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SŁOWNIK SKRÓTÓW 

 
PODSTAWOWE JEDNOSTKI I PRZELICZNIKI 
kilo (k) 103 = tysiąc 
mega (M) 106 = milion 
giga (G) 109 = miliard 
tera (T) 1012 = bilion 
peta (P) 1015 = biliard 
W; kW; MW wat; kilowat; megawat 
kWh; MWh kilowatogodzina; megawatogodzina 
MJ; GJ; TJ megadżul; gigadżul; teradżul 
kg  kilogram 
ng nanogram = 10-9 grama 
µg mikrogram = 10-6 grama 
Mg megagram, tona = 106 grama 

Miasto Miasto stołeczne Warszawa 

EBRD/EBOiR Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFTA Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu 

EOG Europejski Obszar Gospodarczy 

JST Jednostka samorządu terytorialnego 

KAPE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 

KE Komisja Europejska 

MDK Miejski Dom Kultury 

MPO Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

OZE Odnawialne źródła energii 

PGN, Plan Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
Program 

Inwestycyjny 
Program Inwestycyjny do „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” 

SEAP 
Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie 

do 2020 
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

SJB Samorządowe jednostki budżetowe 

SKM Szybka Kolej Miejska 

TBS Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

UE Unia Europejska 

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

WPF Wieloletnia Prognoza Finansowania m.st. Warszawy 

ZDM Zarząd Dróg Miejskich 

ZMID Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych 

ZTM Zarząd Transportu Miejskiego 

ZUO Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
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1. Streszczenie 

Miasto stołeczne Warszawa podpisując „Porozumienie między Burmistrzami” (Covenant 
of Mayors; CoM) zobowiązało się do podjęcia działań ukierunkowanych na zrównoważone 
zarządzanie energią na swoim obszarze, czego rezultatem w perspektywie do 2020 roku ma 
być redukcja emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla oraz zmniejszenie zużycia energii 
o 20%. Zakładany jest ponadto systematyczny wzrost udziału odnawialnych źródeł energii 
w warszawskim miksie energetycznym, w odniesieniu do całkowitego zużycia energii 
w mieście. Dzięki realizacji tych zamierzeń m.st. Warszawa aktywnie przyczynia się do 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym, jak również dąży do zapewnienia mieszkańcom jak 
największego komfortu życia.  

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” stanowi uzupełnienie przyjętego 
w 2011 roku przez Radę m.st. Warszawy, w wyniku podpisania „Porozumienia między 
Burmistrzami”, „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy 
w perspektywie do 2020 roku” oraz odpowiada na potrzeby miasta i wskazuje rozwiązania, 
które będą miały pozytywny wpływ na gospodarkę i środowisko na obszarze Stolicy. Ponadto 
stanowi dokument wymagany do aplikowania (w zależności od zasad danego 
programu/instrumentu – stanowiąc wymóg obligatoryjny lub fakultatywny) o możliwe do 
pozyskania wsparcie finansowe dla zadań i przedsięwzięć z zakresu szeroko pojętej 
gospodarki niskoemisyjnej w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-
2020, planowanych do realizacji zarówno w ramach samorządu warszawskiego, jak i przez 
podmioty zewnętrzne – partnerów Planu, którzy zadeklarowali wsparcie niskoemisyjnych 
zamierzeń Miasta. 

W PGN zaproponowano trzy cele strategiczne oraz odpowiadające im cele szczegółowe:  

• Cel strategiczny nr 1 – wsparcie administracyjne m.st. Warszawy poprzez: 
o wypełnienie zobowiązań wynikających z „Porozumienia między 

Burmistrzami” i realizację celów „Planu działań na rzecz zrównoważonego 
zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku”, 

o aplikowanie o środki finansowe z Unii Europejskiej na cele związane  
z budową gospodarki niskoemisyjnej, 

o określenie szczegółowych działań na szczeblu gminy ukierunkowanych  
na efektywność energetyczną, 

o pogłębienie współpracy z producentami, dystrybutorami i odbiorcami energii. 
 

• Cel strategiczny nr 2 – modyfikacja gospodarki na obszarze administracyjnym  
m.st. Warszawy poprzez: 

o wskazanie optymalnego kierunku rozwoju gospodarki, 
o modyfikację struktury sektora energetycznego pod kątem redukcji emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery, 
o rozwój infrastruktury sektora energetycznego, 
o wspieranie działalności innowacyjnych, 
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o zwiększenie efektywności energetycznej w sektorach transportu, przemysłu  
i usług, 

 
• Cel strategiczny nr 3 – zmiana świadomości społeczeństwa poprzez: 

o działania na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa w zakresie 
problematyki zmian klimatu i ochrony środowiska oraz wpłynięcie na 
zachowania w celu zwiększenia efektywności wykorzystania energii oraz 
zastosowania odnawialnych źródeł energii, 

o wskazanie działań i rozwiązań pozwalających na zmianę postaw 
konsumpcyjnych. 

 
Aby zaproponować nowe działania w PGN, analizie poddano dotychczasowy (na koniec 

2013 roku) poziom realizacji celów SEAP w zakresie: 
• redukcji emisji dwutlenku węgla o 20%, 
• zmniejszenia zużycia energii o 20%, 
• wzrostu udziału energii pochodzącej z OZE w całkowitym zużyciu energii w mieście. 

 
Osiągnięcie celów SEAP przez stronę miejską zdeterminowane zostało koniecznymi do 

realizacji przedsięwzięciami, takimi jak: 
• kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych  

oraz budynków użyteczności publicznej, 
• modernizacja oświetlenia zainstalowanego wewnątrz budynków, jak również na 

zewnątrz oraz oświetlenia ulicznego na oświetlenie o większej efektywności 
energetycznej, 

• systematyczna wymiana sprzętu RTV, AGD i ITC w budynkach będących własnością 
Miasta,  

• realizacja części zadań zapisanych w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu 
Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne”, 

• rozwój odnawialnych źródeł energii, 
• edukacja mieszkańców w zakresie poprawy efektywności energetycznej. 
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Główne kierunki działań zapewniających wdrożenie celów PGN uszeregowano kolejno 
według priorytetów inwestycyjnych, obszarów i sektorów, jak pokazuje poniższy graf. 

 
 

 
 
 

 

 

PRIORYTETY INWESTYCYJNE
•poprawa efektywności energetycznej oraz 
wzrost udziału energii wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych w końcowym zużyciu energii 
(symbol: E-O),

•zwiększenie efektywności energetycznej 
i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój 
inteligentnych systemów produkcji, 
dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii 
(symbol: E-IS). 

OBSZARY DZIAŁA Ń
•efektywna produkcja i dystrybucja energii,
•gospodarka odpadami,
•gospodarka wodno-ściekowa,
• informacja i edukacja,
•ograniczenie emisji w budynkach,
• transport niskoemisyjny,
•wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
•zastosowanie energooszczędnych technologii 
oświetleniowych.

SEKTORY
•budynki administracyjno-gospodarcze
•budynki administracyjne oraz o charakterze 
edukacyjnym uczelni wyższych

•budynki mieszkalne
•budynki użyteczności publicznej
• infrastruktura niskoemisyjna
•obiekty sportowe i rekreacyjne
•pojazdy niskoemisyjne
•produkcja energii
•przesył i dystrybucja energii
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Na potrzeby PGN sporządzone zostaną odrębne listy planowanych do realizacji zadań 
i przedsięwzięć, których wykonanie ma przybliżyć Warszawę do osiągnięcia celów w postaci 
efektu ekologicznego i efektu energetycznego, określonych w „Planie działań na rzecz 
zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020” (uchwała 
Nr XXII/443/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.09.2011 roku). Składać się na nie będą 
zadania zgłoszone przez podmioty ze struktur miasta, tj. dzielnice m.st. Warszawy, biura 
Urzędu m.st. Warszawy, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz przedsięwzięcia 
zewnętrznych interesariuszy Planu.  

Dokumentem wykonawczym w tym zakresie będzie Program Inwestycyjny do 
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” , który docelowo przyjmie formę 
Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy wydanego po przyjęciu Planu, w formie uchwały, 
przez Radę m.st. Warszawy. W Programie Inwestycyjnym wraz z listami zadań 
i przedsięwzięć wskazane będą, w miarę możliwości oszacowania, spodziewane efekty 
poszczególnych działań. 

 
Program Inwestycyjny będzie mógł ulegać korektom i aktualizacji, które wynikać mogą m.in. 
ze zmiany planów poszczególnych interesariuszy Planu, zmian otoczenia prawnego 
i organizacyjnego, itp. Konieczne działania w tym zakresie będą prowadzone przez Urząd 
m.st. Warszawy stosownie do potrzeb zgłaszanych przez interesariuszy, nie częściej niż raz na 
kwartał. 
 
Skalę efektów, które przynieść może realizacja działań zidentyfikowanych na potrzeby Planu 
i ujętych w Programie Inwestycyjnym obrazują poniższe zestawienia:  
 
W Tabela 1 podsumowano efekty działań zgłoszonych przez podmioty miejskie (dzielnice 
m.st. Warszawy, biura Urzędu Miasta st. Warszawy oraz jednostki organizacyjne m.st. 
Warszawy), których finansowanie jest uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015 – 2042.  

Tabela 1.  Efekty i nakłady finansowe zadań, które mają pokrycie finansowania w WPF na lata 2015 – 2042 

Sumaryczny efekt energetyczny 
(potencjał) wynikający z realizacji zadań  

51 671,31 MWh/rok 

Sumaryczny efekt ekologiczny (potencjał) 
wynikaj ący z realizacji zadań 

36 316,49 Mg CO2/rok 

Sumaryczny uzysk energii z OZE 
(potencjał) 

176,16 MWh/rok 

Sumaryczne nakłady finansowe na 
realizację zadań 

1 983 176 722,00 zł 
 

W Tabela 2 podsumowano efekty działań zgłoszonych przez podmioty miejskie (dzielnice 
m.st. Warszawy, biura Urzędu Miasta st. Warszawy oraz jednostki organizacyjne m.st. 
Warszawy), których finansowanie nie jest uwzględnione w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015 – 2042. 

 
 
 
 



Projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” 
 

       9  
 

 

 
Tabela 2.  Efekty i nakłady finansowe zadań, które nie mają pokrycia finansowania w WPF na lata 2015 - 2042 

Sumaryczny efekt energetyczny 
(potencjał) wynikający z realizacji zadań  

96 013,43 MWh/rok 

Sumaryczny efekt ekologiczny (potencjał) 
wynikaj ący z realizacji zadań 

56 109,48 Mg CO2 /rok 

Sumaryczny uzysk energii z OZE 
(potencjał) 

432,00 MWh/rok 

Szacowane sumaryczne nakłady finansowe 
na realizację zadań  

3 933 947 401,26 zł 

 

W Tabela 3 podsumowano efekty działań zgłoszonych przez przedsiębiorstwa 
infrastrukturalne. Podstawowym źródłem finansowania tych przedsięwzięć będą budżety 
poszczególnych firm. 
 
 
Tabela 3.  Efekty i nakłady finansowe przedsięwzięć zgłoszonych przez przedsiębiorstwa infrastrukturalne (energetyka, 

gospodarka wodno-kanalizacyjna) w ramach Programu Inwestycyjnego 

Sumaryczny efekt energetyczny (potencjał) 
wynikaj ący z realizacji zadań  

278 284,74 MWh/rok 

Sumaryczny efekt ekologiczny (potencjał) 
wynikaj ący z realizacji zadań 

158 506,40 Mg CO2 /rok 

Sumaryczny uzysk energii z OZE 
(potencjał) 

8 226,00 MWh/rok 

Szacowane sumaryczne nakłady finansowe 
na realizację przedsięwzięć 

641 601 031,00 zł 

 
 
W Tabela 4 podsumowano efekty przedsięwzięć zgłoszonych przez podmioty zewnętrzne 

w ramach Programu Inwestycyjnego do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. 
Warszawy. Podstawowym źródłem finansowania tych przedsięwzięć będą budżety 
poszczególnych firm i jednostek. 
 
Tabela 4.  Efekty i nakłady finansowe przedsięwzięć zgłoszonych przez podmioty zewnętrzne w ramach Programu 

Inwestycyjnego 

Sumaryczny efekt energetyczny (potencjał) 
wynikaj ący z realizacji inwestycji 

77 469,91 MWh/rok 

Sumaryczny efekt ekologiczny (potencjał) 
wynikaj ący z realizacji inwestycji 

67 221,79 Mg CO2 /rok 

Sumaryczny uzysk energii z OZE 
(potencjał) 

208,27 MWh/rok 

Sumaryczne szacowane nakłady finansowe 
wynikaj ące z realizacji inwestycji 

 991 721 675,38 zł 

 

Wszystkie zgłoszone zadania i przedsięwzięcia (tabele 1-4), które ujęte zostały 
w Załącznikach nr 1, 2 i 3 Programu Inwestycyjnego powinny docelowo wygenerować 
następujące efekty: 
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• ograniczenia zużycia energii – o 503 439,39 MWh/rocznie, 

• zmniejszenia emisji CO2 – o 318 235,16Mg CO2/rocznie, 

• zwiększenia uzysku energii z OZE – o 9 042,43 MWh/rocznie,  

przy szacowanych nakładach w wysokości: 7 149 973 829,64 zł do roku 2020 włącznie. 

 
W odniesieniu do celów postawionych w SEAP stanowi to wypełnienie założeń  

w perspektywie do 2020 r. w następującym stopniu: 

 

 

Z uwagi na różne horyzonty czasowe planowanych do realizacji inwestycji - rok 2020 jako 
docelowy przyjęty w PGN, i w związku z tym na brak niekiedy wystarczającej ilości danych 
w momencie opracowywania Planu i identyfikowania inwestycji ujętych w Programie 
Inwestycyjnym, wiele z nich nie mogło zostać precyzyjnie oszacowanych w kontekście 
ograniczenia zużycia energii, zmniejszenia emisji CO2 oraz uzysku energii z OZE. 
W konsekwencji ostateczne wartości powyższych wskaźników, w przypadku możliwości 
oszacowania w późniejszym czasie wszystkich istotnych parametrów inwestycji, mogą 
okazać się wyższe niż rezultaty obliczone na obecnym etapie prac na Planem.  

Ponadto szereg działań nie inwestycyjnych, nieprzewidzianych na obecnym etapie prac na 
Planem, powinno wpłynąć w perspektywie czasowej na zmniejszenie zużycia energii, 
a w konsekwencji na zmniejszenie emisji CO2 oraz zachęcić do inwestowania w OZE, 
korzystnie zmieniając miks energetyczny Warszawy. 

Miasto przewiduje ewentualne aktualizacje PGN oraz Programu Inwestycyjnego, które 
mogą wynikać np. ze zmiany „warunków otoczenia”, wymagań programów wsparcia 
lub istotnej korekty listy zadań i przedsięwzięć, w związku z czym opracowane na potrzeby 
Programu Inwestycyjnego listy działań - zarówno miejskich, jak i podmiotów zewnętrznych - 
jak i ich efekty przedstawione sumarycznie w PGN będą aktualizowane i doprecyzowane 
w miarę pojawiania się i zgłaszania nowych, konkretnych informacji. 

Efekty działań prowadzonych w ramach PGN na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej 
w Warszawie powinny być monitorowane przez Miasto. Proces ten sprzyjałby ocenie 

ograniczenie zużycia energii: 4,74%

zmniejszenie emisji CO2: 5,20%

zwiększenie uzysku energii z OZE: 0,49%
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bieżącego poziomu realizacji inwestycji zapisanych w Programie Inwestycyjnym i inspirował 
do wprowadzenia niezbędnych korekt w tym zakresie, biorąc pod uwagę realne możliwości 
realizacji inwestycji i innych przedsięwzięć towarzyszących osiągnięciu celów Planu. W tym 
celu uzasadnione jest powołanie w strukturach Miasta dedykowanego Zespołu ds. PGN 
poprzez analogię do funkcjonującego Zespołu ds. SEAP, który prowadzi monitoring realizacji 
„Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 
2020 roku”. Przykładowy zakres zadań Zespołu wskazany jest w dalszej części Planu w pkt. 
3.2. Zasoby ludzkie. 

Alternatywnym rozwiązaniem może okazać się wykorzystanie struktury organizacyjnej 
powołanej do monitorowania SEAP, z rozszerzonym zakresem zadań dostosowanym do 
merytoryki obu dokumentów, łącznie SEAP i PGN. 

Szczegółowa organizacja pracy i zakres obowiązków takiej struktury byłyby określone 
w zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy.  

Budżet przewidziany na finansowanie inwestycji sprzyjających realizacji celów PGN 
obejmować będzie środki pochodzące z dwóch rodzajów źródeł finansowania: 

• Środki własne Miasta i jednostek mu podległych oraz środki własne właścicieli 
infrastruktury technicznej lub jej wyposażenia, 

• Środki pochodzenia zewnętrznego, które mogą być pozyskane w formie: 
o dotacji bezzwrotnych, 
o pożyczek, 
o inwestycji bezpośrednich, 
o kredytów komercyjnych, 
o kredytów o preferencyjnych finansowych warunkach spłaty, 
o gwarancji, 
o umów o spłatę inwestycji z uzyskanych oszczędności (firmy typu ESCO). 

 
Zaproponowano następujące wskaźniki monitorowania realizacji PGN: 

 

poziom redukcji CO2

poziom redukcji zużycia energii finalnej

wielkość (lub udział) zużytej energii pochodzącej z OZE

stężenie pyłu PM10

stężenie pyłu PM2,5

stężenie B(a)P

stężenie NO2
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W trakcie opracowywania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”, na 
podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), decyzją Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Warszawie, odstąpiono od konieczności przeprowadzania strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu. 



 
 

Miasto stołeczne Warszawa 

Warszawa, sierpień 2015 r. 

 
 

2. Ogólna strategia 

2.1. Cele Planu gospodarki niskoemisyjnej 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” jest dokumentem programowym 
samorządu warszawskiego, który z fazy kierunkowych wytycznych w zakresie efektywności 
energetycznej i zrównoważonego zużycia energii określonych w SEAP, przechodzi  
do konkretnych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych mających wzmóc efekty działań 
zainicjowanych i prowadzonych w mieście w ramach SEAP. 

Realizacja tych zadań i przedsięwzięć, przedstawionych w Programie Inwestycyjnym 
będącym dokumentem wykonawczym PGN, skupia się wokół strategii definiowanej w Planie 
poprzez trzy główne cele strategiczne. Każdy z tych celów obejmuje obszar zagadnień, 
w ramach którego konieczne będzie podjęcie stosownych działań określonych odpowiednio 
poprzez cele szczegółowe. 

 

Ogromne znaczenie dla osiągnięcia celów środowiskowych opisanych w dalszej części 
PGN będzie miała zmiana świadomości i zachowań społecznych mieszkańców i nakierowanie 
ich na efektywne i racjonalne gospodarowanie energią oraz wykorzystywanie wszelkich 
dostępnych lokalnie zasobów, zmniejszając tym samym emisje do środowiska. Wymiernymi 
efektami realizacji PGN powinno być osiągnięcie celów w postaci m.in. pożądanego efektu 
redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji, zmiana modelu 
i struktury wytwarzania energii, poprzez m.in. zwiększenie udziału OZE, a tym samym 
transformacja gospodarki w kierunku wzrostu jej konkurencyjności i innowacyjności oraz 
wzrostu bezpieczeństwa dostaw energii.  

CELE 
STRATEGICZNE

wsparcie 
administracyjne m.st. 

Warszawy

modyfikacja 
gospodarki na 
obszarze m.st. 

Warszawy

zmiana świadomości 
społeczeństwa
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Skuteczna implikacja działań przewidzianych do realizacji w ramach celów 
szczegółowych dla każdego z powyższych celów strategicznych pozwoli przyczynić się do 
osiągnięcia założeń, które zostały określone w PGN.  

Cel strategiczny nr 1 – wsparcie administracyjne m.st. Warszawy 

W ramach wsparcia administracyjnego m.st. Warszawy przewiduje się następujące cele 
szczegółowe zamieszczone w Tabela 5. 

Tabela 5. Cele szczegółowe celu strategicznego nr 1 - wsparcie administracyjne m.st. Warszawy 

Lp. Cele szczegółowe 

1 
Wypełnienie zobowiązań wynikających z „Porozumienia Burmistrzów” i realizacja 
celów „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy  
w perspektywie do 2020 roku” 

2 
Aplikowanie o środki finansowe z Unii Europejskiej na cele związane z budową 
gospodarki niskoemisyjnej 

3 
Określenie szczegółowych działań na szczeblu gminy ukierunkowanych na wzrost 
efektywności energetycznej i rozwój OZE 

4 Pogłębienie współpracy z producentami, dystrybutorami i odbiorcami energii 

W roku 2011 uchwałą Rady Miasta przyjęty został „Plan działań na rzecz 
zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku”. PGN ma  
w odniesieniu do niego charakter uzupełniający. Bazując na dostępnych informacjach  
o dotychczasowym stopniu i efektywności realizacji celów SEAP (na koniec 2013 r.) w PGN 
zostały określone komplementarne rozwiązania sprzyjające skuteczniejszej realizacji SEAP. 

PGN ma być wsparciem dla Warszawy w aplikowaniu o środki finansowe pochodzące  
z UE w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w ramach szeroko pojętej gospodarki 
niskoemisyjnej. Uzyskane w ten sposób środki pozwolą na podjęcie i prowadzenie na terenie 
miasta wielu cennych i ważnych inicjatyw oraz projektów. Niezbędnym ich elementem są 
planowane na szczeblu samorządu działania, których realizacja przyczyni się do zwiększenia 
efektywności energetycznej na poziomie całego miasta. Istotne jest, by działania te mimo 
swej szczegółowości były nakreślone w sposób przejrzysty i klarowny pozwalając na 
właściwą klasyfikację obszarów działań. 

Redukcja zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery stanowi istotny element z punktu 
widzenia komfortu życia, jak i zdrowia mieszkańców m.st. Warszawy. Poza dwutlenkiem 
węgla do zanieczyszczeń tych można zaliczyć również pyły, dwutlenek siarki (SO2) czy tlenki 
azotu (NOx). Szczególnie ważne jest uwzględnienie tych rejonów Miasta, gdzie odnotowano 
przekroczenie dopuszczalnych stężeń wspomnianych substancji w powietrzu w odniesieniu 
do aktualnie obowiązujących norm jakościowych.  

Cel strategiczny nr 2 – modyfikacja gospodarki na obszarze administracyjnym m.st. 
Warszawy 
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Dążenie do modyfikacji gospodarki będzie realizowane poprzez cele szczegółowe zawarte 
w Tabela 6. 

 

 

Tabela 6. Cele szczegółowe celu strategicznego nr 2 - modyfikacja gospodarki na obszarze administracyjnym  
m.st. Warszawy 

Lp. Cele szczegółowe 

1 Wskazanie optymalnego kierunku rozwoju gospodarki. 

2 
Modyfikacja struktury sektora energetycznego pod kątem redukcji emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. 

3 Rozwój infrastruktury sektora energetycznego. 

4 Wspieranie działalności innowacyjnych. 

5 Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorach transportu, przemysłu i usług. 

Poprzez optymalny kierunek rozwoju gospodarki rozumie się taki, który w swym zamyśle 
będzie zwiększał jej nowoczesność i innowacyjność, a w rezultacie również jej 
konkurencyjność zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim. Unowocześnienie 
gospodarki powinno się odbyć z jednej strony poprzez ograniczenie jej materiałochłonności 
(m.in. poprzez oszczędną gospodarkę materiałami i surowcami, a także zwiększenie 
recyklingu i odzysku materiałowego), a z drugiej poprzez ograniczenie jej energochłonności 
(m.in. poprzez izolacje instalacji, przebudowę lub remont budynków, modernizację urządzeń 
użytku domowego oraz przemysłowego czy też odzysk energii w procesach przemysłowych). 
Rezultatami tych działań będą mniejszy koszt funkcjonowania gospodarki w przyszłości 
i równolegle zmniejszająca się presja na komponenty środowiska przyrodniczego. Rozsądne 
gospodarowanie zasobami naturalnymi i zrównoważone zarządzanie nimi jest nieodłącznym 
elementem sprawnego funkcjonowania gospodarki w długofalowym horyzoncie czasowym.  

Obecnie gospodarka znajduje się w pewnym sensie na rozdrożu: z jednej strony rośnie 
zapotrzebowanie na energię, a z drugiej strony niezbędna jest zmiana struktury wytwarzania 
energii w obliczu koniecznej redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery (wynikającej 
z prawa Unii Europejskiej). Obecna energetyka systemowa oparta jest głównie na węglu, ale 
w perspektywie długofalowej należy zmodyfikować miks energetyczny Miasta tak, 
by zwiększyć udział wykorzystania technologii mniej emisyjnych, takich jak gaz czy ropa 
naftowa, choć zasoby te są w Europie mocno ograniczone i w większości pochodzą z importu. 
Dlatego szczególnie ważne jest, by zwiększyć udział wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii, co zostało określone jako jeden z priorytetów w dokumencie „Polityka energetyczna 
Polski do 2030 roku”. Przemodelowanie struktury sektora energetycznego ma na celu 
zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw przy jednoczesnym podwyższeniu poziomu 
ochrony środowiska. Będzie to bodźcem stymulującym do utrzymania stabilnego wzrostu 
gospodarczego.  
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Modyfikacji struktury sektora energetycznego musi towarzyszyć rozwój jego 
infrastruktury. Niezbędne będą inwestycje w obszarze przesyłu, dystrybucji i magazynowania 
energii elektrycznej i ciepła oraz przesyłu i magazynowania gazu oraz ropy naftowej. 
Szczególnie ważny jest rozwój infrastruktury energetycznej w tzw. obszarach rozwojowych, 
co pozwoli na stymulacje rozwoju inwestycji krajowych, jak i zagranicznych: 
mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej, a także w sektorze usług, handlu 
i przemysłu. Należy przystosować sieć elektroenergetyczną do możliwości wprowadzania do 
niej energii z prosumenckich, indywidualnie zakładanych odnawialnych źródeł energii, co 
powinno zachęcić społeczeństwo do zainteresowania się montażem tego typu instalacji 
(np. panele fotowoltaiczne).  

Szczególnym wsparciem powinny być objęte wszelkie działania ukierunkowane 
na wdrażanie rozwiązań innowacyjnych do gospodarki. Promować się powinno rozwiązania 
wykorzystujące nowe metody i technologie zwiększające efektywność energetyczną.  

Dla osiągnięcia zamierzonych celów konieczne będzie nawiązanie współpracy z sektorami 
przemysłu i usług tak, aby w możliwie jak największym stopniu zwiększyć efektywność 
energetyczną w tych sektorach. Obecnie efektywność energetyczna w przemyśle jest często 
bardzo niska, co wynika ze sprawności wykorzystywanych urządzeń, jak również z faktu, 
iż większą wagę przykłada się do wydajności i jakości produkcji niż do zużycia energii, której 
nie traktuje się jako surowiec. Tymczasem podjęcie stosownych działań mających na celu 
zwiększenie sprawności energetycznej pozwoliłoby na znaczne obniżenie kosztów 
operacyjnych. Działania, które mogą służyć poprawie efektywności energetycznej w sektorze 
przemysłu to m.in. promocja kogeneracji wysokosprawnej, rozwój systemu zarządzania 
energią, czy też system audytów energetycznych. Warto podkreślić, iż przedsiębiorstwa 
zaangażowane w działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, działając lokalnie, 
w aktywny sposób przyczyniają się do rozwoju polityki ekologicznej państwa, co może nieść 
ze sobą znaczące korzyści nie tylko w formie materialnej, lecz również w postaci budowania 
pozytywnego, ekologicznego wizerunku marki. W sektorze usług, celem poprawy 
efektywności energetycznej jest możliwość dostarczania ekwiwalentnej liczby produktów 
i usług przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania ilości energii niezbędnej obecnie 
do zapewnienia tych dóbr. Można to osiągnąć np. poprzez izolację cieplną budynku 
(co pozwoli na ograniczenie ilości energii niezbędnej do jego ogrzewania oraz chłodzenia), 
czy też instalację oświetlenia energooszczędnego.  

Cel strategiczny nr 3 – zmiana świadomości społeczeństwa 

Cel ten powinien być zrealizowany poprzez cele szczegółowe zawarte w Tabela 7. 

Tabela 7. Cele szczegółowe celu strategicznego nr 3 - zmiana świadomości społeczeństwa 

Lp. Cele szczegółowe 

1 
Działania na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki zmian 
klimatu i ochrony środowiska oraz wpłynięcie na zachowania w celu zwiększenia 
efektywności wykorzystania energii oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii 
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Osiągnięcie celów PGN w dużym stopniu zależy od dotarcia do świadomości społecznej.  
Jest to zadanie niezwykle trudne, złożone i w dużym stopniu długofalowe. 

Pierwszym etapem do osiągnięcia tego celu jest uświadomienie społeczeństwu 
problematyki ochrony środowiska i zachodzących zmian klimatu, oraz potrzeby zwiększenia 
efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w celu minimalizacji wpływu działalności 
organizmu miejskiego na środowisko. Należy podkreślać, że zwiększenie efektywności leży 
nie tylko w interesie samorządu gminnego, ale również w interesie samych obywateli. 
Inwestycje poczynione w celu zwiększenia efektywności energetycznej, lepszej izolacji przed 
hałasem oraz wilgocią w użytkowanych przez nich budynkach mogą przynieść im wymierne 
korzyści takie jak: wzrost wartości ich nieruchomości, podniesienie standardu obiektu, czy 
lokalu, czy też obniżenie kosztów utrzymania.  

Drugim etapem, po uświadomieniu społeczeństwu problematyki zmian klimatu, będzie 
wpłynięcie na zachowania ukierunkowane na efektywne wykorzystywanie energii oraz 
zasobów i na bardziej racjonalne nimi gospodarowanie, eliminując nadmierne emisje do 
środowiska. W tym celu niezbędne będzie wskazanie zarówno działań, jak i rozwiązań, za 
pomocą których nastąpi zmiana postaw konsumpcyjnych. Niezbędne będą akcje edukacyjne 
wskazujące obszary życia codziennego, gdzie istnieje możliwość znacznej ekonomizacji 
ilości zużywanej energii oraz zasobów i wskazanie, w jaki sposób można poczynić znaczne 
oszczędności, np. poprzez ograniczenie nadmiernego zużycia ciepłej wody, energii 
elektrycznej czy też gazu, a także usług, dóbr i produktów.  

2.2. Opis realizacji celów SEAP 

Analizie poddano okres spójny z pierwszym okresem realizacji i monitorowania celów SEAP 
obejmującym lata 2011-2012. Na poziom realizacji celów SEAP (dane koniec 2012 roku) 
miały wpływ działania z obszaru gospodarki niskoemisyjnej prowadzone zarówno przez 
samorząd i struktury miejskie (interesariusze wewnętrzni), jak i podmioty niezależne od 
Miasta (interesariusze zewnętrzni) oraz samych mieszkańców. 

Rokiem bazowym prowadzonych analiz jest rok 2007, w odniesieniu do którego w SEAP 
określone zostały cele roku 2020, tj: 

 

Zakładany jest ponadto systematyczny wzrost udziału energii pochodzącej 
z odnawialnych źródeł energii w warszawskim miksie energetycznym, w odniesieniu do 
całkowitego zużyciu energii w mieście, do poziomu 3 819 970 MWh w roku 2020. 

redukcja emisji dwutlenku węgla o 20%, do poziomu 
10 362 387 Mg CO2/rok

zmniejszenie zużycia energii o 20%, do poziomu 
22 715 545 MWh/rok

2 Wskazanie działań i rozwiązań pozwalających na zmianę postaw konsumpcyjnych 
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Po stronie Miasta osiągnięcie celów SEAP zdeterminowane zostało koniecznymi do 
realizacji przedsięwzięciami, takimi jak:  

• kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych 
oraz budynków użyteczności publicznej, 

• modernizacja oświetlenia zainstalowanego wewnątrz budynków, jak również  
na zewnątrz oraz oświetlenia ulicznego na oświetlenie o większej efektywności 
energetycznej, 

• systematyczna wymiana sprzętu RTV, AGD i ITC w budynkach będących własnością 
Miasta,  

• realizacja części zadań zapisanych w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu 
Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne”, 

• edukacja mieszkańców w zakresie poprawy efektywności energetycznej. 
 

Realizacja powyższych przedsięwzięć ma na celu doprowadzenie do zrównoważania 
zużycia energii i wzrostu niezawodności jej dostaw oraz zwiększenie lokalnego, na poziomie 
dzielnic i Miasta, bezpieczeństwa energetycznego. Ich realizacja powinna się odbywać 
z uwzględnieniem wysokich standardów ochrony środowiska.  
Stopień realizacji w/w celów SEAP obliczany jest na podstawie danych pozyskiwanych 
z jednostek miejskich oraz od interesariuszy zewnętrznych, w ramach prowadzonego 
w cyklach 2-letnich monitoringu realizacji SEAP. 

Na podstawie pozyskanych danych na koniec 2012 roku dokonano inwentaryzacji: 
•  zużycia energii, 
•  emisji CO2, 
•  udziału energii pochodzącej z OZE.  

 
W porównaniu z rokiem bazowym do końca roku 2012 w Warszawie udało się zmniejszyć 

wielkość zużycia energii w sektorach: budynki, wyposażenie/urządzenia oraz przemysł -
 sumarycznie niemal o 3%, zaś w sektorze: transport, zaobserwowano wzrost zużycia energii 
o niemal 25%. Łącznie na koniec 2012 roku odnotowano wzrost wielkości zużycia energii 
niewiele ponad 2%. 

W kategorii emisja dwutlenku węgla sumarycznie na koniec 2012 roku odnotowano 
spadek wielkości emisji dwutlenku węgla o ok. 5,5%. Spadek ten spowodowany był 
zmniejszeniem zużycia energii w sektorze budynków publicznych, usługowych, 
mieszkaniowych oraz przemyśle, a także zmianą miksu energii elektrycznej użytkowanej 
w Warszawie, gdzie odnawialne źródła energii oraz inne, mniej emisyjne od węgla źródła 
energii, stanowią coraz większy udział w produkcji energii elektrycznej na potrzeby miasta. 

  

Przeprowadzone analizy i obliczenia pozwoliły wyznaczyć pierwsze kierunki zmian 
związane z realizacją celów SEAP: 

• emisja dwutlenku węgla – malejący (negatywny), 
• zużycie energii – wzrastający (negatywny), 
• udział energii pochodzącej z OZE – wzrastający (pozytywny). 
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W przypadku zużycia energii odnotowano kierunek „wzrastający”. Jest on odwrotny od 
oczekiwanego. Jednak w przypadku emisji dwutlenku węgla odnotowany został kierunek 
„malejący”, który jest zgodny z założeniami SEAP.  

Także kierunek „wzrastający” udziału energii produkowanej z OZE jest zgodny 
z oczekiwaniami SEAP.  

Realizacja działań przewidzianych w ramach SEAP na mocy Zarządzenia Nr 3760/2013 
Prezydenta Miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2013 r. została powierzona: 

• dyrektorom biur Urzędu m.st. Warszawy, 
• burmistrzom dzielnic m.st. Warszawy, 
• kierownikom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy. 

 
Na mocy Zarządzenia w Biurze Infrastruktury został powołany Zespół  

ds. SEAP, któremu zostało powierzone m.in. monitorowanie realizacji SEAP. W wybranych 
jednostkach Miasta powołano asystentów ds. SEAP, których zadaniem jest zbieranie danych 
z monitorowania i przekazywanie ich Zespołowi ds. SEAP. Do jednostek tych należą niżej 
wymienione biura Urzędu Miasta st. Warszawy: 

• Administracji i Spraw Obywatelskich, 
• Organizacji Urzędu, 
• Drogownictwa i Komunikacji, 

• Edukacji, 
• Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, 

• Informatyki i Przetwarzania Informacji, 
• Ochrony Środowiska, 

• Rozwoju Miasta, 
• Marketingu Miasta (poprzednio Centrum Komunikacji Społecznej) 

 
oraz Dzielnice m.st. Warszawy, 
i jednostki miejskie: 

• Zarząd Terenów Publicznych, 

• Zarząd Dróg Miejskich, 
• Zarząd Transportu Miejskiego. 

 
Na podstawie uzyskanych danych ustalono, iż w ramach realizacji SEAP prowadzone były 

następujące przedsięwzięcia: 
• termomodernizacja budynków mieszkalnych (komunalnych), 

• termomodernizacja budynków publicznych (miejskich), 
• wymiana punktów świetlnych oświetlenia ulicznego i iluminacji, 

• wymiana sprzętu biurowego (w tym ITC, RTV i AGD w budynkach publicznych), 
• wymiana taboru Szybkiej Kolei Miejskiej, Tramwajów Warszawskich i Miejskich 

Zakładów Autobusowych. 
 

W ramach realizacji strategii transportowej prowadzono następujące działania: rozwinięto 
system parkingów strategicznych Parkuj i Jedź (P+R), kontynuowano budowę odcinka 
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centralnego II linii metra, wybudowano pętlę autobusową przy Dworcu Wschodnim, 
budowano linię tramwajową na Tarchomin (dzielnica Białołęka) oraz wprowadzono 
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w wybranych rejonach i ciągach ulic  
oraz promowano komunikację miejską jako proekologiczny środek transportu. 

Poza wymienionymi wcześniej działaniami jednostki miejskie zrealizowały również szereg 
innych działań, które nie są bezpośrednio przewidziane w SEAP, natomiast przyczyniają  
się do realizacji jego celów. Można do tego zaliczyć m.in. wykonanie instalacji solarnych  
do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, zastosowanie zacienienia okien w celu ochrony 
przed przegrzaniem w lecie, monitoring energetyczny budynków, audyty energetyczne 
wybranych budynków, wymianę opraw oświetleniowych i świetlówek na energooszczędne, 
modernizację instalacji grzewczej, zastosowanie inteligentnych liczników energii elektrycznej 
ze zdalnym odczytem wskazań (AMR), a także prowadzenie działań negocjacyjnych z PKP 
Energetyka w celu rozpoczęcia rozliczeń zużytej i oddanej energii elektrycznej (SKM).  

Kluczowymi działaniami realizowanymi przez Urząd m.st. Warszawy są pikniki 
i szkolenia, mające na celu informowanie i edukację mieszkańców, pracowników Urzędu, 
dzieci i młodzieży, a także wszystkich innych interesariuszy SEAP, o tematyce powiązanej 
z oszczędnością energii, a także jej racjonalnym wykorzystywaniu.  

Działania w zakresie promocji SEAP i przedsięwzięć na rzecz efektywności energetycznej, 
redukcji emisji dwutlenku węgla oraz wykorzystania energii pochodzącej z OZE realizowane 
są przez Biuro Infrastruktury przy współpracy z Biurem Marketingu Miasta (poprzednio 
Centrum Komunikacji Społecznej), Biurem Drogownictwa i Komunikacji oraz Biurem 
Ochrony Środowiska. Urzędy Dzielnic prowadzą działania o charakterze lokalnym.   

 

Wiele działań edukacyjnych jest realizowanych cyklicznie, a także we współpracy 
z partnerami zewnętrznymi. Do najważniejszych z nich można zaliczyć m.in.: 

• „Piknik z Klimatem”, 
• „Dzień Ziemi”, 
• „Święto Drzewa”, 
• „Światowy Dzień Wody”, 
• „Dni Transportu Publicznego”/„Dzień bez Samochodu”. 

 
Ponadto Biuro Infrastruktury organizuje corocznie „Fora Operatorów Systemów 

i Odbiorców Energii i Paliw”, które skierowane są do branżowego grona odbiorców. 
Ich tematyka jest każdorazowo opracowywana na podstawie konsultacji z uczestnikami rynku 
energii. Dodatkowo uczestniczą w nich także przedstawiciele środowisk naukowych, 
organizacji społecznych, organizacji administracji publicznej i samorządów.  
W ramach realizacji monitoringu SEAP przeprowadzono również pierwszą edycję badań 
ankietowych, których celem było uzyskanie oceny jakościowej realizacji SEAP, a także 
aktywności m.st. Warszawy w tym zakresie. Wynika z nich, iż ponad połowa ankietowanych 
(53%), która zetknęła się z powyższymi działaniami Miasta była zdania, iż tego typu 
wydarzenia zachęcają mieszkańców do działań proekologicznych, a 83% ankietowanych 
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uważało za potrzebne organizowanie tego typu kampanii proekologicznych. Według 45% 
badanych organizowanych było zbyt mało działań informacyjno-edukacyjnych. Co trzecia 
ankietowana osoba uważała, iż liczba kampanii i wydarzeń ekologicznych była 
wystarczająca. 

Na chwilę obecną działaniom prowadzonym w pierwszym, inicjującym SEAP, 2-letnim 
cyklu realizacji można wystawić ocenę pozytywną, natomiast analiza zrealizowanych 
inwestycji i prowadzonych działań w latach 2011-2012 pokazuje, że konieczna jest ich 
intensyfikacja w kolejnych okresach realizacji SEAP, do czego przyczynić może się PGN. 

Osiągnięcie zamierzonych przez samorząd celów jest dużym wyzwaniem, na które 
zasadniczy wpływ ma zapotrzebowanie na energię elektryczną bezpośrednio związane 
z sytuacją gospodarczą kraju i wzrostem PKB. Rozwijający się dynamicznie sektor 
handlowo-usługowy generuje coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną pomimo 
działań proefektywnościowych. Ponadto obecnie obserwowanym i zasadniczym elementem 
zmniejszającym prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonych celów jest przybywająca 
liczba pojazdów, co ma bezpośredni wpływ na wzrost emisji w sektorze transportu.  

2.3. Identyfikacja obszarów problemowych 

2.3.1. Jakość powietrza 

2.3.1.1. Informacje ogólne 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza może prowadzić do obszarowego przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów substancji, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. 2012.1031). 

Ogólnie emitowane zanieczyszczenia można podzielić na dwie grupy: 

 
Wyróżnia się trzy typy emisji: 

• popiół lotny
• sadza

lotne stałe (pyłowe)

• tlenki węgla
• tlenki azotu

gazowe (organiczne i nieorganiczne) 
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Pył zawieszony w powietrzu pochodzi zarówno ze źródeł antropogenicznych, jak 
i naturalnych. Na poziom zanieczyszczeń pyłowych w obrębie Warszawy mają wpływ nie 
tylko substancje emitowane bezpośrednio w jej rejonie, ale również emisja napływowa spoza 
jej obszaru. Naturalne źródła pochodzenie zanieczyszczeń pyłowych to m.in. pylenie roślin, 
czy też erozja gleb. 

Duży wpływ na występowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji  
w powietrzu mają warunki meteorologiczne. Należą do nich głównie: 

• temperatura – m.in. częste inwersje temperatury sprzyjają akumulacji zanieczyszczeń, 
• nasłonecznienie – dotyczy zanieczyszczeń ulegających przemianom fotochemicznym 

np. NOx, 
• opady atmosferyczne i wilgotność powietrza – zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń 

w skutek rozpuszczania się ich w wodzie, absorbcji zanieczyszczeń na powierzchni 
kropel, jak również mechanicznie, jako skutek działania opadów, 

• prędkość i kierunek wiatru – decydują o tempie i trasie rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń. 

 
W Tabela 8 przedstawiono substancje, których dopuszczalne stężenia zostały przekroczone 

na obszarze Miasta w 2013 roku. 
 

Tabela 8. Substancje na obszarze m.st. Warszawy, których dopuszczalny poziom w powietrzu jest przekroczony 

Substancja 
Okres 

uśredniania 
wyników pomiaru 

Poziom dopuszczalny substancji 
w powietrzu (zgodnie z 

Rozporządzeniem) 

Maksymalny pułap 
przekroczenia  

NO2 rok 40 µg/m3 48,8 µg/m3 
PM10 rok 40 µg/m3 49,6 µg/m3 
PM2,5 rok 25-26 µg/m3 42 µg/m3 
B(a)P rok 1 ng/m3 5,9 ng/m3 

 

Typ emisji 

powierzchniowa punktowa liniowa
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2.3.1.2. Pył PM10 

Pył PM10 to mieszanina cząstek zawieszonych w powietrzu, które stanowią mieszaninę 
substancji organicznych i nieorganicznych. Składa się on z cząstek o średnicy mniejszej niż 
10 µm.  

Problematyka zanieczyszczenia pyłem PM10 uwzględnia również problematykę 
zanieczyszczenia pyłem PM2,5 (który stanowi pewny udział pyłu PM10) oraz 
benzo(a)pirenu, który jest zawieszony w pyle.  

Do głównych źródeł emisji PM10, w podziale na typy emisji, można zaliczyć: 
• powierzchniową – indywidualne ogrzewanie węglowe oraz innymi paliwami stałymi 

tzw. niska emisja, 
• punktową – pochodząca głównie ze źródeł przemysłowych, 
• liniową – głównie dotyczy sektora transportu (została opisana w podrozdziale 2.3.2). 

 

Na Rysunek 1 przedstawiono mapę stężenia pyłu PM10 na obszarze m.st. Warszawy w 
roku 2013.  

 

Rysunek 1.  Stężenie pyłu PM10 na obszarze m.st. Warszawy w 2013 r. [źródło: Roczna ocena jakości powietrza  
w województwie mazowieckim za rok 2013, WIOŚ] 
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Obszarowo najwięcej przekroczeń odnotowano w centrum Miasta. Ponadto przekroczenia 
występują również w dzielnicach Ursus, Mokotów i Wola, na styku dzielnic Bielany, 
Białołęka i Praga-Północ, oraz na granicy dzielnic Praga-Południe i Wawer.  

Największy udział w emisji pyłu zawieszonego PM10 ma emisja liniowa (ponad 60%), 
mniejszy emisja powierzchniowa (około 20%), a najmniejszy emisja punktowa.  

W skali Warszawy największa emisja występuje z elektrociepłowni ENERGETYKA 
URSUS Sp. z o.o., która stanowi składową emisji punktowej.  

Część pyłu zawieszonego stanowi pył PM2,5. Składa się on z cząstek o średnicy mniejszej  
niż 2,5 mikrometra.  

Na Rysunek 2 przedstawiono mapę stężenia pyłu PM2,5 na obszarze m.st. Warszawy w 
roku 2013.  

 
Rysunek 2.  Stężenie pyłu PM2,5 na obszarze m.st. Warszawy w 2013 r. [źródło: Roczna ocena jakości powietrza 

w województwie mazowieckim za rok 2013, WIOŚ] 
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Obszary występowania przekroczeń są bardzo podobne jak w przypadku pyłu PM10, 
jednakże obejmują zdecydowanie większą powierzchnię. Ponadto jednostkowo wartości 
przekroczeń są zdecydowanie wyższe niż w przypadku pyłu PM10.  

W pyle zawieszonym mogą zawierać się również wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne (WWA) do których zalicza się m.in. B(a)P, którego stężenie w obszarze  
m.st. Warszawy jest przekroczone.  

Na Rysunek 3 przedstawiono mapę stężenia benzo(a)pirenu na obszarze m.st. Warszawy 
w roku 2013.  

 
Rysunek 3. Stężenie B(a)P na obszarze m.st. Warszawy w 2013 r. [źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie 

mazowieckim za rok 2013, WIOŚ] 

Stężenia benzo(a)pirenu są bardzo wysokie w zimie (okres grzewczy). Natomiast poza 
okresem grzewczym są bardzo niskie. W wyniku uśredniania w skali roku przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu występują w obrębie całego obszaru m.st. Warszawy.  

2.3.1.3. Dwutlenek azotu 

W powietrzu atmosferycznym występuje mieszanina tlenków azotu – NOx – na którą składają 
się głównie NO i NO2. Standaryzowany jest tylko poziom NO2  
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Na Rysunek 4 przedstawiono mapę stężenia dwutlenku azotu na obszarze m.st. Warszawy 
w roku 2013.  

 
Rysunek 4. Stężenie NO2 na obszarze m.st. Warszawy w 2013 r. [źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie 

mazowieckim za rok 2013, WIOŚ] 

Przekroczenia dopuszczalnego poziomu dwutlenku azotu występują w centralnej części 
Miasta. W skali całego obszaru m.st. Warszawy przeważają obszary, na których 
nie odnotowano przekroczeń.  

Do głównych źródeł emisji dwutlenku azotu należą m.in.: 
• spalanie paliw stałych, ciekłych i gazowych – w energetyce przemysłowej, 
• sektor transportu (opisany w rozdziale wcześniejszym), 
• procesy, w których wysoka temperatura spalania jest czynnikiem niezbędnym  

do prawidłowego przebiegu operacji technologicznych, np. huty, 
• przemysł chemiczny. 

 
Najwięcej dwutlenku azotu wprowadzane jest do powietrza z elektrociepłowni Siekierki  

oraz Żerań.  

2.3.1.4. Zjawisko niskiej emisji 

Niska emisja dotyczy emisji z sektora komunalno-bytowego. Przyczynami tego zjawiska są 
przestarzałe i nisko-sprawne urządzania grzewcze, stosowane w ogrzewaniu indywidualnym, 
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których procesy spalania nie zachodzą w warunkach optymalnych. Drugim aspektem jest 
zastosowanie materiałów opałowych o niskiej jakości (np. węgla z dużą domieszką siarki, 
popiołu i mułu węglowego), które podczas spalania emitują wiele niebezpiecznych substancji. 
Problemem jest również spalanie w tego rodzaju piecach śmieci, podczas spalania których 
emitowane może być wiele substancji toksycznych.  

W obszarze Warszawy zjawiskiem niskiej emisji najbardziej dotknięta jest dzielnica Ursus 
oraz w mniejszym stopniu dzielnice: Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek i Wawer. 
Dzielnice, w których ogrzewanie obiektów zorganizowane jest w sposób scentralizowany 
(Śródmieście, Mokotów, Wola, Ochota, Ursynów, Bielany) praktycznie nie są dotknięte 
występowaniem tego negatywnego zjawiska. 

Miasto st. Warszawa powinno mobilizować mieszkańców do podjęcia działań 
nakierowanych na likwidację niskiej emisji poprzez m.in. prowadzenie kampanii 
informacyjno-edukacyjnych oraz wskazanie możliwych do wykorzystania przez 
mieszkańców, krajowych i regionalnych mechanizmów finansowych, pozwalających na 
wsparcie procesu termomodernizacji budynków, wymianę źródeł ciepła oraz 
podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

2.3.1.5. Działania mające na celu zmniejszenie poziomu emisji rozpatrywanych 
substancji 

W celu osiągnięcia niezbędnej poprawy jakości powietrza w zakresie poziomu pyłu 
zawieszonego PM10 oraz dwutlenku azotu proponuje się zakresy i kierunki działań,  
do których należą m.in.: 

1) W zakresie ograniczania emisji powierzchniowej: 
• kontynuacja rozbudowy centralnych systemów zaopatrywania w ciepło, 
• termomodernizacja budynków, 
• ograniczanie niskiej emisji, 

2) W zakresie ograniczania emisji liniowej – wytyczne zostały opisane w rozdziale 2.3.2, 
3) W zakresie ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych: 

• obszar energetycznego spalania paliw i związanych z nim technologii – m.in. 
efektywnie sterowanie procesami spalania, stosowanie technik gwarantujących 
wysoką efektywność odpylania i zmniejszania emisji azotu, a także 
zmniejszenie strat przesyłu energii, 

4) Działania w zakresie edukacji ekologicznej i promocji zachowań – np. kampanie 
mające na celu propagowanie oszczędzania energii, wspieranie zachowań 
promujących zrównoważony rozwój w zakresie ochrony powietrza, 

5) Działania uwzględniające planowanie przestrzenne – wszelkiego rodzaju 
uwarunkowania planistyczne, których realizacja przyczyni się do ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. 

6) Działania w zakresie nakładania obowiązku przyłączania nowo powstających 
budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, jeżeli będą się znajdowały w obszarze 
pokrytym miejską siecią ciepłowniczą.  
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2.3.2. Transport 

Transport jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Warszawie.  
Wśród rodzajów zanieczyszczeń emitowanych w tym sektorze dominują: 

 
 

Pył zawieszony, będący mieszaniną niewielkiej wielkości cząsteczek stałych i ciekłych, 
może pochodzić z emisji bezpośredniej (pył pierwotny) lub może powstawać w wyniku 
reakcji między substancjami już znajdującymi się w atmosferze (pył wtórny). Emisja pyłu 
unoszonego z jezdni następuje w czasie ruchu samochodów. Natomiast źródłem emisji 
dwutlenku azotu w sektorze transportowym są reakcje spalania przebiegające w ruchomych 
lub stacjonarnych silnikach spalinowych.  

Największa koncentracja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych pochodzących z sektora 
transportowego występuje w rejonach ulic o największym natężeniu ruchu oraz w rejonach, 
gdzie zwarta zabudowa nie pozwala na szybkie rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń  
i prowadzi do ich koncentracji. W dzielnicach Śródmieście, Wola i Ursynów notowane  
są znaczne przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego (PM10). 

Duże natężenie ruchu w centrum Miasta jest bezpośrednio uciążliwe dla mieszkańców,  
w dużym stopniu wpływa na poziom hałasu, a emisja z transportu przyczynia się  
do występowania przekroczeń stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz obniża atrakcyjność 
turystyczną Miasta. 

W zakresie transportu duże znaczenie mają ograniczenia wynikające ze struktury 
przestrzennej Miasta. Głównymi problemami na terenie Warszawy, związanymi 
z transportem są: 

• nadmierne obciążenie dróg w centrum Miasta przez ruch wewnętrzny, a także przez 
ruch generowany przez mieszkańców sąsiednich gmin oraz tranzyt, 

• bardzo wysoki wzrost udziału transportu prywatnego w bilansie transportowym  
na terenie Miasta, 

• tworzenie się stref na terenie Miasta, gdzie niemal codziennie powstają zatory uliczne, 
• wysoka emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych przez pojazdy 

transportu prywatnego oraz generacja hałasu. 
 

Przeważająca część infrastruktury transportowej Warszawy służy obsłudze transportu 
drogowego i zaspokojeniu wzrastających potrzeb przemieszczania się coraz większej liczby 
pojazdów samochodowych, w tym w dużej części samochodów prywatnych. 

 
 
 

pył zawieszony PM10

dwutlenek azotu NO2
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Na wewnętrzny układ transportowy Warszawy składają się następujące elementy:  
• układ drogowo – uliczny doprowadzający do Miasta ruch o zasięgu 

międzynarodowym, krajowym i regionalnym, 

• miejska sieć uliczna, 
• system komunikacji zbiorowej, realizujący zarówno połączenia zewnętrzne (o zasięgu 

międzynarodowym, krajowym, regionalnym), jak i wewnątrzmiejskie, 

• systemy parkingowe, 
• węzły przesiadkowe,  
• drogi rowerowe,  

• ciągi piesze.  
 

Na dzień 30.09.2014 r. sieć drogowa Warszawy ma długość ponad 2800 km, w tym dróg 
publicznych jest ponad 2500 km, a wewnętrznych (głównie w administracji spółdzielni 
mieszkaniowych i zakładów pracy) ponad 300 km. Drogi krajowe i wojewódzkie, które 
powinny realizować głównie powiązania krajowe i regionalne, stanowią łącznie ok. 9,8% 
długości sieci publicznej.  

Drogi powiatowe, realizujące powiązania dzielnicowe i międzydzielnicowe stanowią ok. 
22,2%, a drogi gminne, służące powiązaniom lokalnym - 68,0%. Podział układu drogowego 
na klasy przedstawia się następująco: drogi klas najwyższych, czyli główne ruchu 
przyspieszonego i główne (drogi ekspresowe formalnie w Warszawie nie występują) stanowią 
łącznie 12,2% długości sieci, zbiorcze 10,5%, lokalne i dojazdowe 77,3% (dane na dzień 
30.09.2014 r.).  

 

Rysunek 5. Układ drogowo-uliczny (Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
m.st. Warszawy - Uchwała nr LXI/1669/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.) 

Drogi, posiadające po 3 pasy ruchu w każdym kierunku, mają 169 km długości stanowią 
5,9 % sieci publicznej, a drogi o 2 pasach ruchu w każdym kierunku stanowią 4,4 % sieci 
publicznej (125 km) (dane na dzień 30.09.2014 r.). 
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Tabela 9 Średni udział środków transportu w ruchu po obszarze m.st. Warszawy.  

Średni udział środków transportu w ruchu po obszarze m.st. Warszawy: 
(Źródło: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 Roku i na lata 

kolejne w tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy, dane na dzień 
09.07.2009 r.) 

Samochód osobowy 63% 
Autobus 16% 
Tramwaj 11% 

Kolej 2% 
Metro 8% 

Najbardziej niekorzystne warunki ruchu, gdzie stosunek natężenia do przepustowości 
w godzinach szczytu przekracza 0,75 i często dochodzi do jej granicy, występują  
na większości wlotów do Warszawy oraz na większości mostów (gen. Stefana Grota-
Roweckiego, Śląsko-Dąbrowski, księcia Józefa Poniatowskiego, Łazienkowski). 

Podstawowym problemem decydującym o pogarszaniu stanu powietrza, związanym  
z sektorem transportowym Warszawy jest natężenie ruchu samochodowego. Pomimo faktu 
rozwijania sieci obwodnic odciążających drogi w centrum Miasta, na drogach stale pojawia 
się coraz większa ilość samochodów osobowych. 

Należy nadmienić także brak tzw. car-sharingu, czyli systemu wspólnego użytkowania 
samochodów osobowych. W systemie tym samochody osobowe udostępniane 
są użytkownikom (za opłatą) przez operatorów floty pojazdów, którymi mogą być: 
przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne, agencje publiczne, spółdzielnie, stowarzyszenia 
lub grupy osób fizycznych. Stosowanie car-sharingu może prowadzić do zahamowania 
wzrostu liczby samochodów rejestrowanych prywatnie, a jednocześnie wpływać na 
zmniejszenie ruchu ulicznego. Car-sharing ma także większy potencjał niż car-pooling – 
korzystanie przez wiele osób z jednego samochodu, ale jedynie w sektorze prywatnym. 

Niekorzystnym zjawiskiem decydującym o jakości powietrza, przede wszystkim  
w dzielnicach centralnych (Śródmieście, Wola, Mokotów), jest duża koncentracja 
zanieczyszczeń w rejonach słabo przewietrzanych lub zacisznych (Al. Jerozolimskie, 
ul. Marszałkowska, ul. Nowy Świat, ul. Jagiellońska, ul. Starzyńskiego, Al. Solidarności, 
rejon Targówka Przemysłowego oraz Służewca Przemysłowego). Związane jest z tym także 
gromadzenie się zanieczyszczonego powietrza spływającego grawitacyjnie na tereny 
podskarpowe (Wilanów, Dolny Mokotów, Powiśle). Największe natężenie tych zjawisk 
występuje w okresach bezwietrznych, gdy prędkość wiatru jest mniejsza niż 2m/s. 

W Uchwale nr 186/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r.  
w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której zostały 
przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu w powietrzu 
wykazano, że w obszarach przekroczeń przeważa emisja liniowa – emisja ze źródeł 
ruchomych związana z przemieszczaniem się pojazdów samochodowych oraz spalaniem 
paliw. W związku z powyższym wariant działań naprawczych w przypadku obu substancji 
jest zbieżny.  
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W zakresie poprawy jakości powietrza w Warszawie poprzez redukcję emisji do powietrza 
pyłu zawieszonego PM10 oraz dwutlenku azotu zgodnie z w/w Programem należałoby 
w mieście podjąć i prowadzić następujące działania polegające m.in. na: 

• całościowym, zintegrowanym planowaniu rozwoju systemu transportowego 
uwzględniającym budowę obwodnic i kierowanie ruchu tranzytowego poza Miasto, 

• ograniczeniu wjazdu pojazdów do Miasta (szczególnie samochodów ciężkich) poprzez 
tworzenie stref z zakazem ruchu samochodowego i stref z zakazem ruchu pojazdów 
ciężkich, za wyjątkiem środków komunikacji zbiorowego transportu publicznego oraz 
pojazdów uprzywilejowanych i obsługi technicznej, które nie będą objęte tym 
ograniczeniem lub zakazem, 

• kontynuacji działań mających na celu zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego, 
poprawę płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na 
środowisko naturalne w mieście i na jego obszarach funkcjonalnych, w szczególności 
poprzez wspieranie przedsięwzięć w zakresie rozwoju autobusowego transportu 
zbiorowego i innych wynikających z planu gospodarki niskoemisyjnej, służących 
podniesieniu jego bezpieczeństwa, jakości, atrakcyjności i komfortu, 

• dalszej rozbudowie systemu płatnego parkowania w mieście, 
• dalszym rozwoju zbiorowego transportu szynowego (miejskie i podmiejskie linie 

tramwajowe, metro, szybka kolej miejska, system Parkuj i Jedź), 
• organizacji parkingów na obrzeżach Miasta, 

• prowadzeniu polityki cenowej opłat za przejazdy, która ma zachęcić do korzystania 
z komunikacji publicznej, 

• promowaniu wyboru rowerów jako środka transportu oraz dalszej rozbudowie 
systemu ścieżek rowerowych, 

• uprzywilejowaniu ruchu pieszego, rowerowego i środków komunikacji zbiorowej 
transportu publicznego w centrum Miasta, 

• systematycznej wymianie taboru samochodowego w komunikacji publicznej na tabor 
spełniający wymagania Europejskiego standardu Emisji Spalin (EURO), 

• wprowadzaniu nowych niskoemisyjnych paliw i technologii szczególnie w systemie 
transportu publicznego i służb miejskich, 

• wprowadzaniu, przy modernizacji dróg i parkingów, materiałów i technologii 
gwarantujących ograniczenie emisji pyłu podczas eksploatacji oraz promowanie 
nowoczesnych rozwiązań technicznych w komunikacji i pojazdach, 

• wprowadzaniu ograniczeń prędkości na drogach o powierzchni pylącej, 
• intensyfikacji okresowego oczyszczania dróg, 

• wprowadzaniu zieleni ochronnej i urządzonej oraz zachowanie istniejących terenów 
zieleni i wolnych od zabudowy celem lepszego przewietrzenia Miasta, 

• stosowaniu pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych, 

• stosowaniu ekranów akustycznych pochłaniających („zielona ściana”) zamiast 
stosowanych często ekranów odbijających, 

• promowaniu proekologicznych zachowań właścicieli samochodów (tj. Dzień bez 
Samochodu, korzystanie ze środków transportu publicznego, korzystanie kilku osób  
z jednego pojazdu). 
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2.4. Analiza SWOT 

Analiza SWOT jest techniką analityczną wykorzystywaną do porządkowania informacji przy 
dokonywaniu analizy strategicznej. 

W Tabela 10 i Tabela 11 przedstawiono analizę SWOT związaną z realizacją „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. 

Tabela 10. Mocne i słabe strony realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” 

W
E

W
N
Ę

T
R

Z
N

E
 

MOCNE STRONY (S) SŁABE STRONY (W) 

• akceptacja przez Miasto dla działań 
zmierzających do realizacji 
zrównoważonej polityki energetycznej 
i gospodarki niskoemisyjnej, 

• zbieżne ze zrównoważoną polityką 
energetyczną Miasta kierunki działań PGN 
w zakresie efektywności energetycznej, 
ochrony środowiska i klimatu 

• stałe dążenia Miasta do poprawy komfortu 
życia mieszkańców, 

• aktywna współpraca Miasta z lokalnymi 
przedsiębiorstwami energetycznymi, 

• kompleksowa inwentaryzacja inwestycji 
ujętych w PGN, przyczyniających się do 
realizacji założonych celów gospodarki 
niskoemisyjnej w mieście, 

• możliwość wprowadzenia kryteriów 
środowiskowych, uwzględniających 
efektywność energetyczną i ochronę 
środowiska, do wymagań SIWZ  
w zamówieniach publicznych 
realizowanych przez Miasto. 

• szeroki zakres merytoryczny 
PGN utrudniający koordynację 
działań i realizację Planu, 

• ograniczone zasoby kadrowe 
w strukturach Miasta 
do koordynacji realizacji PGN, 

• ograniczone zasoby finansowe 
na realizację miejskiej części 
PGN, 

• niekompletność 
przekazywanych danych przed 
podmioty objęte PGN, 

• trudności w komunikacji  
i wymianie informacji między 
interesariuszami miejskimi 
PGN, 

• trudności w komunikacji  
z interesariuszami 
zewnętrznymi PGN przy 
dokonywaniu inwentaryzacji 
inwestycji, 

• bariery ekonomiczne oraz 
techniczne w zastosowaniu 
OZE. 
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Tabela 11. Szanse i zagrożenia realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” 
Z

E
W

N
Ę

T
R

Z
N

E
 

SZANSE (O) ZAGROŻENIA (T) 

• rosnąca świadomość społeczeństwa w 
zakresie konieczności racjonalnego 
korzystania z energii oraz ochrony 
środowiska i klimatu, 

• rosnące ceny energii wymuszające na 
odbiorcach działania mające na celu 
zwiększenie efektywności 
energetycznej, 

• presja ze strony odbiorców energii na 
wzrost efektywności energetycznej  
u przedsiębiorstw energetycznych, 
producentów i dystrybutorów energii, 

• wzrost świadomości przedsiębiorstw 
energetycznych w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej, 

• wsparcie realizacji części zadań PGN 
będące wynikiem obowiązującego 
systemu prawnego np. certyfikaty 
energetyczne, ustawa o efektywności 
energetycznej, 

• szanse na pozyskanie wsparcia 
finansowego ze środków UE dla 
przedsięwzięć z zakresu poprawy 
efektywności energetycznej  
i gospodarki niskoemisyjnej. 

• minimalizacja realizowanych 
działań w ramach PGN przez 
interesariuszy zewnętrznych planu z 
uwagi na ograniczone środki 
finansowe, 

• zmniejszanie zainteresowania OZE 
z uwagi na wysoki koszt 
inwestycyjny oraz niewystarczające 
wsparcie legislacyjne i finansowe, 

• niekiedy rozbieżność interesów 
Miasta i podmiotów zewnętrznych 
w rozumieniu i realizacji celów 
SEAP i PGN. 
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3. Aspekty organizacyjne 

3.1. Struktury organizacyjne i zaangażowane strony 

Organem wykonawczym Miasta jest Prezydent m.st. Warszawy. Organem stanowiącym 
i kontrolnym jest Rada m.st. Warszawy. Zadania publiczne wykonywane są poprzez 
współpracujące ze sobą organy Miasta i dzielnic.  

Główną jednostką organizacyjną m.st. Warszawy jest Urząd m.st. Warszawy. 
Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu są biura. 

Biura Urzędu mają indywidualny zakres działań, który opisany jest szczegółowo  
w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym każdego biura. Tylko część biur Urzędu może 
wykorzystywać założenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy lub wpływać 
na jego postanowienia. 

Zadania biur Urzędu, które są bezpośrednio powiązane z PGN: 

1. Biuro Organizacji Urz ędu 

• prowadzenie spraw związanych z remontami, modernizacjami i adaptacjami 
budynków i pomieszczeń będących siedzibami Urzędu, 

• prowadzenie spraw z zakresu zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu 
oraz analizowanie efektywności wdrażanych rozwiązań dotyczących zakupu 
i dystrybucji energii elektrycznej Urzędu oraz jednostek organizacyjnych 
m.st. Warszawy, 

• zapewnianie obsługi transportowej, 
 

2. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego 
• przygotowanie i przeprowadzanie procedur uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obszarów, 
• dokonywanie oceny aktualności studium i planów miejscowych, oceny postępów 

w opracowywaniu planów miejscowych, opracowanie wieloletnich programów ich 
sporządzania oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego, 
przekazywanie Radzie m.st. Warszawy wyników analiz, 

• prowadzenie prac nad określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury 
inżynieryjnej, 

 
3. Biuro Drogownictwa i Komunikacji 

• uzgadnianie planów zadań rzeczowych, dotyczących remontów, budowy  
i eksploatacji oświetlenia dróg publicznych, iluminacji obiektów, urządzeń 
sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonywanych przez 
nadzorowane jednostki organizacyjne Miasta, 
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• monitorowanie realizacji priorytetowych inwestycji oświetleniowych  
oraz występowanie z wnioskami do Zarządu Dróg Miejskich i zarządów dzielnic 
w sprawie zmian zakresu zadań lub harmonogramu ich realizacji, 

• koordynacja działań w zakresie funkcjonowania systemu transportowego 
m.st. Warszawy i realizacja polityki transportowej, 

• monitorowanie nadzorowanych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie 
realizacji wybranych, priorytetowych inwestycji drogowych i komunikacyjnych, 

• uzgadnianie rzeczowego zakresu zadań inwestycyjnych w projektach rocznych  
i wieloletnich planów inwestycyjnych m.st. Warszawy realizowanych przez 
nadzorowane jednostki organizacyjne m.st. Warszawy i dzielnice w zakresie zadań 
drogowych, oraz ustalanie priorytetu ich realizacji, 

• monitorowanie prawidłowości eksploatacji oświetlenia dróg publicznych, iluminacji 
obiektów, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 
wykonywanej przez nadzorowane jednostki organizacyjne Miasta, 

 
4. Biuro Edukacji 

• koordynowanie działań na rzecz optymalizacji gospodarowania energią i odpadami 
oraz ochrony środowiska w oświatowych jednostkach organizacyjnych, 

• monitorowanie realizacji programu termomodernizacji przedszkoli, szkół i placówek, 
wspieranie inicjatyw nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych  
oraz certyfikacji energetycznej w budynkach oświatowych, 

 
5. Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego 

• przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich, 
w tym w szczególności projektów inwestycyjnych, związanych z zadaniami własnymi 
i polityką rozwoju m.st. Warszawy, 

• udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych m.st. Warszawy, w szczególności 
w zakresie identyfikacji projektów współfinansowanych lub planowanych  
do współfinansowania ze środków funduszy europejskich, 

 
6. Biuro Geodezji i Katastru 

• udostępnianie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, dla których organem 
reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy, w celu realizacji, 
modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji podziemnych inwestycji liniowych 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 

7. Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

• opracowywanie projektów programów, planów, strategii, regulaminów, wymagań 
skierowanych do przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska, 
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8. Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji 

• zadania w zakresie planowania i rozbudowy infrastruktury sieciowej, 
• racjonalizacja kosztów i nakładów w zakresie teleinformatyzacji Urzędu, 
 

9. Biuro Infrastruktury 

• organizacja działań mających na celu podnoszenie efektywności energetycznej, 
racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii 
na obszarze gminy i w samorządowych jednostkach organizacyjnych, 

• monitorowanie realizacji celów oraz wnioskowanie o aktualizację strategii rozwoju 
m.st. Warszawy do roku 2020 w zakresie systemów energetycznych, w tym także pod 
kątem zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i klimatu, 

• monitorowanie wykonania celów i aktualizacja polityki m.st. Warszawy w zakresie 
rozwoju systemów energetycznych, 

• wykonywanie analiz i opinii oraz zgłaszanie uwag i propozycji dotyczących strategii 
działania, planów gospodarczych, planów rozwojowych i innych dokumentów 
opracowanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie systemów 
energetycznych na obszarze m.st. Warszawy, w tym także pod kątem bezpieczeństwa 
i efektywności energetycznej, 

• współpraca z właściwymi instytucjami uczestniczącymi w zakresie pozyskiwania 
środków na rozwój systemów energetycznych, a także na działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, 

 
10. Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym 

• koordynacja działań w zakresie inwestycji i remontów realizowanych w pasie 
drogowym na obszarze m.st. Warszawy w celu ich usprawnienia i racjonalizacji, 

• gromadzenie i przetwarzanie informacji o prowadzonych oraz planowanych  
do realizacji: inwestycjach drogowych, inwestycjach z zakresu infrastruktury 
technicznej lokalizowanej w pasie drogowym, remontach dróg i infrastruktury 
technicznej, 

 
11. Biuro Kultury  

• inicjowanie, wspieranie, monitorowanie prac inwestycyjno-remontowych 
prowadzonych przez instytucje kultury m. st. Warszawy, 

12. Biuro Ochrony Środowiska 

• prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem środowiskiem m.st. Warszawy, 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, poprzez opracowywanie i opiniowanie 
projektów planów i programów w zakresie ochrony środowiska, 

o wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
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o wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza  
oraz pozwoleń zintegrowanych, 

o opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego przekazywanych przez Biuro Architektury i Planowania 
Przestrzennego, 

o opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy, 
• dofinansowanie z budżetu m.st. Warszawy przedsięwzięć związanych z ochroną 

powietrza i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, 
• prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia na zarządzającego 

drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązku 
prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii 
w środowisku, wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów, 
wykraczających poza obowiązki ustawowe, jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów 
substancji lub energii w środowisku, które są emitowane w związku z eksploatacją 
obiektu, dowodzą przekroczenia standardów jakości środowiska,  
co mieści się w zakresie Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń 
Zintegrowanych, 

 
13. Biuro Planowania Budżetowego 

• opracowywanie projektu budżetu m.st. Warszawy wraz z objaśnieniami oraz zmian 
w budżecie m.st. Warszawy, 

14. Biuro Polityki Lokalowej 

• zbiorcza ocena potrzeb remontowych i koordynacja polityki w zakresie zadań 
związanych z planami remontów budynków i lokali komunalnych oraz stanu 
technicznego budynków, 

• przygotowanie i monitorowanie realizacji wieloletniego programu gospodarowania 
zasobem mieszkaniowym m.st. Warszawy, w tym realizacji prac remontowych, 
modernizacyjnych i inwestycyjnych, 

15. Biuro Polityki Zdrowotnej 

• prognozowanie, planowanie, koordynacja, prowadzenie oraz monitorowanie zadań 
w zakresie potrzeb inwestycyjnych i remontowych samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek, 

16. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 

• prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem  
w m.st. Warszawie, żłobków, klubów dziecięcych, 

17. Biuro Rozwoju Miasta 

• prowadzenie spraw związanych z planowaniem inwestycji m.st. Warszawy, 



Projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” 
 

       38  
 

 

• w ramach Biura funkcjonuje także Zespół Projektów i Strategii Inwestycyjnej,  
do którego należy w szczególności: współpraca w zakresie koordynacji działań 
inwestycyjnych i remontowych w pasie dróg krajowych, wojewódzkich 
i powiatowych w obrębie m.st. Warszawy, 

 
18. Biuro Sportu i Rekreacji 

• nadzór nad bazą sportowo-rekreacyjną m.st. Warszawy, 

19. Biuro Zamówień Publicznych 

• nadzór nad procedurami udzielania zamówień publicznych w jednostkach 
organizacyjnych m.st. Warszawy, finansowanych ze środków Unii Europejskiej, 
w zakresie wynikającym z odrębnych zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy, 

20. Biuro Marketingu Miasta (poprzednio Centrum Komunik acji Społecznej) 

• działania nie inwestycyjne w zakresie edukacyjno-informacyjnym 
• działania związane ze współpracą z biurami, dzielnicami i innymi jednostkami 

organizacyjnymi Miasta. 
 

Miasto stołeczne Warszawa podzielone jest na osiemnaście jednostek pomocniczych  
– dzielnic m.st. Warszawy. Organizacyjnie wyodrębnionymi częściami Urzędu m.st. 
Warszawy właściwymi dla dzielnic m.st. Warszawy są Urzędy Dzielnic, z siedzibą na terenie 
określonej dzielnicy. Pracami urzędu dzielnicy kieruje burmistrz. 

Podstawowymi komórkami organizacyjnymi urzędów dzielnic są wydziały dla dzielnicy  
lub zespoły dla dzielnicy (samodzielne jedno- lub wieloosobowe stanowiska pracy 
dla dzielnicy). Ich zadania są ustalane indywidualnie i ujęte szczegółowo w wewnętrznych 
regulaminach działalności Urzędu Dzielnicy. W związku z „Planem gospodarki 
niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” Urzędy Dzielnic zajmują się zadaniami w zakresie: 

• podejmowania działań na rzecz racjonalnego i efektywnego wykorzystywania mediów 
energetycznych w obiektach nadzorowanych przez Urzędy Dzielnicy, 

• wykonywania modernizacji dzielnicowych obiektów administracyjnych, 

• wykonywania zadań z zakresu utrzymania i funkcjonowania iluminacji obiektów, 
położonych na obszarze Dzielnicy, 

• prowadzenia spraw związanych z oświetleniem ulicznym, i sygnalizacją świetlną, 

• utrzymania placówek oświatowych w należytym stanie technicznym, w tym 
opracowywanie projektów planów remontowych, z zastosowaniem rozwiązań 
technicznych umożliwiających oszczędności zużycia energii, 

• realizacji inwestycji dzielnicowych, w tym wykonywanie zadań z zakresu utrzymania 
i funkcjonowania iluminacji obiektów, z zastosowaniem energooszczędnych źródeł 
iluminacji. 

 
W celu wykonywania zadań publicznych na terenie Miasta, tworzone są jednostki 

organizacyjne lub zawierane są umowy z innymi podmiotami wykonawczymi (w tym 
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organizacjami pozarządowymi), a także zawierane są porozumienia z jednostkami samorządu 
terytorialnego. 

1. Zarząd Terenów Publicznych  

• utrzymywanie oraz planowanie finansowania budowy oraz modernizacji oświetlenia 
parków i skwerów, oświetlenia ulicznego gazowego oraz budowa oświetlenia 
ulicznego, 

• opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg 
gminnych oraz obiektów mostowych, 

• utrzymywanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń 
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, 

• przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych, 
• przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, 
• utrzymywanie oraz planowanie finansowania budowy i budowa oraz modernizacji 

oświetlenia parków, skwerów oraz oświetlenia ulicznego, 
• prowadzenie targowisk na terenach komunalnych powierzonych ZTP w zarządzanie, 
Zakres zadań Zarządu ogranicza się jedynie do obszaru Dzielnicy Śródmieście. 
 

2. Zarząd Dróg Miejskich  

• opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontów, 
utrzymania i ochrony oświetlenia ulic, placów, sygnalizacji świetlnej oraz iluminacji 
drogowych obiektów inżynierskich, 

• wykonywanie zadań z zakresu utrzymania i funkcjonowania oświetlenia ulic, 
sygnalizacji świetlnej oraz iluminacji obiektów drogowych. 

 
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie S.A.  

• rozwój i rozbudowa Zakładów Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO1 i ZUO2), 
działania związane z selektywną zbiórką odpadów, zbiórką elektroodpadów  
oraz technologiami unieszkodliwiania odpadów, 

• Produkcja energii cieplnej w ilości około 250 000 GJ rocznie oraz produkcja energii 
elektrycznej i sprzedaż jej nadwyżek w ilości 3500 MWh rocznie, Produkcja obu 
rodzajów energii ma miejsce w zakładzie przy ulicy Gwarków 9  

• obsługa stacji zlewnych, 

• likwidacja dzikich wysypisk, 
• działalność usługowa wspomagająca transport, 
• MPO posiada 23 specjalistyczne pojazdy o napędzie zasilanym z CNG. 
 

4. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.  

• modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno – ściekowej (magistrali 
wodociągowych oraz kanalizacji), 

• obniżenie energochłonności procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków, 
• usprawnianie sposobu działania oraz zapewnienie kompleksowego rozwiązania 

dla problemu zagospodarowania osadów ściekowych, 
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• zapewnienie działania efektywnego systemu gospodarowania osadami ściekowymi, 
• modernizacja stosowanych technologii uzdatniania wody z uwzględnieniem 

efektywności energetycznej, 
• naprawa, konserwacja oraz wymiana urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 
• transport oraz naprawa i konserwacja pojazdów samochodowych, 

• wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej oraz handel energią 
elektryczną (w tym z procesu ujmowania biogazu). 

 
5. Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.  

• miejski transport pasażerski, 

• instalowanie, naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń elektrycznych, urządzeń 
elektronicznych oraz pozostałego sprzętu transportowego, 

• naprawa i konserwacja pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, 

• roboty związane z budową linii elektroenergetycznych, 
• wykonywanie instalacji elektrycznych. 

wymiana taboru (w tym zastosowanie pojazdów hybrydowych, elektrycznych 
zasilanych CNG). 
 

6. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.  

• transport pasażerski miejski, 
• działalność usługowa związana z naprawą i konserwacją, 

• wykonywanie instalacji elektrycznych. 
 

7. Metro Warszawskie Sp. z o.o.  

• transport pasażerski lądowy, miejski, 

• naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, elektronicznych i maszyn, 
• naprawa i konserwacja pojazdów samochodowych, 
• wykonywanie instalacji elektrycznych. 

 

3.2. Zasoby ludzkie 

Poprzez analogię do funkcjonowania Zespołu ds. SEAP, który prowadzi monitoring realizacji 
„Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 
2020 roku” uzasadnione jest powołanie w strukturach Miasta dedykowanego Zespołu 
ds. PGN. 
 
Z racji zagadnień merytorycznych ujętych w PGN realizacja i monitoring realizacji Planu 
powinien zostać przypisany n/w biurom Urzędu m.st. Warszawy: 

• Infrastruktury, 
• Administracji i Spraw Obywatelskich, 
• Organizacji Urzędu, 
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• Drogownictwa i Komunikacji, 
• Edukacji, 
• Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, 
• Informatyki i Przetwarzania Informacji, 
• Ochrony Środowiska, 
• Polityki Lokalowej, 
• Rozwoju Miasta, 
• Marketingu Miasta (poprzednio Centrum Komunikacji Społecznej), 

 
oraz dzielnicom, a także jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy, tj.: 

• Zarząd Terenów Publicznych, 
• Zarząd Dróg Miejskich, 
• Zarząd Transportu Miejskiego. 

 
Na potrzeby Planu wskazano przykładowe zadania Zespołu ds. PGN: 
a) identyfikacja przedsięwzięć zapewniających realizację celów PGN, 
b) współpraca z dzielnicami, biurami oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy 

oraz z podmiotami zewnętrznymi i wspieranie prowadzonych przez nich działań  
na rzecz realizacji zadań zawartych w PGN w szczególności w zakresie efektywności 
energetycznej oraz zrównoważonego zużycia energii, 

c) udział w działaniach (inicjatywach, programach, projektach) przyczyniających 
się do realizacji celów PGN, 

d) właściwe planowanie rzeczowo-finansowe oraz wykonanie przedsięwzięć w danym 
przedziale czasowym, zapewniając realizację celów PGN, 

e) monitorowanie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na przedsięwzięcia 
realizujące zadania PGN, 

f) przygotowanie i wdrożenie metodyki monitorowania i raportowania realizacji PGN 
oraz procedury prowadzenia okresowej sprawozdawczości przez interesariuszy 
miejskich, 

g) bieżące monitorowanie przedsięwzięć dotyczących realizacji zadań, przeprowadzanie 
analiz stopnia realizacji postanowień PGN, raportów oraz zbieranie informacji w tym 
zakresie, 

h) przygotowywanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań. 
 

Alternatywnym rozwiązaniem mogłoby być wykorzystanie istniejącej struktury 
organizacyjnej powołanej do monitorowania SEAP, z rozszerzonym zakresem zadań 
dostosowanym do merytoryki obu dokumentów, łącznie SEAP i PGN. 
Szczegółowa organizacja pracy i zakres obowiązków takiej struktury byłyby określone 
w zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy.  
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4. Finansowanie Planu 

Budżet przewidziany na finansowanie inwestycji wynikających z PGN obejmować będzie 
środki pochodzące z dwóch rodzajów źródeł finansowania: 

1. Środki własne Miasta i jednostek mu podległych oraz środki własne właścicieli 
infrastruktury technicznej lub jej wyposażenia. 

2. Środki pochodzenia zewnętrznego, które mogą być pozyskane w formie: 
• dotacji bezzwrotnych, 
• inwestycji bezpośrednich, 

• kredytów komercyjnych, 
• kredytów o preferencyjnych finansowych warunkach spłaty, 

• gwarancji, 
• umów o spłatę inwestycji z uzyskanych oszczędności (firmy typu ESCO). 

 

4.1. Budżet – środki własne 

Podstawowym instrumentem zarządzania finansami m.st. Warszawy jest Wieloletnia 
Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2014-2042 (WPF). 
W dokumencie tym podane są dochody Miasta (prognoza nie uwzględnia dochodów 
mających pochodzić ze środków UE w ramach perspektywy finansowej rozpoczynającej się 
w 2014 r.) oraz wydatki i limity wydatków w poszczególnych latach odrębnie dla każdego 
przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związane przy uwzględnieniu przedsięwzięć 
realizowanych i planowanych. 

Środki przeznaczone na realizację powinny być odpowiednio zabezpieczane poprzez 
uwzględnienie działań w WPF oraz w budżecie Miasta i budżetach jednostek mu podległych, 
na każdy rok. 

W ramach planowania budżetu Miasta i budżetu jednostek miejskich na kolejny rok, 
wszystkie jednostki wskazane w PGN, jako odpowiedzialne za realizację działań, powinny 
zabezpieczyć w swoich budżetach środki na realizację odpowiedniej części przewidzianych 
zadań. Jest to istotne ze względu na to, że tylko inwestycje, dla których finansowanie jest 
zabezpieczone w WPF mogą być brane pod uwagę w ramach pozyskiwania środków 
z dostępnych funduszy zewnętrznych. 

4.2. Środki pochodzenia zewnętrznego 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW; tabela 13) jest 
jednym z narzędzi realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce dzięki stabilnym 
przychodom i przejrzystym formom współpracy z beneficjentami. Fundusz oferuje pożyczki, 



Projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” 
 

       43  
 

 

dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, 
przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne a także osoby fizyczne. 

NFOŚiGW będzie także instytucją wdrażającą finansowanie Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko (perspektywa finansowa 2014-2020). POIiŚ 2014-2020 (tabela 
12) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, 
przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. 
Program będzie kontynuował główne kierunki inwestycji określone w jego poprzedniku – 
POIiŚ 2007-2013. Dotyczą one przede wszystkim rozwoju infrastruktury technicznej kraju 
w najważniejszych sektorach gospodarki. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (tabela 14) 
umożliwia pozyskiwanie pomocy finansowej w zakresie różnych rodzajów przedsięwzięć. 
Programy i konkursy planowane są na jeden rok, przy czym co roku mogą być różne 
i wykorzystywać różną sumaryczną kwotę dofinansowania. W tabeli przedstawiono programy 
i konkursy obowiązujące w roku 2015. 

Regionalny Program Operacyjny  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (tabela 
15) pozyskał 2,09 mld euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

Europejska Współpraca Terytorialna jest celem unijnej polityki spójności służącym 
wspieraniu, promocji oraz realizacji wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym 
w obrębie Unii Europejskiej. Cel ten jest kontynuacją programów współpracy transgranicznej, 
transnarodowej i międzyregionalnej. 

HORYZONT 2020 – Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji 
na lata 2014-2020 

Horyzont 2020 to inicjatywa KE, mającą na celu zapewnienie konkurencyjności Europy  
na rynku globalnym. Jednym z kluczowych obszarów wsparcia jest: bezpieczna, czysta 
i wydajna energia. 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (European Bank for Reconstruction  
and Development – EBRD/EBOiR) 

 
EBOiR jest instytucją finansową promującą rozwój sektora prywatnego w państwach 
przechodzących transformację gospodarczą i ustrojową. Wspiera zmiany strukturalne 
towarzyszące wdrażaniu zasad demokracji wielopartyjnej, pluralizmu politycznego  
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oraz gospodarki rynkowej. Popiera rozwój zapewniający ochronę środowiska (zrównoważony 
rozwój). 

Jednym z kierunków strategicznych Banku jest promowanie gospodarki niskoemisyjnej 
– kierunek ma szczególnie na celu promowanie rozwiązań niskoemisyjnych, efektywności 
energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Na najbliższe lata promowanie działań 
na rzecz gospodarki niskoemisyjnej jest jednym z kluczowych priorytetów strategicznych 
Banku. Bank będzie nadal wspierał dywersyfikację zasobów energetycznych i paliwowych 
(szczególnie o źródła odnawialne) oraz poprawę efektywności energetycznej (zarówno po 
stronie popytu, jak i po stronie podaży), tym samym przyczyniając się do rozwoju bardziej 
zrównoważonego rynku energetycznego w kraju. 

Środki norweskie i EOG 

• Mechanizm Finansowy EOG, 

• Norweski Mechanizm Finansowy. 

Bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: 
Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (potocznie znanych jako 
fundusze norweskie), pochodzi z trzech krajów EFTA, będących zarazem członkami EOG. 

Inne 

Inne źródła, których charakterystykę opisano w rozdz. 4.3. 
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4.3. Opis źródeł finansowania 

Tabela 12. Priorytety Inwestycyjne Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 [opracowanie własne] 

PRIORYTET 
INWESTYCYJNY 

CEL RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ BENEFICJENCI 
FINANSO-

WANIE 
NABÓR 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020 
I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

4.I. Wspieranie 
wytwarzania  

i dystrybucji energii 
pochodzącej z OZE 

Wzrost udziału energii 
wytwarzanej ze 

źródeł odnawialnych  
w końcowym zużyciu 

energii brutto 

Wsparcie na budowę i przebudowę 

• lądowych farm wiatrowych, 
• instalacji na biomasę, 
• instalacji na biogaz, 
• w ograniczonym zakresie jednostek 

wytwarzania energii 
wykorzystującej wodę i słońce oraz 
ciepła przy wykorzystaniu energii 
geotermalnej, 

• sieci elektroenergetycznych 
umożliwiających przyłączenia 
jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej OZE do KSE. 

Użytkownicy indywidualni  
i przedsiębiorcy korzystający 

z sieci 
elektroenergetycznych, 
gazowych (w zakresie 

biogazu) i ciepłowniczych 

Fundusz 
Spójności 

Konkursowy 

4.II. Promowanie 
efektywności 
energetycznej  

i korzystania z OZE 
w przedsiębiorstwach 

Zwiększona 
efektywność 
energetyczna  

w przedsiębiorstwach 

• Przebudowa linii produkcyjnych na 
bardziej efektywne energetycznie, 

• głęboka, kompleksowa 
modernizacja energetyczna 
budynków w przedsiębiorstwach 

• zastosowanie technologii 
efektywnych energetycznie  
w przedsiębiorstwach, 

• budowa i przebudowa instalacji 
OZE (o ile wynika to z 
przeprowadzonego audytu 
energetycznego), 

Duże przedsiębiorstwa 
Fundusz 
Spójności 

Konkursowy 
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PRIORYTET 
INWESTYCYJNY 

CEL RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ BENEFICJENCI 
FINANSO-

WANIE 
NABÓR 

• zastosowanie energooszczędnych 
(energia elektryczna, ciepło, chłód, 
woda) technologii produkcji i 
użytkowania energii, 

• zastosowanie technologii odzysku 
energii wraz z systemem 
wykorzystania energii ciepła 
odpadowego w ramach 
przedsiębiorstwa, wprowadzanie 
systemów zarządzania energią. 

4III. Wspieranie 
efektywności 
energetycznej, 
inteligentnego 

zarządzania energią 
i wykorzystania OZE 

w infrastrukturze 
publicznej, w tym 

w budynkach 
publicznych, 
i w sektorze 

mieszkaniowym 

Zwiększona 
efektywność 

energetyczna w 
budownictwie 

wielorodzinnym, 
mieszkaniowym oraz w 

budynkach 
użyteczności 
publicznej 

Wsparcie kompleksowej modernizacji 
energetycznej budynków 
użyteczności publicznej i 
wielorodzinnych wraz z wymianą 
wyposażenia tych obiektów na 
energooszczędne, w zakresie 
związanym z: 
• ociepleniem obiektu, wymianą 

okien, drzwi zewnętrznych oraz 
oświetlenia na energooszczędne, 

• przebudową systemów grzewczych 
(wraz z wymianą i przyłączeniem 
źródła ciepła), systemów wentylacji 
i klimatyzacji, zastosowaniem 
automatyki pogodowej i systemów 
zarządzania budynkiem, 

• budową lub modernizacją 
wewnętrznych instalacji 
odbiorczych oraz likwidacją 
dotychczasowych źródeł ciepła, 

• instalacją mikrogeneracji lub 

Państwowe jednostki 
budżetowe i administracji 
rządowej oraz podległe im 

organy i jednostki 
organizacyjne, spółdzielnie 

mieszkaniowe oraz 
wspólnoty mieszkaniowe, 
państwowe osoby prawne 

oraz podmioty będące 
dostawcami usług 
energetycznych 

Fundusz 
Spójności 

Konkursowy 
i pozakon-
kursowy 
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PRIORYTET 
INWESTYCYJNY 

CEL RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ BENEFICJENCI 
FINANSO-

WANIE 
NABÓR 

mikrotrigeneracji na potrzeby 
własne, 

• instalacją OZE w 
modernizowanych energetycznie 
budynkach (o ile wynika to z 
audytu energetycznego), 

• instalacją systemów chłodzących, 
w tym również z OZE. 

4.IV. Rozwijanie 
i wdrażanie 

inteligentnych 
systemów dystrybucji 

działających na niskich 
i średnich poziomach 

napięcia 

Wprowadzenie 
pilotażowych sieci 

inteligentnych 

• Budowa lub przebudowa w 
kierunku inteligentnych sieci 
dystrybucyjnych średniego, 
niskiego napięcia, dedykowanych 
zwiększeniu wytwarzania w OZE 
i/lub ograniczaniu zużycia energii, 
w tym wymiana transformatorów, 

• kompleksowe pilotażowe i 
demonstracyjne projekty 
wdrażające inteligentne 
rozwiązania na danym obszarze,  

• inteligentny system pomiarowy, 
• działania w zakresie popularyzacji 

wiedzy na temat inteligentnych 
systemów przesyłu i dystrybucji 
energii, rozwiązań, standardów, 
najlepszych praktyk w zakresie 
związanym z inteligentnymi 
sieciami elektroenergetycznymi. 

Użytkownicy indywidualni i 
przedsiębiorcy korzystający z 
sieci elektroenergetycznych 

Fundusz 
Spójności 

Pozakon-
kursowy 

4.V. Promowanie 
strategii 

niskoemisyjnych 
dla wszystkich 

Zwiększona sprawność 
przesyłu energii 

termicznej 

• Przebudowa istniejących systemów 
ciepłowniczych i sieci chłodu, 
celem zmniejszenia straty na 
przesyle, 

• likwidacja węzłów grupowych wraz 

JST, przedsiębiorcy, 
podmioty świadczące usługi 

publiczne w ramach realizacji 
obowiązków własnych 
jednostek samorządu 

Fundusz 
Spójności 

Konkursowy 
i pozakon-
kursowy 
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PRIORYTET 
INWESTYCYJNY 

CEL RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ BENEFICJENCI 
FINANSO-

WANIE 
NABÓR 

rodzajów terytoriów, 
w szczególności 

dla obszarów 
miejskich, w tym 

wspieranie 
zrównoważonej 
multimodalnej 

mobilności miejskiej 
i działań adaptacyjnych 

mających 
oddziaływanie 

łagodzące na zmiany 
klimatu 

z budową przyłączy do istniejących 
budynków i instalacją węzłów 
dwufunkcyjnych (ciepła woda 
użytkowa), 

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

• likwidacja indywidualnych i 
zbiorowych źródeł emisji pod 
warunkiem podłączenia budynków. 
do sieci ciepłowniczej. 

terytorialnego nie będących 
przedsiębiorcami 

4.VI. Promowanie 
wykorzystywania 
wysokosprawnej 

kogeneracji ciepła 
i energii elektrycznej  

w oparciu 
o zapotrzebowanie na 

ciepło użytkowe. 

Zwiększony udział 
energii wytwarzanej  
w wysokosprawnej 

kogeneracji 

• Budowa, przebudowa instalacji 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
przebudowa istniejących instalacji 
na wysokosprawną kogenerację 
wykorzystujących technologie w 
jak największym możliwym stopniu 
neutralnie pod względem emisji 
CO2 i innych zanieczyszczeń 
powietrza oraz uzasadnienie pod 
względem ekonomicznym, 

• budowa przyłączeń do sieci 
ciepłowniczych do wykorzystania 
ciepła użytkowego 
wyprodukowanego w jednostkach 
wytwarzania energii elektrycznej i 

JST, działający w ich imieniu 
przedsiębiorcy i podmioty 
świadczący usługi publiczne 

Fundusz 
Spójności 

Konkursowy 
i pozakon-
kursowy 
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PRIORYTET 
INWESTYCYJNY 

CEL RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ BENEFICJENCI 
FINANSO-

WANIE 
NABÓR 

ciepła w układach wysokosprawnej 
kogeneracji wraz z budową 
przyłączy wyprowadzających 
energię do krajowego systemu 
przesyłowego, 

• wykorzystania energii ciepła 
odpadowego w ramach projektów 
rozbudowy/budowy sieci 
ciepłowniczych. 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020 
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

6. IV Podejmowanie 
przedsięwzięć 

mających na celu 
poprawę stanu jakości 
środowiska miejskiego, 

rewitalizację miast, 
rekultywację  

i dekontaminację 
terenów 

poprzemysłowych 
(w tym terenów 
powojskowych), 

zmniejszenie 
zanieczyszczenia 

powietrza  
i propagowanie działań 
służących zmniejszenie 

Zahamowanie spadku 
powierzchni terenów 
zieleni w miastach 

• Rekultywacja na cele 
środowiskowe zanieczyszczonych / 
zdegradowanych terenów, 

• rozwój miejskich terenów zieleni. 

Administracja rządowa oraz 
organy jej podległe  

i jednostki organizacyjne, 
JST i ich związków, 

podmioty świadczące usługi 
publiczne 

Fundusz 
Spójności 

Konkursowy 
i pozakon-
kursowy 
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PRIORYTET 
INWESTYCYJNY 

CEL RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ BENEFICJENCI 
FINANSO-

WANIE 
NABÓR 

hałasu 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020 
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach 

4.V. Promowanie 
strategii 

niskoemisyjnych dla 
wszystkich rodzajów 

terytoriów,  
w szczególności dla 
obszarów miejskich 

Większe 
wykorzystanie 

niskoemisyjnego 
transportu miejskiego 

• Inwestycje w infrastrukturę 
szynową, 

• zakup niskoemisyjnych form 
transportu (norma co najmniej  
Euro 6), 

• zakup pojazdów o alternatywnych 
systemach napędowych 
(elektrycznych, hybrydowych, 
biopaliwa napędzane wodorem itp.) 

• budowa, rozbudowa, przebudowa 
sieci drogowych i szynowych. 

JST, zarządcy infrastruktury 
transportu miejskiego i 

zbiorowego 

Fundusz 
Spójności 

Pozakon-
kursowy 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020 
VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego 

7E. Zwiększenie 
efektywności 
energetycznej  

i bezpieczeństwa 
dostaw poprzez rozwój 

inteligentnych 
systemów dystrybucji, 

magazynowania  
i przesyłu energii oraz 

poprzez integrację 
rozproszonego 

Wzmocniona 
infrastruktura 

bezpieczeństwa 
energetycznego kraju 

• Budowa i/lub przebudowa sieci 
przesyłowych i dystrybucyjnych 
gazu ziemnego wraz z 
infrastrukturą wsparcia dla 
systemu z wykorzystaniem 
technologii smart, 

• budowa i/lub przebudowa sieci 
przesyłowych i dystrybucyjnych 
energii elektrycznej z 
wykorzystaniem technologii 
smart, 

• budowa i/lub przebudowa 
magazynów gazu ziemnego, 

• przebudowa możliwości 

Przedsiębiorstwa 
energetyczne, prowadzące 

działalność przesyłu, 
dystrybucji, magazynowania, 
regazyfikacji gazu ziemnego 

oraz przedsiębiorstwa 
energetyczne zajmujące się 

przesyłem i dystrybucją 
energii elektrycznej 

EFRR 
Pozakon-
kursowy 
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PRIORYTET 
INWESTYCYJNY 

CEL RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ BENEFICJENCI 
FINANSO-

WANIE 
NABÓR 

wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych 

regazyfikacji terminala LNG, 
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Tabela 13. Programy dotyczące dofinansowania ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [opracowanie własne] 

PROGRAM CEL RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ BENEFICJENCI 
FINANSO-

WANIE 
NABÓR 

OCHRONA ATMOSFERY – 3.2 Poprawa efektywności energetycznej 

LEMUR 

Zmniejszenie zużycia 
energii,  

a w konsekwencji 
ograniczenie lub 

uniknięcie emisji CO2 
w związku 

z projektowaniem 
i budową nowych 

energooszczędnych 
budynków użyteczności 

publicznej oraz 
zamieszkania 
zbiorowego. 

Projektowanie i budowa lub tylko 
budowa nowych budynków 

użyteczności publicznej 
i zamieszkania zbiorowego. 

Podmioty sektora finansów 
publicznych (bez PJB) 

Dotacja, 
pożyczka 

Ciągły 

Samorządowe osoby prawne, 
spółki prawa handlowego, 

w których JST posiadają 100% 
udziałów lub akcji i które 
powołane są do realizacji 

zadań własnych JST 
wskazanych w ustawach 
Organizacje pozarządowe 

(w tym fundacje 
i stowarzyszenia), kościoły 

i inne związki, które realizują 
zadania publiczne na 
podstawie odrębnych 

przepisów 
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PROGRAM CEL RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ BENEFICJENCI 
FINANSO-

WANIE 
NABÓR 

Inwestycje 
energooszczędne 

w małych i średnich 
przedsiębiorstwach 

Ograniczenie zużycia 
energii w wyniku 

realizacji inwestycji 
w zakresie efektywności 

energetycznej 
i zastosowania 

odnawialnych źródeł 
energii w sektorze MŚP; 
w rezultacie realizacji 

programu nastąpi 
zmniejszenie emisji CO2. 

Inwestycje LEME – działania 
w zakresie: 

a) poprawy efektywności 
energetycznej i/lub zastosowania 

OZE; 

b) termomodernizacji budynku/ów 
i/lub zastosowania OZE 

 Inwestycje Wspomagane - działania 
inwestycyjne, które nie kwalifikują 

się, jako Inwestycje LEME, 
w zakresie: 

a) poprawy efektywności 
energetycznej i/lub odnawialnych 
źródeł energii w wyniku których 

zostanie osiągnięte min. 20% 
oszczędności energii; 

b) termomodernizacji budynku/ów 
i/lub odnawialnych źródeł energii w 
wyniku których zostanie osiągnięte 

min. 30% oszczędności energii. 

 

 

Prywatne podmioty prawne 
(przedsiębiorstwa) utworzone 

na mocy polskiego prawa i 
działające w Polsce – 

beneficjent musi spełniać 
definicję mikroprzedsiębiorstw 

oraz MŚP  
 

Dotacja na 
częściową spłatę 
kapitału kredytu 

bankowego 
za pośrednictwem 

banku, na 
podstawie 
umowy z 

NFOŚiGW 

 

(dot. banków: 

- Bank Ochrony 
Środowiska S.A., 

- Bank Polskiej 
Spółdzielczości 

S.A., 

- BNP Paribas 
Bank S.A., 

- IDEA Bank 
S.A.) 

Ciągły 
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PROGRAM CEL RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ BENEFICJENCI 
FINANSO-

WANIE 
NABÓR 

OCHRONA ATMOSFERY – 3.3 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 

BOCIAN – 
Rozproszone, 

odnawialne źródła 
energii 

Ograniczenie lub 
uniknięcie emisji CO2 
poprzez zwiększenie 
produkcji energii z 

instalacji 
wykorzystujących OZE. 

Budowa, rozbudowa lub przebudowa 
instalacji OZE o mocy: 

• elektrownie wiatrowe, 
• systemy fotowoltaiczne, 
• pozyskiwanie energii z wód 

geotermalnych, 
• elektrownie wodne, 
• źródła ciepła opalane biomasą, 
• wielkoformatowe kolektory 

słoneczne wraz z akumulatorem 
ciepła, 

• biogazownie, 
• instalacje wytwarzania biogazu 

rolniczego celem wprowadzenia go 
do sieci gazowej dystrybucyjnej 
i bezpośredniej, 

• wytwarzanie energii elektrycznej 
w wysokosprawnej kogeneracji na 
biomasę, 

• instalacje hybrydowe, 
• systemy magazynowania energii 

towarzyszące inwestycjom OZE 
o mocach nie większych niż 10-
krotność mocy zainstalowanej 
dla każdego ze źródeł OZE. 

Przedsiębiorcy podejmujący 
realizację przedsięwzięć z 
zakresu OZE na terenie RP 

Pożyczka Ciągły 
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PROGRAM CEL RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ BENEFICJENCI 
FINANSO-

WANIE 
NABÓR 

PROSUMENT – 
linia dofinansowania  
z przeznaczeniem na 

zakup i montaż 
mikroinstalacji OZE 

Ograniczenie lub 
uniknięcie emisji CO2 
w wyniku zwiększenia 

produkcji energii z OZE, 
poprzez zakup i montaż 

małych instalacji lub 
mikroinstalacji OZE, 
do produkcji energii 

elektrycznej lub ciepła 
i energii elektrycznej dla 

osób fizycznych oraz 
wspólnot lub spółdzielni 

mieszkaniowych. 

Przedsięwzięcia polegające na zakupie 
i montażu małych instalacji lub 

mikroinstalacji OZE do produkcji 
energii elektrycznej lub do produkcji 

ciepła i energii elektrycznej, na 
potrzeby istniejących lub będących w 

budowie budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub wielorodzinnych, 

tj.: 

• źródła ciepła opalane biomasą, 
• pompy ciepła, 
• kolektory słoneczne, 
• systemy fotowoltaiczne 
• małe elektrownie wiatrowe, 
• mikrokogeneracja, 
przeznaczone dla budynków 

mieszkalnych. 

Dopuszcza się zakup i montaż 
instalacji równolegle wykorzystującej 
więcej niż jedno OZE lub więcej niż 
jedno odnawialne źródło ciepła w 
połączeniu ze źródłem (źródłami) 

energii elektrycznej. 

 

Poprzez bank → 

osoby fizyczne posiadające 
prawo do dysponowania 
budynkiem mieszkalnym 

jednorodzinnym (istniejącym 
lub w budowie); 

wspólnoty mieszkaniowe 
zarządzające budynkami 

mieszkalnymi 
wielorodzinnymi; 

spółdzielnie mieszkaniowe 
zarządzające budynkami 

mieszkalnymi 
wielorodzinnymi. 

Dofinansowanie 
w formie 
pożyczki 

wraz z dotacją 
łącznie do 100% 

kosztów 
kwalifikowanych 

instalacji 
wchodzących 

w skład 
przedsięwzięcia 

 

Kredyt wraz 
z dotacją na 
realizację 

przedsięwzięcia 
udzielany jest 
przez bank, ze 
środków 

udostępnionych 
przez NFOŚiGW.  

 

Ciągły 
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PROGRAM CEL RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ BENEFICJENCI 
FINANSO-

WANIE 
NABÓR 

PROGRAM MIĘDZYDZIEDZINOWY 

5.5 Edukacja 
ekologiczna 

Podnoszenie poziomu 
świadomości 
ekologicznej 

i kształtowanie postaw 
ekologicznych 

społeczeństwa poprzez 
promowanie zasad ZR, w 

tym: 

• upowszechnianie 
wiedzy z zakresu 
ochrony środowiska 
i ZR; 

• kształtowanie 
zachowań 
prośrodowiskowych; 

• aktywizacja społeczna - 
budowanie 
społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Kompleksowe projekty 
wykorzystujące media tradycyjne tj. 

telewizja, w tym idea placement, 
radio, prasa, outdoor, itp. oraz 

elektroniczne tj. internet, aplikacje 
mobilne, 

warsztaty, konkursy, imprezy 
edukacyjne, 

konferencje, szkolenia, seminaria, e- 
learning, profesjonalizacja animatorów 

edukacji ekologicznej, produkcja 
interaktywnych pomocy 

dydaktycznych, 

wyposażenie i doposażenie centrów 
edukacyjnych. 

Osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne z osobowością 

prawną / którym ustawa 
przyznaje zdolność prawną, 

osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą, 

państwowe lub samorządowe 
jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości 
prawnej 

Dotacja, 
pożyczka, 

przekazanie 
środków do PJB 

Konkursowy 
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Tabela 14. Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [opracowanie własne] 

ZADANIA CEL BENEFICJENCI 
FINANSO-

WANIE 
TERMIN 
NABORU 

OCHRONA ATMOSFERY 

OA-7 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 

• Modernizacja lokalnych źródeł 
ciepła tj. wymiana kotłowni lub 
palenisk węglowych na gazowe, 
olejowe lub opalane biomasą, 
zastąpienie pieców gazowych 
olejowych lub opalanych biomasą 
na źródło o wyższej niż dotychczas 
sprawności wytwarzania ciepła 

• Budowa sieci gazowej połączonej z 
likwidacją lokalnych kotłowni, 

• Budowa układów wysokosprawnej 
kogeneracji, a także wprowadzaniu 
nowych technologii w zakładach 
przemysłowych, które pozwolą na 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń, 

• Wymiana starego taboru na tabor z 
silnikami spełniającymi 
obowiązujące normy EURO lub 
silniki elektryczne w transporcie 
publicznym. 

 
 
 
 
 

• Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, 

• zmniejszenie narażenia ludności na 
oddziaływanie zanieczyszczeń 
powstających w wyniku niskiej emisji 
zagrażając ej zdrowiu i życiu ludzi 

JST oraz jednostki im podległe, 
osoby prawne, 

osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą 

Pożyczki 
Od 02.02.2015 r. 
do 30.10.2015 r. 
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ZADANIA CEL BENEFICJENCI 
FINANSO-

WANIE 
TERMIN 
NABORU 

OCHRONA ATMOSFERY 
OA-8 Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii 

• Zakup i montaż kolektorów 
słonecznych, pomp ciepła, instalacji 
fotowoltaicznych, 

• budowa małych elektrowni 
wiatrowych, elektrowni wodnych, 
biogazowni, 

• wytwarzanie energii elektrycznej 
i/lub ciepła z wykorzystaniem 
biogazu powstałego w procesach 
oczyszczania ścieków lub 
składowania odpadów. 

• Zwiększenie udziału OZE w finalnym 
zużyciu energii co najmniej do 
poziomu 15 % w 2020 r. dla Polski 
oraz wzrost tego wskaźnika w latach 
następnych, 

• Propagowanie OZE, 
• Upowszechnienie nowoczesnych 

technologii służących ograniczeniu 
niskiej emisji. 

JST oraz jednostki im podległe, 
osoby prawne, 

osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą 

Pożyczki 
Od 02.02.2015 r. 
do 30.10.2015 r. 

OCHRONA ATMOSFERY 
OA-9 Wspieranie zadań z zakresu termomodernizacji oraz związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji 

• Kompleksowa termomodernizacja, 
• zastosowanie rekuperacji 

ciepła/wentylacji z odzyskiem 
ciepła. 

• Zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię cieplną budynków 

JST oraz jednostki im podległe, 
osoby prawne, 

osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą 

Pożyczki 
Od 02.02.2015 r. 
do 30.10.2015 r. 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 
EE-13 Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa 

• Konferencje, warsztaty, szkolenia, 
seminaria z zakresu ochrony 
środowiska 

• Publikacja wydawnictw ekologicznych 
promujących wiedzę przyrodniczą oraz 
zagadnienia związane z gospodarką 
odpadową i OZE, 

• Organizacja wielowątkowych 
programów/ kampanii edukacyjnych 

• Wzrost świadomości społeczeństwa w 
zakresie stanu i ochrony środowiska 
naturalnego 

JST oraz jednostki im podległe, 
organizacje, stowarzyszenia, 

zrzeszające, 
fundacje prowadzące działalność 
w zakresie ochrony środowiska 

lub edukacji ekologicznej, 
państwowe lub samorządowe 

instytucje kultury 

Dotacje 
Od 02.03.2015 r. 
do 30.10.2015 r. 
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Tabela 15. Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [opracowanie własne] 

CEL 
TEMATYCZNY 

PRIORYTET 
INWESTYCYJNY  

RODZAJE PRZEDSIĘWZI ĘĆ BENEFICJENCI 
FINANSO-

WANIE 
NABÓR 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
(Oś priorytet III. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną) 

Wspieranie przejścia 
na gospodarkę 

niskoemisyjną we 
wszystkich sektorach 

4.1 
Promowanie produkcji i 

dystrybucji odnawialnych 
źródeł energii 

• Wytwarzanie energii elektrycznej i 
cieplnej pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych wraz z ich 
podłączeniem do sieci 
dystrybucyjnej, 

• budowa lub przebudowa jednostek 
wytwarzania energii elektrycznej i 
ciepła w wysokosprawnej 
kogeneracji z OZE, 

• kompleksowa modernizacja i 
renowacja budynków użyteczności 
publicznej i budynków 
mieszkalnych, 

• wspieranie rozwoju budownictwa 
energooszczędnego, w tym 
pasywnego, w szczególności jako 
projektów demonstracyjnych, 

• wspieranie efektywności 
energetycznej MŚP, 

• wspieranie proekologicznego 
transportu miejskiego, 

• realizacja zintegrowanych 
nieskoemisyjnych strategii i planów 
działań dotyczących zrównoważenia 
energetycznego dla obszarów 

JST, 
małe i średnie 

przedsiębiorstwa, 
operatorzy sieci 
dystrybucyjnej, 
dostawcy usług 
energetycznych, 
przedsiębiorstwa 

energetyczne, 
instytucje kultury, 

szkoły wyższe, 
jednostki naukowe, 

administracja rządowa, 
spółdzielnie mieszkaniowe, 
wspólnoty mieszkaniowe,  

TBS-y, 
kościoły i związki 

wyznaniowe, 
organizacje pozarządowe, 

pomoc 
bezzwrotna, 

instrument 
finansowy, 

np. 
finansowanie 

dłużne, 
instrumenty 
mieszane. 

Konkursowy, 
pozakon-
kursowy 

4.3 
Wspieranie efektywności 

energetycznej 
i wykorzystania 

odnawialnych źródeł 
energii (OZE) w sektorze 

publicznym i 
mieszkaniowym 

4.5 
Promowanie strategii 
niskoemisyjnych dla 
wszystkich typów 

obszarów, w szczególności 
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na obszarach miejskich, 
wspieranie 

zrównoważonego 
transportu miejskiego oraz 

podejmowanie 
odpowiednich działań 

adaptacyjnych 
i mitygacyjnych 

miejskich, w tym publicznych 
systemów oświetleniowych, 

• ograniczenie niskiej emisji z 
palenisk indywidualnych oraz 
indywidualnych kotłowni w celu 
poprawy jakości powietrza poprzez 
wymianę czynnika grzewczego 

• wsparcie inwestycji dotyczących 
poprawy jakości powietrza (dla 
sektora MŚP). 

 

 

  



 
 

Miasto stołeczne Warszawa 

Warszawa, sierpień 2015 r. 

 
 

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 
 

PROGRAM REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO 

Priorytet 2 „Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi” 

Cel szczegółowy 2.2 „Energia odnawialna”: 

Zwiększenie produkcji i wykorzystania zrównoważonych odnawialnych źródeł energii  
w oparciu o większy potencjał sektorów publicznego i prywatnego uczestniczących  
w planowaniu i dostarczaniu energii.  

Przykładowe przedsięwzięcia: 

• opracowywanie polityki zachęt dla zwiększania produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych dostępnych w regionie,  

• testowanie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych w zakresie wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych, w tym inwestycje pilotażowe,  

• ewaluacja i testowanie alternatywnych technologii pozyskiwania energii z odpadów 
(np. fermentacja beztlenowa, spalanie),  

• doskonalenie i koordynacja zrównoważonych sieci energetycznych (np. tworzenie  
i reorganizacja inteligentnych sieci energetycznych, elektrownie wirtualne, integracja 
gromadzenia energii),  

• prezentacja i wdrażanie innowacyjnych technologii gromadzenia energii ze źródeł 
odnawialnych oraz modeli dystrybucji. 

Beneficjenci: 

• władze/instytucje publiczne odpowiedzialne w zakresie zasobów naturalnych, 
planowania i dostaw energii na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym,  

• krajowe i regionalne agencje energetyczne,  
• agencje ds. gospodarki odpadami,  

• podmioty zajmujące się doradztwem w zakresie leśnictwa i rolnictwa,  
• przedsiębiorstwa energetyczne,  

• organizacje pozarządowe, 

• instytucje akademickie i naukowe.  

Tryb wyborów projektów: 
Konkursowy. 

Poziom dofinansowania: 

do 85% kosztów kwalifikowanych. 
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PROGRAM EUROPA ŚRODKOWA 2020 

Priorytet 2 „Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej” 

Cel tematyczny 4: Wpieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 
sektorach. 

Przykładowe przedsięwzięcia: 

• wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym 
w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym, 

• opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej 
oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, 

• promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 
mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 
klimatu, 

• poprawa terytorialnych strategii energetycznych i polityk mających wpływ  
na łagodzenie skutków zmian klimatycznych, 

• poprawa zdolności do planowania mobilności na funkcjonalnych obszarach miejskich 
w celu obniżenia emisji CO2. 

Beneficjenci: 

• władze/instytucje publiczne odpowiedzialne w zakresie zasobów naturalnych, 
planowania i dostaw energii na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym,  

• krajowe i regionalne agencje energetyczne,  
• agencje ds. gospodarki odpadami,  

• podmioty zajmujące się doradztwem w zakresie leśnictwa i rolnictwa,  
• przedsiębiorstwa,  

• organizacje pozarządowe.  

Tryb wyborów projektów: 
Konkursowy. 

Poziom dofinansowania: 

do 85% kosztów kwalifikowanych. 
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HORYZONT 2020 – Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji 
na lata 2014-2020 

 
Budżet programu: 
5782 mln euro. 

Beneficjenci: 

• uczelnie wyższe, 

• jednostki naukowe prowadzące badania i opracowujące nowe rozwiązania,  
• małe i średnie przedsiębiorstwa, 

• partnerstwa publiczno-prywatne. 

Zasady uczestnictwa w programie Horizon 2020: 
Projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw 
członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych. 

Tryb wyboru projektów: 
Konkursowy. 

Poziom dofinansowania: 
Podstawowy poziom finansowania (research and innovation actions oraz coordination and 
support actions) – do 100% kosztów kwalifikowanych. W przypadku projektów 
innowacyjnych (innovation actions) – do 70% kosztów kwalifikowanych (w przypadku 
podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym do 100%).  

 
Zgodnie z założeniami Programu Horyzont 2020, o dofinansowanie będą mogły ubiegać 

się zarówno Urząd m.st. Warszawy, jak i przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, a w niektórych przypadkach nawet użytkownicy 
indywidualni. Ważnym aspektem, od którego uzależniony jest sukces absorpcji środków 
unijnych jest prefinansowanie projektów – to czy Warszawa skorzysta z funduszy na 
odnawialne źródła energii będzie zależało od kondycji finansowej poszczególnych 
beneficjentów i od ich możliwości prefinansowania przez nich projektów.  
 

Środki norweskie i EOG 

PL04-2014 Energia: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” 

CEL 

Celem Programu jest redukcja emisji gazów 
cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz 
zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. 
Poprawa efektywności energetycznej budynków, 
obejmująca swym zakresem termomodernizację budynków 
użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: 
administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, 
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społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, 
wychowania, turystyki, sportu. 
Modernizacja lub zastąpienie istniejących źródeł energii 
(wraz z ewentualną wymianą lub przebudową 
przestarzałych lokalnych sieci zaopatrujących budynki 
użyteczności publicznej nowoczesnymi, energo-
oszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii 
elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW w tym: 
pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła 
i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu – 
kogeneracji/ trigeneracji). 

OKRES 
KWALIFIKOWALNO ŚCI 
WYDATKÓW 

30.04.2016 

FINANSOWANIE Dotacja do 80% kwalifikowanych środków 

BENEFICJENCI 
Podmioty publiczne i podmioty prywatne realizujące 
zadania publiczne 

NABÓR Konkurs 

Program LIFE 
 

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie 
współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym 
celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, 
realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań 
dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. Obecny Program LIFE – program 
działań na rzecz środowiska i klimatu, obejmujący perspektywę finansową 2014-2020, jest 
kontynuacją instrumentu finansowego LIFE+ funkcjonującego w latach 2007-2013. 
Projekty krajowe wchodzące w skład programu LIFE, które mają powiązanie z gospodarką 
niskoemisyjną: 

• odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach, 
• mobilna linia demonstracyjna do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł - zmikronizowanej biomasy. 

 

Inicjatywa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) 
 

Inicjatywa JESSICA to wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji 
w obszarach miejskich. Jest jednym z ważniejszych instrumentów wpierających inwestycje 
na obszarach miejskich. Zakres wsparcia w ramach inicjatywy obejmuje również coraz 
szerszy krąg tematyczny – obejmujących m.in. transport i odnawialne źródła energii. 
JESSICA pozwala na wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w systemie zwrotnym, czyli 
oferuje odnawialne instrumenty finansowe (pożyczki, gwarancje), dając możliwość lepszego 
wykorzystania środków funduszy strukturalnych i pozyskania udziału instytucji finansowych, 
banków i przedsiębiorców, między innymi dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. 
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Istotnym zastrzeżeniem jest fakt, że projekty, o których mowa powyżej, realizowane przy 
wsparciu z inicjatywy JESSICA powinny generować dochód. Współwystępowanie w tych 
projektach elementów komercyjnych z niekomercyjnymi ma umożliwi ć wypełnienie luki na 
rynku pomiędzy dotacjami, kredytami i innymi instrumentami bankowymi. 
 

Instrument ELENA (European Local ENergy Assistance) 
 

Instrument ELENA to europejskie wsparcie efektywności energetycznej i odnawialnych 
źródeł energii na poziomie lokalnym. W ramach instrumentu możliwe jest pokrycie nawet do 
90% kosztów związanych z przygotowaniem dużych projektów inwestycji w energię 
zrównoważoną w miastach i regionach, które potem mogą ubiegać się o fundusze 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 
Wsparcie techniczne przyznawane jest na rozwój projektów inwestycyjnych w następujących 
obszarach:  

• budynki prywatne i publiczne, w tym mieszkania socjalne, oświetlenie uliczne 
i sygnalizację świetlną (modernizacja budynków, sieci ciepłowniczych, integracja 
OZE itp.), 

• transport miejski (wymiana floty, inwestycje ułatwiające wprowadzanie 
samochodów elektrycznych, nowe rozwiązania w zakresie efektywności 
energetycznej usprawniające logistykę w obszarach miejskich itp.), 

• infrastruktura lokalna, w tym inteligentne sieci oraz infrastruktura teleinformatyczna 
wspierająca efektywność energetyczną, instalacje miejskie, transportowe centra 
intermodalne oraz infrastruktura tankowania pojazdów napędzanych alternatywnymi 
paliwami. 

Finansowanie w formule ESCO/EPC 

Finansowanie w formule ESCO/EPC - finansowanie projektów z zakresu oszczędności 
energii bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek płatnych z góry kosztów inwestycyjnych 
przez władze lokalne, zwrot poniesionych przez firmę nakładów oraz wypłata jej zarobku 
następują przy wykorzystaniu środków zaoszczędzonych w wyniku realizacji inwestycji 
w czasie trwania umowy, umowa gwarantuje władzom lokalnym określony poziom 
oszczędności energii oraz pozwala im uniknąć inwestowania w nieznane sobie obszary. 

W przypadku tej metody finansowania bardzo ważna jest pewność uzyskania efektów – 
firma typu ESCO gwarantuje oszczędności energii. Ze względu na zbyt małą szczegółowość 
danych oraz analityczne szacowanie wielu wielkości pośrednich opisujących obiekty (np.: 
cechy geometryczne, sposób i czas użytkowania) wykonanie wiarygodnej symulacji 
finansowej dla tego modelu nie jest możliwe. Konieczna byłaby szczegółowa analiza 
techniczna, ekonomiczna i finansowa wszystkich obiektów. 

Dodatkową zaletą jest fakt, iż klient może dobrowolnie zaangażować własne środki 
pieniężne w obieraną inwestycję. Na skutek takiej możliwości efekty są dzielone pomiędzy 
firmę i klienta. 
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4.4. Środki finansowe na monitoring i ocenę 

Regularne monitorowanie wdrażania PGN, a następnie wprowadzenie do Planu stosownych 
poprawek pozwala ocenić, czy samorząd lokalny osiąga obrane cele, jak również umożliwia 
wprowadzenie – jeśli to konieczne – środków naprawczych. Środki finansowe przewidziane 
na monitoring i ocenę to: środki własne zawarte w budżecie Miasta oraz środki krajowe. 
 

Programy dotyczące dofinansowania ze środków krajowych Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (środki krajowe) 

 

Mi ędzydziedzinowe 

pkt 5.3. Wspieranie działalności monitoringu środowiska 

Monitoring środowiska 

CEL 
Wspomaganie systemu zarządzania jakością środowiska 
poprzez monitoring środowiska i działania państwowej 
służby hydrologiczno-meteorologicznej 

OKRES WDRAŻANIA 
PROGRAMU 

Lata 2014 – 2018 

ALOKACJA ŚRODKÓW 
PROGRAMU 

Lata 2014 – 2017 

FINANSOWANIE 
Dotacja 
Pożyczka 

BENEFICJENCI 
Podmioty należące do sektora finansów publicznych, 
jednostki naukowe, uczelnie niepubliczne, przedsiębiorcy 

STAN (na 30.09.2014 r.) Aktualny 
NABÓR Ciągły (do 30 czerwca każdego roku) 
 

Środki norweskie i EOG 

Mechanizm Finansowy EOG 

PL03 – Monitoring: „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych”  

CEL 

Wzmocnienie potencjału władz posiadających kompetencje 
w zakresie środowiska w odniesieniu do zintegrowanego 
planowania i kontroli. 
Poprawa informacji o środowisku w zakresie wpływu, 
stanu i trendów. 
Poprawa wymiany informacji o środowisku w zakresie 
wpływu, stanu i trendów między Państwami – 
Beneficjentami a innymi państwami członkowskimi UE. 
Podwyższenie świadomości społecznej poprzez 
prowadzenie działań edukacyjnych i promujących 
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monitoring środowiska oraz zintegrowane planowanie i 
kontrolę. 

OKRES 
KWALIFIKALNO ŚCI 
WYDATKÓW 

30.04.2016 

FINANSOWANIE Dotacja 

BENEFICJENCI 

Jednostki sektora publicznego działające  
na rzecz ochrony środowiska, m.in. państwowe jednostki 
budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, 
państwowe szkoły wyższe, Polska Akademia Nauk i 
tworzone przez nią jednostki organizacyjne, itp. 

NABÓR Ciągły 



 
 

Miasto stołeczne Warszawa 

Warszawa, sierpień 2015 r. 

 
 

5. Inwentaryzacja poziomu zużycia energii i wielkości emisji  
w latach 2010-2013 

Poniżej (Tabela 16) przedstawiono wartości wskaźników emisji CO2 z zużycia 1 MWh 
energii przyjęte w opracowaniu. Mnożąc wartości wskaźników przez zużycie energii  
w poszczególnych latach, uzyskane z przedsiębiorstw energetycznych, obliczono wartość 
emisji CO2.  

Dla roku bazowego 2007, jak również dla okresu 2010-2013, wykorzystano wskaźniki 
zgodne z metodologią Porozumienia Burmistrzów, które zgodne są z metodyką 
monitorowania realizacji SEAP. 

Tabela 16. Wartości wskaźników emisji CO2 z zużycia 1 MWh energii 

Rok 
inwentaryzacji 

Energia 
elektryczna 
Mg CO2/ 

MWh 

Ciepło 
sieciowe  
Mg CO2/ 

MWh 

Ciepło ze 
spalania gazu 

ziemnego  
Mg CO2/ MWh 

Ciepło 
z pozostałych 

nośników 
energii 

Mg CO2/ MWh 

Paliwa 
silnikowe 
Mg CO2/ 

MWh 

2007  0,982 0,348 0,202 0,260 0,258 
2010-2013 0,982 0,348 0,202 0,260 0,258 

 

5.1. Zużycie energii 

W Tabela 17 przedstawiono zestawienie wartości zużycia energii w latach 2010-2013,  
w odniesieniu do bazowego roku 2007. 

Tabela 17. Zestawienie wartości zużycia energii w Warszawie w latach 2010-13 w stosunku do roku bazowego 

 
2007 2010 2011 2012 2013 

Ciepło 
sieciowe 

11 017 432 10 617 000 9 556 000 9 820 000 9 861 000 

Energia 
elektryczna 

6 701 000 7 223 000 7 473 000 7 404 000 7 346 000 

Gaz ziemny 3 911 061 4 570 000 3 555 000 5 024 000 5 000 000 

Transport 5 191 019 6 356 599 6 358 154 6 410 673 6 406 029 

Pozostałe 
paliwa 

1 573 919 1 061 700 955 600 982 000 986 100 

SUMA 28 394 431 29 828 299 27 897 754 29 640 673 29 599 129 
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Na Wykres 1 przedstawiono strukturę zużycia energii w m.st. Warszawie w roku bazowym 
2007. Na wykresach 2-5 przedstawiono strukturę zużycia energii w Mieście odpowiednio w 
latach 2010-2013. 

 
Wykres 1. Zużycie energii w Warszawie w 2007 roku [MWh] (źródło: opracowanie KAPE S.A.) 

 
Wykres 2. Zużycie energii w Warszawie w 2010 roku [MWh] (źródło: opracowanie KAPE S.A.) 

11 017 432

6 701 000

3 911 061

5 191 019

1 573 919

Zużycie energii [MWh] w roku bazowym 2007

Ciepło sieciowe

 Energia elektryczna

 Gaz ziemny

 Transport

 Pozostałe

10 617 000

7 223 000

4 570 000

6 356 599

1 061 700

Zużycie energii [MWh] w roku 2010

Ciepło sieciowe

 Energia elektryczna

 Gaz ziemny

 Transport

 Pozostałe paliwa
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Wykres 3. Zużycie energii w Warszawie w 2011 roku [MWh] (źródło: opracowanie KAPE S.A.) 

 
Wykres 4. Zużycie energii w Warszawie w 2012 roku [MWh] (źródło: opracowanie KAPE S.A.) 

 

9 556 000

7 473 000

3 555 000

6 358 154

955 600

Zużycie energii [MWh] w roku 2011

Ciepło siecowe

 Energia elektryczna

 Gaz ziemny

 Transport

 Pozostałe paliwa

9 820 000

7 404 000

5 024 000

6 410 673

982 000

Zużycie energii [MWh] w roku 2012

Ciepło sieciowe

 Energia elektryczna

 Gaz ziemny

 Transport

 Pozostałe paliwa



Projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy 
 

        71  
 
 

 
Wykres 5. Zużycie energii w Warszawie w 2013 roku [MWh] (źródło: opracowanie KAPE S.A.) 

5.2. Emisja CO2 

W Tabela 18 podano wielkość emisji dwutlenku węgla dla roku bazowego 2007 oraz dla lat 
2010-2013.  

Tabela 18 Zestawienie emisji dwutlenku węgla w Warszawie w latach 2010-13 w stosunku do roku bazowego 

 
2007 2010 2011 2012 2013 

Ciepło 
sieciowe 

3 834 066 3 694 716 3 325 488 3 417 360 3 431 628 

Energia 
elektryczna 

6 580 382 5 865 076 6 068 076 6 012 048 6 108 199 

Gaz ziemny 790 034 923 140 718 110 1 014 848 1 010 000 

Transport 1 339 283 1 801 782 1 804 807 1 816 090 1 813 706 

Pozostałe 
paliwa 

409 219 369 472 332 549 341 736 343 163 

SUMA 12 952 984 12 654 186 12 249 030 12 602 082 12 706 696 
  

9 861 000

7 346 000

5 000 000

6 406 029

986 100

Zużycie energii [MWh] w roku 2013

Ciepło sieciowe

 Energia elektryczna

 Gaz ziemny

 Transport

 Pozostałe paliwa
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Na Wykres 6 przedstawiono strukturę emisji CO2 w m.st. Warszawie w roku bazowym 
2007. Na wykresach 7-10 przedstawiono strukturę emisji dwutlenku węgla w Mieście 
odpowiednio w latach 2010-2013. 

 
Wykres 6. Emisja CO2 w Warszawie w 2007 roku [Mg CO2] (źródło: opracowanie KAPE S.A.) 

 

 
Wykres 7. Emisja CO2 w Warszawie w 2010 roku [Mg CO2] (źródło: opracowanie KAPE S.A.) 

3 834 066

6 580 382

790 034

1 339 283
409 219

Emisja CO2 [Mg] w roku bazowym 2007

Ciepło sieciowe

 Energia elektryczna

 Gaz ziemny

 Transport

 Pozostałe

3 694 716

5 865 076

923 140

1 801 782

369 472

Emisja CO2 [Mg] w roku 2010

Ciepło sieciowe

 Energia elektryczna

 Gaz ziemny

 Transport

 Pozostałe paliwa
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Wykres 8. Emisja CO2 w Warszawie w 2011 roku [Mg CO2] (źródło: opracowanie KAPE S.A.) 

 

 
Wykres 9. Emisja CO2 w Warszawie w 2012 roku [Mg CO2] (źródło: opracowanie KAPE S.A.) 

 

3 325 488

6 068 076

718 110

1 804 807
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Emisja CO2 [Mg] w roku 2011

Ciepło sieciowe

 Energia elektryczna

 Gaz ziemny

 Transport

 Pozostałe paliwa

3 417 360

6 012 048

1 014 848

1 816 090

341 736

Emisja CO2 [Mg] w roku 2012

Ciepło sieciowe

 Energia elektryczna

 Gaz ziemny

 Transport

 Pozostałe paliwa
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Wykres 10. Emisja CO2 w Warszawie w 2013 roku [Mg CO2] (źródło: opracowanie KAPE S.A.) 

  

3 431 628

6 108 199

1 010 000

1 813 706

343 163

Emisja CO2 [Mg] w roku 2013

Ciepło sieciowe

 Energia elektryczna

 Gaz ziemny

 Transport

 Pozostałe paliwa
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5.3. Tendencje w zużyciu energii i emisji CO2 

Na Wykres 11 i Wykres 12 przedstawiono tendencje zużycia energii [MWh] i emisji CO2 
[Mg] w latach 2010-2013.  

 
Wykres 11. Zużycie energii z podziałem na sektory (źródło: opracowanie KAPE S.A.) 

W roku 2011 odnotowano wyraźnie najmniejsze zużycie ciepła sieciowego i gazu 
ziemnego, co może być spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło w okresie 
zimowym.  

Dla roku 2013 w stosunku do roku 2010 zmalało zapotrzebowanie na ciepło sieciowe 
i pozostałe paliwa, wzrosło zapotrzebowanie na gaz ziemny, w przypadku zaś zużycia energii 
elektrycznej i sektora transportu odnotowano tylko niewielkie wzrosty. 
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Wykres 12. Emisja CO2 z podziałem na sektory (źródło: opracowanie KAPE S.A.) 

W roku 2011 odnotowano wyraźnie niższą emisję CO2 pochodzącą z zużycia ciepła 
sieciowego i gazu ziemnego.  

Dla roku 2013 w stosunku do roku 2010 dla poszczególnych mediów i sektora transportu 
tendencje są analogiczne, jak w przypadku zużycia energii.  
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5.4. Odniesienie do roku bazowego 

Na Wykres 13 i Wykres 14 prezentowane są wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji zużycia 
energii i emisji CO2 dla lat 2010-2013 w stosunku do wartości bazowych roku 2007.  

 
Wykres 13. Procentowa zmiana w zużyciu energii w odniesieniu do roku bazowego 2007 (źródło: opracowanie KAPE S.A.) 

Na przestrzeni lat 2010-2013 w odniesieniu do roku bazowego odnotowano znaczący 
wzrost zużycia energii w sektorze transportu, co jest związane z silnym rozwojem tego 
sektora. Można spodziewać się, iż w pewnej perspektywie czasowej inwestycje w rozwój 
transportu publicznego przyczynią się do zmniejszenia wykorzystania m.in. samochodów 
osobowych, co prowadzić będzie do zmniejszenia zużycia energii w tym sektorze.  

W przypadku pozostałych mediów zużycie zmalało w rozpatrywanym przedziale (lata 
2010-2013), natomiast wciąż jest wyższe niż w roku bazowym.  
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Wykres 14. Procentowa zmiana w emisji CO2 w odniesieniu do roku bazowego 2007 (źródło: opracowanie KAPE S.A.) 

Tendencje emisji CO2 na przestrzeni lat 2010-2013 w odniesieniu do roku bazowego są 
analogiczne do tendencji zużycia energii w tym okresie. Uwagę zwraca wyższa wartość 
sumarycznego wzrostu emisji w odniesieniu do roku bazowego, niż w przypadku zużycia 
energii – o około 4%. Różnica ta powstaje w momencie przeliczania zużycia energii 
wyrażonego w MWh na emisję CO2 z wykorzystaniem wskaźników zestawionych w Tabela 
16. Wskaźniki te różnią się emisyjnością w zależności od źródła energii. 
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5.5. Pochłanianie CO2 z terenów zielonych 

5.5.1. Metodologia 

Jako metodę obliczania pochłaniania dwutlenku węgla przyjęto metodologię zaproponowaną 
w „Wytycznych do opracowania modelu prognozowania emisji CO2 m.st. Warszawy”. 
Została tam zaproponowana uproszczona metoda pochłaniania CO2 z gruntów leśnych 
w obszarze Miasta. Wyraża się ona wzorem:  

PCO2 = Aha · K · 0,5 · 44/12 

gdzie: 
PCO2 – ilość pochłoniętego dwutlenku węgla (w Mg), 
Aha – powierzchnia terenów „zielonych” w mieście (w ha), 
K – współczynnik przyrostu biomasy w lasach (w t/ha), zgodnie z wytycznymi przyjęto 4,37, 
0,5 – współczynnik: ułamek węgla w biomasie drzewnej, 
44/12 – współczynnik przeliczeniowy węgla pierwiastkowego na CO2.  

Powierzchnie gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych, jak również 
powierzchnie gruntów ornych, pastwisk i łąk oraz nieużytków pochodzą z „Rocznika 
Statystycznego Warszawy 2013” opracowanego przez Główny Urząd Statystyczny.  

Poniższe obliczenia pochłaniania CO2 odniesiono do docelowej redukcji emisji CO2 do roku 
2020 wynoszącej 6 118 995 Mg CO2/rocznie.  

5.5.2. Pochłanianie CO2 z gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych 

Powierzchnia gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych wynosi 8 777 ha, 
co stanowi około 17% całkowitej powierzchni Miasta.  

Pochłanianie CO2 wynosi: 

PCO2 = 8 777 · 4,37 · 0,5 · 44/12 = 70 318 Mg CO2 

Stanowi to około 1,15% docelowej redukcji CO2 do roku 2020.  

5.5.3. Potencjał redukcji CO2 dla terenów możliwych do zalesienia 

Powierzchnie terenów możliwych do zalesienia stanowią odpowiednio: 
• nieużytki: 406 ha, 
• grunty orne: 9 138 ha, 
• pastwiska i łąki: 2 229 ha. 

Sumarycznie łączna powierzchnia możliwa do zalesienia wynosi jest równa 11 773 ha, 
co stanowi około 23% całkowitej powierzchni Miasta.  
Potencjalne pochłanianie CO2 jest równe: 

PCO2 = 11 773 · 4,37 · 0,5 · 44/12 = 94 321 Mg CO2 
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Stanowi to około 1,54% docelowej redukcji CO2 do roku 2020. Metoda redukcji CO2 
poprzez zalesianie jest mniej kosztowna, niż omówiona poniżej koncepcja „zielonych 
dachów”. 

5.5.4. Koncepcja „zielonych dachów” 

Informacje przytoczone w niniejszym rozdziale pochodzą ze wstępnej inwentaryzacji 
potencjału w zakresie zakładania zielonych dachów i ścian w m.st. Warszawie wykonanej  
na potrzeby projektu „Ogród nad głową – czyli szwajcarskie „zielone dachy” i „żyjące 
ściany” modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów (gmin)  
na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu”.  

Należy nadmienić, iż wyniki poniższych analiz stanowią jedynie informację poglądową 
i mogą być traktowane jako baza do dyskusji, natomiast nie mogą być traktowane jako 
wartości docelowe.  

W praktyce wariant zazieleniania 100% powierzchni dachowych jest nierealny stąd też 
poniższe obliczenia charakteryzują się dużym zawyżeniem realnego potencjału zazielenienia. 
Ponad to rozpatrywane rozwiązanie nie może być wdrożone na dużą skalę w istniejącej 
zabudowie z uwagi na koszty, jak również trudności techniczne.  

Obliczona powierzchnia dachów jest równa 4063 ha, co jest równe 40,6 km2 (około 7,8% 
powierzchni Miasta). Stanowi to 110 tys. budynków o średniej powierzchni rzutu 360 m2. 
Metodologia oparta była o obliczanie powierzchni w oparciu o rzut z góry, co pomija aspekt 
spadku dachów.  

Dachy budynków mieszkalnych stanowią 51,5% całości powierzchni dachów możliwych  
do zazielenienia. Pozostałą część stanowią obiekty administracji publicznej i samorządowej, 
obiekty edukacyjne, usługi, biurowe i inne.  

W podziale na liczbę kondygnacji budynków mieszkalnych: 35,8% stanowią dachy 
budynków do 2 kondygnacji, a 64,2% stanowią dachy budynków powyżej 2 kondygnacji.  

Zastosowano dwie metodologie oszacowania potencjalnego pochłaniania CO2 wynikające 
z realizacji koncepcji „zielonych dachów”.  

Pierwsza z nich została opisana w rozdziale 5.5.1. Należy zaznaczyć, że zastosowana 
metoda bierze pod uwagę obecność drzew na miejskich terenach zielonych, przez co 
otrzymane wyniki mają charakter szacunkowy i z dużym prawdopodobieństwem można 
stwierdzić,  
że zawyżony. Ma na to wpływ po pierwsze nikła obecność zadrzewienia na dachach, a po 
drugie inny stopień kumulacji CO2 w roślinności drzewiastej w stosunku do roślinności 
obsadzanej na dachach. 

PCO2 = 4 063 ha · 4,37 t/ha · 0,5 · 44/12 

PCO2 = 32 551 Mg CO2 

Stanowi to około 0,53% docelowej redukcji CO2 do roku 2020.  



Projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy 
 

        81  
 
 

 

Druga z rozpatrywanych metod bazuje na badaniach naukowych prowadzonych przez 
Uniwersytet Stanowy w Michigan w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z badaniami 
prowadzonymi na 13 ekstensywnych dachach w okresie dwuletnim, roczne pochłanianie CO2 
dla m2 zielonego dachu wyniosło ok. 187,5g.  

PCO2 = 1 875 kg/ha · 4 063 ha 

PCO2 = 7 618 125 kg = 7 618 Mg CO2 

Stanowi to około 0,12% docelowej redukcji CO2 do roku 2020.  

Szacunkowe obliczenia przeprowadzone powyższymi metodami znacząco się od siebie 
różnią – ponad czterokrotnie. Jednakże wartości te odniesione do założeń redukcji CO2 
określonej w SEAP w obydwu przypadkach stanowią mniej niż 1% docelowej redukcji.  

W konsekwencji koncepcję zazieleniana dachów należy traktować jako czynnik jedynie 
wspomagający redukcję CO2, podobnie jak pochłanianie z terenów zielonych. 
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6. Działania zaplanowane na cały okres objęty PGN 

6.1. Charakterystyka działań 

Na potrzeby „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” sporządzony 
będzie dokument wykonawczy tzw. Program Inwestycyjny do „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Program Inwestycyjny docelowo przyjmie formę 
Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy, wydanego po uchwaleniu Planu. W Programie 
Inwestycyjnym wraz ze szczegółowymi listami zadań i przedsięwzięć znajdą się m.in. 
spodziewane efekty poszczególnych działań. 
 
Program Inwestycyjny może ulegać korektom i aktualizacji, które wynikać mogą m.in. ze 
zmiany planów poszczególnych interesariuszy Planu, zmian otoczenia prawnego 
i organizacyjnego, itp. Konieczne działania w tym zakresie będą prowadzone przez Urząd 
m.st. Warszawy stosownie do potrzeb zgłaszanych przez interesariuszy, nie częściej niż raz 
na kwartał. 
 

Działania ujęte w Programie Inwestycyjnym, których zrealizowanie będzie stanowiło 
wsparcie dla osiągnięcia efektu energetycznego i efektu ekologicznego SEAP, 
pogrupowane będą na inwestycje miejskie, inwestycje zgłoszone przez przedsiębiorstwa 
infrastrukturalne oraz inwestycje zgłoszone przez interesariuszy zewnętrznych.  

Inwestycje agregowane będą w ramach następujących priorytetów inwestycyjnych: 
• poprawa efektywności energetycznej oraz wzrost udziału energii wytwarzanej ze źródeł 

odnawialnych w końcowym zużyciu energii (symbol: E-O), 

• zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój 
inteligentnych systemów produkcji, dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii 
(symbol: E-IS).  

Kolejnym poziomem uszeregowania będzie pogrupowanie inwestycji pod względem 
następujących obszarów działań: 

 

efektywna produkcja i dystrybucja energii

informacja i edukacja

ograniczenie emisji w budynkach

transport niskoemisyjny

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

zastosowanie energooszczędnych technologii 
oświetleniowych
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Ostatni podział obejmie zróżnicowanie w obrębie następujących sektorów: 

 

 

Działania jednostek miejskich, przedsiębiorstw infrastrukturalnych oraz interesariuszy 
zewnętrznych służące realizacji celów PGN to przede wszystkim: 

• Termomodernizacja budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, 
administracyjnych, obiektów sportowych i rekreacyjnych, 

• Wymiana oświetlenia ulicznego, skwerów, parków, a także oświetlenia wewnętrznego 
na energooszczędne, 

• Instalacja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 
• Modernizacja sposobu dostawy ciepła - wymiana źródła ciepła na bardziej efektywne, 

podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
• Inwestycje w transporcie publicznym – dalsza budowa II linii metra, rozbudowa sieci 

tramwajowej, wymiana taboru tramwajowego, SKM oraz autobusów na pojazdy 
niskoemisyjne, 

• Rozwój sieci ścieżek rowerowych oraz parkingów P&R. 

budynki administracyjno-gospodarcze

budynki administracyjne oraz o charakterze 
edukacyjnym uczelni wyższych

budynki mieszkalne

budynki użyteczności publicznej

infrastruktura niskoemisyjna

obiekty sportowe i rekreacyjne

oświetlenie uliczne

oświetlenie zewnętzne

pojazdy niskoemisyjne

produkcja energii

przesył i dystrybucja energii



 
 

Miasto stołeczne Warszawa 

Warszawa, sierpień 2015 r. 

 
 

6.2. Działania zidentyfikowane w WPF ukierunkowane na obszary wsparcia 

Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042, poza identyfikacją 
konkretnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w obszarach związanych z PGN, 
pozwoliła na zidentyfikowanie programów i działań sektorowych, które nie są obecnie 
zapisane konkretnymi zadaniami możliwymi do przeniesienia do Programu Inwestycyjnego, 
ale mogą stanowić, co najmniej w części, potencjalne inwestycje, które w późniejszym etapie 
będą mogły być wprowadzone do Programu Inwestycyjnego. Są to: 

Tabela 19. Programy i działania dla obszarów wsparcia  

Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna za 
realizację zadania 

Czas trwania 
zadania 

Nakłady finansowe 
na realizację 
zadania [zł] 

Rewitalizacja 
obszaru Pragi 

Biuro Polityki 
Lokalowej 

2015-2020 570 041 333 

Program rozwoju 
budownictwa 
społecznego 

Biuro Polityki 
Lokalowej 

2016-2021 180 000 000 

Modernizacja 
budynku Pałacu 
Kultury i Nauki 

Biuro Rozwoju 
Miasta 

2017-2022 40 000 000 

Budowa, rozbudowa 
i modernizacja 
domów pomocy 

społecznej wraz z 
zagospodarowaniem 

terenów 

Biuro Pomocy 
i Projektów 
Społecznych 

2016-2022 43 954 487 

Budowa, rozbudowa 
i modernizacja 

obiektów różnych 
form pieczy 

zastępczej wraz z 
zagospodarowaniem 

terenów 

Biuro Pomocy 
i Projektów 
Społecznych 

2016-2022 15 125 000 

Rozwój sieci 
żłobków 

Biuro Pomocy 
i Projektów 
Społecznych 

2015-2018 10 005 000 

Modernizacja Biuro Rozwoju 2015-2022 27 000 000 
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Miasto realizuje także program dofinansowania odnawialnych źródeł energii. Środki na ten 
cel pochodzą z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 
i udzielane są na podstawie: 

1. Uchwały nr LXIII/1764/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29.08.2013 r. w sprawie 
zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie 
m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej; 

2. Zarządzenia nr 1267/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22.07.2011 r. w sprawie 
wprowadzenia procedur oceny merytorycznej wniosków dotyczących realizacji przedsięwzięć 
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. 

Na podstawie uchwały nr LXIII/1764/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29.08.2013 r. 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na 
terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, można ubiegać 
się o dofinansowanie, w formie dotacji, na realizację na terenie m.st. Warszawy inwestycji 
związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej, w szczególności takich 
jak kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i pompy ciepła. Dotacje mogą otrzymać 
podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, 
wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów 
publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 

W latach 2014-2017 na ten cel w WPF zarezerwowano 4 257 000 zł. Działania w tym 
zakresie prowadzi Biuro Ochrony Środowiska.  

6.4. Działania informacyjno-edukacyjne 

Działania informacyjne oraz edukacyjne stanowią istotny obszar dla realizacji założeń 
miejskich dokumentów z zakresu ochrony klimatu i środowiska oraz efektywności 
energetycznej.  

Zaangażowanie mieszkańców Warszawy w realizację działań zostało ocenione, jako jeden  
z istotniejszych punktów realizacji celów ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz zużycia 
energii w „Planie działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy 
w perspektywie do 2020 r.”, gdzie jako jeden z mierników realizacji SEAP przyjęto wskaźnik 
jakościowy – przeprowadzanie co 2 lata badania opinii publicznej na reprezentatywnej próbce 
warszawiaków na temat stanu poprawy efektywności energetycznej, zastosowania OZE  
i oceny polityki miasta w tym zakresie. 

Biuro Infrastruktury już od kilku lat prowadzi działania edukacyjne, wpisujące się swoim 
zakresem w tematykę ochrony środowiska i klimatu, racjonalizację zużycia energii. Przykłady 
działań realizowanych w latach 2011-2012 przedstawiono w podrozdziale 2.2.  

obiektów 
administracji 
publicznej 

Miasta 
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W roku 2013 rozpoczęły się systemowe działania edukacyjne skierowane do najmłodszych 
mieszkańców Stolicy - powstał program edukacyjny „Warszawska Energia – od poznania do 
EKO-działania”. Głównym celem programu jest uświadomienie dzieciom istnienia energii  
i jej znaczenia w codziennym życiu oraz przekazanie w przystępny sposób młodym 
mieszkańcom Warszawy wiedzy na temat oszczędzania energii oraz możliwości jej 
pozyskiwania ze źródeł odnawialnych, a także określenie działań pozwalających na 
racjonalne z niej korzystanie, które można podjąć w domu, w przedszkolu, bądź w szkole.  

Program w pierwszej edycji zrealizowano w trzech pakietach przeznaczonych dla 
poszczególnych grup wiekowych:  

– przedszkola – „Przedszkole z energią”, 

– klasy 1-3 szkoły podstawowej – „Na tropie energii ze Świetlikiem, 

– klasy 4-6 szkoły podstawowej – „Energetyczne eko-działania”. 

W roku szkolnym 2013/14 w programie „Warszawska ENERGIA – od poznania do EKO-
działania” uczestniczyło 27 przedszkoli i 44 szkoły podstawowe - 20 klas z poziomu 1-3 oraz 
26 grup (klasy, koła zainteresowań) z poziomu 4-6, reprezentując wszystkie dzielnice 
Warszawy. Łącznie w programie uczestniczyło prawie 2000 dzieci. 

W drugiej edycji, w roku szkolnym 2014/15, program rozszerzony został o pakiet 
przeznaczony dla gimnazjalistów. 

Ponadto Biuro Infrastruktury wykonało serię filmów promujących efektywne 
wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła, wody, a także zachęcających do korzystania 
z transportu publicznego i zakupu urządzeń AGD o wysokiej klasie energetycznej. Filmy te 
dostępne będą w transporcie publicznym, w mediach elektronicznych Urzędu Miasta oraz 
dzielnic, a także na stronach internetowych i podczas wydarzeń, w których uczestniczą 
Partnerzy dla klimatu. 

Odnosząc się do zapisów SEAP należy podkreślić kluczową rolę Biura Marketingu Miasta 
(MM) - poprzednio Centrum Komunikacji Społecznej - w procesie realizacji działań 
informacyjno-edukacyjnych. SEAP mówi o planowanych nakładach finansowych Biura MM 
na kampanie informacyjne w zakresie „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia 
energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku”. W latach 2016-2020 jest to kwota 
500 tys. zł. 

Środki te wg SEAP powinny zostać przeznaczone na realizację poniższych zadań: 

Kampanie informacyjno - 
edukacyjne Zakres tematyczny Odbiorcy 

Termomodernizacja i budowa 
nowych budynków 
energooszczędnych 

informacje na temat 
termomodernizacji budynków 

inwestorzy 
informacje na temat budowy domu 

energooszczędnego 
informacje na temat możliwości 

zastosowania rozwiązań 
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Kampanie informacyjno - 
edukacyjne Zakres tematyczny Odbiorcy 

zmniejszających zużycie energii 

możliwości finansowania 
termomodernizacji 

Oszczędzanie energii w domu 

segregacja odpadów 

mieszkańcy 

racjonalne korzystanie z energii 
elektrycznej 

racjonalne korzystanie z wody 

regulowanie temperatury w domu; 
informacje na temat wymiany 

lokalnego źródła ciepła na źródło  
o wyższej sprawności 

informacje na temat sprzętu 
energooszczędnego, produktów  

bez opakowań lub w opakowaniach 
wielokrotnego użytku 

kompostowanie odpadów 

Transport 

korzystanie z transportu 
publicznego  
i rowerów 

kierowcy, pracownicy 
komunikacji miejskiej 

ekojazda 

poprawa techniki jazdy przez 
kierowców samochodów 

osobowych 
tworzenie grup osób wspólnie 

dojeżdżających jednym 
samochodem osobowym 

mapa ścieżek rowerowych 

Odnawialne źródła energii 

podstawowe informacje na temat 
odnawialnych źródeł energii  

i możliwości ich zastosowania 

inwestorzy 

energia słońca 

energia wiatru 

energia wody 

biomasa 

 

Działania o charakterze edukacyjnym, organizacyjnym i finansowym, które mają na celu 
promowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Warszawie zapisano w „Planie działań 
na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy”, który powstał w ramach projektu Cities 
on Power. Działania te obejmują: 
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1. Warsztaty na temat energetyki odnawialnej 

Grupy docelowe to m.in. 1) pracownicy Urzędu i dzielnic m.st. Warszawy, 2) deweloperzy, 
inwestorzy, inżynierowie, producenci urządzeń OZE; 3) planiści, architekci i urbaniści, 
tworzący miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Warszawy. 

Cele warsztatów: 1) wprowadzenie dobrych praktyk w zakresie przygotowywania 
dokumentów planistycznych tak, by stały się one instrumentem wspierającym rozwój 
energetyki odnawialnej; 2) umożliwienie wymiany doświadczeń między urzędnikami, 
ośrodkami naukowymi, projektantami, dostawcami technologii i potencjalnymi inwestorami. 
Warsztaty organizowane we współpracy z ośrodkami naukowymi mogą zostać objęte 
honorowym patronatem Prezydenta Miasta. 
 
Odpowiedzialność w zakresie pozyskania środków: Biuro Funduszy Europejskich  
i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy. 
 
Współpraca organizacyjno-merytoryczna: Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, 
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, koordynatorzy 
SEAP w biurach, jednostkach organizacyjnych i dzielnicach. 
 
Harmonogram: przewidywane od 2016 r. 

2. Organizacja, pod patronatem Prezydenta Miasta, konkursów na realizację na terenie 
m.st. Warszawy inwestycji zrównoważonych, integrujących technologie i rozwiązania 
OZE 

Odpowiedzialność: komórka lub jednostka organizacyjna wskazana do organizacji danego 
konkursu. 

Harmonogram: instrument zostaje wprowadzony z dniem przyjęcia Planu przez władze m.st. 
Warszawy. 

3. Poświęcenie tematyce energetyki odnawialnej w planowaniu przestrzennym jednego  
z numerów „Krajobrazu Warszawskiego” ISSN 1427-907X 

Opisane zostaną tematy: 1) Krajowy Plan Działań w Zakresie Energetyki Odnawialnej, Plan 
działań na rzecz energetyki odnawialnej dla Warszawy (przygotowany w ramach projektu 
Cities on Power), Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy  
w perspektywie do 2020 roku (SEAP), dobre praktyki w zakresie promocji rozwoju OZE na 
obszarze m.st. Warszawy; 2) problematyka OZE w planowaniu przestrzennym; 3) informacja 
o możliwościach dofinansowania OZE ze środków budżetu m.st. Warszawy i przykłady 
zrealizowanych z tych środków inwestycji. 

Odpowiedzialność: Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialne za 
przygotowanie materiału do punktu 1); Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego 
Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialne za przygotowanie materiału do punktu 2); Biuro 
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Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialne za przygotowanie materiału do 
punktu 3). 

Harmonogram: realizacja w 2016 r. 

4. Publikowanie informacji na portalu WARSZAWA19115 na temat dostępnych 
technologii i możliwości finansowania OZE (informacje będą również dostępne za 
pośrednictwem infolinii 19115) 

Odpowiedzialność: Biuro Marketingu Miasta (poprzednio Centrum Komunikacji Społecznej 
- Wydział Kontaktów z Mieszkańcami) w zakresie wprowadzania informacji na portal 
WARSZAWA19115 oraz udzielania informacji przez konsultantów (pracowników infolinii), 
Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy w zakresie przygotowania materiałów 
merytorycznych dla konsultantów i ich wsparcia merytorycznego w razie potrzeby. 

Współpraca: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy w zakresie przygotowania 
materiałów odnośnie finansowania OZE z budżetu Miasta. 

Harmonogram: realizacja w 2016 r. 

5. Aktualizacja założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla m.st. Warszawy, pod kątem potencjału energii możliwej do pozyskania z OZE 

Odpowiedzialność: Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy. 

Harmonogram: przyjęcie stosownej uchwały Rady m.st. Warszawy planowane jest do końca 
2016 r. 

6. Współpraca z uczelniami warszawskimi w zakresie popularyzacji OZE 

W ramach współpracy mogą być organizowane np. wspólne z uczelniami konwersatoria, 
seminaria, wystawy oraz wydawane okolicznościowe publikacje. 

Odpowiedzialność: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. 
Warszawy, Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu 
m.st. Warszawy. 

Harmonogram: współpraca prowadzona na bieżąco. 

7. Wprowadzanie tematyki OZE do programu wydarzeń medialnych i imprez 
cyklicznych organizowanych przez Miasto oraz promowanie OZE w innych formach, np. 
poprzez ulotki, spoty, spotkania z mieszkańcami 

Odpowiedzialność: właściwe komórki i jednostki organizujące wydarzenia medialne, 
imprezy, wydarzenia promocyjne. 

Współpraca: wsparcie merytoryczne – Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, 
wsparcie komunikacyjne - Centrum Komunikacji Społecznej. 
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Harmonogram: przewidywany od 2016 r. 

 

8. Opracowanie wzorcowych zapisów do SIWZ dotyczących wymagań i wytycznych 
zapewnienia standardów efektywności energetycznej oraz stosowania OZE w inwestycjach 
miejskich - tam, gdzie to jest technicznie i ekonomicznie uzasadnione oraz zgodne z polityką 
Miasta 

Odpowiedzialność: Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy. 

Współpraca: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, Zespół 
ds. innowacyjnych zamówień publicznych (koordynowany przez Biuro Zamówień 
Publicznych), Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, 
Biuro Organizacji Urzędu m.st. Warszawy, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, dzielnice 
m.st. Warszawy. 

Harmonogram: 2016 r. 

9. Wymóg uwzględnienia wzorcowych zapisów dotyczących wymagań i wytycznych 
zapewnienia standardów efektywności energetycznej oraz stosowania OZE w SIWZ na 
budowę i modernizację obiektu miejskiego - tam, gdzie to jest technicznie i ekonomicznie 
uzasadnione oraz zgodne z polityką Miasta 

Odpowiedzialność za wprowadzenie wymogu: Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. 
Warszawy. 

Współpraca: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, Zespół ds. 
innowacyjnych zamówień publicznych (koordynowany przez Biuro Zamówień Publicznych), 
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Biuro Organizacji 
Urzędu m.st. Warszawy, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, dzielnice m.st. Warszawy. 

Harmonogram: od 2016 r. (po opracowaniu zapisów odnośnie OZE zgodnie z pkt. 8). 

10. Opracowanie zasad formułowania ustaleń miejscowych planów zagospodarowania 
w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło, ze szczególnym uwzględnieniem 
OZE, w celu upowszechnienia ich wśród projektantów planów miejscowych. 

Odpowiedzialność: Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy i Biuro Architektury 
i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. 

Harmonogram: 2016 r. 

11. Wypracowanie wzorcowych zapisów do SIWZ na opracowania ekofizjograficzne 
przygotowywane na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tak, 
aby uwzględniały one możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. 

Odpowiedzialność: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. 
Warszawy. 
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Harmonogram: 2016 r. 

12. Aktualizacja Opracowania ekofizjograficznego do Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z 2006 r. pod kątem 
rozwoju OZE 

Odpowiedzialność: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. 
Warszawy. 

Współpraca: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy i Biuro Infrastruktury 
Urzędu m.st. Warszawy. 

Harmonogram: 2018 r. 

13. Podjęcie procedury zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego m.st. Warszawy, w zakresie rozmieszczenia urządzeń wytwarzających 
energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW, jeżeli wynikać to będzie z 
Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, opracowanych 
na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne przez Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. 
Warszawy 

Odpowiedzialność: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. 
Warszawy. 

Współpraca: Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy. 

Harmonogram: po uchwaleniu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe – 2017/2018 r. 

14. Współpraca sektorowa między Miastem, a organizacjami zajmującymi się rozwojem 
OZE 

Odpowiedzialność: Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy. 

Współpraca: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Biuro Architektury 
i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. 

Harmonogram: od 2016 r. 

15. Dążenie do zabezpieczenia środków na inwestycje w OZE, realizowane na terenie 
Warszawy (środki obszaru funkcjonalnego GPOS) w kwocie wynikającej ze zgłaszanych 
potrzeb oraz z dostępności środków w budżecie m.st. Warszawy, pochodzących z opłat 
za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. 

Odpowiedzialność: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy. 

Harmonogram: raz do roku od 2016 r. 
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Także Biuro Drogownictwa i Komunikacji, które odpowiada za realizację Strategii 
transportowej przewiduje szereg działań informacyjno-edukacyjnych związanych z PGN: 

o przygotowanie i rozpowszechnianie publikacji, broszur, ulotek i biuletynów, 
dotyczących całego dokumentu Strategii, jak również poszczególnych podsystemów 
transportowych  

o Publikacje cyklu "Warszawski Raport Rowerowy", 
o Publikacje cyklu "Warszawski raport o ruchu pieszym" mapy tras rowerowych 

o prezentacja wystawy promującej Strategię Transportową Warszawy w siedzibie Biura 
Drogownictwa i Komunikacji przy ul. Marszałkowskiej 77/79, 

o stworzenie serwisu internetowego Mobilna Warszawa pod adresem 
www.transport.um.warszawa.pl, gdzie zamieszczony jest tekst dokumentu w języku 
polskim i angielskim oraz kluczowe informacje związane ze Strategią: 

o informacje o wydarzeniach promujących Strategię,  
o pliki do pobrania związane ze Strategią, 
o informacje o Forach Dyskusyjnych, organizowanych wspólnie ze 

Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP o/Warszawa, 
gdzie prowadzone są dyskusje na tematy związane z systemem transportowym 
miasta, prezentacje multimedialne itp. Odnośniki do strony tej znajdują się na 
stronach internetowych innych jednostek miejskich zajmujących się systemem 
transportowym miasta (ZTM, ZMID, ZDM); 

o promowanie Strategii podczas publicznych wydarzeń związanych z systemem 
transportowym: 

o Konferencja Naukowo-Techniczna "Miasto i Transport" - współorganizowana 
z Politechniką Warszawską, Wydziałem Inżynierii Lądowej, 

o Targi Infrastruktura - Organizator MT Targi Sp. z o.o., hala wystawiennicza 
przy ul. Marsa 56C, Warszawa; 

o przygotowanie dokumentu Warszawska Polityka Mobilności, w którym znajdą się 
zapisy dot. działań m.st. Warszawy mających na celu zniechęcanie do odbywania 
podróży samochodem i zachęcające do wykorzystania innych środków transportu 
(transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego), 

o przeprowadzenie WBR (Warszawskiego Badania Ruchu), które będzie stanowić 
podstawę do prawidłowego planowania systemu transportowego w m.st. Warszawie, 

o współpraca z sektorem nauki – seminaria poświęcone gospodarce niskoemisyjnej, 
innowacyjnym rozwiązaniom. 

Działania promocyjno-edukacyjne powinny swoim zasięgiem obejmować cały obszar 
miasta. W związku z tym niezbędna jest współpraca oraz inicjatywa wszystkich jednostek 
miejskich zaangażowanych w realizację PGN, a w szczególności dzielnic, które 
ogólnomiejskie zadania mogą przenosić na obszar lokalny. 

6.5. Podsumowanie efektów wszystkich rekomendowanych działań 

Sumarycznie wszystkie rozpatrywane inwestycje i przedsięwzięcia, których efekty możliwe 
były do oszacowania na etapie tworzenia PGN (znajdujące się w aktualnej WPF oraz 
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zidentyfikowane w Programie Inwestycyjnym wskazują na możliwość osiągnięcia 
następujących efektów w zakresie: 

• ograniczenia zużycia energii – o 503 439,39 MWh/rocznie, 

• zmniejszenia emisji CO2 – o 318 235,16 Mg CO2/rocznie, 

• zwiększenia uzysku energii z OZE – o 9 042,43 MWh/rocznie.  

przy nakładach w wysokości: 7 149 973 829,64 zł do roku 2020 włącznie. 

W odniesieniu do celów postawionych w SEAP stanowi to wypełnienie założeń 
w następującym stopniu: 

• ograniczenie zużycia energii – 4,74%, 
• zmniejszenie emisji CO2 – 5,20%, 
• zwiększenie uzysku energii z OZE – 0,49%. 

 
Rozpatrując wartości te w podziale na poszczególne priorytety inwestycyjne otrzymano 

wyniki zamieszczone poniżej (Tabela 20). 

Tabela 20. Podsumowanie efektów energetycznych w poszczególnych priorytetach [opracowanie KAPE S.A.] 

PRIORYTET Efekt energetyczny 
[MWh/rok] 

Efekt 
ekologiczny 

[MgCO2/rok] 

Uzysk 
energii  
z OZE 

[MWh/rok] 

Planowane 
nakłady 

finansowe 
[zł] 

Poprawa efektywności energetycznej 
oraz wzrost udziału energii wytwarzanej 

ze źródeł odnawialnych 
w końcowym zużyciu energii 

(E-IS) 

280 191,72 163 856,60 0,00 423 102 000 

Zwiększenie efektywności energetycznej 
i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój 

inteligentnych systemów produkcji, dystrybucji, 
magazynowania i przesyłu energii 

(E-O) 

223 247,67 154 378,56 9 042,43 7 131 371 829,64 

SUMA 503 439,39 426 273,70 9 042,43 7 554 273 829,64 

 
Wartości redukcji zużycia energii, emisji CO2, zwiększenia uzysku energii z OZE 

oraz nakładów finansowych pod kątem obszarów działań, przedstawiono poniżej (Tabela 21).  

 

Tabela 21. Podsumowanie efektów energetycznych w poszczególnych obszarach działania [opracowanie KAPE S.A.] 

OBSZAR DZIAŁANIA 
Efekt 

energetyczny 
[MWh/rok] 

Efekt ekologiczny 
[MgCO2/rok] 

Uzysk energii 
z OZE 

[MWh/rok] 

Planowane nakłady 
finansowe 

[zł] 

Efektywna produkcja i dystrybucja 
energii 280 961,38 164 138,29 0,00 427 672 000,00 

Gospodarka odpadami 611,19 0,00 0,00 1 127 644 000,00 
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OBSZAR DZIAŁANIA 
Efekt 

energetyczny 
[MWh/rok] 

Efekt ekologiczny 
[MgCO2/rok] 

Uzysk energii 
z OZE 

[MWh/rok] 

Planowane nakłady 
finansowe 

[zł] 

Gospodarka odpadami/ Wykorzystywanie 
odnawialnych źródeł energii 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gospodarka wodno-ściekowa b.d. b.d. b.d. 60 000,00 

Informacja i edukacja b.d. b.d. b.d. 100 000,00 

Ograniczenie emisji w budynkach 126 082,86 83 966,18 19,50 1 770 661 622,34 

Ograniczenie emisji w budynkach / 
zastosowanie energooszczędnych 

technologii oświetleniowych 
4 963,97 2 484,69 0,00 32 824 277,00 

Ograniczenie emisji w 
budynkach/wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii 
20 310,98 10 355,88 8 956,10 1 062 856 515,00 

Transport niskoemisyjny 32 588,04 20 569,31 0,00 2 894 702 269,00 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii 1 018,16 1 113,42 66,83 25 711 500,00 

Zastosowanie energooszczędnych 
technologii oświetleniowych 36 902,81 35 607,38 0,00 212 341 646,30 

 
Na podstawie tabeli 21 można zauważyć, że obszarami o największym potencjale 

redukcyjnym są: efektywna produkcja i dystrybucja energii oraz ograniczenie emisji 
w budynkach. 

Należy nadmienić, iż z uwagi na brak wystarczającej ilości danych w momencie 
opracowywania Planu wiele inwestycji nie mogło zostać oszacowanych w kontekście 
ograniczenia zużycia energii, zmniejszenia emisji CO2 oraz uzysku energii z OZE. 
W konsekwencji rzeczywiste wartości powyższych wskaźników w przypadku możliwości 
oszacowania wszystkich inwestycji mogą okazać się są wyższe niż obecnie uzyskane 
rezultaty. 

Ponadto należy zaznaczyć, że szereg zadań nie inwestycyjnych planowanych przez Miasto, 
powinno również w dalszej perspektywie czasowej odnieść pozytywny skutek w postaci 
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poprawy dotychczasowych efektów w zakresie osiągnięcia celów zarówno PGN, 
jak i docelowo SEAP.  
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7. Mierniki osiągnięcia celów Planu 

Stopień osiągnięcia celów SEAP będzie pochodną wyników uzyskanych m.in. w ramach 
realizacji PGN.  

Ocena efektów realizacji PGN, w kontekście osiągnięcia celów SEAP, będzie możliwa 
dzięki zastosowaniu spójnych dla obu planów mierników. Istotne jest, aby odzwierciedlały 
one sytuację energetyczną i „emisyjną” Miasta, której kondycja poniekąd wynikać będzie 
z prowadzonych w ramach PGN działań. Mierniki PGN powinny być zatem pochodną celów 
pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej z 2007 roku. 

Zdefiniowane w taki sposób mierniki pozwolą na porównanie wartości efektów działań 
uzyskiwanych w cyklach monitorowania, w odniesieniu do roku bazowego 2007. Rok ten 
stanowi punkt odniesienia, w stosunku do którego do roku 2020 włącznie ograniczone mają 
być wielkość emisji CO2 i zużycie energii finalnej oraz zwiększone wykorzystanie źródeł 
odnawialnych w produkcji energii. Mierniki te będą stanowić kontynuację monitorowania 
przyjętą w SEAP.  

Przyjęcie jako dodatkowych mierników stężenia pyłu PM10, PM2.5, B(a)P i NO2 pozwoli 
ponadto na ocenę jakości powietrza w obszarach Miasta, gdzie odnotowuje się 
ponadnormatywne wartości stężeń tych substancji.  

Wyniki realizacji działań należy rozpatrywać w kontekście lokalnych warunków 
inwestycyjnych i nie inwestycyjnych, które będą mieć wpływ na ich postępy w okresie 
objętym monitoringiem. PGN zakłada bowiem, iż każdy z przyjętych mierników powinien 
osiągać w czasie odpowiedni trend: rosnący lub malejący. W przypadku, gdy tendencja 
wynikowa miernika osiągać zacznie trend przeciwny niż zakładany, oznaczać to będzie, 
iż należy ponownie przeanalizować realizację działań oraz zachodzące uwarunkowania, które 
mają wpływ na zaistnienie takiego trendu. Na podstawie tak przeprowadzonej analizy, jeżeli 
okaże się to konieczne, należy podjąć działania korygujące. 

 Dla pełni sukcesu wszyscy uczestnicy procesów w nim opisanych, a w głównej mierze 
samorząd i władze Miasta oraz interesariusze Planu, tzn. podmioty deklarujące w ramach 
Programu Inwestycyjnego swój udział w Planie, powinni: 

• systematycznie analizować postępy w realizacji własnych przedsięwzięć,  

• o ile zachodzi potrzeba lub konieczność, podejmować stosowne działania naprawcze, 
• wnioskować o konieczne korekty własnych planów lub o aktualizację Programu 

Inwestycyjnego w oparciu o bieżące realia. 
 
 

7.4. Poziom redukcji emisji CO2 

Emisja CO2 do atmosfery związana jest głównie z takimi sektorami jak: przemysł, 
ciepłownictwo, energetyka i transport. Wzrost lub spadek emisji CO2 uzależniony jest  
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od zapotrzebowania związanego z każdym sektorem (popyt produktów wytwarzanych 
w przedsiębiorstwach przemysłowych, zapotrzebowanie na ciepło/energię elektryczną, pory 
roku, warunki pogodowe, ilość osób korzystających z transportu publicznego, itp.).  

Oczekiwany trend Jednostka 

rosnący ↑ Mg CO2 /rok lub % 

 

Oczekiwany jest rosnący poziom redukcji, który powinien być rezultatem zmniejszenia 
emisji CO2 do atmosfery.  

7.5. Poziom redukcji zużycia energii finalnej 

Oznacza to, że zużycie energii finalnej wiąże się z zużyciem energii na potrzeby 
technologiczne, produkcyjne i bytowe bez dalszego jej przetwarzania. Z zużycia końcowego 
wyłączone są przemiany energetyczne oraz straty powstałe u producentów i dystrybutorów.  

Oczekiwany trend Jednostka 

rosnący ↑ MWh/rok lub % 

 

Oczekiwany jest rosnący poziom redukcji, który powinien być rezultatem zmniejszenia 
zapotrzebowania na energię.  

7.6. Wielkość (lub udział) zużytej energii pochodzącej z OZE 

Rosnąca liczba odnawialnych źródeł energii ma znaczący wpływ na gospodarkę 
niskoemisyjną. Zgodnie z pakietem energetyczno-klimatycznym Unii Europejskiej Polska do 
2020 r. powinna zwiększyć udział zużycia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 
15%. Wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii ma jednoczesny wpływ na 
redukcję emisji CO2.  

Oczekiwany trend Jednostka 

rosnący ↑ MWh/rok lub % 

 

Oczekiwany jest rosnący poziom udziału energii ze źródeł odnawialnych, który powinien 
być rezultatem zastępowania konsumpcji energii produkowanej w sposób konwencjonalny.  

Proponuje się monitorowanie energii pochodzącej z OZE w podziale na energię elektryczną 
i ciepło.  
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7.7. Stężenie pyłu PM10 

Ograniczenie poziomu emisji pyłu PM10 ma bardzo istotne znaczenie z uwagi m.in. na 
występujące w mieście zjawisko niskiej emisji. Ponadto jest to istotne z uwagi na obszarowe 
przekroczenie dopuszczalnego poziomu tej substancji na obszarze m.st. Warszawy. 

Oczekiwany trend Jednostka 

malejący ↓ µg/m3/rok lub % 

 
Oczekiwany jest malejący poziom stężenia, który powinien być rezultatem m.in. 
ograniczania niskiej emisji oraz ograniczania emisji z transportu.  
Monitorowanie może się odbywać w oparciu o dane zbierane przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Warszawie.  
 

7.8. Stężenie pyłu PM2,5 

Ograniczenie poziomu emisji pyłu PM2,5 ma bardzo istotne znaczenie z uwagi m.in. na 
występujące w mieście zjawisko niskiej emisji. Ponadto jest to istotne z uwagi na obszarowe 
przekroczenie dopuszczalnego poziomu tej substancji na obszarze m.st. Warszawy. 

Oczekiwany trend Jednostka 

malejący ↓ µg/m3/rok lub % 

 
Oczekiwany jest malejący poziom stężenia, który powinien być rezultatem m.in. 
ograniczania niskiej emisji oraz ograniczania emisji z transportu.  
Monitorowanie może się odbywać w oparciu o dane zbierane przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Warszawie. 

7.9. Stężenie B(a)P 

Ograniczenie poziomu emisji B(a)P ma bardzo istotne znaczenie z uwagi m.in. na 
występujące w mieście zjawisko niskiej emisji. Ponadto jest to istotne z uwagi na obszarowe 
przekroczenie dopuszczalnego poziomu tej substancji na obszarze m.st. Warszawy. 

Oczekiwany trend Jednostka 

malejący ↓ ng/m3/rok lub % 

 
Oczekiwany jest malejący poziom stężenia, który powinien być rezultatem m.in. 
ograniczania niskiej emisji.  

Monitorowanie może się odbywać w oparciu o dane zbierane przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Warszawie. 
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7.10. Stężenie NO2 

Ograniczenie poziomu emisji NO2 ma bardzo istotne znaczenie z uwagi na obszarowe 
przekroczenie dopuszczalnego poziomu tej substancji na obszarze m.st. Warszawy. 

Oczekiwany trend: Jednostka: 

malejący ↓ µg/m3/rok lub % 

 
Oczekiwany jest malejący poziom stężenia, który powinien być rezultatem m.in. 
ograniczania emisji z energetyki przemysłowej i z transportu. 

Monitorowanie może się odbywać w oparciu o dane zbierane przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Warszawie.  
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8. Wdrażanie i monitorowanie Planu 

Wdrażanie PGN przewiduje się zgodnie z harmonogramami, których opracowanie leży 
w gestii poszczególnych interesariuszy Planu. Z punktu widzenia samorządu warszawskiego 
zadaniami, które powinny być realizowane w sposób priorytetowy to te, które mają 
zapewnione finansowanie w ramach WPF na lata 2015-2042.   

Strategia wdrażania PGN obejmuje swym zasięgiem nie tylko efekty działań, ale również 
procesy o charakterze długofalowym, które uzależnione są od wielu czynników 
zewnętrznych. Należą do nich m.in. proces termomodernizacji, czy też działania 
energooszczędne prowadzone przez przedsiębiorstwa. 

Bardzo istotnym etapem wdrażania PGN będzie monitoring osiąganych efektów. Zaleca 
się wykonywanie okresowych (np. w cyklach 2 – letnich, spójnych z monitorowaniem SEAP) 
raportów z implementacji Planu, gdzie dokonywana będzie aktualizacja inwentaryzacji emisji. 
W celu poprawnego wykonania raportowania niezbędne będzie zgromadzenie danych 
wejściowych, aby dokonać aktualizacji inwentaryzacji emisji. Konieczna będzie współpraca 
z podmiotami funkcjonującymi na terenie m.st. Warszawy, w tym m.in. z: 

• zarządcami nieruchomości, 
• przedsiębiorstwami energetycznymi, 

• przedsiębiorstwami komunikacyjnymi. 
 
Wskazany jest rozwój monitoringu zużycia energii oraz paliw w obiektach, które 

bezpośrednio podlegają zarządzaniu przez m.st. Warszawa. W tym kontekście warto 
rozważyć monitoring on-line. Jako dobór wskaźników do monitoringu sugeruje się 
zastosowanie mierników (wskaźników) zaproponowanych w rozdziale 7. 
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9. Informacja o strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) strategiczna ocena oddziaływania na 
środowiska wymagana jest, m.in. dla planów z dziedziny energetyki, jeśli wyznaczają one 
ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko.  

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu, po 
uzgodnieniu z właściwymi jednostkami, może odstąpić od przeprowadzania strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. W toku prac wystąpiono do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Warszawie w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzania 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
w Warszawie w opinii sanitarnej znak sprawy ZNS.9022.1.00064.2015.GC oraz Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak sprawy WOOŚ-
I.410.191.2015.JD.2 uzgodnili odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. 
Warszawy”. 

Odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” wynika ze spełnienia 
przesłanek, o których mowa w art. 48 ww. ustawy, tj.: 

• projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” dotyczy obszaru 
należącego do jednej gminy;  

• planowane do wykonania inwestycje nie będą realizowane na terenach podlegających 
ochronie prawnej oraz nie będą naruszać warunków ochrony obszarów Natura 2000;  

• dokument nie zawiera informacji na temat ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko;  

• wszystkie działania inwestycyjne przedstawione w projekcie „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”, mają na celu wskazanie optymalnego kierunku rozwoju 
gospodarki, a ich realizacja przyczynia się do poprawy jakości środowiska.  

Mając na uwadze ideę przyświecającą powstaniu projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej 
dla m.st. Warszawy”, czyli dążenie do funkcjonowania Warszawy w warunkach gospodarki 
niskoemisyjnej, realizacja działań inwestycyjnych przedstawionych w dokumencie jest 
nastawiona na jak najmniejszą ingerencję w środowisko oraz znaczącą poprawę jego jakości. 
Projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” stanowi zbiór działań, 
których docelowym efektem ma być poprawa jakości powietrza w Warszawie i ochrona 
klimatu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wzrost efektywności energetycznej obiektów, 
zmniejszenie zapotrzebowania na energię u odbiorców końcowych, rozwój systemów 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, czyli docelowe kreowanie działań 
ukierunkowanych na gospodarkę niskoemisyjną na obszarze miasta. Dzięki realizacji tych 
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zamierzeń m.st. Warszawa aktywnie przyczyni się do przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym, jak również do poprawy komfortu życia mieszkańców.   

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ww. ustawy informacja o odstąpieniu od przeprowadzania 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” została podana do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy, 
stronie internetowej Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy oraz na tablicy ogłoszeń 
Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy.  
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10. Podstawa formalno-prawna opracowania Planu 

Podstawą formalną opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” jest 
umowa pomiędzy Miastem stołecznym Warszawą reprezentowanym przez Panią Katarzynę 
Kacpurę – Zastępcę Dyrektora Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, na podstawie 
pełnomocnictwa, udzielonego przez Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz, Prezydenta  
m.st. Warszawy, a Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. reprezentowaną przez 
Prezesa Zarządu – Pana Zbigniewa Szpaka.  

Niniejsza dokumentacja została zrealizowana zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

W trakcie realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” 
przeanalizowano następujące dokumenty: 

1. Uchwały Rady m.st. Warszawy: 

• „Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy 
w perspektywie do 2020 r.” [SEAP] - Uchwała nr XXII/443/2011 Rady m.st. 
Warszawy z dn. 08.09.2011 r., 

• „Polityka energetyczna m.st. Warszawy do roku 2020” – Uchwała nr 
LXIX/2063/2006 Rady m.st. Warszawy z dn. 27.02.2006 r., 

•  „Strategia rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku” – Uchwała nr LXII/1789/2005 
Rady m.st. Warszawy z dn. 24.11.2005 r. z późniejszymi zmianami, 

• „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. 
Warszawy - Uchwała nr LXI/1669/2013 Rady m.st. Warszawy z dn. 11 lipca 2013 r.”, 

• ”Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 
roku i na lata kolejne” - Uchwała nr LVIII/1749/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 
lipca 2009 r., 

• „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
m.st. Warszawy” - Uchwała nr XVIII/285/2003 Rady m.st. Warszawy z dn. 
02.10.2003 r., 

• obowiązujący Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
poszczególnych obszarów m.st. Warszawy, 

• obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego poszczególnych 
obszarów m.st. Warszawy oraz propozycje zmian przygotowywane w ramach 
trwających procesów legislacyjnych w fazie po wyłożeniu do publicznego wglądu, 

• Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2013-2042” - Uchwała 
nr XLVIII/1301/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 r. z późniejszymi 
zmianami, 

• „Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2009 – 2012 
z uwzględnieniem perspektywy do 2016 r.” – Uchwała nr XCIII/2732/2010 Rady 
m.st. Warszawy z dn. 21.11.2010 r., 
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2. Akty prawne: 

• ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami, 
• ustawa z dn. 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy z późniejszymi zmianami, 
• ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne z późniejszymi zmianami, 
• ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi 

zmianami, 
• ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

z późniejszymi zmianami, 
• ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, 
• ustawa z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

z późniejszymi zmianami, 
• ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach z późniejszymi zmianami, 
• ustawa z dn. 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, 
• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

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

oraz związane z nimi akty wykonawcze jak również ustawy towarzyszące i wprowadzające, 

 

3. Uwarunkowania wynikające z zapisów zawartych w: 

• dyrektywie 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. 
w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, 

• dyrektywie 2009/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 
w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla, 

• dyrektywie 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, 

• dyrektywie 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza 
z dużych obiektów energetycznego spalania, 

• Pakiecie Energetyczno-Klimatycznym, 
• Odnowionej Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE – przyjętej przez Radę 

Europejską w 2006 r., 
• Strategii EUROPA 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
• Planie Działań Unii Europejskiej na rzecz Efektywności Energetycznej z 2006 r., 
• Planie Działań Unii Europejskiej na rzecz Technologii Środowiskowych - 

Environmental Technologies Action Plan – ETAP, 2006, 
• innych dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących energetyki, 
• „Strategii rozwoju kraju 2007-2015” przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 

29.11.2006 r., 
• Polityce energetycznej Polski do 2030 roku – Uchwała nr 202/2009 Rady Ministrów 

z dnia 10.11.2009 r., 
• Projekcie Ministerstwa Gospodarki "Polityka energetyczna Polski do 2050 r.", 
• Projekcie RPO WM 2014-2020, 
• Projekcie POIiŚ 2014-2020, 
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• innych aktach prawa krajowego dotyczących energetyki, ochrony środowiska 
i ochrony klimatu.  

4. Ponadto wzięto pod uwagę: 

• Prognozy zapotrzebowania na ciepło dla m.st. Warszawy opracowane  
dla przedsiębiorstw energetycznych, 

• Pozwolenia wydane na budowę znaczących obiektów energetycznych, 
• Planowane w rozpoczętym procesie legislacyjnym zmiany w „Strategii rozwoju  

m.st. Warszawy do 2020 r.”, przyjętej Uchwałą Rady m. st. Warszawy  
w dn. 24.11.2005 r. (przygotowywana aktualizacja), 

• Planowane w rozpoczętym procesie legislacyjnym zmiany w „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy”, 

• „Plan gospodarki odpadami dla m.st. Warszawy na lata 2008 – 2011 
z uwzględnieniem lat 2012-2015” – Uchwała nr LI/1570/2009 Rady m.st. Warszawy 
w dn. 19 marca 2009 r., 

• Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy sporządzony  
w projekcie UE „Cities on Power” 

•  „Plan wprowadzenia do roku 2020 pojazdów korzystających z paliw alternatywnych 
dla m.st. Warszawy” – opracowanie Krajowej Agencji Poszanowania Energii z 2008 
r., 

•  „Studium możliwości występowania i zagospodarowania energii wód geotermalnych 
w kontekście ochrony powietrza i klimatu w Warszawie” – opracowanie IGSMiE 
Polskiej Akademii Nauk z 2009r., 

• Ekspertyzę „Wytyczne do opracowania modelu prognozowania emisji CO2 dla m.st. 
Warszawy” – opracowanie A. Kassenberg, Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa, 
październik 2008, 

• Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim sporządzana przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, 

• Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej przyjęty przez 
Radę Ministrów w dniu 17 kwietnia 2012 r., 

• Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęte przez 
Radę Ministrów w dniu 16 sierpnia 2011 r., 

• Strategiczny plan dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030 – opracowanie Ministerstwa Środowiska z 2013 r., 

• Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 - Wersja 2.0 –
 z dnia 12 listopada 2013 r., 

• Dostępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. 
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