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1. WSTĘP
Diagnoza istniejącego stanu w zakresie jakości powietrza na terenie województwa lubuskiego
wskazała, że główną przyczyną przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych stężeń
substancji w powietrzu jest tzw. „niska emisja”. Emisja ta pochodzi ze spalania paliw w piecach i
kotłach domowych. Często dochodzą do tego również praktyki spalania odpadów w kotłach do tego
nie przeznaczonych. Dominujący udział niskiej emisji w zanieczyszczeniu powietrza pyłem wynika
z działalności człowieka tj. ze spalania złej jakości paliw stałych i ze spalania odpadów,
z niskosprawnych procesów spalania (kotły niskiej klasy lub pozaklasowe). Należy podkreślić, iż jakość
spalanych paliw jest niezadowalająca.
Czynniki te w połączeniu z niekorzystnymi warunkami rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu,
jakie występują zwłaszcza w okresie grzewczym m.in.: inwersje temperatur czy małe prędkości
wiatrów, decydują o występowaniu przekroczeń poziomów normatywnych. Istotnym elementem
działań podejmowanych na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza z niskich emitorów jest
realizacja Programów Ograniczania Niskiej Emisji.
Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Miasta Zielona Góra ma na celu zaplanowanie działań
polegających na wymianie przestarzałych kotłów na niskoemisyjne źródła ciepła, poprawiając
efektywność energetyczną budynków na terenie Miasta a tym samym przyczyniając się do poprawy
stanu powietrza.
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA
W

ramach

monitoringu

środowiska,

Wojewódzki

Inspektorat

Ochrony

Środowiska

w Zielonej Górze prowadzi ciągłe pomiary substancji i dokonuje oceny poziomów substancji
w powietrzu w danej strefie. Od 2007 roku w Zielonej Górze notuje się przekroczenie dopuszczalnego
stężenia jednej z wymienionych substancji tj.: benzo(a)pirenu.
W związku z przekroczeniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu, miasto Zielona Góra zostało
zakwalifikowane jako strefa C tj. strefy, w której poziom choćby jednej substancji przekracza poziom
dopuszczalny powiększony o margines tolerancji.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 poz. 519 t.j. z późn. zm.), dla
stref z przekroczonym poziomem dopuszczalnym substancji w powietrzu powiększonym o margines
tolerancji Zarząd Województwa opracowuje Program ochrony powietrza, mający na celu osiągnięcie
poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji.
W Mieście Zielona Góra zagadnienia związane z ochroną powietrza ujęte są w Programie ochrony
powietrza dla Zielonej Góry – miasta na prawach powiatu, który został przyjęty uchwałą nr
XLI/379/2009 z dnia 21 września 2009 r. przez Sejmik Województwa Lubuskiego. Opracowanie PONE
stanowiło jedno z działań naprawczych w zakresie ochrony powietrza, ujętych Programie ochrony
powietrza dla Zielonej Góry – miasta na prawach powiatu.
W 2015 roku przyjęta została uchwała nr XIV/140/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16
listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta
Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10. Ponadto,
w 2015 roku opracowany został Program ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz
z Planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie wartości docelowej arsenu w pyle
PM10.
Miasto Zielona Góra bierze udział we wdrażaniu POP i corocznie przedkłada Marszałkowi
Województwa Lubuskiego sprawozdanie z realizacji harmonogramu działań naprawczych, które
opisane są w Programie ochrony powietrza i mają na celu obniżenie poziomu stężeń zanieczyszczeń,
w tym poziomu docelowego benzo(a)pirenu.
Mając jednak na uwadze utrzymujące się ponadnormatywne stężenie benzo(a)pirenu, postanowiono
przystąpić również do opracowania Programu ograniczenia niskiej emisji.
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Podstawą formalną opracowania Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Zielona Góra jest
Umowa zawarta dnia 3 sierpnia 2017 r., pomiędzy Gminą Zielona Góra, a Grupą CDE Sp. z o.o.
z siedzibą w Mikołowie.
Zgodnie z zapisami umownymi opracowanie niniejszego dokumentu jest wykonane zgodnie z:
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017 poz. 1875 t.j.);
ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2017 poz. 1868 t.j.);
ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017 poz. 220 t.j. z późn.
zm.);
ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016 poz. 831 t.j.);
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 poz. 519 t.j.
z późn. zm.);
ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U.2017 poz. 1405 t.j.);
ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2017 poz. 1073 t.j. z późn. zm.);
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz. 1332 t.j. z późn. zm.);
ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.

o wspieraniu termomodernizacji i remontów

(Dz.U.2017 poz. 130 t.j. z późn. zm.);
ustawą z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2017 poz. 229
t.j. z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010 poz. 87 t.j.);
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012 poz. 1031);
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2012 poz. 1032);
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji,
których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010 poz. 880);
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków,
w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia (Dz.U.2010 poz. 881);
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których
dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U.2012 poz. 914).
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2.1 Cel i zakres opracowania
Głównym celem PONE dla Miasta Zielona Góra jest redukcja ilości zanieczyszczeń emitowanych do
powietrza w procesie spalania paliw na cele grzewcze w indywidualnych paleniskach. Cel główny
realizowany będzie poprzez cele cząstkowe:
uświadomienie

mieszkańcom

miasta

zagrożeń

środowiskowych

wynikających

z prowadzenia nieracjonalnej gospodarki energetycznej w budynkach poprzez akcję
informacyjną,
wskazanie kierunków działań prowadzących do optymalizacji zużycia energii na cele
grzewcze,
wskazanie korzyści ekonomicznych na etapie eksploatacji wysokosprawnych urządzeń
wykorzystujących paliwo stałe,
wytworzenie

mechanizmu

zachęt

finansowych

dla

przyspieszenia

procesu

modernizacyjnego (pod względem energetycznym) w budynkach.
Celem technicznym realizacji programu jest wymiana niskosprawnych źródeł ciepła w budynkach.
Celem strategicznym programu jest uzyskanie takich norm jakości powietrza, które przyczynią się
m.in. do ograniczenia wielkości emisji B(a)P i wyłączenia Miasta Zielona Góra, z grupy C w zakresie
stężenia benzo(a)pirenu w pyle PM10, według corocznej klasyfikacji Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska. Jako narzędzie do osiągnięcia tego celu przewiduje się realizację działań na
rzecz wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz pogłębienie działań
optymalizujących zużycie energii w obiekcie – poprzez termoizolację podstawowych przegród
zewnętrznych (ocieplenie ścian, dachów/stropów nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej).
Wszelkie możliwe wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych w zakresie realizacji PONE jest
możliwe jedynie przy wykazaniu pozytywnego efektu ekologicznego. Korzyści ekonomiczne
(eksploatacyjne) wynikające z wymiany źródła ciepła interesują przede wszystkim użytkowników
urządzeń. Dla nich efekt ekologiczny jest sprawą ważną, lecz nadal wtórną. Zatem wymierne korzyści
ekonomiczne z realizacji zadań modernizacyjnych dla użytkownika (ewentualne zmniejszenie kosztów
eksploatacyjnych oraz niższe zaangażowanie środków własnych na etapie inwestycyjnym)
wykorzystane zostaną do osiągnięcia celów środowiskowych. Generalnie zakłada się jednak
prowadzenie działań na rzecz wsparcia inwestycyjnego mieszkańców w oparciu o zaangażowanie
środków zewnętrznych, a także środków własnych Gminy.
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3. SPÓJNOŚĆ PONE Z INNYMI OPRACOWANIAMI
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Zielona Góra został opracowany w oparciu o założenia
wynikające z dokumentów strategicznych i programowych wyższego rzędu na szczeblu gminnym,
powiatowym, wojewódzkim i krajowym.
3.1 Dokumenty międzynarodowe
Pakiet klimatyczno-energetyczny
Pakiet klimatyczno-energetyczny, nazywany skrótowo pakietem „3 x 20%” został przyjęty przez
Parlament Europejski i przywódców krajów członkowskich UE w marcu 2007 r. Cele wyznaczone
w pakiecie są następujące:
•

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020 r. w porównaniu
do bazowego 1990 r.,

•

zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 20%
w 2020 r., w tym 10% udziału biopaliw w zużyciu paliw pędnych,

•

zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 r. w porównaniu
do prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię.

Dla Polski zostały wyznaczone następujące cele:
•

możliwość 14% wzrostu emisji w 2020 roku w porównaniu do 2005 roku w sektorach
nieobjętych EU ETS (unijny system handlu uprawnieniami do emisji), kierując się wielkością
Produktu Krajowego Brutto (PKB) na mieszkańca, niższą w Polsce od średniej w UE;

•

zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 15% w 2020 roku, zamiast 20% jak
średnio w UE z uwagi na mniejsze zasoby i efektywność odnawialnych źródeł energii w
Polsce.
3.2 Dokumenty krajowe

Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020
Celem głównym Krajowego Programu Ochrony Powietrza jest poprawa jakości życia mieszkańców
Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków życia, z uwzględnieniem
ochrony środowiska, z jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.
Polityka Klimatyczna Polski
Celem strategicznym polityki klimatycznej jest „włączenie się Polski do wysiłków społeczności
międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu globalnego poprzez wdrażanie zasad zrównoważonego
rozwoju, zwłaszcza w zakresie poprawy wykorzystania energii, zwiększania zasobów leśnych

9

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA ZIELONA GÓRA

i glebowych kraju, racjonalizacji wykorzystania surowców i produktów przemysłu oraz racjonalizacji
zagospodarowania odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie maksymalnych, długoterminowych
korzyści gospodarczych, społecznych i politycznych”.
Polityka Ekologiczna Państwa
Głównym celem 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.
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności
Dokument stanowi najszerszy i najbardziej ogólny element nowego systemu zarządzania rozwojem
kraju. Celem głównym dokumentu jest poprawa jakości życia Polaków mierzona zarówno
wskaźnikami jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB w Polsce.
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r.
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowiska stanowi jedną z 9 zintegrowanych strategii
rozwoju. Dokument uszczegóławia zapisy przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) w dziedzinie energetyki i środowiska, a także przedstawia
ogólną wytyczną dla Polityki energetycznej Polski i innych programów rozwoju, które staną się
elementami systemu realizacji BEiŚ. Ponadto Strategia jest zgodna z celami rozwojowymi określanymi
na poziomie wspólnoty, zawartymi przede wszystkim w dokumencie Europa 2020 – Strategia na
rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz celami
pakietu klimatyczno-energetycznego. BEiŚ jest podstawą dla dalszych prac programowych i
wdrożeniowych, dotyczących w szczególności zagadnień adaptacji do zmian klimatu, ochrony
zasobów

naturalnych

i środowiska przyrodniczego, a także bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. Strategia BEiŚ
służy również określeniu celów i kierunków działań nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
Głównym celem strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest 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 gospodarkę.
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2020

2010

2030

Długookresowa strategia rozwoju kraju (2030)
Strategia rozwoju kraju (2020)*
Strategie zintegrowane
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategia rozwoju transportu (MIiR);
Strategia rozwoju kapitału społecznego (MKiDN);
Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP (MON);
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa (MIiR);
Bezpieczeństwo energetyczne i środowiska (MG/MŚ);
Strategia rozwoju kapitału ludzkiego (MPiPŚ);
Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki (MG);
Krajowa strategia rozwoju regionalnego (MIR);
Sprawne państwo (MAiC).

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju

* Strategia Rozwoju Kraju 2020 - Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo;
dokument utracił swoją moc Uchwałą Nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P z dnia 15 marca 2017 r. poz.
260).

3.3 Dokumenty wojewódzkie
Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2017 – 2020 Nadrzędnym
celem sporządzenia i uchwalenia Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego jest
zapewnienie długotrwałego, zrównoważonego rozwoju województwa gdzie kwestie ochrony
środowiska

traktowane

są

na

równi

z

kwestiami

dotyczącymi

rozwoju

społecznego

i gospodarczego. Program ma stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania
środowiskiem łączącą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na
szczeblu wojewódzkim. Kolejnym celem Programu jest zapewnienie efektywnego i sprawnego
wykorzystania środków finansowych, na zadania wymienione w Programie oraz umożliwienie i
wspieranie pozyskiwania środków przez jednostki samorządowe (na szczeblu wojewódzkim,
powiatowym
i gminnym) na realizację tych zadań.
Działania ujęte w Programie mają na celu dążenie do sukcesywnej poprawy stanu środowiska
w województwie, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, ochronę i rozwój
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walorów środowiska, a także racjonalne gospodarowanie jego zasobami przy uwzględnieniu
konieczności ochrony środowiska.
Program obejmuje następujące obszary interwencji:
1. Ochrona klimatu i jakości powietrza atmosferycznego;
2. Zagrożenia hałasem;
3. Pola elektromagnetyczne;
4. Gospodarowanie wodami;
5. Gospodarka wodno-ściekowa;
6. Zasoby geologiczne;
7. Gleby;
8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów;
9. Zasoby przyrodnicze;
10. Odnawialne źródła energii;
11. Zagrożenia poważnymi awariami.
Program ochrony powietrza
Podstawą do określenia zawartości niniejszego Programu stał się przede wszystkim:
•

Program ochrony powietrza dla Zielonej Góry – miasta na prawach powiatu (uchwała nr
XLI/379/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2009 r. oraz Dz. Urz.
Woj. Lubus. z 2009 roku, poz. 1494);

•

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Zielona Góra ze względu na
przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 (uchwała nr XIV/140/15
Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015 r. oraz Dz. Urz. Woj. Lubus.
z 2015 roku, poz. 2097).

Dokumenty te określają główne obszary problemowe Miasta Zielona Góra w zakresie stanu
powietrza oraz wyznaczają podstawowe kierunki zmian w tej dziedzinie.
•

Dodatkowo uchwalono Program ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz

z Planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie wartości docelowej
arsenu w pyle PM10 (uchwała nr XII/111/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia
7 września 2015 r. oraz Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2015 roku, poz. 1580).
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020
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Głównym celem Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 jest „Wykorzystanie potencjałów
województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki,
zwiększenia spójności regionu oraz efektywnego zarządzania jego rozwojem”.
Z punktu widzenia niniejszego dokumentu najistotniejszy jest cel, związany z ochroną środowiska,
realizowany poprzez:
Cel 1 - Udoskonalenie oraz rozbudowa infrastruktury energetycznej i ochrony środowiska:
a. Optymalizacja rozwoju infrastruktury energetycznej województwa,
b. Racjonalizacja wykorzystania energii,
c. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
d. Zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód powierzchniowych, ochrona wód
podziemnych oraz zapewnienie wszystkim mieszkańcom województwa odpowiedniej jakości
wody do picia,
e. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
Dokument stanowi narzędzie realizacji polityki spójności na obszarze województwa lubuskiego
w perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020. Program realizuje cele województwa określone
w zaktualizowanej 19 listopada 2012 r. Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, zgodnie
z kluczowymi kierunkami rozwoju regionu, poprzez wdrażanie projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uwzględnia następujące osie priorytetowe
powiązane z niniejszym opracowaniem:
Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna
Celem głównym OP3 jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej.
3.4 Dokumenty lokalne
Strategia Rozwoju Zielonej Góry na lata 2012-2022
Dokument składa się z trzech części:
•

diagnozy społeczno-gospodarczej,

•

analizy SWOT wraz z misją, wizją, celami i zadaniami strategicznymi,

•

systemu wdrażania strategii, trybu i zasad oceny efektywności, monitoringu i ewaluacji

Pierwsza część opisuje stan rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. Przedstawiono w niej
podstawowe dane ilościowe i jakościowe charakteryzujące miasto w najważniejszych obszarach jego
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funkcjonowania, wyciągając z zebranych informacji podstawowe wnioski, które następnie były
wykorzystane do zaplanowania celów i zadań strategicznych.
Druga część strategii przedstawia wnioski z przeprowadzonej analizy SWOT, a także misję, wizję, cele
i zadania strategiczne, które zostały wypracowane podczas warsztatów strategicznych, w których
uczestniczyli liderzy życia społeczno-gospodarczego miasta.
Trzecia część zawiera opis procedur, które będą stosowane podczas wdrażania, monitorowania
i ewaluacji strategii rozwoju. Do procedur tych należą m.in. monitorowanie realizacji projektów, tryb
przekazywania informacji i podejmowania decyzji strategicznych.
PONE dla Miasta Zielona Góra wpisuje się w cel strategiczny: Zabezpieczenie energetyczne Miasta
oraz zadanie strategiczne Miasto bezpieczne energetycznie.
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta
Zielona Góra
Miasto Zielona Góra posiada opracowany Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe, który został zaopiniowany przez samorząd województwa lubuskiego
w zakresie koordynacji współpracy z sąsiednimi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką
energetyczną państwa. Projekt założeń dla miasta Zielona Góra określa:
1. ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe;
2. przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
3. możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach
energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz
zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
4. zakres współpracy z innymi gminami.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020
Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to strategiczny dokument dla obszaru funkcjonalnego miasta
wojewódzkiego Zielona Góra, mający wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. PGN
zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie
obszaru funkcjonalnego, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań
ograniczających te ilości.
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Celem opracowania jest analiza zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć, których wcielenie
w życie skutkować będzie zmianą struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszeniem
zużycia energii, czego konsekwencją ma być stopniowe obniżanie emisji dwutlenku węgla na terenie
Zielonej Góry. Cel ten wpisuje się w bieżącą polityką energetyczną i ekologiczną Miasta i jest
wynikiem działań i zobowiązań władz samorządowych.
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4. METODYKA I ZAKRES PRAC
Metodologia opracowania Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Zielona Góra polegała na:
ocenie aktualnego stanu i uwarunkowań środowiska w zakresie niskiej emisji zanieczyszczeń
powietrza w gminie,
weryfikacji dotychczasowych dokumentów i opracowań inwestycyjno-środowiskowych,
wyznaczeniu głównego celu strategicznego i celów taktycznych oraz sformułowaniu
kierunków działań pozwalających na realizację wyznaczonych celów,
określeniu uwarunkowań realizacji Programu w zakresie rozwiązań prawnoinstytucjonalnych
oraz źródeł finansowania,
określeniu zasad monitoringu,
konsultacji poszczególnych etapów tworzenia Programu z Urzędem Miasta.
Podstawą do określenia zawartości niniejszego Programu stał się przede wszystkim: Program ochrony

powietrza dla Zielonej Góry – miasta na prawach powiatu, który został przyjęty uchwałą
nr XLI/379/2009 z dnia 21 września 2009 r. przez Sejmik Województwa Lubuskiego oraz uchwała
nr XIV/140/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia

Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Zielona Góra ze względu na przekroczenie
wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10, a także opracowany w 2015 r. Program ochrony
powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z Planem działań krótkoterminowych ze względu na
przekroczenie wartości docelowej arsenu w pyle PM10 (uchwała nr XII/111/15 Sejmiku Województwa
Lubuskiego z dnia 7 września 2015 r.). Na terenie Zielonej Góry arsen został zidentyfikowany jako
zanieczyszczenie napływowe.
Podstawą do określenia efektu rzeczowego, energetycznego, ekologicznego i ekonomicznego była
inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Miasta Zielona Góra. Dane na potrzeby niniejszego
opracowania pozyskano poprzez:
inwentaryzację bezpośrednią za pomocą ankiety – od drzwi do drzwi – w zakresie
indywidualnych źródeł ciepła1;
korespondencję z Zarządcami budynków wielorodzinnych;
korespondencję z Elektrociepłownią Zielona Góra – w zakresie obiektów przyłączonych do
miejskiej sieci ciepłowniczej oraz planów rozwojowych w tym zakresie;
pozyskanie danych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zakresie
podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza
1

Wzór ankiety stanowi załącznik do niniejszego opracowania.
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z tytułu spalania paliw grzewczych – na tej podstawie określono wielkość emisji generowaną
przez sektor działalności gospodarczej.
Uzyskane dane pozwoliły stworzyć na potrzeby PONE budynek standardowy, na podstawie którego
możliwe było oszacowanie efektów z wdrożenia dokumentu. Ponadto, dane zostały naniesione na
mapę Miasta Zielona Góra celem określenia obszarów, na terenie których przeprowadzenie
modernizacji źródeł ciepła powinno zostać przeprowadzone w pierwszej kolejności. Poniższy rysunek
przestawia podział Miasta na jednostki analityczne ze wskazaniem udziału emisji zanieczyszczeń
powietrza. Największą emisję generują budynki zlokalizowane na terenie „starego” Miasta Zielona
Góra (teren miasta bez dzielnicy Nowe Miasto).
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Rysunek 1: Rozkład % emisji zanieczyszczeń na terenie Miasta Zielona Góra (opracowanie własne na podstawie
uzyskanych danych)
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5. CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ
DO POWIETRZA
5.1 Ogólna charakterystyka Miasta Zielona Góra
Położenie

Zielona Góra to miasto na prawach powiatu, położone w zachodniej Polsce, w województwie
lubuskim. Stanowi siedzibę organów samorządu województwa, Marszałka i Zarządu województwa
lubuskiego, Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz jednostek im podporządkowanych. Należy do
Związku Miast Polskich.
Dnia 1 stycznia 2015 roku Miasto Zielona Góra połączyło się z Gminą Zielona Góra w powiecie
zielonogórskim, konsekwencją czego jest zmiana granic administracyjnych Gminy oraz powiatu
zielonogórskiego. Wyłączony z granic powiatu został obszar Gminy Zielona Góra, który wszedł
w obszar miasta.
Miasto Zielona Góra leży w centralnej części województwa Lubuskiego i obejmuje obszar 278,32 km2.
Graniczy bezpośrednio z następującymi gminami:
Gminą Czerwieńsk,
Gminą Sulechów,
Gminą Zabór,
Gminą Świdnica,
Gminą Nowogród Bobrzański,
Gminą Otyń,
Gminą Kożuchów.
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Rysunek 2:Położenie Miasta Zielona Góra na tle województwa lubuskiego (źródło: www.gminy.pl)

Klimat

Podstawą do określenia warunków klimatycznych jest: średnia temperatura, przeciętne opady, liczba
słonecznych godzin w ciągu dnia oraz średnia wilgotność.
Obszar Miasta Zielona Góra, jest w obszarze przewagi wpływów oceanicznych. Ogólnie jest to strefa
klimatu przejściowego, który charakteryzuje się dużą dynamiką zmienności typów pogody zarówno
w cyklu rocznym, jak i wieloletnim. Jest to spowodowane głównie wpływem rozległego kontynentu
po stronie wschodniej, Oceanu Atlantyckiego po stronie zachodniej oraz wpływem równoleżnikowej
wymiany mas atmosferycznych. Teren odznacza się najwyższymi opadami w województwie lubuskim,
najwcześniej rozpoczyna się tu zima, trwająca średnio 71-77 dni i najdłużej zalega pokrywa śnieżna.
Średnia temperatura roczna z wielolecia wynosi około 8,1ºC (styczeń: -1,3ºC, lipiec: 18,3ºC). W skali
roku średnia liczba dni przymrozkowych, w których temperatura powietrza może wynieść 0ºC wynosi
86, dni mroźnych z ujemną temperaturą powietrza w ciągu całej doby jest 29, zaś dni ciepłych
z temperaturą minimalną powyżej 0ºC jest 250. Izoamplitudy roczne kształtują się na poziomie 19–
20ºC. Suma rocznego opadu wynosi 625-690 mm. Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio przez 45–
65 dni.
Średnia liczba dni pogodnych (zachmurzenie ≤ 20%) w roku wynosi 41, a pochmurnych
(zachmurzenie ≥ 80%) 118 i jest jedną z najmniejszych w Polsce. Mgła pojawia się średnio przez około
20
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50 dni w roku, zaś mgła całodzienna przez około 3 do 5 dni w roku. Usłonecznienie przekracza 1400
godzin w roku, względne najwyższe wartości osiąga w sierpniu i we wrześniu, zaś najniższe w styczniu
i listopadzie. Dni z burzą jest około 20 w roku. Najczęstsze wiatry wieją z sektora zachodniego
(południowo-zachodnie, zachodnie) i stanowią łącznie blisko 52% wiatrów w roku. Obserwowane są
również wiatry z sektora południowego, a w zimie również wiatry z sektora wschodniego. Ich średnia
prędkość wynosi 2,8 m/s. Okres wegetacyjny jest jednym z najdłuższych w Polsce i trwa średnio przez
224 dni.

Rysunek 3: Rozkład kierunków wiatru [%] w Zielonej Górze w 2016 r. (źródło: WIOŚ w Zielonej Górze)

Demografia

Zgodnie z danymi prezentowanymi w Banku Danych Lokalnych, GUS w 2016 roku Miasto Zielona
Góra zamieszkiwane było przez 139 330 mieszkańców. Poniższa tabela przedstawia zmiany liczby
mieszkańców Miasta Zielona Góra w latach 2012-2016. Gwałtowny wzrost liczby mieszkańców
pomiędzy rokiem 2014 a 2015 wynika z połączenia się Gminy Zielona Góra z Miastem, które
formalnie nastąpiło 1 stycznia 2015 roku.

Tabela 1: Liczba mieszkańców Miasta Zielona Góra w latach 2012-2016 (źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS)

2012

2013

2014
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2015

2016
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mężczyźni
kobiety
ogółem

[os.]
56019
63004
119023

[os.]
55750
62655
118405

[os.]
56042
62878
118920

[os.]
65865
72846
138711

[os.]
66133
73197
139330

Na podstawie powyższych danych wyznaczono prognozę liczby mieszkańców Miasta Zielona Góra do
roku 2030. Prognoza zakłada regularny wzrost liczby ludności.

2

Rysunek 4: Prognozowana liczba mieszkańców Miasta Zielona Góra w latach 2017-2030 (opracowanie własne)

Zasoby mieszkaniowe

W 2016 roku na terenie Miasta Zielona Góra odnotowano 58 700 mieszkań, a ich całkowita
powierzchnia użytkowa wyniosła 4 112 845 m2. Poniższa tabela przedstawia zmiany stanu zasobów
mieszkaniowych Miasta Zielona Góra w latach 2012-2016.
Tabela 2: Zasoby mieszkaniowe Miasta Zielona Góra (źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS)

mieszkania
[szt.]
izby [szt.]
powierzchnia
użytkowa
mieszkań [m2]

2

2012

2013

2014

2015

2016

48 746

49 435

50 269

57 575

58 700

177 070

179 268

181 765

216 401

220 003

3 138 788

3 187 791

3 239 818

4 031 874

4 112 845

Prognozy zostały przeprowadzone na podstawie modelu ekonometrycznego y=f(x).

22

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA ZIELONA GÓRA

Na podstawie danych przedstawionych w powyższej tabeli wyznaczono prognozę ogólnej
powierzchni użytkowej mieszkań na terenie Miasta Zielona Góra do roku 2030. Poniższy rysunek
przedstawia trend zmian.

Rysunek 5: Prognoza powierzchni użytkowej mieszkań na terenie Miasta Zielona Góra w latach 2017-2030
(opracowanie własne)
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6. ANALIZA ISTNIEJĄCEGO STANU POWIETRZA W MIEŚCIE
ZIELONA GÓRA
6.1 Charakterystyka i źródła niskiej emisji
Niska emisja powstaje w wyniku procesów spalania paliw w lokalnych kotłowniach i piecach oraz
z procesów spalania paliw w silnikach samochodowych. Procesowi spalania paliw towarzyszy emisja
między innymi takich substancji jak: pyły, tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenki węgla, metale ciężkie.
Znaczący udział w emisji tych substancji mają procesy spalania w domowych piecach grzewczych,
gdzie stosuje się konwencjonalne ogrzewanie węglowe. Paliwem wykorzystywanym w paleniskach
domowych jest najczęściej węgiel o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych (m.in.
wartości opałowej). Niejednokrotnie również stan techniczny indywidualnych kotłów nie odpowiada
wymaganym warunkom technicznym. Urządzenia te charakteryzują się dość niską sprawnością, co
wpływa negatywnie na procesy spalania, i większą zarazem emisję zanieczyszczeń do powietrza.
W domowych paleniskach osiągamy maksymalną temperaturę 500°C, natomiast w spalarniach
odpadów temperatura osiąga wysokość 800 – 1200°C. W takich wysokich temperaturach dochodzi
do likwidacji wielu niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego, substancji, czego nie obserwuje się
w temperaturach poniżej 500°C. Dodatkowo, zły stan techniczny kotłów i przewodów kominowych
pogarsza parametry emisji zanieczyszczeń, co stanowi duże zagrożenie dla życia i zdrowia
użytkowników takich instalacji. Dlatego proces spalania należy rozpatrywać w systemie paliwo –
kocioł - komin. Od tych trzech czynników i ich warunków eksploatacyjnych zależy efektywność
spalania oraz emisja zanieczyszczeń do powietrza. Celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz
podniesienia efektywności energetycznej, a co za tym idzie zmniejszenia emisji substancji, istotna jest
okresowa kontrola stanu technicznego kotłów oraz przeprowadzanie przeglądów kominiarskich.
Zdarza się jednak, że celem zaoszczędzenia niewielkiej ilości środków z domowego budżetu, w
kotłach i piecach spalane są odpady. Powoduje to emisję szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia
substancji, np. benzo(α)pirenu, dioksyn, furanów. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że
emisja substancji następuje z emitorów (kominów), które mają zaledwie kilkanaście lub kilkadziesiąt
metrów wysokości co powoduje, że przy zwartej zabudowie mieszkaniowej, zanieczyszczenia
gromadzą się wokół miejsca ich powstawania, stając się poważnym problemem ekologicznym i
zdrowotnym lokalnych społeczności.
Poza źródłami niskiej emisji związanymi ze spalaniem paliw w sektorze komunalno - bytowym
występują również inne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza. Do źródeł tych zalicza się:
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punktowe źródła emisji, które związane są ze spalaniem paliw w kotłach i piecach oraz
technologią prowadzoną w danym zakładzie (emisja zanieczyszczeń z tych źródeł odbywa się
z emitorów (kominów) dużo wyższych niż w przypadku emisji niskiej),
liniowe

źródła

emisji

(również

zaliczane

do

źródeł

niskiej

emisji),

związane

z transportem (emisja zanieczyszczeń związana jest ze spalaniem paliw w silnikach (tzw.
emisja spalinowa) oraz dodatkowo z procesami ścierania jezdni, opon i hamulców (tzw.
emisja pozaspalinowa), źródłem emisji jest również unoszenie drobin pyłu w wyniku
wzniecania

go

z powierzchni na skutek ruchu pojazdów (tzw. emisja wtórna),
źródła emisji niezorganizowanej, np. otwarte hałdy materiałów sypkich, gleby (emisja
związana jest z występowaniem tzw. erozji wietrznej, której towarzyszy przemieszczanie się
materiału pod wpływem wiatru jako środka transportu).
Na poniższych mapach przedstawiono rozkład emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ogółem do
powietrza ze źródeł przemysłowych w poszczególnych powiatach województwa lubuskiego i w
Mieście Zielona Góra.
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Rysunek 6: Rozkład emisji zanieczyszczeń gazowych ogółem do powietrza ze źródeł przemysłowych w poszczególnych
powiatach województwa lubuskiego (źródło: GUS - stan na dzień 31 XII 2015 r.)
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Rysunek 7: Rozkład emisji zanieczyszczeń pyłowych ogółem do powietrza ze źródeł przemysłowych w poszczególnych
powiatach województwa lubuskiego (źródło: GUS - stan na dzień 31 XII 2015 r.)
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Rysunek 8: Rozmieszczenie podmiotów gospodarczych generujących emisję zanieczyszczeń do powietrza na terenie
Miasta Zielona Góra (opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji)
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Miasto Zielona Góra w całości położone jest w strefie miasto Zielona Góra (kod strefy: PL0802), dla
której uchwalono „Aktualizację Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Zielona Góra ze
względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10”. Miasto położone jest
w południowej części województwa lubuskiego. Region graniczy od zachodu z Niemcami i leży
w bezpośrednim sąsiedztwie metropolii berlińskiej. To sąsiedztwo oraz położenie Zielonej Góry
w pobliżu ważnych, transeuropejskich szlaków komunikacyjnych oraz paneuropejskich korytarzy
stanowi ważne uwarunkowania rozwojowe dla Zielonej Góry, jak również dla całego województwa.

Rysunek 9: Lokalizacja strefy miasto Zielona Góra na terenie województwa lubuskiego (źródło: Roczna ocena jakości
powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań imisji wykonanych w 2016 r.)

Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie dla dwóch grup kryteriów:
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ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi: klasyfikowane są wszystkie strefy,
ustanowionych w celu ochrony roślin: z klasyfikacji wyłączone są strefy-aglomeracje
powyżej 250 tys. mieszkańców oraz strefy-miasta powyżej 100 tys. mieszkańców.
W rocznej ocenie jakości powietrza uwzględnia się substancje, dla których w prawie krajowym (RMŚ
z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu) i w dyrektywach
unijnych (2008/50/WE - CAFE oraz 2004/107/WE) określono normatywne stężenia w postaci
poziomów dopuszczalnych, docelowych i celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na
ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. W ocenach prowadzonych pod kątem spełnienia
kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia uwzględnia się:
dwutlenek siarki SO2,
dwutlenek azotu NO2,
tlenek węgla CO,
benzen C6H6,
ozon O3,
pył zawieszony PM10,
ołów Pb w pyle zawieszonym PM10,
arsen As w pyle zawieszonym PM10
kadm Cd w pyle zawieszonym PM10,
nikiel Ni w pyle zawieszonym PM10,
benzo(a)piren BaP w pyle zawieszonym PM10,
pył zawieszony PM2,5.
Oceny dokonywane pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony roślin obejmują:
dwutlenek siarki SO2,
tlenki azotu NOX,
ozon O3.
Tlenek węgla
Tlenek węgla powstaje w trakcie procesów spalania przy niedoborze tlenu. Naturalnymi źródłami
emisji są erupcje wulkanów i pożary lasów. W ramach działalności człowieka największą emisję tlenku
węgla powodują: przemysł energetyczny, hutniczy i chemiczny. Poza tym znacząca emisja tlenku
węgla pochodzi od spalania paliw w pojazdach samochodowych, kotłach domowych opalanych
węglem,
a także ze spalania odpadów i suchych pozostałości roślinnych. Tlenek węgla może wywołać ogólne
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osłabienie, uczucie duszności, bóle i zawroty głowy, a także zmniejszoną sprawność
psychomotoryczną organizmu. Wysokie stężenia tlenku węgla powodują przyspieszenie akcji serca i
oddechu, zmniejszoną sprawność fizyczną i umysłową organizmu.
Ozon
Ozon (O3) to odmiana tlenu o cząsteczce trójatomowej. Jest to drażniący gaz o barwie
bladoniebieskiej i charakterystycznej woni. Ozon obecny w warstwie atmosfery przy powierzchni ma
negatywny wpływ na zdrowie ludzkie i roślinność. Jest jednym ze składników smogu
fotochemicznego, powstającego głównie latem przy wysokich temperaturach i ciśnieniu w miastach o
bardzo dużym ruchu samochodowym. Ozon może powodować chwilowe zaburzenia funkcji
oddechowych, szybki i płytki oddech oraz bóle głowy, zwłaszcza przy większym wysiłku fizycznym.
Wysokie stężenia ozonu mogą powodować podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych, kaszel
i napady duszności. Możliwe są podrażnienia i swędzenie oczu, bóle klatki piersiowej, podrażnienia
śluzówki, a także choroby dróg oddechowych (nosa, gardła i płuc).
Dwutlenek siarki
Dwutlenek siarki to bezbarwny gaz o ostrym, gryzącym i duszącym zapachu, silnie drażniący drogi
oddechowe. Wchłaniany jest do organizmu człowieka przez błonę śluzową nosa i górny odcinek dróg
oddechowych. Jest trujący dla zwierząt i szkodliwy dla roślin. Gaz ten wchodzi w reakcję z parą
wodną zawartą w powietrzu, w wyniku czego stanowi główną przyczynę powstawania kwaśnych
deszczów. Stanowi także składnik smogu w wielkich aglomeracjach miejskich. Dwutlenek siarki
powstaje
w wyniku spalania paliw kopalnych zawierających siarkę - zarówno w zakładach przemysłowych,
lokalnych kotłowniach, jak również w indywidualnych kotłach grzewczych. Dwutlenek siarki może
powodować podrażnienie górnych dróg oddechowych, a także zaostrzenie schorzeń powodujących
podrażnienie spojówek i skóry. Wysokie stężenia dwutlenku siarki mogą wywołać ostre choroby
górnych dróg oddechowych.
Dwutlenek azotu
Dwutlenek azotu to brunatny, silnie toksyczny gaz o ostrym zapachu. Jest to substancja
oddziaływująca w sposób szkodliwy na roślinność i zdrowie ludzkie. Głównymi źródłami emisji
dwutlenku azotu są transport drogowy, energetyka zawodowa oraz lokalne systemy grzewcze. Na
terenach dużych miast dominuje wpływ spalin samochodowych, dlatego największe zanieczyszczenia
najczęściej

występują

w sąsiedztwie ruchliwych ulic. Większą emisję tlenków azotu powodują pojazdy z silnikami Diesla.
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Dwutlenek azotu może powodować podrażnienie dróg oddechowych oraz większą podatność na
infekcje układu oddechowego. Przyczynia się do obniżenia odporności ustroju i zwiększenia ryzyka
infekcji płuc, a także zaostrzenia objawów o charakterze astmatycznym oraz chorób spojówek.
Benzen
Benzen jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków organicznych, otrzymywanych z
ropy naftowej. Toksyczny, rakotwórczy, wykazuje działanie narkotyczne. Otrzymywany jest na wielką
skalę w czasie przeróbki węgla kamiennego (smoła węglowa) i ropy naftowej. Ze względu na
zawartość benzenu w benzynie i spalinach silników samochodowych oraz w dymie tytoniowym
narażenie ludzi na obecność benzenu w powietrzu staje się istotnym problemem. Innym źródłem
narażenia na benzen jest obecność benzenu w produktach spożywczych i w wodzie pitnej. Benzen
wchłania

się

głównie

w postaci par drogą oddechową, a ciekły benzen jest wchłaniany przez skórę. U ludzi ostre zatrucia
benzenem o dużych stężeniach prowadzą do śmierci, poprzedzonej objawami narkotycznymi,
arytmią serca i zaburzeniem oddychania.
Pył zawieszony PM10 i PM2,5
Pył zawieszony jest mieszaniną niezwykle małych cząstek. Pyłem zawieszonym PM10 są wszystkie
cząstki mniejsze niż 10µm, natomiast w przypadku PM2,5 osiągają mniejsze rozmiary niż 2,5 µm.
Zanieczyszczenia pyłowe posiadają zdolność do adsorpcji na swojej powierzchni innych, bardzo
szkodliwych zanieczyszczeń (dioksyn i furanów, metali ciężkich, czy wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych, w tym B(a)P). Pyły zawieszone przede wszystkim emitowane są
bezpośrednio z takich źródeł jak pożary, unoszenia się pyłu z placów budowy, dróg niepokrytych
asfaltem, procesów spalania. Pył zawieszony ma bardzo negatywne oddziaływanie na zdrowie
ludzkie. Ze względu na swoje małe rozmiary, z łatwością może przedostawać się do płuc,
powodując zatrucie, zapalenia górnych dróg oddechowych, pylicę, nowotwory płuc, choroby
alergiczne i astmę. Ze względu na swoje mikroskopijne rozmiary pył PM2,5 posiada zdolność
przedostawania się głęboko do płuc - pęcherzyków płucnych, powodując ich trwałe uszkodzenie
oraz do krwi.
Benzo(a)piren
Benzo(a)piren należy do grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Jest to
związek trwały w środowisku, o niskiej lotności oraz rozpuszczalności w wodzie. Dodatkowo posiada
zdolność do adsorpcji na powierzchni pyłów (np. PM10 i PM2.5). Do naturalnych źródeł emisji można
zaliczyć pożary lasów, wybuchy wulkanów, czy wypalanie traw. W wyniku działalności człowieka
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benzo(a)piren uwalniany jest do środowiska w wyniku emisji ze spalania paliw kopalnych oraz
odpadów czy działalności przemysłu. Obecny jest również w spalinach samochodowych oraz dymie
papierosowym. Benzo(a)piren może powstawać w żywności na wskutek długotrwałej obróbki
termicznej (np. grillowania, smażenia czy wędzenia). Wykazano, że związek ten ma silne działanie
kancerogenne, mutagenne czy teratogenne (negatywnie wpływające na rozwój płodu). Dodatkowo
posiada zdolność do biakaumulacji, w wyniku czego może on być kumulowany w tkankach przez
dłuższy czas oraz może być metabolizowany do jeszcze bardziej reaktywnych pochodnych.
Ołów
Ołów jest pierwiastkiem zaliczanym do metali ciężkich. Ze względu na swoje właściwości
fizykochemiczne znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jest on zanieczyszczeniem
typowo antropogenicznym, ok. 96% ołowiu zawartego w atmosferze pochodzi z kopalni rud metali,
ze składowisk złomu, produkcji farb oraz elektrociepłowni spalających węgiel. Do organizmu
człowieka, ołów przede wszystkim przedostaje się przez drogi oddechowe, w postaci pyłu. Po
wchłonięciu do organizmu ołów transportowany jest za pomocą układu krążenia do poszczególnych
narządów organizmu, gdzie ulega bioakumulacji. Ze względu na przepuszczalność ołowiu przez
łożysko, stanowi on również zagrożenie dla płodu. Może to przyczyniać się do późniejszych odchyleń
w rozwoju umysłowym dziecka. Długotrwałe narażenie na ołów dla dorosłego człowieka może wiązać
się
z późniejszymi problemami z układem krążenia, immunologicznym czy nerwowym.
Arsen
Arsen jest pierwiastkiem należącym do grupy metali ciężkich. Do źródeł naturalnych arsenu przede
wszystkim należy zaliczyć wybuchy wulkanów czy falowanie wód. W wyniku działalności człowieka
pierwiastek ten uwalniany jest na wskutek spalania węgla, produkcji akumulatorów, wydobycia
surowców mineralnych oraz nawożenia gleb. Krótkotrwałe narażenie może powodować przemijające
schorzenia lub dolegliwości (wymioty, biegunka). Długotrwała ekspozycja przyczynia się do kumulacji
arsenu w niektórych narządach (wątrobie, kościach, skórze). W związku z tym może się to przyczyniać
się do pojawienia się zmian skórnych, uszkodzenia organów. Dodatkowo, związki arsenu wykazują
działanie kancerogenne oraz mutagenne.
Kadm
Kadm występuje we wszystkich elementach środowiska, jednak bardzo rzadko w stanie wolnym.
Najczęściej obecny jest w postaci związanej w rudach cynku, miedzi lub ołowiu. Do środowiska
przedostaje się w wyniku wydobycia oraz przeróbki rud, hutnictwa metali ciężkich, wraz ze ściekami
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z procesów galwanizacji, produkcji barwników oraz nawozów fosforowych. Znaczny udział związków
kadmu uwalniany jest do atmosfery w wyniku spalania paliw kopalnych. Kadm charakteryzuje się
wysoką toksycznością, znacznie wyższą niż arsen. Do organizmu ludzkiego przede wszystkim przedostaje
się drogami oddechowymi, w znacznie mniejszym stopniu wraz z pokarmem. Kadm jest pierwiastkiem
bardzo łatwo ulegającym bioakumulacji w różnych tkankach i narządach (wątrobie, nerkach, kościach),
przy czym szczególnie narażone są nerki. Głównym objawem zatrucia przewlekłego jest rozedma płuc oraz
uszkodzenie czynności nerek.

Nikiel
Nikiel jest naturalnym elementem skorupy ziemskiej, jego niewielkie stężenie obecne jest we
wszystkich elementach środowiska. W powietrzu najbardziej rozpowszechnionymi formami niklu są
jego siarczany oraz tlenki. Głównym źródłem niklu w środowisku jest spalanie węgla, ropy naftowej,
również produkcja stali oraz procesy galwaniczne. Organizm człowieka może być narażony na
działanie niklu poprzez drogi oddechowe, wodę pitną, pokarm oraz dym papierosowy. Szkodliwy
wpływ niklu na zdrowie ludzkie szczególnie dotyczy osób, które są stale narażone na negatywne
oddziaływanie ze względu na wykonywanie swojej pracy zawodowej oraz palenie papierosów.
Chroniczne narażenie na nikiel możne objawiać się atakami astmy, zapaleniem skóry. Dodatkowo ma
tendencję

do

kumulacji

w tkance płucnej oraz chłonnej. Możliwe działanie rakotwórcze na człowieka.
Rtęć
Główne antropogeniczne źródła emisji rtęci do powietrza atmosferycznego to: spalanie paliw stałych,
płynnych i gazowych, produkcja cementu, hutnictwo metali żelaznych i nieżelaznych, procesy
przemysłowe stosujące rtęć i jej związki oraz spalanie odpadów. Rtęć i jej związki charakteryzują się
dużą aktywnością chemiczną i biologiczną oraz zmiennością postaci występowania, co powoduje, że
są one włączane w różne cykle obiegu w przyrodzie. W zależności od postaci rtęci objawy zatrucia
mogą być całkowicie różne. Objawy ostrego zatrucia rtęcią pierwiastkową lub jej solami
charakteryzują się metalicznym posmakiem w ustach, ślinotokiem, krwawieniem dziąseł, brakiem
apetytu i mdłościami. Objawy przewlekłego zatrucia rtęcią mogą pojawiać się po 3-4 latach
chronicznego narażenia. Do głównych oznak można zaliczyć drżenie rąk, powiek oraz warg,
patologiczne zwiększona pobudliwość, uszkodzenie wielu organów oraz centralnego i obwodowego
układu nerwowego.
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6.2 Ocena jakości powietrza
Oceny jakości powietrza i wynikające z nich działania odnoszone są do obszarów nazywanych
strefami. Ocena za rok 2016 jest wykonywana w układzie stref zgodnym z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza
(Dz. U. z 2012 r. poz. 914). Ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim wykonano w oparciu
o wyniki badań imisji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzonych w 2016 r. na terenie
województwa przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. W ocenie
wykorzystano wyniki pomiarów z 7 stałych stacji monitoringu powietrza, w tym 6 stacji wykonujących
pomiary automatyczne i manualne i 1 stacji wykonującej jedynie pomiary manualne.
Ocena jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia ludzi przeprowadzona została na podstawie
wyników badań z:

•

6 stanowisk pomiaru SO2,

•

6 stanowisk pomiaru NO2,

•

5 stanowisk pomiaru CO,

•

2 stanowisk pomiaru C6H6,

•

6 stanowisk pomiaru pyłu zawieszonego PM10,

•

6 stanowisk pomiaru ołowiu, arsenu, kadmu i niklu zawartego w pyle zawieszonym PM10,

•

6 stanowisk pomiaru benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10,

•

6 stanowisk pomiaru O3,

•

3 stanowisk pomiaru pyłu zawieszonego PM2,5.
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Lp.

Nazwa

Krajowy kod
stacji

Metoda
pomiaru

Adres

Badane substancje
Metoda automatyczna:
benzen tlenek węgla, m-p-ksylen, tlenek azotu, dwutlenek azotu, tlenki azotu,
ozon, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2.5, dwutlenek siarki, toluen

1.

Zielona Góra

LuZielKrotka

automatyczna
manualna

Zielona Góra, 65-001,
Krótka

2.

Gorzów Wlkp. ul.
Kosynierów
Gdyńskich

LuGorzKosGdy

automatyczna
manualna

Gorzów Wlkp., 66-400,
Kosynierów Gdyńskich

3.

4.

Smolary Bytnickie

Wschowa

LuSmolBytnic

LuWsKaziWiel

automatyczna

automatyczna
manualna

Metoda manualna:
arsen w PM10,benzo(a)antracen w PM10, benzo(a)piren w PM10,
benzo(b)fluoranten w PM10, benzo(j)fluoranten w PM10 benzo(k)fluoranten w
pm10, kadm w PM10, dibenzo(a,h)antracen w PM10, formaldehyd indeno (1,2,3-cd)
piren w PM10, nikiel w PM10, ołów, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2.5
Metoda automatyczna:
benzen, tlenek węgla, etylobenzen, M-P-ksylen, tlenek azotu, dwutlenek azotu,
tlenki azotu, ozon, pył zawieszony PM10, dwutlenek siarki, toluen
Metoda manualna:
arsen w PM10, benzo(a)piren w PM10, kadm w PM10, nikiel w PM10, ołów, pył
zawieszony PM10
Metoda automatyczna:
tlenek azotu, dwutlenek azotu, tlenki azotu, ozon, dwutlenek siarki

Smolary Bytnickie,
66-630

Metoda manualna:
formaldehyd
Metoda automatyczna:
tlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek azotu, tlenki azotu, ozon, pył zawieszony
PM10, dwutlenek siarki

Wschowa, 67-400,
Kazimierza Wielkiego

Metoda manualna:
arsen w PM10, benzo(a)piren w PM10, kadm w PM10, nikiel w PM10, ołów, pył
zawieszony PM10, pył zawieszony PM2.5
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Lp.

5.

6.

7.

Nazwa

Sulęcin

Żary

Gorzów Wlkp. ul.
Piłsudskiego

Krajowy kod
stacji

LuSulecDudka

LuZarySzyman

LuGorzPilsud

Metoda
pomiaru

Adres

Badane substancje
Metoda automatyczna:
tlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek azotu, tlenki azotu, ozon, pył zawieszony
PM10, dwutlenek siarki

automatyczna
manualna

Sulęcin, 69-200, Dudka

automatyczna
manualna

Żary, 68-200,
Szymanowskiego 8

manualna

Gorzów Wlkp., 66-400,
Piłsudskiego

Metoda manualna:
arsen w PM10, benzo(a)piren w PM10, kadm w PM10, nikiel w PM10, ołów, pył
zawieszony PM10
Metoda automatyczna:
tlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek azotu, tlenki azotu, ozon, pył zawieszony
PM10, dwutlenek siarki
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Metoda manualna:
arsen w PM10, benzo(a)piren w PM10, kadm w PM10, formaldehyd, nikiel w PM10,
ołów, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2.5
Metoda manualna:
arsen w PM10, benzo(a)piren w PM10, kadm w PM10, nikiel w PM10, ołów, pył
zawieszony PM10, pył zawieszony PM2.5
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Tabela 3: Zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z
uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia i ochrony roślin w latach 2013-2016 rok (źródło: WIOŚ
Zielona Góra)

Strefa
podlegająca
ocenie
m. Gorzów
Wlkp.
m. Zielona
Góra
strefa
lubuska

Strefa
podlegająca
ocenie
m. Gorzów
Wlkp.
m. Zielona
Góra
strefa
lubuska

Strefa
podlegająca
ocenie
m. Gorzów
Wlkp.
m. Zielona
Góra
strefa
lubuska

Strefa
podlegająca
ocenie
m. Gorzów
Wlkp.
m. Zielona
Góra
strefa
lubuska

2012
Ochrona zdrowia ludzi
SO2

NO2

CO

C6H6

O3

PM10

PM2,5

As

Cd

Ni

Pb

BaP

A

A

A

A

A/D2

C

A

A

A

A

A

C

A

A

A

A

A/D2

A

A

A

A

A

A

C

A

A

A

A

A/D2

C

A

C

A

A

A

C

2013
Ochrona zdrowia ludzi
SO2

NO2

CO

C6H6

O3

PM10

PM2,5

As

Cd

Ni

Pb

BaP

A

A

A

A

A/D2

C

A

A

A

A

A

C

A

A

A

A

A/D2

A

A

C

A

A

A

C

A

A

A

A

A/D2

C

A

C

A

A

A

C

2014
Ochrona zdrowia ludzi
SO2

NO2

CO

C6H6

O3

PM10

PM2,5

As

Cd

Ni

Pb

BaP

A

A

A

A

A/D2

C

A

A

A

A

A

C

A

A

A

A

A/D2

C

A

A

A

A

A

C

A

A

A

A

A/D2

C

A

A

A

A

A

C

2015
Ochrona zdrowia ludzi
SO2

NO2

CO

C6H6

O3

PM10

PM2,5

As

Cd

Ni

Pb

BaP

A

A

A

A

A/D2

C

A

A

A

A

A

C

A

A

A

A

A/D2

A

A

A

A

A

A

C

A

A

A

A

A/D2

A

A

A

A

A

A

C
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Strefa
podlegająca
ocenie
m. Gorzów
Wlkp.
m. Zielona
Góra
strefa
lubuska

2016
Ochrona zdrowia ludzi
SO2

NO2

CO

C6H6

O3

PM10

PM2,5

As

Cd

Ni

Pb

BaP

A

A

A

A

A/D2

C

A

A

A

A

A

C

A

A

A

A

A/D2

A

A

A

A

A

A

C

A

A

A

A

C/D2

C

A

A

A

A

A

C

Na terenie strefy miasto Zielona Góra nie prowadzono badań w celu ochrony roślin, ponieważ dla
stref-miast powyżej 100 tys. mieszkańców takiej klasyfikacji się nie prowadzi.

Benzo(a)piren
Na terenie miasta w latach 2013-2016 stwierdzono przekroczenie wartości docelowej stężenia
średniorocznego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 – klasa C. Dlatego też, poniżej
dokonano analizy średniorocznych stężeń benzo(a)pirenu w latach 2009-20173.

Rysunek 10: Średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu w powietrzu na stanowisku pomiarowym w Zielonej Górze w latach
2009-2016 (źródło: WIOŚ Zielona Góra)

Analizując dane przedstawione na powyższym rysunku należy stwierdzić, iż najwyższą emisję
benzo(a)pirenu odnotowano w 2013 roku (2,71 ng/m3), najniższą natomiast w 2011 roku (1,51

3

W chwili opracowania niniejszego PONE, WIOŚ nie opublikował jeszcze Raportu o stanie powietrza za rok
2017. Natomiast dostępne były wyniki pomiarów średniorocznych stężeń benzo(a)pirenu na stacji pomiarowej
w Zielonej Górze.
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ng/m3). W analizowanym okresie, każdorazowo przekroczony został poziom docelowy w zakresie
emisji benzo(a)pirenu.
Tabela 4: Stężenie benzo(a)pirenu w powietrzu w poszczególnych miesiącach w latach 2014-2016
(źródło: WIOŚ Zielona Góra)

ROK
jednostka
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
wartość średnia
minimum
maksimum

2014
[ng/m3]
6,94
7,77
0,29
0,09
0,05
0,11
0,29
1,63
4,18
5,38
2,62
(poz. doc.:
1 ng/m3)
0,05
7,77

2015
[ng/m3]
4,05
4,49
3,5
1,49
0,36
0,15
0,38
1,62
3,62
3,77
2,12
(poz. doc.:
1 ng/m3)
0,15
4,49

2016
[ng/m3]
7,06
2,79
2,01
1,21
0,27
0,08
0,06
0,06
1,93
5,17
4,69
2,13
(poz. doc.:
1 ng/m3)
0,06
7,06

2017
[ng/m3]
5,47
3,85
1,82
0,98
0,65
0,24
0,15
0,58
0,58
1,13
3,25
3,56
1,88

(poz. doc.:
1 ng/m3)
0,15
5,47

Z powyższej tabeli wynika, iż najwyższe stężenie benzo(a)pirenu występuje w miesiącach zimowych,
co jest bezpośrednio związane ze spalaniem paliw grzewczych.
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Pozostałe zanieczyszczenia powietrza
Poniższa tabela przedstawia średnioroczne stężenia pozostałych zanieczyszczeń powietrza na stacji
pomiarowej w Zielonej Górze wraz z wskazaniem wartości dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń.
Tabela 5: Stężenia zanieczyszczeń powierza na terenie Miasta Zielona Góra w latach 2014-2016 (źródło: WIOŚ Zielona
Góra)

Substancja
Jednostka

2014

SO2

NO2
3

NOx

3

NO

3

O3
3

CO
3

C6H6
3

PM10 PM2.5

3

3

[µg/m ] [µg/m ] [µg/m ] [µg/m ] [µg/m ] [µg/m ] [µg/m ] [µg/m ]

3

[µg/m ]

wartość średnia

6,5

17

25

5

52

243

0,5

28

25

minimum

4,9

11

14

2

19

127

0,1

14

12

maksimum

10,9

22

34

10

72

396

1,2

41

52

6,1
4,1

18
12

24
14

4
2

59
34

257
94

0,5
0,2

24
16

22
14

7,4

24

39

11

98

369

1

39

36

7,2
5,9

18
12

26
15

5
2

49
23

292
155

0,6
0,1

23
13

21
14

10,3

26

43

12

78

533

1,7

41

39

20

40

30

5

40

25

wartość średnia
2015
minimum
maksimum
wartość średnia
2016
minimum
maksimum
Poziom dopuszczalny

Monitoring chemizmu opadów

Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża został
uruchomiony w 1998 roku jako jedno z zadań podsystemu monitoringu jakości powietrza
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Celem tego monitoringu jest określanie w skali kraju
rozkładu ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do podłoża w ujęciu
czasowym i przestrzennym.
W 2016 roku sieć pomiarowo-kontrolna składała się z 22 stacji badania chemizmu opadów
atmosferycznych, gwarantujących reprezentatywność pomiarów dla oceny obszarowego rozkładu
zanieczyszczeń oraz ze 162 posterunków opadowych charakteryzujących pole średnich sum opadów
dla obszaru Polski.
Poniżej zestawiono procentowy udział próbek dobowych opadów atmosferycznych zebranych na
stacji monitoringowej w Zielonej Górze w 2016 roku w podziale na sześć klas wartości pH.
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Tabela 6: Procentowy udział próbek dobowych opadów atmosferycznych zebranych na stacji monitoringowej w Zielonej
Górze w 2016 roku (źródło: Wyniki badań chemizmu opadów atmosferycznych w 2016 r.)

W Zielonej Górze wartości pH mieściły się od 4,18 do 7,04 (średnia roczna ważona pH – 5,15). W 57%
stwierdzono „kwaśne deszcze” – opady o wartości pH poniżej 5,6, oznaczającej naturalny stopień
zakwaszenia wód opadowych, wskazując na zawartość w nich mocnych kwasów mineralnych.
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7. CELE PONE DLA MIASTA ZIELONA GÓRA
Głównym celem Programu Ograniczenia Emisji dla Miasta Zielona Góra jest redukcja emisji
zanieczyszczeń do atmosfery w procesie spalania paliw na cele grzewcze w indywidualnych
budynkach mieszkalnych.
Cel główny realizowany będzie poprzez cele cząstkowe:

•

uświadomienie mieszkańcom Miasta zagrożeń środowiskowych wynikających z prowadzenia
nieracjonalnej gospodarki energetycznej w budynkach,

•

wskazanie kierunków działań prowadzących do optymalizacji zużycia energii na cele grzewcze
oraz zużycia energii elektrycznej, w tym wykorzystujących jej odnawialne źródła,

•

wskazanie korzyści ekonomicznych na etapie eksploatacji wysokosprawnych urządzeń,

•

wytworzenie mechanizmu zachęt finansowych dla przyspieszenia procesu modernizacyjnego
(pod względem energetycznym) w budynkach.

Celem technicznym realizacji Programu jest wymiana niskosprawnych źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych na nowe, wysokosprawne jednostki.
Realizacja Programu przyczyni się do osiągnięcia wymiernych efektów:

•

ekologicznych – związanych z obniżeniem emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do
atmosfery,

•

ekonomicznych – wynikających ze zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych oraz niższego
zaangażowania środków własnych inwestorów na etapie inwestycji.

Należy mieć na uwadze, że osiągnięcie efektu ekologicznego jest warunkiem uzyskania przez
jednostkę samorządu terytorialnego wsparcia ze środków zewnętrznych, przede wszystkim ze źródeł
preferencyjnych. Osiągnięcie korzyści ekonomicznych interesuje przede wszystkim mieszkańców –
inwestorów, dla których efekt ekologiczny jest sprawą wtórną. Niemniej jednak, efekt zachęty
w postaci finansowego wsparcia wymiany źródeł ciepła lub instalacji odnawialnych źródeł energii
zapewni osiągnięcie zamierzonych efektów, zarówno przez Miasto, jak i uczestników Programu.
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8. ANALIZA ANKIET WRAZ Z PREZENTACJĄ WYNIKÓW
Wśród zankietyzowanych obiektów przeważają budynki jednorodzinne – 84%. Liczba mieszkańców
w obiekcie wahała się w granicach od 1 do powyżej 5. Głównie budynki zamieszkiwane są po 3 osoby
- 23,7% ankietyzowanych, a najmniej bo tylko 4,5% to po jednej osobie w budynku. Poniższy wykres
przedstawia szczegółowe dane.

Rysunek 11: Liczba mieszkańców w budynku (źródło: ankietyzacja mieszkańców)

Następnie ankietowani odpowiadali na pytanie odnośnie wieku budynku oraz ogrzewanej
powierzchni użytkowej (m2). Najwięcej zankietyzowanych obiektów zostało wybudowanych w latach
1976-2000 (24,6%), a najmniej przed rokiem 1900, co stanowiło jedynie 3,5%. Należy również
zauważyć, że znaczna część budynków z terenu Miasta jest nowa i została wybudowana po roku 2000
– 21,6%.

Rysunek 12: Wiek ankietyzowanych budynków (źródło: ankietyzacja mieszkańców)
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Rysunek 13: Powierzchnia ogrzewanych budynków (źródło: ankietyzacja mieszkańców)

Zdecydowana większość zankietyzowanych budynków (54,1%) zajmuje powierzchnię poniżej 100 m2.
Znikoma część obiektów (0,9%) to budynki powyżej 300 m2.
Następnie ankietowani odpowiadali na pytanie odnośnie sposobu ogrzewania budynku. Wśród
rodzaju ogrzewania przeważa ogrzewanie centralne (90,8%). Poniżej zaprezentowano procentowy
udział poszczególnych typów paliw opałowych stosowanych na terenie Miasta Zielona Góra.

Rysunek 14: Rodzaj paliw stosowanych do ogrzewania budynków (źródło: ankietyzacja mieszkańców)

Zdecydowana większość mieszkańców (51,6%) do ogrzewania budynków stosuje gaz ziemny. 26,2%
ankietowanych ogrzewa węglem, a 16,4% drewnem. Pozostałe rodzaje paliw są stosowane
w znikomych ilościach. Niewielki procent mieszkańców (0,3%) do ogrzewania mieszkań stosuje
odnawialne źródła energii.
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Kolejnym punktem ankiety była charakterystyka kotła. Mieszkańcy podawali m.in. moc kotła oraz
jego wiek. Ponad 80% kotłów jest o mocy pomiędzy 10 a 20 kW.

Rysunek 15: Moc kotłów [kW] (źródło: ankietyzacja mieszkańców)

Rysunek 16: Wiek kotła (źródło: ankietyzacja mieszkańców)

Zdecydowana większość kotłów plasuje się w przedziale wiekowym od 6 do 10 lat – 47,1%.
Najstarszych kotłów (powyżej 10 lat) odnotowano 31,2%.
Planowaną wymianą źródeł ciepła zainteresowanych jest ogólnie 27,4% mieszkańców, w tym 7,7%
mieszkańców zainteresowanych jest odnawialnymi źródłami energii (głównie kolektory słoneczne
i fotowoltaika).
W pierwszej kolejności należy dążyć do wymiany przestarzałych kotłów na niskoemisyjne
w budownictwie jednorodzinnym. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, iż 80% budynków
użyteczności publicznej oraz 67% budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza jako
źródło ciepła wykorzystuje paliwo gazowe. Wśród budynków wielorodzinnych, największa liczba
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mieszkań opalanych ze źródeł indywidualnych administrowana jest przez Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Zielonej Górze. Pozostałe budynki wielorodzinne przyłączone są do miejskiego
systemu ciepłowniczego.

9. ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘĆ
REDUKCJI EMISJI
9.1 Zakres analizowanych przedsięwzięć
Zgodnie z założeniami, podstawowym kierunkiem, jaki postawiono przed Programem jest wdrażanie
działań prowadzących do obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wyminę
niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz pieców węglowych, na nowoczesne urządzenia
grzewcze. Ponadto, w zakres rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń
poprzez ograniczenie zużycia paliw włączona jest szeroko pojęta termorenowacja budynków,
w zakres której wchodzą głównie:
wymiana okien,
ocieplenie ścian,
ocieplenie stropodachu (dachu).
Innym skutecznym sposobem na ograniczenie emisji ze spalania paliw jest przyłączenie obiektów do
miejskiego systemu ciepłowniczego, a także zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Wymiana źródeł ciepła
Wymiana niskosprawnego źródła ciepła jest w gospodarce komunalnej najbardziej efektywnym
energetycznie przedsięwzięciem w stosunku do poniesionego kosztu. Zastosowanie sprawniejszego
urządzenia przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii zawartej w paliwie, lecz niejednokrotnie
zmniejszenie to może rekompensować (a nawet przekraczać) wzrost kosztów ogrzewania przy
przejściu z węgla na bardziej przyjazny środowisku naturalnemu, ale droższy nośnik energii (gaz
ziemny, olej opałowy i energia elektryczna). Ostatecznie wyboru rodzaju i typu źródła ciepła
dokonuje użytkownik, lecz najważniejszymi kryteriami wyboru urządzenia jakimi będzie się kierował
Operator Programu wspierając użytkownika jest kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium
ekologiczne.
Przy wymianie kotłów na paliwo stałe należy kierować się rozporządzeniem Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, które określa
graniczne wartości emisji zanieczyszczeń wynikających ze spalania paliw. Graniczne wartości emisji
zostały przedstawione poniżej.
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Tabela 7: Graniczne wartości emisji (źródło: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r.)

Graniczne wartości emisji

Sposób zasilania

mg/m3 przy 10% O24

paliwem

CO

OGC

Pył

Ręczny

700

30

60

Automatyczny

500

20

40

KOTŁY WĘGLOWE Z AUTOMATYCZNYM PODAJNIKIEM PALIWA
Na polskim rynku producenci kotłów z mechanicznym podajnikiem paliwa oferują w sprzedaży
jednostki o mocach od 15 kW do 1,5 MW, zaś sprawność kotłów automatycznych sięga nawet ponad
90%. Wydatki poniesione na wymianę kotła i adaptację kotłowni rekompensuje późniejsza tania
eksploatacja.

Koszt

produkcji

ciepła

w

kotłach

niskoemisyjnych

z

zastosowaniem

wysokogatunkowego paliwa jest do 40% niższy od ogrzewania za pomocą tradycyjnych kotłów
węglowych. Praca kotła automatycznego, podobnie jak w kotłach olejowych i gazowych, sterowana
jest układem automatyki, pozwalającym utrzymać zadaną temperaturę w ogrzewanych
pomieszczeniach oraz regulację temperatury w ciągu doby. Ponadto palenisko w tego typu kotłach
wyposażone jest w układ samoczyszczący. W małych kotłach uzupełnianie zasobnika węglowego
odbywa się raz na 3-6 dni, bez konieczności dodatkowej obsługi. Węgiel dozowany jest do paleniska
za pomocą podajnika mechanicznego w dokładnych ilościach, gdzie następnie jest spalany pod
nadmuchem powietrza zapewniając żądany komfort cieplny pomieszczeń. Ponadto ilość
wytwarzanego popiołu jest niewielka, co jest spowodowane efektywnym spalaniem oraz tym, że
kotły te przystosowane są do spalania odpowiednio przygotowanych wysokogatunkowych rodzajów
węgla. Użycie paliwa złej jakości może spowodować zapchanie podajnika paliwa lub powstanie zbyt
dużej zgorzeliny w palenisku, co grozi uszkodzeniem kotła. W urządzeniach tych nie można spalać
również odpadów komunalnych i bytowych, powodujących trudne do oszacowania emisje, w tym
również związków bardzo szkodliwych (jak np. dioksyny i furany), a co nadal jest popularne przy
stosowaniu tradycyjnych palenisk węglowych. W wielu urządzeniach producenci dopuszczają
spalanie biomasy w formie odpowiednio przygotowanych pelletów, ale również w ostatnim czasie
coraz bardziej popularne stają się kotły opalane miałem węglowym wysokiej jakości. Początkowo
urządzenia te pochodziły wyłącznie z importu. Obecnie istnieje duża grupa producentów krajowych

4

Graniczne wartości emisji wyraża się w miligramach substancji na metr sześcienny gazów odlotowych
o
odniesiony do temperatury 0 C, ciśnienia 1013 mbar oraz gazu suchego.
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oferujących nowoczesne zautomatyzowane kotły węglowe wraz ze stosownym atestem
energetycznym i znakiem bezpieczeństwa ekologicznego.
KOTŁY WĘGLOWE KOMOROWE ZASYPOWE
W kotłach komorowych zasypowych paliwo spala się na ruszcie stałym, w dużej komorze spalania,
mieszczącej porcję paliwa wystarczającą na okres pracy kotła od kilku do kilkunastu godzin,
z cyklicznym ręcznym uzupełnianiem paliwa w komorze spalania. Kotły te wymagają obsługi. Kilka
razy dziennie (kiedy jest zimno – częściej, kiedy jest ciepło – rzadziej) trzeba dosypać paliwo do
komory kotła oraz przegrabić żar na ruszcie (aby usunąć popiół i żużel oraz zapewnić odpowiedni
przepływ powietrza przez złoże paliwa). Regulacja procesu spalania w takim kotle praktycznie nie
istnieje, toteż ich sprawności nie są wysokie.
Kotły komorowe zasypowe, zwane również kotłami rusztowymi komorowymi, potocznie dzielone są
na kotły ze spalaniem górnym i dolnym. Taki podział nie jest poprawny z technicznego punktu
widzenia, dlatego też często te same kotły zaliczane są do jednej lub do drugiej grupy, w zależności
od indywidualnej interpretacji osoby oceniającej.
W kotle rusztowym komorowym o najprostszej konstrukcji, paliwo spala się na ruszcie znajdującym
się w dolnej części komory paliwowej (powietrze doprowadzane jest od dołu pod ruszt), zaś spaliny –
po przejściu przez całe złoże paliwa – odprowadzane są do wymiennika ciepła znad złoża paliwa, u
góry kotła. Po rozpaleniu kotła (po uzyskaniu odpowiednio dużej warstwy żaru na ruszcie), napełnia
się paliwem pozostałą część komory paliwowej. Paliwo pali się początkowo tylko u dołu kotła.
W miarę odgazowania paliwa, strefa żaru stopniowo rozszerza się do góry, aż po pewnym czasie
obejmuje całą objętość z łoża. Dla kotła tego typu potocznie stosowane bywa zarówno pojęcie kocioł
z górnym spalaniem (częściej), jak i kocioł z dolnym spalaniem (rzadziej), w zależności od tego, co
oceniający postrzega jako dominujący element procesu spalania – doprowadzenie powietrza do
dolnej części złoża paliwa czy odprowadzenie spalin z górnej części złoża paliwa. Z technicznego
punktu widzenia, dla tego typu kotła poprawne jest pojęcie kocioł ze spalaniem w całej objętości
złoża.
W kotle pali się węglem w sortymencie „orzech” lub „kostka”.
Kotły ze spalaniem w całej objętości złoża były w przeszłości stosowane do spalania koksu. Absolutnie
nie powinny być stosowane do spalania paliw o wysokiej zawartości części lotnych (jak węgiel
energetyczny), ze względu na niskie sprawności spalania i wysokie wskaźniki emisji szkodliwych
zanieczyszczeń (w tym szczególnie związków rakotwórczych), chociaż znajdują jeszcze nabywców ze
względu na niskie ceny. Mocno ograniczone są w nich również możliwości operatywnego
dostosowania chwilowej mocy kotła do aktualnego zapotrzebowania ciepła przez ogrzewane obiekty.
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Kotły ze spalaniem w całej objętości złoża nie są przedmiotem wsparcia wynikającego z programu.
Kotły ze spalaniem w całej objętości złoża zastąpione zostały przez kotły ze spalaniem w części złoża,
które charakteryzują się wyższą efektywnością spalania i niższymi wskaźnikami emisji zanieczyszczeń.
W kotle paliwo spala się na ruszcie znajdującym się w dolnej części komory paliwowej (powietrze
doprowadzane jest od dołu pod ruszt), zaś spaliny odprowadzane są do wymiennika ciepła z dolnej
części złoża paliwa, u dołu kotła. Stosowane potocznie dla tego typu kotła pojęcie kocioł z dolnym
spalaniem nie budzi wątpliwości, jednakże z technicznego punktu widzenia poprawne jest pojęcie
kocioł ze spalaniem w dolnej części złoża. Kotły tego typu wykorzystywane są do spalania węgla
w sortymencie „orzech” lub „groszek”.
W nowoczesnych kotłach ze spalaniem w części złoża stężenia związków węglowodorowych i tlenku
węgla w spalinach wylotowych są wielokrotnie niższe. Znacząco wyższe są uzyskiwane sprawności
spalania oraz możliwości operatywnego dostosowania chwilowej mocy kotła do aktualnego
zapotrzebowania ciepła przez ogrzewane obiekty. Szczególnie dużym powodzeniem cieszą się kotły
zasilane miałem węglowym. Współczesne kotły tego typu dorównują – pod względem ekonomiki –
kotłom z podajnikiem automatycznym. Wśród kotłów zasypowych występuje tak ogromna
rozmaitość rozwiązań konstrukcyjnych, że często napotyka się na trudności z jednoznacznym
określeniem ich typu (dolnego czy górnego spalania). Punktem wyjścia zatem do stwierdzenia
możliwości udzielenia wsparcia w ramach programu jest potwierdzenie odpowiednim certyfikatem
faktu ekologicznej jednostki grzewczej.
KOTŁY GAZOWE
Kotły gazowe c.o. są urządzeniami o wysokiej sprawności energetycznej osiągającej nawet 96%.
Ze względu na funkcje, jakie może spełniać gazowy kocioł c.o. mamy do wyboru:
kotły jednofunkcyjne, służące wyłącznie do ogrzewania pomieszczeń (mogą być one jednak
rozbudowane o zasobnik wody użytkowej),
kotły dwufunkcyjne, które służą do ogrzewania pomieszczeń i dodatkowo do podgrzewania
wody użytkowej (w okresie letnim pracują tylko w tym celu).
Kotły dwufunkcyjne pracują z pierwszeństwem podgrzewu wody użytkowej (priorytet c.w.u.),
tzn., kiedy pobierana jest ciepła woda, wstrzymana zostaje czasowo funkcja c.o. Biorąc pod uwagę
rozwiązania techniczne, w ramach tych dwóch typów kotłów można wyróżnić: kotły stojące i wiszące.
Ponadto mogą być wyposażone w otwartą komorę spalania (powietrze do spalania pobierane
z pomieszczenia, w którym się znajduje) i zamkniętą (powietrze spoza pomieszczenia, w którym się
znajduje). W obu przypadkach spaliny wyprowadzane są poza budynek kanałem spalinowym.
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W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się również kotły kondensacyjne. Uzyskuje się w nich
wzrost sprawności kotła poprzez dodatkowe wykorzystanie ciepła ze skroplenia pary wodnej zawartej
w odprowadzanych spalinach (kondensacja), co wpływa również na obniżenie emisji zanieczyszczeń
w spalinach.
KOTŁY NA PELLETY DRZEWNE
Kotły automatyczne na pellety (paliwo granulowane) i brykiety drzewne wyposażone są
w automatyczny system podawania paliwa oraz doprowadzania powietrza do spalania. Nie wymagają
stałej obsługi, mogą współpracować z automatyką pogodową. Paliwo umieszcza się w specjalnym
zasobniku, skąd jest pobierane przez podajnik z napędem elektrycznym sterowany automatycznie
w zależności od warunków atmosferycznych. Automatycznie steruje także wentylatorem dozującym
powietrze do spalania. Paliwo uzupełnia się co kilka dni, tym rzadziej, im większy jest zasobnik.
KOTŁY ELEKTRYCZNE
Kotły elektryczne przeznaczone są do instalacji wodnych centralnego ogrzewania. Zastosowane
elektroniczne układy sterujące zapewniają pracę kotła w cyklu automatycznym, łatwą obsługę oraz
wysoki komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach. Na polskim rynku oferowane są w różnych
wersjach umożliwiających dobór urządzenia najlepiej dopasowanego do potrzeb użytkownika.
Dostępne są moce od 4 kW do 24 kW. Przy instalacji kotła elektrycznego nie potrzeba budowy
komina, wkładów kominowych ani specjalnych pomieszczeń na kotłownię. Kotły elektryczne mają
wersje jednofunkcyjne i dwufunkcyjne. W obu przypadkach mogą działać jako przepływowe (na
bieżąco ogrzewają przepływającą wodę) lub akumulacyjne (gromadzą nagrzaną wodę w cieplnie
izolowanym zbiorniku o dużej pojemności). Przepływowe sprawdzają się przede wszystkim przy
nowoczesnych instalacjach o małej pojemności zładu (wody grzejnej w obiegu). Utrzymanie stałej
temperatury w pomieszczeniach osiąga się w nich przez precyzyjną regulację intensywności
ogrzewania.
Przy instalacjach tradycyjnych, o dużym zładzie, przydatny jest kocioł akumulacyjny. Ma dużą
pojemność wodną, nawet do stu litrów. Stałość temperatury osiąga się w tym przypadku nie przez
precyzyjne i szybkie reagowanie na zmiany temperatury, lecz przeciwnie, dzięki dużej bezwładności
cieplnej układu. Składa się na nią duża masa ciężkich członowych grzejników żeliwnych i spora ilość
wody w instalacji. Na wszelkie zmiany temperatury (np. wskutek otwarcia okna) układ reaguje
z opóźnieniem. Kocioł taki kosztuje zwykle znacznie więcej niż przepływowy. Jednakże w użytkowaniu
jest wyraźnie tańszy, m.in. dzięki możliwości dziennego wykorzystywania ciepła zgromadzonego
nocą, kiedy obowiązuje tańsza taryfa. Kotły elektryczne wytwarza się w wersjach zarówno stojącej,
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jak i wiszącej, w obudowie zwykłej lub innym wykończeniu, które powoduje, że urządzenie nie
wpływa na wystrój pomieszczenia.
Alternatywą dla źródeł energii opartych na paliwach kopalnych są odnawialne źródła energii.
„Program” w założeniach nie zamyka możliwości wykorzystania tych źródeł i zawiera analizę
ekologiczno-energetyczną oraz ekonomiczną realizacji tych przedsięwzięć głównie po stronie
wykorzystania lokalnych zasobów biomasy (słoma, drewno).
POMPY CIEPŁA
Pompa ciepła jest urządzeniem, które odbiera ciepło z otoczenia – gruntu, wody lub powietrza –
i przekazuje je do instalacji c.o. i c.w.u., ogrzewając w niej wodę, albo do instalacji wentylacyjnej
ogrzewając powietrze nawiewane do pomieszczeń. Przekazywanie ciepła z zimnego otoczenia do
znacznie cieplejszych pomieszczeń jest możliwe dzięki zachodzącym w pompie ciepła procesom
termodynamicznym. Do napędu pompy potrzebna jest energia elektryczna. Jednak ilość pobieranej
przez nią energii jest kilkakrotnie mniejsza od ilości dostarczanego ciepła. Pompy ciepła najczęściej
odbierają ciepło z gruntu. Przez cały sezon letni powierzchnia gruntu chłonie energię słoneczną
akumulując ją coraz głębiej, ilość zakumulowanego ciepła zależy oczywiście od pory roku. Aby
odebrać ciepło niezbędny jest do tego wymiennik ciepła, który najczęściej wykonywany jest z długich
rur z tworzywa sztucznego lub miedzianych powlekanych tworzywem. Przepływający nimi czynnik
ogrzewa się od gruntu, który na głębokości około 2 m pod powierzchnią ma zawsze dodatnią
temperaturę. Ze względu na niską temperaturę wytwarzaną w pompie ciepła (optymalnie ok. 3040°C) odradza się stosowanie ogrzewania pompą ciepła wraz z tradycyjnymi grzejnikami lub z
systemem mieszanym kaloryferowo-podłogowym. Minimalna temperatura c.o. z kaloryferami wynosi
50°C.
SOLARNE PODGRZEWANIE WODY
Sercem systemu solarnego jest kolektor słoneczny. W Polsce stosuje się dwa główne typy
kolektorów, a mianowicie kolektory płaskie i rurowe (próżniowe). Oba typy różnią się oczywiście
budową co z kolei ma wpływ na ich sprawność oraz na cenę. Kolektory próżniowe charakteryzują się
wyższą sprawnością aniżeli kolektory płaskie. Dodatkowo można je montować na powierzchniach
pionowych (np. na ścianie budynku) lub płasko na powierzchniach poziomych (np. na dachu).
W przypadku kolektorów płaskich, dla naszej szerokości geograficznej należy montować je z kątem
pochylenia wynoszącym od 35° do 45°C. Wszystkie rodzaje kolektorów należy montować od strony
południowej, gdzie nasłonecznienie jest największe. Zasada działania układu kolektorów słonecznych
jest stosunkowo prosta. Słońce ogrzewa absorber kolektora i krążący w nim nośnik ciepła, którym
zazwyczaj jest mieszanina wody i glikolu. Nośnik ciepła za pomocą pompy obiegowej (rzadziej
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grawitacyjnie) transportowany jest do dolnego wymiennika ciepła, gdzie przekazuje swoją energię
cieplną wodzie. Regulator solarny włącza pompę obiegową w przypadku, gdy temperatura
w kolektorze jest wyższa od temperatury w dolnym wymienniku. W praktyce przyjmuje się, że
opłacalny uzysk energii słonecznej jest możliwy przy różnicy temperatur powyżej 3 K. Gdy różnica ta
będzie mniejsza może się okazać, że zużyta energia elektryczna na pracę pompki obiegowej
przewyższa wartością uzyskaną energię słoneczną. W przypadku, gdy promieniowanie słoneczne nie
wystarcza do nagrzania wody do wymaganej temperatury, to wówczas musimy dogrzać ją przy
wykorzystaniu konwencjonalnych źródeł energii. Przypadek ten pokazuje jedną z głównych wad
układów

wykorzystujących

energię

słoneczną,

a mianowicie ich dużą zależność od zmiennych warunków pogodowych co wprowadza konieczność
równoległego stosowania układów opartych o energię konwencjonalną, które będą mogły
wspomagać oraz w razie konieczności zastąpić energię słoneczną. Ponadto dla optymalnego
wykorzystania energii słonecznej powinno stosować się podgrzewacze zasobnikowe do
magazynowania energii.
W niniejszym „Programie” nie wskazano konkretnych producentów urządzeń pozostawiając
ostateczny wybór użytkownikowi.
Przepisy ustawy o charakterystyce energetycznej budynków nie przewidują obowiązku sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej w przypadku oddawania budynku do użytkowania, gdy
budynek zostanie wzniesiony przez samego właściciela "na własny użytek". Świadectwo
charakterystyki energetycznej sporządza się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu, a więc
przy okazji najmu lub sprzedaży budynku lub części budynku. W skład dokumentacji projektowej
budynku wchodzi projektowana charakterystyka energetyczna budynku, która zawiera zestawienie
projektowanych rozwiązań z wymaganiami minimalnymi, jakie musi spełnić dany budynek,
określonymi w przepisach techniczno-budowlanych. Zestawienie to, po nowelizacji przepisów
dotyczy

zarówno

izolacyjności

cieplnej

przegród

zewnętrznych,

jak

również

wskaźnika

zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną.
Za spełnienie minimalnych wymagań odpowiada projektant na etapie tworzenia projektu
architektoniczno-budowlanego, a następnie kierownik budowy na etapie jego realizacji. Zarówno
projektant, jak i kierownik budowy są zobligowani do tego, aby przy projektowaniu oraz budowie
brać pod uwagę przepisy techniczno-budowlane (między innymi w sprawie warunków technicznych).
Znowelizowane przepisy stosuje się zawsze w przypadku nowo wznoszonych budynków,
a w przypadku istniejących wówczas, gdy podlegają one między innymi przebudowie. Stąd nie
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powinno być wątpliwości, że w przypadku budynków wznoszonych, brak świadectwa nie wpłynie na
spełnienie przez te budynki określonych wymogów w zakresie energooszczędności.

Dostępne sieciowe nośniki energii
Dostępnymi nośnikami energii na terenie miasta Zielona Góra są gaz ziemny, energia elektryczna oraz
ciepło sieciowe (Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.)
Zaopatrzenie w energię elektryczną
Dostawa energii elektrycznej na obszarze Miasta Zielona Góra odbywa się na skutek procesu,
w którym uczestniczą przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się: wytwarzaniem, przesyłaniem
oraz dystrybucją tejże energii. Istotną grupę stanowią przedsiębiorstwa obrotu, sprzedające energię
elektryczną odbiorcom finalnym.
Na obszarze miasta Zielonej Góry działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej prowadzą:
ENEA Operator Sp. z o. o. oraz PKP Energetyka S.A.
Zaopatrzenie w ciepło
Zaopatrzenie odbiorców w ciepło na analizowanym obszarze realizowane jest przy wykorzystaniu:
miejskiego systemu ciepłowniczego, zasilanego przez Elektrociepłownię „Zielona Góra” S.A.,
lokalnych systemów ciepłowniczych zasilanych z kotłowni gazowych, należących do
przedsiębiorstwa Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.,
gazu ziemnego zaazotowanego i wysokometanowego przesyłanego sieciami,
energii elektrycznej,
węgla kamiennego spalanego w kotłowniach obsługujących pojedyncze obiekty,
ogrzewania etażowego (piece węglowe lub kotły gazowe zainstalowane bezpośrednio
w mieszkaniach,
urządzeń spalających inne paliwa niż wyżej wymienione,
węgla spalanego w piecach i kotłowniach indywidualnych,
źródeł energii odnawialnej.
Dostawcą ciepła sieciowego jest Elektrociepłownia Zielona Góra. Energia elektryczna i cieplna
produkowane są w bloku gazowo - parowym (podstawowa produkcja) oraz ciepło w kotłach gazowoolejowych (w październiku 2012 r. całkowicie zrezygnowano ze spalania węgla).
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Ciepło w sezonie grzewczym wytwarzane jest w urządzeniach bloku gazowo - parowego oraz
w kotłowni gazowo-olejowej. Woda sieciowa podgrzewana jest w wymiennikach ciepłowniczych przy
turbinie parowej bloku gazowo - parowego (I stopień podgrzewu). Następnie, jeżeli wystąpi taka
potrzeba, kierowana jest do kotłów wodnych gazowo-olejowych (II stopień podgrzewu). Kotły wodne
gazowe- olejowe są źródłami szczytowymi.
Ciepło poza sezonem grzewczym wytwarzane jest bezpośrednio w wymiennikach ciepłowniczych przy
turbinie parowej BGP. Kotły gazowo – olejowe załączane są jedynie w okresie remontu bloku
gazowo-parowego.
Wytwarzanie skojarzone
Wytwarzanie skojarzone energii elektrycznej i cieplnej jest procesem technologicznym polegającym
na jednoczesnej ich produkcji w elektrociepłowni. Jest to najbardziej efektywna i ekologiczna forma
pozyskiwania energii. W Elektrociepłowni "Zielona Góra" skojarzone wytwarzanie energii rozpoczęto
w 1976 roku w oparciu o paliwo węglowe. Od 2004 roku wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej
w skojarzeniu odbywa się przede wszystkim w wysokosprawnym i ekologicznie czystym bloku
gazowo- parowym.
Na podstawie informacji otrzymanych od Elektrociepłowni Zielona Góra w najbliższych latach planuje
się

wykonywanie

nowych

przyłączeń

istniejących

budynków

mieszkalnych

do

systemu

ciepłowniczego. Sieć ciepłownicza systemu zasilanego z EC „Zielona Góra” wynosi 112,6 km, z czego
109,31 km to sieci wysokoparametrowe (97%), a 3,32 km to sieci niskoparametrowe (3%). W
miejskim systemie ciepłowniczym ok. 55% sieci jest wykonanych jako kanałowe, jednak duża część
jest

wykonana

w preizolacji – niecałe 44%. Sieci napowietrzne stanowią jedynie 1,8% łącznej długości sieci.

Rysunek 17: Liczba budynków planowanych do przyłączenia do sieci ciepłowniczej w Zielonej Górze (źródło: opracowanie
własne na podstawie danych udostępnionych przez Elektrociepłownię Zielona Góra)

Zaopatrzenie w gaz
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W obrębie Zielonej Góry istnieją dwa systemy zaopatrzenia odbiorców w gaz ziemny:
1. System gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw, eksploatowany przez Polską Spółkę
Gazownictwa Sp. z o.o. z oddziałem w Gorzowie Wielkopolskim, jednostka terenowa Gazownia w Zielonej Górze., który rozprowadza paliwo gazowe na terenie miejskim (stopień
gazyfikacji – 83,87%) oraz następujących 7 sołectw: Przylep, Drzonków, Racula, Stary Kisielin,
Nowy Kisielin, Zatonie i Łężyca – (stopień gazyfikacji 54,07%).
2. System gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, eksploatowany przez EWE Energia Sp.
z o.o., który rozprowadza paliwo gazowe na terenie 8 sołectw Zielonej Góry: Łężyca, Krępa,
Zawada, Jany, Ochla, Kiełpin, Zatonie i Barcikowice.
Niewielki udział paliwa gazowego w ogrzewaniu budynków mieszkalnych wynika z przyczyn
ekonomicznych (z tej samej przyczyny nie jest popularne wykorzystywanie energii elektrycznej do
ogrzewania). W przypadku zastąpienia źródeł ciepła, których realizowane jest spalanie paliw,
zarówno stałych, ciekłych jak i gazowych na ogrzewanie wykorzystujące energie elektryczną lub w
przypadku podłączenia do sieci systemu ciepłowniczego następuje całkowita likwidacja niskiej emisji,
zamieniając się na emisję wysoką (efekt ekologiczny na poziomie 100%).

Termomodernizacja instalacji wewnętrznych i „skorupy” budynku
Obecnie w Polsce na ogrzewanie budynków zużywane jest kilkakrotnie więcej energii niż dla takich
samych budynków w innych krajach o podobnym klimacie.

Zmniejszenie zapotrzebowania na

energię cieplną obiektu mieszkalnego osiągane jest głównie poprzez zmniejszenie strat ciepła dla
przegród zewnętrznych – poprzez ocieplenie ścian, stropodachów (dachów), stropów nad piwnicami,
a także wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Ponadto zmniejszenie współczynnika infiltracji
powietrza zewnętrznego przez nieszczelności (głównie okna i drzwi) powoduje znaczące zmniejszenie
strat ciepła na ogrzewanie zimnego powietrza wentylacyjnego.
Inną ważną przyczyną wysokiego zużycia ciepła jest niska sprawność wewnętrznej instalacji
ogrzewania.

Doświadczenia

z

audytów

energetycznych

pokazują,

iż

przedsięwzięcia

termomodernizacyjne mogą przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii nawet o 60%. Wadą tych
przedsięwzięć jest duża wysokość ponoszonych na ten cel nakładów inwestycyjnych, lecz należy mieć
również na uwadze, że żywotność tego typu inwestycji wynosi, co najmniej 20 lat.

Efekt rzeczowy PONE
Efekt rzeczowy to ujęcie ilościowe i rodzajowe produktów wdrożenia programu ograniczenia niskiej
emisji. Jest on jednym z najistotniejszych parametrów branych przy ocenie stanu wdrażania
inwestycji. Determinuje on ocenę skali osiągniętego efektu ekologicznego.
Miernikiem skali osiągniętego efektu ekologicznego jest:
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•

liczba budynków, w których dokona się modernizacji źródeł ciepła,

•

liczba i rodzaje źródeł ciepła, które zostaną zainstalowane w budynkach.

Tabela 8: Planowany efekt rzeczowy wdrażania Programu (opracowanie własne na podstawie ankietyzacji)

Lp.
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Wyszczególnienie
Budynki, w których dokonana zostanie modernizacja źródła
ciepła, w tym:
Zlikwidowane kotły węglowe tradycyjne
Nowe instalacje ogółem, w tym:
Kotły gazowe
Kotły węglowe
Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

2018-2021
[szt.]
660
660
660
500
60
100

Priorytetowo programem objęte powinny zostać budynki, w których kotły zostały zainstalowane
powyżej 10 lat wstecz. Kotły te są najstarsze i nie mają najlepszych standardów emisyjnych. W Polsce
od 2018 r. nie można sprzedawać ani montować kotłów na paliwa stałe (głównie chodzi
o węgiel), które nie mają najwyższej piątej klasy parametrów emisyjnych. Obecnie na terenie
województwa lubuskiego trwają prace w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw:
Projektu Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta
Zielona Góra, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw. Uchwała dopuszcza wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniają minimalny standard
emisyjny

zgodny

z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012
potwierdzonych zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem
wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA.
Na poniższym rysunku przedstawiono procentowy udział kotłów powyżej 10 lat na terenie
poszczególnych sołectw Zielonej Góry.
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Rysunek 18. Procentowy udział kotłów powyżej 10 lat na terenie poszczególnych sołectw Zielonej Góry (źródło:
opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji)

Zgodnie z przeprowadzoną ankietyzacją, liczba budynków w których planuje się wymianę starych
kotłów na nowe – gazowe, węglowe bądź podłączenie do sieci ciepłowniczej jest różna. Należy jednak
zauważyć, że w przypadku analizy tych trzech wariantów do obliczenia efektów ekologicznych wzięto
pod uwagę jeden kocioł, zatem efekty ekologiczne można ze sobą porównywać.
Efektem

zrealizowania

powyższych

zadań

będzie

m.in.

fizyczna

likwidacja

istniejących

nieefektywnych źródeł ciepła oraz montaż nowych instalacji. Potwierdzeniem uzyskania efektu
ekologicznego będzie odpowiednia dokumentacja z realizacji inwestycji tj. dowód likwidacji kotła, jak
również protokoły odbioru robót montażowych. Jednoznacznym wskaźnikiem osiąganych efektów
energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych będzie ilość wykonanych zadań.
Monitoring realizacji Programu prowadzony będzie w oparciu o ilość wykonanych działań w danym
okresie czasu. Inaczej rzecz ujmując, każdorazowa zmiana ilościowa w danym wariancie modernizacji
stwarza konieczność ponownego wyznaczenia efektu energetycznego i ekologicznego.
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9.2 Charakterystyka ekologiczna programu ograniczania niskiej emisji
Dla przeprowadzenia analizy porównawczej różnych przedsięwzięć wpływających na optymalizację
zużycia energii, zastosowana metoda musi respektować jednolite kryteria. Program nie dotyczy
jednego

obiektu,

dla

którego

możliwe

byłoby

przeprowadzenie

szczegółowego

audytu

energetycznego i tym samym wyznaczenie efektów energetycznych, ekologicznych i ekonomicznych
rozważanych przedsięwzięć.
Metodologia budynku standardowego jest jednym z czynników prowadzenia rozliczeń związanych
z uzyskanym dofinansowaniem WFOŚiGW w sytuacji, gdyby miasto Zielona Góra zdecydowała, że
będzie ubiegać się o wsparcie z tego Funduszu. Dla określenia podstawowych parametrów budynku
typowego wykorzystano dane pozyskane w procesie ankietyzacji oraz ogólnodostępne dane
branżowe.
Tabela 9: Charakterystyka budynku standardowego (opracowanie własne na podstawie ankietyzacji oraz danych
branżowych)

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Cecha
Powierzchnia budynku
Wiek budynku
Typ okien
Materiał zewnętrzny ścian
Materiał docieplenia ścian
Wysokość komina
Liczba mieszkańców
Roczne zapotrzebowanie na ciepło

Wartość
115
57
plastikowe
cegła
styropian
8
4
0,63

Jednostka
m2
lat
m
os.
GJ/m2/rok

Zmiana rocznych emisji zanieczyszczeń w wyniku wymiany kotła
W wyniku zastosowania nowoczesnych urządzeń grzewczych zastępując stare nieefektywne kotły
węglowe zmniejsza się przede wszystkim emisja zanieczyszczeń gazowych i lotnych. Z kolei przy
spalaniu biomasy wzrasta emisja pyłu, co wynika ze zdecydowanie większej ilości spalanego paliwa
w stosunku do węgla. Do obliczeń ilości emitowanych rocznie zanieczyszczeń w przypadku wymiany
kotłów zastosowano - podobnie jak dla całkowitego bilansu niskiej emisji w roku 2015 - wskaźniki
emisji opisane w poniższej tabeli.
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Tabela 10: Wskaźniki emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych powstającej w wyniku wykorzystania nośników energii
cieplnej (źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska)
Zanieczyszczenie

Wskaźniki emisji
Jednostka

Paliwo stałe
(z wyłączeniem biomasy)
Kotły
starej
generacji

Gaz
ziemny

Olej
opałowy

Biomasa drewno

Kotły
starej
generacji

Ciepło
sieciowe

PM 10,

g/GJ

225

Kotły
automatyczne
nowej
generacji
78

0,5

3

480

Kotły
automatyczne
nowej
generacji
34

PM 2,5

g/GJ

201

70

0,5

3

470

33

0

Benzo(a)piren

mg/GJ

270

0,079

0

10

121

10

0

SOx

g/GJ

900

450

0,5

140

11

11

0

NOx

g/GJ

158

165

50

70

80

91

0

CO

g/GJ

185

-

10

10

0

0

Tabela 11: Wskaźniki emisji CO2 powstającej w wyniku wykorzystania nośników energii cieplnej (źródło:
http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/monitorowanie_raportowanie_weryfikacja_emisji_w
_eu_ets/WO_i_WE_do_stosowania_w_SHE_2017.pdf)

Wskaźniki emisji CO2 dla paliw opałowych
Rodzaj nośnika energetycznego

MgCO2/GJ

Węgiel kamienny

0,0975

Gaz ziemny

0,05582

Gaz płynny

0,0631

Drewno

0,112

Olej opałowy

0,07659

Ciepło sieciowe

0,09

Efekt ekologiczny wymiany kotłów był analizowany w trzech wariantach:
WARIANT I – wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy;
WARIANT II – likwidacja kotła węglowego i przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
WARIANT III – wymiana kotła węglowego na niskoemisyjny kocioł węglowy 5 klasy.
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WARIANT I
A
1
2
B
1
C
1
2
3
4
5
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dane ogólne
Wariant modernizacji źródła ciepła
Liczba modernizacji [szt.]

Wymiana kotła węglowego na ogrzewanie gazowe
500
Charakterystyka obiektu typowego
2
Powierzchnia części ogrzewanej
[m ]
115
System grzewczy
Źródło danych
Stan przed modernizacją Stan po modernizacji
Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła)
ogrzewanie węglowe
ogrzewanie gazowe
Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego
[kW]
ankietyzacja mieszkańców
15
15
Sprawność wytwarzania źródła ciepła
[%]
www.kotly.pl
80,1
96,3
Zapotrzebowanie energii netto
[GJ/a]
ankietyzacja mieszkańców
95,22
95,22
Zapotrzebowanie energii brutto
[GJ/a]
obliczenia własne
118,88
98,88
Emisja zanieczyszczeń
Stan przed modernizacją Stan po modernizacji
Rodzaj paliwa (węgiel, koks, gaz, olej, biomasa, itd.)
węgiel
gaz ziemny
3
Wartość opałowa paliwa
[MJ/Mg, MJ/m ] KOBiZE
20,7
0,03612
3
Obliczeniowa ilość paliwa / energii
[Mg/a, m /a, kWh/a] ankietyzacja mieszkańców
2636,21
5,7
Cena jednostkowa paliwa / energii
Emisja CO2
Emisja PM10
Emisja PM2,5
Emisja BaP
Emisja SOx
Emisja CO
Emisja NOx
Roczny koszt paliwa / energii

[zł/Mg, zł/m3, zł/kWh]
[Mg/a]
[kg/a]
[kg/a]
[g/a]
[kg/a]
[kg/a]
[kg/a]
[zł/a]

dane branżowe, taryfa operatora
NFOŚiGW
NFOŚiGW
NFOŚiGW
NFOŚiGW
NFOŚiGW
NFOŚiGW
NFOŚiGW
obliczenia własne
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823,59
11,59
26,75
23,89
32,10
106,99
21,99
18,78
4729,73

2,2
5,52
3,57
0,05
0,00
0,05
0,99
4,94
5799,67
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E
1
2
3
4
5
6
7
8

Efekt ekologiczny
Roczna redukcja emisji CO2
[Mg/a]
Roczna redukcja emisji PM10
[kg/a]
Roczna redukcja emisji PM2,5
[kg/a]
Roczna redukcja emisji BaP
[g/a]
Roczna redukcja emisji SOx
[kg/a]
Roczna redukcja emisji CO
[kg/a]
Roczna redukcja emisji NOx
[kg/a]
Roczna oszczędność kosztów eksploatacji

6,07
23,18
23,84
32,10
106,94
21,00
13,84
- 1069,94

[zł/a]

Rysunek 19: Zmiany emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wskutek wymiany kotła węglowego na gazowy (opracowanie własne)
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WARIANT II
A
1
2
B
1
C
1

Dane ogólne
Wariant modernizacji źródła ciepła
Liczba modernizacji [szt.]

2
3

Wymiana kotła węglowego na miejski system ciepłowniczy
100
Charakterystyka obiektu typowego
2
Powierzchnia części ogrzewanej
[m ]
115
System grzewczy
Źródło danych
Stan przed modernizacją
Stan po modernizacji
Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła)
ogrzewanie węglowe
miejski system
ciepłowniczy
Zapotrzebowanie mocy dla obiektu
[kW]
ankietyzacja mieszkańców
15
15
Sprawność wytwarzania źródła ciepła
[%]
www.kotly.pl
80,1
95
Zapotrzebowanie energii netto
[GJ/a]
ankietyzacja mieszkańców
95,22
95,22
Zapotrzebowanie energii brutto
[GJ/a]
obliczenia własne
118,88
100,23
Emisja zanieczyszczeń
Stan przed modernizacją
Stan po modernizacji
Rodzaj paliwa (węgiel, koks, gaz, olej, biomasa, itd.)
węgiel
miejski system
ciepłowniczy
Wartość opałowa paliwa
[MJ/Mg, MJ/m3] KOBiZE
20,7
3
Obliczeniowa ilość paliwa / energii [Mg/a, m /a, kWh/a] ankietyzacja mieszkańców
5,7
100,23

4

Cena jednostkowa paliwa / energii [zł/Mg, zł/m3, zł/kWh]

5
6
7
8
9
10
11
12

Emisja
Emisja
Emisja PM2,5
Emisja BaP
Emisja SOx
Emisja CO
Emisja NOx
Roczny koszt paliwa / energii

2
3
4
5
D
1

[Mg/a]
[kg/a]
[kg/a]
[g/a]
[kg/a]
[kg/a]
[kg/a]
[zł/a]

dane branżowe, taryfa
operatora
NFOŚiGW
NFOŚiGW
NFOŚiGW
NFOŚiGW
NFOŚiGW
NFOŚiGW
NFOŚiGW
obliczenia własne
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823,59

35,01

11,59
26,75
23,89
32,10
106,99
21,99
18,78
4729,73

9,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3509,11
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E
1
2
3
4
5
6
7
8

Efekt ekologiczny
Roczna redukcja emisji CO2
[Mg/a]
Roczna redukcja emisji PM10
[kg/a]
Roczna redukcja emisji PM2,5
[kg/a]
Roczna redukcja emisji BaP
[g/a]
Roczna redukcja emisji SOx
[kg/a]
Roczna redukcja emisji CO
[kg/a]
Roczna redukcja emisji NOx
[kg/a]
Roczna oszczędność kosztów eksploatacji

2,57
26,75
23,89
32,10
106,99
21,99
18,78
1220,62

[zł/a]

Rysunek 20: Zmiany emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wskutek likwidacji kotła węglowego i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (opracowanie własne)
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WARIANT III
A
1
2
B
1
C
1
2
3
4
5
D
1
2
3

Dane ogólne
Wariant modernizacji źródła ciepła
Liczba modernizacji [szt.]

4

Cena jednostkowa paliwa / energii [zł/Mg, zł/m3, zł/kWh]

5
6
7
8
9
10
11
12

Emisja CO2
Emisja PM10
Emisja PM2,5
Emisja BaP
Emisja SOx
Emisja CO
Emisja NOx
Roczny koszt paliwa / energii

Wymiana kotła węglowego na kocioł węglowy 5 klasy
60
Charakterystyka obiektu typowego
2
Powierzchnia części ogrzewanej
[m ]
115
System grzewczy
Źródło danych
Stan przed modernizacją
Stan po modernizacji
Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła)
ogrzewanie węglowe
kocioł węglowy 5 klasy
Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego
[kW]
ankietyzacja mieszkańców
15
15
Sprawność wytwarzania źródła ciepła
[%]
www.kotly.pl
80,1
88,18
Zapotrzebowanie energii netto
[GJ/a]
ankietyzacja mieszkańców
95,22
95,22
Zapotrzebowanie energii brutto
[GJ/a]
obliczenia własne
118,88
107,98
Emisja zanieczyszczeń
Stan przed modernizacją
Stan po modernizacji
Rodzaj paliwa (węgiel, koks, gaz, olej, biomasa, itd.)
węgiel
kocioł węglowy 5 klasy
3
Wartość opałowa paliwa
[MJ/Mg, MJ/m ] KOBiZE
20,7
20,7
3
Obliczeniowa ilość paliwa / energii [Mg/a, m /a, kWh/a] ankietyzacja mieszkańców
5,7
5,2

[Mg/a]
[kg/a]
[kg/a]
[g/a]
[kg/a]
[kg/a]
[kg/a]
[zł/a]

dane branżowe, taryfa
operatora
NFOŚiGW
NFOŚiGW
NFOŚiGW
NFOŚiGW
NFOŚiGW
NFOŚiGW
NFOŚiGW
obliczenia własne
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823,59

823,59

11,59
26,75
23,89
32,10
106,99
21,99
18,78
4729,73

10,53
24,30
19,87
29,16
97,19
19,98
17,06
4296,34
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E
1
2
3
4
5
6
7
8

Efekt ekologiczny
Roczna redukcja emisji CO2
[Mg/a]
Roczna redukcja emisji PM10
[kg/a]
Roczna redukcja emisji PM2,5
[kg/a]
Roczna redukcja emisji BaP
[g/a]
Roczna redukcja emisji SOx
[kg/a]
Roczna redukcja emisji CO
[kg/a]
Roczna redukcja emisji NOx
[kg/a]
Roczna oszczędność kosztów eksploatacji

1,06
2,45
4,02
2,94
9,80
2,02
1,72
433,39

[zł/a]

Rysunek 21: Zmiany emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wskutek wymiany kotła węglowego na niskoemisyjny kocioł węglowy 5 klasy (opracowanie własne)
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Efekt ekologiczny PONE
Poniżej przedstawiono zbiorczo efekt ekologiczny wymiany niskosprawnych, przestarzałych kotłów
na rozwiązania bardziej przyjazne środowisku w analizowanych wariantach.
Analizując poniższe tabele i rysunki można wywnioskować, iż najwyższe efekty ekologiczne można
uzyskać realizując WARIANT I i II.
Tabela 12: Zestawienie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń dla budynku standardowego w
trzech analizowanych wariantach (opracowanie własne)

WARIANT
I
WARIANT
II
WARIANT
III
SUMA

Analiza dla budynku standardowego
PM10
PM2,5
BaP
SOx
[kg/a]
[kg/a]
[g/a]
[kg/a]
23,18
23,84
32,10
106,94

CO
[kg/a]
21,00

NOx
[kg/a]
13,84

2,57

26,75

23,89

32,10

106,99

21,99

18,78

1,06

2,45

4,02

2,94

9,80

2,02

1,72

9,70

52,37

51,76

67,13

223,73

45,01

34,34

CO2
[Mg/a]
6,07

Rysunek 22: Graficzne zestawienie efektu ekologicznego dla budynku standardowego (opracowanie własne)
Tabela 13: Zestawienie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń wskutek realizacji PONE dla Miasta
Zielona Góra (opracowanie własne)

WARIANT I
WARIANT II
WARIANT III

CO2
[Mg/a]
3035,53
256,96
63,72

Efekt ekologiczny dla Miasta Zielona Góra
PM10
PM2,5
BaP
SOx
[kg/a]
[kg/a]
[g/a]
[kg/a]
11587,85
11922,36
16048,31
53469,66
2674,72
2389,42
3209,66
10698,88
147,05
241,17
176,46
588,21
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CO
[kg/a]
10501,67
2199,21
120,91

NOx
[kg/a]
6919,27
1878,25
103,26
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SUMA

3356,21

14409,62

14552,95

19434,44

64756,75

12821,80

8900,78

Rysunek 23: Graficzne zestawienie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
wskutek realizacji PONE dla Miasta Zielona Góra (opracowanie własne)

Efekt energetyczny PONE
Efekt energetyczny stanowi różnicę sumy zapotrzebowania na energię cieplną brutto w stanie
istniejącym oraz w stanie docelowym. Sumaryczna oszczędność energii cieplnej w budynkach
jednorodzinnych jest wyznaczana jako iloczyn tej wartości i liczby budynków objętych Programem.
Tabela 14: Planowany efekt energetyczny wdrażania Programu (opracowanie własne na podstawie ankietyzacji)

Stan

Liczba
budynków

Sumaryczna
oszczędność
energii
[GJ/rok]

Zmiana

Wariant

istniejący
[GJ/bud*rok]

docelowy
[GJ/bud*rok]

bezwzględna
[GJ/bud*rok]

1

2

3

4 [2-3]

I

118,88

98,88

II

118,88

III

118,88

%

6

7 [4*6]

20,00

5
[4/2*100]
16,82

500

9998,95

100,23

18,64

15,68

100

1864,48

107,98

10,89

9,16

60

653,56

Prognozowana najwyższa oszczędność energii nastąpi w przypadku realizacji Wariantu I. Dla budynku
standardowego największa różnica zapotrzebowania energii brutto [GJ/a] przed modernizacją i po
jest największa dla wariantu I (wymiana na kocioł gazowy) – 16,82% i jest prawie dwukrotnie większa
niż
w przypadku wariantu III (wymiana na kocioł węglowy 5 klasy) co oznacza, że w tym przypadku
oszczędność energii jest największa. Sumaryczna oszczędność energii [GJ/rok] została przedstawiona
dla różnej liczby budynków wskazanych w poszczególnych wariantach.
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Efekt ekonomiczny PONE
Efekt ekonomiczny realizacji Programu to przede wszystkim ograniczenie kosztów eksploatacyjnych
związanych z ogrzewaniem budynku. Niestety nie każdy wariant modernizacyjny ujęty w PONE wiąże
się z korzyściami ekonomicznymi. Dotyczy to przede wszystkim rozwiązań niosących za sobą zmianę
nośnika energii z paliwa stałego na paliwo gazowe lub przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Przykładowy koszt uzyskania 1 GJ energii z różnych nośników energii, wyliczony z uśrednienia cen
rynkowych, przestawia poniższy wykres. Cenę ciepła sieciowego przyjęto na podstawie taryfy
lokalnego dostawcy ciepła sieciowego (cena ta nie zawiera opłat przesyłowych i innych składowych
wpływających na cenę zależnych od odbiorcy końcowego).

Rysunek 24: Średnie koszty uzyskania 1 GJ energii wg nośników [zł/GJ] (opracowanie własne)

Jak wynika z powyższego rysunku najdroższym nośnikiem energii jest gaz ziemny. Przejście
z tradycyjnego węgla kamiennego na gaz ziemny, wiąże się z wyższymi kosztami. Oczywiście wyższa
sprawność systemu rekompensuje nieco wydatki, aczkolwiek w określonym układzie użytkownik tak
zmodernizowanej kotłowni może nie uzyskać oszczędności. Przeciwnie, koszty eksploatacji mogą być
wyższe.

69

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA ZIELONA GÓRA

10.

ZARZĄDZANIE I REALIZACJA PONE
10.1

Beneficjenci i Operator Programu

Podstawowym warunkiem udziału w programie, ze strony nabywcy – użytkownika, jest deklaracja
udziału na zasadach ogólnych opisanych w Programie oraz szczegółowych w regulaminie
uczestnictwa (dokument operacyjny, opracowany na dalszym etapie wdrażania).
Program, w zakresie modernizacji źródeł ciepła obejmuje:

•

pomoc Operatora w doborze urządzenia zgodnie z potrzebami cieplnymi budynku,

•

demontaż starej jednostki grzewczej oraz dostawę i montaż nowej,

•

koordynację Operatora nad wszystkimi działaniami.

PONE nie ogranicza możliwości działań przekraczających zakres wyżej wymieniony. Nie przewiduje się
w programie wsparcia finansowego indywidualnych użytkowników przy realizacji przedsięwzięć
termorenowacyjnych (ocieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, modernizacji,
modernizacja instalacji wewnętrznej).
Obecnie na polskim rynku funkcjonują komercyjne banki udzielające kredyty na preferencyjnych
warunkach na cele termorenowacyjne.
Kolejnymi krokami ze strony Miasta Zielona Góra w zakresie wdrażania Programu są:

•

uchwalenie przez Radę Miasta Programu Ograniczenia Niskiej Emisji,

•

złożenie wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami do WFOŚiGW,

•

wybór Operatora Programu (ze struktur własnych),

•

przyjmowanie deklaracji od mieszkańców na modernizację układów grzewczych,

•

przygotowanie umowy zawierającej regulamin oraz zakres obowiązków pomiędzy
Operatorem Programu i Beneficjentami Programu,

•

promocja Programu oraz wspomaganie działania punktów doradztwa, celem zwiększenia
liczby uczestników (ankietyzacja mieszkańców i uzupełnienie bazy informacyjnej),

•

monitoring prac oraz sprawdzanie zgodności wykonania indywidualnych projektów
z założeniami Programu,

•

rozliczenie rzeczowe i finansowe realizacji Programu,

•

opracowanie raportów i ocena kolejnych etapów wdrożeniowych,

•

pomoc beneficjentom w przejściu procedury formalno-prawnej po zakończeniu Programu.
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Do zadań Operatora Programu należą:

•

zawieranie z mieszkańcami indywidualnych umów na modernizację układów grzewczych,

•

prowadzenie punktu doradztwa i wsparcia związanego z udzielaniem informacji na temat
zasad dofinansowania,

•

koordynacja i kontrola wykonawstwa robót montażowych w zakresie niezbędnym do
rozliczenia z instytucją finansującą,

•

ustalenie harmonogramu fazy zasadniczej w oparciu o założenia programowe,

•

przeprowadzenie wyrywkowej kontroli na obiektach, w których dokonano wcześniej
wymiany źródeł ciepła w ramach funkcjonowania Programu w zakresie niezbędnym do
rozliczenia
z instytucją finansującą,

•

wywiązywanie się ze zobowiązań narzuconych umowami oraz regulaminem.

Miasto Zielona Góra dokona wyboru Operatora z własnych struktur. Oznacza to, że wszelkimi
sprawami dotyczącymi wdrażania Programu, zajmować się będzie oddelegowany do tego zespół
pracowników Urzędu Miasta. Nie przewiduje się wyboru Operatora w drodze przetargu.
Podstawową zasadą przyjęta w Programie jest ogólna dostępność beneficjentów do udziału
w Programie, natomiast istnieją ograniczenia wynikające głównie z możliwości finansowych
współudziału ze strony Miasta.
Kryteria kwalifikacji uczestników do Programu określone są w Uchwale Nr LXIV.870.2018 Rady Miasta
Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r.
10.2

Harmonogram

Ramy czasowe głównych etapów wdrażania Programu na najbliższe dwa lata zostały zaproponowane
poniżej.
Tabela 15: Harmonogram realizacji działań wynikających z PONE (opracowanie własne)

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Działanie
Przyjęcie Programu uchwałą Rady Miasta
Złożenie wniosku o dofinansowanie na realizację zadań
Powołanie Operatora Programu ze struktur własnych
Opracowanie zasad
Nabór wniosków od mieszkańców
Realizacja zadań modernizacyjnych
Rozliczenie zadań i raport z realizacji Programu
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Okres
I-II kwartał 2018
II-III kwartał 2018
II-III kwartał 2018
II-III kwartał 2018
III-IV kwartał 2018
II-III kwartał 2019
IV kwartał 2019
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11.

MONITORING I EWALUACJA PONE

Za monitoring działań odpowiada jednostka koordynująca, która na bieżąco pozyskiwać będzie dane
do monitorowania programu. Analiza postępów powinna być przeprowadzana przynajmniej raz w
roku i powinna dotyczyć sytuacji za rok poprzedni. Efektem ewaluacji będzie ocena czy działania są
w rzeczywistości na tyle skuteczne na ile zakładano. Jeżeli działania nie będą przynosiły zakładanych
rezultatów konieczna będzie aktualizacja planu działań.
W ramach monitoringu programu proponuje się podjęcie następujących działań realizowanych przez
jednostkę koordynującą wdrażanie programu:
systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz innych danych dotyczących specyfiki danego
zadania

(np.

ilość

zamontowanych

kotłów,

ilość

budynków

poddanych

pracom

termomodernizacyjnym),
opracowanie rocznych raportów z postępów realizacji zadań opisanych w programie,
dokonanie analizy osiąganych postępów, określenie stopnia wykonania zadań oraz określenie
ewentualnych nieprawidłowości,
zdiagnozowanie przyczyn powstałych nieprawidłowości oraz wskazanie działań naprawczych
umożliwiających realizację postępów,
realizowanie działań naprawczych,
w przypadku konieczności dokonania zmian w założeniach programu – dokonanie aktualizacji
dokumentu.
Monitorowania efektu ekologicznego należy dokonywać poprzez mnożenie wskaźnika monitoringu
(liczbę wykonanych poszczególnych inwestycji) przez wartości jednostkowych efektów ekologicznych
i kosztów jednostkowych danych inwestycji. Jednostkowe efekty ekologiczne zestawiono
w podrozdziale Zmiana rocznych emisji zanieczyszczeń w wyniku wymiany kotła.
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12.

ANALIZA EKONOMICZNA
12.1

Nakłady inwestycyjne

Osiągnięcie zakładanych efektów rzeczowych wiąże się z koniecznością poniesienia wydatków
inwestycyjnych przez właścicieli budynków. Rynek urządzeń grzewczych charakteryzuje się dużą
rozpiętością cenową.
Mając zatem na uwadze możliwości finansowe Miasta Zielona Góra, jako podstawę analizy
ekonomicznej przyjęto kwoty określone w uchwale nr LXIV.870.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia
27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie
przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza.
Ustalone w oparciu o uproszczony kosztorys limity wydatków przedstawia poniższa tabela.
Tabela 16. Zakładane wydatki inwestycyjne (opracowanie własne)

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Wyszczególnienie
Zakup indywidualnego źródła ogrzewania wraz z wykonaniem lub modernizacją
instalacji wewnętrznej
Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej
instalacji centralnego ogrzewania lub/i ciepłej wody użytkowej, przystosowania
lub budowy pomieszczenia na węzeł cieplny z wyłączeniem urządzeń węzła
cieplnego
Podłączenie do sieci gazowej, zakup indywidualnego źródła ogrzewania,
wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody
użytkowej, budowę lub przystosowanie pomieszczenia na indywidualne źródło
ciepła (kotłowni), związanego z instalacją nowego systemu ogrzewania,
przeznaczonych do obsługi nie mniej niż 2 i nie więcej niż 3 samodzielnych lokali
Podłączenie do sieci gazowej, zakup indywidualnego źródła ogrzewania,
wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody
użytkowej, budowę lub przystosowanie pomieszczenia na indywidualne źródło
ciepła (kotłowni), związanego z instalacją nowego systemu ogrzewania,
przeznaczonych do obsługi nie mniej niż 4 samodzielnych lokali
Zakup indywidualnego źródła ogrzewania OZE - typu fotowoltaika, pompy ciepła
lub inne, wraz z wykonaniem lub modernizacją instalacji wewnętrznej

Wartość [zł]
8 000,00 zł

10 000,00 zł

20 000,00 zł

30 000,00 zł

10 000,00 zł

Tabela 17: Całkowity koszt inwestycyjny założonych modernizacji w ramach PONE dla Miasta Zielona Góra
(opracowanie własne)

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość [zł]

1.

Zakup i montaż nowego kotła węglowego

2.

Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

3.

Podłączenie do sieci gazowej

5.

Montaż OZE

480 000,00 zł
1 000 000,00 zł
10 000 000,00 zł
900 000,00 zł
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12.2

Źródła finansowania

Szereg czynników zewnętrznych pozwala stwierdzić, że pełna realizacja Programu w Mieście Zielona
Góra będzie trudna bez wsparcia finansowego planowanych zadań inwestycyjnych. Wsparcie to może
pochodzić, jak na dzień dzisiejszy, głównie ze środków krajowych oraz lokalnych. Realizacja Programu
nie jest możliwa bez wsparcia finansowego planowanych zadań inwestycyjnych. Rozważyć należy trzy
grupy produktów finansowych mogących stanowić pomoc przy współfinansowaniu planowanych
inwestycji. Są to:
bezzwrotna pomoc/dotacja,
kredyt/pożyczka/pożyczka preferencyjna,
pożyczka umarzalna.
Budżet Miasta Zielona Góra
Zgodnie z uchwałą nr LXIV.870.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych
służących ochronie powietrza możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego z budżetu Miasta Zielona
Góra.
Dotacje będą udzielane na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu ochrony
powietrza obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym klasy 3 lub
niższej według normy PN-EN-303-5-2012 i zamianę na:
1) podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia ciepłej wody użytkowej;
2) podłączenie do sieci gazowej i instalację indywidualnego źródła ogrzewania;
3) instalację indywidualnego źródła ogrzewania gazowego zasilanego z własnego zbiornika LPG;
4) instalację indywidualnego źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną, odnawialnymi
źródłami energii (OZE - typu fotowoltaika, pompy ciepła lub inne) oraz olejem opałowym;
5) instalację indywidualnego źródła ogrzewania z kotłem na paliwa stałe lub biomasę
charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy według normy PN-EN
303-5:2012.
Dotacje mogą być udzielone:
1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a. osobom fizycznym,
b. wspólnotom mieszkaniowym,
c. osobom prawnym,
d. przedsiębiorcom;
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2) jednostkom sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi realizującym przedsięwzięcia inwestycyjne w budynkach położonych w granicach
administracyjnych miasta Zielona Góra.
Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie:
1) kosztów demontażu palenisk na paliwo stałe;
2) kosztów zakupu i montażu nowego systemu ogrzewania w przypadku indywidualnych źródeł
ogrzewania;
3) kosztów zakupu, montażu, wymiany lub modernizacji instalacji grzewczej wraz z grzejnikami
i/lub instalacji ciepłej wody użytkowej, związanych z instalacją nowego systemu ogrzewania;
4) budowy lub przystosowania pomieszczenia na indywidualne źródło ciepła (kotłowni),
związanego z instalacją nowego systemu ogrzewania;
5) kosztów podłączenia do sieci gazowej (wykonanie przyłącza) związanego z instalacją nowego
systemu ogrzewania;
6) kosztów podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej
instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, przystosowania
pomieszczenia na węzeł cieplny z wyłączeniem urządzeń węzła cieplnego;
7) kosztów likwidacji, modernizacji lub budowy systemu odprowadzania spalin niezbędnego do
prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował informację o naborach
wniosków w roku 2018. Planowane programy z zakresu ochrony powietrza w 2018 roku zostały
przedstawione w poniższej tabeli.

Nr programu
priorytetowego

Nazwa programu

Nabór
rodzaj

Termin

Beneficjenci

ciągły

07.05.2018r.
–
28.12.2018r.

Przedsiębiorcy
w rozumieniu ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej

II – IV
kwartał
2018

- podmioty prowadzące
działalność leczniczą w zakresie
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych,
- podmioty prowadzące muzea
wpisane do Państwowego
Rejestru Muzeów,

Ochrona atmosfery Poprawa
jakości powietrza
3.1. część 1

Część 1) Energetyczne
wykorzystanie zasobów
geotermalnych
Ochrona atmosfery Poprawa
jakości powietrza

3.1. część 2

ciągły
Część 2) Zmniejszenie zużycia
energii w budownictwie
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Nr programu
priorytetowego

Nazwa programu

Nabór
rodzaj

Termin

Beneficjenci
- podmioty prowadzące domy
studenckie
- podmioty będące właścicielem
budynku wpisanego do Rejestru
zabytków,
- kościoły, kościelne osoby
prawne lub związki wyznaniowe
w rozumieniu odrębnych
przepisów.

3.1. część 4

Ochrona atmosfery Poprawa
jakości powietrza. Część 4)
Samowystarczalność
energetyczna

3.3

SOWA – oświetlenie
zewnętrze

3.4

GEPARD II – transport
niskoemisyjny

ciągły

IV kwartał
2018 roku, I
kwartał
2019 roku

Program w trakcie
przygotowania

ciągły
(pożyczka)

24.05.2018 –
30.10.2018

JST oraz spółki z
większościowym udziałem JST

ciągły
(dotacja/p
ożyczka)

podmioty (Miasta Partnerskie)
będące stroną porozumienia z
Narodowym Centrum Badań i
III-IV kwartał
Rozwoju w przedmiocie
2018
współpracy w ramach programu
„Bez emisyjnego Transportu
Publicznego”

Ochrona atmosfery
Budownictwo
energooszczędne
3.5. część 1

ciągły
Cześć 1) Dofinansowanie
drewnianych domów
energooszczędnych
Ochrona atmosfery
Budownictwo
energooszczędne

3.5. część 2

Osoby fizyczne chcące
wybudować lub kupić
jednorodzinny dom drewniany

konkurs

III kwartał
Przedstawiciele administracji
2018 roku, I
publicznej, jak również
kwartał
organizacji realizujących zadania
2019 roku
publiczne

ciągły

IV kwartał
Przedstawiciele administracji
2018 roku, I
publicznej, jak również
kwartał
organizacji realizujących zadania
2019 roku
publiczne

Cześć 2) Dofinansowanie
budowy pasywnych budynków
użyteczności publicznej
Ochrona atmosfery
Budownictwo
energooszczędne
3.5. część 3

II kwartał
2018 roku

Część 3) PUSZCZYK –
Niskoemisyjne budynki
użyteczności publicznej
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie
i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Głównym źródłem
finansowania Programu są środki unijne z Funduszu Spójności. Najważniejszymi beneficjentami
Programu są podmioty publiczne (w tym jst) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże
przedsiębiorstwa).
W ramach POIiŚ w 2018 roku możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego na poprawę
efektywności energetycznej w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Poniżej
przedstawiono typy projektów na które można będzie uzyskać dofinansowanie:

•

Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na
przesyle i dystrybucji,

•

Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca
likwidacją węzłów grupowych,

•

Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu
likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym,

•

Podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych
i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

O wsparcie mogą ubiegać się:

•

przedsiębiorcy,

•

jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,

•

spółdzielnie mieszkaniowe,

•

podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek
samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Programy Ograniczania Niskiej Emisji są skierowane do samorządów terytorialnych w celu
umożliwienia realizacji zadań mających na celu poprawę stanu powietrza atmosferycznego oraz
promowania odnawialnych źródeł energii. Zadania te są realizowane z korzyścią dla pojedynczego
mieszkańca, jak i dla całej gminy oraz terenu województwa.
Głównym celem działań Funduszu jest poprawa stanu środowiska i uzyskanie efektów ekologicznych
niezbędnych do osiągnięcia wymagań dyrektyw środowiskowych Unii Europejskiej oraz podnoszenie
świadomości

i

kreowanie

postaw

ekologicznych

Z punktu widzenia niniejszego Programu jest priorytet:
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III OCHRONA ATMOSFERY. Realizacja tego priorytetu odbywa się poprzez wspomaganie przedsięwzięć
dofinansowywanych środkami zagranicznymi bezzwrotnymi poprzez udział w zapewnieniu niezbędnego wkładu
krajowego oraz realizację programów NFOŚiGW w ramach udostępnianych Funduszowi środków, w zakresie:
Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,
Podniesienie

efektywności

gospodarowania

energią,

m.in.

poprzez

ograniczanie

strat

w procesie przesyłania i dystrybucji energii, w tym przebudowa systemów ciepłowniczych oraz
zmniejszenie zużycia energii w budownictwie i przemyśle,
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesach energetycznych,
Stosowanie mniej uciążliwych dla środowiska paliw, w tym wykorzystywanie odpadów energetycznych
(metan, ciepło odpadowe, odpady organiczne),
Ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń na obszarach zabudowanych oraz przyrodniczo cennych, w
szczególności poprzez realizację zadań inwestycyjnych wynikających z przyjętych programów ochrony
powietrza,
Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej.

Strategia działania Funduszu WFOŚiGW w Zielonej Górze na lata 2017-2020
Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze na lata 2017-2020 została opracowana w oparciu o „Wspólną strategię Działania Narodowego
Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2017 – 2020”.
Głównym celem WFOŚiGW w Zielonej Górze jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone
gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć
i inicjatyw służących środowisku przy pełnym oraz zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju
wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej na ochronę środowiska i gospodarkę
wodną.
Za szczególnie istotne zadanie w omawianym okresie uznać należy dążenie do pełnego wykorzystania
dostępnych dla Polski środków europejskich na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. W tym
zakresie WFOŚiGW w Zielonej Górze (zwany dalej Funduszem) realizować będzie działania wynikające
z powierzenia funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, współpracy z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014–2020. Istotnym elementem działania Funduszu będzie także realizacja
„Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz
przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, który realizowany jest przez
NFOŚiGW we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz
Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.
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Realizacja planowanych zadań pociąga za sobą dążenie do efektywnego wykorzystania dostępnych
środków, doskonalenia obsługi beneficjentów oraz doskonalenia współpracy w systemie
finansowania ochrony środowiska.
W oparciu o misję i tak sformułowany cel generalny oraz na podstawie zidentyfikowanych potrzeb
środowiskowych w województwie lubuskim Fundusz przyjął do realizacji 5 głównych priorytetów:
Cel 1. Adaptacja do zmian klimatu i gospodarka wodna
Cel 2. Ochrona powietrza
Cel 3. Ochrona wód
Cel 4. Gospodarka o obiegu zamkniętym w tym gospodarka odpadami
Cel 5. Różnorodność biologiczna

WFOŚiGW w Zielonej Górze przewiduje następujące dofinansowania w zakresie ochrony powietrza:
1. Program priorytetowy NFOŚiGW: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska
i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów
zawierających azbest”.
Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego:

-

na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest;

-

posiadających opracowany i przyjęty uchwałą Rady Gminy gminny program usuwania
azbestu;

-

na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub zdarzeniami noszącymi znamiona klęski
żywiołowej zgodnie z pismem Wojewody.

W ramach Programu w roku 2018 Fundusz zrefunduje do 100% kosztów kwalifikowanych
poniesionych przez właścicieli nieruchomości oraz przez Gminę - do wysokości kwoty dotacji
określonej w umowie. Dofinansowanie jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających
azbest znajdujących się na terenie gminy (bez ograniczeń dotyczących własności posesji, z których są
usuwane odpady zawierające azbest). Kosztami kwalifikowanymi są koszty demontażu, zbierania,
transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na uprawnionym składowisku
odpadów niebezpiecznych.

2. Program „Eko Gmina - Poprawa efektywności energetycznej oraz likwidacja niskiej emisji”
Przedmiot wsparcia:
Typ I: inwestycje własne gmin zgodne z planami gospodarki niskoemisyjnej.
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Typ II: inwestycje Odbiorców końcowych polegające na likwidacji źródeł tzw. "niskiej emisji",
tj. lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych opalanych paliwami stałymi oraz
na zastosowaniu nowoczesnych źródeł ciepła. Dofinansowanie w ramach typu II może być udzielone
gminie na podstawie opracowanych przez nią zasad dofinansowania likwidacji niskiej emisji,
skierowanych do odbiorców końcowych.
Odbiorcami końcowymi mogą być:
- osoby fizyczne w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym,
- wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej
kotłowni.
Budżet Programu wynosi 10.000.000,00 PLN. Dofinansowanie w formie pożyczki. Maksymalna
wartość udzielonej pożyczki dla zadań zgłoszonych przez jednego beneficjenta (gminę) może wynosić
1.000.000,00 PLN.
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia na stronie internetowej WFOŚiGW
w Zielonej Górze www.wfosigw.zgora.pl do czasu wyczerpania puli środków finansowych, określonej
powyżej, nie później niż do 31.10.2018 roku. Wnioski będą rozpatrywane i kwalifikowane w
kolejności zgłoszeń. Decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Wnioski złożone po 31.10.2018 r.
nie będą rozpatrywane.
Podstawą przyznania dofinansowania jest złożenie wniosku o dofinansowanie według wzoru
obowiązującego w WFOŚiGW w Zielonej Górze dla Programu w ramach komponentu Ochrona
Powietrza wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi dla Programu. Wnioski o dofinansowanie
dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych Typu I i Typu II należy składać odrębnie.

3. Dopłaty do oprocentowania kredytów
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dopłaca ze swoich
środków do oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska
S.A na inwestycje proekologiczne realizowane na terenie województwa lubuskiego. Pomoc
adresowana jest dla różnych podmiotów w zależności od rodzaju linii, w tym dla osób fizycznych.
Pomoc udzielana jest w ramach czterech linii kredytowych:
Linii nr 1 na:
1. modernizację systemów grzewczych związaną z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza,
2. modernizację systemów grzewczych z wykorzystaniem alternatywnych, a przyjaznych środowisku
źródeł energii: biomasy, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła,
3. wykonanie systemów grzewczych i zasilania z wykorzystaniem alternatywnych - przyjaznych
środowisku źródeł energii.
Linii nr 2 na:
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1. budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 20 m3/d,
2. budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej pod warunkiem zapewnionego odbioru ścieków przez
istniejącą lub równolegle realizowaną oczyszczalnię.
Linii nr 3 na:
1. termomodernizację budynków mieszkalnych.
Linii nr 4 na:
1. kredyty na realizację na terenie woj. lubuskiego zadań w zakresie ochrony środowiska, innych niż
działania objęte liniami Nr 1-3.

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
Program zakłada przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii i wzrost efektywności energetycznej W celu realizacji priorytetu wyznaczono następujące
działania:
Odnawialne źródła energii
Efektywność energetyczna
Ograniczenie niskiej emisji w miastach
Kogeneracja
W ramach RPO Lubuskie 2020 nie przewidziano dopłat do wymiany kotłów dla osób fizycznych.
W ramach działania 3.2. Efektywność energetyczna wsparciem zostaną objęte projekty polegające na
kompleksowej/głębokiej modernizacji energetycznej budynków, poprzez ocieplanie obiektów użyteczności
publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej,
modernizację oświetlenia. Planowana interwencja będzie obejmowała także budowę inteligentnych
energooszczędnych systemów oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej.
Głęboka, tj. kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne będzie
realizowana 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),
przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji,

•

instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

•

instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

W ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS znajduje się 5 programów priorytetowych:

1. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.
2. Biogazownie rolnicze.
3. Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę.
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4. Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu przyłączenia źródeł
wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE).
5. Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.
Najpopularniejszy wśród samorządów i innych instytucji jest program 1. Można uzyskać pożyczkę i dotację.
Szczegółowe warunki ogłaszane są przy zasadach konkursów i zależą od efektu ekologicznego zadania, ale
również od ilości złożonych wniosków. Minimalna wartość zadania to 10 mln zł.
Konkursy w ramach poszczególnych Programów ogłaszane są sukcesywnie z miesięczną zapowiedzią. Można
ubiegać się, w zależności od rodzaju Programu, o pożyczkę do 80%, dotację do 70%.

Bank Ochrony Środowiska
Dla beneficjentów indywidualnych BOŚ oferuje kredyty z dopłatą z WFOŚiGW, NFOŚiGW, kredyty na
urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska, kredyty termomodernizacyjne i remontowe,
kredyty na zaopatrzenie wsi w wodę.
Warunki udzielania kredytów i dopłat są właściwe dla każdego z regionalnych oddziałów banku.
Fundusz Termomodernizacji i Remontów realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego
Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla
inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata
rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe.
Formy pomocy:

•

premia termomodernizacyjna,

•

premia remontowa,

•

premia kompensacyjna.

O dofinansowanie projektu w ramach premii termomodernizacyjnej, mogą się ubiegać właściciele lub
zarządcy:

•

budynków mieszkalnych,

•

budynków zbiorowego zamieszkania,

•

budynków

użyteczności

publicznej

stanowiących

własność

jednostek

terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

•

lokalnych sieci ciepłowniczych,

•

lokalnych źródeł ciepła.

Adresaci programu
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Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.:

•

osoby prawne (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego),

•

jednostki samorządu terytorialnego,

•

wspólnoty mieszkaniowe,

•

osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych).

Przeznaczenie środków
Premia

termomodernizacyjna

przysługuje

inwestorowi

z

tytułu

realizacji

przedsięwzięcia

termomodernizacyjnego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora.
Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej skorzystać inwestorzy
realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków.
Wysokość dofinansowania
Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie może wynosić więcej niż:

•

16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i

•

dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na
podstawie audytu energetycznego.

12.3

Zmiana kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem

Na poniższym rysunku przedstawiono koszty eksploatacyjne związane z ogrzewaniem przed
modernizacją źródła ciepła i po jej przeprowadzeniu.
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Koszty ogrzewania przed modernizacją źródła
ciepła
Koszty ogrzewania po modernizacji źródła ciepła
5 799,67 zł
4 729,73 zł

4 729,73 zł
4 296,34 zł

3 509,11 zł
2 882,57 zł

Wariant I

Wariant II

Wariant I

węgiel -> gaz ziemny

Wariant II

węgiel-> miejski system ciepłowniczy

Wariant III

węgiel -> węgiel kocioł 5 klasy

Wariant III

Rysunek 25: Zmiana kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem przed modernizacją źródła ciepła oraz po jej
przeprowadzeniu w trzech analizowanych wariantach (opracowanie własne)

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, iż najbardziej opłacalnym pod względem ekonomicznym
wariantem jest zastąpienie kotłów węglowych podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Wariantem ekologicznym, lecz niestety nieopłacalnym ekonomicznie jest wymiana kotła węglowego
na gaz ziemny. Oszczędności przyniesie także wymiana kotła węglowego na kocioł węglowy 5 klasy ze
względu wyższą sprawność nowego kotła.

13.

ANALIZA SWOT PROGRAMU

Realizacja Programu będzie ogromnym przedsięwzięciem, które zaangażować będzie musiało wielu
uczestników i duże środki finansowe. Z pewnością inwestycja ta ma wiele atutów i mocnych stron,
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ale
i wiele przeszkód na drodze realizacji.
Tabela 18: Analiza SWOT realizacji PONE (opracowanie własne)

Mocne strony

- chęć realizacji Programu ograniczenia niskiej
emisji,
- długotrwałe efekty realizacji Programu,
- przyłączanie coraz to większej liczby
mieszkańców do sieci ciepłowniczej,
- otwartość do działania ze strony
przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Szanse
- działania edukacyjne zwiększające
świadomość ekologiczną mieszkańców,
- możliwość uzyskania dofinansowania do
wymiany kotłów na niskoemisyjne,
- zmiany legislacyjne umożliwiające przekazanie
odpadów komunalnych samorządom oraz
wprowadzenie ryczałtowej opłaty za wywóz
odpadów komunalnych,
- obniżanie ceny ciepła sieciowego,
- gaz i węgiel kamienny dobrej jakości (klasy)
- rozwój odnawialnych źródeł energii.

14.

Słabe strony
- duży udział indywidualnych kotłów grzewczych
niskiej klasy,
- stan jakości powietrza pomimo wdrażanych
wielu działań nie odpowiada normom (przede
wszystkim wysoka emisja benzo(a)pirenu)
- przyzwolenie społeczne/ brak sprzeciwu na
spalanie odpadów w domowych źródłach
ciepła,
- zbyt mała ilość punktów pomiarowych na
terenie Miasta Zielona Góra,
- mały udział źródeł odnawialnych w
pokrywaniu zapotrzebowania na ciepło.
Zagrożenia
- niska zamożność społeczeństwa,
- spalanie paliwa o złej i niskiej jakości,
- spalanie odpadów komunalnych,
- wysokie ceny paliw,
- wykorzystanie pieców/ kotłów o małej
sprawności,
- niskie tempo wykonywania prac
termomodernizacyjnych budynków (ocieplenie,
wymiana okien, modernizacja instalacji co i
cwu) – duże zapotrzebowanie na ciepło,
- niskie emitory,
- duże zagęszczenie źródeł niskiej emisji –
centrum miasta, osiedla.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Zielona Góra (PONE) jest planem działań
zmierzających ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta.
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Na terenie Miasta Zielona Góra od wielu lat obserwuje się przekroczenie dopuszczalnych poziomów
zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem, Jest to jeden z głównych składników zanieczyszczenia
powietrza wywołanego przez tzw. niską emisję.
Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją, największy udział w zanieczyszczeniu powietrza w
Zielonej Górze ma teren dawnego (starego) miasta Zielona Góra i powinien zostać objęty w pierwszej
kolejności realizacją PONE.
Na podstawie analiz zarówno ekonomicznych jak i energetyczno-ekologicznych dotyczących
kierunków realizacji PONE, jako priorytetowe uznaje się działania na największej grupie obiektów,
mianowicie budynkach i lokalach mieszkalnych. Jest to również spełnienie oczekiwań społeczności
gminy. Ponadto działania zmniejszające emisję zanieczyszczeń, polegające na wymianie urządzeń
grzewczych, przede wszystkim nieefektywnych kotłów i pieców węglowych, uznaje się za najbardziej
opłacalne i najsilniej redukujące emisję zanieczyszczeń atmosferycznych. Ilość wymienionych źródeł
zależy przede wszystkim od chęci i możliwości finansowych beneficjentów PONE, gdyż bez ich udziału
własnego realizacja programu nie jest możliwa.
W niniejszym dokumencie przyjmuje się następujący zakres inwestycji w latach 2018-2020:
WARIANT I – wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy – 500 modernizacji;
WARIANT II – likwidacja kotła węglowego i przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – 100
modernizacji;
WARIANT III – wymiana kotła węglowego na niskoemisyjny kocioł węglowy 5 klasy – 100
modernizacji.
Zgodnie z przeprowadzoną ankietyzacją, największym zainteresowaniem cieszy się wymiana kotłów
na nowe opalane paliwem gazowym.
Priorytetem jest wymiana kotłów, które zostały zainstalowane więcej niż 10 lat temu. Na podstawie
przeprowadzonej inwentaryzacji należy stwierdzić, że największy odsetek przestarzałych kotłów
występuje w centrum Miasta Zielona Góra (Zielonogórska Starówka) oraz na osiedlach Chynów
i Jędrzychów (28,43%), a także w sołectwach Ochla (12,71%), Łężyca (12,71) oraz Racula (9,36).
W pierwszej kolejności należy dążyć do wymiany przestarzałych kotłów na niskoemisyjne
w budownictwie jednorodzinnym. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, iż 80% budynków
użyteczności publicznej oraz 67% budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza jako
źródło ciepła wykorzystuje paliwo gazowe. Wśród budynków wielorodzinnych, największa liczba
mieszkań opalanych ze źródeł indywidualnych administrowana jest przez Zakład Gospodarki
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Komunalnej Sp. z .o.o. Zielona Góra. Pozostałe budynki wielorodzinne przyłączone są do miejskiego
systemu ciepłowniczego.
Realizacja PONE przyniesie efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza:
CO2 - 3356,21 Mg/rok,
PM10 - 14409,62 kg/rok,
PM2,5 - 14552,95 kg/rok,
BaP - 19434,44 kg/rok,
SOx - 64756,75 kg/rok,
CO - 12821,80 kg/rok,
NOx - 8900,78 kg/rok.
Modernizacje źródeł ciepła mogą zostać dofinansowane przede wszystkim z budżetu Miasta Zielona
Góra oraz środków WFOŚiGW w Zielonej Górze.
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