
W poprzednim wydaniu in−
formowaliśmy, że Rada Miasta
Lędziny, uchwałą nr LIV/ 387/
09 z 28 grudnia 2009 roku,
wstrzymała realizację Progra−
mu Likwidacji Niskiej Emisji
w wariancie kompleksowym.
Zasadnicze powody są dwa. Po
pierwsze: realizacja programu
od 2005 roku przyniosła mia−
stu wymierne efekty: ekologi−

czny (badania stanu powietrza
wskazują, że Gmina Lędziny
znajduje się obecnie w naj−
wyższej klasie czystości po−
wietrza, Klasie A), ekonomi−
czny i estetyczny (coraz rza−
dziej widać kominy kopcące
na żółto−brązowo−czarno). Po
drugie: w związku ze zmiana−
mi w prawie oraz nowymi
ogromnymi inwestycjami
i wiążącymi się z tym koszta−
mi (chodzi oczywiście o budo−
wę kanalizacji miejskiej), mia−
sto – z wielu powodów pra−
wnych i finansowych – nie
może zaciągnąć wysokich kre−
dytów jednocześnie na Pro−
gram Likwidacji Niskiej Emi−
sji oraz uporządkowanie go−
spodarki ściekowej w Gminie
Lędziny. 

Program Likwidacji Niskiej
Emisji został uchwalony głó−
wnie w celu ochrony powie−
trza poprzez zmniejszeniu
emisji zanieczyszczeń do at−
mosfery, pochodzących m. in.
z przydomowych kotłowni.
Program miał być kontynuo−
wany na obecnych zasadach
do roku 2012, ale w związku
z zaistniałą sytuacją nie jest on
już programem priorytetowym
miasta i sens kontynuowania
w szerokiej skali tak koszto−
wnego przedsięwzięcia pozo−

staje pod znakiem zapytania.
Obecnie w kolejce na reali−

zację prac oczekuje ponad 450
osób – ok. 150 w wariancie
podstawowym i ok. 300 w wa−
riancie kompleksowym. Pyta−
nie: co dalej?

Obecny IV etap zostanie do−
kończony w dotychczasowej
formie (wariant podstawowy +
kompleksowy), natomiast no−

we etapy będą realizowane tyl−
ko w wariancie podstawowym
(!) w zakresie:

1) modernizacja kotłowni –
w tym wymiana istniejących
źródeł ciepła na ekologiczne
i energooszczędne nośniki
energii oraz modernizacji za−
sobnika ciepłej wody oraz jego
podłączenia do źródła ciepła,

2) montaż układów solar−
nych,

3) modernizacja instalacji
centralnego ogrzewania.

Mieszkańcy oczekujący do−
tychczas w kolejce na wariant
kompleksowy zostaną powia−
domieni pisemnie o możliwo−
ści przejścia na wariant pod−
stawowy. W związku z tym
nastąpi połączenie kolejek,
a aktualną pozycję na liście
oczekujących będzie można
sprawdzić w Zespole ds. Lik−

widacji Niskiej Emisji od
1 kwietnia 2010 roku. 

Liczba modernizowanych
budynków będzie uzależnio−
na od możliwości finanso−
wych gminy i nie przekroczy
wydatków rzędu 650 000 zł
rocznie. Szacuje się, iż kwota
ta pozwoli na modernizację
ok. 50 budynków rocznie.

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospo−
darki Wodnej w Katowicach
wspiera działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju re−
gionu zgodnie z polityką eko−
logiczną państwa i wojewó−
dztwa. Jednym z celów jest
polepszenie jakości powietrza
atmosferycznego. W dążeniu
do tego celu przewidziano fi−
nansowanie zadań polegają−
cych m. in. na zmniejszeniu
niskiej emisji z procesów spa−
lania paliw, ograniczeniu emi−
sji z pozostałych źródeł prze−
mysłowych i komunalnych,
zastosowaniu odnawialnych
i alternatywnych źródeł ener−
gii oraz ograniczeniu strat
energetycznych obiektów bu−
dowlanych.

Szczególne znaczenie ma
realizacja inwestycji zmierza−
jących do redukcji niskiej emi−
sji. Wszelkie działania mające
na celu zmniejszenie lub elimi−
nację zagrożeń środowiska
wynikających z występowania
niskiej emisji są jednym z głó−
wnych priorytetów dofinanso−
wania inwestycji przez Woje−
wódzki Fundusz.

WFOŚiGW w Katowicach
od 2002 roku wspiera m. in.
wdrażanie programów ograni−
czenia niskiej emisji. Gminy
z terenu województwa śląskie−
go, po opracowaniu i zatwier−

dzeniu uchwałą Rady Gminy
programu ograniczenia niskiej
emisji, mogą ubiegać się o do−
finansowanie z Wojewódzkie−
go Funduszu, z przeznacze−
niem na termomodernizację je−
dnorodzinnych domów mie−
szkalnych, będących własno−
ścią osób fizycznych. Uzyska−
ne w ten sposób środki są na−
stępnie przekazywane przez
Gminy poszczególnym mie−
szkańcom, którzy zgłosili chęć
uczestnictwa w programie oraz
spełniają wymogi formalne.

Prekursorem tych działań
były Tychy. W ramach pro−
gramu realizowanego w la−
tach 2002−2004 spośród ok.
4.500 jednorodzinnych do−
mów mieszkalnych obrzeżach
Tychów, w ogromnej więk−
szości ogrzewanych starymi,
tradycyjnymi kotłami węglo−
wymi, zmodernizowano kot−
łownie w 1.500 budynkach.
Osiągnięte efekty ekologiczne
i ekonomiczne spowodowały
presję właścicieli budynków
jednorodzinnych na władze
miasta, co spowodowało orga−
nizację kolejnej edycji „Kom−
pleksowego programu...”
w latach 2006−2007, co skut−
kowało modernizacją kolej−
nych 700 kotłowni. Realizacja
obu edycji programu, których
koszt wyniósł 24,6 mln zł,
uzyskała wsparcie finansowe
ze środków WFOŚiGW w łą−
cznej wysokości 15,3 mln zł.
Rezultaty osiągnięte w pilota−
żowym programie realizowa−
nym przez Tychy spowodo−
wały duże zainteresowanie
władz samorządowych ogra−
niczeniem emisji zanieczy−
szczeń na terenach swoich
gmin. Do nich dołączyły mię−
dzy innymi Lędziny.
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Dzięki realizacji Programu Likwidacji Niskiej Emisji mamy coraz lepsze powietrze

Lędziny w klasie A

ZZeessppóółł  LLiikkwwiiddaaccjjii  ddss..  NNiisskkiieejj  EEmmiissjjii  iinnffoorrmmuu−−
jjee,,  żżee  oodd  11 lluutteeggoo  rroozzppoocczząąłł  wwyyddaawwaanniiee  uummóóww
ddoo  IIVV  eettaappuu  PPrrooggrraammuu  LLiikkwwiiddaaccjjii  NNiisskkiieejj
EEmmiissjjii..  WW ppiieerrwwsszzeejj  kkoolleejjnnoośśccii  uummoowwyy  bbęęddąą
ppooddppiissyywwaannee  pprrzzeezz  WWyykkoonnaawwccóóww,,  aa nnaassttęęppnniiee
rroozzppoocczznniiee  ssiięę  wwyyddaawwaanniiee  uummóóww  UUcczzeessttnniikkoomm
PPrrooggrraammuu..  OO mmoożżlliiwwoośśccii  ooddbbiioorruu  uummoowwyy  mmiiee−−
sszzkkaańńccyy  bbęęddąą  iinnffoorrmmoowwaannii  tteelleeffoonniicczznniiee..



Zakres programów obejmuje
głównie modernizację kotło−
wni z zastosowaniem niskoe−
misyjnych kotłów węglowych,
a w ostatnim czasie coraz czę−
ściej także kotłów gazowych.
Sporadycznie stosowane są
kotły olejowe, kotły na bioma−
sę i pompy ciepła. Ponadto
znaczna część programów
przewiduje w swoim zakresie
możliwość instalacji systemów
solarnych wspomagających
przygotowanie ciepłej wody
użytkowej w okresie poza se−
zonem grzewczym. W niektó−
rych przypadkach poszerzono
programy o możliwość wyko−
nania termoizolacji przegród
budowlanych, wymiany stolar−
ki okiennej oraz modernizacji
instalacji c. o.

Do chwili obecnej programy
likwidacji niskiej emisji zreali−
zowało lub realizuje 48 gmin,
a WFOŚiGW udzielił im dofi−
nansowania w łącznej wysoko−
ści ponad 100 mln zł!

Wysokość dofinansowania
zależy m. in. od zasad dofinan−
sowania zadań, obowiązują−
cych w WFOŚiGW w roku,
w którym był realizowany pro−
gram oraz od stopnia zanieczy−
szczenia powietrza w danej
gminie. Maksymalna wyso−
kość dofinansowania w róż−
nych latach wahała się od 50
do 75% kosztów kwalifikowa−
nych inwestycji.

Efekt ekologiczny, osiąg−
nięty w wyniku już zrealizo−

wanych lub obecnie realizo−
wanych etapów programów
dla 48 gmin odpowiada ro−
cznemu ograniczeniu zużycia
węgla w wysokości ok. 58.100
ton. Efektem rzeczowym tych
programów jest modernizacja
ponad 11 tys. lokalnych kotło−
wni w jednorodzinnych bu−
dynkach mieszkalnych (w po−
nad połowie obiektów połą−
czona z zabudową instalacji
solarnych, w części budynków
także z termoizolacją oraz
sporadycznie z modernizacją
instalacji centralnego ogrze−
wania).

Poza niewątpliwymi korzy−
ściami, zarówno w skali makro
(odczuwalne zmniejszenie za−
nieczyszczenia powietrza na
obszarze funkcjonowania pro−
gramu) jak i mikro (zwiększe−
nie wygody obsługi oraz po−
prawa komfortu cieplnego
użytkowników zmodernizowa−
nych systemów grzewczych),
należy zwrócić uwagę również
na problemy związane z wdra−
żaniem programów ogranicze−

nia niskiej emisji, narastające
zwłaszcza w ostatnim czasie.

Z jednej strony brak norm
emisji dla stosowanych w bu−

dynkach jednorodzinnych kot−
łów małej mocy, brak też prze−
pisów narzucających moderni−
zację źródeł ciepła w celu do−
stosowania do aktualnych stan−
dardów czy obligujących użyt−
kowników do spalania paliw
dobrej jakości. Nie ma więc
możliwości egzekwowania od
użytkowników systemów
grzewczych zachowań mają−
cych na celu dbałość o środo−
wisko. Z drugiej strony, prob−
lemem jest wzrastająca cena
nośników energii – w tym naj−
częściej stosowanych: węgla
o sortymencie kwalifikujących

go do spalania w niskoemisyj−
nych kotłach węglowych i ga−
zu ziemnego – oraz coraz
większe problemy z dostępno−
ścią odpowiednich sortymen−
tów węgla. Przyczyny te spra−
wiają, że część właścicieli bu−
dynków, pomimo możliwości
uzyskania znacznego wsparcia
finansowego, rezygnuje z wy−
miany źródła ciepła, pozostając
przy eksploatacji przestarza−
łych, niewygodnych w obsłu−

dze kotłów opalanych paliwem
stałym, umożliwiających spa−
lanie węgla o różnym sorty−
mencie, a także odpadów ko−
munalnych, nie bacząc na
szkodliwe oddziaływanie emi−
towanych zanieczyszczeń na
środowisko naturalne i zdrowie
ludzi.

Średnia cena węgla do kot−
łów niskoemisyjnych wraz
z dostawą na przestrzeni ostat−
nich lat wzrosła kilkukrotnie –
w 2002 roku wynosiła ok. 280
zł, w 2005 roku ok. 320 zł, na−
tomiast obecnie wynosi już ok.
640 zł. Cena gazu ziemnego
również znacznie wzrosła – od
kwoty 1 zł/ m3 w 2002 roku,
poprzez 1,1 zł/ m3 w 2005 ro−
ku, aż do kwoty 1,7 zł/ m3.

Oczywiście jeszcze tańsze
jest spalanie węgla niskiej ja−
kości, a zwłaszcza mułów

i śmieci, w kotłach starszej
konstrukcji, jednak mając na
uwadze osiągnięcie wymier−
nych efektów ekologicznych –
co jest możliwe tylko przy za−
chowaniu odpowiedniej jako−
ści paliwa – od 2009 roku Wo−
jewódzki Fundusz dofinanso−
wuje wyłącznie zabudowę
kotłów węglowych retorto−
wych bądź tłokowych, rezyg−
nując z wspierania zabudowy
kotłów komorowych, pomimo

posiadania przez nie certyfika−
tów energetyczno – emisyj−
nych.

W ostatnim okresie, z przy−
czyn niezależnych od WFO−
ŚiGW, który rokrocznie oferu−
je na korzystnych warunkach
wsparcie finansowe dla tego
typu inwestycji, maleje zainte−
resowanie udziałem mieszkań−
ców w programach ogranicze−
nia niskiej emisji, co jest spo−
wodowane głównie wspo−
mnianym wzrostem cen paliw.
Należy jednak żywić nadzieję,
że wzrastająca w społeczeń−
stwie świadomość ekologiczna
oraz względy związane z wy−
godą wynikającą z posiadania
nowoczesnego systemu grzew−
czego wezmą górę i pozwolą
na dalsze owocne działania
w zakresie zmniejszenia nis−
kiej emisji. 
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Strony dofinansowane przez: 

DDoottyycchhcczzaass  nnaa  rreeaalliizzaaccjjęę  PPrrooggrraammuu  NNiisskkiieejj
EEmmiissjjii  mmiiaassttoo  wwyyddaałłoo  ppoonnaadd  1188  mmllnn  zzłł,,  zz cczzee−−
ggoo  1155  mmllnn  zzłł  ssttaannoowwiiłłaa  ppoożżyycczzkkaa  zz WWoojjeewwóó−−
ddzzkkiieeggoo  FFuunndduusszzuu  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa  ii GGoo−−
ssppooddaarrkkii  WWooddnneejj  ww KKaattoowwiiccaacchh))..

Koszt wytworzenia energii z różnych nośników z uwzględnieniem sprawności źródeł ciepła:


