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Samorządy walczą ze smogiem,  
ale potrzebują wsparcia
środowisko  Smogowy alarm w pierwszej dekadzie stycznia skłonił rząd do poważniejszego zajęcia się 
problemem. To nadzieja dla samorządowców, bo oni zmagają się z nim już od dawna

Krytycznymi dniami były 
niedziela i  poniedziałek 8 
i 9 stycznia. To wtedy smog 
awansował ze statusu uciąż-
liwej, ale jednak tylko cieka-
wostki do ogólnonarodowe-
go problemu. Kolejne miasta, 
jak Kraków czy Warszawa, 
zaoferowały mieszkańcom 
bezpłatną komunikację, 
chcąc ich zniechęcić do uży-
wania prywatnych samocho-
dów. Rybnik zawiesił zajęcia 
w szkołach. Wiele samorzą-
dów apelowało do mieszkań-
ców o pozostanie w domach, 
a Główny Inspektorat Ochro-
ny Środowiska podsumowy-
wał  w poniedziałek: „naj-
wyższe stężenia pyłu PM10 
występują w województwach: 
śląskim, opolskim, małopol-
skim, dolnośląskim i łódz-
kim”. W niedzielę poziom 
alarmowy stężenia zanie-
czyszczeń (dobowe stężenie 
ponad 300 mikrogramów na 
1 m sześc. pyłu PM10) został 
przekroczony w Radomsku, 
Rybniku, Żywcu, Zabrzu, Czę-
stochowie, Wodzisławiu Ślą-
skim. W kolejnych kilkunastu 
miastach stężenie pyłu PM10 
przekroczyło 200 mikrogra-
mów na 1 m sześc. Norma 
dobowa to 50 mikrogramów. 

W nocy z niedzieli na po-
niedziałek w Rybniku padł 
rekord zanieczyszczeń (być 
może światowy) – norma zo-
stała przekroczona o ponad 
3000 proc.! Stan klęski. 

Co się takiego stało? Zdecy-
dowała pogoda. Mroźne po-
wietrze i wysokie ciśnienie 
sprawiły, że zanieczyszczenia 
i pyły nie unosiły się i nie były 
rozwiewane przez wiatr, lecz 
utrzymywały się przy ziemi 
i – niemal dosłownie – dusiły 
mieszkańców. Ale nie pogo-
da była przyczyną. Była tylko 
katalizatorem tej dusznej at-

mosfery. Prawdziwy problem 
to zanieczyszczenie powie-
trza. I chociaż z alarmami 
smogowymi mamy do czy-
nienia dopiero w ostatnich 
miesiącach, sprawa nie jest 
bynajmniej nowa. Problem 
jest zauważalny nie tylko 
w Polsce. „Financial Times” 
nazywa Polskę „europejską 
stolicą smogu”. Według przy-
toczonych przez ten dziennik 
danych Światowej Organiza-
cji Zdrowia w zestawieniu 50 
najbardziej zanieczyszczo-
nych europejskich miast są 
33 polskie miejscowości.

Powody do wszczęcia alar-
mu są tym większe, że w Pol-
sce poprzeczka dla poziomów 
zanieczyszczeń, powyżej 
której ogłaszany jest alarm 
smogowy, jest zawieszona 
znacznie wyżej niż w krajach 
zachodnioeuropejskich. Z wy-
liczeń przygotowanych przez 
przedstawicieli lokalnych 
alarmów smogowych wynika, 
że w roku 2016 w Sosnowcu 
i Dąbrowie Górniczej wystą-
piło odpowiednio 24 i 30 dni 
z zanieczyszczeniem na tyle 
wysokim, że w Paryżu ogło-
szono by alarm smogowy. Po-
dobna sytuacja jest w Katowi-
cach, gdzie obowiązywałby on 
przez 25 dni w 2016 roku. Do 
bijących niechlubne rekordy 
miast zbadanych przez akty-
wistów należą Zabrze i Ryb-
nik. W każdym z nich alarm 
obowiązywałby aż przez 47 
dni w roku. Zgodnie z wy-
liczeniami w Zabrzu tylko 
w styczniu 2016 roku wystą-
piło 14, a w Rybniku 15 dni 
alarmowych według norm 
paryskich.

Małe więcej truje

Kto tak truje? Najprościej 
rzecz ujmując, sami się tru-
jemy. Według raportu Głów-

nego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska za 2015 rok 
za duszną atmosferę od-
powiadają przede wszyst-
kim gospodarstwa domowe, 
a ściślej rzecz biorąc indywi-
dualne ogrzewanie. W przy-
padku pyłów PM 10 to  aż 83,3 
proc. emisji. Udział transpor-
tu w emisji PM10 wynosi 7,4 
proc. Równie alarmujące są 
dane dotyczące zanieczysz-
czeń rakotwórczym benzo(a)
pirenem. „Powtarzający się 
co roku problem z dotrzy-
maniem wartości norma-
tywnych stężeń benzo(a)pi-
renu (BAP) w Polsce wynika 
głównie ze struktury źródeł 
energii wykorzystywanych 
na potrzeby indywidualne-
go ogrzewania budynków” 
– czytamy w raporcie GIOŚ. 
Najwięcej BAP wprowadzają 
do atmosfery: indywidualne 
ogrzewanie budynków (77,9 
proc.), koksownie (15,2 proc.) 
i transport drogowy (5,3 proc.).

Te przygnębiające dane 
wynikają po części z możli-
wości finansowych Polaków 
(węgiel jest wciąż najtańszym 
paliwem), ale po części rów-
nież z niedobrych przyzwy-
czajeń – do domowych pale-
nisk trafia często nie tylko 
węgiel najgorszej jakości (tzw. 
muł węglowy), lecz również 
palne śmieci. Trochę winy 
leży jednak i po stronie ad-
ministracji – do dziś brak 
norm minimalnej jakości pa-
liw stałych (powinno się tym 
zająć Ministerstwo Energii) 
i norm dla kotłów – pracu-
je nad tym resort rozwoju, 
który chce, by od 2018 roku 
w sprzedaży były dostępne 
wyłącznie kotły o najlepszych 
parametrach emisyjnych kla-
sy 5. Dziś spośród około 160 
tys. sprzedawanych rocznie 
kotłów 60–70 proc. stanowią 
najtańsze modele niespełnia-
jące tych norm.  Wymiana ko-
tłów będzie jednak oznacza-
ła znacznie wyższy koszt dla 
konsumentów – zarówno je-
śli chodzi o same urządzenie, 
jak i później paliwa.

Samorządy chcą 
pomagać 

Już teraz wiele samorządów 
oferuje swoim mieszkańcom 
dopłaty do takiej operacji. 
Na przykład władze Krako-
wa finansują mieszkańcom 
wymianę instalacji i ta ofer-
ta spotyka się z coraz więk-
szym zainteresowaniem. 
Do 27 grudnia do Wydziału 
Kształtowania Środowiska 
UMK wpłynęło ponad 5590 
wniosków o likwidację po-
nad 8490 pieców i kotłów 
węglowych. Dla porównania, 
w roku 2015 takich wniosków 

było prawie 2400. Udzielono 
dotacje na kwotę ponad 77 
mln zł. Na 2017 rok w budże-
cie miasta zarezerwowano na 
ten cel kwotę blisko 100 mln 
zł. Aby jednak ostudzić en-
tuzjazm – liczba starych pie-
ców węglowych w Krakowie 
jest szacowana na 20–30 tys. 
W tym tempie ich wymiana 
na bardziej nowoczesne po-
trwa lata. 

Były również realizowane 
programy na poziomie cen-
tralnym – najpopularniejszy 
był program Kawka „Likwi-
dacja niskiej emisji wspie-
rająca wzrost efektywności 
energetycznej i rozwój roz-
proszonych odnawialnych 
źródeł energii” – obecnie nie-
stety wygaszany. W sumie na 
wymianę pieców (chociaż nie 
tylko) przeznaczono 750 mln 
zł. Obecnie nabór wniosków 
o dofinansowanie jest już za-
kończony. Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej realizuje jesz-
cze ponad 20 umów na kwo-
tę przekraczającą 270 mln zł. 
Inwestycje te mają ograniczyć 
emisję szkodliwych pyłów 
PM10 i PM2,5 (po około 800 t 

rocznie każdy) oraz dwutlen-
ku węgla – o blisko 130 tys. t 
rocznie. Bilans Kawki jest po-
zytywny – udało się poprawić 
jakość powietrza w ponad 50 
miastach. Kawka (podobnie 
jak kilka innych programów, 
m.in. Prosument) ma obec-
nie zostać zastąpiony przez 
program Region. Ma on być 
realizowany przez NFOŚiGW 
w ścisłej współpracy z woje-
wódzkimi funduszami. W re-
gionach środki mogą być do-
stępne od I kwartału tego 
roku. Planowana na 2017 rok 
pula pieniędzy wynosi do 40 
mln zł dla zwrotnych form 
dofinansowania.

I tak jednak jest pewien po-
stęp. Uchwalona w ubiegłym 
roku tzw. ustawa antysmogo-
wa (patrz: ramka) dała samo-
rządom pewne narzędzia, by 
ograniczać niską emisję. Już 
korzystają z tego władze ma-
łopolskie. W grudniu zarząd 
województwa przyjął pro-
jekt uchwały antysmogowej 
dla Małopolski. Przewiduje 
on, że od połowy 2017 roku 
w całym regionie nie będzie 
można montować pieców na 
paliwa stałe do ogrzewania 

domów niespełniające norm. 
Powodem pewnego optymi-
zmu jest także fakt, że nawet 
wykorzystując skromne do-
stępne instrumenty, wiele 
jednostek samorządowych 
próbowało radzić sobie z pro-
blemem na własną rękę, jak 
wspomniany już Kraków. Wi-
dać również, że rośnie świa-
domość samorządowców, bo 
walkę ze smogiem podejmują 
gminy, którym ten problem 
wydaje się obcy – np. Gdy-
nia, która według Inspek-
cji Ochrony Środowiska jest 
czwartym pod względem czy-
stości powietrza miastem 
w Polsce (liderem jest Słupsk). 

– Problem smogu nie wy-
stępuje w Gdyni. Nie są rów-
nież przekroczone warto-
ści referencyjne dla pyłów 
i gazów w zainstalowanych 
w mieście stacjach pomiaro-
wych. Przeciwdziałając jed-
nak przyszłym zagrożeniom, 
miasto nakłania mieszkań-
ców do wymiany źródeł 
ogrzewania domów i miesz-
kań na bardziej przyjazne 
środowisku – mówi Marek 
Stępa, wiceprezydent Gdyni. 

dokończenie na str. 3

Organizatorzy

Ustawa antysmogowa to w istocie nowelizacja art. 96 
prawa ochrony środowiska. Nowelizacja mała, ale istotna, 
dała bowiem prawo samorządom, by same mogły określić, 
jakim paliwem będzie można palić w piecach, i wyznaczyć 
standardy techniczne dla kotłów. A zdecydują o tym sejmiki 
wojewódzkie na mocy uchwał. Będą one mogły uchwalić 
zakaz stosowania określonych instalacji, w których nastę-
puje spalanie. Uchwała będzie musiała jednak określić np. 
granice obszaru objętego ograniczeniami. Poza tymi wy-
mogami uchwała będzie mogła też ustalić czas obowiązy-
wania ograniczeń w ciągu roku. Samorządy będą mogły 
określić rodzaje podmiotów bądź instalacji, które będą wy-
łączone z ograniczeń lub zakazów. 
Wcześniejsze regulacje nie dawały takiej elastyczności. Na 
przykład samorząd krakowski mógł jedynie zakazać uży-
wania określonego paliwa – w tym przypadku węgla. Woje-
wódzki Sąd Administracyjny i tak uchylił jednak ten zakaz, 
twierdząc, że nie jest dopuszczalny. Gdyby bowiem zakazać 
palenia węglem w domowych piecach, takim zakazem 
trzeba byłoby też objąć miejscowe elektrociepłownie. 

Paliwo w ustawie
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energooszczędność Bezpieczeństwo energetyczne to oprócz rozbudowy mocy i zwiększania produkcji energii także 
jej efektywne wykorzystanie. Ułatwić ma to m.in. obowiązująca od października 2016 roku nowa ustawa 
o efektywności energetycznej 

Ograniczenia w dostawie 
energii, jakie w sierpniu 
2015 r. przeżyła Polska, na-
siliły dyskusję o bezpieczeń-
stwie energetycznym i budo-
wie nowych mocy. Skądinąd 
słusznie. Są jednak i inne spo-
soby na poprawę stanu zaopa-
trzenia w energię – może nie-
co mniej spektakularne niż 
wielkie inwestycje, ale mogą 
być co najmniej równie sku-
teczne. Większa efektywność 
w wykorzystaniu już produ-
kowanej energii to nie tylko 
oddalenie groźby blackoutu, 
lecz także czystsze środowisko 
(skoro potrzeba mniej energii, 
to i mniej paliw trzeba spalić, 
by wyprodukować potrzebną 
jej ilość) i korzyść dla kiesze-
ni konsumentów. Polska ma 
w tej dziedzinie spory poten-
cjał, a ustawa o efektywności 
energetycznej, która weszła 
w życie w październiku 2016 
r. ma ułatwić jego wykorzy-
stanie. 

Pole do popisu jest – efek-
tywność energetyczna naszej 
gospodarki jest wciąż dwu-
krotnie niższa niż średnia 
unijna. Ma to bezpośrednie 
przełożenie na finanse: jeste-
śmy krajem, w którym wy-
datki na zaopatrzenie w wodę 
i energię elektryczną są naj-
większe w Europie. Więk-
szość – aż 90 proc. – gmin 
w Polsce uważa, że zbyt wy-

sokie. Można je ograniczyć? 
Można. Tyle że nie mówi-
my już o wielkich inwesty-
cjach, lecz o tysiącach drob-
niejszych działań i inicjatyw. 
One również są kosztowne, 
ale w ostatecznym efekcie 
bardzo opłacalne. 

Co mogą zrobić samorządy? 
Wiele. W grę wchodzą pro-
gramy termomodernizacyj-
ne budynków ograniczające 
zapotrzebowanie na energię, 
wspieranie tzw. inteligent-
nych budynków (oszczędniej 
zarządzających energią), inte-
ligentne oświetlenie uliczne. 
Spory potencjał dla oszczęd-
ności kryje się w gospodarce 
wodno-ściekowej, gdzie moż-
na z jednej strony zmniejszać 
ilość energii potrzebnej do 
oczyszczania ścieków dzięki 
nowym technologiom, z dru-
giej – zmniejszać zużycie po-
przez zwykłą oszczędność. 

Samorządy podejmują ta-
kie działania od dawna, by 
wspomnieć tylko programy 
termomodernizacyjne czy 
chociażby dopłaty do wymia-
ny okien i prace nad inteli-
gentnym oświetleniem ulic. 
Większość tych działań wy-
nikała z prostego rachunku 
ekonomicznego i dostępności 
unijnych funduszy na dopła-
ty. Te motywacje oczywiście 
nie znikną, ale nowa ustawa 
o efektowności energetycz-

nej da gminom dodatkową 
motywację. 

Trzeba przyznać, że i przed 
wejściem w życie nowej wer-
sji ustawy samorządy nie za-
sypiały gruszek w popiele. 
Trudno wymienić tysiące 
inicjatyw, które podjęto, ale 
ich efekty są widoczne go-
łym okiem – np. intensywne 
programy termodernizacyjne 
spowodowały wyraźny spa-
dek zapotrzebowania na cie-
pło sieciowe. Różnego rodzaju 
programy efektywnościowe 
trwają od lat. W Płocku, w for-
mule partnerstwa publiczno-
-prywatnego, zakończyła się 
modernizacja 28 budynków 
oświatowych oraz częściowo 
urzędu miasta, co pozwo-
li zmniejszyć zużycie ener-
gii cieplnej o ponad 25 proc., 
a elektrycznej o blisko 33 proc. 
(oczywiście w skali tych bu-
dynków, a nie całego miasta). 
Formułę PPP wykorzystała 
również podwarszawska Ko-
byłka, gdzie przeprowadzo-
no kompleksową moderniza-
cję energetyczną budynków. 
W Gdyni oszczędność ener-
gii łączy się z oszczędnością 
pieniędzy. Jako jeden z pierw-
szych samorządów w Polsce 
Gdynia od 2013 r. organizuje 
grupowe zakupy energii elek-
trycznej. Oszczędności osią-
gnięte w przetargu na 2016 
rok dla całej grupy zakupowej 

względem cen cennikowych 
wyniosły 50 proc. (ok. 14 mln 
zł dla grupy, w tym Gdynia 
zaoszczędziła około 7 mln zł). 
W 2015 r. powstała również 
grupa zakupowa na dostawy 
gazu ziemnego. Oszczędności 
dla całej grupy w 2016 r. wy-
niosły 23 proc. (około 4,6 mln 
zł, w tym dla samej Gdyni oko-
ło 300 tys. zł). Wskutek uzy-
skania wysokich oszczędności 
w 2016 r. Gdynia zainicjowała 
powstanie kolejnej grupy za-
kupowej gazu – również na 
2017 r. Przystąpiło do niej 19 
jednostek samorządu tery-
torialnego województwa po-
morskiego. Grupowy zakup 
energii elektrycznej w rozbi-
ciu na dostawę i dystrybucję 
pozwolił otrzymać ceny śred-
nio o 48 proc., a gazu o 17,76 
proc. niższe w stosunku do 
standardowych cen cenni-
kowych na rok 2017.

To nie były jedyne dzia-
łania. Siłami powołanego 
1 marca 2014 r. w Urzędzie 
Miasta Gdyni Samodzielnego 
Referatu ds. Energetyki Mia-
sto Gdynia prowadzi system 
monitoringu zużycia ener-
gii. Miasto realizuje polity-
kę modernizacji oświetlenia 
ulicznego i budowy nowych 
energooszczędnych punktów 
oświetlenia. Obecnie tworzy 
również system informatycz-
ny do gromadzenia danych 

dotyczących zużycia energii, 
jak np. faktury za prąd, w za-
rządzanych przez siebie bu-
dynkach. Podobne systemy 
posiada dopiero kilka gmin 
w Polsce. A czekają nowe wy-
zwania. 

Nowelizacja ustawy o efek-
tywności energetycznej dała 
możliwość tworzenia kla-
strów energetycznych. Na-
łożyła jednak na gminę do-
datkowe obowiązki. Jednym 
z nich jest obowiązek publi-
kowania informacji o dzia-
łaniach mających na celu 

podnoszenie efektywności 
energetycznej, a w tym za-
kresie wdraża się liczne pro-
jekty. 

– W Gdyni najważniej-
sze z nich to: kompleksowa 
modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności pu-
blicznej oraz komunalnych 
mieszkalnych i rozwój zrów-
noważonego transportu po-
przez zakup ekologicznego 
taboru wraz z rozbudową 
infrastruktury trolejbusowej 
– zapowiada Marek Stępa, wi-
ceprezydent miasta.

Nie tylko produkować energię,  
lecz także ją oszczędzać

Obowiązująca od 1 października 2016 r. ustawa o efek-
tywności energetycznej zobowiązuje przedsiębiorstwa 
energetyczne, niektórych odbiorców końcowych oraz 
gminy i inne jednostki sektora publicznego, do inicjowa-
nia działań mających na celu podnoszenie efektywności 
energetycznej.
Ustawa nakłada na jednostki sektora publicznego, w tym 
gminy, obowiązek stosowania co najmniej dwóch środków 
poprawy efektywności energetycznej. Takim środkiem 
poprawy efektywności energetycznej w gminie może być 
zgodnie z ustawą umowa z podmiotem zewnętrznym, 
której przedmiotem są realizacja i finansowanie przed-
sięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycz-
nej (np. wspomniane projekty termomodernizacyjne). 
Dodatkowym wymogiem jest kierowanie się wymogami 
efektywności energetycznej przy zamówieniach publicz-
nych – oznacza to, że przy zakupach wszelkich urządzeń 
jednym z podstawowych kryteriów musi być przyszłe 
zużycie energii. 

Dodatkowe obowiązki

Wiatrakowy zawrót głowy
prawo

Uchwalona 
w ubiegłym roku 
ustawa o lokalizacji 
farm wiatrowych była 
ciosem w tę branżę. 
Część ekspertów 
twierdzi, że nie tylko 
zahamuje jej rozwój, 
ale doprowadzi do 
regresu. To kłopot 
nie tylko dla branży 
OZE, lecz również 
samorządów 

Założenia były szczytne 
– niezbyt doskonałe regula-
cje prawne doprowadziły do 
wolnoamerykanki przy lo-
kalizacji elektrowni wiatro-
wych. Nasilały się protesty, 
wiele społeczności uznawa-
ło wiatraki za uciążliwe są-
siedztwo (chociaż gwoli spra-
wiedliwości trzeba przyznać, 
że równie liczna była grupa 
zwolenników) i rząd postano-
wił tę kwestię uporządkować. 
Po pierwsze wprowadził naj-
surowsze w UE zasady loka-
lizacji farm wiatrowych – w 
odległości nie mniejszej niż 
dziesięciokrotność wysokości 
wiatraka, co skutecznie wy-
kluczyło większość dostęp-
nych lokalizacji. Po drugie 
wprowadziło nowe zasady 
opodatkowania siłowni wia-
trowych – do czasu wejścia 

w życie ustawy podatek był 
naliczany od tzw. części bu-
dowlanej. Nowe prawo stano-
wi, że powinien objąć znacz-
nie kosztowniejszą instalację 
prądotwórczą.  To – według 
szacunków Polskiego Stowa-
rzyszenia Energetyki Wiatro-
wej – oznacza ponadtrzykrot-
ny wzrost opodatkowania. 
Dla średniej wielkości farmy 
o mocy 40 MW podatek, który 
w ubiegłym roku wynosił ok. 
1,4 mln zł, w tym wzrośnie do 
4,4 mln zł. 

Na pierwszy rzut oka samo-
rządy powinny zacierać ręce, 
bo to one są beneficjentem 
tego podatku. A jednak tak 
nie jest. Dlaczego? Po pierw-
sze prawo jest sformułowa-
ne bardzo niejednoznacznie. 
Branża wiatrowa ostrzega, 
że z powodu tych niejasności 
część inwestorów obłożonych 
wyższym podatkiem może za-
skarżyć podwyżkę w sądzie. 
Wówczas samorząd musiałby 
zwrócić tę kwotę wraz z od-
setkami. Zamiast zysku była-
by strata. Z tego powodu część 
gmin, w których zlokalizowa-
ne są farmy wiatrowe, zapo-
wiedziało, że podatek będzie 
pobierać na starych zasadach 
i przyznają jednocześnie, że 
muszą się liczyć z zarzutami 
o niegospodarność. Taką de-
cyzję podjęły m.in. Zgorzelec, 
Iłża i Puck. 

Inne samorządy zapowia-
dają, że będą pobierać wyższy 
podatek, licząc na znaczący 

wzrost wpływów. Takie pla-
ny mają gminy Darłowo czy 
Karlino, w przypadku której 
roczne wpływy z podatków 
mają z tego powodu wzrosnąć 
z 4 mln zł do 10 mln zł. Może 
się jednak okazać, że będą 
to iluzoryczne zyski. Bran-
ża wiatrowa jeszcze przed 
uchwaleniem ustawy przeży-
wała trudne chwile za sprawą 
spadku cen energii, ale i tzw. 
zielonych certyfikatów. Ich 
rentowność znacznie spa-
dła. W tej sytuacji wynikają-
cy z nowej ustawy kilkukrotny 
wzrost obciążeń podatkowych 
może być decydującym cio-
sem. Wiele firm może upaść 
bądź wycofać się z inwesty-
cji w Polsce i samorządy będą 
musiały obejść się smakiem.  
To zagrożenie dotyczy zresztą 
wszystkich samorządów, dla 
niektórych właścicieli farm 
wiatrowych już dotychcza-
sowy spadek rentowności 
i mniejszy zakres wsparcia 
wynikający z nowej ustawy 
o OZE może być powodem 
zakończenia przezeń działal-
ności. Byłby to cios dla gmin, 
które na tę formę OZE posta-
wiły, w niektórych dochody 
z podatku gruntowego sięgają 
20 proc. budżetów. 

Jest jeszcze jeden problem. 
Ustawa odległościowa dzia-
ła w obie strony – nie można 
budować wiatraków blisko za-
budowań, ale nie można też 
budować blisko wiatraków. 
Przepisy ustawy w promieniu 

wyliczanym w oparciu o wy-
sokość masztu wraz z turbi-
ną zabraniają powstawania 
nowych budynków mieszkal-
nych, dopuszczając jedynie do 
ich rozbudowy. Jedynym wy-
jątkiem są sytuacje, w których 
zabudowa została przewidzia-
na w miejscowych planach 
zagospodarowania prze-
strzennego, jakie mogą być 
uchwalane w okresie trzech 
lat od wejścia ustawy życie. 
Wiele gmin takich planów nie 
ma, a objęcie planem zagospo-
darowania przestrzennego ca-
łego obszaru gminy wiąże się 
z dużymi kosztami. 

– Skutki gospodarcze nowej 
ustawy są dużo poważniej-

sze, niż uważa ustawodawca, 
i znacząco mogą zahamować 
rozwój części samorządów. 
Jeżeli 15 proc. polskiej ener-
getyki nie będzie bazować 
na odnawialnych źródłach 
energii w 2020 r., naraża-
my się na karę ze strony UE. 
Kara to tylko dodatkowy koszt 
w porównaniu ze wszystki-
mi stratami dla gospodarki, 
zarówno w skali całej gospo-
darki, jak i wielu rodzin, dla 
których farmy wiatrowe to 
źródło utrzymania – oceniał 
w jednym z wywiadów pro-
jekt ustawy Leszek Kuliński, 
przewodniczący Stowarzysze-
nia Gmin Przyjaznych Energii 
Odnawialnej, wójt Kobylnicy. 

Dla zwolenników energii 
wiatrowej pojawiła się jed-
nak ostatnio iskierka nadziei. 
Grupa posłów zaskarżyła na 
początku roku ustawę do 
Trybunału Konstytucyjnego. 
„Posłowie słusznie dostrzegli, 
co wielokrotnie sygnalizował 
PSEW, że zaskarżona ustawa 
godzi w podstawowe prawa 
inwestorów i gmin, na tere-
nie których zlokalizowano lub 
zamierzano zlokalizować far-
my wiatrowe. Mamy nadzie-
ję, że Trybunał Konstytucyjny 
podzieli tę opinię” – czytamy 
w oświadczeniu zarządu Pol-
skiego Stowarzyszenia Ener-
gii Wiatrowej wydanym po 
złożeniu wniosku do TK.
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Elektrociepłownie czekają na zmiany
środowisko Rozwój kogeneracji może być jedną ze skuteczniejszych form ograniczenia zanieczyszczeń 
powietrza. Mimo że UE życzliwie spogląda na ten kierunek, branża w Polsce przeżywa chwile niepewności

Ostatnie tygodnie przynio-
sły falę dyskusji o walce z za-
nieczyszczeniami powietrza. 
Analizowano różne pomysły: 
te już stosowane, jak dopłaty 
do wymiany domowych pa-
lenisk na nowocześniejsze, 
i możliwe, np. regulacje doty-
czące podwyższenia norm dla 
paliw i kotłów stosowanych 
dla celów domowego ogrze-
wania. Ciepłownicy nie mają 
wątpliwości – na terenach 
miejskich jest prostszy sposób 
– rozwój sieci ciepłowniczych. 
Elektrociepłownie trują mniej 
niż domowe paleniska, są też 
jednym z efektywniejszych 
sposobów produkcji energii. 
Według przedstawicieli branży 
podłączenie dotychczasowych 
użytkowników indywidual-
nych instalacji grzewczych 
do miejskiej sieci ciepłowni-
czej może skutkować nawet 
kilkukrotnym obniżeniem 
emisji pyłów. To oczywiście 
jest zdecydowanie łatwiejsze 
w przypadku zwartej zabu-
dowy miejskiej niż na mniej 
gęsto zaludnionych obsza-
rach, ale i tak gra jest warta 
świeczki. 

Przyłączenie do sieci jest 
dobrowolne

Aktualnie przygotowanie 
planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i pali-
wa gazowe jest obowiązkiem 
gmin, ale to, czy obywatel 
z tej oferty skorzysta, zależy 
tylko od niego. Dlatego np. 
Jacek Szymczak, prezes Izby 
Gospodarczej Ciepłownictwo 
Polskie, uważa, że zasadne by-
łoby rozważenie obligatoryj-
ności podłączenia odbiorców 
do sieci ciepłowniczych.

Warto też wspomnieć, 
że sprawność kogeneracji, 
czyli skojarzonego wytwa-
rzania energii elektrycznej 
i ciepła, jest znacznie wyż-
sza niż w przypadku trady-
cyjnej energetyki. Ciepłow-

nicy wspominają nawet o 80 
proc. (dla porównania budo-
wane obecnie nowoczesne 
bloki węglowe w Jaworznie 
i Opolu mają mieć sprawność 
około 45 proc.), ale trzeba pa-
miętać, że dotyczy to pełne-
go wykorzystania mocy, czyli 
np. elektrociepłowni prze-
mysłowych, w których para 
wykorzystywana jest przez 
cały rok w procesach tech-
nologicznych. W przypadku 
elektrociepłowni komunal-
nych, gdy latem zapotrzebo-
wanie na ciepło jest mniejsze, 
te wskaźniki nie są już tak im-
ponujące. Pojawia się nawet 

problem, co zrobić z wytwo-
rzonym ciepłem.

Przyszłościowy kierunek. 
Na pewno?

Nie zmienia to jednak faktu, 
że elektrociepłownie są efek-
tywnym źródłem i – przynaj-
mniej teoretycznie – jednym 
z priorytetowych kierunków 
rozwoju. Unijne dyrektywy 
wytyczają Polsce jasno spre-
cyzowany cel: do 2030 r. trze-
ba podwoić produkcję energii 
w kogeneracji. Podobne zapisy 
znalazły się również w „Poli-
tyce energetycznej Polski do 
2030 roku”, a jednak ten sektor 
rynku energii jest pogrążony 
w marazmie. 

– Gdyby moce w kogenera-
cji przyrastały tak, jak do tej 
pory, to obawiam się, że to 
podwojenie produkcji energii 
elektrycznej w kogeneracji do 
2020 r. nie zostanie osiągnięte 
– prognozowała podczas ostat-
niego Europejskiego Kongre-
su Gospodarczego Małgorzata 
Mika-Bryska z Departamentu 
Energetyki w Ministerstwie 
Energii. 

Marazm wynika przede 
wszystkim z atmosfery nie-
pewności – kogeneracja jest 
obecnie na ruchomych pia-
skach, jeśli chodzi o formy 
wsparcia. Jego system był 

już dwukrotnie zmieniany 
w ostatniej dekadzie, obecny 
wygasa w 2018 r. i nie wiado-
mo, jaki będzie nowy. W takich 
warunkach (w przypadku du-
żych elektrociepłowni i kilku-
letnim cyklu inwestycyjnym, 
a trzeba brać pod uwagę rów-
nież rozwój sieci ciepłowni-
czej) nie można się dziwić, 
że rozwój kogeneracji mocno 
w ostatnich latach przyha-
mował. 

– Dzisiaj w zasadzie nie ma 
warunków do inwestowa-
nia w kogenerację, w związ-
ku z tym, że dotychczasowy 
system wsparcia w postaci 
żółtych i czerwonych certy-
fikatów kończy się w 2018 r. 
Pracujemy w ramach czterech 
organizacji pozarządowych 
nad nowym mechanizmem 
wsparcia po roku 2018. Mamy 
przygotowany system aukcyj-
ny dla nowych jednostek koge-
neracyjnych. Jest dylemat: jak 
utrzymać produkcję w istnie-
jących jednostkach kogenera-
cyjnych, szczególnie w blokach 
gazowo-parowych – alarmo-
wał podczas Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego Ma-
rian Babiuch, prezes Polskiego 
Towarzystwa Elektrociepłowni 
Zawodowych.

Niepewność co do obo-
wiązujących reguł sprawia, 

że ewentualni inwestorzy 
wstrzymują się z decyzjami 
o budowie nowych mocy. 

Paradoksalnie kogeneracja 
– efektywna forma produk-
cji energii – stała się ofiarą… 
oszczędności energii. Inten-
sywne programy termomo-
dernizacyjne w polskich mia-
stach, ocieplanie budynków, 
efektywniejsze wykorzystanie 
energii sprawiły, że zapotrze-
bowanie na ciepło zaczęło spa-
dać. Według danych Minister-
stwa Energii produkcja ciepła 
przez przedsiębiorstwa kon-
cesjonowane spadła w ciągu 
10 lat o ponad 15 proc., pomi-
mo iż nastąpił w tym okresie 
16-proc. wzrost długości sieci 
ciepłowniczych. Nie bez zna-
czenia są również taryfy usta-
lane przez URE, które zdaniem 
ciepłowników są zbyt rygory-
styczne dla branży. Według 
danych URE wskaźnik ren-
towności w 2015 r. (danych za 
rok 2016 jeszcze nie ma, ale 
wstępne prognozy nie prze-
widują znaczącego wzrostu) 
ukształtował się na poziomie 
1,46 proc. i obniżył się o 2,17 pkt 
proc. rok do roku.

Cóż pozostaje ciepłowni-
kom? Czekać na nowy sys-
tem wsparcia i ewentualne 
uwzględnienie tego sektora 
w rynku mocy. 

Pierwsze systemy wsparcia dla kogeneracji pojawiły się w 2007 
r. i były po części efektem przystąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej, która preferowała ten kierunek rozwoju energetyki. 
Podstawą jego funkcjonowania były certyfikaty pochodzenia. 
Pojawiły się wówczas żółte, czerwone i fioletowe (od 2010 r.) 
certyfikaty.  Żółte przeznaczone były dla wytwórców produ-
kujących energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji 
w instalacjach opalanych paliwami gazowymi, fioletowe – dla 
wytwórców energii z metanu i biogazu, czerwone – w prakty-
ce dla elektrociepłowni węglowych.  Pod koniec 2012 r. system 
czerwonych i żółtych certyfikatów wygasł, co spowodowało 
ostre hamowanie rynku. Od połowy 2014 r. przywrócony został 
(chociaż z pewnymi korektami) system świadectw pochodze-
nia dla kogeneracji gazowej i węglowej. To doprowadziło do 
powolnej odbudowy rynku.

Chwiejne wsparcie

dokończenie ze str. 1

– Gdynia jako jedna 
z pierwszych gmin zajęła się 
udzielaniem fachowego do-
radztwa w tym zakresie i do-
tacji już blisko 17 lat temu. 
Można je otrzymać także na 
zakup i montaż odnawial-
nych źródeł energii, takich 
jak: panele fotowoltaiczne, 
kolektory słoneczne czy si-
łownie wiatrowe, a także 
pompy ciepła. Jest to jed-
no z wielu działań w zakre-
sie likwidacji niskiej emisji 
w mieście. Gdynia od 2014 
roku uczestniczy w konkur-
sie organizowanym przez 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Gdańsku „Czy-
ste powietrze Pomorza”, 
z którego środki całkowicie 
przekazywane są na dotacje. 
W latach 2012–2016 zawarto 
łącznie 424 umowy na kwo-
tę prawie 1,5 mln zł. z czego 
92,7 tys.zł pochodziło z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku – dodaje.

Miasto przeprowadza rów-
nież regularne akcje informa-
cyjne i promocyjne. Ostatnia 
„Daj się ogrzać. Przyłącz się 
do Ciepłolubnych” – zakoń-
czona w połowie grudnia 
– zachęcała mieszkańców 
Gdyni do likwidacji pieców 
węglowych i podłączania się 
do miejskiej sieci ciepłow-
niczej.

Walka ze smogiem to kwe-
stia zmiany przyzwyczajeń, 
ale i pieniędzy – znaczna 
część trucicieli to ludzie 
ubodzy, których nie stać nie 
tylko na nową instalację, ale 
i na wyższe koszty ogrze-

wania. Dlatego samorządy, 
przymierzając się do walki 
ze smogiem, muszą brać pod 
uwagę także ten aspekt. To 
między innymi dlatego ocze-
kują od rządu kolejnych re-
gulacji, które ułatwiłyby im 
to zadanie. W lipcu ubie-
głego roku 16 samorządów 
podpisało się pod apelem do 
władz państwowych, w któ-
rych domagają się m.in. 
wprowadzenia na poziomie 
państwowym norm dla paliw 
i kotłów, wyposażenie lokal-
nych władz samorządowych 
w możliwość tworzenia stref 
ograniczonej emisji komu-
nikacyjnej, umożliwienie 
czasowych zmian organiza-
cji ruchu drogowego w celu 
ograniczenia lokalnego ru-
chu pojazdów samochodo-
wych poprzez wprowadza-
nie ruchu naprzemiennego 
z rejestracjami parzystymi 
i nieparzystymi w okresie 
występowania epizodów 
z podwyższonymi zanie-
czyszczeniami, a także po-
przez wprowadzenie zakazu 
ruchu samochodów przewo-
żących mniej niż trzy oso-
by w okresie występowania 
epizodów z podwyższonymi 
zanieczyszczeniami. 

„Musimy działać szybko. 
Komisja Europejska pod ko-
niec 2015 roku skierowała do 
Trybunału Sprawiedliwości 
UE skargę przeciwko Polsce 
za długotrwałe łamanie norm 
jakości powietrza zapisanych 
w dyrektywach Unii Euro-
pejskiej” – czytamy w apelu 
samorządowców. Podobna 
skarga została skierowana 
przeciwko Bułgarii. Wyrok 
ma zapaść na dniach. Może 
być smutną przestrogą. 

Samorządy walczą ze smogiem, 
ale potrzebują wsparcia

  REKLAMA
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Samorządy elektromobilne
komunikacja Samochody należą do największych miejskich trucicieli i współsprawców alarmów smogowych. 
Dlatego ograniczenie ich szkodliwego wpływu na środowisko to jeden z samorządowych priorytetów

Gdy wicepremier Mateusz 
Morawiecki ogłaszał ambit-
ny cel, by do 2025 r. po pol-
skich drogach jeździł już 1 
mln elektrycznych aut, scep-
tycy podnieśli natychmiast 
wiele (skądinąd niezupełnie 
bezzasadnych) wątpliwości. 
Wskazywano na zaporowe 
dziś ceny aut elektrycznych, 
brak infrastruktury, niedo-
skonałą technologię. Pojawia 
się też pytanie, czy wystarczy 
nam na te plany energii, biorąc 
pod uwagę, że wciąż konieczna 
jest budowa nowych bloków.

– Powodzenie rozpoczę-
tego niedawno projektu 
rozwoju elektromobilno-
ści może zwiększyć zużycie 
energii w Polsce o 12–15 proc. 
– przyznawał minister energii 
Krzysztof Tchórzewski pod-
czas Forum Ekonomicznego 
w Krynicy-Zdroju.

Koło zamachowe

Co do jednego większość eks-
pertów jest zgodna – plany 
rozwoju elektromobilności 
mają największe szanse po-
wodzenia właśnie na pozio-
mie samorządowym. Może 
wchodzić w grę zakup całych 
flot elektrycznych dla trans-
portu miejskiego, co powin-
no obniżyć koszty. Zresztą 
program e-bus jest jednym 
z elementów Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju 
wicepremiera Morawieckie-
go. Według tego dokumentu 
program e-Bus ma na celu 
stworzenie polskiego auto-
busu elektrycznego, którego 
kluczowe komponenty, takie 
jak bateria, falownik, układ 
napędowy oraz infrastruktu-
ra ładująca, będą produkowane 
w kraju przy wsparciu rodzi-
mego potencjału naukowo-ba-
dawczego. Realizacja projektu 
doprowadzi do powstania pol-
skiego rynku autobusów elek-
trycznych o wartości 2,5 mld 
zł rocznie. Warto wspomnieć, 
że dobry początek został zro-
biony jeszcze przed ogłosze-
niem tego dokumentu – So-
laris Bus ma w swojej ofercie 
elektryczne pojazdy, a ostatnio 
do wyścigu dołączył Ursus. Ale 
nawet najlepszy produkt nie 
obędzie się bez odbiorcy. Rząd 

wyraźnie liczy na samorządy 
w tej sprawie. Resorty rozwo-
ju oraz energii wraz z Polskim 
Funduszem Rozwoju zaprosiły 
władze polskich miast i gmin 
do współpracy na rzecz two-
rzenia w Polsce warunków do 
rozwoju branży elektromobil-
ności. Wstępem do tej współ-
pracy miałby być list intencyj-
ny w sprawie wprowadzania 
pojazdów elektrycznych do 
komunikacji miejskiej.  

Nie jest to jedyny obszar, 
gdzie samorządy mogą rozwi-
jać elektromobilność – wszak 
są różne służby komunalne 
(pogotowie wodociągowe, 
miejskie spółki, straż miej-
ska), które codziennie poru-
szają się w granicach miasta, 
a więc pokonują stosunkowo 
nieduże odległości. Przy wciąż 
jeszcze dość krótkim zasięgu 
aut elektrycznych właśnie ta-
kie instytucje mogłyby  być od-
biorcą takich bezemisyjnych 
pojazdów. 

Widać, że w takich poten-
cjalnych klientów celują kon-
cerny energetyczne. W ramach 
podpisanego w grudniu po-
rozumienia między wojewo-
dą łódzkim a PGE koncern 
zobowiązał się, że stworzy 
sześć publicznych stacji łado-
wania oraz zaoferuje usługę 
instalacji i zarządzania wol-
nymi stacjami ładowania dla 
klientów flotowych. „Celem 
pilotażu w Łodzi jest wery-
fikacja modelu biznesowego 
opartego na samochodach 
flotowych i możliwości jego 
replikacji w innych lokaliza-
cjach oraz zdobycie przez GK 
PGE kompetencji do pełnienia 
roli inwestora i operatora in-
frastruktury ładowania oraz 
sprzedawcy usługi ładowania. 
PGE będzie zarządzać infra-
strukturą ładowania, świad-
czyć usługę szybkiego łado-
wania oraz powiększać skalę 
biznesu i udoskonalać ofertę 
dla klientów” – czytamy w ko-
munikacie spółki, która jako 
swoich potencjalnych klien-
tów wymienia firmy usługo-
we (np. logistyczne, korporacje 
taksówkarskie) i urzędy dzia-
łające na terenie Łodzi. Skądi-
nąd same wielkie firmy – nie 
tylko energetyczne – mogą też 

w swoich flotach upowszech-
niać elektromobilność – takie 
auta testuje w swojej flocie już 
np. Tauron Polska Energia.  

Obawy i bariery

Jedyne, do czego można mieć 
wątpliwość, to czy rząd nie li-
czy na samorządy za bardzo. 
Mimo stosunkowo dużego za-
interesowania elektromobil-
nością (aktywność w tej dzie-
dzinie deklaruje jedna trzecia 
gmin), rządowe plany budzą 
obawy. Chociaż Związek Po-
wiatów Polskich przyklaskuje 
samej idei, uważa jednak, że 
od samorządów wymaga się 
zbyt wiele. 

„Po analizie przedstawio-
nych przez ministerstwo do-
kumentów widać (…) dążenia 
ustawodawcy do tworzenia 
planu obligatoryjnie w opar-
ciu głównie o administrację 
publiczną, w tym jednostki 
samorządu terytorialnego. 
Należy zdecydowanie powie-
dzieć, że wprowadzaniem obo-
wiązku dla instytucji publicz-
nych udziału samochodów 
elektrycznych we flotach na 
poziomie co najmniej 50 pro-
cent do 2025 r. powinno być 

jednym z celów ustawodawcy, 
a nie założonym obowiązkiem” 
– czytamy w stanowisku ZPP. 
„Zwracamy uwagę, że ustawa 
(...) wymóg będzie skutecznie 
ograniczała samorządy, nie da-
jąc im innych korzystnych in-
strumentów” – ocenia związek.

W jednym samorządowcy 
mają niewątpliwie rację – bez 
zachęt i systemu wsparcia 
elektromobilność w Polsce 
się nie rozwinie. Przyznaje 
to zresztą sam resort energii 
– w rządowych dokumentach 
można znaleźć symulację, we-
dług której bez wsparcia dla 
rozwoju elektromobilności 
w 2025 roku będzie zaled-
wie trochę ponad 1,5 tys. aut 
elektrycznych. Samorządow-
cy obawiają się zatem, by nie 
przygniotły ich koszty bycia 
kołem zamachowym ambitne-
go skądinąd programu. 

Wydaje się, że mogą liczyć 
na pewne zrozumienie.  

– Władze lokalne potrzebują 
wsparcia w zakresie budowy 
infrastruktury i obsługi bate-
rii. Konieczne jest wypracowa-
nie nowych modeli bizneso-
wych w tym obszarze – mówił 
wiceminister energii Michał 

Kurtyka podczas październiko-
wej konferencji „Motoryzacja 
kołem zamachowym polskiej 
gospodarki”. Podkreślał, że ME 
wspólnie z Ministerstwem 
Rozwoju oraz Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju 
chce wspierać wypracowanie 
takich modeli.

Po ulicach wielu polskich 
miast jeżdżą już elektrobu-
sy – na razie można to jesz-
cze traktować jako programy 
pilotażowe. W październiku 
Solaris podpisał umowy na 
dostawę 20 takich pojazdów 
do Krakowa i 16 do Jaworzna, 
miesiąc później Ursus zawarł 
porozumienie w sprawie 10 
autobusów dla Warszawy. A to 
tylko niektóre z przykładów. 

Do rozwiązania są również 
kwestie techniczne – auto-
busy jeżdżą przez kilkanaście 
godzin dziennie, pojawia się 
zatem problem szybkiego ła-
dowania dla tych pojazdów lub 
technologii szybkiej wymiany 
baterii (nie można autobusu 
wyłączyć z ruchu na kilka go-
dzin). Co więcej, jeśli ze stacji 
szybkiego ładowania miałoby 
korzystać jednocześnie kilka 
lub nawet kilkanaście pojaz-
dów, oznaczałoby to skokowy 
wzrost zapotrzebowania na 
moc i konieczność rozbudowy 
infrastruktury energetycznej.  
Solaris proponuje inne rozwią-
zanie – pantograf używany 
tylko na pętli. 

A może trolejbus?

I tak wracamy do starego i za-
pomnianego już nieco trolej-
busu, który przecież też jest 
bezemisyjnym pojazdem. To 
rozwiązanie też ma swoje 
wady – trzeba stworzyć od-
powiednią infrastrukturę 
sieciową. Są jednak w Polsce 
miasta, które korzystają z ta-
kiego rozwiązania. Należy do 
nich Gdynia, która ma obecnie 
flotę ok 90 trolejbusów i pla-
nuje jej dalszą rozbudowę – o 
30 pojazdów elektrycznych 
(w tym trolejbusów) i zakup 
21 sztuk baterii. Akurat gdyń-
ski samorząd nie celuje obec-
nie w elektryczne autobusy, 
ale zdecydowanie ogranicza 
emisję. W planach zakupo-
wych jest też 55 autobusów 

spełniających normę emisji 
Euro-6 zasilanych olejem na-
pędowym. Takie zakupy dają 
podwójną korzyść dla środo-
wiska. Z jednej strony zmniej-
sza się emisja spalin z taboru 
miejskiego, z drugiej – jego 
rozwój może stanowić zachętę 
do przesiadania się z własnych 
aut do komunikacji miejskiej, 
a to oznacza jeszcze większe 
korzyści dla środowiska. 

– Gdynia w ubiegłym roku 
była organizatorem Civitas 
Forum, jednego  z najważ-
niejszych wydarzeń promu-
jących ideę zrównoważonej 
mobilności miejskiej w Eu-
ropie. Konferencja ta odby-
wała się w Polsce dopiero po 
raz drugi w historii. Siedem 
lat wcześniej jej gospodarzem 
był Kraków – mówi Katarzy-
na Gruszecka-Spychała, wice-
prezydent Gdyni. – To ogrom-
ne wyróżnienie dla naszego 
miasta, ale nie spadło nam 
ono z nieba. Gdynia od lat jest 
wiodącym partnerem Civitas. 
Prowadzimy szereg projektów, 
które sprawiają, że transport 
w naszym mieście należy do 
najczystszych w Europie. Ko-
munikacja miejska w dużej 
mierze oparta jest tu na tro-
lejbusach, a w taborze autobu-
sowym mamy pojazdy na gaz 
ziemny (CNG). Z kolei inno-
wacyjne rozwiązania zastoso-
wane w trakcji trolejbusowej 
pozwalają odzyskiwać energię 
wytwarzaną podczas hamo-
wania pojazdów. Daje to rocz-
ną oszczędność blisko 70 ton 
węgla. Od 2016 roku funkcjo-
nuje też TRISTAR, czyli sys-
tem inteligentnego zarządza-
nia ruchem. Daje on priorytet 
komunikacji zbiorowej, a w sy-
tuacjach większego natęże-
nia ruchu pozwala na stero-
wanie sygnalizacją miejską. 
System obejmuje wszystkie 
trzy miasta naszej aglome-
racji. Coraz większe nakłady 
przeznaczamy też na budo-
wę rozwiązań przyjaznych 
rowerom. To nie tylko ścież-
ki, ale też kontrapasy, stacje 
serwisowe, parkingi rowero-
we i przede wszystkim Strefa 
Tempo 30, którą wprowadzi-
liśmy w całym Śródmieściu 
– dodaje wiceprezydent Gdyni.

Odnawialne źródła... dla wytrwałych
środowisko Rozwój 
OZE może stanowić 
szansę na rozwój 
dla samorządów, 
zwłaszcza tych 
najmniejszych

Ani branża OZE, ani ewentual-
ni beneficjenci jej rozwoju nie 
mają w Polsce łatwego życia. 
Powodem jest niestabilność 
przepisów. Dość wspomnieć, 
że prace nad ustawą o OZE 
trwały kilka lat, a gdy wreszcie 
udało się ją uchwalić, w ubie-
głym roku doszło do jej poważ-
nej nowelizacji. Gdy dodamy 
do tego spadające na łeb, na 
szyję ceny dotychczasowego 
instrumentu wsparcia, czyli 
zielonych certyfikatów, i dra-
styczną tzw. ustawę antywia-
trakową, widać, że planowa-
nie inwestycji w OZE jest u nas 
sportem ekstremalnym. Sa-
morządów to jednak nie znie-

chęca. Z jednej strony starają 
się pozyskiwać takie inwesty-
cje na swoim terenie, z drugiej 
same je wspierają, coraz czę-
ściej wprowadzając i realizując 
programy gminne mające na 
celu wsparcie inwestycji opar-
tych na OZE.

Gminy mają możliwość 
przeznaczenia części pie-
niędzy z własnego budżetu 
na rozwój działań proekolo-
gicznych, w tym indywidual-
nych inwestycji mieszkańców 
w technologie OZE. Najczęściej 
jest to jednorazowe dofinanso-
wanie, np. do instalacji pane-
li fotowoltaicznych. Korzyści 
z takich inwestycji jest wiele 
– od mniej zanieczyszczone-
go powietrza aż po znaczące 
oszczędności na opłatach za 
energię. Na przykład Ustro-
nie Morskie dzięki farmie fo-
towoltaicznej ograniczyło wy-
datki na energię elektryczną 
o około 80 proc. 

Warto również dodać, że in-
westycje w OZE często przyno-
szą dodatkowe miejsca pracy, 
a co za tym idzie, zwiększają 
przychody gmin. Są samorzą-
dy, które bardzo mocno zaan-
gażowały się w tego typu dzia-
łalność.

Przywoływanym przez wie-
le lat przykładem gminy, któ-
ra  postawiła wyłącznie na lo-
kalną energetykę, są Kisielice 
w województwie warmińsko-
-mazurskim. Energię wytwa-
rzają tam farma wiatrowa 
oraz lokalna biogazownia 
rolnicza i farma fotowolta-
iczna. Takie rozwiązania są 
możliwe do zastosowania 
w nowej skali, ale ich rozpo-
wszechnienie może stano-
wić cichą rewolucję w pol-
skiej energetyce. Oznacza 
bowiem zmianę jej modelu 
w kierunku energetyki roz-
proszonej – korzystnej za-
równo ze względu na sta-

bilność całego systemu, jak 
i jego efektywność. Przy wielu 
niewielkich źródłach energii 
można znacząco ograniczyć 
straty na przesyle energii. 

Takie formy OZE preferu-
je zresztą resort energii – we 
wspominanej ubiegłorocznej 
nowelizacji ustawy dość moc-
ny nacisk został postawiony 
na tzw. klastry energetyczne.

Jednak i duże gminy mogą 
wspierać OZE. Prezydent Gdy-
ni objął patronatem projekt 
badawczy „ENERGA Living 
Lab” realizowany przez Enspi-
rion. W ramach projektu zain-
stalowano 30 odnawialnych 
źródeł energii – 22 zestawy pa-
neli fotowoltaicznych i osiem 
siłowni wiatrowych na budyn-
kach mieszkalnych. Gdynia 
jest również członkiem ruchu 
„Więcej niż Energia – Energe-
tyka Obywatelska”. Do zadań 
ruchu należą przede wszyst-
kim działania wspierające roz-

wój energetyki obywatelskiej, 
czyli energetyki obejmującej 
wszystkie formy wytwarzania, 
a także oszczędzania energii, 
w które zaangażowani są oby-
watele miasta.

Samorządy coraz śmielej 
czerpią również z rozwiązań 
zagranicznych wprowadza-
nych w takich krajach, jak 
Niemcy, Dania czy Wielka 
Brytania, gdzie energetyka 
obywatelska jest znacznie bar-
dziej rozwinięta. Wiele z nich 
uczestniczy w międzynaro-
dowych sieciach samorządo-
wych, takich jak Porozumienie 
Burmistrzów, Sojusz Klima-
tyczny czy Energy Cities.

Bez stabilnego prawa 
i wsparcia ze strony admi-
nistracji państwowej nawet 
dobre chęci samorządów 
mogą nie wystarczyć. Często 
nie mają one wystarczające-
go zaplecza merytorycznego 
i finansowego. A jak widać, 

mają znacznie więcej pomy-
słów. Mimo wieloletniej nie-
pewności prawnej energetyka 
odnawialna, w tym prosu-
mencka, rozwijała się dyna-
micznie dzięki inicjatywom 
i wsparciu samorządów. Moż-
na powiedzieć, że pomysł kla-
strów energetycznych też zo-
stał przez rząd skopiowany od 
gmin, a przynajmniej samo-
rządy stanowiły dlań inspira-
cję. Jeżeli zatem rząd zamierza 
rozwijać OZE (w jakiejkolwiek 
formie), pora na jednoznaczne 
wytyczenie kierunków i real-
nych form wsparcia. Na razie 
bowiem panuje zbyt duża nie-
pewność. 

– Zmiany w prawie przeło-
żyły się na nastroje społeczne. 
Mieszkańcy mniej chętnie in-
westują w odnawialne źródła 
energii, gdyż stały się ich zda-
niem mniej opłacalne – mówi 
Marek Stępa, wiceprezydent 
Gdyni. 

Zapotrzebowanie na energię dla elektrycznych aut

Prognozowana liczba pojazdów
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