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Potrzeba systemowych rozwiązań dla   

poprawy jakości powietrza i zapewnienia  

lokalnego bezpieczeństwa energetycznego 

•   Jakość powietrza w Polsce jest jedną z najgorszych w Unii Europejskiej   

•   Negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza wpływają na  

     mieszkańców Polski jeszcze przed ich urodzeniem i towarzyszą im przez   

     całe życie powodując niską jakość życia i przedwczesne zgony. 

•   Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest ogrzewanie budynków  

     mieszkalnych.  

•   Samorządy mają zbyt małe  uprawnienia i za mało pieniędzy,  

     by skutecznie walczyć ze smogiem 

•   Polacy obawiają się przerzucenia odpowiedzialności na ich barki  

     bo „ekologiczne” ciepło  to wyższe koszty dla rodzin 



Projekt ustawy „O czystym powietrzu”  

0,5% PKB rocznie na realizację Krajowego Programu Ochrony Powietrza w tym na:  
• dotacje do źródeł ciepła (wymiana kotłów, podłączenia do sieci, OZE) i 

termomodernizacji,  
•  pomoc socjalną ubogim a ulgi podatkowe dla zamożniejszych na udział własny w        
      ocieplaniu domów i montażu ekologicznego ogrzewania oraz na wyższe rachunki za  
      ekologiczne ciepło.  
 
Zdrowe normy dla paliw i pieców oraz powszechną informację i edukację obywateli  
o zagrożeniu smogiem.  
 
Środki publiczne w wysokości 0,5% PKB rocznie na walkę ze smogiem będą pochodzić   
z dotychczasowych źródeł (m.in. fundusze ochrony środowiska, środki UE ) ale przede  
wszystkim z europejskiego systemu handlu emisjami, z którego to mechanizmu do  
budżetu państwa popłyną zwiększone kwoty - eksperci szacują je na ok 100 mld zł  
w najbliższych latach. 
 
Finansowanie dedykowane  bezpośrednio obywatelom powierza  się gminom, które na  
postawie uchwalonych przez siebie planów będą zarządzały zaopatrzeniem w ciepło w 
gminie i przekazywały pieniądze mieszkańcom.  



Narzędzia prawne i organizacyjne 

• Gmina inwentaryzuje budynki pod kątem ich standardu energetycznego,    
     obecnych źródeł ciepła i dotychczasowe systemy zaopatrzenia w  energię  
• tworzy Plan Zaopatrzenia w Energię, który jest prawem miejscowym na 

podstawie którego: 
• określone zostają docelowe standardy energetyczne budynków i czas   
     na ich spełnienie oraz wymogi dla budynków nowych 
• określone zostają docelowe standardy dla źródeł ciepła i czas  
      na ich spełnienie oraz wymogi dla nowoinstalowanych źródeł, 
• określony zostaje model zaopatrzenia w ciepło dla obszaru gminy; 

obligatoryjny dla budynków nowopowstałych i publicznych, 
• dla istniejących obiektów zgodność z modelem jest warunkiem 

uzyskania dofinansowania 
• gmina zleca zarządzanie systemem przez własną wyspecjalizowaną 

jednostkę lub operatora zewnętrznego 
 



Szanse dla niskoemisyjnych technologii  

i odnawialnych źródeł energii 

dopuszczalne dofinansowanie ze środków zewnętrznych będzie preferować 

niskoemisyjne źródła i wysokosprawne systemy z udziałem OZE 

 

 

gmina odpowiadając (także finansowo) za stan jakości powietrza na swoim 

terenie, będzie planowała najbardziej efektywne ekologicznie rozwiązania, 

elastycznie w odniesieniu do lokalnych zasobów i uwarunkowań, 

 

 

plany zaopatrzenia w energię będące prawem miejscowym pozwolą  

na połączenie na obszarze gminy energetyki systemowej z rozproszoną  

i obywatelską, w zależności od dostępności i efektywności. 
 



POLSKA BEZ SMOGU 

Szanse na lokalne bezpieczeństwo 

energetyczne, ekologiczne i… ekonomiczne 

Przekształcenie funkcjonowania dotychczasowych PEC  
w nowoczesnych dostawców komfortu cieplnego  

i smart-operatorów lokalnych systemów energetycznych 
 

Zarządzanie finansowaniem Gminnych Planów 
Energetycznych z udziałem środków zewnętrznych  

i instrumentów finansowych  także w modelu ESCO 
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