Plan gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Tarnowskie Góry
Spotkanie interesariuszy
Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku

Plan prezentacji
1. Szczegółowa struktura PGN dla Tarnowskich Gór,
2. Zawartość bazy danych wg zebranych i przetworzonych
informacji,
3. Trudności realizacyjne
4. Zaawansowanie realizacji projektu wg harmonogramu
5. Zagadnienia przewidywane do uzupełnienia
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Podstawa prawna i formalna opracowania dokumentu, zakres
Sporządzenie i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika ze
zobowiązań określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z
Kioto oraz w pakiecie klimatyczno – energetycznym, przyjętym przez
Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Dokument obejmuje lata
2014 – 2020, zgodnie z obowiązującym okresem budżetowym. Celami
wyznaczonymi w polityce klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej
są:
redukcja emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20 % w
stosunku do poziomu z roku 1990 lub innego, możliwego do
inwentaryzacji,
zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł energii do
20% w ogólnym zużyciu energii,
redukcję zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na
2020 rok czyli podniesienie efektywności energetycznej.
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Istotą Planu jest zapewnienie
korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z
zasadą zrównoważonego rozwoju, płynących z działań zmniejszających
emisje gazów cieplarnianych, osiąganych m.in. poprzez wzrost
innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie
energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji
sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki.
Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityką Polski i wynika z
Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej,
przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.
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Źródła informacji
Podstawowe źródło informacji przy opracowaniu dokumentu stanowiły
dane udostępnione przez:
Urząd Miasta Tarnowskie Góry – baza adresów budynków
mieszkalnych oraz osób prawnych,
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach,
Tauron Dystrybucja S.A.
Dalkia Tarnowskie Góry Sp. z o.o.,
Miejski Zarząd Ulic i Mostów,
Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej,
Zarząd Dróg Powiatowych,

2014-10-09

PGK SA

5

Źródła informacji
Podstawowe źródło informacji przy opracowaniu dokumentu stanowiły
dane udostępnione przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarek”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego
GSG Zakład Gazowniczy w Zabrzu
Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
Urząd Statystyczny w Warszawie,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie,
Ankiety przeprowadzane na terenie Miasta Tarnowskie Góry
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Cel strategiczny
Biorąc pod uwagę:
przeprowadzoną inwentaryzację źródeł odpowiedzialnych za
poziom niskiej emisji w Gminie Tarnowskie Góry,
zapotrzebowanie Gminy Tarnowskie Góry na energię pierwotną,
zapisy prawa europejskiego w zakresie efektywności
energetycznej,
został określony długoterminowy cel główny /strategiczny, który
brzmi:
Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i
efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie
gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Tarnowskie Góry
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Cele szczegółowe PGN
Wskazany wyżej długookresowy cel strategiczny będzie
realizowany poprzez cele szczegółowe.
Cel szczegółowy I – Wzrost efektywności energetycznej
obiektów ze szczególnym uwzględnieniem budynków
mieszkalnych.
Cel szczegółowy II - Redukcja zanieczyszczeń szczególnie
PM10, CO2 pochodzących zwłaszcza z indywidualnych źródeł
ciepła.
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Stan obecny
Charakterystyka Miasta – położenie, zagospodarowanie przestrzenne,
mieszkalnictwo, infrastruktura transportowa, demografia, otoczenie gospodarcze,
obecny stan powietrza w Gminie Tarnowskie Góry,
Aktualne dokumenty strategiczne – PONE dla Gminy Tarnowskie Góry, strategia
Rozwoju Gminy Tarnowskie Góry,
Pozyskiwanie informacji z ankiet,
Metodyka obliczeń - energia elektryczna, ciepło i chłód, paliwa kopalne, gaz
ziemny, oze, gaz składowiskowy
Obliczenie emisji w poszczególnych kategoriach,
Ogrzewanie budynków – infrastruktura, zużycie energii, emisja CO2,
Energia elektryczna – infrastruktura, zużycie energii, emisja CO2,
Paliwa gazowe – infrastruktura, zużycie energii, emisja CO2,
Transport - infrastruktura, zużycie energii, emisja CO2,
Emisja CO2 nie związana ze zużyciem energii – gospodarka odpadami,
Ukończone działania modernizacyjne istniejącej infrastruktury, które wpłynęłyna
spadek zużycia energii i paliw oraz emisję CO2
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Obszary problemowe, aspekty organizacyjne, finanse
Identyfikacja obszarów problemowych,
Struktury organizacyjne, zasoby ludzkie,
Źródła finansowania inwestycji w tym finansowanie monitoringu i
oceny,
Budżet programu,
Wyniki bazowej inwentaryzacji CO2
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RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
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RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
W ramach priorytetu inwestycyjnego 4.2 promowanie efektywności
energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w
przedsiębiorstwach wspierane będą działania, polegające na budowie
i przebudowie infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, których celem jest
poprawa efektywności wytwarzania w gospodarce,
Główni Beneficjenci, w szczególności: Przedsiębiorstwa; Instrument
inżynierii finansowej, powołany na podstawie art. 37 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013r.
Planowane instrumenty finansowe – pożyczki rynkowe, preferencyjne
i poręczenia
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RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
W ramach priorytetu inwestycyjnego 4.3 wspieranie efektywności
energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym
w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym
wspierane będą działania, polegające na termomodernizacji w
budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wraz z
budową i przebudową infrastruktury służącej do produkcji i
dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w
modernizowanych energetycznie budynkach i/lub likwidacji „niskiej
emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła.
Beneficjenci jak w priorytecie 4.1.
Instrumenty finansowe - nie planuje się wykorzystywania
instrumentów finansowych.
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RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
W ramach priorytetu inwestycyjnego 4.5 wspierane będą działania polegające na
budowie, przebudowie liniowej i punktowej infrastruktury transportu
zbiorowego (np. zintegrowanych centrów przesiadkowych – w tym dworców
autobusowych i kolejowych, parkingów Park&Ride i Bike&Ride, dróg
rowerowych), zakupie taboru autobusowego i tramwajowego, wdrażaniu
inteligentnych systemów transportowych ITS - w tym SDIP, wymianie
oświetlenia w gminach na instalacje o wyższej efektywności energetycznej.
Beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których
statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie transportu publicznego; Podmioty działające na zlecenie
jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z zakresu
transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu
terytorialnego lub związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z
zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego;
Instrumenty finansowe - nie planuje się wykorzystywania instrumentów
finansowych.
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RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
W ramach priorytetu inwestycyjnego 4.7 wspierane będą działania
polegające na produkcji energii poprzez wykorzystanie źródeł
kogeneracyjnych, za wyjątkiem instalacji wykorzystujących jako paliwo
węgiel kamienny lub brunatny. Realizacja zaprogramowanych działań
przyczyni się do poprawy konkurencyjności regionalnej gospodarki
poprzez obniżenie jej emisyjności.
Beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia; Podmioty, w których większość udziałów lub akcji
posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i
stowarzyszenia; Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie
wymienione wyżej); Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w
rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość
prawną, szkoły wyższe, spółdzielnie mieszkaniowe,
Instrumenty finansowe - nie planuje się.
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RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
W ramach priorytetu inwestycyjnego
6.1 wspierane będą działania,
polegające na budowie/rozwoju/modernizacji zakładów odzysku i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, budowie instalacji do
zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (w ramach
realizowanej interwencji zapewnione zostanie odpowiednie postępowanie z
osadami ściekowymi) oraz kompleksowym unieszkodliwianiem odpadów
zawierających azbest.
Beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki
samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; Jednostki zaliczane
do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej); Podmioty
wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności
leczniczej, posiadające osobowość prawną, szkoły wyższe, spółdzielnie i
wspólnoty mieszkaniowe, podmioty w ramach p-p-p, TBS
Instrumenty finansowe - nie planuje się.
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RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
W ramach priorytetu inwestycyjnego
6.2 priorytetowe będą działania,
polegające na: budowie i modernizacji sieci kanalizacyjnych dla ścieków
komunalnych oraz budowie i modernizacji sieci kanalizacji deszczowej;
budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowie i
modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę, dodatkowo możliwe będzie
wsparcie budowy systemów indywidualnych oczyszczania ścieków na
terenach zabudowy rozproszonej.
Beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki
samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; Jednostki zaliczane
do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej); Porozumienia
podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera; Podmioty
działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach p-p-p
Instrumenty finansowe - nie planuje się.
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Zapraszamy do współpracy uczestników PGN:
Zbieranie danych – wypełnianie ankiet,
Propozycje przedsięwzięć do ujęcia w PGN,
Przewidywane instalacje OZE w okresie objętym PGN,
Promowanie niskiej emisji wśród mieszkańców.
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Część II – zagadnienia szczegółowe

Opracowanie PGN dla Gminy
Tarnowskie Góry
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Działania/zadania i środki zaplanowane na okres 2014-2020
Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania – zobowiązania
wynikające z prawa europejskiego, Dyrektywa 2012/27/UE w
sprawie efektywności energetycznej, Dyrektywa ramowa
2005/32/WE,
Monitoring energetyczny Gminy Tarnowskie Góry,
Edukacja ekologiczna społeczeństwa
Planowane działania związane z infrastrukturą,
Konkursy dla młodzieży,
Termomodernizacje obiektów,
Inwestycje, w tym wymiana pieców węglowych na
wysokosprawne energetycznie.
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Zaawansowanie prac nad projektem
Opracowanie PGN
Baza danych,
Promocja projektu – dwa artykuły, w mediach lokalnych,
konspekty dla szkół na lekcje o środowisku naturalnym,
Założenia do planu zaopatrzenia – projekt elementów do
15.10.2014 roku,
Szkolenia listopad 2014 BD, styczeń 2015 Wdrażanie PGN
Ocena strategiczna – zależy od RDOŚ i PWIS,
Trudności z dotarciem do społeczeństwa,
Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem.
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Dziękujemy za uwagę
Waldemar Woźniak pgn@pgksa.pl
Romuald Meyer meyer@pgksa.pl
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