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Plan prezentacji

1. Wprowadzenie

2. Ważne fakty

3. O Planie gospodarki niskoemisyjnej

4. Inwentaryzacja emisji

5. Obszary działań i zadania zgłaszane do PGN

6. Wdrażanie i monitoring PGN

7. Korzyści z uchwalenia PGN
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Wprowadzenie

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest opracowywany od
kwietnia 2014 r.

• Dokument opracowują Consus Carbon Engineering oraz 
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

DOFINANSOWANIE NA
RELIZACJĘ PGN WYNOSI 85%
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Ważne fakty

• Prace nad zasadniczą częścią dokumentu zostały
zakończone,

• w okresie 17-31 marca 2015 roku odbywały się
konsultacje społeczne dotyczące dokumentu,

• w dniu 31 marca 2015 roku w Urzędzie Miasta odbyło
się spotkanie z Mieszkańcami w którym partycypowało
około 100 osób,

• Wykonawcy ustosunkowali się do zgłoszonych w trakcie
konsultacji uwag,
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Ważne fakty – opinia W-MPWIS

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny, przy opiniowaniu PGN, stwierdził, iż:

„Wdrożenie działań planu będzie miało pozytywny wpływ na 
środowisko i jego zasoby, a przyjęte założenia oraz planowane 
działania zasadniczo mają na celu poprawę istniejącego stanu 

środowiska”

„(…) po zrealizowaniu działań określonych w projekcie „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna (…) stan sanitarno-

higieniczny obszaru ulegnie poprawie, a tym samym wpłynie 
korzystnie na zdrowie ludzi”
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Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny, przy opiniowaniu PGN, stwierdził, iż:

„Niektóre z zadań inwestycyjnych (na etapie ich planowania lub 
projektowania) mogą wymagać również przeprowadzenia 

procedury oddziaływania na środowisko(…). W trakcie takiej 
procedury(..)oceniany będzie ich wpływ na środowisko, w tym na 
zdrowie ludzi, a także określone zostaną specyficzne wymagania 

mające na celu eliminację lub ograniczanie niekorzystnych 
oddziaływań na środowisko”

Ważne fakty – opinia W-MPWIS
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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, przy
opiniowaniu PGN, stwierdził, iż:

„Analizując niniejszy projekt Planu, należy uznać, że wpisuje się w 
cele zawarte w dokumentach strategicznych, opracowanych na 
poziomie krajowym oraz wojewódzkim. Mając na uwadze, że 

gmina, opracowując niniejszy Plan podjęła wyzwanie, dotyczące 
ograniczenia niskiej emisji, dzięki czemu wpłynie korzystnie na 

wiele aspektów środowiskowych, projekt planu należy ocenić 
pozytywnie”

Ważne fakty – opinia RDOŚ
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Ważne fakty

• w dniach od 21 kwietnia do 11 maja 2015 r. PGN wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony
do publicznego wglądu,

• z dostępną na bieżącym etapie dokumentacją sprawy
można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta,

• uwagi i wnioski mogą być składane w nieprzekraczalnym
terminie do 11 maja 2015 r.
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• PGN to strategiczny dokument wyznaczający

kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Miasta

na lata 2014-2020,

• dokument obejmuje działania inwestycyjne

i nieinwestycyjne,

• obszary ujęte w dokumencie to: transport publiczny

i prywatny, budownictwo i mieszkalnictwo,

gospodarka przestrzenna, energetyka i oświetlenie,

gospodarka odpadami, gospodarka wodno-

ściekowa oraz informacja i edukacja,

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
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• dodatkową korzyścią ma być poprawa jakości powietrza na

obszarach, gdzie odnotowano przekroczenia,

• dokument obligatoryjny przy aplikowaniu o środki finansowe

z wybranych działań z POIiŚ.

REDUKCJA EMISJI GAZÓW 
CIEPLARNIANYCH

PODNIESIENIE EFKETYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ

WZROST UDZIAŁU 
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ 

ENERGII

Ogólne cele PGN



11

Główne cele PGN

PGN ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych

w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 tj.:

• redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20%,

• zwiększenia efektywności energetycznej o 20%,

• zwiększenia udziału energii odnawialnej o 20% (dla Polski 15%).

PAKIET 3x20 

Cele te są określone na poziomie Unii Europejskiej.
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Ponad to:

• poprawa jakości powietrza na obszarach, gdzie odnotowano

przekroczenia.

• dokument obligatoryjny przy aplikowaniu o środki finansowe

z wybranych działań z Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko.

Główne cele PGN
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INTERESARIUSZ = jednostka, grupa lub organizacja na które PGN

pośrednio lub bezpośrednio oddziałuje

Interesariuszami PGN są:

• mieszkańcy Miasta Olsztyna,

• instytucje publiczne,

• przedsiębiorstwa działające na terenie Miasta.

Dwie główne grupy interesariuszy to:

• jednostki miejskie (interesariusze wewnętrzni),

• interesariusze zewnętrzni: mieszkańcy miasta, instytucje publiczne,

• organizacje pozarządowe i inne nie będące jednostkami miejskimi.

Główni interesariusze PGN
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Etapy opracowania PGN

Jesteśmy blisko tego 

etapu!
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Kluczowe elementy PGN to:

1. Streszczenie,

2. Strategia:

a) Cele,

b) Identyfikacja obszarów problemowych,

3. Aspekty organizacyjne,

4. Finansowanie,

5. Inwentaryzacja bazowa,

Struktura dokumentu
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6. Działania przewidziane w ramach PGN,

7. Mierniki osiągnięcia celów,

8. Wdrażanie i monitorowanie,

9. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko.

Struktura dokumentu
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Inwentaryzacja obejmowała obszar w granicach administracyjnych miasta Olsztyn.

Emisję obliczono na podstawie zużycia energii finalnej w podziale na nośniki energii

takie jak:

• paliwa kopalne,

• ciepło sieciowe,

• energia elektryczna,

• gaz ziemny,

• odnawialne źródła energii.

• do obliczenia emisji przyjęto zużycie energii finalnej, w podziale na nośniki energii.

Powyższe źródła danych wykorzystane były do inwentaryzacji emisji z obszaru miasta za

lata 2010 i 2013.

Inwentaryzacja bazowa
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Emisja z obszaru miasta:

Inwentaryzacja emisji w roku bazowym
(2010)
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Emisja z obszaru miasta:

Inwentaryzacja emisji w roku 2013
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Źródła emisji – jednostki miejskie
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Źródła emisji – pozostałe sektory
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Źródła emisji – całe miasto
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Baza emisji
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1. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii,

2. Efektywna produkcja, dystrybucja i wykorzystanie energii,

3. Ograniczenie emisji w budynkach,

4. Niskoemisyjny transport,

5. Gospodarka odpadami,

6. Gospodarka wodno-ściekowa,

7. Wykorzystanie energooszczędnych technologii oświetleniowych,

8. Informacja i edukacja,

9. Gospodarka przestrzenna,

10. Administracja i inne,

11. Obszar zadań potencjalnych przeznaczonych do dofinansowania w

perspektywie finansowej na lata 2014-2020,

12. Obszar zadań potencjalnych (niesprecyzowanych).

Obszary działań PGN
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• W ramach obszarów zostały wyznaczone priorytety,

• część z priorytetów na obecnym etapie nie posiada

przyporządkowanych zadań, ale wskazuje kierunki

możliwych działań na etapie aktualizacji Planu,

• część zadań zgłoszonych do PGN była tylko koncepcją i na

etapie opracowywania Planu nie posiadało sprecyzowanego

zakresu i terminu realizacji,

• szczegółowe informacje o oczekiwanych oszczędnościach

energii i spodziewanych redukcjach emisji zawarto w

Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadań.

Zadania zgłaszane do PGN
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Przykładowy fragment Harmonogramu

Harmonogram rzeczowo-finansowy
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Podsumowanie zadań zgłoszonych do PGN
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• PGN jest dokumentem przekrojowym i obejmuje wiele dziedzin

funkcjonowania miasta, dlatego jest konieczna jego skuteczna koordynacja i

monitoring realizacji,

• w tym celu konieczne jest powołanie Koordynatora Planu gospodarki

niskoemisyjnej,

• Koordynatorem Plany gospodarki niskoemisyjnej zostanie kierownik

nowopowstałego Referatu zarządzania energią,

• będzie on odpowiedzialny za prawidłowe wdrażanie PGN i jego monitoring,

• zaleca się także ścisłą współpracę z interesariuszami zewnętrznymi na

zasadzie utworzenia komórki doradczej - Komisji do spraw energii.

Koordynacja wdrażania
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Monitoring realizacji
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• Prowadzenie stałego monitoringu jest konieczne dla

śledzenia postępów we wdrażaniu PGN i osiąganiu

założonych celów w zakresie ograniczenie emisji CO2 i

zużycia energii finalnej,

• na tej podstawie będą mogły być wprowadzane

ewentualne poprawki.

System monitoringu i oceny realizacji PGN wymaga:

• systemu gromadzenie i selekcjonowania informacji,

• systemu analizy zebranych danych i raportowania .

Monitoring realizacji
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• energooszczędna klimatyzacja,

• wykonanie izolacji cieplnej budynku,

• budowa domów energooszczędnych,

• przystosowanie budynku do wykorzystania energii

promieniowania słonecznego,

• wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Przykładowe zadania do realizacji
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Korzyści z uchwalenia PGN

• wdrożenie działań wymienionych w PGN zakłada
osiągnięcie redukcji emisji dwutlenku węgla o
14,9% tj.:

193 559 t CO2

oraz zaoszczędzenie 

509 668 MWh

energii w mieście do 2020 roku
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Korzyści z uchwalenia PGN

• Oszczędność energii w budynkach gminnych, wypracowana dzięki
optymalizacji jej zużycia, powoduje oszczędności finansowe w miejskim
budżecie,

• możliwość aplikacji o środki finansowe z wybranych priorytetów
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Regionalnego
Programu Operacyjnego,

• skutkiem wdrożenia wszystkich przewidzianych w dokumencie działań 
będzie redukcja stężenia ubocznych produktów spalania tj.: 

• (tlenków węgla, azotu i siarki,

• benzo(a)pirenu

• oraz pyłów PM10 i PM2.5),

w powietrzu, co pozytywnie wpłynie na zdrowie mieszkańców miasta.
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Podsumowanie i pytania do Wykonawcy
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