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Informacje zawarte w niniejszym raporcie odzwierciedlają wyłącznie 
poglądy uczestników warsztatów miejskich i nie należy ich traktować jako 
opinii, poglądów czy stanowiska Ministerstwa Klimatu. 

Niniejszy raport stanowi podsumowanie cyklu warsztatów miejskich na temat energii i czystego powietrza, 
zorganizowanego przez Ministerstwo Klimatu. Warsztaty zorganizowane zostały 4 marca w Warszawie, 10 marca 
w Białymstoku oraz online 21 maja, 1 i 9 czerwca 2020 r. 

W raporcie zawarto zestawienie zgłoszonych przez uczestników warsztatów słabych stron i problemów 
współczesnego miasta. Raport zawiera także przedstawioną przez uczestników wizję miasta idealnego, a także 
propozycję działań, które mają umożliwić realizację tej wizji.  

 

Warszawa, lipiec 2020 r. 

 

Autorzy i redakcja raportu: 

Zespół Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej Ministerstwa Klimatu.
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WARSZTATY MIEJSKIE W OBSZARZE ENERGII I CZYSTEGO POWIETRZA 

Warsztaty Miejskie to integralna część inicjatywy Ministra Klimatu pn. Miasto z klimatem mającej 
na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz wsparcie miast w transformacji w miejsca 
przyjazne i neutralne klimatycznie. 

Miasta są obszarem szczególnie wrażliwym, w którym koncentrują się współcześnie najpilniejsze wyzwania 
ekologiczne. Wysoki poziom urbanizacji w  Polsce sprawi, że zmiany klimatu będą miały wpływ na dynamikę 
rozwoju miast, a tym samym na jakość życia mieszkańców. 

Warsztaty realizowane były w pięciu obszarach tematycznych: 

 parki, zielona infrastruktura i bioróżnorodność, 

 energia i czyste powietrze, 

 zrównoważony i niskoemisyjny transport, 

 zielono-niebieska infrastruktura oraz retencja wody w miastach, 

 planowanie przestrzenne. 

Należy jednak zaznaczyć, że podział na obszary był jedynie pomocniczy, ponieważ kwestie dyskutowane  
w danym temacie bardzo silnie nawiązywały do pozostałych obszarów. 

Rezultatem warsztatów miejskich ma być wypracowanie rozwiązań zwiększających komfort życia mieszkańców 
miast, w warunkach zmieniającego się klimatu. 
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WARSZTATY MIEJSKIE  

 

Do udziału w warsztatach zostali 
zaproszeni przedstawiciele 
samorządów miejskich, think 
tank-ów, organizacji społecznych 
i obywatelskich, eksperci, 
przedstawiciele biznesu, 
naukowcy, architekci i urbaniści. 
Informacja o organizacji 
warsztatów była także 
ogólnodostępna na stronie 
internetowej Ministerstwa 
Klimatu, gdzie istniała możliwość 
rejestracji na warsztat.  

 

Warsztaty miejskie zaplanowane zostały jako 

cykl 16 spotkań w całej Polsce. W wyniku 

ograniczenia możliwości organizacji spotkań 

związanych z Covid-19, zdołaliśmy 

zorganizować tylko dwa spotkania 

stacjonarne, w Warszawie i Białymstoku. 

Warsztaty miejskie przenieśliśmy do 

Internetu, gdzie zorganizowaliśmy 

i przeprowadziliśmy 18 warsztatów 

miejskich, każdy w jednym z pięciu obszarów 

tematycznych: 

 parki, zielona infrastruktura 

i bioróżnorodność (5 warsztatów), 

 energia i czyste powietrze 

(3 warsztaty), 

 zrównoważony i niskoemisyjny transport 

(3 warsztaty), 

 zielono-niebieska infrastruktura oraz 

retencja wody w miastach  

(4 warsztaty), 

 planowanie przestrzenne 

(3 warsztaty). 

Uczestnicy warsztatów miejskich  

w Warszawie i Białymstoku zajmowali się  

w grupach wszystkimi obszarami 

tematycznymi. Spotkanie było podzielone 

na trzy części (określanie barier, wytyczanie 

wizji, wypracowywanie rozwiązań). 

Po spotkaniu przygotowane zostało 

podsumowanie, które było rozesłane do 

uczestników do skonsultowania.  

Kolejne warsztaty prowadzone w formie  

online był przeprowadzone w trzech etapach.  

 Etap I - uczestnicy wypełnili ankietę 

elektroniczną, w której przedstawili 

bariery, problemy i niedoskonałości 

współczesnych miast, a także wizję 

idealnego miasta. Przed spotkaniem 

online uczestnicy otrzymali 

podsumowanie wszystkich ankiet. 

 Etap II - w trakcie warsztatu online 

przedstawiono wyniki ankiet, 

a następnie uczestnicy mieli możliwość 

przedyskutowania swoich propozycji  

i przedstawienia propozycji działań.  

 Etap III - podsumowanie warsztatów  

w formie raportu, który był 

przygotowany na podstawie wypowiedzi 

uczestników, a następnie skonsultowany 

z uczestnikami. 

W raporcie prezentowane są opinie, uwagi  

i propozycje przekazane przez uczestników  

w odniesieniu do ogólnej sytuacji miast  

w Polsce, ale uporządkowane grupami 

tematycznymi. 
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Zidentyfikowane problemy  
w zakresie energii i czystego powietrza 
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ENERGIA I CZYSTE 
POWIETRZE 

 

ZIDENTYFIKOWANE 
PROBLEMY 
 

Systemowe 
 Duże uzależnienie od dostaw energii  

z zewnątrz. 

 Dotowanie przemysłu wydobywczego 

(węgiel kamienny) prowadzące do 

nieuzasadnionego wzrostu zakupu 

energii z polskich elektrowni – obniżenie 

wartości spółek OSD, co wpływa na 

dostarczanie energii elektrycznej. Zbyt 

duży % energii w Polsce pochodzi  

z węgla Brak woli politycznej dla 

kompleksowej dekarbonizacji energetyki 

i gospodarki jako takiej – uleganie lobby 

górniczemu, finansowanie górnictwa 

zamiast OZE. 

 Niedoskonałości systemu 

elektroenergetycznego - zagrożenie 

blackoutem. 

 Incydentalność działań i sektorowe 

ujęcie problematyki. 

 Brak zintegrowanego systemu 

zarządzania środowiskiem. 

 Brak spójnej polityki antysmogowej  

i klimatycznej - przepisy są niespójne  

i rozproszone, często pozostają ze sobą 

w sprzeczności. 

 Brak konsekwencji i wiarygodnej polityki 

centralnej – od mieszkańców wymaga 

się korzystania z OZE (rezygnacja ze 

spalania węgla), a energetyki  

i górnictwa się nie modernizuje. 

 Brak ustalenia priorytetów w zakresie 

czystego powietrza w odniesieniu do 

wyzwań klimatycznych. 

 Brak planowania energetycznego, 

 Negatywne skutki zmian klimatu, które 

już manifestują się w miastach - 

nawalne deszcze, susze, długo 

utrzymujące się wysokie temperatury  

w okresie letnim, nie spadające 

wieczorem i w nocy. 

 Niezrozumienie potrzeby internalizacji 

negatywnych efektów zewnętrznych  

w ocenie opłacalności budowy 

konkretnego źródła energii przez co OZE 

jest nominalnie droższe w stosunku do 

konwencjonalnej energetyki (A to co na 

fakturze jest tańsze w chwili podpisania 

umowy to dla urzędnika jest święte). 

Prawo 
 Prawo energetyczne w Polsce (ale  

i w UE) utrudnia gminom inwestowanie 

w energetykę z OZE (poza inwestycjami 

prywatnymi, prosument), ponieważ jest 

wymóg posiadania koncesji, zakładanie 

spółek, niemożliwy przesył pomiędzy 

budynkami itp. 

 Podatek VAT od dofinansowania – czy 

gmina i mieszkańcy mają to 

odprowadzać? 

 Zbyt niskie mandaty za spalanie 

odpadów. 

 Problem z zanieczyszczeniami  

z Rodzinnych Ogrodów Działkowych 

(lokatorzy „na dziko”, którzy ogrzewają 

domki odpadami). 

 Brak zapisów prawnych na temat 

wykorzystywania odnawialnych źródeł 

energii. 

 Brak obowiązku rejestracji kotła na 

paliwo stałe - mimo prowadzonej 
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likwidacji nieekologicznych kotłów wciąż 

montowane są nowe, a gminy 

pociągane do odpowiedzialności za 

jakość powietrza, nie mają narzędzia do 

monitorowania gdzie taki kocioł został 

zamontowany. 

 Brak narzędzi dla gmin w prawie 

energetycznym. 

 Brak ułatwień dla klastrów energii 

spółdzielni energetycznych w miastach. 

 Brak ustawy przesyłowej ułatwiającej 

budowę sieci. 

 Niestabilność przepisów dotyczących 

OZE i odbioru energii od mieszkańców. 

 Zawiły i nieprzyjazny system pomocy do 

wymiany kotłów, biurokracja. 

 Brak możliwości prawnych wspierania 

mieszkańców w podwyższonych 

kosztach ogrzewania. 

 Brak wsparcia dla innowacyjnych 

rozwiązań w miastach. 

Finanse 
 Zagrożenia efektywności wdrażania 

uchwał antysmogowych  

w okolicznościach epidemii 

(pogarszająca się sytuacja bytowo-

ekonomiczna w gospodarstwach). 

 Niska efektywność wdrażanych 

programów wsparcia finansowego do 

wymiany źródeł ogrzewania  

i termomodernizacji, nieproporcjonalna 

do nakładów. 

 Zbyt wyśrubowane kryteria programów 

Czyste powietrze i Stop Smog. 

 Brak skutecznego instrumentarium  - 

Wojewódzkie Programy Ochrony 

Powietrza są opracowaniami martwymi, 

brak współdziałania w realizacji celów, 

brak indywidualizacji rozwiązań  

i wsparcia dla jst. 

 Zbyt małe dofinansowanie dla 

prywatnych osób, projektów 

dotyczących powietrza/zawiłe procedury 

– program „Czyste powietrze”. 

 Brak kontynuacji programu NFOŚiGW  

tj. KAWKA. 

 Brak możliwości finansowania na 

zwiększenie efektywności energetycznej 

nowych obiektów (poza 

termomodernizacją). 

 Brak dostatecznej ilości środków 

finansowych na modernizację. 

 Brak funduszy na wkład własny  

w gminach na kompleksową 

modernizację energetycznego zasobu 

gminnego. 

 Transport szynowy – droga inwestycja. 

 Brak skutecznej likwidacji 

nieekologicznych źródeł ogrzewania –  

są narzędzia, ale środki są trudne do 

skorzystania dla gmin. 

 Wysokie zużycie prądu i związane z tym 

koszty. Konsumpcja energetyczna miast 

jest ogólnie zbyt duża. 

 Wysoka cena gazu – po wymianie 

kotłów ludzi nie stać na ogrzewanie. 

 OZE dla samorządów i odbiorców 

indywidualnych są drogie na początku  

i trudno do nich przekonać decydentów. 

 Brak dostępu do rzetelnych audytorów 

energetycznych i potencjalnych 

doradców, na których stać gminy. 

 Instrumenty finansowe w zasięgu klasy 

średniej+. 

 Problem z finansowaniem OZE dla 

komunalnego zasobu mieszkaniowego – 

koszt inwestycji ponosi miasto,  

a oszczędności konsumują mieszkańcy. 
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 Brak wystarczających środków 

finansujących poprawę powietrza po 

stronie administracji. 

 Ubóstwo społeczeństwa/ubóstwo 

energetyczne, które wg danych IBS 

dotyka nawet 12% mieszkańców Polski 

 Problem z eliminacją azbestu. 

Planowanie 
 Zakłady emitujące gazy i pyły do 

powietrza umiejscowione w centrach 

miast. 

 Program Ochrony Powietrza – część 

zapisów jest nierealna do wdrożenia  

w części gmin. 

 Duże miasta często posiadają plany 

ochrony powietrza, a to małe 

miejscowości stanowią zagrożenie 

zanieczyszczeniem w przyszłości. 

 Adaptacja do zmian klimatu jest 

zupełnie czym innym niż ochrona 

powietrza atmosferycznego. Programy 

ochrony powietrza mają za zadanie 

ograniczyć emisję zanieczyszczeń do 

powietrza. MPA służą "przystosowaniu 

się do nieodwracalnych zmian klimatu”. 

Działania w zakresie realizacji MPA to 

działania nastawione na "łagodzenie" 

skutków zmian klimatu. W MPA są 

wyłącznie wskazania działań 

pomagających opóźnieniu tych zmian, 

ale w głównej mierze przygotowujących 

do nich miasta. POP jest dokumentem i 

zestawem działań, aby ograniczyć 

emisję u źródła. Jest to swoiste 

zintegrowane przeciwdziałanie emisji 

zanieczyszczeń u źródła. POP to 

dokument z którego należy się 

sprawozdawać – zatem Marszałek widzi 

jakie miasto poczyniło w tym kierunku 

działania. MPA jest fikcyjnym 

dokumentem. 

 Nieznane są plany rozbudowy sieci przez 

operatorów (np. PGNiG). 

 Lokalizowanie w tych samych obszarach 

urbanistycznych miasta sieci 

ciepłowniczej i sieci gazowej – obniżenie 

racjonalności inwestycyjnej  

i efektywności ekonomicznej budowy 

tych sieci.  

 Chaos przestrzenny oraz brak ciepła 

systemowego w małych 

miejscowościach. 

 Lokalizowanie osiedli blisko lotnisk. 

 Składowiska odpadów i oczyszczalnie 

ścieków w pobliżu osiedli. 

 Likwidacja lub zabudowa naturalnych 

korytarzy przewietrzania miasta. 

 Zbyt mało dostosowań dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo, 

niewidomych, starszych, matek  

z dziećmi, złą organizacja ruchu 

miejskiego, zawężone ulice, brak 

bezkolizyjnych skrzyżowań, tuneli. 

 Duże natężenie ruchu pojazdów  

w centrum miast i na obrzeżach - 

krótkie odcinki ringów. 

 Brak obwodnic lub ich zbyt mała 

przepustowość, niedostosowana do 

czasów współczesnych. 

 Mała ilość buspasów powodująca, że 

autobusy miejskie stoją w korkach, co 

nie zachęca mieszkańców do zmiany  

z samochodu na komunikację miejską. 

 Duży indywidualny ruch zmotoryzowany 

w miastach, zakorkowane centra miast.  

 Źle zorganizowany transport publiczny, 

zbyt mało i zbyt drogie bilety na 

komunikację miejską i za rzadko  

i niepunktualnie jeżdżące autobusy, 

tramwaje i metro, brak trolejbusów, 
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które w latach sześćdziesiątych  

i siedemdziesiątych XX wieku jeździły po 

Warszawie. Ograniczona możliwość 

dojazdu transportem publicznym z 

miejscowości ościennych, ograniczone 

godziny kursowania, brak centrów 

przesiadkowych. 

 Niejednokrotnie gminy nie mają 

zinwentaryzowanych potrzeb w zakresie 

wymiany źródeł ciepła.  

 Uzależnienie miasta od importu 

produktów z zewnątrz – trudność  

w tworzeniu klastrów energii – koszty 

infrastruktury b. duże, nie ma systemu 

finansowania tego typu projektów. 

 Współczesne miasta mają zbyt mały 

udział OZE w opisującym ich profilu 

(miksie) energetycznym (np.  

w lokalnych ciepłowniach  

i elektrociepłowniach). 

 Niewystarczające wykorzystanie OZE 

zarówno w budynkach publicznych, jak  

i prywatnych oraz na 

dachach/elewacjach bloków 

pozostających w zarządzaniu spółdzielni 

mieszkaniowych. 

 Brak możliwości robienia OZE dla grup 

budynków – działania blokowane przez 

dużych operatorów. 

 Brak dbałości o zdrowie obywateli, brak 

sklepów osiedlowych z lokalnymi 

świeżymi warzywami, owocami, 

nabiałem i pieczywem, konieczność 

kupowania przesyconych chemią, często 

nieświeżych lub odświeżanych 

produktów hipermarketowych. 

Planowanie przestrzenne 
 Brak ładu urbanistycznego. 

 Brak zintegrowanego planowania 

miejskiego (łączącego zrównoważone 

zarządzanie energią, transportem  

i planowanie przestrzenne); 

nieskuteczne narzędzia planowania 

przestrzennego i brak umiejętności 

wykorzystania planowania 

przestrzennego do optymalizacji 

zaopatrzenia w i zużycia energii.  

 Zmiany MPZP powodujące zmianę 

przeznaczenia gruntów w kontekście 

infrastruktury technicznej – negatywny 

wpływ na efektywność ekonomiczną 

sieci i racjonalność jej funkcjonowania  

i dalszej rozbudowy w mieście. 

 Planowanie przestrzenne blokuje 

zapewnienie odpowiedniej jakości 

powietrza. 

Infrastruktura 
 Za mała sieć referencyjnych stacji 

monitoringu stanu jakości powietrza. 

 Zmniejszenie udziału powierzchni 

biologicznie czynnych. 

 Zbyt duża powierzchnia w miastach,  

z której unosi się pył (asfalt, cement, 

bruk). 

 Niewystarczająca ilość terenów 

zielonych oraz elementów zieleni  

w mieście, które sprzyjałyby poprawie 

jakości powietrza takich jak: zielone 

przystanki, łąki kwietne, zielone dachy, 

zielone elewacje, stare drzewa. 

 Od wielu lat systematycznie prowadzona 

wycinka starych drzew na osiedlach  

i w parkach Warszawy. 

 Zbyt duża odległość osiedli 

mieszkaniowych od sklepów, nielogiczne 

i nieekologiczne wyeliminowanie małych 

osiedlowych sklepików przez wielkie 
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hipermarkety, co zmusza mieszkańców, 

nawet w przypadku niewielkich potrzeb 

zakupowych do korzystania  

z samochodu albo komunikacji w celu 

dotarcia do sklepu, co powoduje 

dodatkową niepotrzebną emisję spalin  

i pyłów z elementów ściernych pojazdu  

i nawierzchni. 

 Brak technologii (efektywnej finansowo  

i technologicznie) do wykorzystania 

infrastrukturalnych do produkcji chłodu. 

 Przeskalowanie wymagań co do 

urządzeń grzewczych w odniesieniu do 

zmieniającego się klimatu (np. do -25 

stopni C) – co podnosi koszty 

modernizacji. 

 Niewystarczająca sieć gazowa oraz 

przesyłowa energii w miastach. 

 Duże straty ciepła przy przesyle ciepła. 

 Współczesne miasta nie wykorzystują 

potencjału infrastruktury wodnej na 

potrzeby energetyki oraz nie 

wykorzystują tego elementu krajobrazu 

miasta do podnoszenia dobrostanu 

obywateli. 

 Problem suszy – brak wykorzystania 

systemów retencji wykorzystujących 

opady do celów nawadniania. 

Koordynacja 
 Nieoptymalne zarządzanie jakością 

powietrza w mieście. 

 Przekroczone normy szkodliwych 

substancji w powietrzu, zarówno  

w dużych miastach, jak i w mniejszych 

miejscowościach, głównie w okresie 

zimowym (związane z nieekologicznymi, 

indywidualnymi źródłami ciepła oraz 

lokalnymi kotłowniami węglowymi). 

 Nadmiernie zanieczyszczone powietrze 

głównie przez źle zorganizowany, 

niepunktualny, nie pokrywający siecią 

połączeń obszaru całego miasta, zbyt 

mało pojazdów i zbyt drogie bilety, aby 

zachęcić obywateli, żeby przesiedli się  

z samochodów prywatnych na 

komunikację miejską. 

 Wciąż istniejący w gminach pod 

Krakowem proceder spalania śmieci  

i opału bardzo niskiej jakości - z uwagi 

na położenie miasta w niecce, duża 

część zanieczyszczenia powietrza 

generowana w gminach ościennych 

przenosi się do miasta centralnego. 

 Brak czasu na odpowiednią 

modernizację budynków – najpierw 

termomodernizacja potem wymiana 

źródła ciepła na adekwatne. 

 Są plany zaopatrzenia w ciepło, problem 

stanowi niski stopień realizacji tych 

programów. 

 Niewystarczający postęp w zakresie 

termomodernizacji budynków  

i poszanowania energii w mieście. 

 Ogrzewanie miejskie 

elektrociepłowniami węglowymi. 

 Zbyt małe wykorzystywanie potencjału 

fotowoltaiki w budynkach komunalnych  

i na dachach o dużych powierzchniach. 

 Brak synergii współpracy sieci 

elektroenergetycznej, ciepłowniczej  

i gazowej uwzględniając instalacje OZE. 

Po stronie JST występuje często brak 

świadomości energetycznej  

i zachodzących zmian na rynku paliw  

i energii oraz niewystarczający poziom 

efektywnego zarządzania  

i gospodarowania paliwami i energią 

zarówno w skali makroregionalnej 



 

12 
 

(obszar miasta, aglomeracji miejskiej) 

jak również w skali mikroregionalnej 

(część miasta, dzielnica, osiedla).  

 Brak stosownej certyfikacji kotłów 

spełniających wymogi eko-projektu. 

 Brak dostępu do sieci ciepłownicznej  

w mniejszych miastach oraz brak 

integracji sieci ciepłowniczych. 

 Brak zaangażowania przedstawicieli 

władz lokalnych w chęć zmiany. Brak 

odpowiednio wykwalifikowanej kadry 

zarządzającej w urzędach i zakładach 

oraz brak kadr podejmujących "nowe" 

tematy. Brak zasobów ludzkich w 

administracji do realizacji zadań 

związanych z ochroną powietrza. 

 Brak platformy wymiany wiedzy 

pomiędzy JST, środowiskiem nauki  

i biznesu (w tym przedstawicieli 

przedsiębiorstw energetycznych) oraz 

organizacji środowiskowych  

i społecznych. Brak informacji o dobrych 

praktykach w 

samorządach/benchmarkingu. 

 Zarządzanie majątkiem „ciepłowniczym” 

przez mało profesjonalne podmioty 

miejskie. 

 Brak otwarcia na energetykę 

prosumencką. 

 Polityka publiczna jest na ogólnym 

poziomie – nie odpowiada i nie 

uwzględnia realnych problemów  

w gminach. 

 Działania z zakresu efektywności 

energetycznej nakierowane na 

uzyskanie wskaźników dotacyjnych UE, 

a nie na efekt – patrz raport NIK 

dotyczący termomodernizacji. 

 Niespójność danych i wskaźników (dane 

są rozbieżne). 

 Nieuwzględnianie w przetargach kwestii 

związanych z kosztami utrzymania 

budynków oraz standardami budynków 

(kryterium ceny za wykonanie bez 

uwzględniania całego cyklu życia 

budynku). 

 Brak dostępnych i wiarygodnych 

danych/rozproszenie danych. Brak 

dostępności rzetelnych prognoz pogody. 

 Brak dobrej inwentaryzacji niskiej emisji, 

 Złe zarządzanie budynkami publicznymi 

– olbrzymie koszty utrzymania, energii  

i wody. 

 Zbyt duży wpływ lobbystów na zapisy 

prawa budowlanego – preferowanie 

nieekologicznych rozwiązań. 

 Brak nowoczesnych technologii 

technicznie dostępnych do zastosowania 

na poziomie zwykłego obywatela. 

 Niejednokrotnie programy 

dofinansowania pokrywają się i niejako 

konkurują o beneficjentów. 

 Zrównoważony rozwój w miastach to 

tylko slogan. 

 Brak zespołów pomagających ludziom 

starszym w działaniach związanych  

z modernizacją systemów grzewczych. 

Edukacja 
 Niski kapitał społeczny – wspólnoty 

lokalne niezainteresowane ochroną 

środowiska we własnym otoczeniu. 

Deficyt w stosowaniu zasady 

solidarności w sąsiedztwie. 

 Niewystarczający poziom świadomości 

ekologicznej mieszkańców we 

wszystkich grupach wiekowych. 

 Brak świadomości mieszkańców  

o skutkach palenia w piecach paliwem 

niskiej jakości. Brak wiedzy dotyczącej 
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zjawiska i przyczyn smogu, 

zanieczyszczeń powietrza i szkodliwości 

azbestu. 

 Brak edukacji ekologicznej w szkołach. 

 Problemy z dotarciem do mieszkańców 

dotyczące złych praktyk w zakresie 

spalania odpadów. 

 Chaos informacyjny – przekazywanie 

nierzetelnych i niezrozumiałych 

informacji nt. jakości powietrza. 

 Brak wiedzy i umiejętności mieszkańców 

dotyczącej efektywnego spalania  

w kotłach domowych. 

 Opór społeczny związany z wyższymi 

kosztami ogrzewania „czystymi” 

paliwami. 

Inne 
 Mieszkańcy wszystko chcą za darmo. 

 Wiele domów jednorodzinnych na 

obrzeżach miast oraz nieruchomości 

wielorodzinnych w centrum w dalszym 

ciągu korzysta z nieekologicznych 

rozwiązań. 
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w zakresie energii i czystego powietrza  
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ENERGIA I CZYSTE 
POWIETRZE 

 

WIZJA MIASTA 
IDEALNEGO 
 

Systemowe 
 Miasto stawiające na transport 

zeroemisyjny lub niskoemisyjny – LNG, 

CNG, ogniwa wodorowe. 

 Odejście od elektrowni węglowych, 

elektrownie działające w oparciu o OZE. 

Konieczność wyjścia  

z konwencjonalnych źródeł energii. 

 Udział OZE bilansie energetycznym 

miasta jest bardzo wysoki - miasto jest 

zero- lub niskoemisyjne, 

samowystarczalne energetycznie. 

 Pełna sieć przesyłu energii elektrycznej  

i cieplnej. 

 Ciepło i prąd z OZE (małe lokalne 

elektrownie na biomasę, fotowoltaika  

i pompy ciepła). Miasto zasilane 

wodorem. 

 Miasto oszczędne – wykorzystujące 

lokalne zasoby (OZE i wodę opadową). 

 Sieć ciepłownicza w obszarze 

intensywnej zabudowy + energetyka 

rozproszona. 

 Bezpieczeństwo energetyczne 

mieszkańców jest zabezpieczone  

w 100% (brak przerw w dostawie prądu 

i black-outów), również dzięki 

rozwiązaniom prosumenckim. 

 Miasto powinno zostać oddane 

mieszkańcom, a nie korporacjom. 

 Układ transportowy miasta sprzyjający 

w pierwszej kolejności pieszym, potem 

rowerzystom i transportowi publicznemu 

a na końcu samochodom. 

Prawo 
 Spełnione normy stężeń  

i zanieczyszczeń przez cały rok, 

mieszkańcy nie muszą martwić się  

o chodzenie w maseczkach czy 

korzystanie z oczyszczaczy powietrza. 

 Całkowita eliminacja źródeł niskiej emisji 

poprzez całkowite finansowanie 

kompleksowej wymiany 

nieekologicznych źródeł ciepła. 

 Domy i budynki z drewna. 

 Wyłączenie części miast z ruchu 

samochodowego. Zakazy wjazdu do 

miasta.  

 Miasto neutralne klimatycznie i odporne 

na zmiany klimatyczne. Bez spalania 

węgla we wszystkich miastach. Brak 

kominów na dachach. 

 Ułatwienia dla osób poruszających się 

pojazdami zero emisyjnymi. 

 Wykorzystywanie biomasy do celów 

energetycznych. 

 Każdy budynek ma zielony dach i/lub 

fotowoltaikę na dachu. Na nowo 

powstające budynki (na deweloperów) 

należy nałożyć taki obowiązek, a dla 

istniejących budynków dawać zachęty 

(lub również nałożyć ustawowy 

obowiązek). 

 Wykorzystanie farm fotowoltaicznych 

jako głównego generatora energii 

elektrycznej. Wspólnoty mieszkaniowe  

i firmy (np. na dachach biurowców) 

powinny mieć łatwą możliwość instalacji 

fotowoltaiki - aby w ten sposób 

wspierać odchodzenie od węgla. 
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 Rozproszona energetyka – spółdzielnie 

energetyczne, klastry. 

 Duża powierzchnia terenów zielonych,  

z dominacją, dbałością o zachowanie 

dużej ilości starych drzew, także dużo 

krzewów i kwiatów, część terenów 

wykorzystana na miejscową produkcję 

warzyw i owoców rozdawanych 

bezpłatnie uboższym obywatelom,  

w ramach i wokół terenów zielonych 

dużo miejsc przewidzianych na 

wypoczynek po pracy i weekendowy 

mieszkańców, łagodzących efekt 

miejskiej wyspy ciepła, powodująca 

wzrost bioróżnorodności, retencji wód 

opadowych. 

 Aby zapewnić czystsze powietrze - 

należy wspierać zieleń miejską również 

na samych budynkach. Na świecie 

istnieją już przykłady bardzo 

nowoczesnej architektury, w której cały 

blok mieszkalny lub biurowiec posiada 

fasadę pokrytą zielenią. Za budowę 

takiego budynku deweloper mógłby 

otrzymywać jakąś ulgę podatkową. 

 Zielone dachy na wszystkich 

przystankach autobusowych  

i tramwajowych - jak zrobił Madryt i 

ostatnio Poznań. 

 Strefy regeneracji dla mieszkańców – 

czyste rzeki i jeziora. 

 Elementy zielone zarówno na miejskiej, 

jak i prywatnej infrastrukturze. 

 Miasto czyste (bez odpadów). 

 Miasto z wprowadzonymi strefami 

zamieszkania. 

 Podmioty gospodarcze, które posiadają 

duże zasoby finansowe powinny 

dokładać się do wysiłków władz 

związanych ze zmniejszaniem się zmian 

klimatycznych. Np. jeśli jakaś korporacja 

chce zainwestować w danym 

województwie (zbudować fabrykę itp. 

czy kolejną galerię handlową) - należy 

nałożyć obowiązki odpowiedniego 

finansowego przyczynienia się takiej 

inwestycji do transformacji klimatycznej 

(odpowiedni podatek, który zostanie 

wykorzystany na "zielone" działania  

w tym województwie). 

 Miasto w którym wiele osób może 

pracować bez wychodzenia z domu 

zdalnie. 

Finanse 
 Całkowita eliminacja źródeł niskiej emisji 

poprzez całkowite finansowanie 

kompleksowej wymiany 

nieekologicznych źródeł ciepła. 

 Finansowanie filtrów powietrza  

w mieście. Miejskie oczyszczalnie 

powietrza (antysmogowe). 

 Czujniki w miejscach publicznych 

obecnego stanu powietrza – ogólnie 

dostępna informacja. Np.  tablice 

informujące o stanie powietrza (pyły, 

ozon, hałas, temperatura) a także info 

w sieci. 

 Wspólnoty mieszkaniowe i firmy (np. na 

dachach biurowców) powinny mieć 

łatwą możliwość instalacji fotowoltaiki - 

aby w ten sposób wspierać odchodzenie 

od węgla. 

 Bezpłatny transport publiczny. 

 Niskie koszty zakupu pojazdów 

elektrycznych. 

 Ułatwienia dla osób poruszających się 

pojazdami zero emisyjnymi. 

 Każdy budynek ma zielony dach i/lub 

fotowoltaikę na dachu. Na nowo 

powstające budynki (na deweloperów) 
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należy nałożyć taki obowiązek, a dla 

istniejących budynków dawać zachęty 

(lub również nałożyć ustawowy 

obowiązek). 

 Wykorzystanie farm fotowoltaicznych 

jako głównego generatora energii 

elektrycznej. 

 Szybkie i dostępne programy 

dofinansowujące OZE dla mieszkańców. 

Planowanie przestrzenne 
 Przemyślana architektura 

uwzględniająca konieczność 

dostosowania się do zmian klimatu 

(łagodna zima i upalne lato). 

Zbalansowane pod względem 

powierzchni zurbanizowanej, zielonej, 

niebieskiej. Zmniejszony udział 

powierzchni zabetonowanej. 

 Miasto inteligentne. 

 Miasto powinno być dobrze 

zaplanowane pod względem 

logistycznym, aby uniknąć konieczności 

wjeżdżania dużych pojazdów do 

centrów.  

 Zakłady przemysłowe powinny być 

lokalizowane w strefach przemysłowych 

z odpowiednim buforem, aby uniknąć 

konfliktów. 

 Dobrze rozplanowane planistycznie  

i urbanistycznie (całość pokryta mpzp). 

 Więcej wieżowców – ścieśnianie 

zabudowy zwiększa dostępność. 

 Miasta krótkich odległości. 

 Budownictwo jednorodzinne sytuowane 

tak aby był dostęp do pełnej 

infrastruktury. 

 Zachowane kliny napowietrzające  

i systemy przewietrzania miasta. 

 Zabudowa dostosowana do warunków 

klimatycznych – łagodna zima i upalne 

lato. Miasto bez wysp ciepła. 

Infrastruktura 
 Ciche samochody. 

 Dostępne punkty ładowania 

samochodów elektrycznych. 

 Rozwinięta sieć ścieżek rowerowych 

(szerokie ścieżki) i rozwiązania 

przyjazne rowerzystom (w budynkach – 

stojaki, szatnie i prysznice dla 

rowerzystów). 

 Likwidacja kostki Bauma. 

 Rozbudowa systemu parkingów 

podziemnych. 

 Pełne wykorzystanie możliwości 

fotowoltaiki (dachy), wiatraki  

i ogrzewanie wody. 

 Budynki komunalne i prywatne 

zeroemisyjne (OZE - pompy ciepła, 

fotowoltaika). 

 Produkowanie energii poza miastem. 

 Komfort wynikający  

z satysfakcjonującego poziomu 

infrastruktury niebiesko - zielonej. 

Dostępność 
 Otwarte i dostępne dane. 

 Zinwentaryzowane wszystkie dane 

dotyczące jakości powietrza/dostępne 

dane cyfrowe i modele 3D każdego 

miasta. Dostępne prognozy dotyczące 

jakości powietrza. 

 Nowoczesne technologie, cyfryzacja 

automatyzacja. 

 Dostępność do rzetelnych 

długofalowych prognoz pogody. 
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Współpraca 
 Sharing (dzielenie się zasobami np. 

coworking, coliving, wynajem rzeczy 

codziennego użytku). 

 Rozwiązania oparte na synergiach. 

Koordynacja 
 Miasto przyjazne mieszkańcom - dobrze 

zarządzane. 

 Więcej obiektów użyteczności publicznej 

otwartych i dostępnych bezpłatnie dla 

obywateli, w szczególności na obszarach 

zielonych, w parkach, ogrodach, placach 

zielonych, ale także obiektów 

naukowych, kultury i sztuki. 

 Miasto skomunikowane tak, by 

mieszkańcy chętniej korzystali  

z tramwaju/metra niż z samochodu. 

 Miasto stosujące restrykcyjne zakazy  

i bardzo wysokie opłaty w celu 

ograniczania ruchu w centrach miast 

poprzez zakaz wjazdu i BARDZO 

wysokie opłaty. 

 Dominacja elektrycznego/hybrydowego 

transportu. 

 Szybka, sprawna, dobrze 

zorganizowana, dobrze opisana na 

każdym przystanku, z kluczowymi 

stacjami przesiadkowymi, łącząca różne 

publiczne środki transportu, autobusy, 

tramwaje, trolejbusy i kolej średnicową 

na obszarze miejskim, ekologiczna, czyli 

czysta, pro-obywatelska, skłaniająca 

mieszkańców do korzystania z niej, 

oczywiście z wszystkimi ww. 

dostosowaniami. 

 W transporcie warto postawić na tańsze 

formy: np. trolejbusy – bardziej czyste 

oraz autobusy na gaz – czystsze od 

tradycyjnych, tańsze od innych OZE; 

transport szynowy – też niższa emisja 

niż tradycyjne. Transport publiczny 

elektryczny (elektryczne autobusy, 

tramwaje, metro). 

 Gęsta sieć transportu miejskiego. 

 Miasto bez błota ulicznego (pyłu), czyste 

ulice. 

 Miasto wygodne dla mieszkańców – 

dostęp do wszystkiego w zasięgu 

pieszym. 

 Dobra organizacja ruchu, skrzyżowania 

bezkolizyjne, tunele, estakady, 

możliwość relatywnie szybkiego 

przemieszczania się, ww. dostosowana 

także dla osób starszych  

i niepełnosprawnych ruchowo. 

 Czyste powietrze m.in. dzięki 

zastosowaniu ww. rozwiązań, w tym 

"czystych środków transportu" 

publicznego, dostępnych cenowo dla 

przeciętnego obywatela polskiego. 

 Miasto bez korków, z przyjaznym i tanim 

transportem publicznym. 

 Udostępnione dla mieszkańców 

alternatywne środki komunikacji 

(przemieszczania się) rowery miejskie, 

hulajnogi i ścieżki rowerowe. 

 Lokalne źródła energii w mieście. 

 Miasto wykorzystujące w pełni synergię 

współistnienia systemu ciepłowniczego, 

elektroenergetycznego i gazowego  

z uwzględnieniem OZE. 

 Miasto uczestniczące w wymianie 

wiedzy i dialogu ze środowiskiem nauki, 

biznesu (w tym przedstawicieli 

przedsiębiorstw energetycznych), 

organizacji środowiskowych i 

społecznych. 

 Miasto z otwartą platformą danych 

agregowanych w partnerstwie  

z biznesem. 
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 JST świadomie zarządzające 

zrównoważoną gospodarką 

energetyczną opierającą się na 

spójności planowania przestrzennego, 

energetycznego i środowiskowego. 

 Łąki zamiast trawników. 

Edukacja 
 e-mobility, carsharing. 

 Wyedukowani mieszkańcy w zakresie: 

że inne źródła energii są o wiele 

zdrowsze, ale też korzystne 

ekonomicznie - np. pompa ciepła wraz  

z fotowoltaiką - pokazywać rachunki 

ekonomiczne, jak to się opłaca dla 

domów jednorodzinnych i dla wspólnot 

mieszkaniowych. 

 Mieszkańcy nie spalają w swoich 

gospodarstwach odpadów i złej jakości 

paliwa, ponieważ są świadomi skutków 

zdrowotnych i ekologicznych, jakie to za 

sobą niesie. 

 Zwiększona świadomość segregacji 

odpadów. 

 Mieszkańcy są świadomi energetycznie  

i aktywnie włączają się w lokalne, 

proklimatyczne i proenergetyczne 

inicjatywy. 

 Wysoki poziom edukacji ekologicznej 

mieszkańców poczynając od dzieci  

i młodzieży. 

 Zmiana postaw społecznych w zakresie 

zachowań konsumpcyjnych, 

świadomości ekologicznej, 

prozdrowotnej, postaw prospołecznych. 

Inne 
 Ekoinnowacyjne rozwiązania 

dedykowane zróżnicowanym grupom 

odbiorców: mieszkańcom, podmiotom 

gospodarczym i in. 

 Komfort wynikający  

z satysfakcjonującego poziomu 

temperatury, czystości powietrza 

i zatłoczenia. 

 Gęsta sieć małych sklepików 

osiedlowych oferujących zdrowe, 

niezanieczyszczone chemią,  

w szczególności produkowane lokalnie 

przez małych producentów, warzywa, 

owoce, nabiał i pieczywo, zapewniająca 

zdrowie mieszkańców oraz sieć 

lokalnych punktów usługowych. 

 Miasto otwarte, tolerancyjne. 

 Miasto atrakcyjne turystycznie  

i gospodarczo. 
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Propozycje działań i rozwiązań 
w zakresie energii i czystego powietrza  

 
  



 

21 
 

ENERGIA I CZYSTE 
POWIETRZE 

 

PRZEDSTAWIONE 
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ 
I ROZWIĄZAŃ 
 

Systemowe 
 Spójna krajowa polityka informacyjna 

nt. zmian klimatu (obecnie panuje chaos 

informacyjny, jest dużo 

niewiarygodnych informacji). 

 Tematykę ochrony powietrza należy 

traktować jako złożoną. Problemy nie 

mogą być uznawane wyłącznie za 

sektorowe (tylko na poziomie lokalnym 

np. zarządy zieleni miejskiej lub 

centralnym np. dane ministerstwo). 

Problemy te powinniśmy rozwiązywać  

w tym samym czasie, żeby oszczędzić 

nasz czas i środki finansowe. 

 Nadanie odpowiednich priorytetów 

sprawom środowiskowym, 

zrównoważonemu rozwojowi przy 

przyznawaniu funduszy na realizację 

określonych zadań. 

 Stworzenie nowego modelu zarządzania 

środowiskiem, w którym wszystkie jego 

komponenty są ze sobą powiązane. 

Jakość powietrza jest powiązana ze 

zmianami klimatu, podobnie jak inne 

tematy. 

 Należy zacząć od czytelnej strategii 

centralnej (ze strony MK ws. polityki 

energetycznej 2030); należy ustalić 

jasno cele klimatyczne 2030 oraz 2050. 

Drugi krok to uwolnienie zasobów 

finansowych – unijnych oraz 

państwowych. 

 Stanowcze wyartykułowanie 

dekarbonizacji do 2035. Ograniczenie 

funkcjonowania kopalni oraz elektrowni 

węglowych w imię dobra wyższego 

(warunki do życia, klimat), tak jak to się 

stało podczas epidemii, gdy mogły być 

ograniczone różne prawa obywatelskie 

(np. zamknięcie galerii, restauracji. 

Koszty społeczne i ekonomiczne 

oczywiście trzeba minimalizować, ale 

jakiś ich poziom trzeba zaakceptować. 

Dobro wyższe tego wymaga. 

Prawo 
 Rewizja przepisów w zakresie tzw. 

wycinek. Ograniczenie możliwości 

bezmyślnego redukowania zieleni na 

obszarach zurbanizowanych  

i przemysłowych. Wprowadzenie 

zakrzewienia i zadrzewienia śródpolne, 

które w ostatnich latach zniknęło. 

 Wprowadzenie do kodeksu 

urbanistycznego wymogu 

odpowiedniego % powierzchni 

biologicznie czynnej – obowiązek ten 

powinien być egzekwowany, gmina nie 

może dopuszczać do betonowania. 

Zabezpieczyć ustawowo zielone tereny 

miasta. 

 Gmina powinna mieć prawo pierwokupu 

lasów prywatnych (nie tylko DGLP) – 

konieczna zmiana w tym zakresie 

ustawy o lasach. 

 Wprowadzenie Kodeksu 

Urbanistycznego. 

 Wprowadzenie regulacji w ustawie 

Prawo wodne w zakresie "realnego",  
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a nie fikcyjnego zagospodarowania 

deszczówki. Takie zagospodarowanie 

deszczówki po wybudowaniu obiektu 

budowlanego, powinno być sprawdzane, 

np. przy oddawaniu obiektu 

budowlanego do użytkowania. 

 MPA są dokumentami strategicznymi, 

ale trzeba nadać im wyższą rangę. Może 

powinny stać się aktami prawa 

miejscowego. Takie dokumenty 

wówczas będą egzekwowane. 

 W prawie energetycznym zwiększyć 

uprawnienia gmin do wpływania na 

kształt sieci ciepłowniczych, gazowych  

i energetycznych. 

 Należy zwiększyć udział OZE w miksie 

energetycznym zwracając uwagę na 

efekt synergii. O synergii należy myśleć 

również w kategoriach prawnych. 

Możliwość skróconego pozwolenia na 

budowę w obszarze dachów na których 

mają być montowane panele 

fotowoltaiczne, a nawet zachęcać do 

adaptacji poddaszy do celów 

mieszkaniowych to może poprawić 

zaangażowanie kapitału prywatnego  

w tym zakresie. 

 Odbudowanie instalacji piętrzących  

w Polsce, odpowiedzialnych za 

zwalczenie efektów suszy. Wsparcie 

legislacyjne lub zmniejszenie ilości 

przepisów. 

 Umożliwienie spółdzielniom 

mieszkaniowych montaż paneli 

słonecznych, oraz rozliczanie domowej 

energii w rachunkach. 

 Wprowadzanie rozwiązań całkowicie 

eliminujących ruch kołowy z miasta 

powinno odbywać się w długiej 

perspektywie czasu i spełniać bardzo 

wiele warunków (np. dotyczyć  

relatywnie małych obszarów (ok. 0,35-

0,5 km2), zapewniać efektywny 

transport zbiorowy 24 godziny na dobę, 

z dostępem dla osób o ograniczonej 

mobilności, w zasięgu 400 m (5-7 minut 

dojścia pieszego). 

 Etykietowanie samochodów według 

źródła spalania – ustawowy obowiązek; 

np. np. dodatkowa naklejka koło 

naklejki rejestracyjnej, na podstawie 

której miasto będzie mogło regulować 

wjazd do różnych stref miasta 

samochodów ze stosownym napędem. 

 Zaostrzenie zasad dotyczących 

przeglądu samochodów – kontrola 

filtrów i spalin obligatoryjnie. 

 Samodzielność gmin w ustalaniu jakie 

pojazdy mogą wjeżdżać do centrum 

miast. 

 Uznanie tramwaju jako pojazdu 

elektrycznego na podstawie ustawy o 

elektromobilności. 

 Nadać kompetencje gminom w zakresie 

decydowania o zakazie palenia 

węglem/używania kominków (obecne 

przepisy budzą wątpliwości, zarządy 

województw nie zawsze się zgadzają na 

takie uchwały). 

 Uzależnić poziom podatku od 

nieruchomości od emisyjności budynku. 

 Rozwiązania ustawowe przyspieszające 

realizację inwestycji w zakresie budowy 

sieci przesyłowych. 

 Rozwiązania ustawowe dla 

prosumentów, klastrów energii oraz 

spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. 

 Powiązanie programów walki z niską 

emisją z termomodernizacją. 

 Zmiana ustawy POŚ (art. 403 ust. 4) – 

usunięcie słowa „inwestycji” (nie jest to 
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zdefiniowany termin, a przeszkadza w 

finansowaniu zadań związanych  

z usuwaniem azbestu). 

 Dodatkowe kompetencje dla straży 

miejskiej – badanie spalin aut – 

mandaty za niespełnianie standardów. 

 Obligatoryjne ujmowanie biogazu na 

wysypiskach, gazy składowiskowe nie 

powinny się swobodnie ulatniać. 

 Ułatwienia dla klastrów energii – 

wymagają poniesienia dużych nakładów 

na sieci dystrybucji, brakuje ulg, zachęty 

dla przedsiębiorców do tworzenia 

odrębnych systemów dystrybucji 

energii, również z udziałem OZE. 

 Doprecyzowanie kto powinien 

odprowadzać VAT od dotacji. 

 Umożliwienie włączenia w proces 

wymiany pieców tzn. pozyskania 

dofinansowania dla mieszkańca, 

zrealizowania inwestycji (wymiana pieca 

+ np. OZE) operatora – np. gmina 

wybiera w przetargu operatora, którego 

zadaniem jest: przekonanie 

mieszkańców do zmiany, pozyskanie 

środków i załatwienie formalności, 

zrealizowanie inwestycji. 

Finanse 
 Nowa perspektywa finansowa UE po 

roku 2020: 

 dofinansowanie inwestycji z niską 

stopą zwrotu, 

 ograniczenia konkurowania 

środowisk prywatnych  

i publicznych, 

 mobilizacja do wykorzystywania w 

pierwszej kolejności finansowania 

komercyjnego, 

 koszty chłodzenia jako koszty 

kwalifikowane, 

 finansowanie inwestycji 

dotyczących magazynowania ciepła 

i energii elektrycznej przyjaznej dla 

środowiska, 

 dofinansowania do pojazdów z 

odzyskiwaniem energii (np. 

tramwaj, trolejbus), 

 plan komunikacji dla podnoszenia 

świadomości mieszkańców, 

 wykorzystywanie „oświadczeń” 

zamiast „twardych” dokumentów, 

 finansowanie inwestycji 

innowacyjnych – rozwiązania 

adaptacyjne, a nie tylko ochrona 

powietrza; to co w Horyzoncie 2020 

+ 4 (w tym miasta). 

 Należy przeznaczyć większe wsparcie 

finansowe na realizację zadań, ponieważ 

budżety samorządów są ograniczone. 

Chodzi o programy dla samorządów,  

z których mogłyby korzystać na 

realizację zadań z zakresu środowiska  

i zrównoważonego rozwoju (tak jak np. 

w programie KAWKA). 

 Samorządy powinny być przykładem dla 

mieszkańców i powinny realizować 

inwestycje w OZE (w perspektywie 

2014-2020 było sporo środków dla 

gmin). 

 Realizować więcej projektów w zakresie 

ograniczania niskiej emisji innych niż 

termomodernizacja, czy wymiana 

oświetlenia ulic. 

 Realizować projekty w partnerstwie 

publiczno-prywatnym (ESCO). 

 Dofinansowanie dla gazowni na 

przyłączanie nierentownych lokalizacji. 

 Działania umożliwiające finansowanie 

OZE w budynkach użyteczności 

publicznej – tych którzy nie mają 

potrzeb termo. 
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 Finansowanie z regionalnych 

programów operacyjnych zadań 

dotyczących środowiska  

i zrównoważonego rozwoju – trzeba te 

programy odpowiednio wykorzystać na 

ochronę środowiska. 

 Odrębna oferta finansowa dla sieci 

ciepłowniczych – potrzebna rozbudowa. 

 Wspieranie finansowe nowoczesnych 

technologii i wyższego standardu 

budynków (np. wprowadzenie 

planowanego kiedyś programu 

dofinansowania dla budynków 

drewnianych czy zeroemisyjnych). 

 Współprodukcja energii jest właściwym 

kierunkiem, bo z konsumentów stajemy 

się prosumentami. To co kosztuje nas 

teraz i zacznie kosztować więcej, 

przestanie nas kosztować, a zacznie 

przynosić korzyść finansową i 

zdrowotną. Jest tu potrzebny element 

edukacji i koordynacji. 

 Program „Czyste powietrze” – zwiększyć 

poziom dotacji dla najniższej grupy 

dochodowej (najbiedniejsi nie płacą 

nic); widełki różne dla różnych gmin (nie 

może być jednej taryfy dla całej Polski); 

100% dofinansowanie dla dolnych grup 

dochodowych; środki na tzw. pomoc 

techniczną w przeprowadzaniu 

inwestycji dla osób, które nie są  

w stanie zaplanować i przeprowadzić 

takiego przedsięwzięcia. 

 Dodatkowe środki na dopłaty do 

nowego paliwa dla mieszkańców po 

wymianie źródła ciepła (programy 

osłonowe ze środków funduszu 

modernizacyjnego), włączenie w ten 

proces również firm dostarczających 

ciepło, którzy załatwiliby za mieszkańca 

formalności – kwestia dopłaty 

(rozliczenia) regulowane pomiędzy 

gminą a dostawcą ciepła. 

 Możliwość montażu finansowego – 

wfośigw i gminy; celem jest 

kompleksowa modernizacja. 

 Specjalny program dla modernizacji 

budynków wybudowanych przed 1945 r. 

 Fundusz na wkład własny dla gmin przy 

finansowaniu inwestycji – fundusz 

krajowy. 

 Obowiązek dla gmin dotyczący 

inwentaryzacji źródeł ciepła – 

zapewnienie finansowania. 

Planowanie 
 Opracowanie strategii miejskiej,  

w której działania należałoby przypisać 

odpowiednim organom, opracować 

harmonogram dla tych działań, 

uwzględnić wielkość miast oraz podzielić 

działania na krótko-, średnio-  

i długoterminowe. 

 Opracowanie nowego Krajowego 

Programu Ochrony Powietrza, w którym 

poruszone byłyby wszystkie aspekty 

mające wpływ na poprawienie jakości 

powietrza. KPOP powinien mieć większe 

znaczenie. Wyznaczałby kierunek 

działań dla wszystkich jednostek 

administracji publicznej oraz 

wskazywałby harmonogram  

i finansowanie działań. Działania  

w zakresie poprawy jakości powietrza 

powinny odbywać się w tym samym 

czasie na terenie całej Polski.  

 Jest strategiczny plan adaptacji do 

zmian klimatu (SPA)– można dodać do 

niego komponent ukierunkowany na 

jakość powietrza – tzn. SPA + strategia 

miejska. Ważny by był w SPA 
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komponent dotyczący ochrony 

powietrza. 

 Stworzenie planów (w perspektywie 

5/10/15 lat) – należy zaplanować jakie 

działania będą optymalne dla danego 

miasta, potem dopiero należy rozpocząć 

analizę dostępnych źródeł finansowania, 

posiadanie planu nie gwarantuje że jest 

on dobry natomiast foresight pozwala 

zwiększyć prawdopodobieństwo że plan 

będzie dobry. 

 W kontekście zmian klimatu warto też 

zacząć się zastanawiać nad 

magazynowaniem energii i produkcją 

zimna z ciepła (nadwyżki z ciepłych 

zim). 

 Potrzebny jest program krajowy dla 

emisji w prywatnej komunikacji 

zbiorowej (przykład Krakowa, gdzie 

badanie spalin pokazało największe 

przekroczenia norm w prywatnych 

autobusach). 

 Gminy powinny mieć stworzone 

chociażby szczątkowe foresighty 

dotyczące możliwości rozwoju w 

dziedzinie energetyki. Przykład: istnieją 

na terenie polski niewielkie gminy które 

po przeprowadzeniu tej procedury 

zorientowałyby się że na swoim terenie 

dysponują potencjałem 

hydroenergetycznym większym niż ich 

potrzeby. W efekcie poprzez jedną 

inwestycję mogłyby: doprowadzić do 

radykalnego zmniejszenia śladu 

węglowego u siebie i w sąsiednich 

gminach, podnieść swoje zapasy wodne 

uodparniając się na zmiany klimatyczne, 

uporać się z problemem powodzi, 

poprawić bilans temperaturowy, 

odrestaurować historyczny budynek 

(młyn wodny), wynająć pomieszczenia 

użytkownikom komercyjnym, stworzyć 

darmową stację ładowania pojazdów 

np. autobusu szkolnego itp. Natomiast 

bez foresightu przez najbliższe 10 lat 

będzie angażować siły i środki  

w promowanie i instalowanie paneli 

fotowoltaicznych. 

 Planowanie sieci ciepłowniczych, tak jak 

sieci elektroenergetycznych i gazowych. 

Infrastruktura 
 Dostosowanie budynków administracji 

publicznej, nowo budowanych 

budynków oraz budownictwa 

mieszkaniowego – powinny to być 

budynki o niskim zapotrzebowaniu na 

energię lub samowystarczalne. 

Koordynacja 
 Należy wysoko punktować tereny 

rekreacyjne, w tym przestrzeń 

publiczną, w której ważną rolę odgrywa 

zieleń, obszary biologicznie czynne, itp. 

Taka punktacja powinna być 

wprowadzana w konkursach, 

programach w zakresie przyznawania 

funduszy na realizację lub modernizację 

przestrzeni publicznej. 

 Przeprowadzenie analizy czy 

mieszkańcy, którzy nie decydują się na 

założenie paneli fotowoltaicznych czy 

pomp ciepła decydują się tylko na 

wymianę kotła ze względu na wysoki 

koszt paneli i pomp ciepła czy ze 

względu na problemy z infrastrukturą 

(brak możliwości montażu paneli 

słonecznych lub pompy ciepła). 

 Należy od razu przechodzić na źródła 

odnawialne, aby nie wymieniać 

stopniowo źródeł paliw kopalnych. 
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 Wspólna baza danych dla gmin i np. 

NFOŚiGW oraz wfośigw – działania 

/finansowanie gmin i tych instytucji się 

nie widzą - i może dochodzić do 

podwójnego dofinansowania. 

 Synchronizacja finansowania 

programów publicznych. 

 Jeden punkt informacyjny o wszystkich 

dostępnych programach i instrumentach 

wsparcia związanych z Czystym 

powietrzem. 

 Dedykowane osoby w urzędach do 

zajmowania się sprawami związanymi  

z powietrzem i energetyką. 

 Synergia technologii wodorowej. 

Przydałaby się strategia w tym zakresie, 

ponieważ można w Polsce zlokalizować 

pokaźny łańcuch dostaw, zwłaszcza 

jeżeli chodzi o pociągi i tramwaje 

(Niemcy już wprowadzają takie 

jednostki). 

 Opracowanie przez MK katalogu 

rozwiązań typowych i nietypowych w 

zakresie pozyskiwania ciepła i rozesłanie 

takiego katalogu do gmin. Ciekawym 

rozwiązaniem technicznym jest 

wymiennik ciepła zainstalowany w 

stawie. Co zyskujemy: zbiornik 

rekreacyjny latem, ciepło zimą dla 

pobliskich budynków, kumulacja wody, 

poprawa bilansu temperaturowego. Po 

za tym to rozwiązania dość 

zaawansowane i można myśleć  

o umożliwieniu polskim 

przedsiębiorstwom rozwoju w tej 

dziedzinie. 

 Analiza opłacalności subwencjonowania 

darmowego transportu w miastach 

ewentualnie zachęcać miasta do 

wprowadzenia ulg na bilety. 

 Poprawienie komunikacji poziomej 

(między wydziałami, biurami, 

departamentami), jak i między 

regionami i administracją centralną. To 

co zaproponowało MK (warsztaty 

miejskie) powinno być stałym 

elementem dyskusji i nowym sposobem 

współpracy z różnymi interesariuszami, 

a nie tylko jednorazową akcją ad hoc. 

 Wspólna platformy internetowej, na 

której można by zgromadzić aktualną 

wiedzę nt. różnych programów, 

środków, działań, wymiana 

doświadczeń. Taka platforma wymiany 

doświadczeń, wspólne określanie celów  

i ich realizacja może pomóc  

w rozwiązywaniu problemów. 

 Platforma, miejsce gdzie działania 

byłyby skatalogowane, powinna być 

ożywiona – nie tylko deponowanie 

dokumentów i inicjatyw, ale też 

generuje aktywność. Dowiadywanie się 

na żywo (np. teraz na warsztacie) daje 

nam wiedzę o tym co się dzieje. 

Horyzont 2020 – realizowane są tam 

projekty w zakresie współpracy. Łatwa 

dostępność oraz aktywne dzielenie się 

informacjami jest niezbędne. 

 Kojarzenie biogazowni z ciepłowniami  

w gminach wiejsko-miejskich; 

nadprodukcja biogazu mogłaby być 

wtłaczana do sieci gazowej lub 

skraplana i przewożona w inne miejsce. 

 Organizacja w strukturach JST komórek 

organizacyjnych zajmujących się 

zrównoważonym planowaniem 

energetycznym miasta. Dotyczy to 

zarówno kwestii gospodarki 

energetycznej samych obiektów 

miejskich, obszarów inwestycyjnych 

oraz synergii planowania i gospodarki 
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energetycznej, przestrzennej  

i środowiskowej oraz współpracy z 

operatorami systemu dystrybucyjnego 

(OSD gazowy, OSD 

elektroenergetyczny, ciepłownie, 

elektrociepłownie, biogazownie).  

 Gmina operatorem publicznych 

konkursów/programów/kampanii 

informacyjnych – działania nie powinny 

być ustalane z poziomu centralnego. 

 Lepsza koordynacja instrumentów 

wsparcia, syntetyczna informacja dla 

mieszkańców o możliwościach. 

Dostępność 
 Mapy budynków z analizą efektywności 

energetycznej możliwych do 

zastosowania. 

 Obowiązek operatorów OSD 

przekazywania informacji o podłączeniu 

źródeł OZE. 

 Dane nt. niskiej emisji powinny być 

dobrze zinwentaryzowane: np. przez: 

 zbieranie danych dotyczących 

źródeł ciepła i izolacyjności  

w centralnej ewidencji budynków, 

 dotacje dla gmin/zarządów 

województw na działania związane 

z inwentaryzacją niskiej emisji  

z budynków, 

 regulowany aktem prawnym 

obowiązek ankietowania w zakresie 

źródeł ciepła w budynkach (tak jak 

spis ludności), ew. obowiązek 

złożenia deklaracji w tym zakresie, 

 współpraca z kominiarzami  

w zakresie weryfikacji źródeł ciepła 

w budynkach przy okazji 

przeglądów wentylacji (szerokie 

informowanie o tym, że 

niewpuszczenie kominiarza i brak 

ważnego przeglądu urządzeń może 

wiązać się z odmową wypłaty 

ubezpieczenia budynku w razie np. 

pożaru), 

 rozpowszechnienie/udostępnienie 

programów dotyczących 

modelowania emisji z danego 

obszaru. 

Współpraca 
 Tworzenie liderów np. wśród 

pracowników pomocy społecznej; 

rozdysponowanie potencjału do 

samorządów. 

 Wykorzystywanie potencjału kościołów  

i związków wyznaniowych do 

informowania i zmiany myślenia  

o środowisku. 

 Powszechniejsze wykorzystanie PPP – 

popularyzacja tego rozwiązania, 

„ocieplenie wizerunku”, ew. wsparcie 

rządowe poprzez „akredytacje” danej 

inwestycji, pomoc w przełamaniu 

bariery dla modelu PPP. 

 Popularyzacja wśród zamawiających 

innych form udzielania zamówień 

publicznych niż przetarg nieograniczony. 

 Popularyzacja alternatywnych niż 

dotacyjne źródeł finansowania 

inwestycji infrastrukturalnych. 

 Platforma poznawania działań 

realizowanych przez inne resorty  

i w ramach różnych programów (np. 

partnerska inicjatywa miast w ramach 

Strategii na rzecz odpowiedzialnego 

rozwoju). Wiedzielibyśmy z jakich 

doświadczeń skorzystać i nie 

zaczynalibyśmy od nowa. 
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 Idea gminnych doradców 

energetycznych, aby usprawnić 

działanie gmin i opracować plan 

transformacji energetycznej. 

Partycypacja 
 Prowadzenie dialogu z interesariuszami, 

publikacja informacji na temat działań  

z zakresu planowania energetycznego  

i środowiskowego. 

 Bardzo często w danym mieście 

katalizatorem na rzecz poprawy jakości 

stanu środowiska są NGO’sy, jeśli one 

są aktywne, to egzekwują od władz 

lokalnych i aktywizują społeczeństwo. 

Mieszkańcy powinni zakładać NGO’sy  

i ich głos będzie słyszalny. 

 Powinna powstać lista tematów, do 

zajęcia stanowiska przez władze lokalne, 

np. w trakcie wyborów samorządowych 

– kandydaci mogliby składać deklaracje, 

jakimi problemami dotyczącymi 

środowiska i klimatu będą zajmować się. 

Mogą tego ostatecznie nie zrobić, ale 

my powinniśmy ich odpytywać czy się 

tym zajmą. Egzekwować powinni 

wyborcy. 

 Współpraca polityków z sektorem NGO, 

warto wykorzystać wiedzę, chęci  

i możliwości tego typu organizacji. 

Edukacja 
 Komunikacja zrozumiała dla ludzi. 

Więcej kampanii poprawiających 

świadomość ekologiczną w kwestii 

ochrony powietrza w mediach – 

realizowane lokalne wsparcie 

edukacyjne ogólnopolskich kampanii 

realizowanych centralnie, szeroko  

w mediach. 

 Konkursy ekologiczne dla dzieci i 

rodziców – dzieci mają ogromny wpływ 

na rodziców i kształtowanie ich 

zachowań. 

 Targetowanie edukacji (stosowanie 

innych narzędzi dla dzieci, innych dla 

młodzieży, innych dla dorosłych). 

 Podkreślanie roli zieleni w kształtowaniu 

jakości powietrza i jej wpływu na klimat. 

 Edukacja władz lokalnych – skoro  

w miastach i miasteczkach nie są 

wprowadzane rozwiązania dotyczące 

infrastruktury miejskiej, to należałoby 

edukować decydentów. 

 Zwiększenie poziomu wiedzy 

specjalistów w mniejszych miastach  

w zakresie możliwości pozyskiwania 

środków finansowych (Proszę stawiać 

na dywersyfikację źródeł finansowania  

i pozwalać łączyć źródła finansowania  

w zakresie OZE i podnoszenia 

efektywności energetycznej). 

 Biogazownie – niewykorzystane źródło 

energii. W przypadku biogazowni trzeba 

jasno oddzielić tą kategorię produkcji 

energii od emisyjnych źródeł energii.  

I zaznaczyć ich zielony charakter. 

Ponieważ niewiele osób wie co to jest 

mały cykl węglowy i że nie wpływa on 

na zmiany klimatu, jeżeli dba się o 

dodatnie saldo wytwarzania biomasy. 

 Organizowanie wizyt studyjnych 

pokazujących funkcjonowanie OZE  

i korzyści dla mieszkańców, np. wizyta 

studyjna w mieście, gdzie jest hodowla 

bydła/trzody, gdzie zbudowana jest 

biogazownia ogrzewająca wszystkich 

mieszkańców. 

 Edukacja radnych, polityków w zakresie 

potrzeb inwestycji w OZE (trudne ze 

względu na kadencyjność i niewielkie 
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zainteresowanie udziałem w poszerzaniu 

wiedzy), dlatego działania edukacyjne 

powinny być kierowane do 

społeczeństwa, bo decydenci są też 

członkami społeczeństwa. Jeżeli chcemy 

przekonać urzędników szczebla 

gminnego do inwestycji w OZE 

zastosujmy sensowną metodę liczenia 

kosztów tych inwestycji tak, aby 

pozwalała podjąć ona decyzję zgodną  

z nominalnym rachunkiem. 

 W komunikatach kierowanych do 

społeczeństwa przedstawiać argumenty 

finansowe - zachęty finansowe oraz 

niekorzyści zewnętrzne, które działają 

skuteczniej niż inne typy zachęt.  

 Nauka o klimacie i zanieczyszczeniach 

powietrza powinna znaleźć się  

w podstawie programowej. 

 Uświadomienie politykom w miastach, 

że gmina powinna dbać o ludzi  

i realizować działania mające poprawiać 

komfort życia mieszkańców i nie 

wszystkie inwestycje muszą być 

najtańsze czy efektywne kosztowo. 

 Utworzenia aplikacji na zasadzie 

ekodoradcy: jakie mamy możliwości 

finansowe, jakie rzeczy należy poprawić, 

gdzie się udać, wskazać najbliższe 

punkty tego typu doradców. 
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ENERGIA I CZYSTE 
POWIETRZE 

 

DOBRE PRAKTYKI  
 

 Innowacyjne badanie spalin w Krakowie 

https://www.krakow.pl/aktualnosci/235796,1

926,komunikat,znamy_wyniki_innowacyjnyc

h_badan_spalin.html  

 Informacja nt. doradców energetycznych  

https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/  

 Realizowany jest projekt pn. 

Zintegrowany system wsparcia polityki i 

programów Ograniczenia Niskiej Emisji – 

ZONE 

http://www.zone.gov.pl/   

 Kraków – ZIT korzysta ze środków RPO. 

Wszystkie gminy ościenne Krakowa 

posiadają spójny system dofinansowania 

wymiany kotłów. Zakaz palenia paliwami 

stałymi aktualnie tylko na terenie 

Krakowa, nie obejmuje gmin ościennych. 

 Prawodawstwo wiedeńskie; tam każdy 

nowo oddany budynek od zeszłego roku 

nie może instalować nawet gazu tylko 

pompy ciepła. W przypadku tych 

budynków można zachęcać do inwestycji 

w najmniej emisyjną technologię, to może 

bardziej ograniczyć emisję ponieważ 

blokuje powstawanie nowych źródeł które 

kiedyś trzeba będzie zlikwidować. (Nie 

doprowadzić do ewolucji schodkowej, 

przysłuży się to też gospodarce ponieważ 

producenci będą musieli nadążyć za 

najnowszym trendem, a nie technologią 

drugiej kategorii). 

 Rozwiązania w Krakowie są wzorem dla 

innych miast, ale należy pamiętać, że 

Kraków realizował działania związane z 

poprawą stanu powietrza przez wiele lat, 

etapami. 

 Od 2004 r. tworzone były Programy 

Ochrony Powietrza dla obszarów z 

przekroczeniami norm powietrza i na tych 

obszarach była robiona inwentaryzacja 

źródeł ciepła. 

 https://xflexhydro.net/ – wyjaśnienie, że 

energetyka wodna nie zbawi całego 

systemu energetycznego, ale jest 

stabilna, więc może funkcję regulatora. 

Mimo to jest jej więcej w Europie niż 

wiatru oraz stosunek mocy zainstalowanej 

do wytworzonej jest lepszy od wiatru o 28 

%. 

 Uniwersytet Łódzki realizuje kierunek 

studiów ekomiasto – zespół klimatyczny 

opracowuje ramy edukacyjne oparte o 

ekologię miejską 

http://www.ekomiasto.uni.lodz.pl/  

 Dobrym przykładem jest inicjatywa 

Uniwersytetu Łódzkiego tj. na 

Uniwersytecie Łódzkim J.M. Rektor UŁ 

Prof. A. Różalski powołał zespół 

doradczy ds. polityki klimatyczno-

środowiskowej na Uniwersytecie 

Łódzkim (Zarządzenie nr 117 Rektora 

Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 

https://www.krakow.pl/aktualnosci/235796,1926,komunikat,znamy_wyniki_innowacyjnych_badan_spalin.html
https://www.krakow.pl/aktualnosci/235796,1926,komunikat,znamy_wyniki_innowacyjnych_badan_spalin.html
https://www.krakow.pl/aktualnosci/235796,1926,komunikat,znamy_wyniki_innowacyjnych_badan_spalin.html
https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/
http://www.zone.gov.pl/
https://xflexhydro.net/
http://www.ekomiasto.uni.lodz.pl/
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4.05.2020 r). do zadań, którego należy 

miedzy innymi: opracowywanie i 

koordynowanie działań edukacyjnych 

służących budowaniu świadomości, 

kierowanych w szczególności do 

studentów i pracowników UŁ, w zakresie 

środowiskowym oraz adaptacji do zmian 

klimatycznych; integrowanie wiedzy z 

różnych dziedzin nauki w zakresie 

przeciwdziałania zmianom klimatu i 

wypracowywanie rozwiązań 

stanowiących podstawę do działań 

administracyjnych i inwestycyjnych UŁ 

zmierzających do osiągnięcia 

neutralności klimatycznej i 

wyeliminowania działań szkodliwych dla 

środowiska; 

 Biura Zarządzania Energią – Bielsko 

Biała, Dzierżoniów. 

 Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie 

Programu ochrony powietrza dla 

województwa małopolskiego – 

Małopolska w zdrowej atmosferze” – 

powołano ekodoradców, którzy pełnią 

również rolę edukatorów w podnoszeniu 

świadomości ekologicznej mieszkańców, 

poszukują tanich ekologicznych 

rozwiązań. 

 Siedziba WFOŚiGW w Gdańsku to 

budynek samowystarczalny 

energetycznie oraz Dolne Młyny, 

budynek komunalny zero energetyczny. 

 Wieloletnia kampania "Bielsko-Biała 

chroni klimat" 

 Miasto Opole uczestniczy w 

międzynarodowym projekcie AIR 

TRITIA. Jest to projekt z zakresu 

ochrony powietrza, realizowany w 

rejonie transgranicznym Polski, Czech i 

Słowacji. Opracowanie wspólnej 

Strategii zarządzania jakością powietrza. 

https://pl-pl.facebook.com/AIRTRITIA/ 

https://www.interreg-

central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA.html  

 NFOŚiGW buduje platformę dotyczącą 

Czystego Powietrza – komponent 

wnioskowy, doradczy. Chodzi o to, żeby 

pozyskać w szybki sposób wiedzę. 

 

https://pl-pl.facebook.com/AIRTRITIA/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA.html

