; 

 stworzenie spójnego systemu bezpieczeństwa na akwenach wodnych; 

 wyposażenie RCB w Mobilne Centrum Kierowania; 

 stworzenie Regionalnego Magazynu Kryzysowego. 

Mobilny MOF – część realizowana z krajowych programów operacyjnych: 

Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie 

 Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa i rozwój łańcucha 

ekomobilności: 

 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKS/PKP, 

 Przedłużenie linii tramwajowej łączącej osiedle Jaroty i Pieczewo z fabryką 

Michalin i zintegrowanym węzłem przesiadkowym przy Dworcu PKS/PKP wraz z 

rozbudową zajezdni tramwajowej z jej wyposażeniem , 

 Zakup taboru tramwajowego, 

 Rozbudowa systemu ITS. 

 Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego, 

 Przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna (ul. Pieniężnego wraz z 

mostem św. Jakuba oraz ul. Partyzantów), 

 Przebudowa al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z al. Wojska 

Polskiego do granicy miasta (wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku DK 51 – 

przejście graniczne Bezledy), 

 Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego w Olsztynie, 

 Rozbudowa systemu komunikacyjnych dróg rowerowych w Olsztynie. 

Inwestycje drogowe realizowane z krajowych programów operacyjnych: 

 Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej 

obwodnicy Olsztyna wraz z przebudową ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 

Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy. 

 Budowa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie do węzła drogowego Szczęsne 

w ciągu obwodnicy. 

 Przebudowa drogi krajowej DK 51 na odcinku al. Wojska Polskiego od ul. Żeromskiego 

do granicy Olsztyna. 

 Przebudowa ciągu ulic Pstrowskiego, Wyszyńskiego, Leonharda w Olsztynie w ciągu 

DK-16. 

 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do 

wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka w Olsztynie). 

 Budowa połączenia ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK 51 na odcinku Al. 

Warszawskiej w Olsztynie. 

 Przebudowa odcinka al. Piłsudskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1464N w Olsztynie. 

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku granica Olsztyna – węzeł Jaroty w 

ciągu południowej obwodnicy Olsztyna DK 16. 

 Budowa obwodnicy południowej Olsztyna. 

 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy północnej Olsztyna. 
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Obszar 12. Obszar zadań potencjalnych (niesprecyzowanych) 

W tym obszarze zapisywane są zadanie, które są na wczesnym etapie koncepcyjnym nie 

określającym zakresu zadania (uniemożliwiającym obliczenie oszczędności energii i redukcji 

emisji), kosztów i terminu realizacji zadania.  

Rolą koordynatora PGN będzie wsparcie merytoryczne podmioty zgłaszające zadania w celu 

zrealizowania zadania, poprzez doradztwo w zakresie: 

a) doprecyzowania zakresu realizacji, 

b) dopasowania potencjalnych źródeł finansowania, 

c) określenia wpływu realizacji działania na ograniczenie emisji, zużycia energii i/lub 

produkcji energii z OZE, 

Po określeniu wszelkich niezbędnych informacji (np. po przeprowadzeniu audytu 

energetycznego, określeniu możliwości technicznych montażu kolektorów słonecznych przez 

jednostkę zgłaszającą działanie) uzupełnione zadania będą przypisywane do odpowiednich 

obszarów w przypadku aktualizacji PGN. 

Zadanie 12.1.1. Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań technologicznych z 

uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym w Olsztynie 

Zadanie ma na celu obniżenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz zmniejszenie 

oddziaływania na środowisko poprzez zastąpienie istniejącego źródła ciepła instalacją 

wykorzystującą odnawialne źródła energii.  

Rozpatruje się następujące warianty działań modernizacyjnych: 

 Wariant I 

Wbudowanie w istniejący system zaopatrzenia w energię cieplną kaskady pomp ciepła 

z możliwością alternatywnego pozyskiwania energii elektrycznej w następującym 

zestawieniu: gruntowe pompy ciepła + źródło szczytowe w obecnej postaci tj. 

wymiennikownia (dostawca ciepła MPEC Olsztyn) + kolektory słoneczne + panele 

fotowoltaiczne. Rezerwowe źródło ciepła – wymiennikownia (MPEC Olsztyn).  

 Wariant II 

Wbudowanie w istniejący system zaopatrzenia w energię cieplną silników 

kogeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym GZ-50, wraz z możliwością 

alternatywnego pozyskiwania energii elektrycznej w następującym zestawieniu: silniki 

kogeneracyjne + źródło szczytowe w obecnej postaci tj. wymiennikownia (dostawca 

ciepła MPEC Olsztyn). Rezerwowe źródło ciepła – wymiennikownia (MPEC Olsztyn). 

 Wariant III 

Wbudowanie w istniejący system zaopatrzenia w energię cieplną układu mieszanego, 

z wykorzystaniem technologii Wariantu I i Wariantu II, z wyłączeniem układu 

kolektorów słonecznych. 

Okres wdrażania przewidziany jest na lata 2015-2020. Łączny koszt zadania szacuje się na 

20 000 tys. zł. 
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Zadanie 12.1.2. Termomodernizacja budynków Aresztu Śledczego w Olsztynie 

Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu kompleksowych termomodernizacji i wymiany 

źródeł energii cieplnej budynków Aresztu Śledczego w Olsztynie. Do działań z tego zakresu 

zaliczać się będą między innymi: 

 wymiana stolarki okiennej; 

 wymiana drzwi zewnętrznych; 

 modernizacja ściany zewnętrznej; 

 instalacja wentylacji mechanicznej; 

 modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 

Okres wdrażania przewidziany jest na lata 2015-2018. Łączny koszt zadania szacuje się na 

1 231 tys. zł. 

Korzyści społeczne: 
Poprawa efektywności energetycznej i komfortu cieplnego 

budynków. 

Korzyści ekonomiczne: 
Obniżenie kosztów związanych z zapewnieniem 

odpowiedniego komfortu cieplnego. 

Korzyści środowiskowe: Obniżenie emisji gazów cieplarnianych. 

 

Zadanie 12.1.3. Termomodernizacja budynków Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego 

w Olsztynie 

Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu kompleksowych termomodernizacji i wymiany 

źródeł energii cieplnej budynków Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Olsztynie. Do 

działań z tego zakresu zaliczać się będą między innymi: 

 wymiana stolarki okiennej; 

 wymiana drzwi zewnętrznych; 

 modernizacja ściany zewnętrznej; 

 instalacja wentylacji mechanicznej; 

 modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 

Okres wdrażania przewidziany jest na lata 2015-2018. Łączny koszt zadania szacuje się na 

1 467 tys. zł. 

Korzyści społeczne: 
Poprawa efektywności energetycznej i komfortu cieplnego 

budynków. 

Korzyści ekonomiczne: 
Obniżenie kosztów związanych z zapewnieniem 

odpowiedniego komfortu cieplnego. 

Korzyści środowiskowe: Obniżenie emisji gazów cieplarnianych. 
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Zadanie 12.1.4. Termomodernizacja budynków Spółdzielni mieszkaniowej "Kormoran" 

Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu kompleksowych termomodernizacji budynków, 

zlokalizowanych przy:  

 ul. Sucharskiego 10; 

 ul. Sucharskiego 7; 

 ul. Sucharskiego 5;  

 ul. Sucharskiego 3;   

 ul. Sucharskiego 8;   

 ul. Sucharskiego 6;   

 ul. Sucharskiego 1;   

 ul. Sucharskiego1A;  

 ul. Kleeberga 2;        

 ul. Kleeberga 2;        

 ul. Kleeberga 2;         

 ul. Sosnkowskiego 91. 

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 19918,62, ściany zewnętrzne wykonane są 

z gazobetonu o grubości 43 cm z licznymi rdzeniami i wieńcami żelbetowymi.  

W zakresie zadania planuje się: docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 

12 cm, wraz ze ścianami piwnic, docieplenie stropodachu wełną o minimalnej grubości 10 cm 

oraz wymianę okien na klatkach schodowych i w piwnicach. 

Okres wdrażania przewidziany jest na lata 2016-2020. Łączny koszt zadania szacuje się na 

3 314 tys. zł. 

Korzyści społeczne: 
Poprawa efektywności energetycznej i komfortu cieplnego 

budynków. 

Korzyści ekonomiczne: 
Obniżenie kosztów związanych z zapewnieniem 

odpowiedniego komfortu cieplnego. 

Korzyści środowiskowe: Obniżenie emisji gazów cieplarnianych. 

Zadanie 12.1.5. Ocieplenie ścian Budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Olsztynie 

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego składa się z kilku połączonych w 

sposób trwały brył powstałych w latach 1947-1965 o łącznej powierzchni użytkowej ok. 

15947 m2. Wybudowany został w technologii tradycyjnej: fundamenty żelbetowe, ściany 

konstrukcyjne z cegły ceramicznej o grubości 53, 40 cm, stropy gęstożebrowe DMS, dach 

płaski, kryty papą termozgrzewalną, wewnętrzne ściany konstrukcyjne głównie z cegły 

ceramicznej. Przegrody zewnętrzne budynku nie posiadają izolacji cieplnej, co powoduje 

nadmierne straty ciepła, a w konsekwencji generuje duże koszty ogrzewania. 

Zadanie polegać będzie na dociepleniu ścian budynku. Realizację zadania planuje się 

rozpocząć od wykonania pełnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Jednym z założeń 

do dokumentacji będzie etapowość zadania.  
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Realizacja zadań przyczyni się do wzrostu efektywności energetycznej, obniżenia kosztów 

ogrzewania i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.  

Okres wdrażania przewidziany jest na lata 2014-2020. Łączny koszt zadania szacuje się na  

2 500 000 zł/ 22 000 zł. 

Korzyści społeczne: 
Poprawa efektywności energetycznej i komfortu cieplnego 

budynków. 

Korzyści ekonomiczne: 
Obniżenie kosztów związanych z zapewnieniem 

odpowiedniego komfortu cieplnego. 

Korzyści środowiskowe: Obniżenie emisji gazów cieplarnianych. 

 

Zadanie 12.1.6. Wymiana źródła ciepła w Przedsiębiorstwie obsługi PKS SA 

Zadanie polegać będzie na wymianie źródła energii cieplnej budynku Przedsiębiorstwa obsługi 

PKS SA.  

Obecnie w budynku znajdują się dwa kotły grzewcze wodne o powierzchni grzewczej 32 m2 

każdy, zainstalowane ok. roku 1952. 

Charakterystyczne parametry techniczne: 

 kocioł żeliwny typ EK4a firmy DOZAMET; 

 paliwo: koks; 

 moc: 297,7 kW; 

 temp spalin: 160°C; 

 sprawność znamionowa - 79%, sprawność rzeczywista - ok. 70%. 

Stary kocioł może być zastąpiony na przykład przez kocioł Viessmann Vitocrossal 300, typ 

CT3B z modulacją mocy 187 do 635 kW, o sprawności znormalizowanej: do 98 % (Hs)/109 % 

(Hi). 

Okres wdrażania przewidziany jest na lata 2015-2016. Łączny koszt zadania szacuje się na  

125 tys. zł. 

Korzyści społeczne: 
Poprawa efektywności energetycznej i komfortu cieplnego 

budynków. 

Korzyści ekonomiczne: 
Obniżenie kosztów związanych z zapewnieniem 

odpowiedniego komfortu cieplnego. 

Korzyści środowiskowe: Obniżenie emisji gazów cieplarnianych. 

 

Zadanie 12.1.7. Kompleksowa modernizacja systemu produkcji energii w Samodzielnym 

Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie poprzez wykorzystanie OZE i 

kogeneracji wraz z wymianą punktów świetlnych na energooszczędne 

Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu rozbudowy i modernizacji kotłowni na zrębki ze 

względu na niewystarczające zapewnianie czynnika grzewczego. Wykorzystane zostaną do 
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tego celu odnawialne źródła energii (ogniwa fotowoltaiczne, pompa cieplna, kogeneracja). 

Zakres działania obejmować będzie również wymianę punktów świetlnych na 

energooszczędne.  

Zadanie to oprócz dużego efektu ekologicznego niesie również bardzo duży efekt 

ekonomiczny obniżający znacznie koszty funkcjonowania szpitala.   

Okres wdrażania przewidziany jest na lata 2016-2020. Łączny koszt zadania szacuje się na  

3 000 tys. zł. 

Korzyści społeczne: 
Poprawa efektywności energetycznej i komfortu cieplnego 

budynków. 

Korzyści ekonomiczne: 
Obniżenie kosztów energii elektrycznej oraz związanych z 

zapewnieniem odpowiedniego komfortu cieplnego. 

Korzyści środowiskowe: Obniżenie emisji gazów cieplarnianych. 

  

Zadanie 12.1.8. Kompleksowa modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych i 

ścieków z obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w 

Olsztynie ul. Jagiellońska 78 wraz z systemem oczyszczania i neutralizacji 

Zadanie polegać będzie na uporządkowaniu i wymianie 100-letniej sieci deszczowej 

obejmującej tylko część terenu szpitala, wykonaniu sieci na pozostałej części terenu oraz  

osadników, a także skierowaniu wód po podczyszczeniu do sieci miejskiej, odprowadzanej w 

tej chwili powierzchniowo. Ponadto planuje się wymianę wiekowej sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z modernizacją stacji neutralizacji ścieków. 

Okres wdrażania przewidziany jest na lata 2016-2020. Łączny koszt zadania szacuje się na  

3 000 tys. zł. 

Zadanie 12.1.9. Kompleksowa termomodernizacja budynków „A, B i D” Miejskiego Szpitala 

Zespolonego w Olsztynie”  

Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji trzech 

budynków Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. 

Planowany zakres projektu obejmuje: 

 Budynek A 

 naprawa elewacji z cegły klinkierowej, wymiana konstrukcji dachu z wykonaniem 

docieplenia a w części z wymianą pokrycia, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 

i odprowadzenie wód gruntowych. 

 modernizacja systemów klimatyzacji z zastosowaniem rekuperacji ciepła; 

 Budynek B 

 ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachu 

 Budynek D 

 docieplenie ścian, wymiana stolarki, wymiana konstrukcji dachu z dociepleniem, 

wykonanie izolacji pionowych z izolacją przeciwwilgociową 
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 wymiana instalacji c.o, wykonanie klimatyzacji z odzyskiem ciepła 

Okres wdrażania przewidziany jest na lata 2016-2019. Łączny koszt zadania szacuje się na 

15 500 tys. zł. 

Korzyści społeczne: 
Poprawa efektywności energetycznej i komfortu cieplnego 

budynków. 

Korzyści ekonomiczne: 
Obniżenie kosztów związanych z zapewnieniem 

odpowiedniego komfortu cieplnego. 

Korzyści środowiskowe: Obniżenie emisji gazów cieplarnianych. 

 

Zadanie 12.1.10. Termomodernizacja budynków zarządzanych przez Tadeusza Szeklickiego  

Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu termomodernizacji budynków zarządzanych 

przez Zarządcę Nieruchomości mgr Tadeusza Szeklickiego. W skład nieruchomości wchodzi 

129 budynków mieszkalnych i usługowych wybudowanych w latach 1874 – 2014 r. Łączna 

powierzchnia użytkowa wynosi ok. 189359,5 m2. 13 budynków ogrzewanych jest za 

pomocą kotła gazowego, a 60 obiektów za pomocą ciepła sieciowego.  

W zakresie działania planuje się m.in.: docieplenie ok. 30% zasobów mieszkań, wymianę 

stolarki okienno-drzwiowej w ok. 30% budynków, modernizację oświetlenia klatek schodowych 

w ok. 30% budynków oraz instalację odnawialnych źródeł energii w ok. 1% budynków. Okres 

wdrażania przewidziany jest na lata 2015-2020. 

Korzyści społeczne: 
Poprawa efektywności energetycznej i komfortu cieplnego 

budynków. 

Korzyści ekonomiczne: 
Obniżenie kosztów energii elektrycznej oraz związanych z 

zapewnieniem odpowiedniego komfortu cieplnego. 

Korzyści środowiskowe: Obniżenie emisji gazów cieplarnianych. 

Zadanie 12.1.11. Przebudowa budynku stanowiącego siedzibę Powiatu Olsztyńskiego z 

wykorzystaniem OZE 

Starostwo Powiatowe w Olsztynie planuje przebudowę budynku stanowiącego siedzibę 

Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych. Prace 

będą polegać na wykonaniu przykrycia na poziomie trzeciego piętra budynku,  zakrywającego 

istniejące patio o powierzchni 227,82 m2 dachem szklanym z wykorzystaniem paneli 

fotowoltaicznych wykonanych w technologii cienkowarstwowej (przezroczystych). 

Orientacyjny koszt przedsięwzięcia wraz z konstrukcją wsporczą wyniesie od 0,5 do 0,8 mln 

zł. 

Zadanie 12.1.12. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Olsztynie 

Miasto Olsztyn w związku z konkursem programu priorytetowego „System zielonych inwestycji 

(GIS – Green Investment Scheme) Część 6) SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne” 
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przeprowadziło Audyt energetyczny modernizacji oświetlenia ulicznego z zastosowaniem 

systemu zarządzania oświetleniem na ulicach Miasta Olsztyna. 

Z przeprowadzonej analizy 2126 punków oświetleniowych możliwia do osiągnięcia redukcja 

mocy przez wyminę opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami światła sodowego i rtęciowego 

na 1770 opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED pozwala na redukcję mocy z 

272,8 kW mocy zainstalowanej do 166 kW mocy zainstalowanej po modernizacji. Możliwa 

modernizacja, przy średnim czasie świecenia w Olsztynie wynoszącym 4024 h przyniesie 

redukcję zużycia energii o około 597 MWh w skali roku, która będzie skutkować redukcją emisji 

o około 531 Mg CO2 rocznie. 

Zakładając, że w Mieście Olsztynie łączna ilość punktów oświetleniowych wymagających 

modernizacji wynosi 9355, a parametry tych punków przed i po modernizacji będą zbieżne z 

audytowaną częścią infrastruktury, szacunkowe obliczenia modernizacji tych punktów 

świetlnych wskazują na możliwość zaoszczędzenia około 2627 MWh energii elektrycznej, co 

skutkowałoby redukcją emisji o 2336,5 Mg CO2. 
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VII.5. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadań 

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedstawiono w (Tabela VII.7). Zawiera on wyszczególnienie zadań wraz ze wskazaniem szacowanych 

kosztów, instytucji odpowiedzialnej, czasem wdrożenia i oczekiwanych redukcji emisji. Oszczędność energii, produkcję OZE, wskaźniki 

monitorowania i wskaźniki kosztowe inwestycji zestawiono w kartach zadań. 

Tabela VII.7. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Nr. karty 
zadania 

Zadania 
Status 
WPF 

Instytucja 
odpowiedzial

na 

Wdroże
nie 

Szacowane 
koszty 

[tys. PLN] 

Oczekiwana 
redukcja 

emisji CO2 
[Mg/rok] 

1 

Zadanie 1.1.1. Opomiarowanie ilości energii cieplnej 
i elektrycznej produkowanej oraz wykorzystywanej 

na oczyszczalni ścieków Łyna wraz z opracowaniem 
bilansu gospodarki energetycznej obiektów na 

oczyszczalni ścieków Łyna 

Nie dotyczy 
PWiK Sp. z 

o.o.  
2016 500 – 

2 
Zadanie 1.3.1. Budowa farmy fotowoltaicznej na 

oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie 
Nie dotyczy 

PWiK Sp. z 
o.o.  

2014–
2020 

7500 2689 

3 

Zadanie 1.10.1. Modernizacja i rozbudowa instalacji 
beztlenowej przeróbki osadów ściekowych wraz z 

systemem odzysku energii (agregaty prądotwórcze, 
zbiornik biogazu) 

Nie dotyczy 
PWiK Sp. z 

o.o.  
2017 3500 21 

4 
Zadanie 2.1.1. Przebudowa systemu dystrybucji 

ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie 
energooszczędnych rozwiązań – etap I 

Nie dotyczy 
MPEC Sp. z 

o.o. 
2007–
2014 

31838 6005 

5 
Zadanie 2.1.1. Przebudowa systemu dystrybucji 

ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie 
energooszczędnych rozwiązań – etap II 

Nie dotyczy 
MPEC Sp. z 

o.o. 
2014-
2020 

29976 464 

6 
Zadanie 2.1.1. Przebudowa systemu dystrybucji 

ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie 
energooszczędnych rozwiązań – etap III 

Nie dotyczy 
MPEC Sp. z 

o.o. 
2014-
2020 

64039 1136 

7 
Zadanie 3.1.1. Wspieranie efektywności 

energetycznej i wykorzystywania odnawialnych 
Potencjalne Gmina Olsztyn 

2014–
2020 

5600 1800 
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Nr. karty 
zadania 

Zadania 
Status 
WPF 

Instytucja 
odpowiedzial

na 

Wdroże
nie 

Szacowane 
koszty 

[tys. PLN] 

Oczekiwana 
redukcja 

emisji CO2 
[Mg/rok] 

źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze 
mieszkaniowym 

8 
Zadanie 3.1.2. Modernizacja i rozbudowa budynków 

bazy PWiK Sp. z o. o. 
Nie dotyczy 

PWiK Sp. z 
o.o.  

2016–
2017 

6000 27 

9 
Zadanie 3.1.3. Modernizacja Hali Widowiskowo-

Sportowej Urania 
WPF Gmina Olsztyn 

2016–
2020 

43500 644 

10 Zadanie 3.1.4. Bezpieczny MOF WPF Gmina Olsztyn 
2015–
2020 

36400 56 

11 
Zadanie 3.1.5. Termomodernizacja budynków 

oświatowych 
Potencjalne Gmina Olsztyn 

2014–
2020 

30535 6392 

12 
Zadanie 3.1.6. Termomodernizacja budynków 

administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków 
Komunalnych w Olsztynie 

Potencjalne Gmina Olsztyn 
2014–
2020 

19875 2385 

13 
Zadanie 3.1.7. Termomodernizacja budynków 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
Nie dotyczy UWM 

2014–
2022 

16227 5867 

14 
Zadanie 3.1.8. Przebudowa Stadionu Miejskiego w 

Olsztynie 
Potencjalne Gmina Olsztyn 

2014–
2020 

60000 283 

15 
Zadanie 3.1.9. Modernizacja budynków 

mieszkalnych Spółdzielni "Jaroty" 
Nie dotyczy SM Jaroty 

2015–
2020 

19806 2779 

16 
Zadanie 3.2.1. Zarządzanie energią w gminnych 

budynkach publicznych 
Potencjalne Gmina Olsztyn 

2014–
2020 

3500 3078 

17 
Zadanie 3.2.2. Wymiana oświetlenia wewnętrznego 

sprzętu RTV, ITC i AGD 
Potencjalne 

Mieszkańcy 
Olsztyna 

2014–
2020 

15650 14591 

18 
Zadanie 3.4.1. Obniżenie emisji z ogrzewania 

indywidualnego 
Potencjalne Gmina Olsztyn 

2014–
2023 

38975 10940 

19 
Zadanie 4.1.1. Zakup niskoemisyjnego taboru 

autobusowego 
Nie dotyczy 

Miejskie 
Przedsiębiorst

wo 
Komunikacyjn

e Sp. z o.o.  

2014–
2019 

117900 244 
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Nr. karty 
zadania 

Zadania 
Status 
WPF 

Instytucja 
odpowiedzial

na 

Wdroże
nie 

Szacowane 
koszty 

[tys. PLN] 

Oczekiwana 
redukcja 

emisji CO2 
[Mg/rok] 

20 
Zadanie 4.2.1. Budowa zintegrowanego węzła 

przesiadkowego przy Dworcu Głównym w Olsztynie 
WPF Gmina Olsztyn 

2015–
2016 

20000 16000 

21 
Zadanie 4.2.2. Budowa nowych zajezdni 
autobusowej i tramwajowej w Olsztynie 

WPF Gmina Olsztyn 
2014-
2020 

30000 9600 

22 
Zadanie 4.2.3. Wprowadzenie transportu 
tramwajowego na terenie Miasta Olsztyna 

WPF 

Gmina Olsztyn 
(Jednostka 
Realizująca 
Projekt V) 

2010–
2020 

359361 11200 

23 
Zadanie 4.3.1. Rozwój infrastruktury rowerowej: 
system roweru publicznego, ścieżki rowerowe, 

samoobsługowe stacje naprawy rowerów 
Potencjalne 

Gmina Olsztyn 
(Jednostka 
Realizująca 

Projekt I) 

2014–
2020 

10000 2000 

24 
Zadanie 4.4.1. Budowa i modernizacja obwodnic i 

odcinków drogowych I 
WPF 

Gmina Olsztyn 
(Wydział 
Inwestycji 
Miejskich) 

2009-
2018 

477131 2196 

25 
Zadanie 4.4.2. Budowa i modernizacja obwodnic i 

odcinków drogowych II 
Potencjalne 

Gmina Olsztyn 
(Wydział 
Inwestycji 
Miejskich) 

2015–
2020 

130500 601 

26 
Zadanie 4.4.3. Budowa i modernizacja obwodnic i 

odcinków drogowych III 
Nie dotyczy GDDKiA 2017 1416000 6516 

27 

Zadanie 5.1.1. Budowa instalacji termicznego 
przekształcania frakcji palnej powstałej w wyniku 

przetworzenia odpadów komunalnych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 

Nie dotyczy 

Miejskie 
Przedsiębiorst
wo Energetyki 

Cieplnej 
Spółka z o.o. 
w Olsztynie 

2015–
2020 

400000 85082 

28 
Zadanie 6.1.1. Instalacja hydrolizy termicznej 

osadów "Cambi" 
Nie dotyczy 

PWiK Sp. z 
o.o. 

2019–
2020 

30000 – 2) 
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Nr. karty 
zadania 

Zadania 
Status 
WPF 

Instytucja 
odpowiedzial

na 

Wdroże
nie 

Szacowane 
koszty 

[tys. PLN] 

Oczekiwana 
redukcja 

emisji CO2 
[Mg/rok] 

29 

Zadanie 7.1.1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w 
Olsztynie (gospodarka niskoemisyjna) - I etap - 

Ograniczenie emisji poprzez wymiane oświetlenia na 
energooszczedne 

WPF Gmina Olsztyn 
2014 –
2020 

6494 963 

30 Zadanie 8.1.1. Edukacja ekologiczna  Potencjalne Gmina Olsztyn 
beztermi

nowe 
3000 – 

31 
Zadanie 9.1.1. Zapisy w planach zagospodarowania 

przestrzennego  
Nie dotyczy Gmina Olsztyn 

beztermi
nowe 

– – 

32 
Zadanie 10.1.1. Stworzenie jednostki Referat 

zarządzania energią 
Potencjalne Gmina Olsztyn 2015 200 – 

33 
Zadanie 10.2.1. Stosowanie w ramach procedur 
zamówień publicznych kryteriów efektywności 

energetycznej i ograniczania emisji GHG 
Nie dotyczy 

Gmina Olsztyn 
(Wydział 

Zamówień 
Publicznych) 

2014–
2020 

– – 

34 Zadanie 10.2.2. Program Euronet 50/50 dla Olsztyna Nie dotyczy Gmina Olsztyn 
2015-
2020 

– 0 

35 Suma zadań – – – 3434007 193559 

1) Na obecnym koncepcyjnym etapie nie jest możliwe oszacowanie oszczędności energii i redukcji CO2. Realizacja tego zadania będzie miała 

pośredni pozytywny wpływ na oszczędność energii i redukcję emisji CO2. 

2) Na obecnym koncepcyjnym etapie zaawansowanie inwestycji nie jest jeszcze możliwe oszacowanie oszczędności energii i redukcji CO2. 

Będzie to możliwie na etapie inicjalizacji inwestycji i wyboru technologii. 

Informacje zestawione w kolumnie „Status WPF” stanowią odpowiednio: 

 WPF – stanowi zadanie wpisane do WPF; 

 Potencjalne – stanowi zadanie potencjalnie przeznaczone do realizacji, mogące się znaleźć WPF w przyszłości. 

 Nie dotyczy – stanowi zadanie finansowane pozabudżetowo, którego wpisanie do WPF nie dotyczy. 
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VIII. MONITORING I REALIZACJA PLANU 

Prowadzenie stałego monitoringu jest konieczne dla śledzenia postępów we wdrażaniu PGN 

i osiąganiu założonych celów w zakresie ograniczenia emisji CO2 i zużycia energii, a także 

konieczne dla wprowadzania ewentualnych poprawek. Regularne monitorowanie, a w ślad za 

nim odpowiednia adaptacja PGN, umożliwiają rozpoczęcie cyklu nieustannego ulepszania 

PGN. 

Jest to zasada „pętli”, stanowiąca element cyklu zarządzania projektem: zaplanuj, wykonaj, 

sprawdź, zastosuj. Niezwykle ważne jest, aby władze miasta i inni interesariusze byli 

informowani o osiąganych postępach.  

System monitoringu i oceny realizacji PGN wymaga: 

 systemu gromadzenia i selekcjonowania informacji; 

 systemu analizy zebranych danych i raportowania. 

System monitoringu 

Na system monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna składają się 

następujące działania realizowane przez jednostkę koordynującą wdrażanie Planu: 

 systematyczne zbieranie danych energetycznych oraz innych danych o aktywności dla 

poszczególnych sektorów i aktualizacja bazy emisji; 

 systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji 

poszczególnych zadań PGN, zgodnie z charakterem zadania (według określonych 

wskaźników monitorowania zadań); 

 uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych;  

 przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w PGN – ocena realizacji; 

 analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami PGN; określenie stopnia 

wykonania zapisów przyjętego PGN 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 (w razie konieczności – 

aktualizacja PGN). 

Zbieranie danych powinno być realizowane w ramach powołanej grupy roboczej ds. planu 

gospodarki niskoemisyjnej. Każda jednostka realizująca zadania przewidziane w ramach PGN 

powinna przekazywać informacje o realizacji swoich zadań do Koordynatora. Za zebranie 

całości danych oraz ich analizę i sporządzenie raportu odpowiedzialny będzie Koordynator 

PGN. Informacje dotyczące monitoringu realizacji powinny być przekazywane z 

częstotliwością minimum raz na rok (w terminach określonych przez Koordynatora). 

Raporty 

W ramach prowadzonego monitoringu realizacji powinny być sporządzane raporty na potrzeby 

wewnętrznej sprawozdawczości realizacji PGN. Minimalna częstotliwość sporządzania 

raportów to okres 2 letni. Zakres raportu powinien obejmować analizę stanu realizacji zadań 
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oraz osiągnięte rezultaty w zakresie redukcji emisji oraz zużycia energii. Proponowany zakres 

raportu: 

1. Cele strategiczne i szczegółowe – przywołanie celów, aktualny stan realizacji celów 

(na podstawie wskaźników monitorowania). 

2. Opis stanu realizacji PGN: 

a. Przydzielone środki i zasoby do realizacji. 

b. Realizowane działania. 

c. Napotkane problemy w realizacji. 

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. 

Ocena realizacji 

Podstawowym sposobem oceny realizacji Planu 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, jest to sygnał, iż należy 

uważnie przeanalizować realizację działań oraz zachodzące uwarunkowania zewnętrzne 

(poza wpływem Planu), które mają wpływ na zaistnienie takiego trendu. Jeżeli to okaże się 

konieczne należy podjąć działania korygujące. 

Ocena realizacji celów wykonywana jest na podstawie danych zebranych dla poszczególnych 

działań oraz informacji zawartych w bazie emisji (dane energetyczne oraz dane emisyjne). 

Wyniki realizacji 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.: 

 sytuację finansową miasta; 

 dostępne zasoby kadrowe do realizacji działań; 

 możliwości techniczne i organizacyjne realizacji działań. 
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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). 

Wskaźniki monitorowania i ocena realizacji 

Główne wskaźniki monitorowania realizacji PGN odnoszą się do realizacji celu głównego i 

celów szczegółowych. Szczegółowe wskaźniki monitorowania zostały przypisane do 

poszczególnych działań, w celu umożliwienia skutecznego monitorowania stopnia realizacji 

PGN. 

Realizacja celu strategicznego jest monitorowana poprzez główne wskaźniki monitorowania, 

odpowiadające poszczególnym celom. 

Tabela VIII.1. Główne wskaźniki monitorowania realizacji PGN 

CEL WSKAŹNIK OCZEKIWANY TREND 

Cel szczegółowy 1: 

ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych do 2020 roku  

wielkość emisji dwutlenku węgla z 

obszaru miasta w danym roku  

(Mg CO2/rok) 

 malejący 

stopień redukcji emisji w stosunku 

do roku bazowego 

(%) 

 rosnący 

Cel szczegółowy 2: 

zmniejszenie zużycia energii 

do 2020 roku  

wielkość zużycia energii na terenie 

miasta w danym roku (MWh/rok) 
 malejący 

stopień redukcji zużycia energii 

stosunku do roku bazowego 

(%) 

 rosnący 

Cel szczegółowy 3: 

zwiększenie wykorzystania 

energii ze źródeł odnawialnych 

do 2020 roku  

zużycie energii ze źródeł 

odnawialnych na terenie miasta w 

danym roku (MWh/rok) 

 rosnący 

udział zużycia energii ze źródeł 

odnawialnych w całkowitym 

zużyciu energii na terenie miasta w 

danym roku 

(%) 

 rosnący 
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IX. PODSUMOWANIE 

W wyniku ujętych w Planie działań dla miasta Olsztyna możliwe będzie ograniczenie emisji 

z obszaru miasta. W wyniku inwentaryzacji emisji określono, że sumaryczna emisja w roku 

bazowym wyniosła  1 3823 830  Mg CO2.  

Określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym działania pozwalają na zaoszczędzenie 

509 668 MWh energii i 193 559 emisji CO2 – redukcja emisji o 14,9% w stosunku do roku 

bazowego. 

Działania gminy mają istotne znaczenie, dla osiągnięcia zamierzonych rezultatów planu. 

Szczególnie istotne są działania, które będą promowały i pokazywały wiodącą rolę samorządu 

w dziedzinie efektywności energetycznej i ochrony klimatu na poziomie lokalnym – samorząd 

powinien dać odpowiedni przykład mieszkańcom i przedsiębiorcom. 

Jako kluczowe działanie w zakresie gospodarki niskoemisyjnej należy wskazać zapewnienie 

nowego, niskoemisyjnego źródła ciepła dla Miasta Olsztyna, ze względu na planowane zmiany 

w strukturze dostaw ciepła (wyłączenie ciepłowni Michelin Polska z systemu ciepłowniczego 

miasta). W celu zapewnienia nowego źródła ciepła władze miasta oraz MPEC S.A. planują 

realizację kompleksowego projektu mającego zapewnić dostawy ciepła z wykorzystaniem 

paliwa alternatywnego (odzysk energii z odpadów). Działanie to pozwoli na utrzymanie dostaw 

ciepła dla miasta oraz podłączenie nowych odbiorców przyczyniając się do ograniczenia 

niskiej emisji. Pozostałe kluczowe działania dla olsztyńskiego PGN to szczególnie działania 

w zakresie niskoemisyjnego transportu oraz termomodernizacji budynków i modernizacji 

oświetlenia ulicznego. 

Działania w ramach PGN dla Miasta Olsztyna to również wymierne oszczędności dla miasta 

i jego mieszkańców wynikające z zaoszczędzonej energii (elektryczna, cieplna, paliwa 

transportowe i in.). Ponadto należy podkreślić inne pośrednie korzyści, takie jak ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń do środowiska (m.in. pyły, benzo(a)piren oraz tlenki azotu i siarki) co 

będzie miało wpływ na zdrowie i poprawę jakości życia mieszkańców. 

Poprzez ograniczenie zużycia energii i wzrost produkcji energii z OZE, realizacja PGN dla 

Miasta Olsztyna przyczynia się również do poprawy bezpieczeństwa energetycznego 

Olsztyna. Przedstawione w Planie cele oraz działania przyczyniają się do realizacji krajowej 

i unijnej strategii ochrony klimatu. 

Należy również podkreślić fakt, że realizacja PGN dla Miasta Olsztyna powinna pomagać 

w utrzymaniu konkurencyjności gospodarki miasta. Realizacja polityki klimatyczno-

energetycznej na poziomie lokalnym to szansa dla gospodarki miasta, którą należy 

wykorzystać poprzez konsekwentne działania skierowane na ‘zazielenienie’ lokalnej 

gospodarki – 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 1 

Dostępne zewnętrzne źródła finansowania działań w zakresie 

gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym 

Fundusze europejskie 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

Głównym celem programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów 

i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.  

Cele tematyczne: 

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. 

5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem. 

6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów. 

7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości 

w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych. 

9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (w ograniczonym zakresie).  

 

Osie priorytetowe: 

I. Oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki – realizuje cel tematyczny 

4, obejmuje działania w zakresie: przeciwdziałania zmianom klimatu, poprawy 

jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia standardów 

jakości powietrza, zaopatrzenia w energie, ale także w zakresie promowania 

ekologicznego transportu uwzględniającego potrzeby społeczeństwa. 

II. Oś priorytetowa Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – realizuje 

cele tematyczne 5 i 6; działania koncentrują się na rozwoju infrastruktury zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, zwiększeniu możliwości 

zapobiegania zagrożeniom naturalnym oraz wzmocnieniu odporności na 

zagrożenia wynikające z negatywnych zmian klimatu 

III. Oś priorytetowa Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska 

i ważnej w skali europejskiej – realizuje cele tematyczne 4 i 7; dotyczy rozwoju 

i większego wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego, a także 

zwiększenia dostępności terytorialnej Polski oraz zmniejszeniu negatywnego 

wpływu transportu na środowisko. 

IV. Oś priorytetowa Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej – 

realizuje cel tematyczny 7. Realizuje działania ujęte w programie osi priorytetowej 

III z większym naciskiem na wyprowadzeniu ruchu z miast poprzez system dróg 

ekspresowych umożliwiających szybkie przemieszczanie się w obrębie kraju. 

V. Oś priorytetowa Poprawa bezpieczeństwa energetycznego – realizuje cel 

tematyczny 7 i koncentruje się wokół rozwoju inteligentnej infrastruktury w sektorze 

elektroenergetyki i gazowym. Przyczyni się to do bardziej optymalnego 
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wykorzystania krajowych zasobów, wprowadzeniu nowych technologii czy 

zwiększenia udziału OZE. 

VI. Oś priorytetowa Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego – realizuje cel 

tematyczny 6. Opiera się na założeniu, że dziedzictwo kulturowe traktowane jest 

jako szeroko rozumiane zasoby materialne i niematerialne, a zatem ich efektywne 

wykorzystanie przynosi korzyści zarówno środowiskowe jak i gospodarcze. 

VII. Oś priorytetowa Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia – 

realizuje cel tematyczny 9. Działania w obrębie tej osi opierają się na założeniu, że 

rozwój infrastruktury zdrowotnej przyczyni się do przeciwdziałania ubóstwu, a co 

za tym idzie do rozwoju kraju. 

VIII. Oś priorytetowa Pomoc techniczna.  

Alokacje środków 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest krajowym programem operacyjnym 

finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

i Funduszu Spójności (FS).  

Alokacja środków Unii Europejskiej na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wynosi 

27,513,9 mln EURO, w tym 5 006,0 mln EUR z EFRR i 22 507,9 mln EUR z FS. 

Tabela 0.1. Rozkład środków finansowych 

Oś 

priorytetowa 
Fundusz 

wkład UE (mln 

EURO) 

udział wkładu 

UE (%) 

Cel 

tematyczny 

I FS 1528,4 5,56 4 

II FS 
500,0 1,82 5 

3308,2 12,01 6 

III FS 
2009,2 7,3 4 

14832,1 53,91 7 

IV EFRR 3000,4 10,91 7 

V EFRR 1000,0 3,63 7 

VI EFRR 497,3 1,81 6 

VII EFRR 508,3 1,85 9 

VIII FS 330,0 1,2 n/d 

 

Tabela 0.2 Podział alokacji w realizacji celu dotyczącego klimatu 

Oś priorytetowa 

Szacunkowa wysokość 

środków na cele związane 

ze zmianą klimatu (mln 

EURO) 

Udział w całości 

alokacji (%) 
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I 1378,4 5,01 

II 607,0 2,21 

III 4001,6 14,54 

IV 0 0 

V 0 0 

VI 0 0 

VII 0 0 

VIII 0 0 

Ogółem 5 987,00 21,76 

Instytucje zarządzające 

Funkcje Instytucji Zarządzającej pełni minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. Instytucja 

Zarządzająca pełni równocześnie funkcje Instytucji Certyfikującej. Przewiduje się powierzenie 

części zadań Instytucjom Pośredniczącym. Nie wyklucza się również powołania Instytucji 

Wdrażających. Delegowanie zadań będzie miało miejsce jedynie wtedy, gdy będzie prowadzić 

do poprawy skuteczności i efektywności wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko.  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

(RPO WiM) został zatwierdzony przez Komisję Europejską dn. 12 lutego 2015 r. 

Program ten jest dwufunduszowy: oznacza to, że środki na realizację priorytetów 

inwestycyjnych pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Jednakże na poszczególny priorytet 

przewidziane jest finansowanie z jednego źródła, co usprawni podział środków. Całkowita 

wysokość środków przeznaczonych na realizację założeń RPO WiM 2014-2020 wyniesie 1 

728 272 095 euro, z czego 72% środków pochodzi z EFRR, a 28% z EFS.  

RPO WiM będzie realizował cele unijnej strategii oraz zapisy ujęte w Umowie Partnerstwa 

poprzez wsparcie przedsięwzięć odnoszących się do poszczególnych osi priorytetowych: 

 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur. 

 Kadry dla gospodarki. 

 Cyfrowy region. 

 Efektywność energetyczna. 

 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów. 

 Kultura i dziedzictwo. 

 Infrastruktura transportowa. 

 Obszary wymagające rewitalizacji. 

 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych. 

 Regionalny rynek pracy. 

 Włączenie społeczne. 
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 Pomoc techniczna. 

W odniesieniu do realizacji działań ujętych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, należy brać 

pod uwagę środki finansowe ujęte w RPO WiM, wynikające z osi priorytetowych: 4, 5, 7 i 8. 

Dla poszczególnych osi określone zostały priorytety inwestycyjne. Osie priorytetowe, mogące 

odnosić się do zapisów PGN, w całości finansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Podział środków na poszczególne osie przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 0.3. Alokacja środków na osie priorytetowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 (EUR) 

Oś priorytetowa Fundusz 
Kategoria 
regionu 

Wsparcie 
UE 

Wkład 
krajowy 

Finansowanie 
ogółem 

 
Efektywność 
energetyczna 

EFRR 
Słabiej 

rozwinięty 
246 750 935 

43 544 
282 

290 295 217 

Środowisko 
przyrodnicze i 

racjonalne 
wykorzystanie 

zasobów 

EFRR 
Słabiej 

rozwinięty 
147 280 041 

25 990 
596 

173 270 637 

Infrastruktura 
transportowa 

EFRR 
Słabiej 

rozwinięty 
257 279 674 

45 402 
296 

302 681 970 

Obszary wymagające 
rewitalizacji 

EFRR 
Słabiej 

rozwinięty 
64 848 510 

11 443 
855 

76 292 365 

RAZEM - - 716 159 160 
126 381 

029 
842 540 189 

Tabela 0.4. Szacunkowa kwota wsparcia na cele związane ze zmianami klimatu 

Oś priorytetowa 

Szacunkowa 
wysokość 

środków na 
cele związane 

ze zmianą 
klimatu 
(EURO) 

Udział 
w 

całości 
alokacji 

(%) 

Efektywność energetyczna 207 736 404 12,03 

Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów 50 680 344 2,94 

Infrastruktura transportowa 33 772 536 1,96 

Obszary wymagające rewitalizacji 9 727 277 0,78 

Ogółem 301 916 561 17,49 

źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 jest krajowym programem operacyjnym 

finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Zgodnie 

z Umową Partnerstwa alokacja środków na Program wynosi 2 117,2 mln EUR. 
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W odniesieniu do realizacji działań ujętych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, należy brać 

pod uwagę środki finansowe ujęte w POPW, wynikające z osi priorytetowej III: Nowoczesna 

infrastruktura transportowa. Dla osi określone zostały priorytety inwestycyjne: 

 promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności 

na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz 

podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych; 

 zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i 

trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T. 

Alokację środków na oś priorytetową w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 

na lata 2014-2020 przedstawia poniższa tabela (mln EUR): 

Oś priorytetowa Fundusz 
Kategoria 
regionu 

Wsparcie 
UE 

Wkład 
krajowy 

Finansowanie 
ogółem 

 
III. Nowoczesna 

infrastruktura 
transportowa 

EFRR 
Słabiej 

rozwinięty 
843,3 148,8 992,1 

Program LIFE+ 

Program LIFE to jedyny fundusz obejmujący swym działaniem wyłącznie zagadnienia na rzecz 

ochrony środowiska. Komisja Europejska podjęła działania zmierzające do dostosowania 

zakresu finansowania działań uwzględniając obecne potrzeby w zakresie ochrony klimatu. 

Zaowocowało to ujęciem w perspektywie finansowej 2014-2020 podprogramu LIFE działania 

na rzecz klimatu. 

Ogólne cele w zakresie zmian klimatu, jakie przyświecają stworzeniu podprogramu to: 

 przyczynianie się do przejścia na niskoemisyjną/niskowęglową i odporną na zmianę 

klimatu gospodarkę, 

 rozwój, wdrażanie oraz egzekwowanie polityki i prawodawstwa Unii odnośnie zmian 

klimatycznych oraz promowanie integracji i włączenie celów klimatycznych do innych 

unijnych polityk i praktyk tak sektora publicznego jak i prywatnego, 

 wspieranie lepszego zarządzania w zakresie klimatu i środowiska na wszystkich 

poziomach. 

 

Łączny budżet podprogramu wynosi około 864 mln EUR i ma za zadanie wspierać działania 

na rzecz wdrażania i integracji celów polityki klimatycznej w obszarach priorytetowych:  

 łagodzenie zmian klimatycznych,  

 adaptacja do zmian klimatycznych, 

 zarządzanie i informacja w zakresie klimatu.  

Program LIFE+ zapewnia wsparcie finansowe w wysokości 50% kwalifikowanych kosztów 

projektu. Dobrą wiadomością dla obecnych i przyszłych beneficjentów podprogramu LIFE jest 

dokument definiujący zasady finansowego wsparcia przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najważniejsze postanowienia Programu Priorytetowego 

„Współfinansowanie programu LIFE” są następujące: 
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 utrzymanie dotacyjnego wsparcia dla Beneficjentów LIFE nawet do poziomu 35% 

kosztów kwalifikowanych, czyli uzupełnienie wkładu finansowego Komisji Europejskiej 

do 95% kosztów kwalifikowanych projektu,  

 udostępnienie wsparcia pożyczkowego na zapewnienie wymaganego wkładu 

własnego wnioskodawcy i zachowanie płynności finansowej. 

Program ELENA 

ELENA – to skrót od angielskiej nazwy European Local ENergy Assistance. Jest to program 

dysponujący funduszem 15 mln. euro na pomoc techniczną w przygotowaniu projektów z 

zakresu efektywności energetycznej oraz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. 

Inicjatywa ta w sposób realny przybliży realizację celów Unii Europejskiej odnoszących się do 

Pakietu klimatycznego „3x20”.   

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego „Oszczędzanie energii i 

promowanie odnawialnych źródeł energii” 

Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz 

zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia 

energii. 

Do dofinansowania kwalifikują się projekty w ramach rezultatu Programu pn.: „Zmniejszenie 

produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi”, polegające na 

modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania 

lub zastosowaniem innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez 

eliminację spalania węgla). 

Obszary wsparcia: 

a) poprawa efektywności energetycznej w budynkach; 

b) wzrost świadomości społecznej i edukacja w zakresie efektywności energetycznej 

(w ramach projektu predefiniowanego); 

c) zwiększenie produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 

d) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej; 

e) zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła dla budynków użyteczności publicznej o mocy 

do 5 MW nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub 

energii elektrycznej, w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła 

i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu; 

f) modernizacja węzłów cieplnych o łącznej mocy do 3 MW dla budynków użyteczności 

publicznej. 

Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na budowie nowych źródeł ciepła lub 

budowie/modernizacji/wymianie źródeł zastępczych bądź awaryjnych, a także projekty 

polegające na zastosowaniu współspalania węgla z biomasą. Priorytetowo są traktowane 

projekty dotyczące modernizacji źródeł ciepła o najwyższym wskaźniku redukcji emisji 

dwutlenku węgla (CO2). Minimalna wymagana wartość ograniczenia/uniknięcia emisji CO2/rok 

dla projektu wynosi 100 000 Mg/rok. 

Wnioski dotyczą wyłącznie projektów nierozpoczętych. 
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Uprawnionymi do składania wniosków są małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z wyłączeniem 

przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz przedsiębiorstw objętych 

rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia 

rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW). 

Na wsparcie projektów w ramach naboru otwartego zostanie przeznaczona kwota 12 639 873 

EUR (53 223 766,56 PLN).Maksymalna kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 5 000 

000 EUR (21 053 916,67 PLN), natomiast minimalna kwota dofinansowania wynosi 600 000 

EUR (2 526 470,00 PLN). 

Intensywność dofinansowania wynosi nie więcej niż 30% wartości kosztów kwalifikowanych. 

Dokładny poziom dofinansowania jest określany w wyniku oceny projektu dla każdego projektu 

indywidualnie. 

Obecna edycja Norweskiego Mechanizmu Finansowego obejmuje lata 2009 – 2014. Trwają 

rozmowy na temat podpisania umowy na kolejne lata. 

Środki krajowe – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

System Zielonych Inwestycji – program priorytetowy SOWA 

energooszczędne oświetlenie uliczne 

Ze środków programu można sfinansować przedsięwzięcia poprawiające efektywność 

energetyczną systemów oświetlenia ulicznego.  

Dofinansowanie udzielane jest ze środków NFOŚiGW, do rozdysponowania jest 160 mln zł 

bezzwrotnych form dofinansowania i 196 mln zł zwrotnych form dofinansowania na realizację: 

a) modernizacji oświetlenia ulicznego (m.in.: wymiana źródeł światła, opraw, 

zapłonników, kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych w ramach 

modernizowanych ciągów oświetleniowych jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy 

PN EN 13201), 

b) instalacji urządzeń inteligentnego sterowania oświetleniem, 

c) instalacji sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego.  

Maksymalna kwota dotacji wynosi 15 mln zł, a pożyczki 18,3 mln zł, natomiast w I edycji 

konkursu dotacja obejmie do 45% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia; aby uzyskać 

dodatkowe środki w postaci pożyczki do 55% całkowitych kosztów kwalifikowalnych należy 

złożyć odrębny wniosek. 

Skorzystać z programu mogą jednostki samorządu terytorialnego władające tytułem do 

gospodarowania infrastrukturą oświetleniową. 

Terminy: alokacja środków w 2014 r., wydatkowanie do końca 2015 r. 

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym; ogłoszenie o naborze wniosków i jego 

warunkach zostanie zamieszczone w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i na stronie 

internetowej www.nfosigw.gov.pl  

http://www.nfosigw.gov.pl/


 

 

 

 

S
tr

o
n
a
1

9
5

 

Przedsięwzięcie nie może być dofinansowane ze środków NFOŚiGW w ramach innych 

programów, po modernizacji oświetlenie musi spełniać normę oświetlenia PN-EN 13201. 

System Zielonych Inwestycji – program priorytetowy BOCIAN rozproszone 

odnawialne źródła energii 

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji 

energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Dofinansowanie dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć wynosi:  

a) elektrownie wiatrowe – do 30 %,  

b) systemy fotowoltaiczne – do 75 %,  

c) pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – do 50 %,  

d) małe elektrownie wodne – do 50 %,  

e) źródła ciepła opalane biomasą – do 30 %,  

f) biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła 

z wykorzystaniem biogazu rolniczego oraz instalacji wytwarzania biogazu rolniczego 

celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej – do 75%,  

g) wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę – do 75 

% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia w forma pożyczki zwrotnej. Kwota 

pożyczki może wynieść od 2 mln zł do 40 mln zł. 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Ogłoszenia naborów z podaniem terminów 

składania wniosków będą zamieszczone na stronie www.nfosigw.gov.pl. 

Skorzystać z Programu mogą przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego 

podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

System Zielonych Inwestycji – program priorytetowy LEMUR – 

Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 

Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych 

energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.  

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu, wynikająca z umów planowanych do zawarcia 

w latach 2014-2018 wynosi 31 tys. Mg CO2.  

Wsparciem finansowym objęte są inwestycje polegające na projektowaniu i budowie, lub tylko 

budowie, nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. 

Finansowanie odbywać się będzie w formie pożyczek zwrotnych i bezzwrotnych. Wypłaty 

środków dla bezzwrotnych form dofinansowania wynoszą 30 mln zł. Planowane zobowiązania 

dla zwrotnych form dofinansowania wynoszą 270 mln zł ze środków NFOŚiGW. Minimalny 

koszt planowanego przedsięwzięcia musi wynosić minimum 1 mln zł. 

Beneficjenci  

1) podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek 

budżetowych;  

2) samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego; 

3) organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, kościoły. 
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Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 30%, 50% albo 70% kosztów wykonania 

dokumentacji projektowej, w zależności od klasy energooszczędności projektowanego 

budynku. 

Program PROSUMENT – dofinansowanie mikroinstalacji OZE 

Program ma na celu promowanie technologii OZE, podnoszenie świadomości ekologicznej 

i inwestorskiej, rozwój rynku dostawców oraz zwiększenie ilości miejsc pracy w sektorze 

odnawialnych źródeł energii.  

W ramach programu będzie można sfinansować instalacje do produkcji energii elektrycznej 

lub ciepła wykorzystujące: 

 źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o 

zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 

 systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz układy mikrokogeneracyjne 

o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe. 

Można uzyskać pożyczkę/kredyt wraz z dotacją do 100% kosztów kwalifikowanych. Wysokość 

dotacji wynosić będzie od 20% lub 40% (15% lub 30% po 2015 roku). Maksymalna wysokość 

kosztów kwalifikowanych wynosi od 100 tys. zł do 450 tys. zł, w zależności od rodzaju 

przedsięwzięcia i beneficjenta. Maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem wynosi 

15 lat. 

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji 

odnawialnych źródeł energii do produkcji: 

 energii elektrycznej lub, 

 ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje 

w budynku), 

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany 

istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. 

Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu 

wyłącznie instalacji źródeł ciepła. 

Efektem ekologicznym programu będzie coroczne ograniczenie emisji CO2 w wysokości 165 

000 Mg oraz roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł 360 000 MWh.  

Budżet programu wynosi 600 mln zł na lata 2014-2020 z możliwością zawierania umów 

kredytu do 2018r. 

Program wdrażany będzie na 3 sposoby, w zależności od rodzaju beneficjenta: 

1. Dla jednostek samorządu terytorialnego – nabór wniosków w trybie ciągłym 

prowadzony przez NFOŚiGW, ogłoszenie naboru wniosków od 26.05 bieżącego roku; 

w ramach programu w latach 2014-2015 środki przeznaczone na finansowanie 

wyniosą 100 mln zł, maksymalna kwota pożyczki wraz z dotacją do 1 mln zł. 

2. Za pośrednictwem banku - środki udostępnione bankowi wybranemu w przetargu, 

z przeznaczeniem na dotacje i udzielania kredytów bankowych. Nabór wniosków dla 

banków po ogłoszeniu przez NFOŚiGW na podstawie obowiązujących przepisów. 
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W ramach programu w latach 2014-2015 środki przeznaczone na finansowanie 

wyniosą 100 mln zł. 

3. Za pośrednictwem WFOŚiGW - środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem 

na udzielenie pożyczek wraz z dotacjami. Nabór wniosków w trybie ciągłym 

prowadzony przez WFOŚiGW, ogłoszenie naboru wniosków w II kwartale 2014 r. W 

ramach programu w latach 2014-2015 środki przeznaczone na finansowanie wyniosą 

100 mln zł. 

Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 

Można sfinansować koszt budowy albo zakupu domu jednorodzinnego albo zakupu lokalu 

mieszkalnego w nowym budynku wielorodzinnym wraz z kosztem projektu budowlanego, 

kosztem wykonania weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągnięcia standardu 

energetycznego. 

Celem programu jest wspieranie realizacji przedsięwzięć ograniczających emisje CO2 : zakup 

i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku, w tym materiałów: 

 izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej; 

 zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z rekuperacją; 

 zakup i montaż instalacji ogrzewania; 

 zakup i montaż instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Budżet programu wynosi 300 mln zł w postaci bezzwrotnych pożyczek, alokacja środków 100 

mln zł – w latach 2013 – 2015, 200 mln zł – w latach 2016 – 2018; 

Wysokość dofinansowania zależy od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego 

zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji (EUco). 

Skorzystać z dofinansowania mogą osoby fizyczne posiadające prawomocne pozwolenie na 

budowę lub prawo do dysponowania nieruchomością, na której budynek będzie stał. 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym; wnioski są składane w bankach, które mają 

umowę z NFOŚiGW; program jest wdrażany w latach 2013-2022, konkursy będą ogłaszane 

od roku 2013 do 2022 r. włącznie. 

Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 

Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie 

efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i 

średnich przedsiębiorstw. Efektem programu będzie zmniejszenie emisji CO2. Rodzaje 

inwestycji podlegających dofinansowaniu: 

 Inwestycje LEME3 – realizacja działań inwestycyjnych w zakresie: 

 Poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii; 

                                                
3 Lista LEME jest bazą danych dla materiałów, urządzeń lub technologii zgrupowanych w kategoriach 

technicznych. Wszystkie pozycje wymienione na liście charakteryzują się wymaganą przez Program 

Narodowego Funduszu efektywnością energetyczną, co w praktyce oznacza zmniejszonym o 

minimum 20% zużyciem energii 
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 Termomodernizacji budynków i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, 

realizowane poprzez zakup materiałów/urządzeń/technologii zamieszczonych na liście 

LEME. 

 Inwestycje Wspomagane – realizacja działań, które nie kwalifikują się jako inwestycje 

LEME, w zakresie: 

 Poprawy efektywności energetycznej i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku 

których zostanie osiągnięte min. 20% oszczędności energii; 

 Termomodernizacji budynków i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku których 

zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii. 

 

Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w frmie kredytu z dotacją nie przekroczy 1 mln 

EURO.  

Środki krajowe – inne źródła 

Fundusz Remontów i Termomodernizacji BGK – premia 

termomodernizacyjna 

Celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla Inwestorów 

realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne z udziałem kredytów zaciąganych w 

bankach komercyjnych; pomoc ta zwana „premią termomodernizacyjną", stanowi źródło spłaty 

części zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia lub remontu; premia 

termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych, których celem jest: 

a) zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej 

w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących 

własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie 

zadań publicznych; 

b) zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku 

wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z 

likwidacją lokalnego źródła ciepła, 

c) zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz 

zasilających je lokalnych źródłach ciepła; 

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie 

wysokosprawnej kogeneracji – z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie 

oszczędności w zużyciu energii. 

Wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20% wykorzystanego kredytu, nie 

więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów 

energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego; zniesiony został wymóg 

minimalnego wkładu własnego Inwestora (20% kosztów przedsięwzięcia) oraz ograniczenia 

do 10 lat maksymalnego okresu spłaty kredytu. 

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy: budynków 

mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej 

stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do 
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wykonywania zadań publicznych, lokalnej sieci ciepłowniczej, lokalnego źródła ciepła; premia 

nie przysługuje jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym. 

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego 

pozytywna weryfikacja przez BGK, premia nie przysługuje jednostkom budżetowym i 

zakładom budżetowym. 

Bank BOŚ – „Kredyt z Klimatem”: Program Modernizacji Kotłów 

Można sfinansować modernizację lub wymianę kotłów wodnych lub parowych. 

Udzielany ze środków rządowego banku niemieckiego KfW Bankengruppe w ramach 

Mechanizmu Wspólnych Wdrożeń (Joint Implementation), polegającego na uzyskaniu 

jednostek redukcji emisji CO2 poprzez inwestycje przyjazne środowisku. 

Maksymalna kwota kredytu – 85% kosztów zadania (maksymalna kwota przyznanego kredytu 

to 1 000 000 EUR lub jej równowartość w PLN), minimalny okres kredytowania tylko 4 lata, 

maksymalny okres finansowania - 10 lat. 

Z tego typu możliwości mogą skorzystać spółki komunalne. 

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego. 

Bank BOŚ – „Kredyt z Klimatem”: Program Efektywności Energetycznej 

w Budynkach 

W ramach programu możliwe jest sfinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych 

lub obiektów usługowych i przemysłowych, instalacja kolektorów słonecznych, instalacja pomp 

ciepła, modernizacja systemów grzewczych 

Udzielany ze środków rządowego banku niemieckiego KfW Bankengruppe w ramach 

Mechanizmu Wspólnych Wdrożeń (Joint Implementation), polegającego na uzyskaniu 

jednostek redukcji emisji CO2 poprzez inwestycje przyjazne środowisku. 

Maksymalna kwota kredytu – 85% kosztów zadania (maksymalna kwota przyznanego kredytu 

to 500 000 EUR lub jej równowartość w PLN), minimalny okres kredytowania tylko 4 lata, 

maksymalny okres finansowania - 10 lat 

Z tego typu możliwości mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego. 

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego. 

System Białych Certyfikatów 

System wprowadzony ustawą o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 roku; 

zgodnie z zapisami ustawy min. raz w roku Prezes URE powinien ogłosić konkurs na 

inwestycje oszczędnościowe, w obszarze końcowego użytkowania energii, kwalifikujące się 

do wydania białych certyfikatów; do otrzymania certyfikatów kwalifikują się zgłoszone do 

konkursu inwestycje o największym współczynniku uzyskanych oszczędności; inwestor po 

otrzymaniu prawa do certyfikatów może sprzedać je na rynku w ten sposób uzyskując 

finansowanie inwestycji. 

W ramach Programu możliwe do finansowania są działania służące poprawie efektywności 

energetycznej – termomodernizacja, wymiana sprzętu energochłonnego itp. 
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Wielkość dofinansowania zależy od wielkości inwestycji (osiągnięte efekty oszczędności) oraz 

od ceny białych certyfikatów na rynku. 

Kolejne edycje konkursu ogłasza Prezes URE. Warunkiem udziału w konkursie jest 

zobowiązanie wykonania audytów energetycznych przed i po inwestycji. 

Finansowanie w formule ESCO 

ESCO - „przedsiębiorstwo usług energetycznych”: przedsiębiorstwo świadczące usługi 

energetyczne lub dostarczające innych środków poprawy efektywności energetycznej w 

zakładzie lub w pomieszczeniach użytkownika, biorąc przy tym na siebie pewną część ryzyka 

finansowego; zapłata za wykonane usługi jest oparta (w całości lub w części) na osiągnięciu 

poprawy efektywności energetycznej oraz spełnieniu innych uzgodnionych kryteriów 

efektywności.  

ESCO oferują eksperckie usługi w zakresie energetyki na zasadzie finansowania projektów 

energetycznych przez tzw. stronę trzecią (TPF - Third Party Funding); 

Ten typ finansowania ma wiele zalet - umowy z firmą ESCO, oparte o kontrakty wykonawcze, 

to umowy o efekt energetyczny - z gwarancją uzyskania oszczędności; nie wymaga 

angażowania własnych środków zaś system energetyczny/grzewczy jest serwisowany przez 

specjalistyczną firmę. 

Formuła ESCO może być realizowana w wielu sektorach: budownictwie, gospodarce 

komunalnej, przemyśle itp. Firma typu ESCO zobowiązuje się do sfinansowania całego 

zadania ze środków własnych lub pozyskanych. 

Czym charakteryzuje się działalność firmy ESCO? 

 ESCO oferuje kompletną usługę energetyczną, w tym badanie możliwości, 

zaprojektowanie przedsięwzięcia, instalowanie, finansowanie, eksploatację i naprawy 

oraz monitorowanie energooszczędnych technologii; 

 ESCO oferuje kontrakt na podział kwoty zaoszczędzonego rachunku, w którym klient-

użytkownik energii płaci za usługę z części rzeczywiście zaoszczędzonego rachunku; 

 ESCO istnieje dzięki wynikom ze zrealizowanego przedsięwzięcia, chociaż są różne 

metody ich określania (wyników), 

 ESCO przejmuje największe ryzyko przedsięwzięcia: techniczne, finansowe 

i eksploatacyjne. 

Jak firma ESCO zarabia pieniądze? 

 Firma ESCO ponosi koszty wdrożenia energooszczędnych przedsięwzięć, które 

przynoszą oszczędność energii. W zależności od mechanizmów finansowych 

stosowanych do sfinansowania inwestycji, tj. umowy o podziale oszczędności, spłaty z 

oszczędności lub dzierżawy, firma ESCO uczestniczy w podziale korzyści z 

energooszczędnych inwestycji, przejmując wszystkie lub część korzyści w okresie 

trwania kontraktu; 

 Jeżeli przepływ pieniędzy do firmy ESCO z oszczędności energii w okresie trwania 

kontraktu jest większy niż wszystkie poniesione koszty, to firma ESCO zyskuje, jeżeli 

nie, to ponosi straty. 
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Partnerstwo publiczno-prywatne 

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest metodą współpracy administracji publicznej z 

partnerami prywatnymi. Polega ono na przekazaniu podmiotowi prywatnemu realizacji 

inwestycji o charakterze publicznym. 

Przekazanie inwestycji partnerowi prywatnemu wiąże się z budową lub remontem niezbędnej 

infrastruktury oraz jej utrzymaniem i zarządzaniem na etapie eksploatacji. PPP należy 

traktować jako narzędzie wspomagające rozwój infrastruktury.  

Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce reguluje ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o 

partnerstwie publiczno-prywatnym. Zgodnie z  jej brzmieniem przedmiotem PPP jest wspólna 

realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym 

i partnerem prywatnym. Zawierając umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner 

prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz do 

poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację. Podmiot publiczny 

zobowiązuje się natomiast do współdziałania w osiągnięciu celu tego przedsięwzięcia.  

Możliwość skorzystania z dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej pozwala na stworzenie 

tzw. hybrydowych modeli partnerstwa publiczno-prywatnego, które polegają na jednoczesnym 

wykorzystaniu środków z funduszy i kapitału prywatnego oraz ewentualnie krajowych środków 

publicznych. Środki funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią w takim modelu 

uzupełnienie finansowania prywatnego. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania na projekty 

inwestycyjne z funduszy unijnych w wysokości nawet 85% wartości kosztów kwalifikowanych. 

Projekty takie łączą w sobie dodatkowe ryzyka, takie jak: ryzyko poziomu dofinansowania, 

ryzyko zwrotu funduszy unijnych czy też ryzyko trwałości projektu i ryzyko znaczących zmian 

w projekcie, wymagających akceptacji przez Komisję Europejską. 

PPP wspiera projekty inwestycyjne głównie w sektorach: 

 Efektywności energetycznej: szczególnie w zakresie projektów oświetlenia ulicznego, 

termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, 

 Gospodarki odpadami 

 Dróg, 

 Budownictwa: obiekty wykorzystywane na siedziby administracji publicznej lub 

instytucji kultury. 


