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Wykaz pojltc i skr6t6w uiytych wopracowaniu 

• arsen - pierwiastek chemiczny naleiqcy do grupy 15 w ukladzie okresowym, liczba atomowa 33, 
jeden z metali ci~ikich; wyst~puje w skorupie ziemskiej, tworzy ponad 200 mineral6w, z kt6rych 
najbardziej rozpowszechnione Sq: arsenopiryt, lelingit, orpiment, realgar. Arsen otrzymuje si~ 
przez ogrzewanie rud bez dost~pu powietrza lub przez redukcj~ arszeniku w~glem. Naturalnym 
ir6dlem arsenu Sq erupcje wulkan6w, a w mniejszym stopniu lugowanie skal osadowych 
i magmowych; 

• benzo(a)piren (B(a)P) - jest przedstawicielem wielopierscieniowych w~glowodor6w 
aromatycznych (WWA). BenlO(a)piren wykazuje malq toksycznosc ostrq, zas duiq toksycznosc 
przewleklq, co zWiqzane jest z jego zdolnosciq kumulacji w organizmie. Jak inne WWA, jest 
kancerogenem chemicznym, a mechanizm jego dzialania jest genotoksyczny, co oznaeza, 
ie reaguje z DNA, przy ezym dziala po aktywacji metabolicznej; 

• BAU (z ang. business as usual) - scenariusz, w kt6rym nie przewiduje si~ iadnych dodatkowych 
dzialan w zakresie efektywnosci energetyeznej; 

• CAFE - Clean Air for Europe - program wprowadzony dyrektywq Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/S0/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakosci powietrza i ezystszego powietrza 
dla Europy (w skr6cie okreSlanej mianem dyrektywy CAFE, od nazwy programu CAFE); 

• CORINAIR - CORe INventory of AIR emissions - jeden z program6w realizowanych od 1995 r. 
przez Europejskq Agencj~ Ochrony Srodowiska, obejmujqcy inwentaryzacj~ emisji 
zanieezyszczen do atmosfery. Baza CORINAIR ma za zadanie zbierac, aktualizowac, zarzqdzac 
i publikowac informacje 0 emisji zanieezyszczen do powietrza; 

• ekwiwalent dwutlenku w~gla (CO,.) - jest miarq metrycznij stosowanij do por6wnywania emisji 
r6wnych gaz6w cieplarnianych, opartij na ich potencjale efektu cieplarnianego (GWP). 
W szczeg61nosci parametr ten wyraia istotnosc wplywu danego gazu cieplarnianego na stan 
oCieplenia klimatu, tj. okreSla, jaka ilosc CO, bylaby konieczna dla uzyskania tego samego efektu 
oCieplenia klimatu przez 100 lat. Przykladowo, potencjal globalnego oCieplenia dla metanu (CH,) 
jest 23-krotnie wyiszy nii dla CO" natomiast dla tlenku azotu (NO,) orientacyjnie 300-krotnie 
wyiszy nii dla CO,; 

• EMEP - European Monitoring Environmental Program - opracowany przez Europejskij Komisj~ 
Gospodarezij ONZ przy wsp61pracy SWiatowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) program 
monitoringu, majijcy na celu uzyskanie informacji 0 udziale poszczeg61nych panstw 
w zanieezyszczaniu srodowiska innych panstw, m.in. w celu kontroli wypelniania 
mj~dzynarodowych ustalen i porozumien W sprawie strategii zmniejszania zanieczyszczen na 
obszarze Europy. EMEP posiada 70 pomiarowych stacji Iqdowych na terenie 21 kraj6w Europy; 

• emisja substancji do powietrza - wprowadzane w spos6b lOrganizowany (poprzez emitory) lub 
niezorganizowany (z drag, z hald, skladowisk, w wyniku poiarow lasow) substancje gazowe lub 
pylowe do powietrza na skutek dzialalnosci ezlowieka lub ze ir6del naturalnych; 

• emisja dopuszczalna do powietrza - dopuszczalne do wprowadzania do powietrza rodzaje 
i ilosci substancji zanieezyszczajqcych. Dopuszezalnq emisj~ ustala si~ (poza okreslonymi 
w przepisach wyjqtkami) dla kaidego urzqdzenia, w kt6rym zachodzq procesy technologiezne 
lub Sq prowadzone operacje techniezne powodujqce powstawanie substancji 
zanieezyszczajqcych (irodla substancji zanieczyszczajijcych), emitora punktowego oraz instalacji 
kaidej jednostki organizacyjnej; 

• emisja wterna - zanieezyszczenia pylowe powstajqce w wyn',ku reakcji i procesow zachodzijcych 
podezas transportu na duie odleglosci gazow (SO" NO" NH" oraz lotnych zwiijzk6w 
organieznych) oraz reemisja tj. unoszenie pylu z podloia (szezeg6lnie na terenie miast); 

• gaz cieplarniany (GHG, z ang. greenhouse gas) - gazowy skladnik atmosfery b~dijcy jednij 
z przyezyn efektu cieplarnianego; gazy cieplarniane zapobiegajq wydostawaniu 
si~ promieniowania podezerwonego z planety, pochlaniajqc je i oddajijc do atmosfery, w wyniku 
ezego nast~puje zwi~kszenie temperatury jej powierzchni; do gaz6w cieplarnianych na Ziemi 
zalieza si~ par~ wodnij, dwutlenek w~gla (CO,), metan (CH,), freony (CFe), podtlenek azotu 
(N,O), halon, gazy przemyslowe (HFC, PFC, SF,); 

• GUS - GI6wny Urzqd Statystyezny; 
• GDDKiA - Generalna Dyrekcja Dr6g Krajowych i Autostrad; 

• Imisja substancji - ilosc zanieczyszczen pylowych lub gazowych odbierana przez srodowisko; 
jest miarq stopnia jego zanieczyszczenia definiowana, jako st~zenie zanieczyszczen w powietrzu 
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(wyrazane w jednostkaeh masy danego zanieezyszezenia, na jednostk~ obj~tosci powietrza 
lub w ppm, ppb) oraz jako depozyeja zanieezyszezen - ilosc danego zanieezyszezenia 
osiadajqcego na powierzchni ziemi; 

• NFOSiGW - Narodowy Fundusz Oehrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej; 

• "niska emisja" - jest to emisja pytow i szkodliwyeh gazow poehodz~ea z domowyeh pieeow 
grzewezyeh i lokalnyeh kotiowni w~glowyeh, w ktoryeh spalanie w~gla odbywa si~ 

w nieefektywny sposob. Ceeh~ eharakterystyezn~ niskiej emisjl jest to, ze powodowana jest 
przez liezne irodta wprowadzajqee do powietrza niewielkie ilosci zanieezyszezen. Duia ilose 
komin6w 0 niewielkiej wysokosci powoduje/ ie wprowadzane do srodowiska zanieczyszczenia 
s~ bardzo uc'lqiliwe, gdyi gromadzq si~ wokot miejsea powstawania, a s~ to najez~seiej obszary 
o zwartej zabudowie mieszkaniowej; 

• OZE - odnawialne irodta energii; 
• ozon - jedna z odmian alotropowyeh tlenu (03), posiadaj~ea silne wtasnosei aseptyezne 

i toksyezne. W wyiszyeh warstwaeh atmosfery petni wainq rol~ w poehtanianiu ez~sci 

promieniowania ultrafioletowego doehodz~eego ze stonca do Ziemi, natomiast w przyziemnej 
warstwie atmosfery jest gazem drainiqcym, powoduje uszkodzenie bton biologicznyeh przez 
reakcje rodnikowe z ich sktadnikami; 

• PM10 - pyt (PM- ang. particulate matter) jest zanieezyszczeniem powietrza sktadaj~eym si~ 
z mieszaniny cZqstek statyeh, ciektych lub obu naraz, zawieszonyeh w powietrzu i b~dqeyeh 
mieszaninq substancji organicznych i nieorganicznych. Pyt zawieszony moie zawierae substaneje 
toksyczne, takie jak wielopierscieniowe w~glowodory aromatyezne (m.in. benzo(a)piren), 
metale ei~ikie oraz dioksyny i furany. Czqstki te rOiniq si~ wielkosc'lq, sktadem i pochodzeniem. 
PMlO to pyty 0 srednicy aerodynamicznej do 10 11m, ktore mogq doeierae do gornych drag 
oddechowyeh i ptuc; 

• PM2,S - ez~stki pytu 0 srednicy aerodynamicznej do 2,5 11m, ktore mog~ docierae do gornyeh 
drag oddechowych i ptuc oraz przenikac przez sciany naezyn krwionosnych. Jak wynika 
z raportow SWiatowej Organizaeji Zdrowia (WHO), dtugotrwate naraienie na dziatanie pytu 
zawieszonego PM2,S skutkuje skroceniem sredniej dtugosci iyeia. Szaeuje si~ (2000 r.), ie iyeie 
przeci~tnego mieszkanca Unii Europejskiej jest krotsze z tego powodu 0 ponad 8 miesi~ey. 
Krotkotrwata ekspozycja na wysokie st~ienia pytu PM2,S jest rownie niebezpieczna, powodujqc 
wzrost liezby zgonow z powodu ehorob uktadu oddechowego i krqienia oraz wzrost ryzyka 
nagtyeh przypadkow wymagaj~cych hospitalizacji; 

• POliS - Program Operaeyjny Infrastruktura i Srodowisko; 
• PONE - Program Ograniczania Niskiej Emisji, polegajqcy na wymianie starych koUow, pieeow 

w~glowyeh na nowoczesne koUy w~glowe, retortowe, gazowe, ogrzewanie elektryczne, 
zastosowanie alternatywnyeh irodet energii lub podtqezenie do miejskiej sieci cieptowniezej; 
w ramach PONE likwidowane Sq rowniei lokalne koUownie w~glowe; 

• POP - Program oehrony powietrza, dokument przygotowany w celu okreSienia dziatan 
zmierzajqcyeh do przywroeenia odpowiedniej jakosei powietrza na terenie, na kt6rym 
zanotowano przekroczenia dopuszezalnych st~ien zanieczyszczen; 

• PGN - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta todzi; 

• poziom eelow dtugoterminowych - jest to poziom substaneji, poniiej ktorego, zgodnie 
ze stanem wspotczesnej wiedzy, bezposredni szkodliwy wptyw na zdrowie ludzi lub srodowisko 
jako eatose jest mato prawdopodobny; poziom ten ma bye osi~gni~ty w dtugim okresie ezasu, 
z wyjqtkiem sytuacji, gdy nie moie bye osiqgni~ty za pomoeq ekonomicznie uzasadnionyeh 
dziatan technicznych i technologicznych; 

• pozlom dopuszczalny - poziom substancji, ktory ma bye osi~gni~ty w okreSionym termin',e 
i po tym terminie nie powinien bye przekraezany. Poziom dopuszczalny jest standardem jakosei 
powietrza; 

• poziom doeelowy - poziom substaneji w powietrzu u5talony w eelu unikania, zapobiegania 
lub ograniezania szkodliwego oddziatywania na zdrewie ludzkie i srodowisko jako eatose, ktory 
ma bye osiqgni~ty tam gdzie to mozliwe w okreSionym ezasie, za pomoe~ ekonomicznie 
uzasadnionych dziatan teehnicznyeh i technologicznych; 

• termomodernizacJa - przedsi~wzi~cie majqee na eelu zmniejszenie zapotrzebowania i zuiyeia 
energii eieplnej w danym obiekeie budowlanym. Termomodernizaeja obejmuje zmiany, zarowno 
w systemaeh ogrzewania i wentylaeji, jak i strukturze budynku oraz instalaejaeh 
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doprowadzaj'lcych cieplo. Zakres termomodernizacji, podobnie jak jej parametry techniczne 
i ekonomiczne, okreslane s'l poprzez przeprowadzenie audytu energetycznego. Najcz~sciej 

przeprowadzane dzialania to: docieplanie scian zewn~trznych i stropow, wymiana okien i drzwi, 
wymiana lub modernizacja system ow grzewczych i wentylacyjnych. Zakres moiliwych zmian jest 
ograniczany istniej'lc'l bryl'l, rozplanowaniem i konstrukcj'l budynkow. Za moiliwe i realne 
uznaje si~ srednie obniienie zuiycia energii 0 35%-40% w stosunku do stanu aktualnego; 

• WI OS - Wojewadzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w todzi; 

• WFOSiGW - Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w todzi; 
• zielone miejsca pracy - te, ktore w pewien sposab przyczyniaj'l si~ do ochrony lub odtwarzania 

srodowiska naturalnego. Poj~cie to obejmuje stanowiska pracy slui'lce ochronie ekosystem6w 
i roinorodnosci biologicznej, redukcji zuiycia energii i surowcow naturalnych lub minimalizacji 
produkcji odpadow czy zanieczyszczen; 

• zielone zamowien!a publiczne - (ang. green public procurement - GPP) proces, w ramach 
ktorego instytucje publiczne staraj'l si~ uzyskae towary, uslugi i roboty budowlane, ktarych 
oddzialywanie na srodowisko w trakcie ich cyklu iycia jest mniejsze w porownaniu do towarow, 
uslug i robot budowlanych 0 identycznym przeznaczeniu, jakie zastalyby zamowione w innym 
przypadku. S'l instrumentem dobrowolnym, co oznacza, ie poszczegolne panstwa czlonkowskie 
i organy publiczne mog'l okreslic zakres, w Jakim je wdraiaj'l. Rozwi'lzanie to moie 
bye stosowane wodniesieniu do zam6wien b~dqcych zar6wno powyiej, jak i poniiej progu 
stosowania unijnych dyrektyw w sprawie zamowien publicznych' , 

• irodla emisji liniowe] - (zaliczane do powszechnego korzystania ze srodowiska) to przede 
wszystkim glowne trasy komunikacyjne przebiegaj'lce przez teren wyznaczanej strely; 

• ir6dla emisji powierzchniowej - (zaliezane do powszechnego korzystania ze srodowiska) 
to irodla powoduj'lce tzw. "nisk'l emisj~". Zostaly tu zaliczane obszary zwartej zabudowy 
mieszkaniowej jed no- i wielorodzinnej z indywidualnymi irodlami ciepla, male zaklady 
rzemie,lnicze b'ldi uslugowe oraz obiekty uiytecznosci publicznej wraz z drogami lokalnymi; 

• ir6dla emisji punktowej - (zaliczone do korzystania ze srodowiska) to emitory jednostek 
organizacyjnych 0 znacz'lcej emisji zanieczyszezen, oddzialuj'lce na obszar obj~ty analiz'l. Wsrod 
nich wyst~puj'l zar6wno emitory zlokalizowane na tym obszarze, jak i emitory zlokalizawane 
poza wskazanym obszarem, a maj'lce istotny wplyw na wielkosc notowanych st~ien substancji 
w powietrzu. 

1 II Krajowy Plan Dzia/ari w zakresie zr6wnowaionych zamowieri publicznych no lata 2013.2016", Urzqd Zam6wieri 
Publicznych, Warszawa, 2013. 
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Wybrane skroty 

Klasyfikaeja stref - kryteria dla oehrony zdrowia': 

• A - poziom st~ien nie przekraeza wartosei dopuszezalnej - dzia!ania niewymagane; 

• B - poziom st~ien powyiej wartosei dopuszezalnej, leez nieprzekraezajqey wartosei 
dopuszezalnej powi~kszonej 0 margines toleraneji - konieezne okreslenie obszar6w i przyezyn 
oraz podj~eie dZia!an; 

• C - poziom st~ien powyiej wartosci dopuszezalnej powi~kszonej 0 margines toleraneji -
konieczne opracQwanie POP; 

Klasyfikaeja stref kryteria dla oehrony roslin': 

• 

• 

Inne: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

01 - poziom st~ienia dla ozonu w powietrzu na terenie, gdzie nie zosta! przekroezony poziom 
eelu d!ugoterminowego; 

02 - poziom st~ienia dla ozonu w powietrzu na terenie, gdzie przekroezony zosta! poziom eelu 
d!ugoterminowego. 

As - arsen; 
Cd - kadm; 

CO - tlenek w~gla; 

CO, - dwutlenek w~gla; 
Mg - megagram (1 Mg = 1 tonal, 10' g; 
MW - mega Watt; 
ng - nanogram, 10.9 g; 
NH3 - amoniak; 
NH/ - jon amonowy; 
Ni- nikiel; 
NO, - dwutlenek azotu; 
NO, - tlenki azotu; 
0 3 - ozan; 
Pb-o!6w; 

ppm (ang. parts per milian 'ez~sei na milion') _10"; 
ppb (ang. parts per bifian 'ez~sei na miliard') _10.9

; 

SO, - dwutlenek siarki; 

WWA - wielopierseieniowe w~glowodory aromatyezne (np. 8(a)P); 
llg - mikrogram, 10" g. 

2 Raczna Deena jakosc; powietrza w wojewodztwie f6dzkim w 2017 (., WJO~ t6di 2018. 
3 Raczna Deena jakosc; powietrza w wojew6dztwie f6dzkim w 2017 ('I WIOS Mdt 2018. 
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1. Streszczenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta todzi 

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla miasta lodzi jest dokumentem strategicznym wyznaczajqcym 
gtowne cele i kierunki dziatan w zakresie poprawy jakosci powietrza, efektywnosci energetycznej, 
ograniczenia emisji zanieczyszczen, w tym r6wniez gaz6w cieplarnianych. Plan gospodarki niskoemisyjnej 
dla miasta lodzi jest zintegrowanym planem dziatan majqcym na celu osiqgni~cie standard6w jakosci 
powietrza w perspektywie lat 2015-2030. Zakres tematyczny Planu odnosi si~ do dziatan zar6wno 
inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych w sektorze mieszkalnictwa indywidualnego, budownictwa 
publicznego, gospodarki przestrzennej, zaopatrzenia w ciepto i energi~, transportu prywatnego 
i publicznego. Dziatania zaplanowane w ramach PGN zmierzaj'l do uzyskania efektu ekologicznego 
w postaci ograniczenia emisji substancji do powietrza, redukcji zuzycia energii finalnej. Dziatania zawarte 
w PGN i planowane do wpisania w przysztosci koncentruj'l si~ gt6wnie na: 

• poprawie efektywnosci energetycznej przesytu ciepta poprzez modernizacj~ magistralnych sieci 
cieptowniczych; 

• kompleksowej termomodernizacji budynk6w zgodnie z zakresem wynikaj'lcym z audytu 
energetycznego w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energi~ cieplnq poprzez ograniczanie 
strat ciepta; 

• likwidacji lokalnych irodet ciepla, ktorych irodlem energii cieplnej Sq paliwa stale; 
• optymalnym wykorzystaniu energii cieplnej oraz zwi~kszeniu zasi~gu oddzialywania SleCI 

cieplowniczych poprzez ich modernizacj~ i rozw6j, umoZliwiajqcy podlqczenie bezposrednio 
nowych odbiorc6w ciepta; 

• modernizacji rozdzielczych sieci cieplowniczych wraz z przyt'lczami cieplnymi na wybranych 
osiedlach w lodzi; 

• poprawie efektywnosci energetycznej poprzez zmian~ sposobu zasilania w cieplo polegaj'lcq 
na likwidacji grupowych w~zt6w cieplnych i zamianie ich na indywidualne w~zly cieplne wraz 
z budowq nowych przylqczy cieplnych; 

• optymalizacji sposobu wykorzystania ciepla sieciowego poprzez budow~ systemu zdalnego 
monitoringu oraz sterowania pracq sieci i w~zl6w cieplnych wraz z rozbudowq systemu 
zdalnego odczytu uktad6w pomiarowych ciepla; 

• zwi~kszeniu sprawnosci wytwarzania ciepla poprzez przebudow~ lokalnego ir6dla ciepta 
na ir6dlo oparte na systemie wysokosprawnej kogeneracji; 

• zastosowaniu materialow, sprz~tu i technologii przy modernizacji oraz budowie sieci 
cieptowniczych zmniejszajqcych straty ciepla na przesyle; 

• podniesieniu kultury konsumpcji energii, poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych majqcych 
na celu podniesienie .swiadomosci mieszkancDw; 

• ograniczeniu emisji z transportu poprzez zach~cenie mieszkanc6w do cz~stszego korzystania 
ze srodk6w komunikacji miejskiej. 

Interesariuszami niniejszego dokumentu S'l: 

• lokalna administracja; 
• panstwowe jednostki budzetowe; 
• plac6wki uzytecznosci publicznej np. oswiatowe, kulturalne, sportowe, zdrowotne itp.; 
• przedsi~biorstwa komunalne (miejskie przedsi~biorstwa energetyczne, firmy transportowe itp.); 
• prywatne podmioty dziatajqce w sektorze transportu i mobilnosci; 

• zarzqdcy dr6g; 
• dostawcy energii, przedsi~biorstwa energetyczne; 

• przedsi~biorcy; 

• sp6ldzielnie, wsp61noty i administratorzy budynk6w mieszkalnych; 
• organizacje pozarz'ldowe i inni reprezentanci spoleczenstwa obywatelskiego; 
• osoby fizyczne; 
• inne. 

Priorytetowym celem niniejszego dokumentu jest ograniczenie emisji gaz6w cieplarnianych tj.: dwutlenku 
w~gla, dwutlenku siarki i tlenk6w azotu oraz emisji substancji zanieczyszczajqcych powietrze - pyl6w, 
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w tym pylu zawieszonego PM 10, pylu zawieszonego PM2,S, jak rowniei innych substancji, np. 
benzo(a)pirenu. Jednym z celow jest uzyskanie poprawy efektywnosci energetycznej i zastosowania 
odnawialnych zrode! energii (OZE). Plan gospodarki niskoemisyjnej ma takie na celu popraw~ jakosci 
powietrza poprzez realizacj~ zadari i celow wskazanych przez prawo miejscowe oraz zawartych 
w Programie ochrony powietrza. W zwiqzku z powyiszym Plan gospodarki niskoemisyjnej zawiera opis 
celow strategicznych i celow szczegolowych, a takie okresla horyzont czasowy. Ze wzgl~du na szerok, 
dost~pnosc danych dla roku 2013, przyj~to ten rok, jako ok res bazowy w przeprowadzeniu inwentaryzacji 
emisji dwutlenku w~gla (CO,). 

W Planie przedstawiono przepisy prawa, dokumenty strategicme na poziomie globalnym, unijnym, 
krajowym i regionalnym oraz polskie akty prawne decydujqce a zarzqdzaniu jakosc"iq powietrza. Analiza 
powyiszych materialow pozwolila na precyzyjne i spojne wyselekcjonowanie celow szczegolowych 
i strategicznych oraz nakreslenie sposobu ich osiqgni~cia w perspektywie do 2030 roku. 

Podstawowym wymiarem PGN jest obszar miasta todzi. Plan przedstawia i opisuje lokalizacj~ 

i uksztattowanie badanego obszaru, warunki demograficzne, analiz~ teren6w przekroczen 5ubstancji 
V! 2013 roku wplywajqcych na ochron~ ludnosci, czynniki klimatyczne oddzialujqce na poziom substancji 
w powietrzu, charakterystyk~ uiytkowania terenow. Zwraca takie uwag~ na obszary chronione na mocy 
odr~bnych przepisow. 

Dokument PGN opiera si~ na szczeg610wej diagnozie stanu jakosci powietrza, kt6ra zestala przygotowana 
w oparciu a pomiary prowadzone przez Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w todzi. 

Dokument przedstawia wyniki bazowej inwentaryzacji poszczegolnych substancji zanieczyszczajqcych 
powietrze w podziale na sektory gospodarki. Na poniiszym rysunku przedstawiono procentowy udzial 
sektorow w emisji ekwiwalentu dwutlenku w~gla: sektora budynk6w uiytecmosci publicmej, sektora 
oswietlenia ulicmego, sektora budynkow mieszkalnych, sektora transportu prywatnego i publicznego, 
sektora przemyslu, uslug i handlu. 

0,72% 

III obiekty uzytecznosci 
publicznej 

• mieszkalnictwo 

II przemysf, handel, uslugi 

III oswietlenie uliczne 

III transport prywatny 

f.liI transport publiczny 

Rysunek 1. Struktura emisji CO2 w poszczeg6/nych sektorach w roku bazowym 2013. 
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4,03% 

iii obiekty uzytecznosci 
publicznej 

• mieszkalnictwo 

III przemysf, handel, uslugi 

II oswietlenie uliczne 

45,73% 

II transport prywatny 

w transport publiczny 

Rysunek 2. Struktura emisji CO2 w poszczeg61nych sektorach w roku bazowym 2017. 

Identyfikaeja g!ownyeh irode! i przyezyn emisji zanieezyszezen do powietrza na terenie miasta todzi, 
z uwzgl~dnieniem emisji naplywowej stanowi element szostego rozdzialu. 

Kolejna ez~sc Planu poswi~eona jest m.in. opisowi strategieznyeh dzia!an kierunkowyeh zmierzajqeyeh 
do przywroeenia standardow jakosci powietrza. W dokumencie zastosowano podzial na: energetyk~, 

przemys!, transport (ze szezegolnym uwzgl~dniJniem transportu publieznego), infrastruktur~ uiyteeznosei 
publieznej, gospodarstwa domowe. Nast~pnym wainym punktem jest harmonogram dzia!an: 
krotkookresowyeh, srednio- i d!ugoterminowyeh. Harmonogram zawiera rezultaty ekologiezne 
z przewidywanym wymiarem redukeji emisji substaneji [Mg/rok], przewidywane irodlo finansowania, 
jednostk~ realizujqeq oraz okreslone szaeunkowe koszty. Naleiy jednak zaznaezyc, ii W przypadku 
niektoryeh dzia!an, np. kampanii edukaeyjnyeh spodziewany efekt b~dzie od!oiony w ezasie. Pojawi si~ on 
bowiem, gdy nastqpi wzrost swiadomosei wsrod mies~kaneow. Kampanie edukaeyjne majq na eelu 
ukazanie korzysei zdrowotnyeh i spo!eeznyeh wynikajqeyeh z redukeji emisji z indywidualnyeh systemow 
grzewezyeh, poprawy efektywnosei energetyeznej, zastosowania odnawialnyeh irode! energii oraz 
informowanie 0 granicy czasowej wprowadzenia ograniczen stosowania paliw statych lub innych dziatan 
systemowyeh gwarantujqeyeh utrzymanie poziomu st~ien zanieezyszezen po finalizaeji dzia!an. 
W harmonogramie wskazano takie dzialania dla miasta. 

Zostala rowniei obliezona planowana emisja CO" zuiyeie energii finalnej i produkeja energii z OZE 
w 2020 roku. 

W przedmiotowym dokumencie przedstawiono rowniei potenejalne irod!a finansowania zadan oraz 
proponowane wskainiki monitoringu realizacji PGN. Odniesiono si~ do obszar6w zagroien realizacji Planu 
dziatan gospodarki niskoemisyjnej - przeanalizowano i zestawiono macne i stabe strony, szanse realizacji 
zaproponowanyeh dzialan ezyli dokonano tzw. analizy SWOT realizaeji PGN. 

Realizaeja dzia!an zaplanowanyeh w harmonogramie rzeezowo - finansowym do roku 2020 pozwoli 
na redukej~ zuiycia energii finalnej 0 5,39% (818 790 MWh/rok) i redukej~ emisji CO, 09,78% (549 966) 
MgCO,/rok). Nastqpi rowniei zwi~kszenie udzia!u energii poehodzqeej ze irode! odnawialnyeh 0 0,13% 
(19679,00 MWh/rok). 

tqezny koszt zaplanowanyeh dzialan w glownym harmonogramie rzeezowo - finansowym wyniesie 
7314034,48 tys. zt. 

W eelu wyznaezenia redukeji energii finalnej oraz redukeji emisji CO, do roku 2020 wzi~to pod uwag~ 
efekty ekologiezne i energetyezne z glownego harmonogramu rzeczowo-finansowego (z wy!qezeniem 
zadan, ktoryeh termin realizaeji rozpoczyna si~ po roku 2020) oraz z listy zadan zrealizowanych. 
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2. eel i podstawa wykonania PGN 

Celem Planu jest okreslenie, na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zuzycia energii i emisji 
gaz6w cieplarnianych na obszarze miasta lodzi, dzialan zmierzajqcych do redukcji zuzycia energii, 
zwi~kszenia wykorzystania ir6del odnawialnych oraz ograniczenia emisji gaz6w cieplarnianych wraz 
z ekonomiczno-ekologicznq ocenq ich efektywnosci. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu r6wniez wzmacnianie dzialan na rzecz poprawy jakosci 
powietrza na obszarach, na kt6rych odnotowano przekroczenia poziom6w dopuszczalnych substancji 
w powietrzu poprzez redukcj~ emisji zanieczyszczen (m.in. pyl6w, dwutlenku siarki oraz tlenk6w alOtu). 

Po przyj~ciu PGN przez Rad~ Miasta w lodzi b~dzie okreslal cele strategiczne i szczeg610we oraz dzialania 
dla ich osi'lgni~cia w perspektywie kr6tko-, srednio- i dlugoterminowej wraz ze wskazaniem 
ich szacunkowych koszt6w i przewidywanych ir6del finansowania. Ustalone zostanq r6wniez zasady 
monitorowania i raportowania wynik6w prowadzonej polityki ekologiczno-energetycznej. 

Opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej oraz zaplanowane dzialania przyczyniq si~ do poprawy stanu 
srodowiska i jakosci zycia mieszkanc6w na terenie miasta lodzi. 

PGN realizuje cele jakimi S'l: rozw6j niskoemisyjnych h6del energii, poprawa efektywnosci energetycznej, 
poprawa efektywnosci gospodarowania surowcami i materialami, rozw6j i wykorzystanie technologii 
niskoemisyjnych. 

Podstaw'l formalnq opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta lodzi jest umowa pomi~dzy 
miastem l6di, a firmq ATMOTERM S.A. zawarta w dniu 15 kwietnia 2015 r., wynikajqca z realizacji przez 
miasto l6di projektu pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta todzi dofinansowanego ze srodk6w 
Funduszu Sp6jnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013, Priorytet 
IX Infrastruktura energetyczna przyjazna srodowisku i efektywnosc energetyczna; Dzialanie 9.3. 
Termomodernizacja obiekt6w uzytecznosci publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej, w ramach 
konkursu nr 2/POliS/9.3/2013 ogloszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

Przy opracowaniu Planu uwzgl~dniono zwi'lzane z tematykq dokumenty strategiczne (na poziomie 
mi~dzynarodowym, UE, krajowym, regionalnym i lokalnym), polityki, konwencje, przepisy prawne, a takze 
dost~pne wytyczne, w tym Szczeg610we zalecenia dotyczqce struktury Planu gospodarki niskoemisyjne/' 

Niniejsza dokumentacja lOstala wykonana zgodnie z umow'l, obawiqzuj'lcymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej. Dokumentacja wydana jest w stanie kompletnym ze wzgl~du na cel oznaclOny 
wumowie. 

W ramach przygatawania PGN zastanie wykonana inwentaryzacja zuzycia energil i emisji gaz6w 
cieplarnianych z abszaru miasta ladzi araz zastan'l przeanalilOwane mozliwasci redukcji zuzycia energil 
wraz z ekanomiczno-ekolagiczn'l ocenq efektywnosci dzialan. Zostanie opracowany harmanagram dzialan 
i mozliwe ir6dla finansowania. Ustalone lOstanq zasady monitorowania i rapartawania wynik6w 
prowadlOnej polityki ekologiczno-energetycznej. 

Niniejszy Plan opracawano w oparciu 0 informacje zebrane z ankiet, jak i dane atrzymane od Urz~du 
Miasta ladzi w zakresie: 

• sytuacji energetycznej miejskich budynk6w uzytecznasci publicznej; 
• dzialan prowadlOnych przez miasto l6di w ostatnich latach oraz planowanych 

przedsi~wzi~ciach; 

• danych dotyczqcych wykorzystania energii ze ir6del adnawialnych w budynkach araz 
instalacjach na terenie miasta; 

• danych na temat stanu aswietlenia ulicznego. 

Ponadto wykorzystano nast~puj'lce dokumenty uzyskane od Urz~du Miasta lodzi: 

4 NFOSiGW: Zalqcznik nr 9 do Regulominu Konkursu nr 2!POIiS!9.3!2013 " Termomodernizacja abiektow uiytecznosci 
publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej", 
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• Strategia Zintegrowanego Rozwoju lodzi 2020+ (przyj~ta uchwalq Nr XLlII/824/12 Rady 
Miejskiej w lodzi z dnia 25 czerwca 2012 r.) oraz wchodzqce w jej sklad polityki sektorowe: 
o Polityka komunalna i ochrony srodowiska Miasta todzi 2020+ (uchwala Nr LV/11s1/13 

Rady Miejskiej w lodzi z dnia 16 stycznia 2013 r.); 
o Polityka Miasta lodzi dotyczqca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+ (uchwala 

Nr XLiV/82s/12 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniona uchwalami 
Rady Miejskiej w lodzi: Nr LVIII/1220/13 z dnia 6 marca 2013 r., Nr XXIV/s71/16 z dnia 
3 lutego 2016 r., Nr XXXV111/101s/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. i Nr LX11/1614/17 z dnia 
13 grudnia 2017 r.); 

o Strategia przestrzennego rozwoju lodzi 2020+ (uchwala Nr LV/1146/13 Rady Miejskiej 
w lodzi z dnia 16 stycznia 2013 r.); 

• Program ochrony srodowiska dla miasta todzi na lata 2011 - 2014 z perspektywq na lata 
2015 - 2018 (uchwala Nr XI/139/11 Rady Miejskiej w todzi z dnia 30 marca 2011 r.); 

• Program ochrony srodowiska przed halasem dla miasta lodzi na lata 2013 - 2018 z perspektywq 
na lata 2019 - 2023 (uchwala Nr LXXV11/1608/13 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 
11 grudnia 2013 r.) (Dz. Urz. Woj. todzkiego z 2014 r. poz. 370); 

• Bilans energetyczny miasta todzi oraz prognozy zapotrzebowania mocy na lata 2005-2020 
opracowanie z 2006 r. przez Instytut Energetyki, Jednostki Badawczo - Rozwojowej z Gdanska; 

• Strategia rozwoju t6dzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ przyj~ta w dniu 22 lipca 2014 r. 
przez Komitet Sterujqcy Projektem Strategia Rozwoju t6dzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz 
Rad~ Stowarzyszenia lodzkiego Obszaru Metropolitalnego. Aktualizacja strategii przyj~ta 

uchwalq Nr 10/2017 przez Rad~ Stowarzyszenia lodzki Obszar Metropolitalny; 
• Zaloienia do Planu zaopatrzenia w cieplo, energi~ elektrycznq i paliwa gazowe miasta lodzi -

nowelizacja opracowania z 1999 r. przyj~ta uchwalq Nr LXXVIlI/1630/13 Rady Miejskiej w lodzi 
z dnia 27 grudnia 2013 r. 

Na podstawie danych otrzymanych od Urz~du Miasta lodzi oraz danych zebranych podczas ankietyzacji 
poszczegolnych sektorow, opisanych w dalszej cz~sci niniejszego Planu, oszacowano potencja! redukcji 
emisji CO, na terenie miasta lodzi. Informacje zawarte w paniiszych rozdzia!ach Sq istotne takie 
ze wzgl~du na pozyskiwanie danych w celu monitoringu efektow wdraiania Planu. Cz~sc z tych informacji 
naleiy pozyskiwac cyklicznie aktualizujqc inwentaryzacj~ emisji CO,. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta todzi, zosta! przyj~ty uchwa!q Nr XX/4S1/1S Rady Miejskiej 
w lodzi z dnia 18 listopada 2015 r., ktorq zmienila uchwa!a Nr XXV/S81/16 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 
10 lutego 2016 r. 

plan zosta! zaktualizowany i przyj~ty uchwa!q Nr XLV/1193/17 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 
5 kwietnia 2017 r., nast~pnie uchwa!q Nr LXIIi/1638/17 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. 
i uchwalq Nr V/162/19 Rady Miejskiej w todzi z dnia 61utego 2019 r. 

Koniecznosc wprowadzenia zmian i modyfikacji wynikn~!a z powod6w organizacyjnych oraz wymog6w 
stawianych przez instytucj~ rekomendujqcq zapisy PGN, tj. Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska 
wtodzi. 

Z uwagi na pojawiajqce si~ nabory do programow operacyjnych i zapytania interesariuszy 0 moiliwosc 
wpisania zadan do PGN wynikn~!a potrzeba kolejnych aktualizacji opracowania. 

W Planie gospodarki niskoemisyjnej wprowadzono nast~pujqce zmiany: 

1. Zaktualizowano harmonogram rzeczowo-finansowy, m.in. dodano nowe dzia!ania. 
2. Zaktualizowano opisy podsumowujqce uzyskane efekty energetyczne i ekologiczne. 
3. Zaktualizowano prognoz~ emisji CO, i zuiycia energii do roku 2020. 
4. Zaktualizowano analiz~ stanu aktualnego. 
5. Wykonano kontrolnq inwentaryzacj~ emisji dla 2017 roku i zamieszczono w opracowaniu jej 

wyniki i analiz~. 
6. Zaktualizowano analiz~ irode! finansowania. 
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3. Struktura dokumentu i metodyka jego opracowania 

Struktura i metodologia opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej zostata okreslona w dokumencie 
przygotowanym przez Komisj~ Europejskq "How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) -
Guidebook" ("Jak opracowac Plan Dziatan na rzecz Zrownowazonej Energii (SEAP) - poradnik"). 

Na ponizszym rysunku przedstawiono procesy zwiqzane z przygotowywaniem i wdrazaniem SEAP/PGN. 
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lodzi stanowi cz~sc zachodzqcego juz obecnie 
procesu zwiqzanego z redukcjq emisji CO,. Cz~sc dziatan stanowi kontynuacj~ obecnej strategii miasta, 
wpisujqc si~ w wizj~ miasta, a w szczegolnosci w jej ide~ dbatosci 0 srodowisko naturalne. 

Etapy opracowania PGN przedstawiono na ponizszym rysunku. 
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Rysunek 3. Og61ny schemat opracowania PGN. 
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4. Przepisy prawne oraz dokumenty strategiczne 

4.1 Przepisy prawa i dokumenty strategiczne 

Ponizej przedstawiono najwazniejsze przepisy prawa oraz dokumenty strategiczne na poziomie globalnym, 
unijnym, krajowym i regionalnym, ktorych zapisy przeanalizowano z punktu widzenia realizacji niniejszej 
pracy, dla zapewnienia spojnosci w zakresie formulowanych celow strategicznych, szczegolowych, jak 
rowniez dzialan przyczyniaj~cych si~ do ich osi~gni~cia. 

Przepisy prawa: 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 7$9 
z pazn. zm.); 

• Ustawa z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081); 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z pain. zm.); 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pain. zm.); 

• Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. 0 efektywnosci energetycznej 

• (Dz. U. poz. 831 oraz z 2018 r. poz. 650); 
• Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 wspieraniu termomodernizacji i remontow 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 966); 

• Ustawa z dnia 14 wrzesnia 2012 r. 0 obowi~zkach w zakresie informowania 0 zuzyciu energii 
przez produkty wykorzystuj~ce energi~ (Dz. U. z 2016 r. poz. 1790); 

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z pain. zm.); 
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz~dzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 

z pain. zm.). 

Razporzqdzenia: 

• Rozporz~dzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektorych 
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031); 

• Rozporz~dzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzesnia 2012 r. w sprawie programow ochrony 
powietrza oraz planow dzialan krotkoterminowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1028); 

• Rozporz~dzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w ktorych 
dokonuje si~ oceny jakosci powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 914); 

• Rozporz~dzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu 
przekazywania informacji dotycz~cych zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2018 r. poz. 1120); 

• Rozporz~dzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny 
poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1119). 

Dyrektywy: 

• Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 
jakosci powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE) (Dz. Urz. UE L. 152 z 11.06.2008, 
str. 1); 

• Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie 
arsenu, kadmu, rt~ci, niklu i wielopierscieniowych w~glowodorow aromatycznych 
w otaczaj~cym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str. 3, z pain. zm.). 

Inne dokumenty: 

• Wskazowki dla wojewodzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen biez~cych i program ow 
ochrony powietrza, Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji w Instytucie Ochrony Srodowiska, 
ATMOTERM S.A., Warszawa 2003; 

• Aktualizacja zasad sporz~dzania naprawczych program ow ochrony powietrza w strefach, 
Ministerstwo Srodowiska, Warszawa 2008; 
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• Wskaz6wki metodyezne dotyez'lee modelowania matematyeznego w systemie zarz'ldzania 
jako,ei'l powietrza, Ministerstwo Srodowiska i GI6wny Inspektorat Oehrony Srodowiska, 
Warszawa 2003; 

• Wytyezne Ministerstwa Oehrony Srodowiska Zasob6w Naturalnyeh i Lesnietwa dotyez'lee 
sposob6w obliezania emisji poehodz'leyeh z proeesu energetyeznego spalania paliw w r6znyeh 
typaeh urz'ldzen (materiaty informaeyjno-instruktazowe pI. "Wskazniki emisji substaneji 
zanieezyszezaj'leyeh wprowadzanyeh do powietrza z proees6w energetyeznego spalania paliw", 
1996); 

• Plan dzialan na rzeez zr6wnowazonej energii (SEAP - "How to develop a Sustainable Energy 
Action Plan - Guidebook"); 

• Szezeg610we zaleeenia dotyez'lee struktury planu gospodarki niskoemisyjnej, Zal'leznik nr 9 
do Regulaminu Konkursu nr 2/POliS/ 9.3/2013; 

• Lista sprawdzaj'lea Benefiejenta zawartosci Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) pod k'ltem 
zgodnosci z wymaganiami konkursu 2/POliS/9.3/2013. 

4.2 Analiza zgodnosci z dokumentami strategicznymi globalnymi, regionalnymi 
oraz UE 

Celem analizy jest przedstawienie podstawowyeh dokument6w strategieznyeh globalnyeh, regionalnyeh 
oraz Unii Europejskiej zwi'lzanyeh z zakresem PGN. Punktem wyjscia do analizy dokument6w 
strategieznyeh s'l przyj~te ustalenia na poziomie globalnym, kt6re w odniesieniu do poszezeg61nyeh 
dokument6w przedstawione S'l nizej. 

Dokumenty na poziomie globolnym: 

• Dokument koneowy Konfereneji Narod6w Zjednoezonyeh w sprawie zr6wnowazonego rozwoju 
Rio+20' pn. Przyszlosc jak'l eheemy miec; 

• Ramowa Konwencja Narod6w Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 6
; 

• Protok61 z Kioto' do Ramowej Konweneji Narod6w Zjednoezonyeh w sprawie zmian klimatu; 
• Konwencja 0 r6inorodnosci biologicznej8; 
• Europejska Konweneja Krajobrazowa'; 

• Konweneja w sprawie transgranieznego zanieezyszezania powietrza na dalekie odleglosei 
(LRTAP)lO, z jej protokolami dodatkowymi. 

Dokumenty na poziomie unijnym: 

• Europa 2020 - Strategia na rzeez inteligentnego i zrownowazonego rozwoju sprzYJaJ'Ieego 
wl'lezeniu spoleeznemu (KOM(2010)2020 wersja ostateezna)", wraz z dokumentami 
powi'lzanymi, w tym Projekt przewodni: Europa efektywnie korzystaj'lea z zasob6w; 

• Rezolueja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie Europy efektywnie 
korzystaj'leej z zasob6w (2011/2068(INI))12 i zwi'lzany z ni'l Plan dzialan na rzeez 
zasobooszez~dnej Europy zawarty w komunikacie Komisji" (COM(2011)0571)13; 

• Rezolueja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marea 2012 r. w sprawie planu dzialania 
prowadzqeego do przejscia na konkureneyjnq gospodark~ niskoemisyjnq do 2050 r. 

5 Report of the United Nations Conference on Sustoinoble Development (A/CONF.216/16), 2012 

https://undocs.org/A/CDNF.216/16 
6 Ramowa konwencja Narod6w ljednoczonych W sprawie zmian klimatu 

http://isap.sejm.gov.pl/DetaiisServlet?id=WDU19960530238 , 
https:! /www.mos.gov.pf/fileadmin/user_ upload/srodowisko/ProtokoL z_Kiato _ dO_RamoweL Konwencji_ Narodow 
_Zjednoczonych_w_sprawie_zmian_klimatu,pd[ 

8 Konwencja 0 r6inorodnosci biologlcznej http://isap.sejm.gov.pl/DetaiisServlet?id=WDU20021841S32 
9 Europejska Konwencja Krajobrazowa http://isap.sejm.gov.pl/DetaiisServlet?id=WDU20060140098 
10 Konwencja W sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza no dalekie odlegfosci 

http://isap.sejm.gov.pl/DetaiisServlet?id=WDU19850600311 
11 http://eur-lex.eurapa.eu/legol-content/PL/TXT/?qid=1395649624365&uri=CELEX:52010DC2020 
12 https:!/eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/Txr/PDF/?uri=CELEX:52011DC0571&qid=1543348618719&from=EN 
13 https://eur-Iex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DCO021&from=PL 
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(2011/2095(INI))14 i zWi'lzana z ni 'l Mapa drogowa do niskoemisyjnej gospodarki do 2050 r. 
przedstawiona w Komunikacie Komisji Europejskiej (COM(2011)01l2)15; 

• Strategia UE adaptaeji do zmiany klimatu (COM(2013)216 wersja ostateezna)16; 

• VII og6lny, unijny program dziala,; w zakresie srodowiska do 2020r. Dobra jakose iyela 
z uwzgl~dnieniem ogranieze,; naszej planety (7 EAP)17; 

• Nasze ubezpieezenie na iycie i nasz kapital naturalny - unijna strategia oehrony r6inorodnosei 
biologieznej na okres do 2020 r. (KOM(2011)244 wersja ostateezna)"; 

• Zr6wnowaiona Europa dla lepszego swiata: Strategia zr6wnowaionego rozwoju UE 
(KOM(2001)264 wersja ostateezna)"; 

• Horyzont 2020 - program ramowy w zakresie badan naukowyeh i innowaeji (KOM(2011)808 
wersja ostateezna)20. 

Konfereneja Narod6w Zjednoezonyeh w sprawie zr6wnowaionego rozwoju Rio+20 przyj~la dokument 
korlcowy pn. Przyszlosc jakq cheemy miec. Dokument ten zawiera deklaraeje kraj6w uezestniez'leyeh 
w Konfereneji do: 

• kontynuowania proeesu realizaeji eel6w zr6wnowaionego rozwoju, zapoez'ltkowanyeh 
na poprzednieh konferenejaeh, wykorzystania koneepeji zielonej gospodarki jako narz~dzia do 
osi'lgania zr6wnowaionego rozwoju, uwzgl~dniaj'le wainose przeeiwdzialania zmianom klimatu 
i adaptaeji do tyeh zmian; 

• opracQwania strategii finansDwania zr6wnowazonego rozwoju; 
• ustanowienia struktur slui'leyeh sprostaniu wyzwaniom zr6wnowaionej konsumpeji i produkeji, 

stosowania zasady r6wnosci plci, zaakeentowania potrzeby zaangaiowania si~ spoleezenstwa 
obywatelskiego, wl'lezenia nauki w polityk~ oraz uwzgl~dniania wagi dobrowolnyeh zobowi'lzan 
w obszarze zrownowazonego rozwoju. 

Ramowa konweneja Narod6w Zjednoezonyeh w sprawie zmian klimatu 

W ramaeh Konweneji, wszystkie jej strony, m.in. Polska i Wsp61nota Europejska (obeenie Unia Europejska), 
zobowi'lzuj'l si~, bior'le pod uwag~ swe wsp61ne leez zr6inieowane zasady odpowiedzialnosei oraz swe 
speeyfieznepriorytety rozwoju narodowego i regionalnego, eele i okolieznosei, do realizaeji gl6wnego eelu 
konweneji, kt6rym jest doprowadzenie, zgodnie z postanowieniami konweneji, do ustabilizowania 
koneentraeji gaz6w cieplarnianyeh watmosferze na poziomie, kt6ry zapobieglby niebezpieeznej, 
antropogenieznej ingereneji w system klimatyezny. Dla unikni~cia zagroienia produkeji iywnosei 
i dla umoiliwienia zr6wnowaionego rozwoju ekonomieznego, poziom taki powinien bye osi'lgni~ty 

w okresie wystarezaj'leym do naturalnej adaptaeji ekosystem6w do zmian klimatu. 

Do Konweneji przyj~ty zostal tzw. Protok61 z Kioto, w kt6rym strony Protokotu zobowi'lzaty 
si~ do ograniezenia emisji gaz6w cieplarnianyeh do 2012 r. 0 wynegoejowane wielkosei, nie mniej nii 5% 
w stosunku do roku balOwego 1990 (UE 0 8%, Polska 0 6% w stosunku do 1989 r.). 

Konweneja w sprawie transgranieznego zanieezyszczania powietrza na dalekie odleglosci (LRTAPj 

Strony Konweneji postanawiaj'l chronic eztowieka i jego srodowisko przed zanieezyszezaniem powietrza 
oraz d'liye do ograniezenia i tak daleee, jak to jest moiliwe, do stopniowego zmniejszania i zapobiegania 
zanieczyszczeniu powietrza, wtqczajC!.c w to transgraniczne zanieczyszczanie powietrza na dalekie 
odlegtosei. Stuiye temu maj'l ustalone zasady wymiany informaeji, konsultaeji, prowadzenia badarl 
i monitoringu. Ponadto zobowi'lzuj'l si~ rozwijae polityk~ i strategi~, kt6re b~d'l stuiye jako srodki 
do zwalezania emisji zanieezyszeze,; powietrza, bior'le pod uwag~ podj~te jui wysitki w skali krajowej 
i mi~dzynarodowej. Priorytetami konweneji do 2020 r. s'l: ograniezenia emisji zanieezyszeze,; powietrza 
z punktu widzenia wptywu na zdrowie (szezeg6lnie w zakres pyt6w PM",), zwi~kszenia znaezenia 
monitoringu przy oeenie wywi'lzywania si~ pa,;stw z przyj~tyeh zobowi'lzan w zakresie redukeji emisji 

14 http://www.europarl.europo.eu/sides/getDoc.do ?pubRej=-//EP //TEXT + TA+P7-TA-2012-0086+0+00C +XML +VO//PL 
15http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/cam_com(2011)Ol12"'/com_com(2011)Oll 

2_pl.pdj 

16 http://eur-lex.europa.eu/legol-content/PL/TXT/?qid=1395730101 764&uri=CELEX:520130C0216 
17 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:3201301386 

18 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL!TXT/?qid=1395735508994&uri=CELEX:520110C0244 
19 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL!TXT/?qid=1397033290596&uri=CELEX:520010C0264 
20 http://ec.europo.eu/tronsparency/regdoc/rep/1/2011/PL/1,2011-808-PL.Fl-1.Pdj 
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zanieczyszczen i poprawy jakosci powietrza oraz zwi~kszenie znaczenia ocen zintegrowanych z punktu 

widzenia wptywu na ekosystemy. Do konwencji pod pisano szereg protokot6w: 

• Protok6t w sprawie dtugofalowego finansowania wsp61nego programu monitoringu i oceny 
przenoszenia zanieczyszczen powietrza na dalekie odlegtosci w Europie; 

• Protok6t dotycz'!cy ograniczenia emisji siarki lub jej przeptyw6w transgranicznych; 

• Protok6t dotycz'!cy kontroli emisji tlenk6w azotu lub ich transgranicznego przemieszczania; 

• Protok6t w sprawie dalszego ograniczania emisji siarki; 

• Protok6t dotycz'!cy metali ci~ikich; 
• Protok6t W sprawie przeciwdziatania zakwaszaniu, eutrofizacji i ozonowi przyziemnemu 

(tzw. Protok6t z G6teborga). 

Podstawowe dokumenty strategiczne Unii Europejskiej 

Powi,!zanie podstawowych dokument6w strategicznych UE przedstawiono na poniiszym schemacie. 

na rzeez inteligentnego i zrownowazonego rozwoju sprzyjajetcego 
wylctcznie spoieczenstwu 

.~ .... -

I I I 
,-""", -

Zmiany 
Ubostwol 

Zatrudnienie REtD/lnnowacje klimatycznel Edukacja wykluczenie 'e' 
energia 

7 projekt6w przewodnich 

I I I I 
POlityka Program na Europejski 

Unia 
innowacji 

Mtodziei w 
dziataniu 

Europejska 
agenda 
cyfrowa 

Europa 
efektywnie 

korzystaj'lca 
z zasob6w 

przemys{owa 
werze 

rzecz nowych program 
umiej~tnoSci walk; 

I 
PLan dziatania 

gospodarki 
niskoemisyjnej 

2050 

I J. 
Plan dziatan 

Europejski Plan dziatan 
plan dziatania na rzecz 

w zakresie E , efektywnosci . uropy 

2020 2050 korzystaj'lcej 

globalizacji 

J 
Komunikat w 

sprawie 
strategii 

r6i:norodnosci 
biologicznej 

i zatrudnienia z ubostwem 

I I I 
Biata ksi~ga 
W sprawie 

Wspolna Wspolna 

przysz{osci Polityka Polityka 
Rybot6wstwa J transportu Rolna 

_~a~_=",_ C
nergetycznej energetykl efektywnie 

77r1C;;ohnw 
'--~ __ ,~" ~>b-__ ~"",_,~_"~_~ __ ~-& 

~ 

Rysunek 4. Powiqzanie strategii Europa 2020 z innymi dokumentami. 21 

Analiz~ podstawowych dokument6w UE odnosz'!cych si~ do zagadnien obj~tych PGN przeprowadzono 
gt6wnie z punktu widzenia potrzeb Prognozy oddziatywania na srodowisko. Przeprowadzono j,! wedtug 
niiej zamieszczonego schematu. 

21 EEA, Environment and human health 2012 zo Rappa/der, 2012. 
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Rysunek 5. Schemat analiz problemow badawczych,22 

Wybrane, z punktu widzenia PGN, dokumenty strategiczne UE przedstawione zostaty niiej. 

Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zr6wnowaionego rozwoju sprzyjaj~cego wt~czeniu 
spotecznemu (KOM(2010)2020 wersja ostateczna) 

Strategia obejmuje trzy wzajemnie ze sobq powiqzane priorytety: 

• rozw6j inteligentny: rozw6j gospodarki opartej na wiedzy i innowacj'l; 
• rozw6j zrownowaiony: wspieranie gospodarki efektywniej, korzystajqcej z zasobow, bardziej 

przyjaznej srodowisku i bardziej konkurencyjnej; 
• rozwoj sprzyjajqcy wtqczeniu spotecznemu: wspieranie gospodarki 0 wysokim poziomie 

zatrudnienia, zapewniajqcej spojnosc spoteczn. i terytorialnq. 

Wsrod celow nadrz~dnych Strategii jest osiqgni~cie celow ,,3x20%" (ograniczenie emisji gazow 
cieplarn;anych 0 20%, a jeieli warunki na to pozwolq 30%, uzyskanie 20% udziatu odnawialnych irodet 
energii, uzyskanie 20% oszcz~dnosci energii do 2020r. w stosunku do 1990 r.). 

Jednym z siedmiu najwainiejszych projektow wiodqcych jest Projekt przewodni: Europa efektywnie 
korzystajqca z zasobow. Celem projektu jest wsparcie zmian w kierunku niskoemisyjnej i efektywniej, 
korzystajqcej z zasobow gospodarki, uniezaleinienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobow 
i energii, ograniczenia emisji C02, zwi~kszenia konkurencyjnosci i bezpieczenstwa energetycznego. 

Panstwa cztonkowskie majq w zakresie tego projektu: 

• stopniowo wycofywai:. dotacje szkodliwe dla srodowiska, stosujqC wyjqtki jedynie w przypadku 
osob w trudnej sytuacji spotecznej; 

• stosowac instrumenty rynkowe, takie jak zach~ty fiskalne i zamowienia publiczne, w celu 
zmiany metod produkcji i konsumpcji; 

• stworzyc inteligentne, zmodernizowane i w petni wzajemnie potqczone infrastruktury 
transportowe i energetyczne oraz korzystac w petni z potencjatu technologii ICT; 

• zapewn;c skoordynowanq realizacj~ projektow infrastrukturalnych w ramach sieci bazowej UE, 
ktore b~dq miaty ogromne znaczenie dla efektywnosci catego systemu transportowego UE; 

22 Opracowanie wfasne. 
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• skierowac uwag~ na transport w miastach, kt6re s~ irodlem duiego zag~szczenia ruchu i emisji 
zanieczyszczen; 

• wykorzystywac przepisy, normy w zakresie efektywnosci energetycznej budynkow i instrumenty 
rynkowe takie jak podatki, dotacje i zamowienia publiczne w celu ograniczenia zuiycia energii 
i zasob6w, a takie stosowac fundusze strukturalne na potrzeby inwestycji wefektywnosc 
energetyczn~ w budynkach uiytecznosci publicznej i bardziej skuteczny recykling; 

• propagowac instrumenty slui~ce oszcz~dzaniu energii, kt6re moglyby podniesc efektywnosc 
sektor6wenergochlonnych. 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012· r. w sprawie Europy efektywnie korzystaj~cej 
z zasobow (2011/2068(1NI)) wzywa do realizacji dzialan w zakresie efektywnosci zasobowej Europy, 
zgodnie z ustaleniami Strategii Europa 2020, oraz jej projektu wiod~cego (przedstawionego wyiej). 
jak r6wniei opracowanego na tej podstawie Planu dzialari na rzecz zasabaaszcz~dnej Eurapy zawartego 
w komunikacie Komisji (COM(2011)0571). 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu dzialania prowadz~cego 
do przejscia na konkurencyjn~ gospodark~ niskoemisyjn~ do 2050 r. (2011/2095(INI)) wzywa do realizacji 
dzialan na rzecz ograniczenia emisji gaz6w cieplarnianych okreslonych w Strategii Europa 2020, 
jak r6wniei w Mapie drogowej do niskoemisyjnej gospodarki do 2050 r. przedstawionej w Komunikacie 
Komisji Europejskiej (COM(2011)01l2), zgodnie z przyj~tymi przez Rad~ Europejsk~ celami redukcji emisji 
gaz6w cieplarnianych 0 80 do 95% do 2050 r. w stosunku do 1990 r. Przewidywane redukcje emisji gaz6w 
cieplarnianych w poszczeg61nych sektorach przedstawione s~ na niiej zamieszczonym wykresie. 

100% ...... ,-------------------------, 100% 

80% Energetyka 80% 

~----L60% 

40% 

oo/~ 

1990 

........ ~~~ .. ~~ 
2000 2010 2020 2030 2040 

Rysunek 6. Redukcje emisji gaz6w cieplarnianych w poszczeg6/nych sektorach,23 

Strategia UE adaptacji do zmiany klimatu (COM(2013)216 wersja astateczna) 

2050 

Strategia okresla dzialania w celu poprawy odpornosci Europy na zmiany klimatu. Zwi~kszenie gotowosci 
i zdolnosci do reagowania na skutki zmian klimatu na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, 
opracowanie sp6jnego podejscia i poprawa koordynacji dzialan. 

VII Og61ny unijny program dzialan w zakresie srodowiska do 2020 r. - "Dobra jakosc iycia 
z uwzgl~dnieniem ograniczen naszej planety." (7 EAP). Celami priorytetowymi Programu s~: 

• ochrona, zachowanie i poprawa kapitalu naturalnego Unii Europejskiej; 
• przeksztalcenie UE w zasobooszcz~dn~, zielon~ i konkurencyjn~ gospodark~ niskoemisyjn~; 
• ochrona obywateli Unii przed zwi~zanymi ze srodowiskiem presjami i zagroieniami dla zdrowia 

i dobrostanu; 

23 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)Ol12"'/com_com 
(2011)Ol12_pl.pdf 
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• maksvmalizaeja korzysei plyn~eyeh z prawodawstwa UE w zakresie srodowiska poprzez lepsze 
wdrazanie tego prawodawstwa; 

• doskonalenie bazy wiedzy i bazy dowodowej unijnej polityki w zakresie srodowiska; 

• zabezpieezenie inwestyeji na rzeez polityki w zakresie srodowiska i klimatu oraz podj~eie kwestii 
ekologieznyeh efektow zewn~trznyeh; 

• lepsze uwzgl~dnianie problematyki srodowiska i wi~ksza spojnosc polityki; 
• wspieranie zr6wnowaionego charakteru miast UE; 
• zwi~kszenie efektywnosci Unii w podejmowaniu mi~dzynarodowyeh wyzwan zwi~zanyeh 

ze srodowiskiem i klimatem. 

Zrownowazona Europa dla lepszego swiata: Strategia zrownowazonego rozwoju UE (KOM(2001)264 
wersja ostateezna). 

Strategia ta przyj~ta zostata w 2001 r. i aktualizowana byta w 2005 r. Wiele dokumentow strategieznyeh 
UE aktualizowato i usciSiato jej kierunki dziatan od ezasu jej opraeowania, jednak warto przytoezyc jej eele 
dtugoterminowe: 

• dziatania przekrojowe obejmuj~ee wiele polityk; 

• ograniezenie zmian klimatyeznyeh oraz wzrostu zuiycia ezvstej energii; 

• uwzgl~dnienie zagrozen dla zdrowia publieznego; 
• bardziej odpowiedzialne zarzqdzanie zasobami przyrodniczymi; 
• usprawnienie systemu transportowego i zagospodarowania przestrzennego. 

Horyzont 2020 - program ramowy w zakresie badali naukowyeh i innowaeji (KOM(2011)808 wersja 
ostateezna). 

Nadrz~dnym eelem programu jest zrownowazony wzrost. Program skupia si~ na nast~pujqeyeh 

wvzwaniaeh: 

• zdrawie, zmiany demografiezne i dobrostan; 
• bezpieezenstwo zywnosciowe, zrownowazone rolnietwo, badania morskie i gospodarka 

ekologiezna; 

• bezpieezna, ekologiezna i efektywna energia; 
• inteligentny, ekologiezny i zintegrowany transport; 

• dziatania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i suroweami; 
• integraeyjne, innowaevjne i bezpieezne spoteezenstwa. 

Podsumowanie 

Z analizy podstawowyeh dokumentow na szezeblu mi~dzynarodowym i UE zwiqzanyeh z PGN mozna 
wvprowadzic nast~puj~ee wnioski: 

• stwierdza si~, ze PGN wspiera realizaej~ eelow zawartveh w analizowanyeh dokumentaeh 
zar6wno w zakresie ograniczenia emisji gaz6w cieplarnianych, jak tei: i w zakresie celow 
dodatkowyeh np. w zakresie ograniezenia emisji zanieczyszezen do powietrza i poprawy jego 
jakosci; 

• nie zidentyfikowano sprzeeznosei eelow PGN z eelami dokumentow mi~dzvnarodowveh oraz UE. 

4.3 Analiza dokument6w strategicznych na poziomie krajowym 

Celem analizv jest okreSienie zgodnosei Planu gospodarki niskoemisvjnej dla miasta lodzi, 
z podstawowvmi dokumentami strategieznvmi Panstwa: 

• Dtugookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030, Trzeeia fala nowoezesnosei24
; 

• Sredniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (SSRK) - Strategia Rozwoju Kraju 2020"; 

• Pragramowanie perspektywv finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa25
; 

• Strategia Bezpieezenstwo Energetyezne i Srodowisko, perspektvwa do 2020 r. (BEiS)27; 

24 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.ns!/downlaad.xsp/WMP20130000121/0/M20130121.pd! 
2S http://prawo.sejm.gov.pl/isap.ns!/downlaad.xsp/WMP20120000882/0/M20120882.pd! 
26 https://ec.europa.eu/in!o/sites/in!o/!iles/partnership-agreement-poland-may2014_pl.pd! 
27 http://www.monitorpolski.gav.pI/MP/2014/469/1 
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• Polityka Energetycznq Polski do 2030 r28; 

• Krajowy plan dZia/an dotyczqcy efektywnosci energetycznej dla Polski 2017 (Czwarty)"; 
• Strategiczny plan adaptacji dla sektor6w i obszar6w wrailiwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywq do roku 2030 (SPA 2020)30; 

• Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywq do 2030 r.)31; 
• Krajowa Polityka Miejska 2023". 

Na nile] przedstawionym schemacie przedstawiono powiqzanie tych dokument6w ze strategicznymi 
dokumentami UE. 

r - - STRATEGIA UE "EUROPA 2020" 

Rysunek 7. Powiqzanie dokument6w strategicznych Polski i UE. 33 

Przeanalizowane, podstawowe dokumenty strategiczne Polski wraz z ich najwainiejszymi celami 
i kierunkami, zwiqzanymi z PGN przedstawiono poniiej. 

D/ugookresowa Slralegi. Rozwoju kraju, Polska 2030, Trzecia fala nowoczesnosci 

Wsr6d cel6w Strategia wymienia m.in.: wspieranie prorozwojowej alokacji zasob6w w gospodaree, 
poprawa dost~pnosci i jakosci edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie konkureneyjnosci nauki, 
wzrost wydajnosci i konkurencyjnosci gospodarki, zapewnienie bezpieczenstwa energetyeznego oraz 
ochrona i poprawa stanu srodowiska, wzmocnienie mechanizmow terytorialnego r6wnowazenia rozwoju 
dla rozwijania i pe/nego wykorzystania potencja/6w regionalnych, zwi~kszenie dost~pnosei terytorialnej 
Polski poprzez utworzenie zr6wnowaionego, sp6jnego i przyjaznego uiytkownikom systemu 
transportowego i wzrost spo/ecznego kapita/u rozwoju. Wsr6d wskainik6w Strategia wymienia m.in.: 
energoch/onnos.: gospodarki, - udzia/ energii ze ir6de/ odnawialnych w finalnym zuiyciu energii, emisj~ 
CO" wskainik czystosci w6d, wskainik odpad6w nierecyklingowanych, indeks liczebnosci pospolityeh 
ptak6w krajobrazu rolniczego (FBI). 

28 http://prawo.sejm.gov.pl/isop.nsj/downlood.xsp/WMP20100020011/0/M20100011.pdj 
29 https://www.gov.pl/web/energia/krajowy-plan-dzialan-dotyczacy-ejektywnosci-energetycznej 
30 http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_03/e436258j57966jf3703b84123j642e81.pdj 
31 https://www.gov.pl/documents/905843/104 7987/Strategio_Rozwoju_ Transporlu_ do _2020_roku.pdj/eod3114o

aac7-3cdd-c71d-7j88267ce596 
32 https://www.miir.gov.pl/media/11579/Krajowo_Polityka_Miejska_2023.pdj 
33 Programowanie perspektywy jinansowej 2014·2020 - Vmowa PartnerstwG, MIR 21.05.2014 r. 
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Sredniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (SSRK) - Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Cele rozwojowe obejmujq m. in.: przejscie od administracji do zarzqdzania rozwojem, wzmocnrenre 
stabilnosci makroekonomicznej, wzrost wydajnosci gospodarki, zwi~kszenie innowacyjnosci gospodarki, 
bezpieczenstwo energetyczne i srodowisko, racjonalne gospodarowanie zasobami, poprawa efektywnosci 
energetycznej, zwi~kszenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii, poprawa stanu srodowiska, adaptacj~ 
do zmian klimatu, zwi~kszenie efektywnosci transportu, wzmocnienie mechanizmow terytorialnego 
rownowazenia rozwoju oraz integracj~ przestrzennq dla rozwijania i petnego wykorzystania potencjatow 
regionalnych. Wybrane wskainiki szczegotowe odnoszq si~ do poszczegolnych celow, a w tym do: 
efektywnosci energetycznej, udziatu energii ze irodet odnawialnych, emisji gazow cieplarnianych, 
ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegajqcych biodegradacji, wskainika czystosci wod. 

Programowanie perspektywy finansowej 2014 - 2020 - Umowa Partnerstwa 

UP jest dokumentem okreslajqcym strategi~ interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk 
unijnych (spojnosci, wspolnej polityki rolnej i wspolnej polityki rybotowstwa). Instrumentem jej realizacji 
Sq krajowe i regionalne programy operacyjne. Wsrod ustalonych celow tematycznych do wsparcia znajdujq 
si~ m. in. nast~pujqce cele tematyczne: (CT4) Wspieranie przejscia na gospodark~ niskoemisyjnq 
we wszystkich sektorach34

, (CTS) Promowanie dostosowan'ra do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku 
i zarzqdzania ryzykiem, (CT6) Zachowanie i ochrona srodowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego 
gospodarowania zasobami, (CT7) Promowanie zrownowazonego transportu. Warto zwrocie uwag~ 

na zalecenia dotyczqce zrownowazonego rozwoju w zakresie zasad realizacji zadan horyzontalnych 
obejmujqcych: zwi~kszenie efektywnosci wykorzystania zasobow, postrzegania odpadow jako irodta 
zasob6w, maksymalizacji oszcz~dnosci zuzycia zasob6w (w tym wody i energii), ograniczenia emisji 
zanieczyszczen (w tym do powietrza), zwi~kszenia efektywnosci energetycznej (w tym budownictwa), 
niskoemisyjnego transportu. 

Strategia Bezpieczenstwo Energetyczne i Srodowisko, perspektywa do 2020 r. 

Stanowi jednq z dziewi~ciu podstawowych strategii zintegrowanych, t,cz,c zagadnienia rozwoju 
energetyki i srodowiska. Celem gt6wnym Strategii jest zapewnienie wysokiej jakosci zyda obecnych 
i przysztych pokolen z uwzgl~dnieniem ochrony srodowiska oraz stworzenie warunkow 
do zrownowazonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnic Polsce 
bezpieczenstwo energetyczne oraz konkurencyjnq i efektywnq energetycznie gospodark~. Cele 
szczeg6fowe zawierajq: zr6wnowaione gospodarowanie zasobami srodowiska, zapewnienie gospodarce 
krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energi~, popraw~ stanu srodowiska. Strategia 
okresla kierunki dziatan obejmujqce popraw~ m. in. nast~pujqcych wskainik6w: zuzycia wody na potrzeby 
gospodarki narodowej i ludnosci, efektywnosci energetycznej, udziat energii ze irodet odnawialnych, 
poprawy jakosd w6d, odsetek ludnosci korzystajqcej z oczyszczalni sdek6w, poziom recyklingu 
i ponownego uzyda niektorych odpad6w, stopnia redukcji odpad6w komunalnych, technologii 
Srodowiskowych. 

Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. 

Ze wzgl~du na fakl, ii od przyj~cia Polityki w 2009 r. zaszty powazne zmiany w polityce UE oraz 
w mi~dzyczasie przyj~ta zostata Strategia Bezpieczenstwo Energetyczne i Srodowisko oraz podj~to prac~ 
nad przygotowaniem nowej polityki energetycznej, dokumentu tego nie analizowano. 

Krajowy plan dzialan dotyczijcy efektywnosci energetycznej dla Polski 2017 (Czwarty) 

Niniejszy Krajowy plan dziatan jest czwartym krajowym planem, kt6ry stanowi kontynuacj~ dziatarl 
podj~tych zgodnie z dyrektywq 2006/32/WE oraz dodatkowych srodkow z dziedziny polityki 
wprowadzonych w wyniku implementacji dyrektywy 2012/27/UE. 

Okresla on krajowy cel w zakresie oszcz~dnosci gospodarowania energiq: ograniczenie zuzycia energii 
pierwotnej w latach 2010-2010 -lS8 168 GWh. 

34 Trzeba dodae, ie zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiajqcego wsp61ne przepisy dotyczqce Europejskfego Funduszu Rozwoju Regionafnego, (Oz. U. UE 
2013 L 347/320) panstwQ czfonkowskie powinny wspierac realizacje; cel6w klimatycznych przeznaczajqc na nie 
przynajmniej 20% budietu UE. 
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Strategiezny plan adaptaeji dla sektor6w i obszarow wrailiwyeh na zmiany klimatu do roku 2020 
z perspektyw~ do roku 2030 (SPA 2020) 

Celem giownym dokumentu jest: zapewnienie zrownowa;onego rozwoju oraz efektywnego 
funkcjonowania gospodarki i spoieczenstwa w warunkach zmian klimatu. Cele szczegoiowe to: 
zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego i dobrego stanu srodowiska, skuteczna adaptacja do zmian 
klimatu na obszarach wiejskich, rozwoj transportu w warunkach zmian klimatu, zapewnienie 
zrownowa;onego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzgl~dnieniem zmian klimatu, stymulowanie 
innowacji sprzyjajqcych adaptacji do zmian klimatu, ksztaitowanie postaw spoiecznych sprzyjajqcych 
adaptacji do zmian klimatu. 

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektyw~ do 2030 r.) 

Cele strategiczne: stworzenie zintegrowanego systemu transportowego i warunkow dla sprawnego 
funkcjonowania rynkow transportowych i rozwoju efektywnych systemow przewozowych. 

Cele szczegoiowe: stworzenie nowoczesnej, spojnej infrastruktury transportowej, poprawa sposobu 
organizacji j zarzqdzania systemem transportowym, bezpieczenstwo i niezawodnosc, ograniczenie 
negatywnego wpiywu transportu na srodowisko, zbudowanie racjonalnego modelu finansowania 
inwestycji infrastrukturalnych. 

Krajowa Polityka Miejska 2023 

Jest dokumentem okreslajqcym planowane dziaiania administracji rzqdowej dotyczqce polityki miejskiej, 
uwzgl~dniaj~cym cele i kierunki okreslone w sredniookresowej strategii rozwoju kraju oraz krajowej 
strategii rozwoju regionalnego. Siu;y ona celowemu, ukierunkowanemu terytorialnie dziaianiu panstwa 
na rzecz zrownowaionego rozwoju miast i ich obszarow funkcjonalnych oraz wykorzystaniu 
ich potencjaiow w procesach rozwoju kraju. 

Strategicznym celem polityki miejskiej jest wzmocnienie zdolnosci miast i obszarow zurbanizowanych 
do zrownowaionego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakosci zycia mieszkancow. eel 
ten wynika z obranej wizji rozwoju polskich miast i dotyczy wszystkich miast, niezaleinie od ich wielkosci 
czy poioienia. Wskazuje na wag~ i rol~ miast w systemie wspolczesnej gospodarki - w generowaniu 
rozwoju gospodarczego i tworzeniu miejsc pracy. Rozwoj gospodarczy nie moie jednak bye prowadzony 
kosztem przysziych pokolen, co podkresla przymiotnik "zrownowa;ony". 

Podsumowanie 

Z analizy strategicznych dokumentow krajow obj~tych PGN moina wciqgnqe nast~pujqce wnioski: 

• stwierdza si~, ie PGN wspiera realizacj~ celow analizowanych dokumentow na poziomie 
krajowym; 

• nie zidentyfikowano obszarow sprzecznych z celami analizowanych dokument6w 
strategicznych. 

4.4 Analiza dokument6w strategicznych na poziomie wojew6dzkim 

Celem analizy jest przedstawienie podstawowych dokumentow strategicznych Wojew6dztwa todzkiego 
oraz ocena zgodnosci z nimi PGN. Dokonano jej w giownej mierze poprzez wyszczegolnienie zaioien oraz 
dziaian znajdujqcych si~ we wspomnianych dokumentach, kt6re majq swoje powiqzanie z Planem 
gospodarki niskoemisyjnej. Analiza obj~ia nast~pujqce dokumenty: 

Plan gospodarki odpadami dla wojew6dztwa 16dzkiego na lata 2016-2022 (uchwala Nr XL/S02/17 
Sejmlku Wojew6dztwa l6dzkiego z uwzgl~dnieniem lat 2023-2028 wraz z zalqcznikaml z dnia 
20 czerwca 2017 r.)35 

Podstaw~ prawnq do sporzqdzenia Planu gospodarki odpadami dla wojew6dztwa i6dzkiego na lata 
2016-2022 z uwzgl~dnieniem lat 2023-2028 stanowi ustawa 0 odpadach. Zgodnie z jej zapisami, zarzqd 
wojew6dztwa zobowiqzany jest do opracowania wojewodzkiego Planu gospodarki odpadami, kt6ry 
opiniowany jest przez organy wykonawcze gmin z obszaru wojew6dztwa, w tym zwiqzk6w 

35https://bip.lodzkie.pl/progromy/item/578-progromy-ochrona-%C5%9Brodowiska 
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mi~dzygminnych, a w zakresie zwiqzanym z ochronq w6d - przez wlasciwego dyrektora regionalnego 
zarzqdu gospodarki wodnej. Nast~pnie projekt przekazywany jest do zaopiniowania, a projekt Planu 
inwestycyjnego do uzgodnienia ministrowi wlasciwemu do spraw srodowiska, w dalszej kolejnosci 
dokument uchwalany jest przez sejmik wojew6dztwa. Uchwala w sprawie wykonania wojew6dzkiego 
Planu gospodarki odpadami jest aktem prawa miejscowego. Powyzsza ustawa wprowadzila obowiqzek 
opracowania Plan6w gospodarki odpadami i ich aktualizacji nie rzadziej niz raz na 6 lat. Niniejszy 
dokument stanowi aktualizacj~ Planu gospodarki odpadami wojew6dztwa 16dzkiego 2012. 

Celem sporzqdzenia Planu gospodarki odpadami dla wojew6dztwa 16dzkiego jest weryfikacja stanu 
istniejqcego w gospodarce odpadami komunalnymi po wprowadzeniu przepis6w z 2012 r. i poprawa 
funkcjonalnosci systemu poprzez przyj~cie efektywniejszej regionalizacji wojew6dztwa umozliwiaj'lcej 
maksymalne wykorzystanie mocy przerobowych istniej'lcej infrastruktury do przetwarzania 
i zagospodarowania odpad6w, przy minimalizacji koszt6w jej funkcjonowania i rozbudowy. Realizacja tego 
celu nastqpi poprzez wdrozenie Planu inwestycyjnego, kt6ry stanowi integralnq cz~sc niniejszego 
opracQwania. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojew6dztwa t6dzkiego oraz Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonainego todzi (uchwala Nr LV/679/18 Sejmiku 
Wojew6dztwa t6dzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r.)" 

Podstawq opracowania planu zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwa jest art. 38 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazujqcy, ie: "organy samorzqdu wojew6dztwa 
sporzqdzajq plan zagospodarowania przestrzennego wojew6d,twa, prowad'q anali,y i studia oraz 
opracowujq koncepcje i programy, odnoszqce si~ do obszar6w i problem6w ,agospodarowania 
przestrzennego odpowiednio do potrzeb i cel6w podejmowanyeh w tym ,akresie prae ( ... ). Uchwal~ 
o przystqpieniu do sporzqdzania planu ,agospodarowania przestrzennego wojew6d,twa, 'godnie , art. 39 
ust. 1 ww. ustawy, podejmuje sejmik wojew6dztwa. 

przyjmuje si~, ze plan ,agospodarowania przestrzennego wojew6d,twa jest wyrazem polityki 
przestrzennej samorzqdu wojew6dztwa i odgrywa istotnq rol~ w gospodarowaniu przestrzeniq. Okresla 
cele i kierunki ro,woju przestrzennego regionu w perspektywie dlugookresowej, uw,gl~dnia ustalenia 
strategii ro,woju wojew6d,twa stanowiqc jednoc,esnie podstaw~ dla wyboru d,ialan priorytetowyeh 
w kolejnyeh okresach programowania oraz uwzgl~dnia rekomendacje i wnioski ,awarte w audycie 
krajobrazowym. 

Plan, jako element systemu planowania przestrzennego, pelni istotnq rol~ koordynacyjnq mi~d,y 

planowaniem na s,c,eblu krajowym a planowaniem metropolitalnym i miejscowym, nie b~dqc 

jednoczesnie aktem prawa miejscowego i nie naruszajqc uprawnien gmin i zwi'lzk6w metropolitalnyeh 
w zakresie gospodarowania przestrzeniq. Dodatkowo, b~dqc kompendium wiedzy 0 region ie, spelnia rol~ 
informacyjno-poznawcz'l dla wsp61not samorz'ldowych wszystkich poziom6w i potencjalnych inwestor6w. 
Plan w szczeg61nosci odnosi si~ do: 

• podstawowych element6w sieci osadniczej wojew6dztwa i ich powi'lza" komunikacyjnych oraz 
infrastrukturalnych, zwlaszcza w kontekseie budowania wewn~trznej sp6jnosci regionu oraz 
ksztaltowania struktur funkejonalno-przestrzennych wojew6dztwa zgodnie z zasadami 
zr6wnowazonego rozwoju; 

• systemu obszar6w ehronionych, w tym obszar6w ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego, uzdrowisk , dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6tczesnej, 
przede wszystkim pod kqtem wykorzystania endogenicznego potencjalu regionu i trwalego 
zachowania srodowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego; 

• obszar6w szezeg61nego zagrozenia powodziq, zgodnie z mapami zagrozenia i ryzyka 
powodziowego oraz studiami ochrony przeciwpowodziowej, szczeg61nie w kontekseie 
istniejqcych proees6w urbanizacyjnych; 

• obszar6w wyst~powania udokumentowanych zl6z kopalin, zwlaszcza pod k'ltem ich ochrony. 

Ponadto, Plan okresla: 

" https://bip.lodzkie.pl/urzod-morszolkowski/progromy/item/7929-nowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego
wojew%C3%B3dztwQ 
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• rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 0 znaczeniu ponadlokalnym; 
• granice i zasady zagospodarowania obszar6w funkcjonalnych 0 znaczeniu ponadregionalnym 

j regionalnym; 
• gran ice teren6w zamkni~tych i ich stref ochronnych. 

Szczeg61ne miejsce w Planie zajmuj~ obszary funkcjonalne 0 znaczeniu regionalnym, a takie miejski obszar 
funkcjonalny todzi 0 znaczeniu ponadlokalnym, wskazane w oparciu 0 realne predyspozycje i podstawy 
rozwojowe, b~d~ce strefami dynamicznych przeksztalcen przestrzennych. 

Program oehrony powietrza dla strety w wojewodztwie fadzkim w eelu osiljgni~cia poziomu 
dopuszezalnego pyfu zawieszonego i pozlomu docelowego benzo(a)plrenu zawartego w pyle 
zawieszonym PM10 oraz planu dzialan krotkoterminowyeh (uehwafa Nr XXXV/689/13 Sejmiku 
Wojewodztwa todzkiego z dnia 26 kwletnla 2013 r.)." 

Obowi~zek przygotowania programu ochrony powietrza (POP) wynika z zapisow ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 779, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 
1648 i 1722) dla stref, w kt6rych stwierdzono przekroczenia poziomow dopuszczalnych lub docelowych, 
powi~kszonych w stosownych przypadkach 0 margines tolerancji, chocby jednej substancji, sposr6d 
okreslonych w rozporzljdzenlu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawle poziom6w 
niekt6rych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031). 

Zgodnie z art. 87 ww. ustawy stref~ stanowi: 

• aglomeracja 0 liczbie mieszkanc6w wi~kszej nii 250 tysi~cy; 
• miasto 0 liczbie mieszkanc6w wi~kszej nli 100 tysi~cy; 
• pozostafy obszar wOjew6dztwa, niewchodz~cy w sklad aglomeracji i miast powyiej 

100 tys. mieszkancow. 

Program ochrony powietrza jest dokumentem przygotowanym w celu okreslenia dzialan, ktorych 
realizacja ma doprowadzie do osi~gni~cia wartosci dopuszczalnych lub docelowych substancji 
w powietrzu. Wskazanie wfasciwych dzialan wymaga zidentyfikowania przyczyn ponadnormatywnych 
st~ien oraz rozwaienia mOiliwych sposob6w ich likwidacji. Jest elementem polityki ekologicznej regionu, 
st~d zaproponowane w nim dzialania musz~ bye zintegrowane z istniej~cymi planami, programami, 
strategiami, innymi slowy wpisywae si~ w realizacj~ cel6w makroskalowych oraz cel6w regionalnych 
i lokalnych. Konieczne jest przy tym uwzgl~dnienie uwarunkowan gospodarczych, ekonomicznych 
i spolecznych. Programy ochrony powietrza dla stref w wOjew6dztwie 16dzkim zostaly stworzone 
ze wzgl~du na przekroczenia poziom6w dopuszczalnych pyfu zawieszonego PM10 oraz przekroczenia 
poziomu ozonu. 

Celem przyj~tego Programu jest osi~gni~cie poziomu dopuszczanego pylu zwieszonego PM10 
i poziomu docelowego benzo(a)pirenu, natomiast planu dziafan kr6tkoterminowych ograniczenie skutkow 
i czasu trwania zaistnialych przekroczen poziom6w dopuszczalnych lub zmniejszenie ryzyka wyst~pienia 
takich przekroczen. 

Jako podstaw~ Programu w celu osi~gni~cia poziomu dopuszczalnego pylu zawieszonego PM2,5 zakfada 
si~ kierunki i zakres dzialan naprawczych okreslonych dla aglomeracji lodzkiej w zwi~zku z przekroczeniami 
poziomu dopuszczalnego pylu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu. 

Program Ochrony Srodowiska Wojewodztwa todzkiego 2016 na lata 2017 - 2020 z perspektYWlj 
do 202438 (uehwafa Nr XXXI/415/16 Sejmiku Wojew6dztwa todzkiego z dnla 20 grudnia 2016 r.) 

Wym6g prawny opracowania programu ochrony srodowiska wynika z art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony 
srodowiska, ktory nakfada na zarz~d wojew6dztwa obowi~zek sporz~dzenia wojew6dzkiego programu 
ochrony srodowiska. Po zaopiniowaniu przez Ministra Srodowiska oraz w ramach przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz 
Panstwowego Wojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego, program uchwalany jest przez sejmik 
wojew6dztwa. 

37 https://bip.lodzkie.pl/files/689/progrom_ochrony_powietrza_aglomerocja_lodzka.pdf 
"https://bip.ladzkie.pl/files/sejmik/uchwaly/415.pdf 
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GI6wnym celem tworzenia Programu jest dijzenie do poprawy stanu srodowiska w wojew6dztwie, 
ograniczenie negatywnego wplywu zanieczyszczen na srodowisko, ochrona i rozw6j walor6w srodowiska, 
a takze racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Program sluiy takie do realizacji cel6w na poziomie 
regionalnym, kt6re zostaly przyj~te w dokumentach strategicznych na poziomie krajowym, ze szczeg61nym 
uwzgl~dnieniem Strategii Bezpieczenstwo Energetyczne i Srodowisko - perspektywa do 2020 r., kt6rej 
zalozenia odnoszij si~ przede wszystkim do racjonalnego wykorzystania zasob6w i zapewnienia 
bezpieczenstwa energetycznego kraju, przy jednoczesnym obnizeniu emisji zanieczyszczen do srodowiska. 

Ponizej przedstawiono cele w podziale na poszczeg61ne obszary interwencji: 

• Ochrona klimatu i jakosci powietrza 
o Poprawa jakosci powietrza przy zapewnieniu bezpieczenstwa energetycznego 

w kontekscie zmian klimatu 

• Zagrozenia halasem 
o Poprawa klimatu akustycznego w wojew6dztwie 16dzkim 

• Pola elektromagnetyczne 
o Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 

• Gospodarowanie wodami 
o Osiijgni~cie dobrego stanu jednolitych cz~sci w6d powierzchniowych i podziemnych 
o Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi zwiijzanymi z wodij 

• Gospodarka wodno-sciekowa 
o Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-sciekowej 

• Zasoby geologiczne 
o Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi 

• Gleby 
o Ochrona i racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi oraz rekultywacja teren6w 

zdegradowanych 

• Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpad6w 
o Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchiij sposob6w post~powania z odpadami, 

uwzgl~dniajijc zr6wnowaiony rozw6j wojew6dztwa 16dzkiego 

• Zasoby przyrodnicze 
o Ochrona r6inorodnosci biologicznej oraz krajobrazowej 
o Prowadzenie trwale zr6wnowazonej gospodarki lesnej 

• Zagroienia powainymi awariami 
o Zmniejszenie zagroienia wystqpienia powainej awarii oraz minimalizacja skutk6w 

w przypadku wystijpienia awarii 

GI6wny cel - opracowanie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadij zr6wnowazonego rozwoju, 
umozliwiajijcego wypelnienie podstawowych zasad gospodarki odpadami tj. zapobieganie powstawania 
odpad6w, wykorzystanie odpad6w w procesie recyklingu, odzysku czy unieszkodliwiania, zmniejszenie 
lIosci odpad6w kierowanych na skladowiska odpad6w ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem odpad6w 
biodegradowalnych, wyeliminowanie praktyk nielegalnego skladowania odpad6w. 

Strategia Rozwoju Wojew6dztwa lodzkiego 2020 (uchwala Nr XXXIli/644/13 Sejmiku Wojew6dztwa 
l6dzkiego z dnia 26lutego 2013 r.)39 

Strategia rozwoju wojew6dztwa jest najwazniejszym dokumentem samorzijdu wojew6dztwa okreslajijcym 
wizj~ rozwoju, cele oraz gl6wne sposoby ich oSiijgania w kontekscie wyst~pujijcych uwarunkowan. 
W systemie realizacji polityki rozwoju pelni rol~ najwazniejszego planu dzialania wladz samorzijdowych. 

Strategia Rozwoju Wojew6dztwa t6dzkiego 2020 zakladala skoncentrowanie dzialan prorozwojowych 
w 14 obszarach priorytetowych zgrupowanyeh w 3 sferaeh: 

• w sferze spolecznej: wiedza i kompetencje, jakos.: zyeia, polityka spoleezna, spoleczenstwo 
obywatelskie; 

39 http://www.strategia.fodzkie.pf/images/srwL2020_uehwofona_26_02_2013.pdf 
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• w sferze ekonomicznej: dost~pnose, baza gospodarcza, spoteczenstwo informacyjne, obszary 
wiejskie, rynek pracy, wizerunek; 

• w sferze funkcjonalno-przestrzennej: system osadniczy, tad przestrzenny, toisamose regionalna, 
ochrona srodowiska. 

W ramach kaidej sfery okreslono obszary priorytetowe, do kt6rych przyporz~dkowano cele strategiczne 
maj~ce przyczynie si~ do realizacji celu gt6wnego wyznaczonego dla danej sfery. Poszczeg61ne cele 
strategiczne b~d~ realizowane przez wyznaczone cele szczeg6towe. 

Kwestie zwi~zane z ochronq srodowiska wpisujq si~ w: Sfer~ funkcjonalno - przestrzennq, obszar 
pr'lorytetowy ochrona srodowiska. 

Najistotniejsze, z punktu wid zenia ochrony srodowiska na analizowanym obszarze, s~ nast~pujqce cele 
i kierunki dziatan sprecyzowane w Strategii: 

Cel strategiczny: Poprawa warunk6w iycia mieszkanc6w regionu poprzez popraw~ jakosci srodowiska. 

Cele szczeg6towe: 

• Ochrona i poprawa stanu srodowiska oraz przeciwdziatanie zagroieniom naturalnym 
i antropogenicznym; 

• Zrownowaiony rozw6j gospodarki zasobami naturalnymi; 
• Podniesienie swiadomosci ekologicznej spoteczenstwa. 

Kierunki dzialan: 

• wdroienie systemowej gospodarki wodno-sciekowej; 
• wykorzystanie odnawialnych tr6del energii; 
• wspieranie selektywnej zbi6rki, odzysku i unieszkodliwiania odpad6w przede wszystkim 

komunalnych i niebezpiecznych; 
• ochrona przed powodziami; 
• ochrona przed halasem; 
• ochrona przed promieniowaniem niejonizujetcym; 
• ograniczenia emisji zanieczyszczen do atmosfery; 
• poprawa czystosci w6d powierzchniowych i podziemnych; 
• wzrest lesistosci; 
• ochrona gleb. 

W ramach dzialan w zakresie ochrony srodowiska okreslono r6wniei zbi6r dzialan ukierunkowanych 
na wspieranie promocji edukacji ekologicznej, a takie: 

• rekultywacji teren6w poeksploatacyjnych i zdegradowanych; 
• zwi~kszenia lesistosci wojew6dztwa i doprowadzenie do regeneracji obszar6w lesnych 

uszkodzonych przez przemyst; 

• zwi~kszenia zasob6w wodnych wojew6dztwa. 

Podsumowanie 

Analiza wyiej wymienionych dokument6w wykazala zgodnose cel6w PGN dla miasta lodzi z celami 
dokument6w strategicznych na poziomie wojew6dztwa. Naleiy jednak zauwaiye, ie nie wszystkie cele 
tych dokument6w a charakterze duio szerszym nii opracowywany dokument mogty bye w tym 
dokumencie uwzgl~dnione. 

4.5 Analiza dokumentow strategicznych na poziomie lokalnym 

Strategia Rozwoju l6dzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Przyj~ta w dniu 22.07.2014 r. przez 
Komitet Steruj~cy Projektem Strategia Rozwoju l6dzkiego Obszaru Metropolitalnego oral Rad~ 
Stowarzyszenia l6dzkiego Obszaru Metropolitalnego. Aktualizacja Strategii przyj~ta uchwalq Nr 5/2018 
z dnia 22.06.2018 r. przez Rad~ Stowarzyszenla l6dzkiego Obszaru Metropolitalnego)40 

40 http://www.lom.lodz.pl/wp-content/uploods/Strategio_Rozwoju_LOM_22.06.2018.pdj 
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Najwi~ksze miasta i powi'lzane z nimi obszary funkcjonalne akumuluj'l wi~kszosc polskiego PKB. Tylko 
w przypadku osmiu najwi~kszych osrodkow miejskich w Polsce udziat w krajowym PKB wynosi 30%, a przy 
uwzgl~dnieniu ich otoczenia wzrasta do blisko 50%. S'l to takie najwi~ksze rynki pracy, bowiem w nich 
znajduj'l si~ siedziby wi~kszosci najwi~kszych przedsi~biorstw w Polsce. 

Instrumentem nakierunkowanym na wzmacnianie potencjatu obszarow metropolitalnych w Polsce jest 
przyj~ty dla nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 program Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Nie jest to dziatanie czy priorytet konkretnego programu operacyjnego, 
ale narz~dzie, kt6re pozwala na pozyskiwanie funduszy w sposob przekrojowy, umoiliwiaj'lcy petne 
zintegrowanie dziatan w ramach wyznaczonego terytorium. 

Wedtug przyj~tych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zasad rea/izaeji Zintegrowanyeh Inwestyeji 

Terytoriolnyeh w Polsce (z dn. 22 lipca 2013 r.) srodki finansowe b~d'l skierowane przede wszystkim 
do miast wojewodzkich i ieh obszarow funkejonalnych. przewiduje si~, ie srodki finansowe w ramach ZIT 
zostan'l przeznaczone przede wszystkim na: 

• rozwoj zrownowaionego, sprawnego transportu t'lcz'lcego miasto i jego obszar funkcjonalny 
(np. wprowadzenie zintegrowanych kart miejskich, budowa system6w "parkuj i jedi", 
parkingow i ,cieiek rowerowych); 

• przywracanie funkcji spoteczno-gospodarczych zdegradowanym obszarom miejskiego obszaru 
funkcjonalnego - tzw. rewitalizacja (projekty tqczqce dziatania typowo inwestyeyjne z mi~kkimi 
- np. przebudowa lub adaptacja budynkow w zaniedbanej dzielnicy oraz aktywizaeja 
zamieszkuj'lcych jq osob zagrozonych wykluezeniem spotecznym - osoby pozostajqce dtugo bez 
praey, rodziny wielodzietne, osoby niepetnosprawne); 

• popraw~ stanu srodowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta (np. usuwanie 
azbestu, ochrona istniejqcych terenow zielonyeh w miastach, wymiana irodet ciepta na bardziej 
ekologiczne); 

• wspieranie efektywnosci energetycznej (kompleksowa modernizaeja energetyczna w budynkach 
mieszkaniowych polegajqca np. na ocieplaniu budynk6w, wymianie okien i oswietlenia na 
energooszcz~dne, przebudowie systemow grzewczych); 

• wzmacnlanle rozwoju funkcji symbolicznych budujqcych mi~dzynarodowy charakter 
i ponadregionalnq rang~ miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz popraw~ dost~pu i jakosci 
ustug publieznych w catym obszarze funkcjonalnym (np. promocja produktu turystycznego 
wspolnego dla catego obszaru funkcjonalnego, poprawa systemu informacji dla cudzoziemeow, 
usprawnienia dla osob niepetnosprawnych, bezptatny dost~p do Internetu); 

• wzmacnianie bada", rozwoju technologicznego oraz innowacji (np. rozwoj ustug oferowanyeh 
przez instytucje otoczenia biznesu). 

Program Ochrony Srodowiska dla Miasta lodzi na lata 2018-2021 z perspektyw'l do 2025 roku (uchwata 
Nr LXXV1I12101/18 Rady Miejskiej w lodzi z dnla 31 paidziernika 2018 r.)41 

Obowiqzek opracowania Programu ochrony srodowiska dla powiatu lub gminy wynika wprost z art. 17 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 779, 1356, 1479, 1564, 
1590, 1592, 1648 i 1722). Gtownym celem ich opracowania jest realizacja polityki ekologicznej panstwa 
uchwalanej przez Sejm. Programy te, na podstawie aktualnego stanu srodowiska winny okreslac 
w szczegolnosci: eele i priorytety ekologiczne, poziomy celow dtugoterminowych, rodzaj i harmonogram 
dziata" proekologicznych oraz srodki niezb~dne do realizacji celow. Programy opracowywane Sq na okres 
41at z perspektywq na nast~pne 4 lata. 

Dokument zawiera krotkq charakterystyk~ obszaru miasta, w tym informacje dotycz'lce potozenia i rzeiby 
terenu, demografii, urbanistyki, gospodarki, funkcjl metropolitarnych i roli miasta w obszarze 
metropolitarnym, transportu czy dziata" inwestycyjnych i rewitalizacyjnych. Dokument diagnozuje stan 
srodowiska pod kqtem ochrony klimatu i jakosci powietrza, zagrozenia hatasem, poziomu pol 
elektromagnetycznych, gospodarowania wodami, gospodarki wodno-sciekowej, zasobow geologicznych, 
gleb, zasobow przyrodniczych, gospodarki odpadami w tym zapobieganiu powstawaniu odpadow oraz 

4J https.//bip. uml.lodz.pl/somorzad/okty-prowne-i-projekty-aktow-prownych/okty. 
prawne/?tx_edgelegalacts_'egalacts%5BlegaIAct%5D=25398&tx_edgefegalacts_legafacts%58action%5D=show&tx 
_edgelegalacts_iegalacts%5Bcontroller%5D=LegaIAct 
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zagroienia powainymi awariami. Dokument okresla misj~, cele strategiczne i kierunki dzialan wraz 
z harmonogramem ich realizacji. 

Jak wynika z diagnozy powietrze w lodzi pozostaje powainie zanieczyszczone. Najcz~stsze przekroczenia 
norm czystosci powietrza dotycz'l pylow zawieszonych, a ich glownym ira diem (70-80%) jest emisja 
powierzchniowa, czyli indywidualne piece i paleniska opalane cz~sto slabej jakosci w~glem, a niekiedy 
wr~cz odpadami. Pozostal'l cz~sc stanowi emisja lin iowa czyli transport, zas emisja punktowa jest 
minimalna. W dziedzinie jakosci powietrza wymagane s'l dzialania naprawcze m. in. obejmuj'lce wymian~ 
instalacji grzewczych, termomodernizacje budynkow, rozbudow~ sieci cieplowniczej umoiliwiaj'lc'l 
podl'lczenie dodatkowych odbiorcow. W zakresie zmian klimatu odnotowac nalezy rosn'lce zagrozenie 
ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. 

Wsrod licznych celow strategicznych i kierunkow zadan zakladanych w Programie znajduj'l si~ rowniei 
takie, ktore wi'lz'l si~ z realizacj'l celow wskazywanych w Planach gospodarki niskoemisyjnej, jak np.: 

1. Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakosci powietrza 

• eel strategiczny: Poprawa jakosci powietrza: 
o Trwala wymiana indywidualnych irodel ogrzewania; 
o Promowanie korzystania z lodzkiego roweru miejskiego; 
o Rozw6j systemu scieiek rowerowych; 
o Niskoemisyjny transport zbiorowy; 
o Rozw6j sieci cieptowniczej; 
o Rozwoj sieci gazoci'lgowej. 

Plan zrownowaZonego rozwoju publlcznego transportu zbiorowego dla miasta lodzi do roku 202542 

(uchwala Nr LXVII/1727/18 Rady Miejskiej w todzi z dnia 211utego 2018 r.) 

Podstaw'l prawn 'I opracowania niniejszego Planu zrownowaionego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla miasta lodzi jest: 

• Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. 0 publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. 
poz.2136); 

• Rozporz'ldzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011r. w sprawie szczeg61owego zakresu 
Planu zrownowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2011 r. poz. 684). 

Plan transportowy jest dokumentem, kt6ry przyczyni si~ do realizacji wyzwan transportowych okreslonych 
w dokumentach strategicznych dla lodzi, w tym do zwi~kszenia roli i udzialu komunikacji tramwajowej, 
zintegrowanie miejskiego transportu zbiorowego z transportem kolejowym, szczegolnie z kolej'l 
aglomeracyjn'l, a takie utrzymywanie wysokiego udzialu transportu zbiorowego w podziale zadan 
przewozowych. 

Zasadniczym celem Planu transportowego jest zaplanowanie organlzacji przewozow 0 charakterze 
uiytecznosci publicznej na terenie miasta i gmin osciennych, a takie zrownowaiony rozw6j transportu 
prowadz'lcy do zmniejszenia negatywnych skutkow oddzialywania transportu na srodowisko naturalne 
oraz zapewnienie wysokiej jakosci uslug transportowych, w tym poprawa dost~pnosci transportu dla os6b 
niepelnosprawnych oraz oograniczonej mobilnosci oraz poprzez preferowanie transportu zbiorowego 
jako realnej alternatywy dla podrozy realizowanych transportem indywidualnym. 

Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego mias!a lodzi (uchwata 
Nr LXIX/1753 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmieniona uchwatq Nr VI/215/19 Rady 
MieJskiej w lodzi z dnia 6 marca 2019 r.)43 

Jest to dokument, ktorego celem jest okreslenie uwarunkowan, kierunk6w zagospodarowania oraz polityki 
przestrzennej miasta, w tym realizacji ponadlokalnych celow publicznych. 

Zalecenia wzgl~dem zaopatrzenia w ciepto: 

42 https:l/bip.uml.lodz.pl/fi1es/bip/public/user_upload/1727.pdt 
43 http://www.mpu.lodz.pl/page/511.studium.html?id=5 
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• zmniejszanie ilasei irodet zanieezyszezen niskiej emisji: naleiy d~iyc do sukeesywnega 
eliminawania palenisk i zast~pawania ieh ekalagieznymi irodtami zasilania. Jaka alternatywny 
nasnik energii naleiy razwijac: gaz, energi~ elektryezn~ i c.a.; 

• uwzgl~dnianie razbudawy sieci cieplnej przy rewitalizaeji kwartatow; 

• zintensyfikawanie karzystania z adnawialnyeh irodet energ;;; 

• agraniezanie zanieczyszezenia pawietrza przez tradyeyjne (niskaemisyjne) irodta energii. 

Zaleeenia wzgl~dem achrany sradawiska (aehrony pawietrza) ta m.in.: 

• zmniejszanie ilasci irodet zanieczyszezen: palenisk damawyeh apalanych w~glem, razbudawa 
sieci c.a., agraniczenie ruchu samachadawega (przejazdow przez OWRSW - Obszar 
Wsp6tczesnega Razwaju Strefy Wielkamiejskiej) na rzecz wzrastu udziatu ruchu pieszo
rowerowego j transportu zbiorowego; 

• paprawa klimatu (jakasci pawietrza) miasta w strefie zwartej zabudawy: paprawa drainasci 
karytarzy przewietrzaj~cych w OWRSW (agraniczanie zabudawy dalin rzecznych, zwi~kszanie 

ilasci terenow zieleni), achrana atwartych przestrzeni terenow ralniczych w strefach gtownega 
naptywu mas pawietrza; 

• realizowanie dtugafalawej strategii zach~cajijeej da karzystania z transpartu zbiarawega araz 
agraniczenia ilasei pasiadanych samachadow, zwi~kszenie udziatu kamunikacji rawerawej 
w padziale zadan przewazowych, realizawanie strateg;; rawerawej, w tym razwoj sieci drag 
rawerawyeh. 

Aktualizaeja zalozen do Planu zaopatrzenia w cieplo, energi~ elektryczn~ i paliwa gazowe dla miasta 
lodzi (uchwala Nr LXII/1616/17 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 13 grudnia 2017 r.) 44 

Prajekt zataien zawiera: 

• acen~ stanu aktualnega i przewidywanyeh zmian zapatrzebawania na ciepta, energi~ elektryezn~ 
i paliwa gazowe; 

• przedsi~wzi~cia raejanalizuj~ce uiytkawanie ciepta, energii elektrycznej i paliw gazowych, 
• mailiwasci wykarzystania istniej~cych nadwyiek i lakalnyeh zasabow paliw i energil, 

z uwzgl~dnieniem energii elektrycznej i ciepta wytwarzanych w adnawialnyeh irodtach energii, 
energii elektrycznej i ciepta uiytkawega wytwarzanych w kageneracji araz zagaspadarawania 
ciepta adpadawega z instalacji przemystawyeh; 

• zakres wspotpracy z gminami aseiennymi. 

Zgadnie z prawem miasta pawinna stac si~ gtownym iniejatarem akreslaj~eym kierunki razwaju 
infrastruktury energetyeznej na swaim terenie. Tak sfarmutawane zasady palityki maj~ zapabiee 
dawalnasci dziatan przedsi~biarstw energetyeznyeh. 

Bezpasredni zwi'lzek i wptyw na wszystkie gtowne zataienia PGN maj'l kierunki dziatan dla razwaju 
system ow zaapatrzenia w ciepta, paliwa gazawe i energi~ elektryczn'l, S'l ta: 

• nieustanna paprawa funkejanawania eatega systemu cieptawniezega, jega razbudawa, 
madernizaeja araz przyt'lezanie nawych adbiareow do sieei; 

• termamadernizaeja budynkow; 
• likwidaeja irodet niskiej emisji; 

• nieustanna paprawa funkcjanawania eatega systemu gazawega, jega razbudawa, madernizacja 
araz przyt~czanie nawyeh adbiarcow do sieei; 

• madernizacji aswietlenia ulicznega. 

44 https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/roda_miejska/interpelocje/7/1616.pdf 
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Strategia Zintegrowanego Rozwoju lodzi 2020+ (uchwala Nr XL1l1/824/12 Rady Miejskiej w todzi z dnia 
25 czerwca 2012 r.) 45 

Strategia Zintegrowanego Rozwoju todzi 2020+ definiuje dtugookresowe wyzwania rozwojowe, przed 
ktarymi stajemy. Jest prab'l odpowiedzi na pytania dok'ld zmierzamy i co chcemy osi'lgn'lc, maj'lc 
okreslony bagaz doswiadczen i dysponuj'lc konkretnymi mozliwosciami. 

Strategia rozwoju stuzy takze starannemu programowaniu inwestycji miejskich, dzi~ki czemu 
ich przygotowanie i realizacja podporz'ldkowane b~d'l zasadzie maksymalizacji korzysci wspalnoty. Jest tez 
prab'l catosciowego opisu raznorodnych dzialan wywoluj'lcych pozytywne przemiany, ktarych miasto 
wymaga i oczekuje. 

Najwazniejsze odnosz'lce si~ bezposrednio do ochrony srodowiska naturalnego: 

• poprawa jakosci zycia mieszkanc6w; 
• stworzenie zrownowazonej sieci transportowej w todzi i aglomeracji; 
• Strategia Zintegrowanego Rozwoju lodzi 2020+ oparta jest na filarach, dwa z nich okreslaj'l 

priorytetowe obszary dzialania zwi'lzane z ochron'l powietrza; 
• gospodarka i infrastruktura; 
• przestrzen i srodowisko. 

Istotne z punktu widzenia ochrony srodowiska S'l dzialania maj'lce na celu: 

• budow~ wspalnego dla miast i gmin metropolii ladzkiej systemu transportowo
komunikacyjnego; 

• zapewnienie wysokiej dost~pnosci do pierscienia autostrad i drag szybkiego ruchu 
powstaj'lcego wokat lodzi, ktary umozliwi konkurencyjn'l dzialalnosc inwestycyjn'l; 

• stymulowanie rozwoju nowoczesnych pot'lczen kolejowych otwieraj'lcych ladi na przeptyw 
kapitatu, know-how i wysoko wykwalifikowanych zasob6w ludzkich pomi~dzy aglomeracjami; 

• wspieranie nowoczesnego multimodalnego systemu transportowego wraz z niezb~dn'l 

infrastruktur'l lotnicz'l i elementami portu cargo; 
• rozw6j zrownowaionego transportu miejskiego/ zwfaszcza szynowego oraz stworzenie utatwien 

dla transportu ekologicznego; 
• szerokie stosowanie w gospodarce miejskiej technologii i rozwi'lzan sluz'lcych ochronie 

srodowiska; 
• optymalizacj~ wydatkaw energetycznych w wyniku termomodernizacji obiektaw miejskich, 

w tym likwidacj~ iradet niskiej emisji i rozwi'lzania inteligentne w zarz'ldzaniu systemami 
miejskimi; 

• skuteczn'l egzekucj~ prawa w zakresie ochrony srodowiska; 
• prowadzenie dziatan i kampanii z zakresu edukacji ekologicznej i zachowan odpowiedzialnych 

srodowiskowo; 
• usprawnienie i rozw6j zrownowazonego i efektywnego systemu komunikacji zbiorowej 

waglomeracji tadzkiej wspieraj'lcego funkcje metropolitalne lodzi, komplementarnego 
do wojewadzkich systemaw transportu zbiorowego; 

• uprzywilejowanie transportu zbiorowego; 
• uspokojenie ruchu pojazdaw w centrum miasta poprzez rozwi'lzania system owe, w tym 

budow~ parkingaw i stworzenie progresywnego systemu ptatnego parkowania, wspomaganego 
przez inteligentne zarz'ldzanie ruchem i dalsz'l sukcesywn'l rozbudow~ sieci drag rowerowych; 

• modernizacj~ drag dla ruchu kotowego, wyprowadzaj'lc'l tranzyt z centrum todzi i udrazniajqcq 
potqczenia kluczowych obszaraw miasta aglomeracji z europejskimi szlakami 
komunikacyjnymi. 

45https://uml,lodz,pl/dla-mieszkancow/o-miescie/strategia-lodzi-i-planowanie!strategia-zintegrowanego-rozwoju
lodzi-2020/ 
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Strategia przeslrzennego rozwoju todzi 2020+ (uehwala Nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w todzi z dnia 
16 styeznia 2013 r.)46 

Dokument uwzgl~dnia: 

• Wyniki debaty z udziaiem speejalistow i organizaeji pozarzqdowych, dotyezqcej doeelowego 
i optymalnego modelu ukiadu drogowego i komunikaeyjnego todzi, 2012 rok; 

• Raport z badan oczekiwan spoiecznych wobec przestrzeni publicznych, 2011 rok; 
• Wyniki konsultacji "strategii zintegrowanego rozwoju todzi 2020+", 2011 rok; 
• Wyniki warsztatow "Zszywanie Miasta", 2011 rok; 
• Raport z realizacji badan spoiecznych na potrzeby konkursu "U irode! Piotrkowskiej", 2010 rok; 
• Wyniki konkursow urbanistyczno - architektonicznych: 

o "Wielkomiejska Piotrkowska" na opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu 
miasta todzi obejmujqcego ulic~ Piotrkowskq na odcinku od ulicy Prochnika/Rewolucji 
1905 r. do ulicy Zwirki/Wigury, 2010 rok; 

o "Koncepcja zagospodarowania Pasaiu im. Leona Schillera w todzi", 2010 rok; 
o "U zr6det Piotrkowskiej'\ 2009 rok; 
o "Koncepcja zagospodarowania terenu poioionego w todzi w rejonie ulic Piotrkowskiej 

198-216 i Wigury 3 i 5/7", 2008 rok. 

Giownym celem Strategii jest uwolnienie i zdynamizowanie inwestowania w Strefie Wielkomiejskiej 
i Miejskiej. 

Aby zrealizowae powyiszy cel naleiy: 

1. zwaloryzowae tkank~ zabytkowq pod wzgl~dem wartosci historycznej i roli w strukturze 
urbanistycznej; 

2. dokonae rzetelnej oceny technicznej tkanki historycznej, ktorej punktem wyjsciowym ma bye 
dqienie do jej zachowania i wskazania koniecznosci zakresow niezb~dnych remontow -
w pozosta/ych przypadkach przeznaczye do wymiany tkanki, ewentualnie do rozbi6rki, 
przeznaczajqc na cele inwestycyjne; 

3. wyznaczye obszar niezb~dny do utechnicznienia: 

• koniecznose zmiany systemu grzewczego na c.o. (Strefa Wielkomiejska i Miejska); 
• podwyzszenie standardu technicznego poprzez kompleksowe wprowadzenie instalacji 

sanitarnych; 
• termomodernizacj~ budynkow - szczegolnie przegrod poziomych (stop6w i dachow) oraz 

fundamentow; 

• wykorzystanie strychow, poprzez zmian~ ich uzytkowania na cele mieszkalnictwa; 
• przyjqe i upowszechnie tani, naturalny system remontowania tkanki historycznej, powstaiej 

przed 1945 rokiem; 

• promowac mate I/rodzinne" przedsi~biorstwa remontowe, wyspecjalizowane 
w dziaianiach na zabytkowej tkance w warunkach g~stej zabudowy srodmiejskiej. Prowadzenie 
takiej dzialalnosci mogioby wspomoc powoianie "Centrum Rewitalizacji Miast Europejskich"; 

• oprocz realizacji planow miejscowych, nalezy uproscie i udroznie przepiyw informacji 
i obstugi UMI:., by I/moda na mieszkanie w Centrumll mogta si~ realizowac; 

• proces prywatyzacji nieruchomosci w Centrum musi ulec znacznemu przyspieszeniu; 
• dla ochrony tkanki historycznej nalezy wprowadzie instrumenty finansowe: 

o duzy podatek od niezabudowanych dziaiek i nieczynnych lokali; 
o minimalny od nieruchomosci historycznych utrzymanych w dobrym stanie. 

Zaloienia Lokalnego Programu Rewitalizaeji na lata 2014-2020+47 

Lokalny Program Rewitalizacji todzi 2020+ jest uszczego!owieniem Strategii Zintegrowanego Rozwoju 
todzi 2020+ w zakresie zadan rewitalizacyjnych i zarazem - zgodnie ze wskazaniami Narodowego Planu 

46 http://uml.lodz.pl/get. ph p ?id=4870 
47 http://archiwum.bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=40419&PHPSESSID=a8e4cc6!37S661620320c8c3a73b274c 
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Rewitalizacji - stanowi w polityce miejskiej lodzi p!aszczyzn~ koordynacji wszelkich dzia!an 
rewitalizacyjnych i ram~ operacyjn~ dla tych dzia!an. 

Przez rewitalizacj~ w ZLPR rozumie si~ wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarow zdegradowanych 
poprzez przedsi~wzi~cia ca!osciowe (integruj~ce interwencj~ na rzecz spo!ecznosci lokalnej, przestrzeni 
i lokalnej gospodarki, a takie kultury toisamosci i dziedzictwa), skoncentrowane terytorialnie 
i prowadzone we wspo!pracy z lokaln~ spo!ecznosci~, w sposob zaplanowany oraz zintegrowany przez 
okreslenie i realizacj~ programow rewitalizacji. 

Zgodnie z projektem Krajowej Polityki Miejskiej, ktora jako swoj cel nadrz~dny stawia popraw~ jakosci 
iycia, "dzia!ania rewitalizacyjne powinny bye prowadzone w miastach, ktore niezaleinie od wielkosci, 
funkcji i po!oienia, borykaj~ si~ z wewn~trznymi problemami, przy czym nadanie nowych funkcji, odnowa 
lub modernizacja techniczna obszarow i fragmentow przestrzeni publicznych jest srodkiem, a nie celem 
rewitalizacji. Celami rewitalizacji Sq odnowa spoteczna, gospodarcz8, przestrzenna oraz srodowiskowa", 

W przypadku lodzi rewitalizacja ma kluczowe znaczenie dla zachowania dziedzictwa, bowiem obj~ta tym 
procesem zostaje Strefa Wielkomiejska - obszar najcenniejszy kulturowo, 0 najwi~kszym nasyceniu 
obiektami zabytkowymi. Prowadzenie procesu rewitalizacji nierozerwalnie powi~zane jest z zachowaniem 
unikatowego w skali Europy historycznego krajobrazu miejskiego, ktorego zabytkowa struktura 
jednoczesnie stanowi podstawowy sk!adnik bazy mieszkaniowej i ekonomicznej. Przetrwanie duiej cz~sci 
zabytkowego zasobu, b~d~cego fundamentem toisamosci miast" zaleiy od umiej~tnego wykorzystania 
potencja!u materialnego dziedzictwa kulturowego lodzi dla spo!eczno - gospodarczego rozwoju miasta, 
podniesienia warunk6w i jakosci iycia mieszkancow oraz budowania toisamosci lokalnej. Z tych wzgl~dow 
rewitalizacja lodzi ma rowniei szczegolne znaczenie dla ci~g!osci rozwoju spo!ecznego, kulturalnego 
i ekonomicznego miasta. 

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta lodzi 2026+ 4B 

Miasto lodi aktywnie w!~cza si~ w realizacj~ wszelkich dzia!an rewitalizacyjnych. W zwi~zku z powyis,ym 
stworzono Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta lodzi 2026+ przyj~ty uchwa!~ Nr XXXV/916/16 Rady 
Miejskiej w lod'i w dniu 28 wrzesnia 2016 r. Przez rewitali,acj~ rozumie si~ proces wyprowadzania 
,e stanu kryzysowego obs,arow zdegradowanych, prowadzony w sposob kompleksowy, poprzez 
zintegrowane dziatania na rzeez lokalnej spotecznosci, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane 
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu 
rewitalizacji 49

. 

Najwi~ks,ym problemem lod,i w zakresie terytorialnym rozk!adu jest degradacja zabudowy. Drugim 
powainym problemem centrum miasta jest duia koncentracja problem6w spo!ecznych, ,e szczegoln~ 
skal~ zjawiska dziedziczenia ub6stwaso. 

Aktualizacja Optymalnego Wariantu Systemu Transportowego dla Miasta lodziSl 

Aktualizacja zak!ada opracowanie optymalnego zrownowaionego systemu transportowego 
poprawiaj~cego warunki rozwojowe miasta. Opracowanie dotyczy obszaru miasta lodzi i jego powi~zan 
z obszarem zewn~trznym w okresie perspektywicznym. W cz~sci I na podstawie wykonanych badan 
ankietowych zachowan komunikacyjnych mieszkancow lodzi oraz pomiarow ruchu osob i pojazdow 
opracowano model ruchu dla miasta lodzi dla st.anu istniej~cego (rok 2013) oraz dokonano diagnozy stanu 
i identyfikacji podstawowych problemow. 
Cz~se II ,awiera koncepcj~ perspektywiczn~ systemu transportowego opracowan~ z wykorzystaniem 
modelu i progno,y ruchu na rok 2025. W sklad zaprezentowanego systemu transportowego wchod,~: 
uk!ad drogowo-uliczny, transport ,biorowy i koncepcja drag rowerowych. Ponadto opracowano ,asady 
obs!ugi komunikacyjnej obszaru srodmiejskiego kieruj~c si~ ,apisami obowi~,uj~cej polityki transportowej 
dla miasta lodzi z 1997 r. Koncowym elementem opracowania jest krotkoterminowy program realizacji 
priorytetowych d,ia!an inwestycyjnych do roku 2020. 

"https://rewitalizacja.uml.lodz.pf/rewitalizacja/co-to-jest-rewitalizacjo/gminny-program-rewitalizacji-miasta-Iadzi/ 
49 Gminny Program Rewita!izacji dla Miasta t.odzi 2026+ 
50 Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta (adz; 2026+ 
5l http://www.drogalodz.pl/pliki/studium/aktualizacja-o-w-s

t/zadoniel/Zadonie%201_0PIS%20calasc_15%20IV%202014.pdf 
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Bilans energetyczny miasta lodzl oraz prognozy zapotrzebowania mocy na lata 2005-2020 

Celem pracy jest wykonanie bilansu energetycznego miasta lodzi oraz prognoz zapotrzebowania na moc 
i energi~ w latach 2005-2020. Ocena zapotrzebowania na ciepto, energi~ elektryczn~ i paliwa gazowe 
dla lodzi lOstata przeprowadzona w podziale na: 

• rejony bilansowe; 
• podstawowe grupy odbiorcow; 
• potrzeby energetyczne odbiorcow; 
• media zasilajqce i dostawcy energii (sieci cieptownicze wodna i parow8, siec elektryczna, siec 

galOwa, lokalne irodta ciepta, lokalni dostawcy mediow); 

• typu paliw pierwotnych (paliwa w~glowe, en. elektryczna, gaz przewodowy, olej opatowy, LPG, 
biomasa drzewna, itd.). 

Ola podziatow wymienionych powyiej lOstato zestawione obecne zapotrzebowanie na moc i energi~ oraz 
zuiycie paliw i emisja zanieczyszczen w lodzi. Ola poszczegolnych sktadnikow bilansu energetycznego 
miasta sktadaj~cych si~ na wynikowy bilans energetyczny lodzi, opracowano prognozy zapotrzebowania 
na moc i energi~ oraz scenariusze wykorzystania paliw dla pokrycia zapotrzebowania na moc i energi~. 
Wyniki symulacji zostaty zestawione w sposob analogiczny do oceny stanu obecnego miasta lodzi. 

Program ochrony srodowiska przed halasem dla miasta lodzi na lala 2013 - 2018 
z perspektYWij na lata 2019 - 2023 (uchwala Nr LXXVII/1608/13 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 
11 grudnia 2013)52 

Obowi~zek wykonania Programu ochrony srodowiska przed halasem wynika z tresci art. 119 ust. 1 ustawy 
Prawo ochrony srodowiska, w ktorym wskazuje si~, ie dla terenow, na ktorych poziom hatasu przekracza 
poziom dopuszczalny, tworzy si~ programy ochrony srodowiska przed halasem. 

Ponadto, obowiijzek wykonania Programu lOstal naloiony Oyrektyw~ 2002/49/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszijcij si~ do oceny i zarzijdzania poziomem hatasu 
w srodowisku (Oz. U. UE L 189 z 18.07.2002, str. 12). 

Gtownym celem Programu jest wskazanie dzialan, ktore w konsekwencji ich zastosowania ogranicz~ 

emisj~ halasu do srodowiska. To z kolei wplynie na polepszenie komfortu iycia mieszkancow miasta. 

Podsumowanie 

Z analizy slrategicznych dokumentow lokalnych obj~tych Planem moina wciijgnijc nast~puj~ce wnioski: 

• slwierdza si~, ie PGN wspiera realizacj~ celow analizowanych dokumentow na poziomie 
gminnymi 

• cele analilOwanych dokumentow wspieraj~ cele pakietu klimalyczno-energetycznego 3x20%; 
• nie zidentyfikowano obszarow sprzecznych z celami analilOwanych dokumentow 

strategicznych. 

52 http://archiwum.bip.uml.ladz.pl/_plik.php?plik=uchwaly/rm/06_1608.PDF 
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5. Cele strategiczne i szczeg6towe 

Celem Planu jest okreslenie, na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zuiycia energii i emisji gazow 
cieplarnianych na obszarze miasta lodzi dziatan zmierzajqcych do redukcji zuiycia energii, zwi~kszenia 
wykorzystania irodet odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazow cieplarnianych wraz z ekonomiczno
ekologicznq ocenq ich efektywnosci. Plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu rowniei wzmacnianie dziatan 
na rzecz poprawy jakosci powietrza na obszarach, na ktorych odnotowano przekroczenia poziomow 
dopuszczalnych substancji w powietrzu poprzez redukcj~ emisji zanieczyszczen. 

Dziatania okreslone w Planie majq przede wszystkim na celu ograniczenie zanieczyszczen do powietrza 
i popraw~ jakosci powietrza na terenie miasta lodzi. Cel Planu gospodarki niskoemisyjnej zostat zdefiniowany 
poniiej. 

Wskazanie kierunkow dziatan na rzecz poprawy jakosci powietrza ukierunkowane ma bye rowniei na redukcj~ 
gazow cieplarnianych, zwi~kszenie udziatu energii pochodzqcej ze irodet odnawialnych, redukcj~ energii 
finalnej, co powinno zQstac zrealizowane poprzez podniesienie efektywnosci energetycznej. 

Cele strategiczne miasta todzi uwzgl~dniajij zapisy okreslone w pakiecie klimatyczno - energetycznym do 
roku 2020 i tym samym ich realizacja ma przybliiae Polsk~ do wypetnienia pakietu tj.: 

• redukcj~ emisji gazow cieplarnianych 0 20%; 

• zwi~kszenie udziatu energii pochodzijcej ze irodet odnawialnych 0 15%; 

• redukcj~ zuiycia energii finalnej, co ma zostae zrealizowane poprzez podniesienie efektywnosci 
energetycznej 0 20%; 

• popraw~ jakosci powietrza zgodnie z Program em ochrony powietrza. 

Zdefiniowano nast~pujijce cele dla miasta lodzi w kontekscie gospodarki niskoemisyjnej do roku 2020: 

• redukcja emisji CO, 0 9,78% (549 966 MgCO,/rok) do roku 2020, w stosunku do roku bazowego 2013; 

• redukcja zuiycia energii finalnej 0 5,39% (818 790 MWh/rok) do 2020 r., w stosunku do 
roku bazowego 2013; 

• zwi~kszenie udziatu energii pochodzijcej ze irodet odnawialnych 00,13% (19 679 MWh/rok) na terenie 
miasta lodzi do roku 2020, w stosunku do roku bazowego 2013; 

• redukcja zanieczyszczen do powietrza zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza. 

W celu wyznaczenia redukcji energii finalnej oraz redukcji emisji CO, do roku 2020 wzi~to pod uwag~ efekty 
ekologiczne i energetyczne z gtownego harmonogramu rzeczowo-finansowego (z wytijczeniem zadan, ktorych 
termin realizacji rozpoczyna si~ po roku 2020) oraz z listy zadan zrealizowanych. 

Osiijgni~ciu celu gtownego sprzyjae b~dq cele szczegolowe. Ponadto osiqgni~cie efektow ekologicznych jest 
moiliwie lijczijc cel glowny i cele szczegotowe Planu gospodarki niskoemisyjnej z celami m.in. programow 
ochrony powietrza lub planow adaptacji do zmian klimatu. Majqc powyisze na wzgl~dzie wyroinia 
si~ nast~pujijce cele strategiczne i szczegotowe niniejszego PGN, przedstawione poniiej. 

Podj~cie opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej stanowi kontynuacj~ zmian w zakresie poprawy jakosci 
iycia spoteczenstwa i ochrony srodowiska naturalnego. 
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Tabela 1. Cele strategiczne ; szczeg6fowe dla miasta t.odzi. 

cele strateglczne cele szczeg6towe 

1.1 Ograniczenie niskiej emisji ze fr6def komunalnych, w tym eliminowanie w~gla 

jako paliwa w lokalnych kodowniach i gospodarstwach domowych i zast~powanie 
go innymi, bardziej ekologicznymi nosnikami ciepta 

1. Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki 1.2 Rozw6j komunikacji publicznej oraz wdroi.enie energooszcze:dnych 
wraz z poprawqjakosci powietrza i niskoemisyjnych rozwiqzan w transporcie publicznym 

1.3 Systematyczne zwie:kszanie, ilosci odbiorc6w ciepta- modernizacja sieci cieplnej 

1.4 Usprawnienie systemu transportowego poprzez budowe: i modernizacje: sieci 
dr6g lokalnych, budowe: scieiek rowerowych, parking6w i ci(}g6w pies~ych 

1.5 Promocja wsr6d mieszkanc6w postaw proekologicznych prowadz(}cych do 
wyboru transportu publicznego i rowerowego przy jednoczesnej rezygnacji 

z transportu indywidualnego 

2.1 Promocja i wdraianie idei energooszcz~dnych oraz proekologicznych 

zachowan konsumenckich 

2. Zmniejszanie zapotrzebowania na 2.2 Termomodernizacja istniej(}cych budynk6w oraz promocja energooszcz~dnosci 
energi~ finalnij poprzez podniesienie w budownictwie 
efektywnosci energetycznej 

2.3 Wzrost efektywnosci produkcji i przesytu energii 

2.4 Modernizacja oswietlenia drogowego na bardziej energooszcz~dne 

3. Zwi~kszanie udziatu odnawialnych 3.1 Wspieranie tworzenia i dystrybucji energii pochodzijcej ze tr6del odnawialnych 

tr6det energii - panele fotowoltaiczne, kolektory sloneczne, pompy ciepla 
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6. Og61na strategia 

6.1 Charakterystyka stanu istniej,!cego 

Miasto t6dz, to miasto na prawach powiatu, p%ione jest w srodkowej Polsce w centralnej cz~sci 

wojew6dztwa /6dzkiego. l6di s~siaduje z powiatem pabianickim, /6dzko-wschodnim, zgierskim. Miasto 
zajmuje powierzchni~ 293 km 2 i jest czwartym co do wielkosci miastem w Polsce, natomiast trzecim 
co do liczby mieszkaricow. 

Alcksilndrow 
1:.6di!ki 

Rysunek 8. Mapa miasta todzi.53 

~ ',' -

nzg6w 

Na obszarze miasta lodzi moina wyr6inic nast~puj~ce strely: 

• Strel~ Wielkomiejsk~; 

• Strel~ Miejsk~; 

• obszary uzupe/niaj~ce. 

53 https://www.openstreetmap.org 
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-Slrefa 
WieHkomiejska 

,. .... " . ., . . 
~ - - •• ...1 

Strefa 
Miejska 

Rysunek 9. Granice stref miasta /:.odzi.54 

D 
obszary 
uzupelniajqce 

Strefa Wielkomiejska jest wartosciq kulturowq z racji struktury urbanistycznej i wyrazu architektonicznego, 
jest bowiem ostatnim ogniwem naturalnej ewolucji miast. Jej charakter decyduje 0 tozsamosci miasta. Jest 
strukturq miejskq najstarsz., najlepiej uksztaltowan. urbanistycznie, zawieraj.cq najwi~cej okazalych 
budynkow mieszkalnych i fabrycznych oraz regularnie i najpelniej zabudowanych kwartalow. 

Stref~ Wielkomiejsk. otacza Strefa Miejska. Jest bardziej zroznicowana, niz Strefa Wielkomiejska. 
Obejmuje tereny, ktorych urbanizacja byla rozpocz~ta przed II wojnq swiatowq i ktore stanowity rodzaj 
przedmiesc i dzielnic ubozszych. Zazwyczaj posiada tkank~ zabudowy mniej wartosciowq historycznie. Jest 
rezerwq dla bardziej swobodnego inwestowania w obszarze centrum. 

Obszary uzupelniajqce, to skladniki todzi znajdujqce si~ poza Strefq Miejskq. Posiadajq bardzo 
zroznicowanq zabudow~ i sposob uzytkowania przestrzeni. Znaczna ich cz~sc znajduje si~ w poczqtkowej 
fazie urbanizacji, w jej najgorszym wydaniu - chaotycznej zabudowy przedmiesc - niekontrolowanej 
zabudowy jednorodzinnej, skladowo-magazynowej, przemyslowej oraz monofunkcyjnych osiedli 
mieszkaniowych, nieposiadajqcych cech miejskich. Wyst~pujq tu rowniez obszary cenne przyrodniczo, 
istotne ze wzgl~du na system ekologiczny miasta, ulegajqce powolnej degradacji poprzez nieuzasadnionq 
presj~ inwestycyjnq, co niesie szkod~ dla calego organizmu miejskiego. 

6.2 Lokalizacja, uksztaltowanie terenu, charakterystyka demograficzna 

Loka/izacja 

lodt jest stolicq wojewodztwa lodzkiego zlokalizowanq w jego centralnej cz~sci na terytorium centralnej 
Polski.55 

54 Strategia przestrzennego rozwoju (odz; 2020+. 
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Miasto charakteryzuje si~ dogodnym polozeniem komunikacyjnym. Przez t6di przebiegajq nast~pujqce, 
najwazniejsze szlaki komunikaeyjne: 

• Droga Krajowa nr 1 (E7S), kt6ra jest przedluzeniem autostrady Ai od strony Torunia i biegnie 
w kierunku poludniowym na Piotrk6w Trybunalski; 

• Droga Krajowa nr 14, w kierunku na towiez i Sieradz; 

• Przez miasto przebiegajq r6wniez dwie drogi krajowe nr 71 i 72, natomiast na poludniu od miasta 
powstal odeinek drogi 58, Iqczqey Rzg6w z taskiem. 

t6di posiada r6wniez duzy w~zel komunikaeji kolejowej, a szesc kilometr6w od centrum miasta polozony 
jest Mi~dzynarodowy Port Lotniezy im. Wladyslawa Reymonta. lotnisko to lezy niedaleko skrzyiowania 
autostrad Ai i A2. 

Uksztaltowanie terenu 

t6di poloiona jest w rozleglej prowineji geomorfologieznej zwanej Niiem Srodkowoeuropejskim, kt6ry 
graniezy od poludnia z Wyiynami Polskimi. Okolo 65 km na p61noc od todzi przebiega wazna granica 
geomorfologiczna wyznaczajqea poludniowy zasi~g ostatniego Iqdolodu w Polsce. Jest to graniea dw6ch 
podprowineji - Pojezierzy Poludniowobaltyckich i Nizin Srodkowopolskieh. t6di i jej okoliee polozone 
Sq w obr~bie tyeh Nizin w makroregionie Wzniesien t6dzkich, a w mezoregionie Wysoczyzny t6dzkiej. 
Obszar tadzi nie jest uznawany za wyiyn~, gdyi leiy na wysakasciach panizej 300 m n.p.m. Na padstawie 
padabienstwa ceeh morfologicznych, a w znaeznym stopniu takze budowy wewn~trznej araz genezy form 
terenu, wyr6Zniono na terytarium tadzi, nast~pujqce jednostki geomorfologiczne56

: 

Wzg6rza tagiewnickie: 

• Plaskowzg6rze Stokowskie; 

• Splaszczenie Rogowskie; 
• Strefa Kraw~dziowa Wzniesien t6dzkieh; 

• R6wnina t6dzka: 
o Stopien wyzszy - Sr6dmiejski; 
o Stopien nizszy - Retkinski; 
o Kollina Smulska; 
0 Dolina Moszczenicy; 
0 Dolina Bzury; 
0 Dolina Sokol6wki; 
0 Dolina t6dki; 
0 Dolina Jasieni; 
0 Dolina Olech6wki; 
0 Dolina Neru; 
0 Dolina Miazgi. 

Rzeiba terenu, na kt6rej lezy t6di wytworzona zestala w wyniku dzialalnosci Iqdolodu, w6d lodowcowyeh 
oraz proees6w dzialajqcyeh w srodowisku peryglacyjnym i klimatu umiarkowanego. W wyniku dzialania 
wszystkich proces6w geomorfologicznych powstala rzeiba terenu, kt6ra w ez~sci p6lnocno-wsehodniej 
wznosi si~ najwyzej, jest silnie urozmaicona oraz wyst~pujq najwi~ksze spadki, miejscami przekraezajqce 
nawet 10°. Kontrastuje z niq pozostala cz~sc todzi, wykazujqca slabe nachylenia powierzehni terenu, poza 
wqskimi pasami dolin. 

Charakterystyka demogra!iczna 

Miasto t6di w 2013 roku liczyla 711332 mieszkanc6w, tj. 387 624 kabiet i 323 708 m~iczyzn. Miasta 
odnotowuje w ostatnich latach spadek liezby os6b zamieszkujqcyeh jego obszar. W 2017 raku liezba 
mieszkanc6w wyniosla 690422 osoby. 

W okresie od 2011 do 2018 roku liczba ludnosci zmniejszyla si~ a 38 510 os6b. Na ten stan rzeezy 
wplywajq migracje ludnosei oraz ujemny przyrost naturalny. 

55 Program Ochrony Srodowiska dla miasta t.odzi no lata 2018-2021 z perspektywq do roku 2025. 
55 http://www.mapa.lodz.pl/otlos/pdj/P-08.pdj 
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Wpisuje si~ to w og61nopolski trend malej'lcego przyrostu naturalnego i zmniejszania si~ liczby ludnosci 
poszczeg61nych region6w, a w rezultacie calego kraju. Drugim istotnym czynnikiem maj'lcym znacz'lcy 
wplyw na liczb~ mieszkancow S'l migracje. 

Tabela 2. Charakterystyka demogra!iczna miasta todzi w latach 2011-2018,57 

W perspektywie do 2030 roku prognozuje si~ dalszy spadek liczby mieszkanc6w w stosunku do 2011 roku 
ai 0 104351 osob. 

Tabela 3. Prognoza liczby mieszkaric6w miasta t.odzi do 2030 roku.58 

6.3 Uzytkowanie terenu, obszary chronione na mocy odrElbnych przepis6w 

Uiytkowanie terenu, czyli wykorzystanie terenu prowadz'lce do zmian w pierwotnym srodowisku, 
zwi'lzane z dzialalnosci'l czlowieka (zmiany antropogeniczne). Zmiany wplywaj'l na wszystkie aspekty 
srodowiska, m.in. na faun~ i flor~, przekszta/cenia powierzchni Ziemi, stosunki wodne, sklad 
gleby i atmosfery. W celu ochrony terenow cennych przyrodniczo i ochrony roinorodnosci biologicznej 
wprowadzono formy ochrony przyrody. 

Ochrona roinorodnosci biologicznej realizowana jest przez zachowanie relikt6w naturalnej przyrody 
miasta oraz przeciwdzialanie urbanizacji terenow, ktore pelni'l waine funkcje ekologiczne - stanowi. 
system ekologiczny miasta, uwidocznionych w Studium uwarunkowan kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta todzi 59

, 

Zielen w miescie przede wszystkim produkuje tlen i absorbuje zanieczyszczenia z powietrza (usuwa 
dwutlenek w~gla z otoczenia). Ponadto pasy tzw. zieleni izolacyjnej, poza ograniczeniem zanieczyszczen, 
zmniejszaj'l poziom halasu w miescie. 

Analizuj'lc zloiony ekosystem duiego miasta, waine jest dostrzeienie powi.zan mi~dzy r6inymi jego 
elementami, a takie naszymi potrzebami, ktore ekosystemy zaspokajaj'l. 

Zarz'ldzanie przyrod'l w miescie powinno bye powi'lzane z innymi politykami sektorowymi, w tym 
z planowaniem przestrzennym, transportem, polityk'l spoleczn'l, promocj'l, przedsi~biorczosci'l' kultur'l. 
W kontekscie planowania przestrzennego istotne jest zapobieganie zjawisku niekontrolowanego 
rozprzestrzeniania sili miasta i konsekwentna realizacja wizji miasta. 

Ochrona reliktow naturaln~j przyrody, b~d'lcych lokalnymi osrodkami r6inorodnosci biologicznej, jest 
realizowana w Lodzi poprzez obszarowe formy ochrony przyrody. 

W Lodzi wyznaczono obszary, ktore obj~te zostaly obszarow'l formq ochrony oraz indywidualnq form'l 
ochrony. Na terenie miasta wyst~puj'l: parki krajobrazowe, zespoly przyrodniczo-krajobrazowe, uiytki 
ekologiczne oraz pomniki przyrody. 

Na terenie miasta lodzi wyrozniamy nast~puj'lce formy ochrony przyrody:50 

• Rezerwaty przyrody: 
o Polesie Konstantynowskie - utworzony Zarz'ldzeniem Ministra Lesnictwa z dnia 

12 maja 1954 r., powierzchnia - 9,8 ha. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze 
wzgl~dow naukowych i dydaktycznych fragmentu wielogatunkowego lasu z udzialem jodty 

57 Dane GUS. 
58 Dane GUS. 
59 PoJityka komunalna i ochrony srodowiska Miasta l.odzi 2020+. 
50 http://crjop.gdos.gov.pl 
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wyst~pujqcej na granicy zasi~gu, a cechach zespolu I~gu jesionowo-olszowego i grqdu 
subkontynentalnego; 

o Las lagiewnicki - utworzony Zarzqdzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasob6w 
Naturalnych i Lesnictwa z dnia 12 listopada 1996 r., powierzchnia - 69,86 ha. Celem 
ochrony rezerwatu jest zachowanie ze wzgl~d6w naukowych i dydaktycznych fragmentu 
lasu z dobrze zachowanymi fitocenozami r6inorodnych postaci grqdu i dqbrowy 
swietlistej; 

• Park krajobrazowy Wzniesierl l6dzkich - utworzony Rozporzqdzenie Wojewody l6dzkiego 
i Wojewody Skierniewickiego z dnia 31 grudnia 1996 r., powierzchnia - l1S80 ha. Celem 
ochrony jest przyroda nieoiywiona, fauna, ochrona d6br kultury i $lata roslinna; 

• Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe: 
o Sucha dolina w Moskulach - utworzony uchwalq Nr XCI/1599/10 Rady Miejskiej w lodzi 

z dnia 7 lipca 2010 r., powierzchnia - 161,888 ha. Celem ustanowienia zespolu 
przyrodniczo-krajobrazowego jest ochrona cennego krajobrazu naturalnego i kulturowego 
doliny denudacyjnej, ze wzgl~du na jej walory widokowe i estetyczne; 

o Dolina Sokol6wki - utworzony uchwalq Nr XC1/1600/10 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 
71ipca 2010 r., powierzchnia - 219,782 ha. Celem ustanowienia zespolu przyrodniczo
krajobrazowego jest ochrona cennego krajobrazu naturalnego i kulturowego doliny 
Sokol6wki, ze wzgl~du na jej wartosci widokowe i estetyczne; 

o Mi~dzyrzecze Neru i Dobrzynki - utworzony uchwalq Nr XC1/1602/1O Rady Miejskiej 
w lodzi z dnia 7 lipca 2010 r., powierzchnia - 217,021 ha. Celem ustanowienia zespolu 
przyrodniczo-krajobrazowego jest ochrona cennego krajobrazu naturalnego i kulturowego 
fragmentu doliny g6rnego Neru oraz dolnego odcinka doliny Dobrzynki, ze wzgl~du 
na ich walory widokowe i estetyczne; 

o lr6dla Neru - utworzony uchwalq Nr XC1/1603/10 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 
7 lipca 2010 r., powierzchnia - 134,069 ha. Celem ustanowienia zespolu przyrodniczo
krajobrazowego, jest ochrona cennego krajobrazu naturalnego i kulturowego doliny 
ir6dlowego odcinka Neru, ze wzgl~du na jej walory widokowe i estetyczne; 

o Ruda Willowa - utworzony uchwalq Nr LVIlI/1104/09 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 
27 maja 2009 r., powierzchnia - 225,230 ha. Celem ustanowienia zespolu przyrodniczo
krajobrazowego jest ochrona cennego krajobrazu naturalnego i kulturowego fragmentu 
doliny g6rnego odcinka Neru oraz przylegajqcego do niego kompleksu lesnego, ze wzgl~du 
na ich wartosci estetyczne j widokowe; 

• Obszar chronionego krajobrazu Dolina Miazgi pod Andrespolem - utworzony uchwalq 
Nr XLiX/466/06 Rady Gminy Andrespol z dnia 8 czerwca 2006 r., powierzchnia -142,800 ha; 

• Pomniki przyrody - 278 obiekt6w; 
• Uiytki ekologiczne: 

o Mi~dzyrzecze Bzury i lagiewniczanki - utworzony uchwalq Nr LV111/1098/09 Rady Miejskiej 
w lodzi z 27 maja 2009 r., powierzchnia - 32,390 ha. Celem jest ochrona obszaru 
a wybitnych walorach przyrodniczych zwiqzanych z wyst~powaniem siedlisk 
mokradlowych-wilgotnych I,!k, szuwar6w, ziolorosli, zarosli wierzbowych oraz l~g6w przy 
strumykowych - ze wzgl~du na znaczenie tych ekosystemow dla zachowania 
r6inorodnosci; 

o Stawy w Nowosolnej - utworzony uchwal,! Nr LV111/1099/09 Rady Miejskiej w lodzi 
z 27.0S.2009 r., powierzchnia - 15,630 ha. Celem jest zachowanie kompleksu naturalnych 
i p61naturalnych zbiornik6w wodnych wraz z towarzysz'!c'! im bogat'! szat'! roslinn,!, jako 
cennej ostoi florystycznej i faunistycznej, posiadaj,!cej wybitne znaczenie dla zachowania 
roznorodnosci biologicznej; 

o Mokradla Brzozy - utworzony uchwal,! Nr LV1I1/110S/09 Rady Miejskiej w lodzi 
z 27.0S.2009 r., powierzchnia - 2,410 ha. Celem jest ochrona platu I~gu olszowo
jesionowego oraz s,!siaduj,!cych z nim szuwar6w i zarosli ze wzgl~du na znaczenie tych 
ekosystem6w dla zachowania roinorodnosci biologicznej; 

o Stawy w Mileszkach - utworzony uchwal,! Nr LVIII/1101/09 Rady Miejskiej w lodzi 
z 27 maja 2009 r., powierzchnia - 2,260 ha. Celem jest ochrona kompleksu sr6dpolnych 
zbiornik6w wodnych wraz z towarzysz'!c'! im roslinnosci,! wodn'! i mokradlow'!, jako 
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cennej ostoi florystycznej i faunistycznej, majqcej znaczenie dla zachowania roinorodnosci 
biologicznej; 

o Mokradla przy Pomorskiej - utworzony uchwalq Nr LVIlI/ll02/09 Rady Miejskiej w lodzi 
z 27 maja 2009 r., powierzchnia - 0,320 ha. Celem jest zachowanie niewielkiego 
kompleksu mokradet powstalych na miejscu dawnych glinianek, stanowiqcych miejsce 
rozrodu ptazow, 0 wyroiniajqcych walorach przyrodniczych i duiym znaczeniu dla 
zachowania lokalnej roinorodnosci biologicznej; 

o Jeziorko Wiskitno - utworzony uchwalq Nr LVIlI/ll03/09 Rady Miejskiej w lodzi 
z 27 maja 2009 r., powierzchnia - 6,880 ha. Celem jest zachowanie i ochrona unikatowej 
formy geomorfologicznej - fragmentu obniienia wytopiskowego z jez'lorkiem, 0 duiych 
wartosciach przyrodniczych i znaczeniu dla zachowania lokalnej roinorodnosci 
biologicznej; 

o Mi~dzyrzecze Sokolowki i Brzozy - utworzony uchwatq Nr LVIII/1106/09 Rady Miejskiej 
w lodzi z 27 maja 2009 r., powierzchnia - 2,040 ha. Celem jest ochrona dobrze 
zachowanych pta tow mezofilnych i higrofilnych lasow ( grqdu, olsu i I~gu), majqcego 
znaczenie dla zachowania roinorodnosci biologicznej doliny Sokotowki; 

o lqka w Wiqczyniu - utworzony uchwalq Nr LV111/1l00/09 Rady Miejskiej w lodzi 
z 27 maja 2009 r., powierzchnia - 1,400 ha. Celem jest ochrona fragmentu bogatych 
florystycznie Iqk oraz niewielkiego srodpolnego zbiornika wodnego 0 znaczqcej wartosci 
dla zachowania roinorodnosci biologicznej; 

o lqki na Modrzewiu - utworzony uchwatq Nr XLI/816/08 Rady Miejskiej w lodzi 
z 8 paidziernika 2008 r., powierzchnia - 2,93 ha. Celem jest trwate zachowanie cennych 
siedlisk przyrodniczych 0 cechach naturalnych, w tym zbiorowisk tqk wilgotnych 
z fragmentami tqk trz~slicowych i zarosli wierzbowych oraz rozlewisk irodliskowych rzeki 
lagiewniczanki, stanowiqcych ostoj~ roslin i zwierzqt; 

o Majerowskie Btota - utworzony uchwatq Nr XCI/1601/10 Rady Miejskiej w lodzi 
z 7lipca 2010 r., powierzchnia - 6,142 ha. Celem jest ochrona pozostatosci dawnego 
zbiornika wodnego oraz szuwarow, tqk i zarosli, jako cennej ostoi florystycznej 
i faunistycznej, posiadajqcej wybitne znaczenie dla zachowania roinorodnosci biologicznej 
zachodniej cz~sci lodzi; 

o Dolina dolnej Wrzqcej - utworzony uchwatq Nr XC1/1595/10 Rady Miejskiej w lodzi 
z 71ipca 2010 r., powierzchnia - 10,126 ha. Celem jest ochrona mozaiki ekosystemow 
t~g6W, ziotorosli, szuwarow j t'lk oraz nieuregulowanego koryta cieku, maj'lcego znaczenie 
dla zachowania roinorodnosci biologicznej doliny rzeki Wrzqcej; 

o Olsy na Zabierlcu - utworzony uchwalq Nr XC1/1596/1O Rady Miejskiej w lodzi 
z 7 lipca 2010 r., powierzchnia - 4,672 ha. Celem jest ochrona dobrze zachowanego ptatu 
higrofilinych lasow (olsu i t~gu), majqcego znaczenie dla zachowania roinorodnosci 
biologicznej doliny Sokotowki; 

o Majerowskie Pole - utworzony uchwatq Nr XCI/1597/10 Rady Miejskiej w lodzi 
z 7lipca 2010 r., powierzchnia - 6,787 ha. Celem jest ochrona dobrze wyksztatconych 
ekosystemow muraw napisakowych oraz wrzosowisk, majqcych duie znaczenie 
dla zachowania roinorodnosci biologicznej lodzi, w tym bogatej fauny bezkr~gowcow; 

o Olsy nad Nerem - utworzony uchwatq Nr XC1/1598/1O Rady Miejskiej w lodzi 
z 7 lipca 2010 r., powierzchnia -14,606 ha. Celem jest ochrona dobrze zachowanego ptatu 
bagiennego lasu (olsu) ze srodlesnymi oczkami wodnymi, majqcego znaczenie dla 
zachowania roinorodnosci biologicznej doliny Neru; 

o Zrodliska na Mikotajewie - utworzony uchwalq Nr C/1830/10 Rady Miejskiej w lodzl 
z 3 lipca 11.2010 r., powierzchnia - 0,500 ha. Celem jest ochrona siedlisk i ostoi gatunkow 
chronionych zwierzqt, roslin oraz cennych siedlisk podmoktych i wodnych, w szczegolnosci 
czynnych irodel i zbiornika wodnego wraz z towarzyszqcq im roslinnosciq. 
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a 4km 

• rezerwaty przyrody 

~-- pmk hrajobrazQwy i jego otulina 

Rysunek 10. Pofoienie obszar6w chronionych w t.odzi. 61 

t@~ zespoly przyrodniczo-hrajobrazowe 

• u1ytld ekologiczne 

Poloienie obszarow ehronionyeh w todzi; rezerwaty przyrody: 1 - Polesie Konstantynowskie, 2 - Las 
lagiewnieki; 3 - Park Krajobrazowy Wzniesien lodzkieh; zespoly przyrodniezo-krajobrazowe: 4 - Ruda 
Willowa; 5 - Dolina Sokolowki, 6 - Mi~dzyrzeeze Neru i Dobrzynki; 7 - Sucha Dolina w Moskulaeh, 8 - irodla 
Neru; uiytki ekologiczne: 9 - lijki na Modrzewiu, 10 - Jeziorko Wi skit no, 11 - lqka w Wiqezyniu; 
12 - Mi~dzyrzeeze Bzury i tagiewniezanki; 13 - Mi~dzyrzeeze Sokolowki i Brzozy; 14 - Mokradla Brzozy; 
15 - Mokradla przy Pomorskiej; 16 - Stawy w Mileszkaeh; 17 - Stawy w Nowosolnej; 18 - Dolina dolnej 
Wrzqeej; 19 - Majerowskie Pole, 20 - Majerowskie Biota; 21 - Olsy na iabiencu, 22- Olsy nad Nerem; 
23 - Zrodliska na Mikolajewie (wg Kurowski i Witoslawski 2009, zm.). 

6.4 Czynniki klimatyczne majijce wptyw na poziom 5ubstancji w powietrzu 

Poziom zanieczyszczenia powietrza zaleiy ad szeregu czynnik6w. Do czynnik6w antropogenicznych zalicza 
si~ rodzaj ira del emisji oraz rodzaj zanieezyszezen wprowadzanyeh do powietrza. Inne ezynniki 
Sij niezaleine od ezlowieka, a naleiij do nieh m.in.: uksztaltowanie terenu, warunki meteorologiezne. 

Zasadniezy wplyw na poziom st~ien zanieezyszezen majij przede wszystkim warunki meteorologiezne. 
Temperatura powietrza, pr~dkosc wiatru, nat~ienie promieniowania stonecznego, inwersja, rozktad 
cisnien, ezy tei wilgotnosc oddzialujij na wielkosc zapotrzebowania na energi~ cieplnij, ktorej wytwarzanie 
bezposrednio wplywa na wielkosc emisji zanieezyszezen. Na rozprzestrzenianie si~ substancji 
zanieczyszczajijcyeh zasadniezy wplyw majij pr~dkosc i kierunek wiatru. Cisze i male pr~dkosci wiatru 
pogarszajij poziomij wentylaej~ powietrza, co przyezynia si~ do wzroslu st~ien zanieczyszezen. Pr~dkosc 
wiatru wpfywa na tempo przemieszczania powietrza wraz z zanieczyszczeniami, natomiast kierunek 
deeyduje 0 Irasie ieh transportu. Opady atmosferyczne, wilgolnosc, nat~ienie promieniowania 
sloneeznego wplywajq takie na przemiany fizyko-ehemiezne zanieezyszczen w atmosferze oraz 
ieh wymywanie. Transport zanieezyszezonyeh mas powietrza (zanieezyszezenia wtorne i pierwolne) znad 
innyeh obszarow uzaleiniony jest natomiast od kierunku i pr~dkosci wiatru w warstwie mieszania oraz 
ilOSei opadow i dni nasloneeznienia. Unos pylu z zapylonyeh bijdi nieulwardzonyeh powierzehni z drag 

61 Polityka komunalno i ochrony srodowiska Miasta t.odzi 2020+. 
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czy innych pylqcych terenow uzaleiniony jest ad pr~dkosci wiatru, wilgotnosci powietrza i podloia oraz 
stanu rownowagi atmosfery. 

Klimat wyst~pujqcy w miescie lodzi wykazuje niewielkie zroinicowanie przestrzenne wartosci elementow 
meteorologicznych. Na poszczegolne skladniki klimatu miasta lodzi, istotny wplyw wywiera poloienie 
w obr~bie i u podnoia Wzniesien lodzkich. 

Pod wzgl~dem naturalnych warunkow klimatycznych obszar lodzi wykazuje charakterystyczne dla Niiu 
Polskiego cechy posrednie mi~dzy strefq oddzialywania wplyw6w oceanicznych od zachodu 
i kontynentalnych od wschodu. lodi posiada duzo cech klimatu kontynentalnego (w porownaniu z innymi 
duzymi miastami Polski), co wyraza si~ niskimi temperaturami zimy oraz wysokimi wartosciami rocznych 
amplitud temperatury powietrza. Najwi~kszq cz~stotliwosc wyst~powania w roku wykazuje powietrze 
polarno-morskie - 65% dni w roku, przy czym w miesiqcach letnich jego udzial wzrasta do 80% dni w lipcu 
i 76% dni w czerwcu. Powietrze polarno-kontynentalne pojawia si~ w ciqgu 29% dni w roku, przy czym jego 
obecnosc jest najcz~stsza w ciqgu pierwszych trzech miesi~cy roku. 5poradycznie, glownie w kwietniu 
(7% dni) i maju (13,5% dni), wyst~pujq masy powietrza arktycznego. Najrzadziej notowanq maSq powietrza 
jest powietrze zwrotnikowe

62
• W obr~bie miasta lodzi przewazaj. wiatry z poludniowego-zachodu oraz 

wiatry zachodnie. W przypadku opadow atmosferycznych srednie wartosci przedstawiajq si~ nast~pujqCo: 
w polnocno-wschodniej cz~sci miasta oraz w centrum ok. 500 mm, natomiast na polnocno-zachodnim 
obszarze strefy ok. 650 mm. 

Najwi~ksze promieniowania sloneczne wyst~puje w czerwcu (ponad 19 MJ m'/d), a najmniejsze w grudniu 
(poniiej 2 MJ m'/d). Roczny bilans promieniowania slonecznego jest dodatni i wynosi 
od 3,6-3,9 MJ m'/d'" 

6.5 Stan jakosci powietrza 

Rocznq ocen~ jakosci powietrza dokonuje si~ w oparciu 0 przyj~te kryteria, tj. dopuszczalny poziom 
substancji w powietrzu, poziom dopuszczalny powi~kszony a margines tolerancji, poziom docelowy oraz 
poziom celu dlugoterminowego, okreslone w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. paz. 1031). 

Klasyfikacja jakosci powietrza jest podstawq do podj~cia decyzji 0 potrzebie zaplanowania dzialan na rzecz 
poprawy jakosci powietrza w danej strefie. Na podstawie oceny jakosci powietrza mogq zostac nadane 
danej strefie klasy rownoznaczne z koniecznosciq podj~cia prac nad opracowywaniem programow 
ochrony powietrza. 

Oceny jakosci powietrza dokonuje si~ oddzielnie uwzgl~dniajqc kryteria ustanowione ze wzgl~du 

na ochron~ zdrowia ludzi oraz kryteria ustanowione ze wzgl~du na ochron~ roslin. Ocena obejmuje 
wszystkie substancje uj~te w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w prawie 
poziomow niektorych substancji w powietrzu, w tym pyl drobny PM2,5. Glownymi irodlami emisji 
zanieczyszczen do atmosfery Sq punktowe, liniowe i powierzchniowe (rozproszone). Kwestie 
przytoczonych tr6del uszczeg6lowione w rozdziale Emlsjo pozostolych substoncji do powletrzo no terenle 

miasta. Nalezy pami~tac, iz zanieczyszczenia powietrza Sq wchlaniane przez ludzi glownie w trakcie 
oddychania. Przyczyniajq si~ rowniez do powstawania schorzen ukladu oddechowego lub zaburzen 
reprodukcji i alergii. Dzialajq niekorzystnie rowniez na swiat ro,linny, zaburzajqc procesy fotosyntezy, 
transpiracji i oddychania. Lista zanieczyszczen jakie nalezy uwzgl~dnic w ocenie dokonywanej pod kqtem 
spelnienia kryteriow okreslonych w celu ochrony zdrowia, obejmuje wi~c: 

• benzen C6H6; 

• dwutlenek azotu NO,; 

• dwutlenek siarki SO,; 

• tlenek w~gla CO; 

• ozon 0 3; 

• pyl PM2,5; 

• pyl PMlO; 

• olow Pb w pyle PMlO; 

62 Program Ochrony Srodowiska dla miasta todzi na lata 2018-2021 z perspektywq do roku 2025. 
63 Program Ochrony Srodowiska dla miasta todzi na lata 2018-2021 z perspektywq do roku 2025. 
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• arsen As w pyle PMlO; 

• kadm Cd w pyle PM10; 
• nikiel Ni w pyle PM10; 

• benzo(a)piren w pyle PM10. 
Dla cel6w oceny jakosci powietrza pod kqtem zawartosci SO" NO" CO, CoHo, 0 3, pyfu PM2,S, pyfu PMlO 
oraz zawartego w pyle PM10 ofowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu wojew6dztwo f6dzkie zostafo 
podzielone na 2 strefy: 

• Aglomeracja t6dzka; 

• Strefa f6dzka. 

Ochrono zdrowia 

Ocen~ jakosci powietrza wg kryteri6w dla ochrony zdrowia dla wszystkich substancji przeprowadza si~ 
w obu ww. strefach oceny. 
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Rysunek 11. Strefy dla cel6w oceny jakosc; powietrza w wojew6dztwie f6dzkim w 2017 r.64 

Tabela 4. Strefy oceny jakosci powietrza dla SOli NOli CO, benzenu oraz pylu PM10, w tym: PB, As, Cd~ Ni, 
benzo(a)pirenu, wg kryteri6w dla ochrony zdrowia.65 

kod 
nazwa strefy 

Iud nose powlerzchnl3 zan!eczyslcZenlJ dla ktorych dokonuJe Sl~ klasyflkaql 
strefy [os] [km'] strefy 

PL1001 
Aglomeracja 

858969 409 
C6H6J N02, S02, CO, PM10, PM2,S, Pb, As, Cd, Ni, B(ajP, 

t6dzka 03 

PLlO02 Strefa !6dzka 1626354 17810 
C6H6/ N021 NOxJ S021 CO, PM10, PM2,S, Pb, As, Cd, Ni, 
B(a)P,03 

Ocena jakosci powietrza na terenie miasta todzi przeprowadzona zostafa w oparciu 0 wyniki monitoringu 
powietrza prowadzonego przez WIOS w todzi w roku 2017. Oceny jakosci powietrza dokonuje 
si~ z uwzgl~dnieniem kryteri6w ustanowionych ze wzgl~du na ochron~ zdrowia ludzi oraz ochron~ roslin. 
Kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia, to: 

• dopuszczalny poziom substancji w powietrzu dla: SO" NO" CO, CoHo, pyfu zawieszonego PM10 
i PM2,S oraz zawartosci ofowiu Pb w pyle zawieszonym PMlO; 

• poziomy docelowe dla: As, Cd, Ni, B(a)P w pyle zawieszonym PMlO; 
• poziomy cel6w dfugoterminowych dla Olonu. 

64 Raczna aeena jakasei pawietrzG'. W wajew6dztwie 16dzkim w 2017 r., W/oS t.6di 2018. 
65 Raczna aeena jakasei pawietrza w wojew6dztwie 16dzkim w 2017 r., WIOS 1:.6di 2018. 
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Geena jakosci powietrza prowadzona jest eoroeznie, w eelu uzyskania informaeji 0 st~ieniaeh 
zanieezyszezen na obszarze poszezegalnyeh stref. Informaeje te pozwalajq wskazac prawdopodobne 
przyezyny wyst~powania ponadnormatywnyeh st~ien zanieezyszezen w okreSionyeh rejonaeh oraz 
pozyskac informaeje 0 przestrzennyeh rozkladaeh st~ien zanieezyszezen na obszarze strefy w zakresie 
umoiliwiajqeym wskazanie obszaraw przekroezen wartosci kryterialnyeh oraz okreslenie poziomaw st~ien 
wyst~pujqeyeh na tyeh obszaraeh. Informaeje 0 oeenie jakosei powietrza pozwalajq takie przeprowadzic 
klasyfikaej~ poszezegalnyeh stref zgodnie z poniiszymi kryteriami: 

• klasa A - jeieli st~ienia zanieezyszezen na terenie strefy nie przekraezajq odpowiednio 
poziomaw dopuszezalnyeh lub poziomaw doeelowyeh; 

• klasa B - jeieli st~ienia zanieezyszezen na teronie strefy przekraczajq poziomy dopuszczalne, 
lecz nie przekraczajq poziomaw dopuszczalnyeh powi~kszonych 0 margines toleraneji; 

• klasa C - jeieli st~ienia zanieezyszczen na terenie strefy przekraezajq poziomy dopuszezalne lub 
poziomy docelowe powi~kszone 0 margines toleraneji, a w przypadku, gdy margines tolerancji 
nie jest okreSiony - poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe; 

• klasa C2 - jeieli poziom pylu PM2,S przekraeza poziom doeelowy; 

• klasa 01- jeieli poziom st~ien ozonu nie przekraeza poziomu celu dlugoterminowego; 
• klasa 02 - jeieli poziom st~ien ozonu przekraeza poziom eelu dlugoterminowego. 

Wielkosci dopuszczalnych poziomaw st~ien niektaryeh substaneji zanieezyszezajqcyeh w powietrzu 
okreSione Sq w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Oz. U. z 2012 r. poz. 1031). 
Oopuszezalne st~ienia zanieezyszeze" oraz dopuszezalna ez~stosc przekraczania dopuszezalnego st~ienia 
w roku kalendarzowym, zgodnie z obowiqzujqeym rozporzqdzeniem, zestawiono w poniiszej tabeli. 

Tobe/a 5. Dopuszczalne normy jakosci pow;etrza - kryterium ochrony zdrowia. 66 

Pyt zawieszony PM10 

Dwutlenek azotu 

Dwutlenek siarki 

Miasto tadi znajduje si~ w ealosci w strefie Aglomeracji tadzkiej. Charakterystyk~ jakosei powietrza 
dla miasta dokonano W odniesieniu do catej strefYI na podstawie opracQwania I1Roczna Deena jakosci 
powietrza w wojewadztwie ladzkim w 2017 roku". Poniiej przedstawiono zestawienie staeji pomiarowyeh 
manualnyeh oraz automatyeznyeh zlokalizowanyeh na terenie miasta todzi. 

660pracowanie wfasne no podstawie danych W/OS. 
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Tabela 6. Stacje pomiarowe no terenie miasta t.odzi w 2017 roku. 57 

Ip adres staCJI typ stacJI typ polnlaru badany ponom zanleczyszczenla 

pyl PM10, pyl PM2,5, benzo(a)antracen, 

1 t6dz, ul. Legionow 1 tic miejskie manualny 
benzo(a )fluora nten, benzo(j)fluoranten, 
benzo( k)fluora nten, dibenzo(a,h)antracen, 
indeno(1,2,3-cd)piren, B(a)P, As, Cd, Ni, Pb 

2 t6d;, ul. Czernika 1/3 tto miejskie manu,alny· pyl PM2,5 

3 t6di, ul. Rudzka 60 tto miejskie manualny pyl PM1O, As, Ni, Cd, Pb, B(a)P 

4 t6d;, ul. Kilinskiego 102/102a komunikacyjna automatyczny NO, NO" NOx, pyl PMlO, CO 

5 t6d;, ul. Gdanska 16 tto miejskie automatyczny 
502, NO:!., CO, C6H6J pyt PM2,S, NO, NOx, 
0" pyl PMlO 

6 t6d;, al. Jana Pawla 1115 komunikacyjna automatyczny NO, NO" NOx, pyl PM10, CO, C,H, 

7 t6di, ul. Czernika 1/3 tto miejskie automatyczny 50" NO" CO, pyl PM2,5, NO, NOx, 0" pyl 
PMlO 

Opr6cz stacji z pomiarami automatycznymi i manualnymi na terenie miasta todzi w 2017 r. zlokalizowano 
8 stacji pomiarowych, na kt6rych pomiar SO, i NO, wykonywany jest w spos6b pasywny. 

Klasy strety miasta todzi dla poszczeg61nych zanieczyszczen, uzyskane w rocznych ocenach jakosci 
powietrza za 2017 rok, z uwzgl~dnieniem kryteri6w ustanowionych w celu ochrony zdrawia, 
przedstawiono w tabeli ponizej. 

Tabela 7. Klasy stref w miescie t.odzi w roku 2017 - kryteria dla ochrony zdrowia. 68 , 

W roku 2017 przekroczenia standard6w jakosci powietrza dotyczyty trzech, sposr6d 12 obj~tych ocen. 
zanieczyszczen tj. pylu PM10, pylu PM2,5 oraz zawartego w pyle PM10 benzo(a)pirenu. Ponizej opisano 
wyniki pomiar6w oraz analiz~ st~zen dopuszczalnych SO" NO" C,H" CO, pylu zawieszonego PMlO, pylu 
zawieszonego PM2,5, benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 oraz metali ci~zkich - Pb, Ni, Cd, As, 
w pyle PMlO w 2017 raku. 

PM10 

W 2017 roku ponownie odnotowano wystijpienie znacznych przekraczen poziomu dopuszczalnego 
st~zenia pylu PM10, wyst~powaty na terenie 5trety 16dzkiej. W Aglomeracji t6dzkiej nie zmierzono 
przekroczenia sredniej rocznej wartosci poziomu dopuszczalnego pylu PM10. W bilansie emisji py/u 
do powietrza w lodzi, najwi~kszy udzial ma niska emisja powierzchniowa z indywidualnego ogrzewania 
mieszkan, w mniejszym stopniu emisja ze ir6del liniowych. 5tijd, w rocznych ocenach jakosci powietrza, 
jako gl6wnij przyczyn~ wyst~powania ponadnormatywnych st~zen py/u PM10 wskazana zosta/a niska 
emisja pochodzijca z sektora komunalno-bytowego. 

Przeprowadzone na obszarze Aglomeracji t6dzkiej pomiary pylu PMlO podobnie jak w roku poprzednim 
wykaza/y przekroczenie dobowej wartosci poziomu dopuszczalnego st~zenia py/u PM10 w powietrzu. 

67 http://www.wios.lodz.pl/Stacje_pomiarowe.212 
68 Raczna Deena jakosci powietrza w wojew6dztwie f6dzkim w 2017 r.J WIOS t.6di 2018. 
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Zasi~g obszar6w przekroezen 24-godzinnej wartosci poziomu dopuszezalnego pylu PM10 przedstawiono 
na rysunku poniiej. 

~ Qbszar prz.:ekra,zeli PMt024h (2017 r.) 

CJ gronico gmin 

Rysunek 12. Obszar przekroczeri dobowej wartosci poz;omu dopuszczalnego strtienia pyfu PM10 w Aglomeracji 
t6dzkiej i gminach osciennych w 2017 r.69 

Wartost st~ienia jest zaleina od wyst~pujqeyeh warunk6w meteorologieznyeh w okresie grzewezym 
danego roku. Ze wzgl~du na przekroezenia dopuszezalnego poziomu st~ienia pylu PM10 zaklasyfikowano 
Aglomeraeje t6dzkq (do kt6rej zalieza si~ miasto t6di) do strefy C. 

PM 2,5 

Zidentyfikowane poprzez pomiary obszary przekroezenia poziomu dopuszezalnego pylu drobnego PM2,S 
wyst~powaly w strefie Aglomeraeja t6dzka (w m. todzi) oraz w strefie 16dzkiej. W eelu okreslenia zasi~gu 
obszar6w przekroezen poziomu dopuszezalnego pylu PM2,5 na obszarze wojew6dztwa wykonano 
obliezenia z wykorzystaniem matematyeznego modelowania jakosei powietrza. W obliezeniaeh 
uwzgl~dniono m.in. przemiany fizykoehemiczne w atmosferze wplywajqee na powstawanie pylu drobnego 
w atmosferze. Obszar przekroezen sredniej roeznej wartosci poziomu eelu dlugoterminowego st~ienia 
pylu PM2,S w wojew6dztwie 16dzkim w 2017 roku przedstawia rysunek poniiej. 
Ze wzgl~du na przekroezenia poziomu dopuszezalnego pylu PM2,5 obszar Aglomeraeji t6dzkiej zaliezono 
do klasy C. 

69 Raczna Deena jokosci powietrza w wojew6dztwie 16dzkim w 2017 r.~ W/OS t.6di 2018. 
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I22J obszar przekroczen PM2,5 Da (2017 f.) 

D granlca aglomeraoji lOdzkiej 

D QJallioa glll!!1 

Rysunek 13. Obszar przekroczen sredniej rocznej wartDsci poziomu dOpuslczalnego stt;ienia pylu PM2,S w Aglomeracji 
1:..6dzkiej w 2017 (,70 

Benzno(a)piren 

W 2017 roku, jak i w poprzednich latach udokumentowana wyst~pawanie przekroczen paziamu 
dacelowega st~ienia benzo(a)pirenu w pyle PMlO na stacjach pomiarawych zlakalizowanych na terenie 
miasta lodzi. Powierzchnia abszar6w przekroczen ulegla zmniejszeniu wzgl~dem roku poprzedniega. 
Na podstawie obliczen z wykorzystaniem modelu Calmet/Calpuff okreslana zastala znaczna liczba 
obszar6w przekroczen poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu. 

GI6wnq przyczynq wyst~powania wysokich wartosci st~ienia B(a)P jest niska emisja. Dokladny obszar 
przekroczen st~ienia benzo(a)pirenu w pyle PMlO na obszarze Aglomeracji l6dzkiej zostal zaznaczony 
na poniiszej mapie. 

70 Raczna Deena jakosci powietrza w wojewddztwie 16dzkirn w 2017 r., WIOS t,6di 2018. 
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~ .ob'l.lf ~~rl"~h:IC1,;,l, B(~~P D~~ p01T r.j 

D '~!ill'k:~ ilJ:0~It!lacJ hi,Jl~)UJ 

D~r;"l[llr.<l'O""ir1 

Rysunek 14. Obszar przekroczeri rocznej wartosci poziomu doce/owego stt;ienia benzo(a}pirenu w pyle PM10 
w Ag!omeracji t.6dzkiej i gminach osciennych w 2017 r. 71 

Dwutlenek siarki (5021 

W lodzi st~zenia srednioroczne dwutlenku siarki w 2017 roku wynios!y od 5,7 ~g/m3 do 8,94 ~g/m3. 
Wedlug kryterium ochrony zdrowia nie nast~pi!y przekroczenia dopuszczalnej cz~stosci przekraczania 
poziomow dopuszczalnych oraz nie zanotowano przekroczen poziomu dopuszczalnego st~zen 

sredniorocznych (20 ~g/m'). 

Ozon 

Ozon jest zanieczyszczeniem wtornym powstaj~cym w wi~kszych st~zeniach przy sprzyjaj~cych warunkach 
metearalagicznych. Wielaletnie wyniki pamiarow patwierdzaj~ zaleznosc wyst~pawania wysakich st~zen 
ozanu ad wysakich temperatur pawietrza. 

71 Raczna Deena jakosci powietrza w wojew6dztwie I6dzkim w 2017 r.~ WIOS t.6dt 2018. 
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St~zenie ozonu wyraza si~ w postaei st~zenia 8-godzinnego odnoszqeego si~ do poziomu do eel owego 
(dopuszeza si~ 25 dni przekroezen poziomu doeelowego) oraz poziomu eelu dlugoterminowego. 

W 2017 roku podobnie jak w lataeh poprzednieh zanotowano stosunkowo niskie wartosci st~zenia ozonu. 
W zwiqzku w powyzszym w wyniku usrednienia wynikow pomiarow z 3 ostatnieh lat stwierdzono brak 
przekroezenia poziomu dopuszezalnego ozonu ze wzgl~du na oehron~ zdrowia oraz ze wzgl~du na oehron~ 
roSiin. Natomiast nadal w 2017 roku stwierdzono przekroezenie poziomu eelu dlugoterminowego ze 
wzgl~du na oehron~ zdrowia. 

Benzen 

Srednie roezne st~zenie benzenu w 2017 roku na staeji pomiarowej w lodzi wynosilo 0,83 ~g!m'. 
Nie stwierdzono przekroezenia poziomu dopuszezalnego (5 ~g!m'), a zmierzone st~zenie benzenu 
nie przewyzszylo wartosei 3 ~g!m'.n 

Tlenek wt:g1a 

Od poezqtku prowadzenia pomiarow tlenku w~gla przez WIOS w 2003 roku nie stwierdzono ani razu 
przekroezenia dopuszezalnego st~zenia tlenku w~gla okreSionego w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska 
z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektoryeh substaneji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031). 

W roeznej oeenie jakosci powietrza dla tlenku w~gla klasyfikacja opiera si~ na st~ieniach 8-godzinnych 
kroezqeyeh, liezonyeh ze st~zen l-godzinnyeh. Uzyskane w 2017 roku wyniki, podobnie jak w lataeh 
poprzednich, nie wykazujq przekroezen normy 8-godzinnej, dlatego tei miasto lodi ze wzgl~du 

na wartosci st~zen CO zaliezono do klasy A. 

Dwutlenek azotu 

Roezna oeena jakosei powietrza dla dwutlenku azotu dokonywana jest z uwzgl~dnieniem st~zen 

1- godzinnyeh i srednieh dla roku. Pomiary przeprowadzone w 2017 roku, wykazaly zroinieowanie 
srednioroeznyeh st~ien dwutlenku azotu w zaleinosei od lokalizaeji staeji pomiarowej. Zgodnie z wynikami 
pomiarow automatycznyeh i pasywnych na terenie Aglomeraeji lodzkiej srednioroczne st~ienia dwutlenku 
azotu wahaly si~ od 18,19 do 28,46 ~g!m'. Dopuszezalna wartosc st~ienia sredniogodzinnego nie zostala 
przekroczona. 

Olow, arsen, kadm i nikiel 

Na podstawie wynikow pomiarow naleiy stwierdzic, iz poziom st~zenia wszystkieh mierzonyeh metali 
w pyle PM10, podobnie jak w lataeh ubieglyeh, nie przekraezal dopuszezalnego poziomu olowiu oraz 
poziomow doeelowyeh niklu, kadmu oraz arsenu w pyle. Imisja metali ei~ikieh w wojewodztwie lodzkim 
nie stanowi wi~kszego zagrozenia ze wzgl~du na brak w regionie silnie rozwini~tego przemyslu 
metalurgieznego. 

Srednie roezne st~zenia wszystkieh wspomnianyeh substaneji nie przekraczaly wartosci dopuszezalnyeh, 
tj. ": 

• 0,5 ~g!m' - dla olowiu; 
• 6 ng!m' - dla arsenu; 
• 5 ng!m' - dla kadmu; 
• 20 ng!m' - dla niklu. 

Za podstaw~ wynikow przyj~to pomiary manualne. Ze wzgl~du na zawartosc metali w pyle PM10 obszar 
miasta lodzi zaliezono do klasy A. 

Podsumowanie 

W swietle przeprowadzonych w 2017 roku pomiarow i oeen, jakosc powietrza na obszarze miasta lodzi, 
ulega systematyeznej poprawie, jednak w dalszym eiqgu wyst~pujq przekroezenia zwiqzane z wysokimi 
st~zeniami pylu zawieszonego PM2,5, pylu zawieszanego PM10 i zawartego w tym pyle benzo(a)pirenu, 
ktore majq miejsee w okresaeh grzewezyeh. Ze wzgl~du na przyezyny wyst~powania ponadnormatywnego 
st~zenia wyzej wymienionyeh substaneji obszar miasta lodzi zostal sklasyfikowany w klasie C. 

72 Raczna aeena jakasc; powietrzQ W wojew6dztwie f6dzklm w 2017 ('f WIGS t.ddt 2018. 
73 Raczno Deena jakosc; powietrza w wojew6dztwie f6dzkim w 2017 (., WIO~ /:,6di 2018. 
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Poza zwi~kszon'l wartosei. st~ienia py!u PM2,S, py!u PMlO i zawarlego w nim benzo(a)pirenu, 
na obszarze miasta todzi nie zanotowano przekroezen warlosei kryterialnyeh pozostalyeh zanieezyszezen 
podlegaj.eyeh oeenie (poziomy dopuszezalne lub doeelowe). 

Ze wzgl~du na ir6d!a zanieezyszezen, najistotniejszym. dzia!aniem zwi.zanym z realizaej. zadan 
naprawezyeh dla Aglomeraeji t6dzkiej b~dzie uzupe!nienie bazy emisji z indywidualnego ogrzewania 
budynk6w oraz bazy emisji komunikaeyjnej, oszaeowanej na podstawie struktury oraz pomiar6w 
nat~ienia ruehu drogowego. 

6.6 Ocena energochtonnosci i emisyjnosci oraz analiza stanu i potencjatu 
technicznego ograniczenia zuiycia energii i redukcji emisji 

Zaopatrzenie w energi~ jest jednym z podstawowyeh ezynnik6w niezb~dnyeh dla egzysleneji ludnosci, 
jednak wydobyeie paliw i produkeja' energii stanowi jeden z najbardziej niekorzystnyeh rodzaj6w 
oddzia!ywania na srodowisko. Jest 10 wynikiem zar6wno ogromnej ilosei uiytkowanej energii, jak i istoty 
przemian energetyeznyeh, kt6rym energia musi bye poddawana w eelu dostosowania do potrzeb 
odbiore6w. 

Miasto t6di jest na trzeeim miejseu w kraju pod wzgl~dem liezby ludnosei,. Podobnie jak wiele innyeh 
miast w Polsce, boryka si~ z szeregiem problem6w teehnieznyeh, ekonomieznyeh, srodowiskowyeh 
i spo!eeznyeh we wszystkieh dziedzinaeh funkejonowania. Jedn. z najistotniejszyeh dziedzin 
funkejonowania miasta jest gospodarka energetyezna, ezyli zagadnienia zwi.zane z zaopatrzeniem 
w energi~, jej uiytkowaniem i gospodarowaniem na terenie miasta w eelu zapewnienia bezpieezenstwa 
i r6wnosei dost~pu do zasob6w. 

6.7 Energia elektryczna 

Na terenie miasta todzi dzia!a operator dystrybueyjni energii energetyeznej - PGE Dystrybueja S.A. Oddzia! 
l6di. 

Rysunek 15. Zasie;g terytorialny sp6fek zajmujqcych Sit; dystrybucjq energii eJektrycznej.74 

G!6wnym ir6d!em zasilania sieci dystrybueyjnej 110 kV PGE Dystrybueja S.A. Oddzia! t6di na obszarze 
miasta lodzi jest siee przesy!owa PSE S.A.75 oraz ir6d!a wytwarzania przy!.ezone do sieci Oddzia!u l6di. 
Zgodnie z zawart. umow. 0 przesy!anie energii elektryeznej z PSE S.A. PGE Dystrybueja Oddzia! l6di 

74 Sprawozdanie z dziala/nose; Prezesa Urzt;du Regulacji Energetyki w 2013 r. 
75 Polskie Siec; Energetyczne S,A, 
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posiada 3 miejsca dostarczania energii elektrycznej z sied przesylowej, zlokalizowane w nast~pujqcych 
w~zlach 220/110 kV (GPZ76

): 

• Janaw 220/110 kV; 

• Pabianice 220/110 kV; 

• Zgierz 220/110 kV. 

Istnieje moiliwos.: wzajemnego rezerwowania si~ w~zl6w 220/110 kV (rezerwa ukryta 
wautotransformatorach) oraz liniami 110 kV z sqsiednich stacji 220/110 kV, przy wyst~pujqcych 
przeciqieniach linii i au transformatoraw 220/110 kV w okresie szczytowym - dajqcym si~ zredukowa': 
do poziomu nominalnego obciqienia odpowiednimi przelijczeniami w sied 110 kV.77 

Dlugos': linii napowietrznych i kablowych: 

• Dlugos': Iinii napowietrznych WN jednotorowych - 96,8 km; 

• Dlugos': Iinii napowietrznych WN dwutorowych - 49,1 km; 

• Dlugos': Iinii kablowych WN dwutorowych - 3,9 km; 

• Dlugos': Iinii napowietrznych SN -163,8 km; 

• Dlugos': linii kablowych SN -1 688,1 km; 

• Dlugos': Iinii napowietrznych nN -1 076,1 km; 

• Dlugosc Iinii kablowych nN - 2 498,2 km." 

Obszar miasta todzi zasilany jest podstawowo z 25 stacji 110 kV/SN z czego: 

• 21 to wlasnos.: PGE Dystrybucja S.A. Oddzial ladi; 

• 2 to wlasnosc Veolia Energia ladi S.A.; 

• 2 to wlasnos.: PKP Energetyka S.A.
79 

Tabela 8. Wykaz stoeji GPZ/RPZ wystepujqcych na obszarze miasta t..odzi.80 

nr 
nazwa st,lCP kodowy III trafo 

GPZ/IWZ 

Brzezinska 71-6-04 li2 

Chojny 72-G-11 1i2 

D'lbrowska 75000 1i2 

Drewnowska 71-G-05 1i2 

EC3 (Veolia)" 71-6-A01 

EC4 (Veolia)" 82400 

Janow 70100 5i6 

Komorniki 72100 1i2 

Koziny 71-6-06 1i2 

Lodowa 72200 1i2 

Lublinek 72300 1i2 

t'lkowa 75-6-34 1i2 

Milionowa 75200 1i2 

PKP Fabryczna83 1i2 

PKP OlechOw li2 

76 Gf6wny Punkt Zasilania. 
77 Dane PGE Dystrybucja S.A. Oddziaf t6di. 
7B Dane PGE Dystrybucja S.A. Oddzia/ tadi. 
79 Dane PGE Dystrybucja S.A. Oddzial t..adl. 
80 Dane PGE Dystrybucja S.A. Oddzia/ tadi. 

-

moe obclCjzenlP 
przekladnlil ZllamlOllowa 2016 r 
napleClowa 

IMVA] IMW] 

115/16,5 25/25 17,3 

115/15,75 25/25 15,4 

115/16,5/6,6 25/16/16 19,8 

115/15,75 25/25 24,4 

- - 40 

- - 36 

115/16,5 25/25 18,4 

115/16,5 25/25 19,8 

115/15,75 25/25 7,4 

115/16,5 40/40 24,7 

115/15,75 40/40 24,6 

110/16,5/6,6 25/16/16 20,3 

115/15,75 40/40 26,9 

115/16,5 16/16 

115/16,5 25/25 9,2 

- -

ObClqZellle obClClzenle 
2017 r 2018 r 

[MW] [MW] 

19,4 19,8 

12,1 12,8 

20 20 

21 22,4 

36 36 

32 32 

19,6 20,5 

20,2 20 

8,8 10,4 

23,6 27,5 

22,6 24,7 

24,7 21 

27,7 24 

3,7 

10 11 

81 W zestawieniu pominil:to transformatory blokowe~ sprz~gajqce i rezerwowe w Veolii Energia t.6dt S.A. 
82 W zestawieniu pomini~to transformatory blokowe~ sprz~gajqce i rezerwowe w Veolii Energia t.6dt S.A. 
83 Stacja 110 kV PKP Fabryczna b~dqca wfasnosciq PKP Energetyka S.A. zostafa uruchomiona w 2017 r. 

tezerwa 

rnocy 

1%] 

20,80 

48,80 

20,00 

10,40 

18,00 

20,00 

58,40 

31,25 

38,25 

16,00 

40,00 

76,88 

56,00 

Atmoterm SA 2019 Slrona 155 



Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta todzi 

nr moc obClqZenle ObClqZenle obmjZenle rezerwa 
nazwa stacJI kodowy nr trafo 

przektadnl3 znarnlonowa 2016 r. 2017 r. 2018 r. mocy 

GPZ/RPZ naplp,clowa 

[MVA[ [MW] [MW] [MW] [%] 

Polesie
84 

75-G-37 1i2 115/15,75 25/25 19,6 24,1 3,60 

Radogoszcz 71-G-07 1i2 115/16,5 25/25 8,4 8,2 7 72,00 

Retkinia 72400 1i2 115/15,75 25/25 16,6 15,8 17,1 31,60 

Ruda 72-G-16 1 115/16,5 25/25 8,4 8,4 9,3 62,80 

Starorudzka 72600 1i2 115/15,75 25/25 17,9 12,9 11 56,00 

Sr6dmiescie 
1 115/15,75/6,3 40/40/25 

75300 33,4 34 33 17,5 
2 115/16,5/6,3 40/40/16 

Teofil6w 71-G-08 1i2 115/16,5 40/40 27,7 28,6 28,3 29,25 

Widzew 72700 1i2 115/15,75 31,5/31,5 18,3 17,3 18,4 41,59 

Zubard; 71-G-10 1 110/16,5/6,6 25/16/16 6,4 5,6 7,5 70,00 

Zr6dtowa 
1 115/16,5/6,6 25/16/16 

71-G-09 21,8 18,3 17,1 31,6 
2 115/15,7/6,3 25/25/10 

I~czn. obci~i.ni. 463,1 466,4 478,6 -
ir6dla wytwarzania energii elektrycznej na terenie miasta todzi: 

• Veolia Energia t6dt S.A. - dwie elektrocieplownie 0 Iqcznej mocy osiqgalnej: 403 MW (EC-3: 
205 MW, EC-4: 198 MW). W sezonie grzewczym elektrocieplownie pokrywajq w 45% 
zapotrzebowanie todzi na moc; 

• GOS t6dt Sp61ka z o. o. - elektrownia gazowa 0 mocy dyspozycyjnej 3,3 MW; 
• Elektrownie fotowoltaiczne - 0 I'!cznej mocy znamionowej 0,76 MW.8S 

Zapotrzebowanie na moc na terenie miasta todzi utrzymuje tendencje wzrostow'!. Trend ten powinien bye 
zachowany do 2020 roku. Prognozowany przyrost ilosci odbiorc6w wynosi 0,5% w stosunku do roku 
poprzedniego. 

W poniiszej tabeli przedstawiono informacje 0 liczbie odbiorc6w oraz energii elektrycznej dostarczonej 
odbiorcom w latach 2011 - 2013. 

TabeJa 9. Liczba odbiorc6w i zuiycie energii eJektrycznej no terenie miosta todzi w latach 2011~2013. 85 

odblorcy ellelgll e!ektryczneJ na Illsklnl naple.clu zuzycle energll elektryczneJ na Illsklm napl~clu 

[5Zt] [MWh] 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Liczba odbiorc6w na terenie miasta todzi w 2013 roku wynosila 328 519 odbiorc6w, natomiast zuzycie 
energii elektrycznej bylo na poziomie 598 669 MWh. 

TabeJa 10. lIosc energU elektrycznej dostarczonerdo odbiorc6w zlokalizowanych no terenie miasto t.odz; w 2017 roku,87 

Ip 
grupa taryfowa 

symbol 

1 A23 

2 B11 

3 B21 

4 B22 

84 Stacja 110 kV Polesie zostafa uruchomiona w 2016 r, 
85 Dane PGE Dystrybucjo S,A, Oddzial t.6di, 
86Dane GUS, 

87 Dane PGE Dystrybucja S.A. Oddziaf t6di. 

dose energll elektryezneJ dostarezoneJ do odbJoJeow 

[MWh] 

430,9 

865,9 

222423,0 

339801,9 
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Ip 
gl Llpa taryfowa llose energll elektryczneJ dostarczoneJ do odblorc6w 

symbol [MWh[ 

5 B23 573242,4 

6 Cll 150092,6 

7 Cll0 . 50,5 

8 C12a 55941,5 

9 C12b 77 352,2 

10 C120 195,1 

11 C12w 0,0 

12 C21 158325,9 

13 C22a 27330,7 

14 C22b 38766,6 

15 C23 0,0 

16 Gll 560 184,8 

17 G12 47437,0 

18 G12as 483,4 

19 G12n 0,0 

20 G12w 31651,4 

21 R 51411 

suma 2285089,9 

Tabela 11. Zapotrzebowanie no moe w latach 2014_2018. 88 

zapotlzebowanle na moe 

2014 2015 2016 2017 2018 

[MW] 

Tabela 12. Prognoza zapotrzehowania macy no lata 2019_2020,89 

prognozowane zapotrzebowanle n.a moe 

2019 2020 

[MW] 

6.8 Cieplo sieciowe 

lr6d!em zasilania miasta lodzi w ciep!o jest miejski system ciep!owniczy, kot/ownie lokalne oraz 
indywidualne ir6d!a ciep!a. Scentralizowany miejski system ciep!owniczy, zarzijdzany przez 
przedsi~biorstwo energetyczne Veolia Energia l6di S.A. Uzupe!niajqcym ir6d!em zasilania miasta w ciep!o 
sij kot/ownie lokalne, wyst~pujijce najcz~sciej tam, gdzie wyst~pujij ograniczenia z dost~pnosciij 

do miejskiego systemu ciep!owniczego, a takie indywidualne ir6d!a energii cieplnej, stanowiijce instalacje 
zasilajijce pojedynczy lokal bijdi obiekt mieszkalny. 

Veolia Energia t6di S.A. zajmuje si~ produkcjij ciep!a systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji 
oraz przesy!em i dystrybucjij ciep!a przez w!asnij siee ciep!owniczij. Dostarcza ciep!o system owe 
do ok. 60% !6dzkich odbiorcow, m.in. do budownictwa wielorodzinnego, zak!ad6w przemys!owych, 
instytucji uiytecznosci publicznej, centrow handlowych i us!ugowych90

• 

88 Dane PGE Dystrybucja S.A. Oddzialt6di. 
89 Dane PGE Dystrybucja S.A. Oddzialt6di. 
90 Zafoienia do Planu zaopatrzenia w ciepfo, energit: elektrycznq i paliwa gazowe miasta todzi. 
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Veolia Energia tadi S.A. zarzqdza blisko 800 km sieci (wodnej i parowej) oraz blisko 8 400 w~zlami 
cieplnymi. Jak co roku w ramach nowych przylqczen do ciepla systemowego zostaly zrealizowane projekty 
na poziomie ok. 35 MW. Na rysunku poniiej przedstawiono poglqdowq map~ sieci cieplowniczej 
zarzqdzanej przez Veolia Energia tadi S.A. na terenie miasta todzi. 

EC3 
;·1 ~(!tt61"1 

l, t'JrboJ:l">I'oil' 

J 1'1't'lworl'i[a pM')' 

804·""', 
20ll MW. 

Konstantynow 
IOctzki 

Rysunek 16. Mapa s;eci cieplowniczej w t..odzi.91 

EC4 
G I:!)t"~'. 

;:.;, lurLo)l",~puly 

1 W)'IWDIIlIC.1 po1ry 

820MW, 
'198 MW. 

W sklad miejskiego scentralizowanego systemu cieplowniczego wchodzq trzy elektrocieplownie: 

• EC - 2, przy ul. Wrablewskiego 26"; 
• EC - 3, przy ul. Pojezierska 70; 
• EC - 4, przy ul. J. Andrzejewskiej 5. 

Zaklad Sieci Cieplnej, zajmujqcy si~ obslugq infrastruktury cieplowniczej (sieci w~zly), w ktarego 
strukturze znajdujq si~ rejony eksploatacyjne: 

• C1, przy ul. Wieniawskiego 40; 
• e2, przy ul. Harnama 3; 
• C3, przy ul. Cz~stochowska. 

Tabela 13. Dane techniczne elektrociepfowni EC - 3/ przy uf. Pojezierska 70. 93 

1 1968 OP 540 12,3 ,94 94 

2 1969 OP 540 12,3 94 94 

91 http://energiadlaladzi.pl/ 
92 Elektrociepfownia zostafa wyco/ana z eksploatacji w dniu 31 marca 2015 r., w zwiqzku zamknieciem 

elektrociepfowni dokonano przebudowy sieci ciepfowniczej~ kt6ra miafa miejsce no przelomie lot 2014/2015. 
93 Dane Veolia Energia t.6di S.A. I 
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3 

4 

nr kat/a 

Plan gaspadarki niskaemisyjnej dla miasta tadzi 

1974/2016 

1977/2016 

rok rozpocz~cia 
eksploatacji 

TP 535 13,0 

UP 535 13,0 

UP 535 13,0 

kotty cieptownicze 

typ katla 

parametry 

pary 

55,0 

55,0 

55,0 

moc kotla 
[MW] 

55,0 

55,0 

55,0 

[0 C] [MPa] znamionowa osi<jga!na - .... ---------. , WO 150 2,5 

8 1975 WO 150 2,5 

2002 00 220 0,9 

Tabela 14. Dane techniczne elektrocieplowni EC - 4, przy uf. J. Andrzejewskiej 5.97 

1 1977 UP 

2 1978 UCK 

3 1992 UCK 

94 Rok oddania kotla do eksp/oatacji po modernizacji, 
95 Rok oddania kotla do eksploatacji po modernizacji. 

535 13,5 

535 13,5 

535 12,8 

116,3 116,3 

116,3 116,3 

23,5 12,6 

55,0 50,0 

59,0 48,0 

105,0 100,0 

96 Kacia! szczytowy, pracuje jako ciepfowniczy, nie zwif;:ksza sumarycznej macy osiqgalnej kotf6w ciepfowniczych. 
97 Dane Veolia Energia t.6di S.A. 
98 Kociof opa/any biomasq. 

Atmaterm 5A 2019 S t ran a I 59 



Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta todzi 

1984 WP 100 -155 1,6 140,0 

899 2000 00 210 1,2 23,0 

Tabefa 15. Zestawienie dfugosci 16dzkiej sied wody gorqcej w podziale no srednice,100 

DI1 -tqCZnle 

101011 Ikml 

20 0,003 

25 2,543 

32 51,954 

40 54,354 

50 111,023 

65 110,141 

80 71,536 

100 70,831 

125 53,299 

150 50,651 

200 52,85 

250 38,566 

300 21,274 

350 8,162 

400 21,594 

500 31,211 

600 18,153 

700 17,73 

8DO 22,847 

900 3,674 

suma 812,397 

99 Koeia! pracuje jako ciepfowniczy. 
100 Dane Veolia Energia t6di S.A. 

tradycYJ"a tradycYJha tradycYJna w 
podzlemna nadzlemna budynku 

Ikml Ikml Iklnl 

0,003 - -
0,031 - 1,651 

8,179 0,046 9/14 

7,345 - 8,162 

20,38 0,081 18,454 

25,354 0,253 14,181 

20,096 0,022 8,391 

20,105 0,342 4,97 

20,591 0,66 2,202 

18,273 0,296 1,567 

21,594 0,807 0,774 

16,411 1,498 0,329 

10,708 2,441 0,034 

4,084 - 0,025 

8,078 - 0,071 

11,062 5,379 -

8,575 2,261 0,004 

8,792 2,821 0,004 

11,917 5,711 0,013 

0,416 2,984 -
241,994 25,601 69,97 

Atmoterm SA 2019 

140,0 

23,0 

prelzolowana 

Ikml 
-

0,862 

34,589 

38,847 

72,107 

70,352 

43,027 

45,414 

29,846 

30,515 

29,675 

20,329 

8,092 

4,053 

13,445 

14/771 

7,315 

6,113 

5,206 

0,274 

474,833 
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Obj~tose zladu cieplowniczego !6dzkiej miejskiej sieci wody gor,!cej bez uwzgl~dnienia obj~tosci zladu 
w ir6dlach ciepla wynosi 87 299 m'. Obj~tose zladu wody gorqcej w instalacjach ir6del ciepla EC-3 i EC-4 
wynosi 5 745 m'. tqczna obj~tose 16dzkiego systemu cieplowniczego wynosi 93 044 m'. 

Uzupelnianie wody sieciowej (ubytki) brutto w 2017 roku wynios!o 424172 m'. 

Uzupe!nianie wody sieciowej (ubytki) netto w 2017 roku 'Alynioslo 393 414 m'. 

Uzupelnianie netto jest to calkowita ilose wody zuzytej na uzupelnianie zladu sieci przesylowej 
(uzupelnianie brutto) pomniejszona 0 ilosci wody sprzedanej Odbiorcom ciepla do nape!niania instalacji 
wewn~trznej, oraz ilose wody spuszczonej do zbiornik6w EC z pawodu koniecznosci utrzymania 

wymaganego cisnienia w rurociqgu powrotnym (woda do ponownego wykorzystania) - tj. pomniejszona 
o t~ wod~ uzupelniajqcq, kt6ra faktycznie nie jest wodq traconq. Dlatega od lat IIczone Sq r6wnolegle dwa 
wskainiki uzupelniania zladu. 

Wskainik krotnosci wymiany wody sieciowej 1 (brutto) w roku 2017 = 4,56. 

Wskainik krotnosci wymiany wody sieciowej 2 (netto) w roku 2017 = 4,23. '01 

Tabela 16. Straty ciepfa podczas przesylu no sieci wody gorqcej.102 

plodukCj3 ciepla 103 sprzedaz elepta straty clepta podczas przesytu na 51eCI wady gorqcej 

m] m] m] % ...... ______ ..-m!I 
Tabela 17. W~zly wady gorqcej {stan no dzieri 31.12.2017r.).104 

wtasne obce wsp6/wtasnosc razem 

indywidualne 3027 3986 200O 9013 

grupowe 140 150 230 520 

suma 3167 4136 2230 9533 

Przez uzyte w tabell okreslenia nalezy rozumiee: 

• W!asne - w~zly cieplne, w kt6rych strona wysoka i niska jest wlasnosci,! Veolia Energia t6di S.A.; 

• Obce - w~zly cieplne, w kt6rych strona wysoka i niska jest w!asnosci,! Odbiorcy; 

• Wsp61wlasnose - w~zly cieplne, w kt6rych strona wysoka w~zla cieplnego jest wlasnosci,! Vealia 
Energia t6di S.A, a strona niska w~zla cieplnego jest wlasnosci,! Odbiorcy; 

• Indywidualne - w~zly cieplne, dostarczajqce cieplo do jednego budynku; 

• Grupowe - w~zly cieplne, dostarczajqce cieplo do wi~cej nii jednego budynku. 

Tabela 18. Zestowienie dlugosci sieci parowej w podzia/e no srednice,105 

On i<Jeznle 
tradycYJna tradycyjna 
podzlemna nadzlemna 

[mm] [kin] [kin] [km] 

32 ° - -
40 ° - -
50 0,029 - -

65 0,005 - -

80 ° - -
100 0,018 - -

125 0,27 - 0,165 

101 Dane Veolia Energia t.6di S.A. 
102 Dane Veolia Energia t6di S.A. 
lO3 Produkcja ciepla nie obejmuje produkcji na potrzeby wfasne EC-3 ; EC-4. 
104 Dane Veolia Energia f..6di S.A. 
105 Dane Veolia Energia t.6di S.A. 
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tradycYJna w 
budynku 

[km] 

-
-

0,029 

0,005 

-
0,018 

0,001 

prelzolowana 

[km] 

-
-

-

-

-

-

0,104 
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Dn tgcznle 
tradycYJna tradycYJna tradycYJna w 

prelzolowana 
podzlemna nadztemna budynku 

[mm] [km] [km] [km] [km] [km] 

150 1,408 0,72 0/155 0,028 0,504 

200 2,762 0,236 1,328 0,173 1,024 

250 0,945 0,146 0,799 - -
300 0,908 0,202 0,706 - -

350 0 - - - -
400 1,337 0,969 0,368 - -
450 0 - - - -
500 1,129 1,096 

. 
0,033 - -

600 0,853 0,289 0,565 - -

suma 9,663 3,658 4,118 0,255 1,632 

Tabela 19. Straty ciepla podczas przesyfu no sieci parowej.l06 
- ---- - - -

plodukcjCl Ciepta 107 
sprzedaz elep/a straty clepta podczas przesyfu na Sleel parowej 

m] m] m] % ----------..... 
Tabefa 20. W~z/y parowe (stan na dzieri 31.12.2017r.).108 

Zuzycie ciepta na potrzeby wtasne: 

• 2016 rok -121573 GJ; 
• 2017 rok -128 052 GJ; 
• 2018 rok -114 549 GJ. 

Na wykresie powyzej przedstawiono sprzedaz energii cieplnej w latach 2011-2013. W analizowanym 
okresie ilose sprzedanej energii cieplnej ma tendencj~ spadkowq. W 2011 roku sprzedaz ciepta byta 
na poziomie 11 997 479 GJ, natomiast w roku 2013 ilose ta spadta do 10 015 845 GJ. 

Tabela 21. Sprzedai ciepfa sieciowego no terenie {17iasta I:.odzi W latoch 2011_2013. 109 

lata 
ago/em budynkl mleszkalne u rz~dy I mstytuCje 

[GJ] 

2011 11997459 7950472 4046987 

2012 10134118 8268470 1865648 

2013 10015845 8214699 1801146 

Zuzycie energii cieplnej w 2017 roku wyniosto 11275 993 GJ i utrzymuj si~ na podobnym poziomie jak 
w latach poprzednich. Zmniejszeniu ulegto zuiycie ciepta w mieszkalnictwie. 

106 Dane Veolia Energia 1:.6di S.A. 
107 Produkcja ciepla nie obejmuje produkcji no potrzeby wfasne EC-4. 
108 Dane Veolia Energia 1:.6di S.A. 
109 Dane GUS. 
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Tabela 22. Liczba odbiorc6w, moc zamowiona, ilosc dostarczanego ciepfa w podziale no grupy odbiorcDw.110 

Ciep!ownie przemys!owe 

Na terenie miasta lodzi wyst~pujij takie cieplownie przemyslowe. Do znaczijcych cieplowni 
przemyslowych pracujijcych m.in. w ukladach kogeneracyjnych na terenie miasta lodzi naleiij m.in. 
cieplownie takich zakladow jak: ABB Sp. z 0.0. lodt, Albea Poland Sp. z 0.0., Dell Products (Poland) 
Sp. z 0.0., Gillette Poland International Sp. z 0.0., Indesit Company Polska Sp. z 0.0., Mecalit Polska 
Sp. z 0.0., Nord-Farm Sp. z 0.0., Polfa SA , BSH Sp. z o. o. 111 

Zapotrzebowanie na energi~ cieplnij oraz elektrycznij we wlasnym zakresie zaspokaja rowniei Grupowa 
Oczyszczalnia Sciekow. Do produkcji energii wykorzystuje biogaz powstajijcy podczas fermentacji osadow 
sciekowych. Osady powstajij podczas oczyszczania sciekow w osadnikach. Wytworzony w procesie metan, 
oczyszczalnia wykorzystuje do produkcji energii, pokrywajijc wlasne zapotrzebowanie na energi~ 

elektrycznij wok. 75% i w 100% na energi~ cieplnij. 

Kot!ownie lokalne 

Lokalne kot/ownie zasilajijce jeden bijdt kilka sijsiadujijcych budynkow, produkujij cieplo na potrzeby 
centralnego ogrzewania w budynku. Kotlownie tego typu Sq najcz~5ciej opalane gazem, w~glem 

kamiennym, biomasij albo olejem opalowym. Dobrze sprawdzajij si~ na malych osiedlach, gdzie 
nie ma dost~pu do scentralizowanych systemow cieplowniczych. Okolo 40% mieszkancow lodzi zaspokaja 
zapotrzebowanie na ciepto we wtasnym zakresie112

. 

Do znaczqcych kotlowni na terenie miasta naleiq: kotlownia osiedlowa Stoki przy ul. Giewont 26 (opalana 
gazem, zr~bkami, wspolpracujijca z instalacjq kolektorow slonecznych na potrzeby c.w.u.) oraz kotlownie 
b~dijce w eksploatacji lodzkiego Zakladu Uslug Komunalnych, ktory eksploatuje 12 kotlowni gazowych, 
2 kot/ownie koksowe oraz 2 kot/ownie 0lejowe. 113 

110 Dane Veolia Energia 1:.6di S.A. 
111 Zafoienia do Planu zaopatrzenia w cieplo, energit; elektrycznq i paliwa gazowe miasta tadzi. 
:1.12 Zaloienia do Planu zQopatrzenia w ciepfo, energit; eJektrycznq i paliwQ gazowe miasta tadzi. 
113 Zaloienia do Planu zaopatrzenia w ciepfo, energit; elektrycznq i paliwa gazowe miasta todzi. 
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6.9 System gazowniczy 

Oddzial Zaklad Gazowniczy w todzi sklada si~ z 8 Rejon6w Dystrybucji Gazu i dziala na obszarze 
wojew6dztwa 16dzkiego oraz cz~sciowo mazowieckiego i swi~tokrzyskiego, w tym na.,terenie miasta 

" 
i powiatu t6dz. Glowna rozdzielnia gazu znajduje si~ w todzi. ";i 

ir6dlem gazu ziemnego dla todzi Sq gazociqgi magistralne wysokiego ciSnienia z nast~pujqcych kierunk6w: 

• od strony Warszawy przez Piotrk6w Trybunalski; 
• od strony Turku; 
• od strony Gustorzyna (pod Wloclawkiem). 

Gaz docierajqcy z tych kierunk6w podawany jest do obwodnicy wysokiego cisnienia, z kt6rej poprzez stacje 
redukcyjne 10 zasilana jest siec rozdzielcza w zakresie sredniego i niskiego cisnienia. 

Miasto t6dz zasilane jest nast~pujqcymi gazociqgami wysokiego cisnienia: 

• DN400 0 cisnieniu nominalnym 4,0 MPa relacji Piotrk6w Trybunalski - t6dz w kierunku 
\/Ijarszawy; 

• DN2500 cisnieniu nominalnym 6,3 MPa od strony Turku; 
• DN500 0 cisnieniu nominalnym 8,0 MPa i Dn400 oraz Dn300 0 cisnieniu nominalnym 6,3 MPa 

od strony Gustorzyna. 

Siec rozdzielcza gazu sklada si~ z dw6ch system6w: 

• systemu sieci sredniopr~znej 0 cisnieniu roboczym 100 - 300 kPa i Iqcznej dlugosci 350 km. 
System ten wyst~puje najcz~sciej na terenach osiedli budownictwa jednorodzinnego i terenach 
rolniczych; 

• systemu sieci niskopr~znej 0 cisnieniu roboczym 1,8-2,5 kPa, 0 I~cznej dlugoSc'1 650 km, 
wyst~pujqcego na obszarze miasta w zdecydowanej przewadze. Preferowany jest 
do zaopatrzenia budownictwa wielorodzinnego ora, w rejonach wyst~powania g~stej 

zabudowy. 

Liczna os6b korzystajqcych z sieci gazowej w latach 2011 - 2017 uleg!a zmniejszeniu 0 4,75%. Mialo 
to r6wniez wplyw na spadek zuzycia gazu ziemnego na potrzeby grzewcze. Bezposredni wplyw 
na tq tendencje rna zmiana zachowan mieszkanc6w odnosnie oszcz~dnosci nosnik6w energii na potrzeby 
cieplne oraz przejscie mieszkanc6w na ogrzewania za pomocq ciepla sieciowego. 

Tabela 23. Charakterystyka sieci gazowniczej no obszarze miasta {adzi w !atach 2011-2017.114 

lata 
dlugosc czynneJ SleCI zuzyCle gazu zlemnego na ludnosc korzystaJqca Z SleCJ 

rozdzleJczeJ ogrzewanle nlleszkan gazoweJ 

- [m] [tys m3
] [m] 

2011 1113155 42105,80 593552 

2012 1124243 43457,20 592624 

2013 1144791 46086,30 586875 

2014 1161246 38526,20 582160 

2015 1175237 38035,10 575538 

2016 1179092 37861,40 571164 

2017 1191608 - 565380 

Polska Sp61ka Gazownictwa Sp. z 0.0. posiada na terenie miasta todzi 1209926 m sieci gazowej oraz 
29 100 odbiorc6w. paliwa gazowego. System gazowniczy pracuje w ukladzie aglomeracyjnym. W takim 
uk!adzie bilansuj~ si~ moce przesylowe i rezerwy w sieci przesylowej i dystrybucyjnej. Na przelomie lat 
mozna zaobserwowac znacznq rozbudow~ systemu gazowniczego, z roku na rok rosnie liczba przylqczy 
a struktura sieci stale si~ rozwija. Ponizsza tabela przedstawia dlugosci gazociqg6w niskiego, sredniego, 
wysokiego cisnienia oraz liczb~ przyl~czy na przelomie lat 2015-2017. 

114 Dane GUS, 
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Tabela 24. Dlugosci gazociqgow niskiego, sredniego, wysokiego cisnienia oraz Iiczba przylqczy w latach 2015-2017,115 

10k 
dlugosc gazoclqgow dtugosc gaZOClqgow dlugosc gaZOClqgow 

Ilezba przytqczy 
nlsklego clsnlenla srednlego clsnlenla wysoklego clsnlenla 

- 1m] 1m] 1m] IszL] 

2015 699353 449932 25952 27955 

2016 700480 454879 25952 28332 

2017 704014 479960 25952 29100 

6.10 Odnawialne irodla energii 

Tematem niniejszego rozdzialu jest ocena stanu aktualnego oraz mo;liwosci wykorzystania zasobow 
energii odnawialnej na terenie miasta lodzi. Zgodnie z zaloieni"mi polityki energetycznej panstwa wladze 
gminy, w jak najszerszym zakresie, powinny uwzgl~dnie irodla odnawialne, w tym ich walory ekologiczne 
i gospodarcze dla swojego terenu. Miasto lodi pod'l;a w kierunku rozwoju odnawialnych irodet energii 
na swoim terenie. Ze wzgl~du na korzystne poloienie, caly teren miasta lodzi charakteryzuje si~ dobrymi 
warunkami solarnymi. Innym kierunkiem rozwoju OZE na terenie miasta lodzi moie bye wi~ksze 

nii dotychczas wykorzystanie geotermii niskotemperaturowej (plytkiej). 

Energia sfoneczna 

Na terenie miasta lodzi istniej'l dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania slonecznego przy 
dostosowaniu typu system ow i wtasciwosci urz'ldzen wykorzystujqcych t~ energi~ do charakteru, struktury 
i rozkladu w czasie promieniowania slonecznego. Najwi~ksze szanse rozwoju w krotkim okresie majq 
technologie konwersji termicznej energii promieniowania slonecznego, oparte na wykorzystaniu 
kolektorow slonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych. 

Na rysunku poniiej pokazano rozklad sum naslonecznienia dla wskazanych rejonow kraju, w tym obszaru 
miasta lodzi oraz srednie roczne sumy (godziny) uslonecznienia Polski. 

Rysunek 17. Mapa napromieniowania s/onecznego w PoIsce. 116 

115 Dane Polska Sp6/ka GazDwnictwa sp. Z 0.0. 
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Roczna g~stosc promieniowania stonecznego w Polsce na ptaszczyzn~ poziomq waha si~ w granicach 
950 - 1081 kWh/m2. Ola miasta todzi roczna g~stosc promieniowania stonecznego waha si~ w granicach 
985 -1020 kWh/m2. Roczne nastonecznienie na terenie miasta todzi wynosi ponad 1550 godzin. 

W wojewodztwie t6dzkim w 2011 roku powierzchnia zainstalowanych kolektorow stonecznych wyniosta 
ok.4 800 m

2
, z czego w samym miescie todzi powierzchnia zainstalowanych kolektorow stonecznych 

wyniosta ok. 1800 m2. 

Energia wodna 

Na terenie miasta todzi nie ma zlokalizowanej ani jednej Matej Elektrowni Wodnej, gdyi 
nie ma odpowiedniego potencjatu, w oparciu 0 ktory moina by wykorzystac energi~ wod 
przeptywowych 117

• 

W przysztosci, aby rozwaiac budow~ nowych instalacji wykorzystujqcych energi~ wod przeptywowych, 
musiatyby zostac spetnione odpowiednie warunki hydrologiczne. 

Podstawowym warunkiem dla pozyskania energii wody jest bowiem istnienie w okreslonym miejscu 
znacznego spadu duiej ilosci wody. Olatego tei budowa elektrowni wodnej ma najwi~ksze uzasadnienie 
w okolicy istniejqcego wodospadu lub przeptywowego jeziora leiqcego w pobliiu doliny. Uwarunkowania 
takie jednak nie cz~sto wyst~pujq w przyrodzie, dlatego tei w celu uzyskania spadu wykonuje 
si~ konieczne budowle hydrotechniczne. 

Energia wiatru 

Na terenie miasta todzi w stanie istniej'lcym nie znajduje si~ instalacja wykorzystuj'lca energi~ wiatru. 
Pomimo, ii miasto todi leiy w korzystnej strefie energetycznej wiatru na Iqdzie, jak do tej pory na jego 
obszarze nie funkcjonuje instalacja wykorzystujqca energi~ wiatru. Uwarunkowania lokalne zwi'lzane m.in. 
ze zwart'l zabudow'l urbanistycznq miasta todzi nie pozwalajq na to, aby w przysztosci na terenie miasta 
rozwin~ta si~ energetyka wiatrowa. 

Niezwykle wainym elementem budowy elektrowni wiatrowych jest ich wtasciwa lokalizacja przygotowana 
w oparciu 0 solidne oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko. 

Energia geoterma/na 

Obecnie na terenie miasta todzi nie zainstalowano ani jednej instalacji geotermalnej, gdyi obecny stan 
rozpoznania wod geotermalnych nie jest wystarczaj'lcy dla okreslenia optacalnosci inwestycji. 

Istnieje potrzeba dalszej analizy, ktora powinna zostac wykonana poprzez doktadne badania w otworze 
z uwzgl~dnieniem nie tylko parametrow cieplnych irodta energii ale i rowniei typu i charakteru skat, 
a takie oszacowania zasob6w dyspozycyjnych. 

Planowane jest wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego t6di GT-1 w celu uj~cia wod 
termalnych na terenie miasta. Osiqgni~cie zadowalajqcych parametrow wody termalnej moie pozwolic na 
jej planowane, podstawowe wykorzystanie do celow cieptowniczych. Ponadto rozwaiana jest rowniei 
moiliwosc rekreacyjnego wykorzystania zasobow wod termalnych. 

W todzi przy ul. Kosynierow Gdynskich ma powstac Aquapark. 00 zasilania todzkich basenow termalnych 
wykorzystana b~dzie woda z otworu geotermalnego 0 gt~bokosci ponad 2 500 metr6w"'. 

Biomasa 

Biomasa stanowi trzecie, co do wielkosci na swiecie, naturalne irodto energii. Wedtug definicji Unii 
Europejskiej biomasa oznacza podatne na rozktad biologiczny frakcje produktow, odpady i pozostatosci 
przemystu rolnego (t'lcznie z substancjami roslinnymi i zwierz~cymi), lesnictwa i zWi'lzanych z nim gat~zi 
gospodarki, jak rowniei podatne na rozktad biologiczny frakcje odpadow przemystowych i miejskich. 

Na terenie miasta todzi wykorzystuje si~ gtownie energi~ ze wspotspalania biomasy roslinnej w postaci 
drewna oraz odpadow drzewnych. Na terenie miasta todzi wyst~puje wysoki teoretyczny potencjat energii 

116 Dane IMGW. 

117 Aktualizacja za/oten do planu zaopatrzenia w c/epfo, energi~ elektrycznq ; paliwa gazowe miosta I:.odzi no lata 
2017-2020 z perspektywq do roku 2030. 

l1S Biuro Strategii Miasta t,6di, 
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pozyskanej z odpad6w pozr~bowych z wyr~bu lasu wynosi ok. 34 651 GJ/rok, natomiast pod wzgl~dem 
potencjalu teoretycznego odpad6w pozr~bowych z wyr~bu lasu miasto t6di znajduje si~ na jednym 
z ostatnich miejsc w wojew6dztwie. 

Dodatkowo mozna pozyskac energi~ z odpad6w z utrzymania gminnych teren6w zielonych, w tym celu 
miasto zbudowalo nowoczesnq kompostowni~ odpad6w zielonych, z kt6rych produkowany jest naw6z 
organiczny IIPr6chniaczekll, 

Miasto t6di ma duzy potencjal teoretyczny w pozyskaniu energii z upraw energetycznych, pod tym 
wzgl~dem znajduje si~ na jednym z pierwszych miejsc w wojew6dztwie. 

Biogaz powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpad6w organicznych, podczas kt6rej substancje 
organiczne rozkladane Sq przez bakterie na zwiqzki proste. W procesie fermentacji beztlenowej do 60% 
substancji organicznej zamienianej jest w biogaz. Gaz skladowiskowy - powstaje w wyniku biologicznego 
rozkladu substancji organicznej zawartej w odpadach komunalnych. Jednym z gl6wnych skladnik6w 
odpad6w komunalnych deponowanych na skladowiskach Sq odpady zawierajqce zwiqzki organiczne, kt6re 
po pewnym okresie czasu w spos6b naturalny, u legajq rozkladowi na zwiqzki proste. 

Na terenie miasta todzi pozyskuje si~ biogaz powstajqcy w Grupowej Oczyszczalni SCiek6w t6dzkiej 
Aglomeracji Miejskiej, kt6ra jest jednq z najwi~kszych i najnowoczesniejszych w Polsce. Energia w GOS
t6di 5p. z 0.0. produkowana jest w dwoch poloczonych ze sob. obiektach: kotlowni i elektrocieplowni. 
Paliwem jest biogaz uzyskiwany w wyniku fermentacji osad6w sciekowych. 

Wykaz instalacji wytwarzajqcych energi~ elektryczno z odnawialnyeh tr6del energii w mikroinstalaeji 
lub malej instalacji:"' 

• energia promieniowania stonecznego: 
o DYWILAN SA, ul. Sterlinga 27/29,90-212 t6di; 
o PRIMULATOR Sp. z 0.0., ul. Lodowa 128, 93-232 t6di. 

Instalacje odnawialnyeh tr6del energii wg stanu na dzien 31 grudnia 2018 r.:'20 

• wykorzystujqee energi~ promieniowania slonecznego - moc zainstalowana 0,76 MW; 

• wykorzystujqee biomas~ mieszanq - moc zainstalowana 59 MW. 

6.11 Oswietlenie uliczne 

W 2013 roku na terenie miasta todzi znajdowalo si~ 54 550 punkt6w oswietleniowyeh, z czego 
48 841 opraw oswietieniowyeh pozostaje w majqtku PGE Dystrybueja SA, a 5 709 szt. pozostaje 
w majqtku miasta. tqczna moc opraw na terenie miasta todzi wyniosla ok. 12,75 MW. 

Na terenie miasta todzi w 2017 roku znajdowalo si~ 55 700 punktow oswietleniowyeh, 0 moey 12,3 MW 
w tym 10500 stanowi majqtek miasta todzi (pozostale majqtek PGE Dystrybucja SA).'" 

Liczba punkt6w oswietleniowyeh stale wzrasta jest to spowodowane rozwojem infrastruktury drogowej 
i mieszkaniowej gdzie dodatkowo prowadzi si~ inwestycje majqee na eelu budow~ punktow 
oswietleniowych podnoszqcyeh gl6wnie bezpieczenstwo mieszkane6w. 

Maje natomiast Iqczna moc co spowodowane jest wymianq obecnie istniejqeych opraw 
na energooszcz~dne. 

Ponadto udzial punkt6w energooszcz~dnych (opraw LED) w og61nej ilosei wyni6s1 4 250 sztuk (pozostale 
sodowe). 

Jednym z kierunk6w dzialania dotyezqcego zminimalizowania zanieezyszczen powietrza jest wykorzystanie 
moZliwosei inwestyeji w energooszcz~dne oswietlenie. W tym eelu przeprowadzany jest projekt pn. 
"Modernizacja systemu oswietlenia drogowego realizowana w ramaeh programu Energooszcz~dne 
oswietlenie uliczne - SOWA na terenie miasta todzi". 

119 https://www.ure.gov.pi 
120 https://www.ure.gov.pi 
121 Zarzqd Dr6g i Transportu [6dt. 
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6.12 System transportowy 

Istotnym uwarunkowaniem okreslaj'lcym poziom warunk6w zycia ludnosci todzi oraz funkcjonowania 
miasta jest transport. Prawidlowo uksztaltowany system transportowy miasta umozliwia dogodne 
powi'lzania zewn~trzne z sieci 'l krajow'l i europejsk'l' jak r6wniez wysoki poziom obslugi miejsk'l 
komunikacj'l wewn~trzn'l. 

Liczba zarejestrowanych pojazd6w na terenie miasta todzi stale wzrasta. W latach 2011-2017 wzrosla 
073514 pojazdy (tj. 0 13,94%). 

Tabela 25. Liczba zarejestrowanych pojazd6w no terenie miasta t.adz; w latach 2011_2017,122 

Transport drogowy123 

Miasto t6di posiada dobrze rozwini~t'l siee dr6g, powi'lzan'l z ukladem dr6g krajowych, a takze 
zapewnlaJ'lc'l pol'lczenia zewn~trzne z s'lsiednimi gminami oraz wewn~trzne pol'lczenia 
mi~dzydzielnicowe. Podstawow'l wad'l sieci drogowej todzi jest brak zewn~trznych tras obwodnicowych, 
umozliwiaj'lcych omini~cie przez ruch tranzytowy centrum miasta. W zwi'lzku z tym, ruch tranzytowy 
wsp61dzieli najwazniejsze ci'lgi drogowe z ruchem aglomeracyjnym oraz ruchem miejskim. 

Dlugose poszczeg61nych dr6g wedlug kategorii: 

• Krajowe - 64 022 km; 
• Wojew6dzkie - 15 261 km; 
• Powiatowe -404 033 km; 
• Gminne - 546 468 km. 

Przez miasto na odcinku okolo 11 km przebiega autostrada Ai I'lcz'lca port w Gdansku z poludniow'l 
granic'l Polski. Na terenie miasta zlokalizowane S'l dwa w~zly: Brzeziny (przy drodze krajowej nr 72) oraz 
t6di Wsch6d (przy drodze wojew6dzkiej nr 711). Podstawowy szkielet ukladu drogowego todzi tworz'! 
nast~puj,!ce drogi krajowe: 

• Droga Krajowa Nr 91 (Gdansk - Torun - t6di - Cz~stochowa), przejscie przez t6di na kierunku 
p6Inoc-poludnie, dlugosc na terenie miasta 19200 m, pelni funkcj~ zachodniej 
obwodnicy centrum miasta, zapewnia pol'lczenie todzi od strony p61nocnej ze Zgierzem oraz 
prowadzi do w~zla autostradowego "Emilia" na drodze A2, natomiast od strony poludniowej 
z Rzgowem i Tuszynem (w dniu 1.09.2014 r. oddano do uzytku tak zwan'! Tras~ G6rn,!, b~d,!c,! 
elementem Drogi Krajowej Nr 91, odci'!zaj'lc w ten spos6b ulic~ Paderewskiego, odcinek 
ulicy Rzgowskiej i Rondo Lotnik6w Lwowskich); 

• Droga Krajowa Nr 14 (towicz - Stryk6w - t6di - Sieradz - Droga 8 W~zel "Wielun"), przejscie 
przez t6di na kierunku p6Inoc-poludnie, dlugose na terenie miasta 20 557 m, pelni funkcj~ 
wschodniej obwodnicy centrum miasta, zapewnia pol,!czenie todzi od strony p6lnocno
wschodniej z w~zlem autostradowym "Stryk6w" na drodze A2 oraz miastem Stryk6w, natomiast 
od strony poludniowej prowadzi do Pabianic; 

• Droga Krajowa Nr 71 (Stryk6w - Zgierz - Konstantyn6w t6dzki - Pabianice - Rzg6w), biegn,!ca 
na granicy todzi i Zgierza, dlugosc na terenie miasta 3442 m, pelni funkcj~ "dalszej" p61nocnej 
obwodnicy centrum miasta, zapewnia potqczenie wlizta autostradowego "Stryk6w" na drodze 
A2 z miejscowosci'l Aleksandr6w t6dzki; 

• Droga Krajowa Nr 72 (Konin - Turek - t6di - Brzeziny - Rawa Mazowiecka), przejscie przez t6di 
na kierunku wsch6d-zach6d, dlugosc na terenie miasta 20 823 m, pelni funkcj~ "bliiszej" 
p61nocnej obwodnicy centrum miasta, zapewnia pol'lczenie polozonego na wsch6d od todzi 
miasta Brzeziny z Aleksandrowem t6dzkim, jednoczesnie stanowi jeden z dojazd6w 
do autostrady Ai (w~zel Brzeziny). 

122 Dane GUS. 
123 Plan zr6wnowaionego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dIG miasta t.adz; do roku 2025. 
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Uklad drog krajowych uzupelniajq nast~pujqce dragi wojewodzkie: 

• Droga WOjewodzka Nr 710 (todi - Konstantynow todzki - Szadek - Warta - BlaszkiJ, wylot 
zachodni z todzi, dlugosc na terenie miasta 4230 m, zapewnia polqczenie todzi 
z Konstantynowem todzkim; 

• Droga Wojewodzka Nr 711 (todi - Andrespol - Kurowice - Ujazd - Tomaszow Mazowiecki -
Januszowice), wylot wschodni z todzi, dlugosc na terenie miasta 11031 m, zapewnia polqczenie 
todzi z Andrespolem oraz jeden z glownych dojazd6w do autostrady A1 (w~zel todi Wschod). 

Wyzej wymienione ciqgi drogowe pelniq funkcj~ obwodnicy todzi, a takze dz'l~ki promienistemu ukladowi, 
zapewniajq polqczenie centrum miasta z miejscowosciami polozonymi w Aglomeracji t6dzkiej oraz 
krajowq sieciq drogowq. 

Drogi nizszych kategorii, w zasadniczej cz~sci tworzq uklad prostokqtny, rozciqgni~ty pomi~dzy drogami 
krajowymi i wojewodzkimi. Ulice te zapewniajq obslug~ komunikacyjnq Srodmiescia oraz osiedli 
polozonych na obrzezach miasta. UmoZliwiajq rowniez przejazd tranzytowy dla ruchu 
mi~dzydzielnicowego. 

Uklad drogowy uzupelnia siec drog rowerowych 0 dlugosci 146 km (wedlug stanu na styczen 2016 r.). 
todzkie drogi rowerowe borykajq si~ z podobnymi problemami, jak w innych polskich miastach. 
Do najwazniejszych nalezy brak spojnej sieci polqczen pomi~dzy poszczegolnymi osiedlami i centrum 
miasta oraz innymi waznymi celami podrozy. Wiele odcinkow drog rowerowych nie jest powiqzanych 
ze sobq, nie tworzqc w ten sposob calych ciqgow, umoZliwiajqcych szybki i bezpieczny przejazd rowerem 
po miescie. 

Elementem ukladu drogowego Sq rowniez torowiska tramwajowe. todi moze pochwalic si~ drugq 
co do dlugosci sieciq tramwajowq w Polsce. Dodatkowo, aglomeracja obslugiwana jest r6wniez przez 
tramwaje, kt6re docierajq do Zgierza, Ozorkowa, Konstantynowa todzkiego, Lutomierska i Pabianic. 
Jeszcze na poczqtku lat dziewi~cdziesiqtych funkcjonowaty rowniez trasy do Aleksandrowa todzkiego 
i Rzgowa. Obecna todzka siec tramwajowa liczy okoto 142 kilometry dtugosci. Tramwaje poruszaj'l 
si~ wytqcznie po torach 0 szerokosci 1000 mm, czyli w~zszych od tradycyjnych. W miescie w ruchu 
liniowym eksploatowanych jest 18 p~tli tramwajowych. Uktad ten uzupetnia 6 p~tli technicznych, 
na ktorych na co dzien nie konczy zadna linia. Poza todziq znajdujq si~ 4 czynne p~tle, 1 czynny trojkqt 
torowy, 1 p~tla techniczna, nie wykorzystywana w ruchu liniowym oraz jeden trojkqt torowy nie uzywany 
liniowo. 

todzka siec tramwajowa charakteryzuje si~ bardzo duzq g~stosciq tras w Srodmiesciu. Przyktadowo, 
na szerokosci okoto 4 kilometrow, wyst~puje az pi~c tras tramwajowych, przebiegajqcych z potnocy 
na poludnie. Drugq cechq charakterystycznq jest duzy udziat torowisk wbudowanych w jezdnie wqskich 
ulic w centrum miasta. 

Transport kolejowy'24 

todi posiada jednq z lepiej rozwini~tych sieci kolejowych, jezeli chodzi 0 miasta wojewodzkie w Polsce. 
Infrastruktura ta nie jest jednak w petni wykorzystywana, na co sktada si~ kilka przyczyn. Pierwszq z nich 
jest niedostosowanie ukladu linii kolejowych do dominujqcych kierunkow przewozow wewnqtrzmiejskich. 
Drugq przyczynq jest nienajlepszy stan infrastruktury torowej oraz stacyjnej. Skutkuje to zarowno niskimi 
pr~dkosciami poci'lgow, jak i utrudnionym dost~pem do stacji i przystankow. Wprawdzie w tym wzgl~dzie 
sytuacja w ostatnim czasie zacz~ta si~ poprawiac, jednak konsekwencjq tego jest trzecia przyczyna 
niech~ci korzystania z kolei, czyli przedtuzajqce si~ prace modernizacyjne, ktore powodujq dalsze 
zmniejszenie pr~dkosci pociqgow, a takze ograniczenie przepustowosci linii kolejowych. 

Zasadniczo do miasta prowadzq cztery trasy kolejowe, ktore zapewniajq powiqzanie z resztq krajowej sieci 
kolejowej. Przez tod, nie przebiega zadna linia magistralna. Wszystkie linie Sq kategorii pierwszorz~dnej: 

• Linia Kolejowa Nr 14 (todi Kaliska - Forst), druga co do wieku linia kolejowa w todzi, do miasta 
dotarta w 1902 roku, dawna Kolej Warszawsko - Kaliska, w granicach miasta obecnie 
dwutorowa, zapewnia potqczenie w kierunku Sieradza, Ostrowa Wielkopolskiego i Wroclawia 

124 Plan zr6wnowaionego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta f..odzi do roku 2025. 
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(kierunek zachodni), wykorzystywana r6wnie; przez pociqgi Regio w kierunku Poznania, 
wymagajqca modernizacji, charakteryzujqca si~ z!ym stanem technicznym; 

• Linia Kolejowa Nr 15 (t6di Kaliska - Bednary), druga co do wieku linia kolejowa w todzi, 
do miasta dotar!a w 1902 roku, dawna Kolej Warszawsko - Kaliska, w granicach miasta obecnie 
dwutorowa, poza miastem jednotorowa, zapewnia alternatywne pO!qczenie todzi z Warszawq 
(kierunek p6!nocno-wschodni), w ostatnich latach poddana dorainemu remontowi, dzi~ki 
czemu charakteryzuje si~ dostatecznym stanem technicznym; 

• Linia Kolejowa Nr 16 (t6di Widzew - Kutno), do miasta dotar!a w 1931 roku, linia jednotorowa, 
wykorzystywana w ruchu pasa;erskim, zapewniajqca pO!qczenie w kierunku Kutna i dalej 
na zach6d do Poznania lub na p6!noc do lorunia, na terenie miasta zmodernizowana 
w 2014 roku, poza miastem wymagajqca modernizacji i charakteryzujqca si~ z!ym stanem 
technicznym; 

• Linia Kolejowa Nr 17 (t6di Fabryczna - Koluszki), najstarsza linia kolejowa w todzi, do miasta 
dotar!a w 1866 roku, dawna Kolej Fabryczno-t6dzka, obecnie dwutorowa, zapewnia pO!qczenie 
todzi z wa;nym w~z!em kolejowym w Koluszkach, g!6wna trasa kolejowa w kierunku Warszawy 
(kierunek wschodni), zapewniajqca r6wnie; pO!qczenie z Liniq Kolejowq Nr 1, prowadzqcq 
na Slqsk, w ostatnich latach poddana modernizacji, dzi~ki czemu charakteryzuje si~ dobrym 
stan em technicznym za wyjqtkiem ostatniego odcinka t6di Widzew - t6di Fabryczna, kt6ry 
obecnie jest modernilOwany; 

• Linia Kolejowa Nr 25 (t6di Kaliska - D~bica), do miasta dotar!a w 1941 roku, obecnie 
dwutorowa na terenie todzi, r6wnoleg!a do Linii Kolejowej Nr 17, zapewnia dodatkowe 
pO!qczenie todzi z wa;nym w~z!em kolejowym w Koluszkach, zapewnia pO!qczenie kolejowe 
w kierunku lomaslOwa Mazowieckiego i Skar;yska-Kamiennej, a dzi~ki pO!qczeniu z !qcznicq 
do linii CMK, r6wnie; z Krakowem (kierunek wschodni), w ostatnich latach cz~sciowo poddana 
modernizacji, jednak na dalszym odcinku wymaga dalszych prac remontowych. 

Podsumowujqc, na terenie todzi znajduje si~ obecnie: 

• 5 czynnych stacji kolejowych, obs!ugujqcych ruch pasa;erski; 
• 1 towarowa stacja kolejowa z lokomotywowniq; 
• 8 czynnych przystank6w kolejowych, obs!ugujqcych ruch pasa;erski; 
• 3 czynne przystanki kolejowe, powsta!e w ramach t6dzkiej Kolei Aglomeracyjnej; 
• 3 nieczynne przystanki kolejowe, nie obs!ugujqce ruchu pasa;erskiego. 

Pasa;erski transport kolejowy na terenie todzi obs!ugiwany jest obecnie przez nast~pujqcych 
przewoinik6w: 

• PKP Intercity SA; 
• Przewozy Regionalne sp. z 0.0.; 

• t6dzka Kolej Aglomeracyjna sp. z 0.0. 

Transport lotn/ezy'25 

6 kilometr6w od centrum todzi zlokalilOwany jest Port Lotniczy t6di im. W!adys!awa Reymonta. G!6wnym 
w!ascicielem lotniska jest miasto t6di oraz Wojew6dztwo t6dzkie. Port Lotniczy lOsta! otwarty 
w 1925 roku. Do lat pi~cdziesiqtych ubieg!ego wieku by! jednym z wa;niejszych w~z!6w komunikacyjnych 
w naszym kraju. P6iniej jednak zosta! zamkni~ty. Ponowne otwarcie portu nastqpito pod koniec 
lat dziewi~cdziesiqtych ubieg!ego wieku. Obecnie, !6dzkie lotnisko jest 6smym, najruchliwszym portem 
lotniczym w Polsce. W 2013 roku odprawito 353633 pasa;er6w. Wykonanych zosta!o 2763 operacji 
lotniczych oraz obs!u;ono 3162 tony !adunku. Natomiast w 2014 roku odprawito 253 772 pasa;er6w. 
Wykonanych zosta!o 2036 operacji lotniczych oraz obs!u;ono 5680 ton !adunku. Port posiada drog~ 
startowq 0 d!ugosci 2500 m, szerokosci 45/60 m z asfaltobetonu. Loty regularne wykonywane 
Sq na nast~pujqce zagraniczne lotniska: Amsterdam, Dublin, East Midlands (rejon Birmingham), Londyn 
5tansted, Monachium, Pary;. t6di nie posiada ;adnego krajowego po!qczenia. 

DOjazd do Portu Lotniczego im. W!adys!awa Reymonta stanowiq ulice S. Maczka i F. Plocka. Do lotniska 
doje;d;a jedna linia autobusowa nr 65 kursujqca na trasie Lotnisko Terminal Pasa;erski - Switezianki. Linia 

125 Plan zr6wnowazonego rozwo}u publicznego transportu zbiorowego dla miasta l:odzi do roku 2025. 
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kursuje co 15 minut w dni robocze, co 20 minut w soboty i co 30 minut w niedziele i swi~ta. Umo;liwia 
bezposredni dojazd do dworca kolejowego lodi Kaliska. 

Publiczny transport zbiorowy'26 

Oferta publicznego transportu zbiorowego na terenie lodzi jest bardzo bogata i obejmuje miejskie 
i podmiejskie przewozy obslugiwane przez tramwaje i autobusy, krajowe przewozy autobusowe, 
mi~dzynarodowe przewozy autobusowe, aglomeracyjne i krajowe przewozy kolejowe, a tak;e przewozy 
lotnicze. 

Miejski i cz~sciowo podmiejski transport zbiorowy w lodzi organizowany jest przez Zarz~d Drog 
i Transportu, natomiast obslugiwany przez Miejskie Przedsi~biorstwo Komunikacyjne - lodi 5polka z 0.0. 

lodzka aglomeracja, jako jedyna w Polsce, obslugiwana jest rownie; przez tramwaje podmiejskie. 
MPK-todi Sp. z 0.0. obecnie jest jedynym przewoinikiem tramwajowym. 

W ukladzie komunikacyjnym miasta funkcjonuj~ nast~puj~ce linie obslugiwane przez MPK-lodi Spolka 
Z 0.0.: 

• 23 linie tramwajowe od numeru 1 do numeru 16A oraz 41, 43 i 46, w tym linie 9, 16,41,43 i 46 
s~ podmiejskie (niektore linie oprocz cyfr posiadaj~ dodatkowy indeks literowy A), do tego linia 
nocna N9, ktora jest rownie; lini~ podmiejsk~; 

• 82 linie autobusowe, w tym 75 linii dziennych od numeru 50 do numeru 99A (niekt6re linie 
opr6cz cyfr posiadaj~ dodatkowy indeks literowy A lub B) oraz 7 linii miejskich nocnych 
od numeru N1 do numeru N7 (linie N1 i N4 posiadaj~ rownie; wariant podmiejski); 

• uruchamiane w razie potrzeby zast~pcze linie Z i linie speejalne. 

W ukladzie komunikacyjnym miasta lodzi funkcjonuj~ tak;e linie obslugiwane przez innych przewoinikow: 

• linia autobusowa numer 6, obslugiwana przez ZPK Markab Sp. z o. 0., gdzie Miejskie Uslugi 
Komunikaeyjne w Zgierzu pelni~ rol~ Organizatora; 

• linie autobusowe numer 58 i 58A, obslugiwane przez prywatne przedsi~biorstwo Transport 
Osobowy "KORO" S.C. 

Autobusy MPK-l6di Sp. z 0.0., poza liniami poprowadzonymi na terenie lodzi, obsluguj~ tak;e przewozy 
podmiejskie do nast~puj~eych miejseowosci: Zgierz, Skotniki, Dobra, Kalonka, Skoszewy, Natolin, 
Andrespol, Stro;a, Rzg6w, Aleksandr6w lodzki, Strykow, Brzeziny, Wisniowa G6ra, Byszewy, Gadka Stara, 
Niesi~cin, Lipiny, Michalowek, Dobieszkow, Boginia, Bukowiec, Grabina, Teolin, Paprotnia, Wi~czyn Dolny, 
Rqbien, Starowa Gora, Konstantynow lodzki i Imielnik Stary. 

MPK-lodi Sp. z o. o. dysponuje wlasnym taborem tramwajowym i autobusowym, ktory wykorzystywany 
jest do realizacji przewoz6w. Przedsi~biorstwo posiada 495 wagonow tramwajowych oraz 
409 autobus6w. 127 

Transport autobusowy realizujqcy przewozy na terenie lodzi, zarowno podmiejski, krajowy 
i mi~dzynarodowy, obslugiwany jest przez oketo 100 przewoinik6w. Wsr6d nich s~ zar6wno firmy maj~ee 
swoj rodowod w dawnyeh, panstwowych przedsi~biorstwach PKS, przewoinicy prywatni, 
jak i mi~dzynarodowe firmy przewozowe. 

Najmlodszym przewoinikiem realizujqcym przewozy na terenie lodzi jest l6dzka Kolej Aglomeracyjna Sp. 
z 0.0. Przewoinik ten zostal powolany do ;ycia na mocy porozumienia z 2010 roku, pomi~dzy wladzami 
wojewodztwa l6dzkiego, miasta lodzi oraz 11 miast zainteresowanych stworzeniem kolei aglomeracyjnej. 
Przez kolejne lata firma przygotowywala si~ do uruchomienia przewoz6w pasa;erskich. W rejonie stacji 
todi Widzew zbudowano zaplecze dla zakupionych 20 dwuczlonowych elektrycznych zespolow 
trakcyjnych Stadler FLIRT 3, osi~gaj~eych pr~dkose do 160km/h. Pojazd te maj~ bye dostarczone 
do przewoinika w latach 2014 - 2015. todzka Kolej Aglomeracyjna rozpoez~la przewozy w dniu 
15 czerwea 2014 roku na trasie t6di Kaliska - Sieradz. W dniu 1 wrzesnia 2014 roku uruehomiono drugie 
polqczenie t6di Widzew - Zgierz po trasie niewykorzystywanej dotychezas w ruchu pasa;erskim Linii 
Kolejowej Nr 16. 

126 Plan zrownowaionego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta tadz; do roku 2025. 
127 Dane MPK-1:.6di Sp6fka Z 0.0, 
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6.13 Mieszkalnictwo 

Wraz z rozwojem gospodarczym i spolecznym miasta rozwija si~ takie obszar budownictwa 
mieszkaniowego. W analizowanym okresie (2011-2017) odnotowano wzrost liczby mieszkan 0 3,53%. 
W ciqgu 3 lat w todzi powstalo ponad 12 138 nowych mieszkan. 

Na obszarze miasta charakter zabudowy mieszkaniowej jest niejednolity. W og61nej strukturze osadnictwa 
na terenie miasta todzi dominujq nast~pujqce typy zabudowan12

': 

• Tereny zabudowy podmiejskiej: 
o tereny zabudowy jednorodzinnej wolnostojqcej i rozproszonej; 
o tereny zabudowy jednorodzinnej skoncentrowanej; 
o tereny zabudowy willowej i rezydencjonalnej; 
o tereny zabudowy wielorodzinnej wolnostojqcej; 

• Tereny zabudowy miejskiej: 
o tereny zabudowy wielorodzinnej blokowej; 
o tereny zabudowy wielorodzinnej zwartej; 

• Tereny zabudowy sr6dmiejskiej: 
o tereny zwartej zabudowy wielofunkcyjnej z przewagq funkcji mieszkaniowej; 
o tereny zwartej zabudowy wielofunkcyjnej z przewagq innych funkcji nii mieszkaniowa.129 

robe/a 26. Struktura mieszkaniowa miasta t..odzj w lotoch 2011~2017.130 

IlCzba Ill!eszkarl 
powlerzchnla uzytkowa przecu::tnJ powlerzchnla przecl~tna hczba os6b 

10k 
[szt J 

1T1Ieszkan uzytkowa 1 mleszkarlla na 1 mleszkaille 
101'1 [m'] [os J 

2011 344212 18402711 53,5 2,11 

2012 346751 18579220 53,6 2,07 

2013 348151 18694718 53,7 2,04 

2014 349865 18829694 53,8 2,02 

2015 352040 18989933 53,9 1,99 

2016 353968 19137384 54,1 1,97 

2017 356350 19317806 54,2 1,94 

W todzi w latach 2011-2017 nastqpi! wzrost powierzchni mieszkaniowej 0 915095 m' (tj. 0 4,97%). 
Przeci~tna powierzchnia uiytkowa mieszkania na koniec 2017 r. wyniosla 54,2 m' (wzrost w stosunku 
do 2011 roku 0 0,70 m'), natomiast przeci~tna liczba os6b na 1 mieszkanie spadla do 1,94 osoby 
w 2017 roku. 

Dane statystyczne potwierdzajq niejednolitq zabudow~ mieszkaniowq, w kt6rej r6wny udzial 
ma zabudowa jedno i wielorodzinna. 

6.14 Dziafalnosc gospodarcza 

W bilansie energetycznym miasta todzi wainq rol~ odgrywajq podmioty handlowe, uslugowe 
i przemyslowe ze wzgl~du na duiq energochlonnosc. Na terenie miasta todzi w 2017 roku bylo 
zarejestrowanych 93 448 podmiot6w dzialalnosci gospodarczej. Prognozuje si~, ze ich liczb b~dzie 

w kolejnych latach stale wzrastac. 

W latach 2011-2017 nastqpi! wzrost liczby podmiot6w dzialalnosci gospodarczej 0 2,95%. Swiadczy 
to rozwoju gospodarczym miasta. 

Tobe/a 27. Uczba zarejestrowanych podmiDt6w dziafalnosci gospodarczej w Jatach 2011-2017 no terenie miosta 
todzi. 131 

128 Aktualizacja zaloien do planu zaopatrzenia w ciepfo~ energit; elektrycznq i paliwQ gazowe miasto lodzi no lata 
2017-2020 z perspektywq do roku 2030. 

129 http://www.mapa.ladz.pl/atlas/pdf/P-30.pdf 
130 Dane GUS. 
131 Dane GUS. 
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86805 89431 90769 91488 92202 92711 93448 

6.15 Rewitalizacja obszar6w problemowych 

Obecnie w wielu miastach na terenie kraju obserwuje si~ zjawisko wymierania centr6w miast, na kt6rych 
zaprzestano prowadzenia dzialalnosci gospodarczej. Pojawiajq si~ budynki, kt6re nie pelniq iadnej lunkcji 
oraz przestrzenie publiczne, kt6rych potencjal nie jest w pelni wykorzystany. Post~puje degradacja 
Iragment6w zabudowy (cz~sto 0 duiych walorach historycznych i architektonicznych), dekapitalizacja 
inlrastruktury technicznej czy niedost~pnosc transportowa. Degradacja przestrzeni skutkuje degradacjq 
spolecznq, a w konsekwencji wyludnieniem. Aby przeciwdzialac takiemu stanowi rzeczy podejmuje 
si~ dzialania rewitalizacyjne w miastach majqce na celu przywr6cenie do iycia obszar6w 
problemowych, obszar6w zdegradowanych, obszar6w, na kt6rych wyst~pujq stany kryzysowe. Obecnie 
polskie samorzqdy wykorzystujq instrument, jakim jest Gminny Program Rewitalizacji do zaplanowania 
dzialan 0 charakterze kompleksowym. Program Rewitalizacji umoiliwia delimitacj~ obszar6w kryzysowych, 
identyfikacj~ problem6w na obszarach i planowanie dzialan, kt6re te problemy zniwelujq. 

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta todzi 2026+ 

Miasto t6di aktywnie wlqcza si~ w realizacj~ wszelkich dzialan rewitalizacyjnych. W zWiqzku z powyiszym 
stworzono Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta todzi 2026+ przyj~ty uchwalq Nr XXXV/916/16 Rady 
Miejskiej w todzi w dniu 28 wrzesnia 2016 r. Przez rewitalizacj~ rozumie si~ proces wyprowadzania 
ze stanu kryzysowego obszar6w zdegradowanych, prowadzony w spos6b kompleksowy, poprzez 
zintegrowane dzialania na rzecz lokalnej spolecznosci, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane 
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu 
rewitalizacji 132

. 

Najwi~kszym problemem todzi w zakresie terytorialnym rozkladu jest degradacja zabudowy. Drugim 
powainym problemem centrum miasta jest duia koncentracja problem6w spolecznych, ze szczeg61nq 
skalq zjawiska dziedziczenia ub6stwa133

. 

Charakterystyka Strefy Wielkomiejskiej 

Obszar obj~ty PR obejmuje ok. 5,5% powierzchni miasta i jest zamieszkiwany przez ok. 26% mieszkanc6w 
todzi. W Strefie tej znajduje si~ ok. 8 tysi~cy zabytkowych budynk6w i blisko 550 tys. m' powierzchni 
mieszkan. Z uwagi na skal~ tego obszaru wynikla koniecznosc wyznaczenia w jego ramach w~iszego 
obszaru, gdzie zjawiska kryzysowe koncentrujq si~ w stopniu szczeg61nym oraz rozdiwi~k mi~dzy stan em 
obszaru, a jego wartosciq kulturowq jest najwi~kszy: jest to obszar tzw. Rdzenia Strely Wielkomiejskiej, 
wskazywany jako teren priorytetowy do podj~cia dzialan rewitalizacyjnych. Poniiszy rysunek przedstawia 
map~ obszar6w do obj~cia Programem Rewitalizacji todzi. 

132 Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta tadz; 2026+. 
133 Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta tadz; 2026+. 
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Rysunek 18. Mapa obszar6w do objt:cia Programem Rewitalizacji. 

LEGENDA: 

Strefa Wielkomiejska 

Rdzen Strety Wielkomiejskiej 

Obszary problema we Strefy Wielkomiejskiej 

W duzej mierze na stan obszaru, ktory wymaga rewitalizacji wptyw ma sytuacja spoteczna mieszkancow. 
Ponizej przedstawiono podstawowe problemY, z ktorymi borykajq si~ todzianie zamieszkujqcy Stref~ 
Wielkomiejskq: 

• Koniecznosc korzystania z pomocy spotecznej - najcz~stszymi problemami Sq dtugotrwata 
choroba, niepetnosprawnosc, bezrobocie oraz ub6stwo; 

• W roku 2014 stopa bezrobocia w lodzi wyniosta 10,8%. Jednakze w przeciqgu ostatnich lat 
stopa bezrobocia spada; 
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• Przest~pczosc - niski wskainik przest~pczosci na obszarze Strefy Wielkomiejskiej, ktory 
wskazuje na koniecznosc walki ze stereotypem strefy srodmiejskiej, jako obszaru 
niebezpiecznego134

; 

• ztv stan zabudowy - w dobrym stanie technicznym, 0 zuiyciu poniiej 30% jest zaledwie 
4% budynkow nalei~cych do gminnego zasobu. Budynki 0 ztym stanie technicznym dominuj~ 
gtownie w obszarze Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej, na Batutach oraz w potudniowej cz~sci 

Strefy Wielkomiejskiej - w rejonie ulic Przybyszewskiego i Rzgowskiej; 

• Niewielka ilosc lokali uiytkowych, ponad 600 lokali jest niewynaj~tych - wynika to w duiej 
mierze ze ztego stanu technicznego budynkow, remontow lub sprzedaiy. 

Zagospodarowanie obszaru - wlzja obszaru po rewital/zacji 

Obszar obj~ty PR po przeprowadzeniu procesow rewitalizacyjnych stanie si~ obszarem, ktory zostanie 
uzdrowiony spotecznie, przestrzennie, a takie gospodarczo. Poniiej przedstawiono pozytywne skutki 
przeprowadzenia rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej. 

• Odnowiona, zabytkowa zabudowa, wyposaiona w niezb~dnq infrastruktur~ oraz zadbane, 
przyjazne i zroinicowane przestrzenie publiczne zach~cac b~d~ todzian do wyboru Strefy 
Wielkomiejskiej na miejsce zamieszkania, jak rowniei przyciqgn~ inwestorow chc~cych 

realizowac swoje przedsi~wzi~cia w centrum miasta; 
• Poprawa jakosci iycia na terenie Strefy Wielkomiejskiej - obszar stanie si~ atrakcyjnym 

miejscem zamieszkania oraz inwestowania; 
• Rozwoj kultury - w Strefie Wielkomiejskiej powstan~ swietlice dla dzieci, mtodzieiowe kluby, 

pracownie dla artystow oraz s~siedzkie miejsca spotkan; 

• Powstanie nowych miejsc pracy - przyciqgni~cie inwestorow spowoduje stworzenie nowych 
miejsc pracy, co pozytywnie wptynie na popraw~ stanu bezrobocia na terenie miasta todzi, 
szczegolnie na obszarze, w ktorym wiele osob korzysta z pomocy spotecznej. 

Zreallzowane prajekty rewital/zacyjne w tadz! 

W ostatnich latach na terenie miasta todzi realizowano program "Uproszczonego lokalnego programu 
rewitalizacji wybranych terenow srodmiejskich oraz pofabrycznych todzi na lata 2004-2013". Dzi~ki niemu 
rewitalizacji poddano teren zabytkowy zespotu pofabrycznego i parkowego. Obecnie miesci si~ tam 
Centralne Muzeum Wtokiennictwa - jedyna w Polsce placowka kultury, prezentujqca histori~ polskiego 
wtokiennictwa. Opracowano rowniei projekty rewitalizacyjne wybranych terenow srodmiejskich oraz 
pofabrycznych todzi, jednakie z powodu braku dofinansowania nie zrealizowano catosci przedsi~wzi~cia. 
W obszarze obj~tym Programem Rewitalizacji z powodzeniem od 2010 r. realizowany jest takie Program 
Miasto Kamienic, w ramach ktorego budynki gminne podlegaj~ gruntownym pracom remontowym, 
przywracaj~c im pierwotny blask. Nie jest on uzaleiniony od srodkow zewn~trznych, poniewai na jego 
realizacj~ przeznaczane s~ srodki budietu miasta, wykorzystywane s~ takie dofinansowania oraz poiyczki 
z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska. Od pocz~tku funkcjonowania projektu do konca 2013 r. 
odnowiono t~cznie 76 budynkow 135. 

W ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Ksi~iego Mtyna, przyj~tego uchwat~ Nr XLV/843/12 
Rady Miejskiej z dnia 4 lipca 2012 r., rozpocz~to proces rewitalizacji szczegolnie cennego kulturowo 
obszaru, potoionego w potudniowym krancu Strefy Wielkomiejskiej, ograniczonego ulicami: Prz~dzalnian~ 
- Tymienieckiego - Fabryczn~ - Magazynow~. Proces rewitalizacji obejmowat dziatania w nast~puj~cych 
sferach: 

• przestrzennej poprzez przeprowadzenie remontu i modernizacj~; 
• budynkow oraz zagospodarowanie przestrzeni; 

• gospodarczej poprzez przeksztatcenie cz~sci lokali mieszkalnych w lokale uiytkowe; 

• spotecznej poprzez zaplanowanie przedsi~wzi~c 0 charakterze spotecznym, artystycznym 
i kulturalnym. 

Program powstat w celu zachowania cennego, zabytkowego obszaru w miescie, ktory wymagat podj~cia 
pilnych prac konserwatorskich, modernizacyjnych i jednoczesnie stworzenia szans jego rozwoju 
w przysztosci, z dostosowaniem do obecnych potrzeb todzian i osob go odwiedzaj~cych. 

134 Oane GUS, 
135 Zafoienia Lokalnego Programu Rewitalizacj/ t.adzi 2020+. 
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W ramach Gminnego Program Rewitalizacji dla Miasta todzi 2026+ realizowane s~ m.in. projekty: 

• Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekty 1-8; 

• Zagospodarowanie obiektow pofabrycznych i zespotu patacowego Steinertow; 
• Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum 

todzi). 

Aspekty finansowe realizacji przedsi~wzi~t rewitalizacyjnych 

Realizacja wszelkich dziatan rewitalizacyjnych wiqie si~ z poniesieniem znacznych naktadow finansowych. 
W zwiqzku z powyiszym naleiy przeanalizowae moiliwosci pozyskiwania zewn~trznych trodet 
finansowania, zarowno zwrotnych, jak i bezzwrotnych. Inwestycje mog~ bye wspotfinansowane przy 
pomocy wielu dost~pnych krajowych i zagranicznych funduszy, m.in.: 

• bezzwrotne fundusze Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz 
Europejski Fundusz Spoteczny); 

• instrument finansowy JESSICA (element polityki spojnosci UE realizowany wspolnie przez 
Komisj~ Europejsk~, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy); 

• Szwajcarsko - Polski Program Wspotpracy; 

• Fundusz Por~czen Unijnych; 

• Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG; 
• Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (Program Ochrona i przywracanie 

r6inorodnosci biologicznej); 

• Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w todzi (priorytet II Ochrona 
roinorodnosci biologicznej i funkcji ekosystemow); 

• Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa todzkiego na lata 2014-2020; 

• Program Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (Oziatanie 8.1 Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i rozwoj zasobow kultury); 

• Fundusze celowe Banku Gospodarstwa Krajowego (m.in.: Fundusz Rozwoju Inwestycji 
Komunalnych, Fundusz Termomodernizacji i Remontow); 

• kredyty komercyjne (m.in. inwestycyjne, termomodernizacyjne, pomostowe); 

• dotacje krajowe. 
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7. Identyfikacja obszar6w problemowych 

Plan gospodarki niskoemisyjnej umoiliwia obj~cie swym dzialaniem poniiszych obszar6w 
wyodr~bnionych, jako sekcje/dzialy gospodarki: 

• Energetyka; 

• Budownictwo; 

• Transport; 

• Przemysl; 

• handel i uslugi; 

• gospodarstwa domowe; 

• edukacja/dialog spoleczny; 

• administracja publiczna. 

Rozdzial zawiera identyfikacj~ obszar6w problemowych w sektorach: 

• gminnym obejmujijcym: 
o budynkl uiytecznosci publicznej: oswiata, administracja, kultura, zdrowie, sport, opieka 

spoleczna, w tym r6wniez obiekty gospodarki komunalnej: oczyszczalnie sciek6w, 
gospodarka odpadami, siee cieplownicza, zaklady uzdatniania wody; 

o transport publiczny oraz flot~ pojazd6w stanowiijCij mienie miasta; 
o oswietlenie uliczne i i1uminacyjne, (energia elektryczna i zagospodarowanie odpad6w); 
o komunalne budynki mieszkalne (mienie miasta); 
o ir6dla produkcji ciepla i energii elektrycznej; 

• pozagminnym obejmujijcym: 
o budynki uzytecznosci publicznej pozagminne: oswiata, administracja, kultura, zdrowie, 

sport, opieka spoleczna; 
o transport; 
o obiekty mieszkaniowe; 
o obiekty handlowe i uslugowe; 
o obiekty przemyslowe; 
o ir6dla produkcji ciepla i energii elektrycznej. 

W powyzszych sektorach zidentyfikowano nast~pujijce obszary problemowe: 

Niska emisja 

W wyniku badan przeprowadzonych w roku 2018 stwierdzono: 

• odnotowano przekroczenie st~ienia sredniorocznego dla roku dla benzo(a)pirenu zawartego 
w pyle PMlO. 

Wysokie st~;enia zanieczyszczen pylowych i gazowych w miescie szczeg61nie w sezonie grzewczym, 
sij skutkiem "niskiej emisji". Na terenie miasta realizowane sij, zapisane w programie ochrony srodowiska 
dla miasta todzi zadania zwiijzane z modernizacjij ir6del ciepla w plac6wkach oswiatowych oraz 
komunalnych zasobach mieszkaniowych. 

Odbiorcy indywidualni (prawie 30% ludnosci w miescie) swoje potrzeby grzewcze pokrywajij gl6wnie 
poprzez wykorzystanie energii chemicznej paliwa stalego (w~gla kamiennego), spalajijc go we wlasnych 
kotlach w~glowych lub piecach ceramicznych. Ten rodzaj ogrzewania jest gt6wnym emitorem tlenku 
w~gla, ze wzgl~du na to, ;e w warunkach pracy wi~kszosci piec6w domowych czy tez niewielkich kotl6w 
w~glowych, niemoiliwe jest przeprowadzenie pelnego spalania (dopalania paliw). Ogrzewania takie 
sij gt6wnym ir6dtem zanieczyszczenia powietrza - tak zwanej "niskiej emisji". 

Na ztij jakose powietrza wptyw majij r6wniei: 

• znaczne straty energii cieplnej spowodowane niezadowalajijcym stanem technicznym 
budynk6w; 

• znaczne starty energii na przesyle w cieptowniczych magistralach dosylowych spowodowane 
niezadowalajijcij jakosciij materiat6w izolacyjnych rurociijg6w czy nieszczelnosciij przewod6w; 
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• emisja zanieczyszczen ze irodel komunikacyjnych rosn'lca wraz ze wzrostem nat~ienia ruchu 
samochodowego przy niedostatecznej przepustowosci ukladaw drogowych; 

• niedostosowanie instalacji i urz'ldzen przemyslowych oraz energetycznego spalania paliw 
do obowiqzuj'lcych standardow emisyjnych. 

Niewielkie wykorzystanie OZE na terenie miasta 

Obecnie procent wykorzystania OZE w ogolnym bilansie energetycznym miasta todzi jest niewielki. 
Nie przyczynia si~ to do realizacji celow wyznaczonych w pakiecie klimatyczno energetycznym do roku 
2020, czyli tzw. 3x20%. Pakiet ten wskazuje kierunek, w jakim powinno si~ rozwijae zaopatrzenie 
w energi~ ciepln'l, elektryczn'l i paliwa gazowe mieszkancow miast i gmin. D'lienie do wspomnianych 
celow powinno bye realizowane nie tylko za pomocq program ow krajowych, ale rowniei za pomocq 
programow i dzialan lokalnych. 

Wzrost ilosci samochod6w osobowych 

W todzi wci'li wiele osob wybiera transport indywidualny zamiast transportu zbiorowego. Problemem 
komunikacji miejskiej w todzi jest jej slaby wizerunek, wynikajqcy z przestarzalego taboru tramwajowego, 
niezbyt wysokiej pr~dkosci komunikacyjnej tramwaju (wynikaj'lcej m.in. ze stanu torowisk tramwajowych, 
ich usytuowaniu w jezdni oraz cz~sto braku priorytetu w ruchu miejskim), niskiej estetyki infrastruktury 
przystankowej. Realizowane dotychczas prace modernizacyjne Sq nie wystarczajqce na wzrost 
zapotrzebowania na zbiorowy transport wsrod mieszkancow. 

W 2017 r. w todzi byly zarejestrowane 452 952 samochody osobowe. Wskainik motoryzacji wyniosl 
ponad 656 samochody osobowe na 1 000 mieszkancow.136 Nasycenie pojazdami w todzi jest bardzo 
znaczne i daje miastu wysokie miejsce w Polsce w przeliczeniu na mieszkanca. Moina spodziewac si~, 

ie w najbliiszych latach liczba samochodow osobowych w miescie b~dzie utrzymywala si~ na poziomie 
zbliionym do obecnego, a glowna tendencja b~dzie polegala na zast~powaniu pojazdow starych -
nowymi. Ponadto w miescie wyst~puje znaczne obci'lienie ruchem tranzytowym, dla ktorego brak jest 
wyodr~bnionych tras. Wyst~pujq takie liczne konflikty ruchu samochodowego z ruchem tramwajowym 
na ulicach 0 niewydzielonym torowisku. Wi~ksza ilose samochodow wiqie si~ rowniei ze zwi~kszonq 
emisjq zanieczyszczen do powietrza. 

Wladze miasta podejmujq dzialania umoiliwiaj'lce mieszkancom oraz podroinym przyjeidiajqcym 
do todzi szybkie, komfortowe i bezpieczne przemieszczanie si~ w przestrzeni miejskiej za pomocq 
transportu publicznego, poprawiajqc standard i bezpieczenstwo, a takie zwi~kszajqc przepustowose 
komunikacyjnq miasta i udzial transportu zbiorowego w ruchu miejskim. Powyisze cele realizowane 
Sq poprzez kompleksowq modernizacj~ i remonty torowisk. 

W celu zmniejszenia ilosci osob korzystaj'lcych z transportu indywidualnego podejmowane Sq dzialania 
zwi'lzane ze zwi~kszeniem atrakcyjnosci srodkow transportu komunikacji publicznej oraz rowerowej. 
Dostarczono 22 nowoczesne tramwaje, b~dqce kolejnymi z serii zakupaw nowego taboru dla MPK. Tym 
samym sukcesywnie wycofywane Sq modele przestarzale, 0 wysokim stopniu emisji spalin. 

Projektuje si~ i buduje nowe drogi rowerowe. Wladze miasta realizujq projekt 0 nazwie "todzki Rower 
Miejski", w ramach ktorego powstala wypoiyczalnia rowerow miejskich. 

Ponadto zrealizowana i stale ulepszana jest inicjatywa pod nazwq todzka Kolej Aglomeracyjna, ktora 
poprzez uruchomienie przystankow na trasie kolei obwodowej oraz w sqsiednich miejscowosciach 
wzbogacila struktur~ miejskiej sieci transportu publicznego, tym samym odciqiaj'lc drogi. 

Nledostosowanie sieci komunikacyjnej miasta do bieiqcych i przyszlych potrzeb 

Miejski uklad drogowo-uliczny charakteryzuje si~ brakiem wlasciwej hierarchizacji odpowiadajqcej 
funkcjom ulic. Wynika to z braku logicznego ukladu komunikacyjnego 0 zroinicowanych funkcjach. 
W ukladzie miasta brak jest miejskich tras obwodowych Iqczqcych podstawowe struktury 
zagospodarowania miasta z pomini~ciem centrum. W systemie drogowym brakuje alternatywnych drag: 
na kierunku palnoc-poludnie na zachod od al. Wlokniarzy oraz na wschod od ciqgu Kopcinskiego - Rydza
Smiglego z przekroczeniem linii kolejowej nr 17. Powoduje to kumulowanie si~ ruchu na 2 glownych 
trasach polnoc-poludnie (AI. Wlokniarzy oraz Kopcinskiego - Rydza Smiglego) oraz bardzo duie obci'lienia 

l35 Dane GUS. 
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relacjami skr~tnymi na skrzyiowaniach umoiliwiajqcych rozrzqd ruchu. Znacz'lcq wadq ukladu drogowego 
jest brak polqczenia wsch6d-zach6d w p61nocnej cz~sci sr6dmiescia wplywaj'lcym na dodatkowe 
przeciqienie ulic 0 kierunku p6Inoc-poludnie.137 

Jednakie, naleiy zauwaiye, ie w dniu 31.10.2015 r. oddana do uiytku zostala zmodernizowana trasa 
tramwajowa wsch6d-zach6d, kt6ra zostala wydluiona, aby obj'le zasi~giem kolejne osiedla mieszkaniowe. 
Zostal r6wniei uruchomiony System Sterowania Ruchem, kt6ry usprawni ruch w miescie, zwlaszcza pod 
kqtem transportu zbiorowego. 

Uklad ulic w sr6dmiesciu charakteryzuje si~ szczeg61nie niskimi parametrami technicznymi. Wi~kszose ulic 
jest jednoprzestrzenna, g~sto zabudowana, w'lska, a w~zly 5'1 niesprawne. Wyst~puj'l tu takie liczne 
konflikty ruchu samochodowego z ruchem tramwajowym na ulicach 0 niewydzielonym torowisku.'38 
Ze wzgl~du na szerokose ulie, parametry techniczne dr6g oraz duie nat~ienie ruchu, powinno 
si~ cz~sciowo ograniczye ruch w centrum. 

Kluczowym zadaniem w gestii miasta todzi jest zapewnienie koniecznych pol'lczen miasta z w~zlami dr6g 
ruchu szybkiego (zostalo utworzono polqczenie z autostrad'l Al). Konieczne b~dzie zapewnienie 
sprawnych pol'lczen wsch6d - zach6d na obszarze todzi umoiliwiaj'lcych dogodny dojazd do zachodnich 
obszarow todzi, ktore b~d'l spelnialy uiyteczne funkcje w systemie drogowo-ulicznym todzi. Inwestycje 
wymienione powyiej sprawityby, ie ruch samochodowy w miescie stalby si~ bardziej plynny, co znacznie 
zmniejszaloby emisj~ liniow'l.'39 

Na obszarze miasta prowadzone 5'1 remonty i przebudowy drog maj'lce na celu popraw~ ukladu 
komunikacyjnego oraz popraw~ plynnosci ruchu. W harmonogramie rzeczowo linansowym dzialan 
znajduje si~ takie szereg dzialan zWiqzanych z modernizacjq drog, jak r6wniei dzialania zwi'lzane 
ze zwi~kszeniem mobilnosci miejskiej, ktore miasto t6d! chce realizowae w najbliiszych latach. 

Dodatkowo, caly czas trwajq prace nad zapewnieniem dojazdu do autostrady A2, natomiast w ostatnim 
czasie zostalo oddane polqczenie z autostrad'l Al. 

Niedostateczna swiadomosc ekologlczna spo/eczeristwo 

Niedostateczna swiadomose ekologiczna spoleczenstwa jest problemem ogolnym w skali zarowno 
wojewodztwa, jak i calego kraju. Jest to pewnego rodzaju przeszkoda przy wprowadzaniu roinego rodzaju 
programow srodowiskowych np. zwiqzanych z wymian'l piecow w~glowych na gazowe dla indywidualnych 
odbiorcow. W tym konkretnym przypadku barier'l cz~sto jest czynnik ekonomiczny, ktory wi 'lie 
si~ z niech~ci'l do wi~kszych kosztow ogrzewania, nawet jeieli maj'l one swoje przeloienie na wi~kszy 
komlort. Czynniki, takie jak: zwi~kszona elektywnose energetyczna czy mniejsze emisje substancji 
zanieczyszczaj'lcych do powietrza cz~sto nie Sq brane pod uwag~. 

137 Aktualizacja Studium Systemu Transportowego dla Miasta I:..odzi - Synteza. 
138Studium uwarunkowari i zagospodarowania przestrzennego miasta tadz;. 
139 Aktualizacja Studium Systemu Transportowego dla Miasta todzi - Synteza, 
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8. Wyniki inwentaryzacji emisji CO2 i innych substancji do powietrza 

8.1 Metodologia inwentaryzacji CO2 

Poniisza metodyka zostala przyj~ta zarowno przy wykonywaniu inwentaryzacji wiycia energii dla roku 
bazowego (BEl) jak i kontrolnego (MEl). 

Celem prowadzonych prac bylo okreslenie wiycia poszczegolnych nosnikow energii, co posluiylo 
wyznaczeniu wielkosci emisji CO2 na terenie miasta todzi. Emisja zostata okreslona w wyniku przeliczenia 
finalnego wiycia poszczegolnych paliw na emisj~ CO,. 

Kluczowe parametry: 

• Rok bazowy: 2013; 
• Rok kontrolny: 2017; 
• Rok docelowy: 2020; 
• Zasi~g terytorialny: miasto lodt. 

Jako rok bazowy wytyczne wskawj~ rok 1990. Jednakie ze wzgl~du na specyfik~ projektu i potrzeb~ 
okreslenia celu redukcji oraz zaplanowania dzialan, konieczne bylo opracowanie inwentaryzacji 
dla najbardziej aktualnego roku. Dlatego tei jako rok bazowy inwentaryzacji emisji CO, przyj~to rok 2013. 

Rok kontrolny zostal ustalony do najbardziej aktualnego, zakonczonego roku, tj.2017 ze wzgl~du 

na kompletnosc danych. Jako rok docelowy ustalono 2020 rok. 

Zakres inwentaryzacji - inwentaryzacj~ obj~te s~ wszystkie emisje gazow cieplarnianych wynikaj~ce 
ze wiycia energii finalnej na terenie miasta lodzi. Poprzez wiycie energii finalnej rowmie si~ wiycie: 
energii paliw kopalnych (na potrzeby gospodarczo-bytowe, transportowe i przemyslowe), ciepla 
sieciowego, energii elektrycznej, energii ze trodel odnawialnych. Z inwentaryzacji wyl~czony jest przemysl 
(takie duie irodla spalania) obj~ty systemem handlu uprawnieniami do emisji CO, (EU ETS). 

Podczas inwentaryzacji wykorzystane zostaly metodologie niezb~dne dla uzyskania najlepszej jakosci 
danych: 

• metodologia "bottom-up" - polega na zbieraniu danych u irodla. Kaida jednostka podlegaj~ca 
inwentaryzacji przekazala dane, ktore nast~pnie zagregowano w taki sposob, aby dane byly 
reprezentatywne dla wi~kszej populacji lub obszaru. Metodologia ta zwi~ksza 

prawdopodobienstwo popelnienia bl~du przy analizie i obrobce danych oraz niepewnosc, 
czy cala docelowa populacja zostala uj~ta w zestawieniu; 

• metodologia "top-down" - polega na pozyskaniu zagregowanych danych dla wi~kszej jednostki 
obszaru lub populacji. Jakosc danych jest wtedy generalnie lepsza, poniewai jest mala lIosc 
trodel danych. Jeieli zagregowane dane nie s~ reprezentatywne dla danego obszaru 
lub populacji, naleiy tak je przeksztalcic, aby jak najwierniej obrazowaly zaistnial~ sytuacj~. 

Glownym defektem tej metody jest mala rozdzielczosc danych, ktora moie ukryc trendy, 
mog~ce pojawic si~ przy wi~kszej rozdzielczosci. 

Decyzja 0 wyborze metody, podj~ta zostala indywidualnie dla kaidego sektora, jak rowniei w oparciu 
o dost~pnosc danych. Kaidorazowo brano pod uwag~ potencjal wykorzystania roinych trodel 
w zaleinosci od wymaganego zakresu oraz stopnia szczegolowosci poiqdanych informacji. 

Sektory inwentaryzacji: 

• obiekty uiytecznosci publicznej - obejmuje budynki/obiekty zarz~dzane przez miasto lodzi 
lub przez jej jednostki organizacyjne; 

• transport publiczny - obejmuje pojazdy b~d~ce wlasnosci~ miasta lodzi lub jej jednostek 
organizacyjnych; 

• oswietienie uliczne - obejmuje punkty oswietleniowe znajduj~ce si~ na obszarze miasta lodzi; 
• mieszkalnictwo - obejmuje budynki mieszkalne (jedno lub wielorodzinne); 
• transport prywatny - obejmuje pojazdy osobowe, ci~iarowe, dostawcze i autobusy poruszaj~ce 

si~ na terenie miasta todzi; 
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• przemyst, handel, ustugi - obejmuje podmioty dziatalnosci gospodarczej wykonujqce swojq 
dziatalnosc na terenie miasta t6di; 

• odnawialne ir6dta energii - instalacje OZE zlokalizowane na terenie miasta todzi. 

Rodzoje nosnikow energii 

Inwentaryzacjq byty obj~te nast~pujqce nosniki energii: 

• energia elektryczna; 

• ciepto sieciowe; 

• w~giel kamienny; 

• drewno; 

• gaz ziemny; 

• olej opalowy; 

• benzyna; 

• olej nap~dowy; 

• LPG. 

irOdlo danych 

Tabela 28. Zrodla danych wykorzystane w procesie obliczenia zuiycia energii oraz emisji 5ubstancji w poszczeg61nych 
sektorach.140 

Ip sektor zrodto danych 

1 obiekty uiytecznosci publicznej ankietyzacja 

2 transport publiczny ankietyzacja 

3 o5wietlenie uliczne ankietyzacja, operator sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej 

operatorzy sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i gazu ziemnego 

4 mieszkalnictwo i dostawca ciepla sieciowego, Bank Danych Lokalnych GUS, baza danych 
GIOS 

5 odnawialne ir6dla energii 
ankietyzacja, dane Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska w todzi 

i Urz~du Regulacji Energetyki 

6 transport prywatny 
badania nat~i.enia ruchu wykonywane przez GDDKiA oraz Zarzqd Drog 

WOjew6dzkich w todzi 

operatorzy sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i gazu ziemnego 
7 przemyst, handel, ustugi i dostawca ciepta sieciowego oraz baza optat za korzystanie ze srodowiska 

prowadzona przez Urzqd Marszatkowski Wojewodztwa todzkiego 

Wskainiki 

W celu okreslenia wielkosci emisji z poszczeg61nych ir6del wykorzystane zostaly wskainiki emisji 
poszczeg61nych paliw. Wskainiki te przedstawiono w tabeli poniiej. 

Tabela 29. Wskainiki emisji substancji z poszczeg61nych paliw. 141 

1 w~giel kamienny Mg 0,346 

2 drewno Mg 0,0001224 

3 gaz ziemny m3 
0,202 

140 Opracowanie wfasne. 

141 ir6dfo w zakresie emisji CO2 dla energii elektrycznej: KOBIZE- Wartosci opafowe (WO) i wskoiniki emisji CO2 (WE) 
w roku 2014 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniomi do Emisji zo rok 2017, natomiast dla 

pozostafych nosnik6w energii: Plan dziafari no rzecz zrownowaionej energii (SEAP - "How to develop a Sustainable 
Energy Action Plan - Guidebook"). 
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4 olej opatowy m' 

5 benzyna m' 

6 olej nap~dowy m' 

7 LPG m' 

8 energia elektryczna kWh 

9 cieplo sieciowe GJ 

Wskatniki emisji dla produkeji energii elektryeznej z odnawialnyeh tradet przestawiono ponizej. 

Tabela 30. Wskainiki dla elektrycznosci ze tr6de! odnawialnych. 

I odzaJ energll 
wskainlk emlsJi 
[MgC02/MWhj 

Energia stoneczna ° Energia wiatru ° Energia geotermalna ° 

0,276 

0,257 

0,268 

0,229 

0,812 

0,332 

Do obliezen emisji ze tradet powierzehniowyeh przyj~te zostan~ wskatniki emisji poehodz~ee z "The 
EMEPjEEA air pollutant emission inventory guidebook 2013", srednie dla terenu Europy, 
dla poszezegalnyeh rodzajaw paliw. Wskatniki te zestawiono w tabeli ponizej i stanowi~ one elementy 
tabeli atrybutaw. 

Tabela 31. Wartosci wskainik6w emisji dla r6inych rodzajow paliw. 142 (ir6dlo danych: EMEP/EEA 2013). 

substanqa gaz Zlcmny wqglC! kamlcnny drewno aiel opalowy 

SO, (g/GJ] 0,3 900 11 70 

NO, (g!GJ] 51,0 110 80 51 

PMlO (g/GJ] 1,2 404 760 1,9 

PM2,5 (g/GJ] 1,2 398 740 1,9 

B(a)P (g/GJ] 5,6 x 10.7 0,23 0,121 8,OxlO·5 

NMLZO(g/GJ] 1,9 484 600 0,69 

NH, (g/GJ] 0 0,3 70 ° 
Metoda/agio ob/iczeri 

Obliezenia wielkosci emisji wykonano za pomoe~ arkuszy kalkulaeyjnyeh. Do obliezen wykorzystuje 
si~ podstawowy wzar obliezeniowy: 

EC02 = C x EF 

gdzie: 

ECO, -wielkosc emisji CO, [Mg); 

C - zuzyeie energii (elektryeznej, ciepta, paliwa) [MWh); 

EF -wskatnik emisji CO, [MgCO,!MWh). 

'42 EMEP/EEA 2013. 
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8.2 Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2 oraz zuiycia energii finalnej 

8.2.1 OBIEKTY UZYTECZNOSCI PUBLlCZNEJ 

W tym sektorze uwzgl~dniono budynki p%zone na terenie miasta, m.in.: 

• budynki administracyjne urz~dow miast i gmin; 
• budynki nalez'!ce do spo/ek miejskich lub spo/ek z udzia/em miast 

administracyjne, techniczne); 

• przedszkola, szko/y, osrodki, poradnie, domy pomocy spo/ecznej, itp.; 
• obiekty sportowo-rekreacyjne. 

gmin (budynki 

Sektor obiekt6w uiytecznosci publicznej, mimo ie W skali miasta odpowiada za ok. 3% zuiycia energii, 
jest sektorem szczegolnie waznym dla PGN. Po pierwsze, obiektow uzytecznosci publicznej pelni,! 
wzorcow'! rol~ w zakresie racjonalnego wykorzystania energii, stosowania dobrych praktyk. Po drugie, jest 
to sektor, na ktory miasto ma bezposredni wp/yw i tym samym wdrazanie zrownowazonej gospodarki 
niskoemisyjnej powinno bye szczegolnie skuteczne. 

Z uwagi na powyzsze, sektor obiektow uzytecznosci publicznej zosta/ zinwentaryzowany metod,! oddoln,!, 
ktora dostarczy/a szczeg%wych informacji 0 poszczegolnych obiektach. 

Zuzycie energii w sektorze obiektow uzytecznosci publicznej wynios/o 349 346,23 MWh. 

Tabela 32. Zuiycie energU jinalnej w sektorze ohiektow uzytecznosci publicznej w roku bazowym 2013. 

7,48% 
m energia elektryczna 

• gaz ziemny 

gj ciepto sieciowe 

III w~giel kamienny 

"olej opalowy 

Rysunek 19. Struktura zuzycia nosnik6w energii w sektorze obiekt6w uiytecznosci publicznej w roku bazowym 2013. 

Najcz~sciej zuzywanym nosnikiem energii jest ciep/o sieciowe (73,07%) jest to spowodowane, 
ii w wi~kszosci obiekt6w nosnikiem energii zuiywanym na potrzeby ogrzewania jest ciepto sieciowe. 
Nast~pnie jest energia elektryczna (16,78%) i gaz ziemny (7,48%), ktore Sq zuzywane na potrzeby bytowo
gospodarcze. Najmniejszy udzial jest oleju opa/owego (1,79%) i w~gla kamiennego (0,89%). 

W tabeli ponizej przedstawiono wielkose emisji CO, z sektora obiektow uzytecznosci publicznej 
z poszczegolnych paliw. Emisja CO, w 2013 roku wynios/a 140415,93 Mg. 
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Tabela 33. Emisja CO2 W obiektach uiytecznosc; publicznej w roku bazowym 2013. 

energia 

elektryczna 

47595,37 

gaz ziernllY 

5277,03 

nosnik energH 

cieplo sieciowe w~giel kamienny 

[MgCO,/rokl 

84743,57 1076,60 

olej opatowy 

1723,35 

m energia elektryczna 

• gaz ziemny 

m ciepto sieciowe 

III w~giel kamienny 

III olej opatowy 

suma 

140415,93 

Rysunek 20. Udziaf poszczeg61nych paliw w emisji CO2 W sektorze obiekMw uiytecznosci publicznej w roku bazowym 
2013. 

Najwi~ksza emisja CO, pachadzila ze zuzycia ciep!a sieciawega (60,35%) i energii elektrycznej (33,90%). 
Udzia! pazosta!ych nasnikaw energii jest minimalny, tzn. gaz ziemny (3,76%), alej apa!awy (1,23%) i w~giel 
kamienny (0,77%). 

8.2.2. 05W1ETLENIE ULICZNE 

W tym sektarze uwzgl~dniana ca!kawitq ilase energii zuzyt, na patrzeby aswietlenia ulicznega 
i sygnalizacji swietlnej. Zuzycie energii elektrycznej na aswietlenie uliczne w tadzi wynias!a w 2013 raku 
49559,13 MWh przy emisji CO, wynaszqcej 40 242,02 Mg. W panizszej tabeli zamieszczana wyniki 
inwentaryzacji w obszarze oswietlenia ulicznego. 

Tabela 34. Zuiyde energii j emisja CO2 W sektorze o5wietienia uJicznego w roku bazowym 2013. 

8.2.3. TRANSPORT PRYWATNY 

Sektar transpartu prywatnega abejmuje pajazdy wykarzystywane w spasab prywatny. Padstawq abliczen 
w tym sektarze by!y pamiary nat~zenia ruchu prawadzone przez GDDKiA oraz Zarzqd Drag Wajewadzkich 
w 2015 r. Dragam lub adcinkam drag, na ktarych by! wykanany pamiar, przypisana d!ugasc i na tej 
padstawie abliczona liczb~ wazakilametraw na rak dla paszczegalnych kategarii pajazdaw (asabawe, 
dastawcze, ci~zarawe araz autabusy). Wielkasc emisji pachadzqca ze spalin abliczona zosta!a 
na padstawie wskaznikaw emisji [g!(szt.xkm)] apracawanych przez prof. Zdzis!awa Ch!apka z Zak!adu 
Transpartu Samachadawega Palitechniki Warszawskiej, uwzgl~dniajqcych zarowna radzaj pajazdu, 
jak i jega sredniq pr~dkasc. W celu akreslenia wielkasci emisji z drag lakalnych, na ktarych nie byly 
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prowadzone pomiary, wykorzystano narz~dzia analizy GIS. W pierwszej kolejnosci wprowadzono na siatk~ 
ulic wykonane pomiary, nast~pie okre5l0no dla kaidej drogi jej typ, ktory definiowal potencjalne nat~ienie 
ruchu. W dalszym kroku na podstawie danych pomiarowych wyznaczono srednie nat~ienia na glownych 
drogach w miescie. Wartosc ta stanowila punkt wyjscia, na podstawie ktorego przypisano nat~ienia ruchu 
pozostalym drogom. 

Opisana powyiej metodyka nie pozwala na okre5lenie zuiycia energii oraz emisji dwutlenku w~gla. W celu 
ich ustalenia, liczba pojazdow poruszajqcych si~ na danej drodze (zgodnie z okre5l0nym nat~ieniem ruehu) 
zostala podzielona na pOjazdy zasilane benzynq, olejem nap~dowym oraz LPG. Podzialu dokonano 
w oparciu 0 dane znajdujqce si~ w Banku Danych Lokalnyeh GUS, ktory okre5la struktur~ zarejestrowanyeh 
pojazdow. Dzialanie to zostalo wykonane odr~bnie dla kaidego typu pojazdow. W ten sposob okreSiono 
zuiycie poszczegolnych paliw na kaidej drodze, ktore zostalo przeliczone za pomOCq wskainikow wartosei 
opalowej na MWh, a nast~pnie emisj~ CO,. 

Sektor transportu prywatnego jest jednym z dynamiczniej zmieniajqeych si~ gal~zi gospodarki miasta. 
Zmiany nie dotyczq tylko wzrostu liczby zarejestrowanyeh pojazdow ale rowniei zmiany ilosci paliwa 
zuiywanego przez pojazd, zakupu co wi~kszej ilosci pojazdow niskoemisyjnyeh oraz wdroieniem nowyeh 
zachowan jak car-sharing i car-pooling. 

Wielkosc zuiycia energii koncowej w analizowanym sektorze w roku bazowym 2013 wyniosla 
4363774,25 MWh. W poniiszej tabeli zamieszczono informacje dalyezqee wielkosci zu;yeia 
poszczegolnych nosnik6w energii W sektorze transportu prywatnego w miescie lodzi. 

Tabela 35, Zuiycie energii W sektorze transportu prywatnego w roku bazowym 2013. 

nosmk energll 
suma 

oleJ n;:lfJfidowy benzyna LPG 

[MWh/rokj 

7Al% 

'" olej nap~dowy 

III benzyna 

III LPG 

Rysunek 21. Struktura zuiycia energii W sektorze transportu prywatnego w roku bazowym 2013, 

Dominujqcy udzial w strukturze zu;yeia nosnikow energii w roku 2013 miala benzyna (50,01%) i olej 
nap~dowy (42,58%). Pozostalym zuiywanym nosnikiem byl LPG (7,41%). 

Wielkosc emisji CO, w analizowanym sektorze w roku bazowym 2013 wyniosla 1133449,86 Mg. 
W poniiszej tabeli zamieszczono informacje dotyczqce wielkosci emisji CO, z poszezegolnych nosnikow 
energii w sektorze transportu prywatnego. 
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Tabela 36, Emisja CO2 w sektorze transportu prywatnego w roku bazowym 2013, 

nosnlk energll 
- suma 

ole] nap~dowy benzyna LPG 

[MgCO,/rok] 

"olel nap~dowy 

• benzyna 

1M LPG 

49,48% 

Rysunek 22, Struktura emisji CO2 w sektorze transportu prywatnego w roku bazowym 2013. 

Dominuj~ey udzial w strukturze emisji CO, w sektorze transportu prywatnego w 2013 roku miala benzyna 
(49,48%) i olej nap~dowy (43,93%). Pozosta/ym zuiywanym nosnikiem bylo LPG (6,59%). 

8.2.4. TRANSPORT PUBLlCZNY 

5ektor transportu publieznego obejmuje pojazdy wykonuj~ee zadania z zakresu zbiorowego transportu 
publieznego b~d~ee wlasnosei~ miasta todzi. 

Wielkosc zuiyda energii kor\eowej w analizowanym sektorze, w roku bazowym 2013 wyniosla 
238295,96MWh. 

Tabela 37. Zuiycie nosnik6w energii W sektorze transportu publicznego no terenie miastD t..odzi w roku bazowym 2013. 

nostllk enetgll 
suma 

olel nap~dowy benzyna LPG energla elcktryczna 

[MWh/rok] 

Umieszezony poniiej wykres przedstawia zuiyde paliw w transporeie publieznym. 
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30,75% 

III olej nap~dowy 

• benzyna 

~ LPG 

1II energia elektryczna 

Rysunek 23. Struktura zuiycia paliw w transporcie publicznym w roku bazowym 2013. 

Najwi~kszy udzial w zuiyeiu paliw w transporeie publieznym stanowi olej nap~dowy 68,01%. Zuiyeie 
benzyny wyniosto 1,17%, natomiast zuiycie LPG stanowi 0,06%, a zuiycie energii elektrycznej stanowi 
30,75% w og61nym zuzyciu paliw. 

Wielkos.: emisji CO, w analizowanym sektorze w roku bazowym 2013 wyniosla 103686,41 Mg. 
W poniiszej tabeli zamieszezono iniormaeje dotyez~ee wielkosci emisji CO, z poszezeg61nyeh nosnik6w 
energii w sektorze transportu publieznego. 

Tabela 38. Emisja CO2 W sektorze transportu publicznego no terenie miasta tadz; w roku bazowym 2013. 

nosmk energll 
suma 

oleJ nap~dowy benzyna LPG energla elektryczna 

[MgCO,/rok] 

Poniiszy wykres przedstawia struktur~ emisji CO, w transporeie publieznym. 

41,89% 

fa olej nap~dowy 

• benzyna 

" LPG 

00 energia elektryczna 

Rysunek 24. Emisja CO2 w transporcie publicznym w roku bazowym 2013. 

Najwi~kszy udzial w emisji w transporcie pUblicznym stanowi energia elektryczna (57,38%), natomiast 
emisja z oleju nap~dowego wyniosla 41,89%. Udzial benzyny i LPG w emisji stanowi niespelna 1%. 
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8.2.5. MIESZKALNICTWO 

Sektor ten uwzgl~dnia ogo! budynkow mieszkalnyeh na terenie miasta, tj. zabudow~ jednorodzinn,! oraz 
wielorodzinn,!, w tym rowniez budynki komunalne. Podstaw,! okreslenia zuzyda nosnikow energ;; w tym 
sektorze by!y dane zbioreze pozyskane bezposrednio od operatorow sieei dystrybueyjnej i sprzedaweow 
paliw oraz informaeje publikowane w Banku Danyeh Lokalnyeh GUS i bazie danyeh GIOS. Podstaw,! 
wykonania obliezen by!y wi~e dane odgorne, ktore pozwolHy okreslic sumaryezne zuzyde nosnikow 
energii. 

Wielkosc zuzyda energii koneowej w analizowanym sektorze w roku bazowym 2013 wynios!a 
7213 058,30 MWh. W ponizszej tabeli zamieszezono informaeje dotyez'!ee wielkosd zuzyda 
poszezegolnyeh nosnikow energ;; w sektorze mieszkalnietwa. 

Tahela 39. Zuiycie energii W sektorze mieszkalnictwa w roku bazowym 2013. 

I'l'I energia elektryczna 

• gaz ziemny 

II ciepfo sieciowe 

• w~gjel kamienny 

iii olej opatowy 

III drewno 

Rysunek 25. Struktura zuiycia energii finalnej W sektorze mieszkalnictwa w roku bazowym 2013. 

W sektorze mieszkalnictwa w roku bazowym wykorzystywano m.in. energie: elektrycznCl, gaz ziemny, 
dep!o sieeiowe, w~giel kamienny oraz olej opa!owy. Dominuj,!ey udzia! w strukturze zuzyeia nosnikow 
energii w 2013 roku mia! w~giel kamienny (42,42%). Duzy udzia! mia!y tez: dep!o sieeiowe (32,93%), gaz 
ziemny (9,90%) i energia elektryezna (8,46%). Udzia! pozostafyeh nosnikow wynios! ok. 5%. 

Wielkosc emisji CO, w analizowanym sektorze w roku bazowym 2013 wynios!a 2522982,17 Mg. 
W ponizszej tabeli zamieszezono informaeje dotyez'!ee wielkosd emisji CO, z poszezegolnyeh nosnikow 
energii W sektorze mieszkalnictwa. 

Tabela 40. Emisja CO2 W sektorze mieszkalnictwa w roku bazowym 2013. 
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Rysunek 26. Udzial emisji CO2 z poszczeg61nych nosnik6w w sektorze mieszkalnictwa w roku bazowym 2013. 

Dominujqcy udzial w strukturze emisji CO, w sektorze mieszkalnictwa w 2013 roku mial w~giel kamienny 
(41,96%). Duiy udzial mialo tei cieplo sieciowe (31,25%), energia elektryczna (19,65%) i gaz ziemny 
(5,72%). Udzial pozostalych nosnikow wyniosl ok. 1%. 

8.2.6. PRZEMYSt, HANDEL, USWGI 

Wyniki bilansu dla sektora przemyslu, handlu, uslug opierajq si~ w gl6wnej mierze na danyeh odg6rnyeh, 
tj. informacjach pozyskanyeh od operatorow sieei dystrybueyjnej i sprzedaweow paliw. Dlatego bardzo 
wainym irodlem danyeh, ktore uzupelnily dane odgorne, byly informaeje zgromadzone w Wojewodzkim 
Banku Zanieezyszezen Srodowiska prowadzony przez Urz~du Marszalkowskiego Wojewodztwa lodzkiego, 
dotyczqee zuiyeia nosnikow energii przez najwi~ksze przedsi~biorstwa ponOSZqee oplaty za korzystanie 
ze srodowiska. 

Wielkosc zuiycia energii koncowej w analizowanym sektorze w roku bazowym 2013 wyniosta 
2965 197,02 MWh. W poniiszej tabeli zamieszezono informaeje dotyezqee wielkosci zuiyeia 
poszezegolnyeh nosnikow energii w sektorze przemyslu, handlu, uslug. 

Tabela 41. Zuiycie energii w sektorze przemys!u, 'handlu, uslug w roku bazowym 2013. 
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Rysunek 27. Struktura zuiycia nosnik6w W sektorze przemyslu, handlu, uslug w roku bazowym 2013. 

W sektorze przemys!u, handlu, us!ug wykorzystywano w roku bazowym m.in. nast~pujijce nosniki energii: 
energia elektryczna, gaz ziemny, ciep!o sieciowe, w~giel kamienny oraz olej opa!owy. Dominujijcy udzia! 
w strukturze zuzycia nosnik6w energii w 2013 roku mia!a energia elektryczna (51,22%) i ciep!o sieciowe 
(39,59%). Nast~pnie by! gaz ziemny (6,81%). Udzia! pozosta!ych nosnik6w energii wyni6s! ok. 2%. 

Wielkosc emisji CO, w analizowanym sektorze w roku bazowym 2013 wynios!a 1683438,78 Mg. 
W ponizszej tabeli zamieszczono informacje dotyczqce wielkosci emisji CO, z poszczeg61nych nosnik6w 
energii w sektorze przemys!u, handlu, us!ug. 

Tabela 42. Emisja CO2 W sektorze przemysfu, handfu, usfug w roku bazowym 2013. 
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Rysunek 28. Struktura emisji CO2 W sektorze przemysfu, hand/u, usfug w roku bazowym 2013. 

Dominujqcy udzia! w strukturze emisji CO, w sektorze przemys!u, handlu, us!ug w 2013 roku mia!a energia 
elektryczna (73,26%). Nast~pnie by!o ciep!o sieciowe (23,15%). Udzia! pozosta!ych nosnikaw wynias! 
ok. 3%. 

8.2.7. OONAWIALNE ZROOtA ENERGII 

Na terenie miasta lodzi, na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji, zidentyfikowano wyst~powanie OlE 
w postaci: biomasy, biogazu, kolektoraw s!onecznych, pompy ciep!a i fotowoltaiki. lqczna produkcja 
energii z OlE w miescie lodzi w roku 2013 wynios!a 39 595,49 MWh/rok. 

Ponadto na terenie lodzi wyst~pujq mate instalacje w sektorze mieszkalnictwa. Brak jest jednak 
moiliwosci ich dok!adnej inwentaryzacji. 

Instalacje OlE zostaiy podzielone na: OlE Gminne - ktarych wlascicielem jest miasto lad, oraz OlE 
Prywatne - wlasnosci prywatnej. 

Tabela 43. Produkcja energii z OlE dla roku bazowego 2013. 

8.2.8. POOSUMOWANIE 

Poszczegalne sektory wykazujq duiq rMnorodnosc w zakresie wykarzystywanych poszczegalnych 
nosnik6w energii. Catkowite zuiycie energii finalnej w miescie todzi w roku bazowym 2013 wyniosta 
15 179 230,89 MWh. Roczne jednostkowe zuiycie energii w 2013 roku wynias!o 21,34 MWh/osob~. 
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Tabefa 44. Zuiycie energii w poszczeg6lnych sektorach w roku bazowym 2013. 

Na kolejnym rysunku zamieszezono informaej~ nt. struktury zuzyeia energii w poszezegolnyeh sektoraeh . 

19,53% 

• obiekty uzytecznosci 
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Rysunek 29. Struktura zuiycia nosnik6w w poszczeg6fnych sektorach w roku bazowym 2013. 

Najwi~kszy udzial w ealkowitym zuzyciu energii na terenie miasta todzi w 2013 roku stanowil sektor 
mieszkalnietwa (47,52%). Drugi pod wzgl~dem wielkosei byl sektor transportu prywatnego stanowiije 
28,75% ealkowitego zuzycia energii na terenie miasta todzi. Nast~pnie Sij sektory: przemyslu, handlu, 
uslug (19,53%), obiekty uzyteeznosci publieznej (2,30%), transportu publieznego (1,57%) i oswietlenie 
uliezne (0,33%). 

Calkowita emisja CO, w miescie todzi w roku bazowym 2013 wyniosla 5 624 215,16 Mg. Roezna 
jednostkowa emisja CO, w 2013 roku wyniosla 7,91 MgCO,/osob~. 

Tabela 45. Emisja CO2 w poszczeg6/nych sektorach w roku bazowym 2013. 
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Rysunek 30. Struktura emisji CO2 w poszczegolnych sektorach w roku bazowym 2013. 

Najwi~kszy udzial w calkowitej emisji CO, na terenie miasta lodzi w 2013 roku stanowil sektor 
mieszkalnictwa (44,86%). Drugi pod wzgl~dem wielkosci byl sektor przemyslu, handlu, uslug stanowi,!c 
29,93% calkowitej emisja CO, na terenie miasta lodzi. Nast~pnie s,! sektory: transportu prywatnego 
(20,15%), obiektow uzytecznosci publicznej (2,50%), transportu publicznego (1,84%) i oswietlenia 
ulicznego (0,72%). 

Analiza emisji gazow cieplarnianych z terenu miasta lodzi pozwala stwierdzic, ze emisje w podziale 
na sektory zanieczyszczen powietrza atmosferycznego, wykazuj,! bardzo zblizony uklad do emisji z innych 
rozwini~tych miast europejskich. Najwainiejsze wnioski przedstawiaj,! si~ nast~puj,!co: 

• najwie:kszym zr6dtem emisji na terenie miasta jest sektor mieszkalnictwa. Jest to rowniei grupa, 
ktora ma duzy potencjal redukcji emisji w zakresie ograniczania zuzycia energii (elektrycznej 
i cieplnej) przez mieszkancow. Wladze miasta lodzi mogq miec istotny wplyw na podejmowane 
przez mieszkanc6w dziafania termomodernizacyjne oraz zmian~ ich zachowari poprzez 
prowadzenie dofinansowan oraz akcji edukacyjnych; 

• kolejnym najwi~kszym emitorem zanieczyszczen w miescie jest sektor przemyslu, han diu, uslug. 
W sektorze tym wladze majq niedostrzegalny zakres dzialan w zakresie redukcji, jednak poprzez 
wspolprac~ z przedsi~biorcami z terenu miasta mozna zredukowac trend wzrostowy w tej 
grupie, poniewaz rna ana decydujqcy potencjat eliminacyjny, zwfaszcza poprzez ograniczenie 
energochtonnosci. 

Dzialania jakie Wladze miasta lodzi powinny podjqc w celu ograniczenia wielkosci emisji gazow 
cieplarnianych z analizowanego obszaru to przede wszystkim dokladna i przejrzysta strategia dzialania 
w ramach jednostek mienia miejskiego, bezwzgl~dnie realizowana w najbliiszych latach. W obszarze 
spoleczenstwa docelowe staje si~ prowadzenie dzialan strategicznych - np. kampanie edukacyjno -
informacyjne. R6wniei: W ograniczonym prawnie zakresie przymusowe jest stworzenie narzE:dzi 
wspieraj~cych mieszkancow w zakresie termomodernizacji i promocji odnawialnych irodel energil. 
Dzialania nalezy konsolidowac w miejscach, gdzie wyst~puje duzy potencjal redukcji, przynosz~cy efekty 
i biorqcy pod uwag~ element finansowy. Dzialania majq obowi,!zek przybierac efektywn~ form~ zarowno 
pod wzgl~dem ekologicznym, ekonomicznym oraz spotecznym. Moina takie, w celu ograniczenia emisji 
CO, z sektora transportu prywatnego, prowadzic dzialania majqce na celu wzrost atrakcyjnosci srodkow 
transportu publicznego w celu zwi~kszenia liosci osob korzystajqcych z miejskiej komunikacji publicznej. 
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8.3 Wyniki kontrolnej inwentaryzacji emisji CO2 oraz zuiycia energii finalnej 

8.3.1. OBIEKTY UZYTECZNOSCI PUBLlCZNEJ 

5ektor obiektow uzytecznosci publiczliej zesta! zinwentaryzowany metod" oddolnq, ktora dostarczy!a 
szczego!owych informacji 0 poszczegolnych obiektach. 

Zuzycie energii w sektorze obiekt6w uzytecznosci publicznej wynios!o 505 651,61 MWh. 

Tabela 46. Zuzycie energii finalnej w sektorze obiekt6w uzytecznosci publicznej w roku bazowym 2017. 

iii energia elektryczna 

• gaz ziemny 

iii ciepto sieciowe 

1'1 w~giel kamienny 

o olej opatowy 

Rysunek 31. Struktura zuiycia nosnik6w energii W sektorze obiekt6w uiytecznosci publicznej w roku bazowym 2017. 

Najcz~sciej zuzywanym nosnikiem energii jest ciep!o sieciowe (68,11%) jest to spowodowane, 
ii: w wi~kszosci obiekt6w nosnikiem energii zuzywanym na potrzeby ogrzewania jest ciepto sieciowe. 
Nast~pnie jest energia elektryczna (27,98%) i gaz ziemny (3,51%), kt6re Sq zuzywane na potrzeby bytowo
gospodarcze. Najmniejszy udzia! jest oleju opa!owego (0,31%) i w~gla kamiennego (0,09%). 

W tabeli ponizej przedstawiono wielkosc emisji CO, z sektora obiekt6w uzytecznosci publicznej 
z poszczeg61nych paliw. Emisja CO, w 2017 roku wynios!a 233 397,36 Mg. 

Tabela 47. Emisja CO2 W obiektach uiytecznosci publicznej w roku bazowym 2017. 

energia 

elektryczna 

114882,24 

gaz ziemny 

3587,67 

nosnik energii 

cieplo sieciowe we.giel kamienny 

[MgCO,/rok] 

114341,12 156,98 

Atmoterm 5A 2019 

suma 
oJej opalowy 

429,35 233397,36 
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0,07% 0,18% 
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II gaz ziemny 
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Rysunek 32. Udzial poszczeg61nych paliw w emisji CO2 W sektorze obiekt6w uzytecznosci puhlicznej w roku bazowym 
2017. 

Najwi~ksza emisja CO, pochodzita ze zuzycia energii elektryeznej (49,22%) i eiepla sieciowego (48,99%). 
Udzial pozostalyeh nosnik6w energii jest minimalny, tzn. gaz ziemny (1,54%), olej opalowy (0,18%) i w~giel 
kamienny (0,07%). 

8.3.2. 05WIETLENIE ULlCZNE 

W tym sektorze uwzgl~dniono ealkowitq ilose energii zuiyt'l na potrzeby oswietlenia ulieznego 
i sygnalizaeji swie!lnej. luzycie energii elektryeznej na oswietienie uliezne w lodzi wynioslo w 2017 roku 
50737,50 MWh przy emisji CO, wynoszqeej 41 198,85 Mg. W ponizszej tabeli zamieszezono wyniki 
inwentaryzacji w obszarze oswietlenia ulicznego. 

TabeJa 48. Zuiycie energii i emisja CO2 W sektorze oswietlenia ulicznego w roku bazowym 2017. 

nosnlk energll 

energla elektryczna 

[MWh/rok] [MgCO,/rok] 

8.3.3. TRANSPORT PRYWATNY 

Wielkose zuzyeia energii korieowej w analizowanym sektorze w roku bazowym 2017 wyniosla 
4565273,94 MWh. W poniiszej tabeli zamieszezono informaeje dotyez'lee wielkosci zuzyeia 
poszezeg61nyeh nosnik6w energii w sektorze transportu prywatnego w miescie lodzi. 

Tabela 49. Zuiycie energii W sektorze transportu prywatnego w roku bazowym 2017. 

nosnlk energll 
suma 

olel nap~dowy benzyna LPG 

[MWh/rok] 
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7 

"olej nap~dowy 
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" LPG 

Rysunek 33, Struktura zuiycia energii W sektorze transportu prywatnego w roku bazowym 2017, 

Dominujqey udzial w strukturze zuzyeia nosnik6w energii w roku 2017 miala benzyna (50,20%) i olej 
nap~dowy (42,35%). Pozostalym zuzywanym nosnikiem byl LPG (7,44%). 

Wielkos.: emisji CO, w analizowanym sektorze w roku bazowym 2017 wyniosla 1 185 639,15 Mg. 
W poniiszej tabeli zamieszezono informaeje dotyezqce wielkosci emisji CO, z poszezeg61nyeh nosnik6w 
energii w sektorze transportu prywatnego. 

Tabela 50. Emisja CO2 W sektorze transportu prywatnego w roku bazowym 2017. 

noslllk energll 
suma 

oleJ nap~dowy benzyna LPG 

IMgCO,/rok] 

~ olej nap~dowy 

• benzyna 

,. LPG 

43,71% 

49,68% 

Rysunek 34. Struktura emisji CO2 W sektorze transportu prywatnego w roku bazowym 2017. 

Dominujqcy udzial w strukturze emisji CO, w sektorze transportu prywatnego w 2017 roku miala benzyna 
(49,68%) i olej nap~dowy (43,71%). Pozostalym zuiywanym nosnikiem bylo LPG (6,62%). 
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8.3.4. TRANSPORT PUBlICZNY 

Wielkosc zuzyeia energii kor\eowej w analizowanym sektorze, w roku bazowym 2017 wyniosla 
207844,04 MWh. 

Tabela 51. Zuzycie nosnik6w energU W sektorze transportu publicznego no terenie miasta tadz; w roku bazowym 2017. 

nosnil< encrgll 
suma 

olej nap~dowy benzyna LPG energl<l elektryczna 

[MWh/rokj 

Umieszezony ponizej wykres przedstawia wzycie paliw w transporeie publieznym. 

40,40% 

III olej nap~dowy 

• benzyna 

",LPG 

IiII energia elektryczna 

0,01% 

Rysunek 35, Struktura zuiycia paliw w transporcie publicznym w roku bazowym 2017. 

Najwi~kszy udzial w wzyeiu paliw w transporcie publieznym stanowi olej nap~dowy 59,37%. Zuzycie 
benzyny wyniosto 0,22%, natomiast zuzycie LPG stanowi 0,01%, a zuiycie energii elektrycznej stanowi 
40,40% w og61nym wzyeiu paliw. 

Wielkosc emisji CO, w analizowanym sektorze w roku bazowym 2017 wyniosla 101 377,99 Mg. 
W ponizszej tabeli zamieszezono informaeje dotyez~ee wielkosci emisji CO, z poszezeg61nyeh nosnik6w 
energii w sektorze transportu publieznego. 

Tabela 52. Emisja CO2 W sektarze transportu pubJicznego no terenie miasta tadz; w roku bazowym 2017. 

nosmk energll 
suma 

ole) !lClpc;OOWY bemYlld LPG cnergla l'lcktryczna 

[MgCO,/rok[ 

Ponizszy wykres przedstawia struktur~ emisji CO, w transporcie publieznym. 

Atmoterm SA 2019 Strona 197 



Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta todzi 

32,62% 

'" olej nap~dowy 

I!B benzyna 

0,11% 
.. LPG 

II energia elektryczna 

Rysunek 36. Emisja CO2 w transporcie publicznym w roku bazowym 2017. 

Najwi~kszy udzial w emisji w transporcie publieznym stanowi energia elektryezna (67,26%), natomiasl 
emisja z oleju nap~dowego wyniosla 32,62%. Udzial benzyny i LPG w emisji stanowi niespelna 1%. 

8.3.5. MIESZKALNICTWO 

Wielkosc zuzyeia energii koneowej w analizowanym sektorze w roku bazowym 2017 wyniosla 
7593 679,29 MWh. W ponizszej tabeli zamieszezono informaeje dotyez,ee wielkosci wzyeia 
poszezeg61nyeh nosnik6w energii w sektorze mieszkalnietwa. 

Tabela 53, Zuzycie energii W sektorze mieszkalnictwa w roku bazowym 2017. 

II energia elektryczna 

• gaz ziemny 

• ciepto sieciowe 

m w~giel kamienny 

.. olej opalowy 

w drewno 

Rysunek 37. Struktura zuiycia energii !inalnej W sektorze mieszkalnictwa w raku bazowym 2017. 
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W sektorze mieszkalnictwa w roku bazowym wykorzystywano m.in. energi~ elektrycznij, gaz ziemny, 
ciep!o sieciowe, w~giel kamienny oraz olej opa!owy. Dominujijcy udzia! w strukturze zuzycia nosnikow 
energii w 2017 roku mia! w~giel kamienny (46,23%). Duzy udzia! mia!y tez: ciep!o sieciowe (28,66%), gaz 
ziemny (10,22%) i energia elektryczna (8,42%). Udzia! pozostatyeh nosnikow wynios! ok. 6%. 

Wielko'c emisji CO, w analizowanym sektorze w roku bazowym 2017 wynios!a 2 651 789,98 Mg. 
W ponizszej tabeli zamieszezono informaeje dotyez'!ee wielkosci emisji CO, z poszezegolnyeh nosnikow 
energij w sektorze mieszkalnictwa. 

robe/a 54. Emisja CO2 W sektorze mieszkalnictwa w roku bazowym 2017. 

1,46% 

1;1 energia elektryczna 

• gaz ziemny 

III ciepfo sieciowe 

• we:giel kamienny 

E'I olej opatowy 

27,25% 
III drewno 

Rysunek 38. Udziaf emisji CO2 1 poszczeg61nych nosnik6w W sektorze mieszkalnictwa w roku bazowym 2017. 

Dominujijey udzia! w strukturze emisji CO, w sektorze mieszkalnietwa w 2017 roku mia! w~giel kamienny 
(45,80%). Duzy udzia! mia!o tez eiep!o sieciowe (27,25%), energia elektryezna (19,57%) i gaz ziemny 
(5,91%). Udzia! pozostatyeh nosnikow wyniosl ok. 2%. 

8.3.6. PRZEMYSl, HANDEL, USLUGI 

Wielkosc wzyeia energii korleowej w analizowanym sektorze w roku bazowym 2017 wynios!a 
2542552,51 MWh. W ponizszej ta.beli zamieszezono informaeje dotyezijee wielkosei zuzycia 
poszezegolnyeh nosnikow energii w sektorze przemys!u, handlu, uslug . 

robe/a 55. Zuiycie energii W sektorze przemyslu, handJu, uslug w roku bazowym 2017. 

Atmoterm SA 2019 Strona 199 



Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta todzi 

III energia elektryczna 

• gaz ziemny 

Il!Il ciepto sieciowe 

.. we;giel kamienny 

/iii drewno 

Ii'! oJej opatowy 

64,79% 

Rysunek 39. Struktura zuzycia nosnik6w W sektorze przemyslu, handful uslug w roku bazowym 2017. 

W sektorze przemys!u, handlu, us!ug wykorzystywano w roku bazowym m.in. nast~pujqce nosniki energii: 
energia elektryczna, gaz ziemny, ciep!o sieciowe, w~giel kamienny oraz olej opa!owy. Dominujqcy udzia! 
w strukturze zuzycia nosnikaw energil w 2017 roku mia!a energia elektryczna (64,79%) i clep!o sieciowe 
(19,41%). Nast~pnie by! gaz ziemny (14,34%). Udzia! pozosta!ych nosnikaw energii wynias! ok. 2%. 

Wielkosc emisji CO, w analizowanym sektorze w roku bazowym 2017 wynios!a 1 585 117,12 Mg. 
W ponizszej tabell zamieszczono informacje dotyezqee wielkosci emisji CO, z poszczegalnych nosnikaw 
energii w sektorze przemys!u, handlu, us!ug. 

Tabela 56. Emisja CO2 w sektorze przemyslu, handfu, usfug w roku bazowym 2017. 

IliI energia eJektryczna 

• gaz ziemny 

m ciepto sieciowe 

III w~giel kamienny 

tI olej opafowy 

84,30% 

Rysunek 40. Struktura ernisji CO2 w sektorze przemysfu, handlu, uslug w roku bazowym 2017. 
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Dominujqey udzia! w strukturze emisji CO, w sektorze przemys!u, handlu, us!ug w 2017 roku mia!a energia 
elektryezna (84,30%). Nast~pnie by!o ciep!o sieeiowe (10,33%). Udzia! pozosta!yeh nosnikaw wynias! 
ok. 5%. 

8.3.7. ODNAWIALNE ZRODtA ENERGII 

Na terenie miasta todzi, na podstawie przeprowadzonej ankietyzaeji, zidentyfikowano wyst~powanie OZE 
w postaci: biomasy, biogazu, kolektoraw s!oneeznyeh, pompy eiep!a i fotowoltaiki. t'lezna produkeja 
energii z OZE w miescie todzi w roku 2017 wynios!a 54 321,14 MWh/rok. 

Ponadto na terenie todzi wyst~pujq mate instalaeje w sektorze mieszkalnietwa. Brak jest jednak 
mozliwosei ieh dok!adnej inwentaryzaeji. 

Instalaeje OZE zostaty podzielone na: OZE Gminne - ktaryeh w!ascicielem jest miasto tadz oraz OZE 
Prywatne - w!asnosci prywatnej. 

Tabela 57. Produkcja energii z OZE dla roku bazowego 2017. 

8.3.8. PODSUMOWANIE 

Poszezegalne sektory wykazujq duzq raznorodnosc w zakresie wykorzystywanyeh poszezegalnyeh 
nosnikaw energii. Ca!kowite zuzycie energii finalnej w miescie todzi w roku bazowym 2017 wynios!a 
15 465 738,89 MWh. Roczne jednostkowe zuzyeie energii w 2017 roku wynios!o 22,40 MWh/osob~. 

Tabela 58. Zuzycie energii W poszczeg61nych sektorach w roku bazowym 2017. 

Na kolejnym rysunku zamieszezono informaej~ nt. struktury zuzycia energii w poszezegalnyeh sektoraeh. 
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Rysunek 41. Struktura zuiycia nosnik6w w poszczeg61nych sektorach w roku bazowym 2017. 

Najwi~kszy udzial w ealkowitym zuzyeiu energii na terenie miasta todzi w 2017 roku stanowil sektor 
mieszkalnictwa (49,10%). Drugi pod wzgl~dem wielkosei byl sektor transportu prywatnego stanowi.e 
29,52% ealkowitego zuzycia energii na terenie miasta todzi. Nast~pnie 5. sektory: przemyslu, han diu, 
uslug (16,44%), obiekty uzyteeznosei publieznej (3,27%), transportu publieznego (1,34%) i oswietlenie 
uliezne (0,33%). 

Calkowita emisja CO, w mieseie todzi w roku bazowym 2017 wyniosla 5 798 520,45 Mg. Roezna 
jednostkowa emisja CO, w 2017 roku wyniosla 8,40 MgCO,losob~. 

Tobe/a 59. Emisja CO2 w poszczeg61nych sektorach w roku bazowym 2017. 
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Rysunek 42. Struktura emisji CO2 w poszczeg61nych sektorach w roku bazowym 2017. 
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Najwi~kszy udzial w calkowitej emisji CO, na terenie miasta todzi w 2017 roku stanowil sektor 
mieszkalnictwa (45,73%). Drugi pod wzgl~dem wielkosci byl sektor przemyslu, handlu, uslug stanowi~c 
27,34% calkowitej emisja CO, na terenie miasta todzi. Nast~pnie s~ sektory: transportu prywatnego 
(20,45%), obiektow uzytecznosci publicznej (4,03), transportu publicznego (1,75%) i oswietlenia ulicznego 
(0,71%). 

Analiza emisji gazow cieplarnianych z terenu miasta lodzi pozwala stwierdzic, ze emisje w podziale 
na sektory zanieczyszczerl powietrza atmosferycznego, wykazuj~ bardzo zblizony uklad do emisji z innych 
rozwini~tych miast europejskich. Najwazniejsze wnioski przedstawiaj~ si~ nast~puj~co: 

• najwi~kszym irodlem emisji na terenie miasta jest sektor mieszkalnictwa. Jest to rowniez grupa, 
ktora ma duzy potencjal redukcji emisji w zakresie ograniczania zuiycia energii (elektrycznej 
i cieplnej) przez mieszkarlcow. Wladze miasta lodzi mog~ miec istotny wptyw na podejmowane 
przez mieszkarlcow dzialania termomoderrlizacyjne oraz zmian~ ich zachowarl poprzez 
prowadzenie dofinansowarl oraz akcji edukacyjnych; 

• kolejnym najwi~kszym emitorem zanieczyszczen w miescie jest sektor przemyslu, handlu, uslug. 
W sektorze tym wladze maj~ niedostrzegalny zakres dzialarl w zakresie redukcji, jednak poprzez 
wspolprac~ z przedsi~biorcami z terenu miasta mozna zredukowac trend wzrostowy w tej 
grupie, poniewaz ma ona decyduj~cy potencjal eliminacyjny, zwlaszcza poprzez ograniczenie 
energochlonnosci. 

Dzialania jakie wladze miasta lodzi powinny podj~c w celu ograniczenia wielkosci em'lsji gazow 
cieplarnianych z analizowanego obszaru to przede wszystkim dokladna i przejrzysta strategia dzialania 
w ramach jednostek mienia miejskiego, bezwzgl~dnie realizowana w najblizszych latach. W obszarze 
spoleczerlstwa docelowe staje si~ prowadzenie dzialarl strategicznych - np. kampanie edukacyjno -
informacyjne. Rowniez w ograniczonym prawnie zakresie przymusowe jest stworzenie narz~dzi 

wspieraj~cych mieszkancow w zakresie termomodernizacji i promocji odnawialnych irodel energii. 
Dzialania nalezy konsolidowac w miejscach, gdzie wyst~puje duzy potencjal redukcji, przynosz~cy efekty 
i bior~cy pod uwag~ element finansowy. Dzialania maj~ obowi~zek przybierac efektywn~ form~ zarowno 
pod wzgl~dem ekologicznym, ekonomicznym oraz spolecznym. Mozna takze, w celu ograniczenia emisji 
CO, z sektora transportu prywatnego, prowadzic dzialania maj~ce na celu wzrost atrakcyjnosci srodkow 
transportu publicznego w celu zwi~kszenia ilosci osob korzystaj~cych z miejskiej komunikacji publicznej. 

8.4 Emisja pozostalych substancji do powietrza na terenie miasta 

Calkowita wielkosc emisji jest sumq emisji: punktowej, liniowej oraz powierzchniowej z analizowanego 
obszaru. Zestawienie emisji z poszczegolnych rodzajow irode! emisji na terenie miasta lodzi oraz 
wojew6dztwa lodzkiego przedstawiono ponizej. 

Emisja punktowa 

Emisja punktowa skupia si~ glownie w wi~kszych osrodkach miejskich. Najwi~ksze zag~szczenie emitorow 
wyst~puje na terenie aglomeracji lodzkiej. Na obszarze miasta lodzi zinwentaryzowano emisj~ pylu, SO" 
NO, oraz CO pochodzqcq z emisji punktowej. W tabelach ponizej przestawiono zestawienie 
zinwentaryzowanych zanieczyszczerl na terenie wojewodztwa 16dzkiego i miasta lodzi. 

Tabela 60. Emisja punktowa gl6wnych zanieczyszczeri w wojew6dztwie 16dzkim w 2012~ 13 r.l43 

143 Roczna Deena jakosci powietrza w wojew6dztwie f6dzkim w 2013 r., WIGS t,6dt 2014. 
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Tobe/a 61. Emisja punktowa g/6wnych zanieczyszczen z terenu miasta !.adz; w roku 2012. 144 

Jak wynika z tabeli powyiej w wOjew6dztwie 16dzkim i na terenie miasta lodzi, w grupie analizowanych 
zanieczyszczen ladunek emisji SO, emitowany jest w najwi~kszych ilosciach. Drugi pod wzgl~dem emisji 
bylladunek NO" najmniejszy ladunek emisji zanieczyszczen pochodzil z pylu. 
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Rysunek 43, Rozmieszczenie emitorow punktowych w wojew6dztwie I6dzkim i aglomeracji f6dzkiej w 2012 r. 145 

144 Raport 0 stanie srodowiska w wojew6dztwie f6dzkim w 2013 r., WIGS t6di 2014. 
145 Raport 0 stanie srodowiska w wojew6dztwie f6dzkim w 2013 r. Cz~sc 11/. Powietrze, W/oS 2014. 
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Emisja liniawa 

lrod/em emisji liniowej jest transport samochodowy. Substancje emitowane z silnikow pojazdow 
oddzialuj~ na stan czystosci powietrza, powodujqc wzrost st~zenia zanieczyszczen w najblizszym otoezeniu 
drog, a ieh wplyw maleje wraz z odleg/osciq. 

Wielkosc emisji liniowej, czyli emisji poehodzqcej z komunikaeji, uzalezniona jest od ilosci i rodzaju 
pojazdow oraz stosowanego paliwa. 

robe/a 62. Emisja liniowa gf6wnych zanieczyszczen no terenie wojew6dztwa f6dzkiego w 2012-13 r.146 

Najwi~kszy udzial, sposrod zanieczyszczen pochodz~cych z emisji liniowej, stanowi emisja CO, natomiast 
najmniejszy udzia/ stanowi emisja benzo(a)pirenu. 

Ponizej zamieszczono map~ emisji liniowej na terenie miasta todzi. 

• 

o ob.sztir w!:Ij9w6liltwa 

I=:J powl.ty 
EmJlijll UnlOWil rOWl1OWIl2f18 
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Rysunek 44. Rozmieslczenie rownowainej emisji liniowej w wojew6dztwie f6dzkim wg opracowania za {ok 2012. 147 

146 Raczna Deena jakosci powietrza J, wojew6dztwie 16dzkim w 2013 {'J WIOS 1.6di 2014, 
147 Raport a stanie srodowiska w wojewodztwie I6dzkim w 2013 r. Cz~sc III. Powietrze, WIOS 2014. 

Atmoterm SA 2019 S t ron a 1105 



Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta todzi 

O~~C2 .... .E'====~."",'~ 

Rysunek 45. R6wnowaina emisja liniowQ w l.adz; wg danych z 2012 r.148 
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Emisja ze tr6del powierzchniowych (okreslana tei jako emls]a rozproszona, niska) pochodzi 
z indywidualnych system6w grzewczych, duiych odkrytych zbiornik6w, poiar6w wielkoobszarowych. 
Zestawienie wartosci emisji powierzchniowej z obszaru wojew6dztwa t6dzkiego przedstawiono w tabeli 
poniiej. 

Tabela 63. Emisja powierzchniowa gf6wnych zanieczyszczen no terenie wojewodztwa f6dzkiego w 2012-13 (,149 

148 Raport 0 stanie srodowiska w wojew6dztwie f6dzkim w 2013 r. Czt:sc //I. Powietfze, WIOS 2014, 
149 Roczna oeena jakosci powietfza w wojew6dztwie 16dzkim w 2013 r., WIGS t.6dl 2014. 
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Rysunek 46. Rozmieszczenie emitor6w powierzchniowych w wojew6dztwie I6dzkim i aglomeracji 16dzkiej w 2012 (,150 

8.5 Bilans emisji pozostalych substancji do powietrza - wyniki inwentaryzacji 

eel sporzqdzenia opracowania 

Celem niniejszego opraeowania jest przedstawienie inlormaeji na temat lokalizaeji ezynnyeh piee6w, 
kot/owni i komink6w na paliwa stale w todzi. Prezentowane tu cz~sciowe dane zostaly pozyskane 
w trakeie prac inwentaryzacyjnych prowadzonyeh w okresie od 27 maja 2015 r. do 31 lipca 2015 r. na 
terenie miasta todzi. Wyniki realizowanego zadania w spos6b szczeg610wy prezentujij rodzaje ogrzewania 
z dokladnoseiij do kazdego lokalu znajdujijeego si~ w obr~bie punkt6w adresowych przewidzianyeh 
do zinwentaryzowania oraz w spos6b ilosciowy przedstawiajij rozklad i eharakterystyk~ ir6del ogrzewania 
na terenie rdzenia Strely Wielkomiejskiej. Zinwentaryzowane punkty adresowe pod wzgl~dem rodzaju 
ogrzewania zosta/y przedstawione w zalijczniku gralicznym (Zalijeznik 2 i 3). 

Podstawy formalno-prawne i zakres opracowania 

Podstawij opracowania zrealizowanego w ramach projektu pI.: "Opracowanie Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla miasta todzi do roku 2022 z perspektywij do roku 2030". Jest umowa nr 272.2.11.2015 
zawarta w dniu 15.04.2015 w todzi pomi~dzy miastem todi z siedzibij w todzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 
90-926 todi, a ATMOTERM S.A. z siedzibij w Opolu przy ul. tangowskiego 4, 45-031 Opole. 

Opis analizowanego obszaru 

Zakres przestrzenny inwentaryzacji stanowiijeej przedmiot niniejszego opracowania swym zasi~giem 

obejmuje "rdze;; Strely Wielkomiejskiej" miasta todzi. 

150 Raport 0 stanie srodowiska W wojew6dztwie I6dzkim w 2013 r. Czese //I. Powietrze, WIOS 2014. 
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Mlasto l6dz I 
Lokalizacja rdz.enla Streiy Wielkom ... iei.'. kie.i.1 

! na o:bszarze mlasla __ ". 

Legenda 

g'l'."~o"t"""S\""'W'I"""t>j$kJ') 
t..:.J ~'M~' "", ... 

Rysunek 47. Poloienie Nrdzenia Strefy Wielkomiejskier no terenie miasta Mdt. 1S1 

Rdzen Strefy Wielkomiejskiej, to obszar scislego centrum todzi, ograniczony jest ulicami: Wojska 
Polskiego, Franciszkansk~, P6Inocn~, Sterlinga, Placem D~browskiego, Narutowicza, projektowan~ 
Nowotargow~, Targowq, al. Pilsudskiego i Mickiewicza, ul. Zeromskiego, Cmentarn~, Ogrodow~, 
Zachodniq, Lutomierskq i Zgierskq. Powierzchnia wynosi 421 ha co stanowi prawie 1/3 powierzchni Strefy 
Wielkomiejskiej. Dominuj~cym charakterem zabudowy s~ kamienice zbudowane na przelomie 
XIX i XX wieku, a takie obiekty uslugowo - hand lowe, tereny rekreacyjne i zaklady produkcyjne. Na 
obszarze wyst~puj~ tei zabytkowe fabryki, palace, wille miejskie tworz~ce wyj~tkowy charakter tego 
obszaru. 

Poniiej przedstawiono wykaz ulic wyst~puj~cych na analizowanym obszarze. 

Tabela 64. Wykaz utic poddanych inwentaryzacji.152 

Ip nazwa ullcy Ip 

1 al. 1 Maja 34 
2 Dowborczyk6w 35 
3 Jaracza 36 
4 Moniuszki 37 
5 Narutowicza 38 
6 Nawrot 39 
7 pl.Safacinskiego 40 
8 Pr6chnika 41 
9 Rewolucji 1905 r. 42 

10 Roosevelta 43 
11 Wt6kiennicza 44 
12 Zgierska 45 

13 Zielona 46 

14 Sterlinga 47 

15 Bojownikow Getta Warszawskiego 48 

16 Gdanska 49 

17 Drewnowska 50 

151 Opracowonie wfasne no podstawie dost~pnych injormacji, 

nazwa ulicy 

6Sierpnia 

Ogrodowa 

Piramowicza 

Wi~ckowskiego 

W61czanska 

Kilinskiego 

Zeromskiego 

pi, Barlickiego 

P6inocna 

Solna 

Harnama 

al. Pilsudskiego 

Targowa 

pI. Koscielny 

Wschodnia 

Cmentarna 

Zamenhofa 

152 Opracowanie wfasne na podstawie wykonanych prac terenowych dotyczqcych inwentaryzacji piec6w/ kot/owni/ 
komink6w na terenie todzi. 
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Ip nazwa ullcy Ip n3zwa ullcy 

18 Legionow 51 Franciszkanska 
19 Nowomiejska 52 al. Mickiewicza 
20 Piotrkowska 53 Jakuba 
21 pI. Wolnosci 54 pl. D~browskiego 
22 Skfodowskiej-Curie 55 Skladowa 
23 Struga 56 W~glowa 

24 Mielczarskiego 57 al. Schillera 
25 al. Kosciuszki 58 Podrzeczna 

26 Kopernika 59 POW 

27 Koscielna 60 Zachodnia 

28 Mala 61 Kosciuszki 

29 Pomorska 62 Pacanowskiej 

30 Sienkiewicza 63 pI. Komuny Paryskiej 

31 Traugutta 64 pI. 5tary 

32 Tuwima 65 Wolborska 

33 Wojska Polskiego 66 Lutomierska 

Opis zastasowanej metodyki podczas Inwentaryzacji na terenie miasta t6di 

Przedstawiona metodyka jest zgodna z zapisami umowy 272.2.11.2015 zawarta w dniu 15 kwietnia 2015 r. 
z miastem todi. 

Zgodnie z definicj~ poj~c ww. umowy inwentaryzacja - to opracowanie obejmujqce wskazanie na terenie 
rdzenia Strefy Wielkomiejskiej lokalizacji czynnych piecow, koUowni i kominkow na paliwo stale - ogolem, 
a takie wskazanie tylko tych lokali, w ktorych wyst~puje irodlo ogrzewania na paliwo stale. 

Zgodnie z ww. umowq eel em wskazania na terenie miasta todzi lokalizacji czynnych urzqdzen na paliwa 
stale, informacje pozyskiwano poprzez: 

• wlzje w terenie i kontakt z uiytkownikami budynkow/w/ascieielami budynkow/ 
zarzqdcami/administratorami obiektow; 

• kontakt z todzkim Osrodkiem Geodezji celem przekazania informacji 0 zasi~gu sieci 
cieplowniczej, elektrycznej i gazowej. 

Inwentaryzacja irodel ogrzewania zostala przeprowadzona z dok/adnosciq "co do lokalu". 

Z otrzymanych danych geoprzestrzennych wynika, ii inwentaryzacji podlegajq 1822 punkty adresowe 
przekazane przez todzki Osrodek Geodezji. W ramach prac analitycznych z 1822 punktow wyodr~bniono 
464 punkty, ktore wg danych przeslanych przez tOG korzystajq ze irodla ogrzewania w postaci ciepla 
sieciowego. 

Struktura zabudowy na omawianym terenie zostanie przedstawiona zostala poniiej. 

tqczna liczba budynkow w rdzeniu Strely Wielkomiejskiej - 5711 z czego: 

• Liczba budynkow oznaczona funkcjq "b" - 34 sztuki; 
• Liczba budynkow oznaczona funkejq "g" - 5 sztuk; 

• Liczba budynkow oznaczona funkcjq "h" - 364 sztuki; 
• Liczba budynkow oznaczona funkcjq "i" - 2122 sztuki; 
• Liczba budynkow oznaczona funkcjq "k" -169 sztuk; 
• Liczba budynkow oznaczona funkcjq "m" - 2172 sztuk; 
• Liczba budynkow oznaczona funkcjq "p" -194 sztuki; 
• Liczba budynkow oznaczona funkcj~ "s" -137 sztuk; 

• Liczba budynkow oznaczona funkcjq "t" -145 sztuk; 
• Liczba budynkow oznaczona funkcjq "z" - 39 sztuk. 

Do inwentaryzacji w terenie zastosowano najlepsz~ dost~pn~ technik~, tj. wywiad kwestionariuszowy, 
ktory jest jednq z technik badan ilosciowych. Na potrzeby wywiadu kwestionariuszowego opracowano 
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zestaw pytan, ktore zadawa! ankieter i uzupe!nia! ankiet~ w opareiu 0 udzielone przez respondenta 
odpowiedzi. W przypadku kategoryeznej odmowy udzielenia informaeji lub niezastania respondenta 
po trzykrotnej probie stosowano teehnik~ obserwaeji i wywiadu sqsiedzkiego, prob~ kontaktu 
z zarz'ldcq/w!ascieielem nieruehomosci, bqdi gospodarzem. 

W Za!'lezniku nr 1 do dokumentu przedstawiono kwestionariusz ankietowy wykorzystywany przez 
ankieterow w trakeie dokonywania prae inwentaryzaeyjnyeh. 

W eelu prawid!owego przeprowadzenia wywiadu kwestionariuszowego przez ankietera prowadzono 
szkolenia, w ramaeh ktoryeh: 

1. przedstawiono informaeje 0 projekcie i jego eelu. 

2. przedstawiono i omowiono kwestionariusz ankietowy wraz z formq zadawania pytan. 

3. omowiono przekazany wykaz punktow adresowyeh do inwentaryzaeji i mapy budynkow jakie 
otrzymal kazdy ankieter oraz zasady realizaeji inwentaryzaeji - wype!nienia kwestionariusza 
ankiety oraz wprowadzania oznaezen na mapie. Do tego eelu pos!uzono si~: 

• wzorem kwestionariusza - ankiety; 
• prezentaej'l pptx; 

4. przedstawiono i omowiono aplikaej~ on-line lub matrye~ stworzonq w pliku programu excel, 
do ktoryeh ankieterzy byli zobowiqzani wprowadzie dane z kwestionariuszy papierowyeh, ktore 
uzyskali w trakcie przeprowadzanego w terenie wywiadu kwestionariuszowego. 

5. przedstawiono dobre praktyki/doswiadezenia wynikajqee z inwentaryzaeji. 

6. przedstawiono i omowiono "typowe b!~dy" przy inwentaryzaeji (aby ieh uniknqe/nie powtarzae). 

7. przedstawiono ankieterom obowiqzki wynikaj'lee z umowy. 

8. przekazano ankieterom kwestionariusze - ankiety, wykazy punktow adresowyeh, mapy 
identyfikatory oraz pisma poswiadezaj'lee fakt wykonywania przez firm~ ATMOTERM S.A. zadania 
polegajqcego na opraeowaniu bazy danych indywidualnyeh 'rode! emisji na terenie miasta todzi 
obejmuj'lcej rdzen Strefy Wielkomiejskiej. 

Pozyskiwaniem ankieterow na potrzeby inwentaryzaeji przeprowadzonej przez ATMOTERM S.A. zajmowa! 
si~ wewn~trzny dzia! HR. Proees ten odbywa! si~ w 3 etapach polegajqcyeh na: 

• przygotowaniu og!oszenia 0 naborze ankieterow i prowadzeniu rekrutaeji ankieterow 
na potrzeby inwentaryzacji; 

• dokonaniu oceny ankietera, jego postawy oraz kompetencji do wykonywanej praey; 
• przygotowaniu umowy na okreslony obszar inwentaryzacji oraz przes!anie informaeji 

o planowanym szkoleniu przed rozpocz~eiem pracy w terenie. 

Wywiad kwestionariuszowy jest swoist'l rozmow'l przeprowadzanq z respondentem. Badanie jest 
przeprowadzone w sposob bezposredni, ezyli wymaga one interakcji badacz (ankieter) - respondent 
(uzytkownik budynku/lokalu). Przewaga metody wywiadu, nad metodq ankietyzacji (anklet~ wype!nia 
respondent), polega m.in. na tym, iz arkusz kwestionariusza trafia wy!qczenie do rqk ankietera - osoby 
dobrze przeszkolonej, znajqcej intencje i sens pytan, a sama obecnose ankietera: 

• zmniejsza ilose nietrafnych odpowiedzi; 
• zmniejsza ryzyko niezrozumienia tresci pytan; 
• ogranicza braki odpowiedzi, ankieter zawsze moze wytlumaczye lub powtorzye jak'ls kwesti~. 

Technika wywiadu kwestionariuszowego jest dobrq technikq, jednak nalezy rowniez zwrocie uwag~, 
iz istnieje szereg niebezpieczenstw, ktore mog'l wp!ynqe na uzyskanie nieprawid!owego wyniku badania. 
W przypadku wywiadu nalezy brae pod uwag~ relaej~ interpersonalnq badacz - respondent, relaeja ta nie 
wyst~puje w przypadku samodzielnego wype!niania ankiety przez respondenta. Prowadzenie badania 
bezposrednio z ankietowanym stwarza zupe!nie nowe mozliwosci, ale takze i problemy. 

Ponizej przedstawiono ezynniki wp!ywaj'lce na wynik wywiadu: 
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1. Miejsce badania: rol. ankietera jest taki wybor miejsca badania, ktore zapewni zarowno jemu 
samemu jak i respondentowi bezpieczenstwo, intymnose i swobod~. Oczywiscie znalezienie 
odpowiedniego stanowiska do badania nie jest proste. Ankieterzy nie maj. obowi.zku, 
ale rowniez upowainienia wchodzenia do mieszkania respondenta. Ich zadaniem jest 
przeprowadzenie wywiadu z respondentem i wypetnienie kwestionariusza na podstawie 
informacji pozyskanych od respondenta. Takie czynniki jak hatas na ullcy, wolno puszczony 
szczekaj.cy pies, a nawet obecnosci osoby trzeciej (drugiego respondenta) moze zaktocie 
przeprowadzenie wywiadu i wptyn.e na wynik inwentaryzacji. 

2. Zachowanie badacza/ankietera w trakcie przeprowadzania wywiadu: osoba badajijca powinna 
charakteryzowae si~ komunikatywnosciij i mitij powierzchownosciij. Swoim pozytywnym 
zachowaniem musi przekonae potencjalnego respondenta do badania. Odpowiednie podejscie 
warunkuje rozwiijzanie j~zyka ankietowanego, a co za tym idzie bardziej szczere i prawdziwe 
odpowiedzi. Aby zmniejszye negatywny wptyw tego czynnika na wynik na eta pie rekrutacji 
i szkolenia ankieter6w dokonywane s. oceny ich predyspozycji. Nalezy zwrocie uwag~ na fakt, 
ii czasami mimo najszerszych ch~ci i uprzejmosci ankietera respondent wykazuje niech~e 

w przekazaniu informacji lub niekiedy moze kategorycznie odmowie podania jakichkolwiek 
informacji. Innym przyktadem zwi~kszajijcym budiet niepewnosci badania moie bye brak 
informacji 0 zarzijdcy nieruchomosci lub niech~e do przekazania informacji 0 nim. Sytuacje takie 
zdarzaty si~, byty dose cz~stym zjawiskiem. W przypadku kiedy koncowym respondentem byt 
zarzqdca nieruchomosci, zdarzafo si~, it nie posiadat on pewnej wiedzy na temat rodzaju 
ogrzewania budynku i liczby czynnych piecow w~glowych. 

3. Negatywne nastawienie uiytkownikow nieruchomosci do jakichkolwiek dziatan czy inicjatyw 
prowadzonych na terenie miasta, cz~sto nawet niewiedza 0 prowadzonych akcjach i dziataniach 
na terenie miasta. 

4. Obawa przed wykazaniem informacji na temat budynku, charakterystyki jego uiytkowania czy 
rodzaju ogrzewania wynikajijca prawdopodobnie z nie zawsze uregulowanej sytuacji prawnej 
nieruchomosci, a takie obaw 0 wyciijganie konsekwencji z tego tytutu. 

5. Wroga postawa cz~sci mieszkanc6w wynikajijca z pojawienia w okolicy ich miejsca zamieszkania 
ankieterow zbierajijcych informacje 0 rodzajach ogrzewania w punktach adresowych (szczegolnie 
na ulicy Wtokienniczej). Zjawisko to cz~sto wynikato z negatywnego nastawienia do prowadzonej 
inicjatywy, a dodatkowo pot~gowane by to charakterystykij lokalnych srodowisk zamieszkujijcych 
okreslone dzielnice. Czynniki te powodowaty znaczne utrudnienia dla ankieterow 
wykonywujijcych swojij prac~ ze wzgl~du na to, iz odczuwali oni zagroienie. W skrajnych 
przypadkach dochodzito do sytuacji, gdy ankieterzy zmuszeni byli opuscie dany rejon ze wzgl~du 
na obelgi kierowane pod ich adresem oraz proby naruszenia ich nietykalnosci osobistej 
co stanowito powod cz~stej rezygnacji z pracy. 

6. Brak wiedzy uiytkownikow budynkow/lokali na temat rodzaju ogrzewania wyst~pujijcego 
w zajmowanych przez nich obiektach - szczegolnie dotyczyto to najemcow mieszkan/lokali. 

7. Niejednoznaczne informacje co do poprawnosci adresu, zdarzaty si~ sytuacje, w ktorych 
mieszkancy sami nie byli do konca pewni pod jakim adresem mieszkajij, do jakiego adresy 
przynaleiy dane mieszkanie/lokal w kamienicy. 

8. Duza ilose pustostanow, budynkow przeznaczonych do rozbiorki, co skutkowalo niepetnym 
lub nawet brakiem moiliwosci przeprowadzenia wywiadu, po prostu nie by to z kim. Do tego 
dochodz. jeszcze takie czynniki jak brak lokatorow w mieszkaniu/lokalu, a w konsekwencji 
niemoinosc pozyskania informacji. 

9. Skala przedsi~wzi~cia: przeprowadzenie badan ankietowych na konkretnym obszarze Strefy 
Wielkomiejskiej jest rowniez czynnikiem majijcym wptyw na wynik badania. Prace terenowe 
na duzym obszarze wymagajij udzialu wi~kszej ilosci ankieterow, ale rowniei czasu, 
co w konsekwencji moze miee wptyw na wynik (np. zmiana systemu grzewczego w ciijgu 
krotkiego okresu czasu od udzielenia wywiadu). 

10. Przekazanie wynikow badania ankietowego: osoba, ktora wprowadza dane do systemu on-line 
lub matrycy stworzonej w pliku excel powinna wykazae si~ ogromnij starannosciij i uwagij przy 
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przenoszeniu danyeh zapisanyeh podezas wywiadu do postaci elektronieznej, co pozwala 
na zmniejszenie ewentualnyeh bl~dow w wynikaeh badania. 

Ankieter po zakonezeniu praey w terenie i wprowadzeniu do bazy on-line lub matryey stworzonej 
w programie excel danyeh pozyskanyeh w trakcie przeprowadzonego wywiadu kwestionariuszowego mial 
obowiqzek zgloszenia zakonezenie wykonywanyeh prae. Nast~pnie w terminie do 7 dni od uzyskania 
takiego zgloszenia firma ATMOTERM S.A. dokonywala weryfikaeji wprowadzonyeh danyeh, poprzez analiz~ 
poprawnosei wpisow w arkuszu excel. W przypadku jakiehkolwiek wqtpliwosei (rozbieznosc danyeh, brak 
danyehj, ankieter wzywany byl do uzupelnienia lub ponownej weryfikaeji zebranyeh informaeji oraz 
dokonania konieeznyeh korekt. Dodatkowq formq kontroli nad danymi pozyskanymi przez ankieterow byla 
weryfikaeja danyeh w terenie - wybrane punkty adresowe, ktore zosta/y zinwentaryzowane traflaly 
ponownie do weryfikaeji dla ankieterow-weryfikatorow, kt6ryeh zadaniem bylo odwiedzenie 
zinwentaryzowanego wezeSnlej punktu adresowego oraz dokonanie ponownego wywiadu 
kwestionariuszowego na temat sposobu ogrzewania w danym lokalu/budynku. Czynnose ta pozwolila 
na sprawdzenie poprawnosci i wiarygodnosci danyeh pozyskiwanyeh przez ankieterow. Podobnie 
jak ankieterzy, ankieterzy-weryfikatorzy to osoby odpowiednio przeszkolone i przygotowane do rzetelnego 
wykonania swojej praey. Funkej~ weryfikator6w pelniq osoby wykazujqee si~ najwyzszym wsr6d 
ankieter6w poziomem kompeteneji dot. przeprowadzania inwentaryzaeji, jednoezesnie posiadajqee 
najdluzszy staz ankieterski. W przypadku zidentyfikowania nierzetelnosci w praey danego ankietera, 
ATMOTERM S.A. podejmuje decyzj~, 0 zaprzestaniu wsp61pracy z danym ankieterem. Ankieterzy rzetelni 
i uezciwi kontynuujq wsp6lprae~ z Wykonawcq. 

Ponadto, dane otrzymane od ankieter6w, dotyezqee budynk6w podlqczonyeh do sieci eieplowniczej 
zosta/y zestawiane z danymi przekazanymi przez lodzki Osrodek Geodezji: wykazem w~zlow cieplnyeh 
oraz wykazem adresow budynkow podlqczonyeh do sieci cieplowniezej. Zebrane i zweryfikowane w calym 
proeesie dane stanowiq podstaw~ do stworzenia niniejszego raportu koncowego dotyezqcego 
inwentaryzacji piee6w, kot/owni i kominkow na paliwa stale na terenie lodzi. 

Biorqc pod uwag~ powyzsze czynniki nalezy miee swiadomose, ze wyniki pozyskane w trakcie 
przeprowadzonej inwentaryzaeji indywidualnyeh irodel emisji na terenie miasta lodi przedstawiajqee 
informaeje na temat liezby istniejqeyeh urzqdzen na paliwo stale mogq bye obarezone pewnym bl~dem. 
Wykonawca ze swojej strony stara si~ podj.e wszelkie mozliwe kroki, aby zebrane dane odzwierciedlaly 
stan faktyczny. 

W efekeie zrealizowanyeh prae uzyskano informaeje na temat ilosci hode! ogrzewania wyst~pujqeyeh 
w zinwentaryzowanyeh budynkaeh oraz wielkosei zuzycia paliw stalych. Dane te zostaly zestawione 
w ponizszyeh tabelaeh. 

Tabela 65. Ifosciowe zestawienie ir6del ogrzewania no paliwa stale wyst~pujqcych w zinwentaryzowanych punktach 
adresowych. 

Iloselowe zestawlenle zrodef oglzewanJa na pallwa state [szt 1 

Centralne ogrzewanie 98 1,87% 

W~glowy piec kuchenny 97 1,85% 

piece kaflowe 4747 90,70% 

Piec/kociol/koza na drewno 213 4,07% 

Kominki 79 1,51% 

t~cznie 5234 100,00% 
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Rysunek 48, Jlosciowe zestawienie ir6def ogrzewania no paliwa stafe wystt:pujqcych w zinwentaryzowanych punktach 
adresowych. 

Tabela 66. lIosciowe zestawienie zuzycia pa/iw stalych w zinwentaryzowanych punktach adresDwych. 

lIoscJowe zestawlenle zuzycla pallw stafych [MgJ 

W~giel 9387,5 94,16% 

Drewno 413,0 4,14% 

Koks 1,0 0,01% 

Mial 0,0 0,00% 

Ekogroszek 99,5 1,00% 

Inne 68,6 0,69% 

tC(cznie 9969,5 100,00% 
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Rysunek 49. I/osciowe zestawienie zuiycia pa/iw stafych w zinwentaryzowanych punktach adresowych. 
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5zaeunkowe wartosei emisji pylu PM10, PM2.5, CO" B(a)P, SO" NO" CO w todzL 

Obliezenie emisji pylu zawieszonego PMlO, PM2.5, CO" Benzo(a)pirenu, SO" NO, z pieeow, kotlowni 
i kominkow na paliwa stale, wykonano przyjmuj~e wskazniki dla spalania w~gla i drewna opraeowane 
przez Narodowy Fundusz Oehrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramaeh programu 
KAWKA. Wskazniki zaproponowane przez NFOSiGW dla obllezenia emisji poszezegolnyeh substaneji 
zestawiono w poniiszej tabelL 

Tabela 67. Zestawienie przy}t:tych wskainik6w emisji zanieczyszczen opracowanych przez NFOSiGW. 

wskaznlkr programu "KAWKA" 

zanleczyszczenle 
pahwo stale 

blomasa drewno 
(z wytqczenlem blomasy) 

Pyf PM 10 [g/GJ] 380 810 

Pyf PM 2,5 [g/GJ] 360 810 

CO, [g/GJ] 94,71 0 

Benzo(a)piren [g/GJ] 270 250 

SO, [g/GJ] 900 10 

NO, [g/GJ] 130 50 

W przypadku obliezania emisji CO wynikaj~eej ze spalania w~gla i drewna w pieeaeh, kotlowniaeh 
i kominkaeh na paliwa stale posfuiono si~ wskaznikami przedstawionymi w EMEP/EEA air poliutant 
emission inventory guidebook 2013. 

Tabela 68. Zestawienie przY}ljtych wskainik6w emisji zanieczyszczen zawartych w EMEP, 

wskainlk EMEP 

palJwo state 
zanleczyszczenle (I b ) [] blomasa drewno [Mg] 

Z wy qCZenlem lomasy Mg ---Poniiej zaprezentowano wzor, na podstawie, ktorego dokonano wyllezenia szaeunkowej emisji pylu PM10, 
PM2.5, CO" Benzo(a)pirenu, SO" NO" CO. 

emisja [g] = wskainik emisj{%JJ * ilose zuzytej energii[GJ] 

Do wyllezenia zuiytej energil, niezb~dne bylo pozyskanie danyeh na temat ilosd zuiytego pallwa danego 
rodzaju oraz jego wartosei opalowej. Dane dotyez~ee lIosd pallw zuiywanyeh w zrodlaeh ogrzewania na 
pallwa stale znajduj,!ee si~ na terenie todzi zostaty pozyskane w trakeie przeprowadzonego wywiadu 
kwestionariuszowego. Ustalono, ie I,!ezne spalanie pallw w~glowyeh we wszystkieh zrodlaeh ogrzewania 
na pallwa stafe ksztaltuje si~ na poziomie: 9362,5 Mg, natomiast lIase spalanego drewna to 481,6 Mg. 

Wartose zuiyda pallwa pomnoiono przez wartose opafow,! danego radzaju pallwa. Poniiej zamieszezono 
wzor, na podstawie, ktorego dokonano oblleze" zuiyda energiL 

zu:i:ycie energii [GJ] = ilos6 spalonego paliwa [Mg]* wartose OPalowa[ G~gJ 

Tabela 69. Przy}e:te do obliczeri wartosci opa/owe paliw. 

I wartoSclopa/owe 
pa IWD (przw~te do obllczen) 

w~giel 24,00 GJ/Mg 

drewno 8,98 GJ/Mg 

Wyniki oblleze" wielkosd emisji pylu PM10, PM2.5, CO" Benzo(a)pirenu, SO" NO" CO ze zrodel 
ogrzewania na pallwa stafe zinwentaryzowanyeh w todzi zestawiono w poniiszej tabelL 
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Tabela 70, Zestawienie wielkosci emisji zanieczyszczen wynikajqcych ze spalania pa/iw sta/ych w urzqdzeniach 
grzewczych zinwentaryzowanych w miescie t..odzi. 

co, 
Benzo(a)piren 

0,043 204,984 

0,216 29,819 

1047,475 17,297 1064,774 

Z powyzszej tabeli wynika, iz dwutlenek w~gla charakteryzuje si~ najwyiszq emisjq wsr6d wszystkich 
zanieczyszczen powstajqcych w wyniku spalania paliw stalych (emisja 21566 Mg/rok). Tlenek w~gla 
rowniez w istotny sposob oddzialuje na stan jakosci powietrza w miescie lodzi, jego emisja wynosi 
1064 Mg/rok. Calkowita emisja dwutlenku siarki przekracza 200 Mg/rok, a emisja pylow zawieszonych 
PMlO oraz PM2,5 kszta/tuje si~ na poziomie PMlO ok. 90 Mg/rok, a PM2,S ok. 86 Mg/rok. 
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9. Aspekty organizacyjne i finansowe 

Do przeprowadzenia dziatan, konieczne jest pozyskanie finansowania na dziatania wynikaj'lce z niniejszego 
Planu. Istnieje moiliwosc uzyskania finansowania ze srodkow wtasnych, z Narodowego i Wojewodzkiego 
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, funduszy europejskich oraz innych mechanizmow 
finansowych. W rozdziale przedstawiono krotk'l charakterystyk~ srodkow finansowych na poziomie 
krajowym, jak rowniei lokalnym. 

9.1 Zr6dla finansowania na poziomie krajowym 

Najwi~ksze srodki finansowe na dziatania zwi'lzane z realizacj'l dziatan zawartych Planie dost~pne 

S'l w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POliS) oraz Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa todzkiego na lata 2014-2020 (RPO Wt). Poza tym wykorzystac 
moina srodki z funduszy ekologicznych, ktore dost~pne S'l w ramach NFOSiGW oraz WFOSiGW, jak tei 
innych mechanizmow finansowych. Moiliwosci wykorzystania irodet finansowania oraz rodzaje 
wspieranych dziatan przedstawiono poniiej. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020153 

Celem gtownym programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystajqcej z zasobow i przyjaznej 
srodowisku oraz sprzyjaj'lcej sp6jnosci terytorialnej i spotecznej. Cel gtowny POliS wynika z jednego 
z trzech priorytetow Strategii Europa 2020, ktorym jest wzrost zrownowaiony rozumiany jako wspieranie 
gospodarki efektywniej korzystajqcej z zasobow, bardziej przyjaznej srodowisku i bardziej konkurencyjnej, 
w ktorej cele srodowiskowe S'l dopetnione dziataniami na rzecz spojnosci gospodarczej, spotecznej 
i terytorialnej. 

Rodzaj wspieranych dziatan w ramach POliS: 

• modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynkow publicznych, w tym wymiana 
system6w ogrzewania oraz zrodet ciepta; 

• modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynkow mieszkalnych w tym wymiana 
system ow ogrzewania oraz zr6def ciepta; 

• wykorzystanie energii z odnawialnych irodet; 

• ograniczenie emisji zanieczyszczen ze irodet punktowych w ramach podniesienia efektywnosci 
energetycznej w przedsi~biorstwach; 

• budowa i modernizacja sieci cieptowniczych; 

• budowa i modernizacja sieci gazowych; 
• budowa i modernizacja irodet energii (elektrycznej, cieplnej, kogeneracja); 

• wymiana oswietlenia; 
• zrownowaiony transport, w tym wymiana taboru komunikacyjnego oraz system ow zarz'ldzania 

i monitoringu; 
• budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej; 
• przygotowanie programow ochrony powietrza oraz powiqzanych opracowan. 

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 

Poprawa jakosci powietrza154 

Gt6wnym celem dziatania jest udzielanie finansowego wsparcia najwi~kszym lub ponadregionalnym 
przedsi~wzi~ciom stuiqcym ochronie srodowiska i gospodarce wodnej. 

Rodzaj wspieranych dziatan w ramach poprawy jakosci powietrza: 

• modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynkow publicznych, w tym wymiana 
system ow ogrzewania oraz irodet ciepta; 

• wykorzystanie energii z odnawialnych irodet; 

153 https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/program-operacyjny-in!rastruktura-i-srodowisko-2014-
2020/ 

154 http://njosigw,gov,pl/oferta-/inansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza
energetyczne/ 
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• ograniczenie emisji zanieczyszczen ze irodel punktowych w ramach podniesienia efektywnosci 
energetycznej w przedsi~biorstwach; 

• budowa i modernizacja sieci cieptowniczych; 
• budowa i modernizacja irodel energii (elektrycznej, cieplnej, kogeneracja); 

• dzialania promocyjno-edukacyjne. 

Progrom prlorytetowy .Czyste powletrze" w trosce 0 zdrowle, klimat i srodowiskoJ55 

Program jest skierowany do wlascicieli lub wspolwlascicieli domow jednorodzinnych. Nadrz~dnym celem 
programu jest poprawa efektywnosci energetycznej oraz zmniejszenie emisji pylow i innych 
zanieczyszczen z jednorodzinnych budynkow mieszkalnych poprzez gruntownq termomodernizacj~ 

budynkow z jednoczesnq wymianq irodel ciepla. 

Program b~dzie realilOwany przez okres 10 lat, tj. w latach 2018-2029, a Iqczne srodki przewidziane 
na dofinansowanie przedsi~wzi~c obj~tych programem to 103 mid zl. Program finansowany b~dzie 

ze srodkow krajowych. W przyszlej perspektywie finansowej zakladamy, ie wdraianie programu b~dzie 
rowniei wspierane ze srodkow unijnych. 

Podstawowym warunkiem udzielenia dofinansowania jest wymiana starych irodel ciepla - piecow 
i kot/ow na paliwa stale/zakup i montai nowych irodel ciepla, spelniajqcych wymagania programu 
priorytetowego. Ponadto, w zakres dofinansowania molna zaliezyc zakup i montal mikro instalacji 
fotowoltaicznej i kolektorow slonecznych, ktore mogq lOstac dofinansowane do 100% (wylqcznie w formie 
poiyczki) oraz w przypadku budynkow istniejqcych prace dotyezqce zmniejszenia energochlonnosci 
budynku (oeieplenie sci an, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., montai instalacji 
wentylacyjnej z odzyskiem ciepla). 

Program LIFE'" 

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poswi~cony wylqcznie wspolfinansowaniu 
projektow z dziedziny ochrony i poprawy jakosci srodowiska oraz wplywu czlowieka na klimat 
i dostosowania si~ do jego zmian. Jego glownym celem jest wspieranie procesu wdraiania wspolnotowego 
prawa ochrony srodowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a takie identyfikacja i promocja 
nowych rozwiqzan dla problemow dotyczqcych srodowiska w tym przyrody. 

Planowane jest rowniei: uruchomienie dofinansowania z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu 157
, 

ktorego zadaniem b~dzie finansowanie projektow zwiqzanych z rozwojem elektromobilnosci (pojazdy 
nap~dzane energiq elektrycznq) i transportu opartego na paliwach alternatywnych (eNG, LNG, biopaliwa 
i inne paliwa odnawialne). Uruchomienie finansowania przewidziane jest w roku 2019. 

9.2 ir6dla finansowania inwestycji na poziomie regionalnym 

Poza moiliwosciami wsparcia realizacji Planu na poziomie krajowym istnieje rowniei moiliwosc uzyskania 
wsparcia na poziomie regionalnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego 
na lata 2014-2020 oraz w ramach realizacji programow realizowanych przez Wojewodzki Fundusz Ochrony 
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w todzi. 

Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa t6dzkiego na lata 2014-2020'58 

RPO WZ to jedna z metod realizacji Strategii Rozwoju Wojewodztwa todzkiego do roku 2020. Wsparcie 
pochodzqce z Programu koncentruje si~ na trzech podstawowych obszarach: gospodarka, infrastruktura 
i spoleczenstwo. 

Rodzaj wspieranych dzialan w ramach RPO Wt 2014-2020: 

• Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzqcej ze irodel odnawialnych; 

• Wspieranie efektywnosci energetycznej, inteligentnego zarzqdzania energiq i wykorzystania 
odnawialnych irodel energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, 
i w sektorze mieszkaniowym; 

155 https:/!www.n!osigw.gov.pl!czyste-powietrze! 
156 http://n!osigw,gov,pl/ojerta-jinansowania/srodki-zagraniczne/instrument-/inansowy-lifel 
157 https://www.gov.pl/web/energia/!undusz-niskoemisy}nego-transportu 
158 https:!!rpo.lodzkie.pl!images!2018!124-zmiany-w-rpa!rpa-wl-2032018.pd! 
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• Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajow terytoriow, w szczegolnosci dla 
obszarow miejskich, w tym wspieranie zrownowaionej multimodalnej mobilnosci miejskiej 
i dzialan adaptacyjnych majqcych oddzialywanie lagodzqce na zmiany klimatu; 

• Podejmowanie przedsi~wzi~': majqcych na celu popraw~ stanu jakosci srodowiska miejskiego, 
rewitalizacj~ miast, rekultywacj~ i dekontaminacj~ terenow poprzemyslowych (w tym terenow 
powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz propagowanie dzialan sluiqcych 
zmniejszaniu hatasu; 

• Zwi~kszenie mobilnosci regionalnej poprzez Iqczenie w~zlow drugorz~dnych i trzeciorz~dnych 
z infrastrukturq TEN-T, w tym z w~zlami multimodalnymi. 

Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowisko i Gospodarki Wodnej w todZ,"59 

Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w todzi wychodzqc naprzeciw potrzebom 
i oezekiwaniom potencjalnyeh Beneficjentow, kaidego roku opracowuje i wdraia Programy Priorytetowe: 

• Raejonalizaeja zuiyeia energii w budynkach uiyteeznosci publieznej oraz zasobaeh komunalnyeh 
naleiqeyeh do jednostek samorzqdu terytorialnego w eelu zmniejszenie emisji zanieezyszczen 
do atmosfery - IV edycja; 

• Program Ograniczania Niskiej Emisji - edyeja II, 

9.3 Aspekty organizacyjne 

Do organizaeyjnych i finansowyeh aspektow naleiy zaliczy': wykaz dzialan w podziale 
na poszezegolne obszary miasta, dla ktoryeh oszaeowane lOstanq koszty i podmioty realizujqee dane 
dzialanie, Ponadto kwestia zarzqdzania, ezy tei organizaeji opiera si~ rowniei na okresleniu szans 
i zagrozen, wynikajqeyeh z wdraiania PGN oraz proeedury wdraiania, monitorowania i weryfikacji dzialan 
na rzeez poprawy jakosei powietrza na terenie miasta, Monitorowanie prowadzone b~dzie przy uiyeiu 
wskainikow monitorowania ezyli miernikow, ktore pozwolq na oeen~ stanu jakosei powietrza 
w poszezegolnych latach wdraiania programu (ograniezenie emisji zanieezyszczen w Mg/rok, poziom 
redukeji emisji CO, w stosunku do roku balOwego, poziom redukcji zuiyeia energii finalnej - lIos.: 
zaoszez~dlOnej energii cieplnej w stosunku do przyj~tego roku balOwego, udzial energii poehodzqcej 
z OZE, itp,), 

Odpowiedzialnym za realizaej~ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta todzi jest organ wykonawczy 
tj, Prezydent Miasta todzi. Natomiast za koordynaej~ zarzqdzania procesem realizacji PGN odpowiada 
Zespot ds. wdraiania, monitorowania i realizacji IIPlanu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta t.odzi", 

Zespol zostal powolany Zarzqdzeniem Nr 43344/V11/16 Prezydenta Miasta todzi z dnia 23 sierpnia 2016 r. 
(zmienione: Zarzqdzeniem Nr 4892/V11/16 Prezydenta Miasta todzi z dnia 28 listopada 2016 r" 
Zarzqdzeniem Nr 5811/V11/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 25 kwietnia 2017 r., Zarzqdzeniem 
Nr 7755/V11/18 Prezydenta Miasta todzi z dnia 14 lutego 2018 r,).'60 

Do zadan Przewodniczqcego Zespolu naleiy: 

• staly monitoring "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lodzi"; 
• przygotowanie calosciowego raportu z realizaeji PGN, w okresaeh dwuletnieh w eelu 

przedstawienia go Prezydentowi Miasta Lodzi. 

Do zadan czlonkow Zespolu naleiy: 

• wdraianie, monitorowanie i realizaeja zadan okreslonyeh w PGN, za realizacj~ ktorych 
odpowiedzialne Sq wlaseiwe komorki organizaeyjne Urz~du Miasta Lodzi i miejsk'ie jednostki 
organizacyjne; 

• przygotowanie raportu z realizaeji zadan uj~tyeh w PGN przez wlaseiwe komorki organizacyjne 
Urz~du Miasta Lodzi i miejskie jednostki organizaeyjne, poprzez analizy porownaweze 
osiqgni~tych wynikow z zaloieniami PGN i ewentualnyeh rozbieinosei, a w przypadku uchybien 

159 http://w!osigw-lodz.home.pl/cg2/_www/!undusz/progromy_priorytetowe.46.552.html 
160 https://bip,uml,lodz,pl/wlodze/rado-miejska-w-lodzi/wyszukiwarka

uchwal/?tx_edgelegalacts_legalacts%5BlegaIAct%5D=39591&tx_edgelegalacts_'egafacts%5Baction%5D=show&tx 
_edgelegalacts_'egalacts%5Bcontroller%5D=LegaIAct 

Atmoterm SA 2019 Strona 1118 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta lodzi 

okreslenie dzialan korygujqcych; raport powinien byl przygotowany raz na rok (za rok 
poprzedni) w celu przedstawienia go Przewodniczqcemu Zespolu; 

• monitorowanie pod kqtem zgodnosci zapis6w w gl6wnym harmonogramie rzecZDWO
finansowym dzialan naprawczych w skali regionalnej - miasta Lodzi, stanowiqcych cz~sc 
skladowq PGN z budietem miasta Lodzi oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Lodzi; 

• opiniowanie oraz przygotowanie nowych przedsi~wzi~c planowanych do uwzgl~dnienia w PGN, 
przez kom6rki organizacyjne Urz~du Miasta Lodzi i miejskie jednostki organizacyjne. 

Pracami Zespolu kieruje Przewodniczqcy Zespolu, a w razie jego nieobecnosci Zast~pca Przewodniczqcego 
Zespolu. 

Komarki arganizacyjne Urz~du Miasta ladzi wspa/pracujqce przy reaJizacji 

PGN 

Wydzial Budietu 
w Departamencie 

Finans6w Publicznych 

Wydzial Zarzqdzania 
Kryzysowego 

i Bezpieczenstwa 

WydzialOrganizacyjno
Administracyjny 

w Departamencie Obslugi 
i Administracji 

Biuro Komunikacji Spotecznej i 
Dziedzictwa lodzi 

w Departamencie Prezydenta 

Biuro Strategii Miasta 
w Departamencie 

Architektury i Rozwoju 
w Departamencie Prezydenta 

Wydzial Finansowy 
w Departamencie 

Finans6w Publicznych 

Wydzial Zam6wien Publicznych 
w Departamencie Obslugi 

i Administracji 

Wydziat Zbywania 
i Nabywania Nieruchomosci 

w Departamencie 
Gospodarowania Majqtkiem 

Wydzial Gospodarki 
Komunalnej 

w Departamencie Pracy, 
Edukacji i Sportu 

Wydzial Zdrowia i Spraw 

Spolecznych 
w Departamencie Polityki 

Spolecznej i Zieleni 

Wydzial Urbanistyki WydzialOchrony Biuro ds. Rewitalizacji 
i Architektury Srodowiska i Rolnictwa 

w Departamencie 
Architektury i Rozwoju 

w Departamencie Polityki 
Spolecznej i Zieleni 

Wydzial ds. Zarzqdzania Wydzial Spraw Wydzial Edukacji 
Projektami Obywatelskich w Departamencie 

w Departamencie w Departamencie Obslugi Pracy, Edukacji 
Architektury i Rozwoju i Administracji i Sportu 

w Departamencie 
Architektury i Rozwoju 

Wydzial Kultury 
w Departamencie 

Gospodarowania Majqtkiem 

Rysunek 50. Kom6rki organizacyjne Urz~du Miasta t.adzi wsp6fpracujqce przy reafizacji PGN,161 

10. System realizacji PGN 

W zwiqzku z szerokim spektrum obszar6w, kt6re ujmowane Sq w PGN, bardzo istotny jest monitoring 
efekt6w realizacji dzialan zawartych w harmonogramie. Jednoczesnie monitoring staje si~ istotnym 

elementem procesu wdraiania PGN. W zwiqzku powyiszym, wskazane jest opracowanie tzw. "Raport6w 
z realizacji PGN", kt6re b~dq uwzgl~dnialy aktualizacj~ inwentaryzacji emisji. 

Plan dzialan ma funkcjonowac poprzez stworzenie i utrzymanie systemu organizacyjnego dla realizacji 

dzialan Planu gospodarki niskoemisyjnej. W ramach tego systemu proponuje si~ powolanie koordynatora, 

161 https://bip.uml.lodz.pl/urzod-miasta/komorki-arganizacyjne-urzedu/ 
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osoby odpowiedzialnej za koordynacj~ realizacji dzialan uj~tych w Planie na terenie miasta, 
co ma umozliwic kontrol~ wykonania PGN. 

Dzialania przewidziane w Planie b~dq finansowane ze srodk6w wewn~trznych i zewn~trznych. Srodki 
na realizacj~ zabezpieczone Sq gl6wnie w programach krajowych i europejskich, a we wlasnym zakresie -
konieczne jest wpisanie dzialan dlugofalowych do wieloletniej prognozy finansowej (w perspektywie 3 
letnim) oraz uwzgl~dnienie wszystkich dzialan w budzecie miasta. przewiduje si~ pozyskanie zewn~trznego 
wsparcia finansowego (w formie bezzwrotnych dotacji i preferencyjnych pozyczek) dla prowadzonych 
dzialan. 

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta todzi podlega okresowej ewaluacji. Celem 
ewaluacji jest okreslenie faktycznych efekt6w zrealizowanych projekt6w w ramach PGN. 

Ponizej zostal przedstawiony harmonogram wdrazania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta todzi 
od roku 2015 w kt6rym PGN zostal pierwszy raz uchwalony (uchwala Nr XX/451/15 Rady Miejskiej 
w todzi z dnia 18 listopada 2015 r.). 

Tabela 71. Harmonogram wdraiania i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta /:.odzi,162 

1 

2 

aktualizacja PGN 

obliczenie MEl 

raport z . PGN 
{obejmuj'lcy sprawozdanie z 

realizacji dziatan i zmian zuiycia 
3 energii, emisji CO2 oraz 

produkcji energii z OZE 
wzglE;:dem roku bazowego i 

I 

10.1 Analiza ryzyk realizacji Planu 

x 

Za 
2016 
rok 

Za 
lata 

2017-
2018 

Za 
lata 

2019-
2020 

Za 
lata 

2021-
2022 

W niniejszym rozdziale wykorzystano jednq z najpopularniejszych, a zarazem najskuteczniejszych metod 
analitycznych stosowanych we wszystkich obszarach Planowania strategicznego - analiz~ SWOT 
(Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats). Analiza SWOT jest podstawq do zidentyfikowania 
i sformulowania podstawowych problem6w i zagadnien strategicznych. Jest ona efektywnq metodq 
identyfikacji slabych i silnych stron miasta todzi oraz badania szans i zagrozen, jakie przed niq stojq 
w ramach realizacji zadan wynikajqcych z projektu PGN. 

162 Opracowanie wfasne. 
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Tabefa 72. Analiza SWOT miasta t.odzi. l63 

mocne strony slabe strony 

• dobrze rozwini~ta na terenie miasta siec gazowa • 
i ciepfownicza; 

• dost~p do zbiarowej komunikacji publicznej; • 

• dobrze rozwini~ta infrastruktura kolejowa; 

• Zintegrowany system sieci scieiek rowerowych na • 
terenie miasta; 

• moiliwQsci produkcji energii w oparciu oOZE (dobre • 
warunki do eksploatacji w6d geotermalnych, do • 
pozyskiwania biomasy); 

• usprawnienia zwiqzane z podtorzem tramwajowym • 
oraz drogami; 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

budowa ekran6w akustycznych _ oraz roslinnosci 
ochronnej wzdtui ciqgow komunikacyjnych; 

wyprowadzenie transportu kotowego poza centrum 
miasta; 
udziat pozarzqdowych organizacji ekologicznych; 
moiliwosc prowadzenia ciekawych spotkan 

a tematyce ekologicznej; 

moiliwosc szerokiego udost~pnienia zgromadzonych 
informacji; 

moiliwQsc prowadzenia konsultacji ze 
spoteczenstwem. 

• 

• 

• 

• 

• 

ponadnormatywny poziom emisji zanieczyszczen 
na terenie Aglomeracji t6dzkiej; 

niekorzystna struktura paliw w systemach 
grzewczych; 
naplyw zanieczyszczonego powietrza do miasta 

z zewnqtrzi 
nie~ostateczne wykorzystanie gazu ziemnego, 

moiliwosc spadku cisnienia gazu w sieci 
i instalacjach; 

mala przepustowosc istniejqcych drag w miescie, 
co powoduje korki uliczne; 
wolno wymJemane 
wyeksploatowane 
i tramwajowe; 

stare 
podtorza 

przyczyniajqcy si~ do emisji 
i hatasu; 

zbyt mato czasu i mJeJsca 
w mediach tematom ekologii; 

mocno 
kolejowe 

zanieczyszczen 

poswi~conego 

wciqi niska swiadomosc spoteczna dotyczqca 
racjonalnego wykorzystania energii i iradel 
odnawialnych; 

spadek Jiczby mieszkancaw. 

szanse zagrozenla 

• 

• 

• 

• 

skoordynowanie dzialari 
wszystkich szczeblach 
i samorzc~dowej; 

prosrodowiskowych na 
administracji rzqdowej 

zrealizowanie kolektor6w umoiliwiajqcych 
podtqczenie do kanalizacji nowych uiytkownik6w; 

budowa obwodnicy miasta i zmniejszenie ruchu 
samochodowego w miescie; 

stopniowe wycofywanie z eksploatacji starych 

• 

• 

• 

samochodow; • 

• post~p naukowy, spofeczny i techno[ogiczny; • 

• egzekwowanie przepisow w zakresie ochrony 
srodowiska; 

• rozwoj technologicznYi • 
• moiliwosc wprowadzenia nowych zasad finansowania 

inwestycji i dziatari proekologicznych z kraju i z UE • 
(preferencyjne kredyty, ulgi podatkowe, dotacje 
z budietu paristwa); 

• rosnqce zapotrzebowanie ze strony uiytkownikow • 
energii na dzialania proefektywnosciowe; 

• wi~ksza dbatosc 0 ochron~ srodowiska naturalnego; • 
• moda na proekologiczne zachowania i rosnqce 

zainteresowanie kontaktem z naturq; 

• rozw6j zabudowy mieszkaniowej wptywajqcy na 
rozw6j gospodarczy. 

163 Opracowanie wfasne. 
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skomplikowane procedury ubiegania si~ 

o pomocowe srodki unijne; 

niekorzystne regulacje prawne dla wprowadzenia 
systemowych rozwiqzan w zakresie ochrony 
srodowiska i jej finansowania, zakresie ochrony 
srodowiska i jej finansowania; 

brak ustawodawstwa regulujqcego poziomy 
uciqiliwosci zapachowej i sposoby ich mierzenia; 

naplyw zanieczyszczen spoza terenu miasta; 

niedostateczna swiadomosc ekologiczna 
spofeczenstwa i brak motywacji do 
przeprowadzenia zmian; 

trudno.sci proceduralne w dost~pie do ir6det 
i sposob6w finansowania; 

zwi~kszenie zuiycia energii na cele cieplne 
i bytowo-gospodarcze poprzez staty rozwaj 
zabudowy mieszkaniowej; 

wzrost liczby podmiotow dziatalnosci gospodarczej 
na terenie miasta; 

wzrost koszt inwestycji w odnawialne ir6dta 
energii. 
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11. Dziatania/zadania i srodki zaplanowane na catv okres obj~ty planem 

11.1. Dzialania dla osi'lgni~cia zalozonych cel6w 

W poniiszyeh podrozdzialaeh przedstawiono dzialania jakie miasto t6di planuje wykonac. Ozialania 
te przyezyniq si~ do realizaeji zaplanowanych eelow. Zostaly one zaprezentowane z podzialem na dzialania 
dlugoterminowe oraz krotko/srednioterminowe. 

Wyniki BEl i MEl pokazaly, ii najwi~ksza emisja CO, poehodzi z sektorow mieszkalnictwa, transportu i uslug, 
handlu, przemyslu. Ola sektora mieszkalnietwa zostaly zaplanowane dzialania w harmonogramie rzeezowa
finansowym, ktore majq na eelu m.in. termomodernizaej~ budynkew, wymian~ ire del eiepla oraz podlqezenia 
budynkow do sied eieplowniezej. Ola sektora transportu m.in.: przebudowa lub bodowa dreg oraz zakup 
nowyeh niskoemisyjnyeh pojazdow. Natomiast dla sektora· uslug, handlu, przemyslu dzialania, takie jak 
termomodernizaeja budynku. 00 momentu realizaeji dzialan dla mieszkalnietwa Urzqd Miasta b~dzie prowadzil 
dzialania edukaeyjne dla mieszkaneow, w zakresie poszanowania energii cieplnej i elektryeznej. 

Nie wskazano w PGN dzialan inwestyeyjnyeh w gospodaree odpadami w zakresie emisji nie zwiqzanej 
ze zuiyeiem energil (np. CH, ze skladowisk) gdyi na skladowisku odpadow innyeh nii niebezpieezne i oboj~tne 
w todzi przy ul. Zamiejskiej 1 nie odzyskuje si~ CH,. 

Metodyka obliczania e/ektow energetycznych i ekologicznych 

W eelu obliezenia wskainikow do dzialan przyj~to miary dzialan im adpowiadajqee. Szezegelowy podzial na 
rodzaje dzialan i przyj~te miary dzialan przedstawiono w tabeli poniiej. 

Tabela 73. Miary dzialari i spos6b obliczenia ejekt6w energetycznych i eko/ogicznych. 

sektol rodzaJ dZlalanla 
przykladowa mlara 

sposob obllczen 
dZlatanra 

wychodz1lc cd powierzchni 
termomodernizowanej przy uwzgl~dnjeniu 

wskainik6w przenikania clepta przez 
przegrody oraz roku budowy budynku 

budynki 
termomodernizacja obliczane Sq efekty energetyczne uzyskane 
budynk6w, wymiana m2 

_ powierzchni w wyniku porownania przenikania ciepla 
administracji 

stolarki okiennej uiytkowej przez przegrody w budynku nieocieplonym 
publicznej, mienie 

i drzwiowej, docieplenie (ogrzewanej) i po termomodernizacji; przeliczenia zWiqzane 
gminy 

dachu/stropodachu z emisjq CO2 prowadzone SCI poprzez wyjscie 
od zapotrzebowania na ciepto budynku 

nieocieplonego oraz ocieplonego, r6i:nica tej 
wartosci przemnoiona przez wskainik emisji 

CO2 prowadzi do wyniku, 

zastosowanie ir6det energii efekt ekologiczny wyznaczono poprzez 
odnawialnej w obiektach 

m
2 

- powierzchnia 
przemnoienie ilosci energii wyprodukowanej 

instalacje OZE municypalnych - panele przez kolektory stoneczne/panele 
fotowoltaiczne, kolektory 

kolektor6w 
fotowoltaiczne przez wskainik, uzyskujqc 

stoneczne wartosc unikni~tej emisji CO2, 

przebudowa i modernizacja dr6g zmniejsza 

km- dlugosc przestoje na drogach i poprawia ptynnosc 

przebudowa, rozbudowa przebudowanego, 
ruchu, co powoduje zmniejszenie emisji 

w danym miejscu. Wskainik liczony jest od 
i modernizacja ulic, zmodernizowanego, 

sredniego postoju samochodu w normalnym 

transport 
skrzyiowan, chodnik6w rozbudowanego 

ruchu oraz po zmodernizowaniu danego 
odcinka drogi, 

odcinka, R6inic~ stanowi emisja unikni~ta, 
zwiqzana z poprawq ptynnosci ruchu, 

budowa scieiek 
km -dlugosc srednia ilosc os6b korzystajqca ze scieiek 

rowerowych 
wybudowanych dr6g r-owerowych odniesiona do uniknh;~tej emisji 

rowerowych z samochod6w, z kt6rych si~ przesiedli, 

szt. - ilasc efekt ekologiczny liczony jest w oparciu 

flota zakup pojazdu 
wymienionego 

o r6inic~ w emisji pomi~dzy pojazdami 

samochodowa niskoemisyjnego o niiszej norm'le EURO, a nowymi pojazdami 
taboru 

posiadajqcymi wyiszq norm~ EURO 
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sektor rodzaJ dZlatanla 
ptzyktadowa mlara 

spos6b obllczen 
dZlatanla 

W odniesieniu do zuzycia paliwa. 
wychodzqc ad powierzchni 

termomodernizowanej przy uwzgl~dnieniu 
wskainik6w przenikania ciepta przez 

przegrody oraz roku budowy budynku 
termomodernizacja obliczane Sq efekty energetyczne uzyskane 
budynkow, wymiana m2 

- powierzchni w wyniku porownania przenikania ciepta 
stolarki okiennej uzytkowej przez przegrody w budynku nieocieplonym 

i drzwiowej, docieplenie (ogrzewanej) i PC? termomodernizacji; przeliczenia zwiqzane 
dachu/stropodachu z emisjq CO2 prowadzone Sq poprzez wyjscie 

ad zapotrzebowania na ciepto budynku 
nieocieplonego oraz ocieplonego, roi.nica tej 
wartosci przemnoiona przez wskainik emisji 

mieszkalnictwo CO2 prowadzi do wyniku. 
stosujqC wskainiki emisji na podstawie danych 

zawartych we wniosku Kawka obliczane Sq 
jw. zapotrzebowania na cieplo poszczeg61nych 

budynk6w W stosunku do powierzchni 
budynku oraz roku budowy; w zaleinosci od 

likwidacja urzqdzen na szt. - ilosc 
rodzaju likwidacji (podlqczenie do sieci, ezy 

paliwa state zlikwidowanyeh 
gazu itp.) liczona jest emisja unikni~ta 
z budynku kt6ry posiada koeiot lub piec 

w~glowy i emituje okreslone zanieczyszezenia 
(w odniesieniu do ww. wskainik6w); emisja 

kt6rq roeznie emituje dany kociol!piee 
stanowi emisj~ unikniE;:tq, ezyli efekt redukeji 

CO,. 
efekt energetyczny z oswietlenia wyznaczono 

na postawie r6inicy zuiycia energii 

oswietlenie modernizacja infrastruktury szt. - Hose 
elektrycznej przez iar6wki tradycyjne i 

publiezne oswietlenia ulicznego wymienionyeh lamp 
energooszez~dne; otrzymany wynik 

przemnoiono przez wskainik dla energii 
elektrycznej otrzymujCj:c wielkosc efektu 

ekologicznego - redukej~ 'CO2, 

Zaplanowane w PGN dzialania dotycz~: 

• dzialan niskoemisyjnych; 
• efektywnego wykorzystania zasobow; 
• poprawy efektywnosci energetycznej; 

• wykorzystanie OZE; 
• dzialan wplywaj~cych na zmiany postaw konsumpcyjnychuzytkownikow energii; 
• dzialan systemowych tj. nieinwestycyjnych. 

Nie opracowano jeszcze skutecznych i rownie ekonomicznych metod redukcji zanieczyszczen ulokowanych 
w indywidualnych systemach grzewczych. Najefektywniejszym sposobem ograniczenia tego typu emisji jest 
wymiana czynnika grzewczego, ktory b~dzie powodowal zmniejszenie emisji lub eliminowal j~ poprzez 
podl~czenie do sieci cieplowniczych lub wykorzystanie ogrzewania elektrycznego lub gazowego. 

Przyst~puj~c do okreslenia programu dzialan naprawczych zmierzaj~cych do przywrocenia jakosci powietrza 
wymaganej przepisami prawa na poczqtku poddano badaniu dzialania wynikajqce z istniej~cych planow, 
programow, strategii, ktore b~dq realizowane niezaleznie od niniejszego PGN. Uwzgl~dniono rowniez dzialania 
wskazane do realizacji w ramach obowiqzujqcego programu ochrony powietrza. 

W Programie ochrony powietrza dla strefy Aglomeracja todzka okreslono podstawowe kierunki i zakres dzialan 
niezb~dnych do przywrocenia standardu jakosci powietrza w zakresie pylu zawieszonego PM10: 

• w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji komunalno - bytowej 
i technologicznej) - pierwotnej i wtornej w zakresie aerozoli: 
o rozbudowa centralnych systemow zaopatrywania w energi~ cieplnq; 
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o zmiana paliwa na inne 0 mniejszej zawartosci popiotu lub zastosowanie energii elektrycznej, 
wzgl~dnie indywidualnych irodet energii odnawialnej; 

o zmniejszanie zapotrzebowania na energi~ cieplnq poprzez ograniczanie strat ciepta -
termomodernizacja budynkow; 

o ograniczanie emisji z niskich rozproszonych irodet technologicznych; 
o zmiana technologii i surowcow stosowanych w rzemiosle, ustugach i drobnej wytworczosci 

wptywajqca na ograniczanie emisji pytu PM10; 
• w zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej) - pierwotnej i wtornej: 

o cafosciowe zintegrowane planowanie rozwoju systemu transportu w miescie; 
o zintegrowany system kierowania ruchem ulicznym; 
o kierowanie ruchu tranzytowego z omini~ciem miasta lub jego cz~sci centralnych; 
o tworzenie stref z zakazem ruchu samochod6w; 
o rozwoj systemu transportu publicznego; 
o polityka cenowa optat za przejazdy i zsynchronizowanie rozktadow jazdy transportu zbiorowego 

zach~cajqce do korzystania z systemu transportu zbiorowego; 
o organizacja systemu bezpiecznych parkingow na obrzeiach miasta tqcznie z system em taniego 

transportu zbiorowego do centrum miasta (system Park & Ride); 
o tworzenie systemu scieiek rowerowych; 
o tworzenie systemu ptatnego parkowania w centrum miasta; 
o wprowadzanie nowych niskoemisyjnych paliw i technologii, szczegolnie w systemie transportu 

publicznego i stuib miejskich; 
o intensyfikacja okresowego czyszczenia ulic (szczegolnie w okresach bezdeszczowych); 
o wprowadzenie ograniczen pr~dkosci na drogach 0 pylqcej nawierzchni; 
o stosowanie przy modernizacji drog i parkingow materiatow i technologii gwarantujqcych 

ograniczenie emisji pytu podczas eksploatacji; 
• w zakresie ograniczania emisji z istotnych irodet punktowych - energetyczne spalanie paliw: 

o ograniczenie wielkosci emisji pytu zawieszonego PMlO poprzez optymalne sterowanie 
procesem spalania i podno5zenie sprawnosci procesu produkcji energii; 

o zmiana paliwa na innel 0 mniejszej zawartosci popiotu; 
o stosowanie technik gwarantujqcych zmniejszenie emisji substancji do powietrza; 
o stosowanie technik odpylania spa lin 0 duiej efektywnosci; 
o stosowanie oprocz spalania paliw odnawialnych irodet energii; 
o zmniejszenie strat przesytu energii; 
o likwidacja irodet emisji; 

• w zakresie ograniczania emisji z istotnych irodet punktowych - irodta technologiczne: 
o stosowanie efektywnych technik odpylania gazow odlotowych; 
o zmiana technologii produkcji, w tym likwidacja irodet 0 znaczqcej emisji pytu; 
o zmiana profilu produkcji wptywajqca na ograniczenie emisji pytu; 

• w zakresie edukacji ekologicznej i reklamy: 
o ksztattowanie wtasciwych zachowan spotecznych poprzez propagowanie koniecznosci 

oszcz~dzania energii cieplnej i elektrycznej oraz uswiadamianie oszkodliwosci spalania paliw 
niskiej jakosci; 

o prowadzenie akcji edukacyjnych majqcych na celu uswiadamianie spoteczenstwa 0 szkodliwosci 
spalania odpadow (smieci) potqczonych z wystawianiem mandatow za spalanie odpadow 
(smieci), naktadanych przez policj~ lub strai miejskq na terenie miasta; 

o uswiadamianie spoteczenstwa 0 korzysciach ptynqcych z uiytkowania scentralizowanej sieci 
cieplnej, termomodernizacji i innych dziatan zwiqzanych z ograniczeniem emisji niskiej; 

o promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych irodet ciepta; 
o wspieranie przedsi~wzi~c polegajqcych na reklamie oraz innych rodzajach promocji towaru 

i ustug propagujqcych model konsumpcji zgodny z zasadami zrownowaionego rozwoju, w tym 
w zakresie ochrony powietrza; 

• w zakresie p[anowania przestrzennego: 

Uwzgl~dnianie w studiach uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego oraz 
w miejscowych Planach zagospodarowania przestrzennego sposobow zabudowy 
i zagospodarowania terenu umoiliwiajqcych ograniczenie emisji pytu PM10 poprzez dziatania 
polegajqce na: 
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o wprowadzaniu zieleni ochronnej i urzqdlOnej oraz niekubaturowe zagospodarowanie 
przestrzeni publicznych miasta (place, skwery); 

o wprowadzaniu obszarow zielonych i wolnych od zabudowy celem lepszego przewietrzania 
miasta; 

o ustalaniu sposobu zaopatrzenia w cieplo z zakazem uzywania paliw stalych w indywidualnych 
stalych irodlach ciepla w nowo planowanej zabudowie. 

W ramach dzialan naprawczych majqcych na celu redukcj~ emisji substancji, zaproponowano, m.in.: 
wykorzystanie alternatywnych irodel energii w postaci kolektorow slonecznych lub pomp ciepla, ktore 
stanowilyby uzupelniajqce irodla pozyskiwania energii cieplnej. 

11.2. Dlugoterminowa strategia, cele i zobowiijzania 

Dlugoterminowa strategia miasta uwzgl~dnia zapisy okreSione w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 
roku 2020164

, tj.: 

• redukcja emisji gazow cieplarnianych; 

• zwi~kszenie udzialu energii pochodzqcej z irodel odnawialnych; 
• redukcja zuzycia energii linalnej, co ma lOstac zrealilOwane poprzez podniesienie elektywnosci 

energetycznej. 

Zgodnie z przyj~tym w 2009 r. pakietem energetyczno-klimatycznym do 2020 r. Unia Europejska '65 : 

• 020% zredukuje emisje gazow cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.; 
• 0 20% zwi~kszy udzial energii odnawialnej w linalnej konsumpcji energii (dla Polski 15%); 
• 0 20% zwi~kszy elektywnosc energetycznq, w stosunku do prognoz BAU (ang. business as usual) 

na rok 2020. 

Okreslona dlugoterminowa strategia dla miasta todzi wyznacza nast~pujqce kierunki rozwoju gminy: 

• poprawa standardow mieszkaniowych: 
o poprawa stanu technicznego istniejqcych zasobow mieszkaniowych; 
o zmiana systemu nosnikow energii zaopatrywania w ciepto; 

• dobre skomunikowane gminy: 
o dostosowywanie sieci drog do aktualnych potrzeb; 
o poprawa jakosci polqczen komunikacyjnych z miejscowosciami sqsiednimi, umoZliwiajqcych 

, sprawne przemieszczanie w obr~bie gminy oraz do miejscowosci sqsiednich gmin; 
o rozbudowywanie sieci drog rowerowych i szlakow pieszo-rowerowych - tworzenie spojnego 

systemu sciezek rowerowych polqclOnego ze sciezkami w sqsiednich miejscowosciach; 

• dost~pne tereny pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycje: 
o aktualizowanie miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego np. w celu wyznaczania 

strel dla budownictwa pasywnego, nalozenia obowiqzku stosowania instalacji przyjaznych 
srodowisku, OZE itp.; 

o przygotowanie terenow pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycje; 

• wdrozone proekologiczne i elektywne rozwiqzania w zakresie gospodarki energetycznej - wysoki 
stopien wykorzystywania odnawialnych irodel energii: 
o termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej, budynkow mieszkalnych, 

z uwzgl~dnieniem wymiany i modernizacji irodel ciepla; 
o wykorzystanie odnawialnych irodel energii; 

• wysoki poziom swiadomosci ekologicznej mieszkancow: 
o eko-edukacja dzieci i mlodziezy; 
o popularyzacja wiedzy z zakresu ekologii i zach~canie do zachowan proekologicznych. 

W perspektywie dlugoterminowej zostaly zaplanowane dzialania, ktorych perspektywa realizacji wykracza poza 
termin obowiqzywania Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. 3 lata. 

'64 Dyrektywa Parlamentu Eurapejsklego i Rady 2009/29/WE z dnla 23 kwletnia 2009 r. zmlenlajqca dyrektyw~ 2003/87/WE 
w celu usprawnienia i rozszerzenia wsp61notowego systemu han dIu uprawnieniomi do emisji gaz6w cieplarnianych. 

'65 Dyrektywo Parlamentu Europejsklega I Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwletnla 2009 r. zmienlajqco dyrektyw~ 2003/87/WE 
w celu usprawnienia i rozszerzenia wsp61notowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gaz6w cfeplornianych. 
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11.3. Krotko/srednioterminowe zadania i przeciwdzia!ania zmianom klimatu 

Zaproponowane dzialania kr6tko- i srednioterminowe do roku 2025 zostaly przedstawione w postaci 
harmonogramu rzeczowo-finansowego zawierajqcego: 

• opis dziatania; 
• przypisanie zadania do realizacji okreslonego celu; 
• podmioty odpowiedzialne za realizacj~; 
• termin realizacji; 
• koszty wraz ze wskazaniem moiliwych irodet finansowania; 
• okreslenie efektu ekologicznego, energetycznego oraz efektu produkcji energii z OlE. 

Harmonogrom rzeczowo-finansowy reolizacji dzialari 

Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi indywidualnq list~ dzialan gminy, kt6ra nie jest zamkni~ta. List~ 
zadan naleiy aktualizowae w trakcie realizacji Planu, tak aby w perspektywie kolejnych lat miasto t6di potrafila 
rozwiqzywae napotkane problemy, takie wsr6d mieszkanc6w - w szczeg61nosci w obszarze ochrony powietrza 
i efektywnosci energetycznej. Czas realizacji zaplanowanych zadan obejmuje lata 2018-2025. Wdroienie 
zaplanowanych dzialan wplynie r6wniei na ograniczenie zar6wno emisji dwutlenku w~gla, zuiycia energH 
finalnej, emisji pylu zawieszonego PM10, jak rowniei benzo(a)pirenu zawartego w pyle PMlO. 
W harmonogramie, poza szczegolowymi dzialaniami, wskazane zostaly takie: jednostka odpowiedzialna 
za realizacj~, skala dzialania, orientacyjne koszty realizacji oraz moiliwe irodla finansowania. Ponadto 
wskazano wymagany do osi,!gni~cia efekt ekologiczny oraz efekt redukcji emisji CO, i produkcji energii z OlE. 
Dzialania, w ktorych jako irodlo finansowania wskazano srodki wlasne inwestora, b~dq mogly bye rowniei 
finansowane ze srodkow zewn~trznych, w przypadkach pojawienia si~ moiliwosci ich finansowania (np. 
ogloszenie 0 'naborze do konkursu). 

Dzialania, ktore znalazly si~ w harmonogramie rzeczowo-finansowym i b~dq realizowane przez miasto t6di 
w ciqgu najbliiszych 3 lat, znajdujq si~ w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Na zuzycie nosnik6w energii, a tym samym emisj~ CO2 wptyw rna rowniei: sektor handlu, ustug 
i przedsi~biorstw przemyslowych. Bezposredni wplyw gminy na prywatne przedsi~biorstwa jest oczywiscie 
ograniczony, nie mniej jednak utrzymanie wysokiego poziomu rozwoju w szczegolnosci kluczowych 
przedsi~biorstw jest istotny, dlatego tei waine jest zapewnienie moiliwosci uczestnictwa interesariuszy w PGN. 
W tym celu opublikowana zostala informacja 0 moiliwosci wl,!czenia dzialania do harmonogramu rzeczowo
finansowego znajdujqcego si~ w dokumencie. 

Realizacj~ dzialan inwestycyjnych wsplerac b~dq zadania nieinwestycyJne/systemowe 

Istotne z punktu widzenia PGN jest uwzgl~dnianie kryteri6w energetycznych w sporzqdzanych 
lub aktualizowanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i orzeczeniach 0 warunkach 
zabudowy - warunkow dotyczqcych zaopatrywania mieszkan w ciep!o na nowych osiedlach z nosnikow 
niepowodujqcych nadmiernej "niskiej emisji". 

Waine jest r6wniei zastosowanie w zamowieniach publicznych kryteri6w ekologicznych (tzw. zielone 
zamowienia publiczne), a w szczegolnosci zwiqzanych z problematykq ochrony powietrza. Wymienione kryteria 
uwzgl~dniq mi~dzy innymi: zakup autobusow, publicznej floty pojazd6w 0 parametrach niskoemisyjnych, 
zwi~kszenie udzia!u energii odnawialnej, wykorzystanie lokalnych irode! energii odnawialnej, zakup wszystkich 
towarow i sprz~tu wg kryteriow efektywnosci energetycznej w tym systemu zarzqdzania srodowiskiem. 

Konieczne jest takie podj~cie dzia!an zmierzajqcych do przygotowania procedury udzielania zamowierl 
publicznych w Urz~dzie Miasta todzi tak, aby uwzgl~dnia!y one zasady zrownowazonego rozwoju 
tj. oddzialywanie na srodowisko, spo!eczenstwo i gospodark~. Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywnosci 
energetycznej i Dyrektywa parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie 
czystych i energooszcz~dnych pojazdow transportu drogowego, nakladaj,! obowiqzek uwzgl~dnienia 

w zamowieniach publicznych efektywnosci energetycznej nabywanych towarow. laleca si~, aby dodatkowym 
kryterium oceny by!a efektywnose energetyczna dla skladanych ofert w og!aszanych przez gmin~ przetargach 
nieograniczonych na realizacj~ zamowien. 

Dodatkowo oprocz wskazanych powyzej zamowien, nalezy kazdorazowo uzgadnia': z zespolem koordynacyjnym 
wdraiania PGN czy w ramach udzielenia danego zamowienia zasadne jest wprowadzenie dodatkowego 
kryterium wyboru wykonawcy, ktory b~dzie swiadczy! us!ugi lub zrealizuje zadanie efektywnie energetycznie 
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i niskoemisyjnie. Proez tego zgodnie z zadaniami wyznaczonymi w Programie ochrony powietrza naleiy 
uwzgl~dniac w zamowieniach publicznych problemy ochrony powietrza poprzez odpowiednie przygotowanie 
specyfikacji zamowien publicznych, ktore uwzgl~dniac b~d~ potrzeby ochrony powietrza przed 
zanieczyszczeniem. 

Bardzo istotnym kierunkiem dziafan jest prowadzenie edukacji ekologieznej spofeczenstwa. Korzysci wynikaj~ce 
z przeprowadzonych dziafan wpfynq na zwi~kszenie swiadomosci spofeczenstwa w zakresie moiliwosci 

wpfywania na wysokose rachunk6w za energi~ elektrycznq oraz zanieezyszczenie srodowiska naturalnego, 
poszerzenie wiedzy na temat nowoezesnych energooszcz~dnych technologii oraz odnawialnych ir6def energii, 
uswiadamianie spofeczenstwa w zakresie: szkodliwosci spalania odpad6w w paleniskach domowych, korzysci 

pfynqeych z podfqczenia do seentralizowanych ir6def ciepfa, termomodernizaeji, promoeji nowoczesnych 
niskoemisyjnyeh ir6def ciepfa i inne. 

Dziafania w zakresie strategii komunikaeji b~dq skierowane do mieszkaneow miasta todzi we wszystkich 
grupach wiekowych oraz przedsi~biorcow sektora publicznego i prywatnego. Dziafania takie obejmowac b~dq 
m.in.: kolportai ulotek, zamieszczanie plakat6w na tablicach informacyjnych oraz spotkania informaeyjno
edukacyjne z mieszkancami. 

W zakresie strategii komunikacji przewiduje si~ zamieszczanie na tablieach informacyjnych w Urz~dzie M',asta 
informacji dotycz~eych wdraiania PGN, realizowanych dziafaniach a takie informacji 0 ogfaszanyeh naboraeh 

na realizacj~ inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnych ir6def energii. Dziafania te powinny 

bye tei kierowane do przedsi~biorc6w w zakresie dost~pnosci zewn~trznych srodkow finansowania dziafan. 
Natomiast w celu propagowania pozytywnych srodowiskowych postaw wsr6d dzieci i mfodzieiy prowadzone 
b~dq lekeje edukacyjne i konkursy. Prowadzone b~dq tei spotkania dla mieszkanc6w i przedsi~biore6w 

w zakresie zwiqzanym z gospodarkq niskoemisyjnq, nowymi konkursami umoiliwiaj~cymi ubieganie si~ 

o dofinansowanie i informacjami 0 nowych regulacjach prawnych na ktoryeh b~d~ przekazywane ulotki 
z niezb~dnymi informaejami. 

W harmonogramie rzeczowo-finansowym dla dziafan systemowych nie obliczono efekt6w energetyeznyeh 
i ekologieznyeh z uwagi na brak moiliwosci oszacowania ieh wpfywu w wiarygodny spos6b. Moina jednak 
zafoiye, ie wspomniane dziafania w spos6b pozytywny przyezyniq si~ do ksztaftowania swiadomosei 
ekologlcznej mieszkancow w zakresie oszcz~dzanja energii oraz dbania 0 jakosc powietrza. 

Poniiej przedstawiony zostaf: 

• Harmonogram rzeezowo-finansowy dziafan dla miasta todzi - gdzie zestawione zostafy dziafania 
organizacyjne miasta todzi bez podawania koszt6w realizaeji; 

• Gf6wny harmonogram rzeezowo-finansowy dziafan w skali regionalnej - miasta lodzi - w kt6rym 
zestawione Sq dziafania zabezpieezone w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na podstawie tego 
harmonogramu obliezone zostafy wartosci cel6w i wskainikow; 

• Harmonogram zadan dfugoterminowyeh miasta lodzi - obejmuje zadania, kt6re wskazana jednostka 
realizujqea planuje wykonac w p6iniejszym terminie jeieli zaplanowane zostan~ dodatkowe srodki 
wtasne na ieh realizaej~. Dopisane zostanq one w6wezas do harmonogramu rzeezowo - finansowego 
na podstawie aktualizaeji dokumentu. 

• Lista zrealizowanyeh dziafan - zawiera list~ zrealizowanyeh dziafan, kt6re zostafy zaplanowane 
w PGN od roku 2015 w kt6rym zostaf pierwszy raz uehwalony (uehwafa Nr XX/451/15 Rady Miejskiej 
w lodzi z dnia 18 listopada 2015 r.). 
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Tabela 74. Harmonogram rzeczowo-Jinansowy dzialari dla miasta todzi.166 

Powotanie Zespotu ds. wdraiania, monitorowania 
wg kosztow 

1 i realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Urzqd Miasta todzi zadanie ciqgte 2015-2016 
wtasnych 

budi.et miasta kr6tkoterminowe 

miasta lodzi" 

Utrzymanie systemu monitorowania realizacji 

I I I 
wg koszt6w 

2 dziatan Planu - aplikacja internetowej Urzqd Miasta lodzi zadanie ciqgte 2015-2025 
wtasnych 

budi:et miasta dtugoterminowe 

Obserwatorium PGN 

Prowadzenie i aktualizowanie aplikacja 
wg kosztow budi.et miasta/ 

3 I internetowej Obserwatorium PGN w perspektywie Urzqd Miasta todzi zadanie ciqgfe 2015-2025 
wtasnych srodki zewn~trzne 

dtugoterminowe 

do 2030 roku 

4 
-1"'---"-"'-' _,,~ualizacja Planu Zrawnowaionej 

Urzqd Miasta lodzi zadanie ciqgte 2015-2025 
wg kosztaw budiet miasta/ 

dtugoterminowe , ..... ikiej ••• , ______ 1.. .! __ ..II.' __ ... __ .. ____ 

Poprawa stanu technicznego drag istniej<lcych 

5 
w miescie lodzi - utwardzenie drag lub poboczy Zarzqd Drag 

I 
zadanie ciijgte 

I 
2015-2025 

kosztorys budiet miasta/ 
dtugoterminowe 

w celu redukcji wtarnego unosu pytu, i Transportu zarzijdc6w dr6g srodki zewn~trzne 

modernizacja dr6g 

Utrzymanie dziatan ograniczajqcych emisj~ wt6rnq 
pytu poprzez regularne utrzymanie czystosci 

Urzqd Miasta lodzi I I 
kosztorys budiet miasta/ 

6 nawierzchni (czyszczenie metodq mokrq). zadanie ciqgte 2015-2025 
zarzqdc6w dr6g srodki zewn~trzne 

dtugoterminowe 

Czyszczenie ulic metodq mokrq po sezonie 
zimowym 

7 Rozwoi niskoemisvinee:o transportu publicznee:o 
ZarzCld Drag I zadanie ciagte I 2015-2025 

1660pracowanie wlasne. 
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Prowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnych 
w zakresie odnawialnych ir6det energii, 

efektywnosci energetycznej, ochrony powietrza 
(jedna kampania rocznie, przed sezonem 

grzewczym u5wiadamiajqca mieszkancom wptyw 

8 
zanieczyszczen powietrza na zdrowie oraz 

Urzild Miasta todzi I zadanie ciqgte I 2015 -2025 
wg kosztow budiet miasta/ 

dtugoterminowe 
szkodliwosc spalania odpadow w piecach wtasnych srodki unijne 

domowych). Szkolenia z zakresu OZE 
zorganizowane dla mieszkanc6w i przedsi€):biorcDw 

w celu zidentyfikowania przez uczestnik6w 
mOiliwDsci, kt6re dajq OZE oraz efektywnosc 

energetyczna 
Uwzgle:dnianie w zamowieniach publicznych 

probtemow ochrony powietrza, poprzez: 
odpowiednie przygotowywanie specyfikacji 

zam6wien publicznych, kt6re uwzgl,*dniac b,*dq 

9 
potrzeby ochrony powietrza przed 

Urzqd Miasta lodzi I zadanie ciqgte I 2015-2025 
wg koszt6w budiet miasta/ 

dtugoterminowe 
zanieczyszczeniem (np. preferowanie wtasnych srodki unijne 

w nowobudowanych budynkach ogrzewania z sieci 
cieplnej lub niskoemisyjnych h6det ciepta) 

promowanie rozwiqzan efektywnych 
energetycznie, promowanie OZE 

Uwzgl,*dnienie kryteri6w energetycznych 
w zakresie planowania przestrzeni publicznej 

(planowan;a przestrzennego, planu rozwoju I 
I I 

wg koszt6w budiet miasta/ 
10 komunikacji miejskiej, indywidualnej planu Urzqd Miasta lodzi zadanie ciqgte 2015-2025 

wtasnych srodki unijne 
dlugoterminowe 

rozwoju sieci cieptowniczej - jesli istnieje), scieiek 
rowerowych (realizacja ciqgta w ramach 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

TabeJa 75. Gf6wny harmonogram rzeczowo-finansowy dziafari W skali regionalnej - miasta l:.odzi. 167 

Architektury 
1.1 Wf6kienniczej. 

63570,890 srodki 
(1.1.2.42, Rewitalizacja 

2017- (zabezpieczone wfasne, 
1.1.2.43, Ksi~zego Mtyna uR" Miasto t6di Miasto todi 

2020 wWPF62 srodki 
5 1280 1040 

1.3.2.97, eel: Przestrzen 944,764) zewne;:trzne 
1.3.2.98) i srodowisko-

rewitalizacja 

sr6dmiescia 
Racjonalizacja 

zuiycia energii -
Termomodernizacja 

obiekt6w 
(zabezpieczone 

srodki 
1.2. I edukacyjnych Miasta 

Miasto t6di Miasto t6di 
2016-

wWPF93 
wtasne, 

5 2484 2018 
(1.1.2.21) tadzi eel: Przestrzeri 2020 

150,564) 
srodki 

i srodowisko- zewn~trzne 

zielona, 
uPorzCldkowana 

t6di 
Docieplenie scian, 

wymiana drzwi 

w Mi~dzvzaktadowy 
Wojew6dztwo Mi~dZYZaktado-1 2015- srodki 

1.5 I m Osrodku wy Osrodek 405 K 49 40 
Medycyny Pracy 

t6dzkie 
Medycyny Pracy 

2018 wtasne 

przy 
ul. Gdanskiei ll7a 

157 Opracowanie wlasne; nakfady J;nansowe prezentowane w WPF - zgodnie z Uchwafq Rady Miejskiej w todzi nr XI/387/19 z dnia 26.06.2019 roku. 
158 Typ zadania: K - krotkoterminowe, 5 - srednioterminowe, D - dfugoterminowe. 

Atmoterm SA 2019 

Liczba budynkow 
poddanych 

n/d 
dziafaniom 

rewitalizacyjnym 

liczba budynk6w 

n/d 
poddanych 

termomodernizacji 
(58 plac6wek) 

Liczba budynk6w 

n/d poddanych 
termomodernizacji 
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kod 
zadania 

1,8 
(1.3.2.94) 

1,9 

1.10 

naZW(l dziatania 

Schronisko dla 
Zwierz~t eel: 

Przestrzen 
i srodowisko -

zielona, 
uporzqdkowana 

t6dil69 

Wyrniana catego 

pokrycia dachowego 
wraz Z ociepleniem 

w Centrum 

Ksztatcenia 
Ustawicznego 

Samorzqdu 
Wojew6dztwa 

.6dzkiego 
Wymiana instalacji 

centralnego 
ogrzewania wraz 

z grzejnikami 
w Centrum 
Ksztatcenia 

Ustawicznego 
Samorzqdu 

Wojew6dztwa 

odpowiedzialny za 
realizacjE; 

Miasto t6di 

Wojew6dztwo 
l6dzkie 

WOjew6dztwo 
l6dzkie 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

typ 
jednostka term in szacunkowe ir6dto zadania efekt 

zgtaszajqca realizacji koszty finansowania (K, S, DJ energetyczny 
lce 

[tYS.2\1 [MWh/rok) 

15000,000 

Miasto .J:.6di 
2017- (zabezpieczone srodki 

K bId 
2021 wWPF 12 wtasne 

740,000) 

Centrum 

Ksztatcenia 
Ustawicznego 2015c 

UE, Urz'ld 
300 Marszatkow- K 72 

Samorzqdu 2018 
ski 

Wojew6dztwa 
t6dzkiego 

Centrum 
Ksztatcenia 

I UE, Urz'ld I Ustawicznego 2019-
480 Marsza~kow- S 43 

Samorzqdu 2022 
Wojew6dztwa 

skI 

l6dzkiego 

159 Brak moiliwosci o5zacowania efektow ekologicznych ze wzglr::du na zbyt mafq ilosc danych dotyczqcych prowadzonej inwestycji. 

Atmoterm SA 2019 

efekt 
wskazniki 

efekt wzrostu 
monitorowania 

eko[ogiczny produkcji 
dziatania 

energii z OZE 

[MgCO,drokJ [MWh/rokl 

Liczba nowo 
bId n/d wybudowanych 

budynkow 

Powierzchnia 
59 n/d wymienionego 

pokrycia dachowego 

I Liczba wymienionych 
35 n/d instalacji centr~lnego 

ogrzewama 
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kod 

zadania 

1.11 

1.15 

1.16 

nazwa dziarania 

Modernizacja 

instalacji gazowej. 

modernizacja dachu 
poprzez ocieplenie 
i wymian~ pokrycia 

dachowego, 
wymiana instalacji 

c.o., wentylacji 

mechanicznej, 
elektrycznej oraz 

wod-kan. 
Wykonanie 

odwilgocenia 
posadzek i scian 

w piwnicach, 
wvkonanie 

ocieplenia i elewacji 
scian zewn~trznvch 
w budynku 5zkoty 

Policealnej Techniki 
tycznej 

Zmiana sposobu 
ogrzewania 

budVnk6w przv 
ul. Budy4 

Zakup paneli 
fotowoltaicznych 
o mocy 0,25 MW 

odpowiedzialnv za 

realizacj~ 

WOjewodztwo 

t6dzkie 

l6dzki Rvnek 
Hurtowy 

Zjazdowa SA. 

t.6dzki Rvnek 
Hurtowy 

Zjazdowa S.A. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

typ efekt 
wskainiki 

iednostkCl termin szacunkowe irod10 zadania efekt efekt wzrostu 
monitorowania 

zgtaszajqca realizacji koszty finansowania (K, 5, 0) energetyczny ekologiCZny produkcji 

'"" energii z OZE 
dziatania 

[tys. ztJ [MWhjrokJ [MgCO;/rok] [MWh/rokJ 

budzet 
Szkoty Wojew6dztw 

Policealnej 2015- a,srodki 
Liczba budynk6w 

5600 K 266 216 n/d poddanych 
Techniki 2018 zewn~trzne, 

Dentystycznej WFOSiGW 
termomodernizacji 

wlodzi 

Leasing, 
l6dzki Rvnek 

2017-
Kredyt Liczba budvnkow 

Hurtowy 590 preferencVj- S 672 546 n/d poddanych 
Zjazdowa S.A. 

2019 
ny, srodki termomodernizacji 

t.6dzkiRvnek 
2019- wiasne, Liczba nowych 

HurtowV 1250000 S 14 12 14 
Zjazdowa S.A. 

2022 srodki instalacji OZE 
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kod 
zadania 

1.17 
(1.1.2,45) 

1.19 
(1.1.2.38) 

1,20 
(1.3,2,18) 

nazwa dziafan"IGl 

cjgosDoaaro 
obiektow 

pofabrycznych 
i kompleksu 
patacQwego 

Steinertow 
(kontynuacja 

zadania: 2220041) -
"R" eel: Przestrzen 

i srodowisko -
rewitaJizacja 
ir6dmiescia 
italizacja Patacu 

poznanskich w todzi 
eel: Przestrzen 
i srodowisko-
rewitalizacja 
sr6dmiescia 
Budowanie 

nowoczesnego 
muzeum dzi~ki 
innowacyjnym 
rozwi,,!zaniom. 

Muzeum Tradycji 
Niepodlegtosciowyc 
h w todzi plac6wk,,! 

kreatywn'! eel: 
spoteczenstwo 

i kultura - kultura 
u 

odpowiedzialny za 
realizacjE: 

Miasto t6di 

Miastot6di. 

Miasto t6di. 

jednostka 
zgtaszajqca 

Miasto t6di 

Miasto t6di. 

Miasto t6di. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

tyo 
termin szacunkowe zr6dto zadania efekt 

rea!izacji koszty finansowania (K, S, OJ energetyczny 
lGP. 

[tys. zll [MWh/rokJ 

40200,000 srodki 
2017- {zabezpieczone wtasne, 
2019 wWPF srodki 5 199 

39569,010) zewnEiltrzne 

(zabezpieczone 
srodki 

2015- wlasne, 
2019 

wWPF 
srodki 

K 161 
20785,795) 

zewn~trzne 

8094,000 srodki 
2016- (zabezpieczone wtasne, 
2019 wWPF srodki 

K bid 

5445,078) zewn~trzne 

Atmoterm SA 2019 

efekt 
efekt wzrostu 

ekologiczny produkcji 
energii z OlE 

[MgC02/rok] [MWh/rokj 

162 n/d 

131 n/d 

bid n/d 

wskainiki 
monitorowania 

dziatania 

Uczba budynk6w 
poddanych 

termomodernizacji 

Liczba budynk6w 
poddanych 
dziataniom 

rewitalizacyjnym 

Liczba budynk6w 
poddanych 

termomodernizacji 
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kod 
zadania 

1. 21 
(1.1.2.10, 
1.1.2.11) 

1.36 

1.37 

1.38 

1.39 

1.40 

nazwa dziatania 

Modernizacja, 
rozszerzenie funkcji 

i wyposaienie 
bibliotek eel: 

Spofeczenstwo 
i kultura - kultura 

u podstaw 
Wymiana 

os.wietlenia na 

oprawy LED 
w budynku 

biurowym przy 
ul. Solnej 14 

Zakup i montai 
I instalacji OZE na 

budynku biurowym 
przy ul. Salnej 14 

Remont dachu 
w budynku 

biurowym przy 
ul. Salnej 14 

Termomodernizacja 
budynku biurowo~ 
usfugowego przy 

ul. wt6kniarzy 205 

Wymiana 
oswietlenia na 

oprawy LED 
w budynku 

biurowym przy 

odpowiedzialrlY za 
realizacj~ 

Miasto l6di 

zarzqd 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Zarzqd 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

todzkiego 

Zarzqd 
Nieruchpmosci 
Wojew6dztwa 

l6dzkiego 

Zarzqd 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Zarzqd 
Nieruchomosci 
Wojewodztwa 

l6dzkiego 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

typ efekt 
wskazniki 

jednostka termin szacunkowe zrodto zadania efekt efekt wzrostu 
monitorowania 

zgtaszajqca realizacji koszty finansowania (K, 5, D) energetyczny ekologiczny produkcji 
16?-

energii z OZE 
dziafania 

[tys. 'l.1l [MWhjrokj [MgC02/rok] [MWhjrokj 

srodki 
2016- zabezpieczone wtasne, 

Uczba budynk6w 
Miasto t6di K bid bid n/d poddanych 

2020 w WPF 8 625,45) srodki 
termomodernizacji 

zewn~trzne 

ZarzCJ:d srodki 
Liczba 

Nieruchomosci 2015-
500 

wtasne, RPQ 
K 154 125 n/d zainstalowanych 

WOjew6dztwa 2018 Wt2014-
opraw LED 

t6dzkiego 2020 

Zarzqd srodki 
Nieruchomosci 2019-

500 
wtasne, RPO 

S 154 125 154 
Liczba nowych 

Wojewodztwa 2022 Wt2014- instalacji OZE 
l6dzkiego 2020 

Zarzqd 
Liczba budynkow 

Nieruchomosci 2023-
100 

srodki 
D 38 31 n/d poddanych 

Wojew6dztwa 2025 wtasne 
termomodernizacj"1 

t6dzkiego 

Zarzqd srodki 
Liczba budynkow 

Nieruchomosci 2019-
1000 

wtasne, RPO 
S 36 29 n/d poddanych 

Wojew6dztwa 2022 Wt2014-
t6dzkiego 2020 

termomodernizacrl 

Zarz<ld srodki 
Liczba 

Nieruchomosci 2015-
100 

wtasne, RPO 
K 14 11 n/d zainstalowanych 

Wojew6dztwa 2018 Wt2014-
opraw LED 

l6dzkiego 2020 
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kod 
zadania 

1.41 

1.42 

1.43 

1.44 

1.45 

1.47 

nazwa dzialania 

Zmiana systemu 
ogrzewania w 

budynku biurowym 
przy 

ul. Wycieczkowej 86 

Remont dachu 
w budynku 

biurowym przy 
u 1. Wycieczkowej 86 

Termomodernizacja 
budynku 

administracyjno -
biurowego przy 

AI. Pilsudskiego 12 

Termomodernizacja 
budynku Szkoty 

Cosinus przy 
ul. Zielonej 20 wraz 

z montaiem 
odnawialnych fr6del 

energii i wymianq 
instalacji c.o. 

Ochrona powietrza 
poprzez wymian~ 
wfizt6w cieplnych 

w Instytucie 
"Centrum Zdrowia 

Matki Polki" w 
Budowa pasywnego 
budynku biurowego 

w technologii 
ielbetowej, 

ociepla nego wetnq 

odpowiedzialnv za 
realjzacj~ 

Zarz~d 

Nieruchomosci 
Wojewodztwa 

t6dzkiego 

Zarzqd 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

BIPROWtOK Sp. 
zo.o. 

SANSZI Sp. z 
o.o.Sp. k. 

Instytut 
"Centrum 

Zdrowia Matki 
Polki" 

"Inter-Mar" 
Stanistaw 
Marzec 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

typ efekt 
wskainiki 

jednostka termin szacunkowe zrodto zadania efekt efekt wzrostu 
monitorowania 

zgtaszajqca realizacji koszty finansowania (K, $, D) energetyczny ekologiczny produkcji 
dziafania '" energij z OZE 

[tys. :d] [MWh/rok] [MgCO?/rok] IMWh/rokl 

Zarz"ld srodki 
Nieruchomosci 2019- wtasne, RPO 

liczba budynkow 
100 5 14 11 n/d poddanych 

Wojew6dztwa 2022 Wt2014-
t,6dzkiego 2020 

termomodernizacji 

Zarzijd srodki 
Liczba budynk6w 

Nieruchomosci 2023-
200 

wtasne, RPQ 
D 4 3 n/d poddanych 

Wojew6dztwa 2025 Wt20l4-
termomodernizacji 

t6dzkiego 2020 

BIPROWtOK Sp. 2015-
srodki Liczba budynk6w 

10000 wlasne, K 901 732 n/d poddanych 
zo.o. 2018 

kredyt termomodernizacji 

. o~;;;-. 

srodki 
Liczba budynk6w 

SANSZI Sp. z 0.0. 2015- wtasne, 
Sp.k. 2018 

800 
srodki 

K 195 82 19 poddanych 

zewn~trzne 
termomodernizacji 

Instytut srodki 
Liczba 

"Centrum wlasne, RPO 
2018 1665 K 4494 3272 n/d zmodernizowanych 

Zdrowia Matki Wt2014-
Polkj" 2020 

w~zl6w cieplnych 

"Inter-Mar" 
srodki Liczba 

Stanislaw 
2015-

15000 
wlasne, 

K 48 39 48 
wybudowanych 

Marzec 
2018 srodki budynk6w 

zewn~trzne pasywnych 
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kod 
zadania 

1.48 

1.49 

1.51 

1.52 

nazwa dir8tania 

z zastosowaniem 
ekologicznych 
surowc6w oraz 

montaiem paneli 
fotowoltaicznych 

Zaprojektowanie I 
I oraz budowa 

budynku pasywnego 

Budowa budynku 
pasywnego 

z wykorzystaniem 
technologii paneli 

Termomodernizacja 
budynku z wymianll 
c.o. mieszczllcego 

si~ przy 
ul. Tuszynskiej 106 

wtodzi 

Kompleksowa 
modernizacja 

budynku 
stanowillcego 

integralnll cz~sc 
budynku gt6wnego 

t6dzkiego 
Towarzystwa 
Naukowego 

Uniwersytetu 

odpowiedzialny za 

realizacjEi 

Uniwersytet 
Medyczny 

w t.odzi 

Uniwersytet 
Medyczny 

wtodzi 

Stowarzyszenie 
"Monar" 
Osrodek 
Leczenia, 
Terapii 

i Rehabilitacji 
Uzaleinien 

wtodzi 

Uniwersytet 
t6dzki 

Plan Gaspadarki Niskaemisyjnej dla Miasta ladzi 

tyo efekt 
wskainiki 

jednostka termin szacunkowe zr6dto zadania efekt efekt wzrostu 
monitorowania 

zgtaszajqca realizacji koszty finansowania (K, 5, D) energetyczny ekologiczny produkcji 
dziatania 168 

energii z OZE 

[tys. ztJ [MWh/rokJ [MgCO,/rok] [MWh/rokj 

Uniwersytet 
2016- wtasne, RPO wybudowanych 

Medyczny 
2018 

8429 
Wt2014-

K bId bid n/d 
budynk6w 

w -lodzi 

srodki Uczba 
Uniwersytet 

2016- wtasne, RPQ wybudowanych 
Medyczny 

2018 
180 

Wt2014-
K bId bid bid budynk6w 

wtodzi 
2020 pasywnych 

Stowarzyszenie 
"Monar" 

srodki 
Osrodek liczba budynk6w 

Leczenia, Terapii 2018 224 
wlasne, RPO 

K 89 65 n/d poddanych 
W12014-

i Rehabilitacji 
2020 

termomodernizacji 
Uzaleinier'l 

wtodzi 

srodki 
Uniwersytet wtasne, RPO 

liczba budynk6w 
2018 2000 K 74 25 n/d poddanych 

t6dzki Wt2014-
2020 

termomodernizacji 
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kod 
zadania 

1.53 

1.54 

1.55 

1,56 

1.57 

nazwa dzialania 

PROEKOLOGIA -
I Centrum prezentacji 

technologii 
ekologicznych 

Sport, kultura, czysta 

I natura - budynek 
pasywny 

Gt~boka 

termomodernizacja 
budynku 

dydaktyczno-
laboratoryjnego 

Wydziat Zarz~dzania 
i Iniynierii Produkcji 
Politechniki t6dzkiej 

Iynek B-17) 

Modernizacja 
oswietlenia na 

terenie otwartym 
oraz wewn~trz 

obiekt6w 

Przeprowadzenie 
dziatan maj~cych na 

celu ogran'lczenie 
zuiycia energii 

(Budynek biurowo-
dydaktyczny A2 
Uniwersytetu 

odpowiedzialny za 
realizacj<;: 

KATAMARAN 
Robert 

i Stawomir 
Mucha Sp.j. 
92-104l6di, 
ul. Stokowska 

25A 

A&A Marketing 
Sp. z o. o. 

Holding Sp. k. 

Politechnika 
t6dzka, Wydziat 

Zarz~dzania 

i lniynierii 
Produkcji 

t6dzki Rynek 
Hurtowy 

Zjazdowa S.A. 

Uniwersytet 
Medyczny 

wtodzi 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Mias!a todzi 

typ efekt 
wskainiki 

jednostka termin szacunkowe zrodto zadania efekt efekt wzrostu 
monitorowania 

zglaszajCjca realizacji koszty finansowania (K, 5, DJ energetyczny ekologiczny produkcji 
dziatania ].5Z 

energii z OZE 

[tys. zl] [MWhjrokl [MgC02/rokl [MWhjrokl 

KATAMARAN 
Robert 

srodki Liczba 
j Stawomir 

2018- wtasne, RPO wybudowanych 
Mucha Sp. J. 4139 5 64 1 64 

2019 Wt2014- budynkow 
92-104 t6di, 

2020 pasywnych 
uf. Stokowska 

25A 

Fundacja 
srodki Liczba 

2019- wtasne, RPO wybudowanych 
Arkadia Sztuka 

2020 
8200 

Wl2014-
K bid bid bid 

budynk6w 
i Golf 

2020 

srodki 
Politechnika 

wfasne, 
t6dzka, Wydziat 

2018- WFOSiGW 
Liczba budynk6w 

Zarz~dzania 
2019 

15000 
wtodzi, RPO 

S 643 523 n/d poddanych 
i Iniynierii 

Wl2014-
termomodernizacji 

Produkcji 
2020 

wtasne, 
t6dzki Rynek I Liczba wymienionych 

Hurtowy 
2017-

290 leasing, I K bid bid n/d 
2018 kredyt 

opraw 
Zjazdowa S.A. 

preferencyj+ 
oswietleniowych 

Uniwersytet 
srodki 

Liczba budynk6w 
Medyczny w 

2018-
15000 

wtasne, RPO 
5 695 565 bid poddanych 

2022 Wl2014-
todzi 

2020 
termomodernizacji 

A!mo!erm SA 2019 Strona 1137 



kod 
zadania 

1,58 

1,59 

L60 

nazwa dzi;dania 

w 
ul. Pomorska 251, 

-)-
Przeprowadzenie 

dziatan majqcych na 
celu ograniczenie 

zuiycia energii 
(Budynek biurowy 
A3 Uniwersytetu 

Medycznego 
wlodzi,_ 

ul. Pomorska 251, 

)--
Przeprowadzenie 

dziafan majqcych na 
celu ograniczenie 

zuiycia energii 
iBudynek Rektoratu 

Uniwersytetu 
Medycznego 

wtodzi, 
ul. Kosciuszki 4, 

-) -
Przeprowadzenie 

dziatan majqcych na 
celu ograniczenie 

zuzycia energii 
(Budynek biurowo-

dydaktyczny 
Uniwersytetu 
Medycznego 

wtodzi, 
ul. Narutowicza 60, 

odpowiedzialny za jednostka 

reali2acj~ zgfaszajqca 

Uniwersytet Uniwersytet 
Medyczny Medyczny 

w lodzi wtodzi 

Uniwersytet Uniwersytet 
Medyczny Medyczny 

wtodzi wtodzi 

Uniwersytet Uniwersytet 
Medyczny Medyczny 

wtodzi wtodzi 

plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

typ efekt 
wskazniki 

termjn szacunkowe zrodto zadania efekt efekt wzrostu 
monitorowania 

realizacji koszty finansowania (K, S, DJ energetyczny ekologiczny produkcji 
].G? 

energii z OZE 
dziatania 

[tys. z\] [MWhjrokj [MgCQ:Jrok] [MWh/rokl 

srodki Liczba budynk6w 
2018- wtasne, RPO 

14000 5 1027 835 bid poddanych 
2022 Wt2014~ 

termomodernizacji 
2020 

srodki 
liczba budynk6w 

2018-
10000 

wtasne, RPO 
S 196 159 bid poddanych 

2022 Wt2014-
termomodernizacji 

2020 

srodki 
2018- wtasne, RPO 

liczba budynk6w 

2022 
14000 

Wt2014-
S 246 200 bid poddanych 

2020 
termomodernizacji 
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Przeprowadzenie 
dziatan majqcych na 

celu ograniczenie 
zuzycia energii 

srodki (Budynek biurowo- Uniwersytet Uniwersytet 
2018- wtasne, RPO Liczba budynkow 

1.61 dydaktyczny Medyczny Medyczny 8000 5 206 168 bId poddanych 2022 Wt2014-Uniwersytetu wtodzj wtodzi 
2020 termomodernizacji 

Medycznego 
wtodzi, 

ul. Mazowieckiej 
6/8, t6di) 

Termomodernizacja I 
wybranych obiekt6w srodki 

(Budynek wtasne, RPO 
dydaktyczny Uniwersytet Uniwersytet 04.2018 wt. 2014- liczba budynk6w 

1.62 Uniwersytetu Medyczny Medyczny - 250 2020, K 10 8 n/d poddanych 
Medycznego w wtodzi wtodzi 12.2019 NFOSiGW, termomodernizacji 

todzi, ul. WFOSiGW 
Mazowieckiej 15, wtodzj 

92-215 t6di) 
Termomodernizacja 

wybranych obiekt6w srodki 
(Hala sportowa wtasne, RPO 

i Basen Uniwersytet Uniwersytet 04.2018 Wt2014- liczba budynkow 
1.63 Uniwersytetu Medyczny Medyczny - 5000 2020, K 420 341 65 poddanych 

Medycznego wtodzi wtodzi 12.2019 NFOSiGW, termomodernizacji 
wtodzi, WFOSiGW 

ul. 6-go Sierpnia 71, wtodzi 
90-645 t6di) 

Przeprowadzenie 
dziatan majqcych na 

celu ograniczenie 
Uniwersytet Uniwersytet 

srodki 
liczba budynkow 

1.64 
zuzycia energii 

Medyczny Medyczny 
2018-

42000 
wtasne, RPO 

5 2601 2114 bId poddanych (Budynek biurowy 2023 Wt2014-
Szpital A-l, wtodzi wtodzi 

2020 
termomodernizacji 

ul. Pomorska 251, 
tadi) 
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Budowa 
demonstracyjnego 

srodki 
budynku pasywnego 

wtasne, 
1.65 

z zastosowaniem Melissa Sp. Melissa Sp. 2018-
7000 srodki K 

"zielonego dachu" z 0.0. z 0.0. 2020 
z przeznaczeniem na 

zewn~trzne, 

cele uiytecznosci 
kredyt 

publicznej170 

Akademia Sztuk Akademia Sztuk dotacja 
Budowa przedszkola Pi~knych Pi~knych 

2020-
celowa 

1.66 wgmakiety im. wtadystawa im. wtadystawa 10000 MKiDN, RPO K 
Katarzyny Kobro l71 Strzemiriskiego Strzemiriskiego 

2021 
Wt2014-

wtodzi wtodzi 2020 

"Energia OZE na co 
Akademia Akademia srodki 

dzier'l". Czyli wptyw 
Humanistyczno- Humanistyczno- 2018- wtasne, RPO 

1.67 Odnawialnych 15000 K 
Zr6det Energil na 

Ekonomiczna Ekonomiczna 2019 Wt2014-

Nasze iycie 172 
wtodZi wtodzi 2020 

Zwi~kszenie 

dost~pnosci 

dorobku polskiej 
kinematografii 

7438,090 srodki 
6.207 

poprzez zachowanie 
2017- (zabezpieczone wtasne, RPO 

zabytkowej Miastot6di Miastot6di K 
(1.3.2.127) 2020 wWPF Wl2014-

infrastruktury Patacu 
3307,581) 2020 

Scheiblera "R" Cel: 
spoteczeristwo 

i kultura ~ kultura 
u podstaw 

Racjonalizacja 
zuiycia energii -

srodki 
termomodernizacja 114023,00 

6.1 
obiekt6w Miastot6di Miastot6di 

2017-
(zabezpieczone 

wtasne, 
5 

(1.1.2.20) 
edukacyjnych todzi. 

2020 
w WPF 8 000,00) 

srodki 

Etap II ~ cz~sc 1 Cel: 
zewn~trzne 

Przestrzeri 

170 Brak moiliwosci oszocowania efektow ekologicznych ze wzgllidu na zbyt mafq Hose donych dotyczqcych prowadzonej inwestycji. 
171 Brak moiNwosci oszacowania efektow ekologicznych ze wzgllidu na zbyt mofq Hose danych dotyczqcych prowadzonej inwestycji. 
172 Brak moiliwosci oszacowanio ejekt6w eko!ogicznych ze wzgllidu no zbyt mafq ilose danych dotyczqcych prowodzonej inwestycji. 

bId 

bId 

bId 

21 

20271 

Atmoterm SA 2019 

Uczba nowo 

bId bId 
wybudowanych 

budynk6w 
energooszcz~dnych 

Liczba nowo 
wybudowanych 

bId bId 
budynk6w 

energooszcz~dnych 

liczba nowo 
wybudowanych 

bId bId 
budynk6w 

energooszcz~dnych 

liczba budynk6w 
17 n/d poddanych 

termomodernizacji 

Liczba budynk6w 

16471 n/d 
poddanych 

termomodernizacji 
(235 plac6wek) 

Slrona 1140 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta lodzi 

i srodowisko ~ 
zielona, 

uporzildkowana 
t.6di 

Termomodernizaeja 
budynku Domu 

Pomoey Spoteeznej 
"Dom Kombatanta Liezba budynk6w 

poddanyeh w t.odzi przy 
Dom Pomoey 1850,000 srodki 

termomodernizaeji u1. Przyrodniezej 
Spofeeznej 2018- (zabezpieezone wfasne, 

D 203 165 n/d oraz liezba 
6.10 

24/26 Cel: t6di Miasto t6di 
2019 wWPF budzet 

wymienionyeh 
(1.3.2.101) "Dam 

efektywna 
Kombatanta" 1655,000) miasta t.odzi 

instalaeji eentralnego i przyjazna -
sprawnie ogrzewania 

zarzqdzania, 
oszezEi:dna 

i gospodarna 

Nowa Kultura. 

ZwiEi:kszenie 
atrakeyjnosci 

7976,280 srodki 
Liczba budynk6w 6.74 i dost~pnosci 

2018- (zabezpieezone wtasne, 
5 bid bid n/d poddanych (1.3.2.49, f6dzkich dom6w Miasto t.6di Miasto t.6di 

2020 wWPF srodki 
modernizaeji 1.3.2.50) kultury Cel: 

8353,911) zewn~trzne Spofeczenstwo 
i kultura - Kultura 

u podstaw173 

Wzbogaeenie oferty 
Centralnego 

Muzeum 
Wf6kiennietwa 

13 066,100 srodki 
Liezba budynk6w 

w todzi poprzez Centralne 
modernizaejEil Muzeum 2017- (zabezpieezone wfasne, 

5 436 354 n/d poddanych 
6.76 

Miasto t.6di 
wWPF srodki 

termomodernizacji 
(1.3.2.118) infrastruktury, praee Wf6kiennietwa 2019 

konserwatorskie wtodzi 6086,446) zewn~trzne 

i zakup wyposaienia 
Cel: Spofeezenstwo 
i kultura - kultura 

u podstaw 

173 Brak moiliwosci oszacowania e!ekt6w ekologicznych ze wzglt;du no zbyt malq Hose danych dotyczqcych prowadzonej inwestycji. 

Atmoterm SA 2019 S t ron a 1141 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta ladzi 

Poprawa 
efektywnosci 
energetycznej 

siedziby Zespofu 
2714,93 srodki 

Liczba budynk6w 
6.203 

Tanca Ludowego 
{zabezpieczone wtasne, 

bid n/d poddanych 
(1.1.2.17, 2018-

5 bId Harnam w todzi eel: Miasto t6di Miasto t6di 
2020 wWPF srodki 

termomodernizacji 
1.1.2.18, 

Przestrzen 
2813,827) zewn~trzne 1.3.2.59) 

i srodowisko-
zielona, 

uporzqdkowana 
t6di174 

Modernizacja 
zabytkowej 
kamienicy 

wielkomiejskiej wraz 
z pozostatyml 
budynkami, 

srodki dziedzlncem 
Parafia Parafia wfasne, RPO 

Uczba budynk6w i otoczeniem 
Ewangelicko - Ewangelicko - 2019- Wl2014-

5 140 46 n/d poddanych 2000 6.209 nieruchomosci 
Augsburska Augsburska 2021 2020, 

termomodernizacji zlokalizowanej Sw. Mateusza Sw. Mateusza WFOSiGW wtodzi przy 
wtodzi u1. Piotrkowskiej 4 

oraz wprowadzenie 
funkcji spofecznych 

-Etap r 
Termomodernizacja 

budynk6w 

Prace 
konserwatorskie, 

restauratorskie oraz 
srodki remontowe w celu 

Parafia Parafia wtasne, RPO 
Uczba budynk6w nadania nowych 

Ewangelicko - Ewa ngelicko - 2019- Wl2014-
5 40 13 n/d poddanych 1000 6.210 funkcji spofecznych 

Augsburska Sw. Augsburska Sw. 2021 2020, 
termomodernizacji wobiektach 

Mateusza Mateusza WFOSiGWw nalezqcych do Parafii 
todzi Ewangelicko-

Augsburskiej sw. 
Mateusza w tadzi 

174 Brak moiliwosci oszacowania ejektow ekologicznych ze wzglf;du no zbyt malq ilos,: donych dotyczqcych prowadzonej inwestycji. 
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Termomodernizacja 
domu parafialnego 

przy 
rkow5 

mode 

budynk6w Szpitala 
budiet 

wraz z modernizacjCl 
wojew6dz-

w~zt6w cieplnych Specjalistyczny Specjalistyczny 

oraz mantal paneli Psychiatryczny Psychiatryczny 
twa 

Liczba budynk6w 
2019- t6dzkiego, 

6.211 \ fotowoltaicznych na Zesp6t Opieki Zesp6t Opieki 
2021 

12500 
RPQW~ 

5 1004 403 123 poddanych 

terenie Zdrowotnej Zdrowotnej 
2014-2020, 

termomodernizacji 
Specjalistyczny wtodzj wtodzi 

WFOSiGW 
Psychiatryczny 

wtodzi 
Zespot Opieki 

fotnej w lodzi 

Wojew6dzki Wojewodzki srodki 

Docieplenie 
Osrodek Osrodek wtasne, 

Medycyny Pracy Medycyny Pracy budiet woje- Liczba budynk6w 
6.214 

przegr6d 
Centrum Centrum 2019 500 w6dztwa 5 91 30 n/d poddanych 

zewn~trznych 
Profilaktyczno- Profilaktyczno- t6dzkiego, termomodernizacji 

budynku przychodni 
lecznicze lecznicze srodki 

w todzi wtodzi zewne;:trzne 
--- --- - - --- - - - -- ---- - -- -

- -
Og!~mcze~~ e_mlsJogennosCi z gospoda 

Zakup generatora do 

wytwarzania energii 

cieplnej 
srodki 

i elektrycznej oraz 
MPQ ~odi Sp. MPQ ~odi Sp. 2015- wtasne, liczba nowych 

2.1 wykonanie 2000 K 1 0 1 
niezbe;:dnej 

z 0.0. Sortownia z 0.0. Sortownia 2018 srodki instalacji OZE 

infrastruktury - MPO 
zewne;:trzne 

t6di Sp. z 0.0. 

Sortownia 

Wsp6tpraca 

w zakresie 
wykorzystania Port lotniczy srodki 

1-<' 
2.2 

biogazu t6di Sp. z 0.0., Port lotniczy 2018-
3600 

wtasne, 
5 bid bid bid 

Ilose zakupionych 

sktadowiskowego MPQ ~odi Sp. t6dz Sp. z 0.0. 2022 srodki generator6w 

Sortowni MPO t6dz. z 0.0. Sortownia zewne;:trzne 

Budowa 
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3.2 

3.3 

i zakup generatora 
do wytwarzania 

Przebudowa sieci 
cieptowniczej 
w tadzi w celu 

ograniczenia emisji 
CO2 i poprawy 
efektywnosci 

energetycznej -
Etap I cz. 2176 

przebudowa sieci 
cieptowniczej 
w tadzi w celu 

ograniczenia emisji 
C02 i poprawy 
efektywnosci 

energetycznej -
Etap II cz. 1177 

Veolia Energia 

t6di S.A. 

Veolia Energia 
t6diS.A. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

srodki 
Veolia Energia 2017-

54300 wlasne, POliS S 
15512 

t6di S.A. 2021 (55841) 2014-2020 

Veolia Energia 2018-
srodki 

18129 48700 wtasne, POliS S t6di S.A. 2021 (65263) 
2014-2020 

175 Brak moiliwosci o5zacowania e/ektow ekologicznych ze wzglr:du no zbyt mo/q HoSe donych dotyczqcych prowadzonej inwestycji. 
176 Wartosci podane w nawiasach - Zmniejszenie zuiycia energii pierwotnej {Gj/rok}. 
177 Wartosci podane w nawiasach - Zmniejszenie zuiycia energii pierwotnej {Gj/rokj. 

Atmoterm SA 2019 

wybudowanej lub 
zmodernizowanej 
sieci cieptowniczej 

[km] 2. Zmniejszenie 
zuiycia energii 

pierwDtnej [GJ/rok] 

5249 n/d 
3. Szacowany roczny 
spadek emisji gaz6w 
cieplarnianych (el) 
podany w [tonach 

r6wnowainika CO2] 

4. liczba 
przedsi~biorstw 

otrzymuji:lcych 
'Gie [sz' 

1. Dtugosc 
wybudowanej lub 
zmodernizowanej 

sieci cieptowniczej 
[km] 

2. Zmniejszenie 
zuiycia energii 

6135 n/d pierwotnej [GJ/rok] 
3. Szacowany roczny 
spadek emisji gaz6w 
cieplarnianych (CI) 
podany w [tonach 

r6wnowainika CO2] 

4. Liczba 
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Przebudowa sieci 
cieptowniczej 
wtodzi wcelu 

ograniczenia emisji Veolia Energia Veolia Energia 2020-3.4 
C02 i poprawy t6di. S.A. t6di. S.A. 2021 
efektywnosci 

energetycznej -
Etap II ez. 2178 

Budowa sieei 
eieptowniczej 
wtodzi wraz 

z likwidacjq niskiej 
emisji w Strefie 

Wielkomiejskiej i na 
Ksi~iym Mtynie: 

projekt nr 7 Veolia Energia Veolia Energia 2016-3.5 
obejmujqcy ~6di5.A. ~6di 5.A. 2021 

przyt<)czenie do 
ciepta systemowego 

obszaru w rejonie 
ulie: Piotrkowska, 

Narutowicza, 
Tuwima, 

Kilinskiego 179 

178 Wartosci podane w nowiasach - Zmniejszenie zuiycia energ;; pierwotnej [Gj/rok). 
179 Wartosci podone w nawiasoch - Zmniejszenie zuiycia energii pierwotnej [Gj/rok}. 

srodki 
wtasne, POliS 

17911 
48100 5 

(64479] 
2014-2020 

srodki 
7481 

1200 wtasne, POliS 5 
(26930] 

2014-2020 

Atmoterm SA 2019 

otrzymuj<)cych 
wsparcie [szt.] 

1. Dtugosc 
wybudowanej lub 
zmodernizowanej 
sieci ciepfowniczej 

[km] 
2. Zmniejszenie 
zuiycia energii 

pierwotnej [GJ/rok] 
6061 n/d 3. Szacowany roczny 

spadek emisji gaz6w 
cieplarnianych (CI) 
podany w [tonach 

r6wnowainika CO2] 

4. Liczba 
przedsi~biorstw 

otrzymuj<)cych 
wsparde [szt.] 

1. Dtugosc 
wybudowanej lub 
zmodernizowanej 
sied eieptowniezej 

[km] 
2. Zmniejszenie 
zuiyeia energii 

pierwotnej [GJ/rok] 
2554 n/d 3. Szaeowany roezny 

spadek emisji gaz6w 
cieplarnianych (el) 
podany w [tonach 

r6wnowainika CO2] 

4. Liczba 
przedsi~biorstw 

otrzymujC!cych 
wsparcie [szt.] 
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Budowa sieci 
ciepfowniczej 
wtodzi wraz 

z likwidacjq niskiej 
emisji w Strefie 

Wielkomiejskiej i na 
Ksi~iym Mtynie: 

Veolia Energia 2016-Veolia Energia 
3.6 projekt nr 6 

t.6di S.A. t.6di S.A. 2021 obejmujqcy 
przytqczenie do 

ciepfa systemowego 
obszaru w rejonie 
ulic: Zachodnia, 

Potnocna, Rewolucji, 
Wschodnia 18O 

Budowa sieci 
cieptowniczej 
w t.odzi wraz 

z likwidacjq niskiej 
emisji w Strefie 

Wielkomiejskiej i na 
Ksi~iym Mtynie: 

Veolia Energia Veolia Energia 2016-3.7 projekt nr 3 
t6d; S.A. t6di S.A. 2021 obejmuj'lcy 

przytClczenie do 
ciepta systemowego 

obszaru w rejonie 
ulic: Wschodnia, 

Rewolucji, Jaracza 
i Kiliriskiego181 

180 Wartoie; podane w nawiasach - Zmniejszenie zuiycia energii pierwotnej {Gj/rok}. 
181 Wartoici podane w nawiasach - Zmniejszenie zuiycia energii pierwotnej [Gj/rokj. 

srodki 
9771 

wfasne, POliS S 1800 
(35175) 

2014-2020 

srodki 
7719 

10000 wtasne, POliS S 
(27 788) 

2014-2020 

Atmoterm SA 2019 

1. Dfugosc 
wybudowanej lub 
zmodernizowanej 
sieci ciep{owniczej 

[km] 
2. Zmniejszenie 
zuiycia energii 

pierwotnej [GJ/rok] 
3336 n/d 3. Szacowany roczny 

spadek emisji gaz6w 
cieplarnianych (CI) 
podany w [tonach 

r6wnowainika CO2] 

4. Liczba 
przedsi~bior'stw 

otr'zymujqcych 
wsparcie [szt.] 

1. Dfugosc 
wybudowanej lub 
zmodernizowanej 
sieci ciepfowniczej 

[km] 2. Zmniejszenie 
zuiycia energii 

pierwotnej [GJ/rok] 

n/d 
3. Szacowany r'Oczny 

2636 
spadek emisji gaz6w . 
cieplarnianych (CI) 
podany w [tonach 

r6wnowainika C021 
4. Liczba 

przedsi~biorstw 

otrzymujClcych 
wsparcie [szt.1 
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Budowa sieci 
cieptowniczej 
wtodzi wraz 

z likwidacjCl niskiej 
emisji w Strefie 

Wielkomiejskiej i na 
Veolia Energia 2016-Veolia Energia 

3.8 Ksi~i.ym Mtynie: 
t6di S.A. t6di S.A. 2021 projekt nr 1 

obejmujClcy 
przyfClczenie do 

depta systemowego 
obszaru Ksi~i:y 

Mtyn182 

Budowa sieci 
ciepfowniczej 
wtodzi wraz 

z IikwidacjCl niskiej 
emisji w Strefie 

Wielkomiejskiej i na 
Ksi~i.ym Mtynie: 

Veolia Energia Veolia Energia 2016-3.9 projekt nr 5 
t6di S.A. t6di SA 2021 obejmujqcy 

przytqczenie 
rewitalizowanych 

budynk6w do clepta 
systemowego -

"Miasto 
Kamienic,,183 

Budowa sieci 
cieptowniczej Veolia Energia Veolia Energia 2016-3.10 
wtodzi wraz t6diSA t6di SA 2021 

z IikwidacjCl niskiej 

182 Wartosci podane w nawiasach - Zmniejszenie zuiycio energii pierwotnej [Gj/rokj. 
183 Wartosci podone w nawiasach -Zmniejszenie zuiycia energii pierwotnej [Gj/rokJ. 

srodki 
wtasne, POliS 

3294 
800 S 

2014-2020 
(11858) 

srodki 
wtasne, POliS 

6345 
3400 S 

2014-2020 
(22831) 

srodki 
800 wtasne, POliS S 1022 (3 678) 

2014-2020 

Atmoterm SA 2019 

1. Dtugosc 
wybudowanej lub 
zmodernizowanej 
sieci cieptowniczej 

[km] 
2. Zmniejszenie 
zuiycia energii 

pierwotnej [GJ/rok1 
1124 n/d 3. Szacowany roczny 

spadek emisji gaz6w 
cieplarnianych (CI) 
podany w [tonach 

r6wnowainika CO2] 

4. Uczba 
przedsi~biorstw 

otrzymujClcvch 
wsparcie [szt.] 

1. Dtugosc 
wybudowanej lub 
zmodernizowanej 
sied cieptowniczej 

[km] 
2. Zmniejszenie 
zuiycia energii 

pierwotnej [GJ/rok] 
2165 n/d 3. Szacowany roczny 

spadek emisji gaz6w 
cieplarnlanych (CI) 
podany w [tonach 

r6wnowai.nika CO2] 

4. Liczba 
przedshibiorstw 
otrzymujClcych 
wsparcie [szt.] 

1. Dtugosc 

348 n/d wybudowanej lub 
zmodernizowanej 

. 

sieci cieptowniczej 

5 t ron a 1147 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

emisji w Strefie 
Wielkomiejskiej i na 
Ksi~iym M{ynie: 

projekt nr 4 
obejmujqcy 

przytqczenie do 
ciepta systemowego 

obszaru 
ul. Mielczarskiego l84 

Budowa sieci 
ciepfowniczej 
wtodzi wraz 

z Iikwidacjq niskiej 
emisji w Strefie 

Wielkomiejskiej i na 
Veolia Energia Veolia Energia 2016-3.11 Ksi~iym Mtynie: 

t6di S.A. t6diS.A. 2021 
projekt nr 2 
obejmujqcy 

przytqczenie do 
ciepta systemowego 

obszaru 
ul. Wschodnie/ss 

Ukwidacjq 
grupowych w~z{6w 

cieplnych wraz 
z budowq sieci Veolia Energia Veolia Energia 2016-3.13 
cieptowniczej t6di S.A. t6di S.A. 2019 

i indywidualnych 
w~z{6w cieplnych 

w ramach projektu 

184 Wartosci podane w nawiasach - Zmniejszenie zuiycia energii pierwotnej {Gj/rok}. 
185 Wartosci podane w nawiasach - Zmniejszen;e zuiycia energii pierwotnej {Gj/rokj. 

srodki 
7000 wtasne, POliS S 1617 (5 820) 

2014-2020 

srodki 
400 wfasne, POliS S 65 (233) 

2014-2020 

Atmoterm SA 2019 

[km] 
2. Zmniejszenie 
zuiycia energii 

pierwotnej [GJ/rok] 
3. Szacowany roczny 
spadek emisji gaz6w 
cieplarnianych (CI) 
podany w [tonach 

r6wnowainika CO2] 

4. Uczba 
przedsi~biorstw 

otrzymujqcych 
wsparcie [szt.] 

1. Dfugosc 
i wybudowanej lub 

zmodernizowanej 
sied ciep{owniczej 

[km] 
2. Zmniejszenie 
zuiycia energii 

, 
, 

pierwotnej (GJ/rok] 
522 n/d 3. Szacowany roczny 

spadek emisji gaz6w 
cieplarnianych (CI) 
podany w [tonach 

r6wnowainika CO2] 

4. Uczba 
przedsi~biorstw 

otrzymujqcych 
wsparcie [szt.] 

1. Dtugosc 
wybudowanej lub 
zmodernizowanej 

n/d 
sled ciepfowniczej 

18 
[km] 2. Zmniejszenie 

zuiycia energii 
pierwotnej (GJ/rok] 

3. Szacowany roczny 
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likwidacja w~zt6w 
grupowych 

zlokalizowanych na 
obszarze todzi186 

Przebudowa sieci 
ciepfowniczej 
w todzi w celu 

3.14 
ograniczenia emisji Veolia Energia Veolia Energia 2021-

CO2 i poprawy l6diS.A. t6di S.A. 2022 
efektywnosci 

energetycznej -
Etap 111 187 

Budowa sieci 
ciepJowniczych 

w celu przyJqczenia 
systemu 

3.15 
ciepfowniczego Veolia Energia Veolia Energia 2018-

miasta Aleksandrow t6di S.A. t6di S.A. 2019 
t6dzki wraz 
z likwidacjij 

lokalnych ir6det 
ciepfa 188 

186 Woftosci podone w nowiosoch - Zmniejszenie zuiycio energii pierwotnej {Gj/rok}. 

187 Waftosci podone w nawiasoch - Zmniejszenie zuiycia energii pierwotnej {Gj/rok}. 

188 Waftosci podane w nawiasach -Zmniejszenie zuiycia energii pierwotnej {Gj/rok}. 

srodki 
51600 wtasne, POliS 5 

16231 

2014-2020 
(58431) 

srodki 
20000 wtasne, POliS S 

27821 
(100156) 

2014-2020 

Atmoterm SA 2019 

spadek emisji gaz6w 
cieplarnianych (0) 
podany w [tonach 

r6wnowainika CO2] 

4. liczba 
przedsi~biorstw 

otrzymujqcych 
wsparcie [szt.] 

1. Dtugosc 
wybudowanej lub 
zmodernizowanej 
sieci cieptowniczej 

[km] 
2. Zmniejszenie 
zuzycia energii 

pierwotnej [GJ/rok] 
5492 n/d 3. Szacowany roczny 

spadek emisji gaz6w 
cieplarnianych (el) 
podany w [tonach 

r6wnowainika CO2] 

4. Liczba 
przedsi~biorstw 

otrzymujqcych 
wsparcie [szt.] 

1. Dtugosc 
wybudowanej lub 
zmodernizowanej 
sieci cieptowniczej 

[km] 

9569 n/d 
2. Zmniejszenie 
zuiycia energii 

pierwotnej [GJ/rok] 
3. Szacowany roczny 
spadek emisji gaz6w 
cieplarnianych (CI) 
podany w [tonach 
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r6wnowainika CO~ 
4.liczba 

przedsie;:biorstw 
otrzymujqcych 
wsparcie [szt.] 

1. Dtugosc 
wybudowanej lub 
zmodernizowanej 
sieci cieptowniczej 

Budowa sieci [kml 
cieptowniczych 2. Zmniejszenie 

w celu przytqczenia zuiycia energii 
systemu 

Veolia Energia Veolia Energia 2019-
srodki 

86067 
pierwotnej [GJ/rok] 

3.16 cieptowniczego t6d; S.A. t6di S.A. 2020 
90000 wfasne, POliS S 

(300839) 
29596 n/d 3. Szacowany roczny 

miasta Pabianice 2014-2020 spadek emisji gazow 
wraz z likwidacjq cieplarnianych (CI) 
lokalnych ir6def podany w [tonach 

Ciepfa
189 

r6wnowaznika CO2] 

4. Liczba 
przedsiE:biorstw 
otrzymujqcych 
wsparcie [szt.] 

189 WortoSci podone w nowiosach - Zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej [Gj/rokj. 
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1. Dodatkowa 
zdolnosc 

wytwarzania energii 
elektrycznej 

Budowa sieci i cieplnej 
cieptowniczych w warunkach 
umoiliwiajqca wysokosprawnej 
wykorzystanie kogeneracji [MW] 2. 

energii wytworzonej Dtugosc 
w ir6dtach wybudowanej lub 

wysokosprawnej 
srodki 

zmodernizowanej 

3.18 
kogeneracji Veolia Energia Veolia Energia 2016-

500 wtasne, POliS 5 0 7 n/d 
sieci cieptowniczej 

w projekcie. t6di S.A. t6di S.A. 2019 
2014-2020 

[km] 3. Zmniejszenie 
Przytqczenie do zuiycia energii 

ciepta systemowego pierwotnej [GJ/rokJ 
nowobudowanych 4. Szacowany roczny 

budynk6w spadek emisji gaz6w 
zlokalizowanych cieplarnianych (CI) 
w todzi w rejonie podany w [tonach 
ul. tokietk6wny r6wnowainika CO2] 

5. Liczba 
przedsi~biorstw 

otrzymujqcych 
wsparcie [szt.] 
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1. Dodatkowa 
zdolnosc 

wytwarzania energii 
elektrycznej 

Budowa sieci i cieplnej 
ciepfowniczych w warunkach 
umoiJiwiajC,!ca wysokosprawnej 
wykorzystanie kogeneracji [MWJ 

energii wytworzonej 2. Dtugosc 
w ir6dtach wybudowanej lub 

wysokosprawnej zmodernizowanej 
kogeneracji 

Veolia Energia Veolia Energia 2016-
srodki sieci ciepJown1czej 

3.19 w projekcie. 400 wtasne, POliS K 0 4 n/d [km] 
Przytqczenie do 

t6di S.A. t6di S.A. 2018 
2014-2020 3. Zmniejszenie 

ciepta systemowego zuzycia energii 
nowobudowanych pierwotnej [GJ/rok] 

budynk6w 4. Szacowany roczny 
zlokalizowanych spadek emisji gaz6w 
w todzi w rejonie cieplarnianych (CI) 

ul. Pomorskiej podany w [tonach 
168/170 etap 1 r6wnowainika CO2] 

S.liczba 
przedsi~biorstw 

otrzymujqcych 
wsparcie [szt.] 

Atmoterm SA 2019 5tronaj152 
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1. Dodatkowa 
Budowa sieci zdolnosc 

cieptowniczych wytwarzania energii 
umozliwiajC}ca elektrycznej 
wykorzystanie i cieplnej 

energii wytworzonej w warunkach 
w ir6dtach wysokosprawnej 

wysokosprawnej kogeneracji [MW] 
kogeneracji 2. Dtugosc 
w projekcie. wybudowanej lub 

Przyf<;lczenie do zmodernizowanej 
ciepta systemowego 

Veolia Energia Veolia Energia 2016-
srodki sieci cieptowniczej 

3.23 22000 wtasne, POliS 5 0 46 n/d [kmJ nowo 
t6di S.A. t6di S.A. 2021 

projektowanych 2014-2020 3. Zmniejszenie 
budynk6w oraz zuzycia energii 

obszar6w pierwotnej [GJ/rokJ 
przeznaczonych 4. Szacowany roczny 

w planach spadek emisji gaz6w 
zagospodarowania cieplarnianych (CI) 
przestrzen nego pod podany w [tonach 

budownictwo r6wnowainika C021 
zlokalizowanych S. Liczba 

w todzi na Osiedlu przedsi~biorstw 

Ruda Pabianicka otrzymuj<;lcvch 
wsparcie [szt.] 
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1. Dodatkowa 
zdolnosc 

wytwarzania energii Budowa sieci 

elektrycznej cieplowniczych 

i cieplnej umoiliwiajqca 

wwarunkach wykorzystanie 

wysokosprawnej energii wytworzonej 

kogeneracji [MW] 2. w ir6dlach 

Dfugosc wysokosprawnej 

wybudowanej lub kogeneracji 

zmodernizowanej w projekcie. 
srodki 

sieci ciepfowniczej Przylqczenie do Veolia Energia Veolia Energia 2016-
7000 wtasne, POliS 5 0 S2 n/d 

[km] 3. Zmniejszenie 
3.24 

ciepta system owego t6di S.A. t6di S.A. 2021 
2014-2020 

zuiycia energii obszar6w 

pierwotnej [GJ/rok] przeznaczonych 

4. Szacowany roczny w planach 

spadek emisji gaz6w zagospodarowania 

cieplarnianych (CI) przestrzennego pod 

podany w [tonach budownictwo 

r6wnowainika CO2] 
zlokalizowanych 

5. liczba w todzi na Osiedlu 
Stoki przedsie;biorstw 

otrzymujqcych 
wsparcie [szt.] 

Atmoterm SA 2019 Strona 1154 
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1. Dodatkowa 

Budowa sieci zdolnosc 
wytwarzania energii cieplowniczych 

elektrycznej umoiliwiajqca 

wykorzystanie i cieplnej 
w warunkach energii wytworzonej 

wysokosprawnej w ir6dtach 
kogeneracji [MW] wysokosprawnej 

2. otugosc kogeneracji 
wybudowanej lub w projekcie. 
zmodernizowanej Przytqczenie do 

srodki sieci cieptowniczej ciepta systemowego Veolia Energia Veolia Energia 2016-
3000 wfasne, POliS 5 0 35 n/d [kmJ 3.25 

nowobudowanego t6di S.A. t.6di S.A. 2021 
3. Zmniejszenie 2014-2020 budynku oraz 

obszar6w zuiycia energii 

przeznaczonych pierwotnej [GJ/rokJ 
4. Szacowany roczny w planach 
spadek emisji gaz6w zagospodarowania 
cieplarnianych (CI) przestrzennego pod 
podany w [tonach budownictwo 

r6wnowainika CO2] zlokalizowanych 
5. Liczba W Lodzi na Osiedlu 

Olech6w przedsi~biorstw 

otrzymujqcych 
wsparcie [szt.] 
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1. Dodatkowa 
zdolnosc. 

wytwarzania energii 
elektrycznej 

i cieplnej 
Budowa sieci w warunkach 

cieptowniczych wysokosprawnej 
umoiliwiajClca kogeneracji [MW] 
wykorzystanie 2. Dtugosc. 

energii wytworzonej wybudowanej lub 
w ir6dtach zmodernizowanej 

wysokosprawnej 
Veolia Energia Veolia Energia 2016-

srodki sieci cieptowniczej 
3.26 kogeneracji 12000 wtasne, POliS 5 0 90 n/d [km] 

w projekcie. 
tadt S.A. t6di S.A. 2021 

2014-2020 3. Zmniejszenie 
Przytqczenie do zuiycia energii 

ciepfa systemowego pierwotnej [GJ/rok] 
nowobudowanych 4. Szacowany roczny 

budynk6w spadek emisji gaz6w 
zlokalizowanych cieplarnianych (CI) 
w obr~bie todzi podany w [tonach 

r6wnowainika C021 
5. liczba 

przedsi~biorstw 

otrzymujijcych 
wsparcie [szt.] 

Wymiana e.o. larzqd Zarzqd srodki 
liczba wymienionych 

3.27 
w budynku biurowo- Nieruchomosci Nieruchomosci 1015-

400 
wtasne, RPO 

K 30 15 n/d instalacji centrainego usfugowym przy Wojew6dztwa Wojew6dztwa 2018 Wt2014-
ul. Rooseveita 15 t6dzkiego t6dzkiego 1020 

ogrzewania 

Termomodernizacja ZarzCld ZarzCld srodki 
liczba budynk6w 

3.18 
budynku biurowo- Nieruchomosci Nieruchomosci 1019-

11200 
wtasne, RPO 

5 30 25 n/d poddanych usfugowego przy Wojew6dztwa Wojew6dztwa 2011 Wt2014-
ul. Roosevelta 15 t6dzkiego t6dzkiego 1020 

termomodernizacji 

Wymiana stolarki ZarzCld ZarzCld srodki 
liczba budynk6w 

3.19 
w budynku biurowo- Nieruchomosci Nieruchomosci 1023-

600 
wtasne, RPO 

D 30 25 n/d poddanych usfugowym przy Wojew6dztwa Wojew6dztwa 2025 Wt 2014-
termomodernizacji ul. Roosevelta 15 t6dzkiego t6dzkiego 2020 
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Remont dachu 
w budynku 

Zarzqd Zarzqd srodki 

3.30 restauracji Mexicana 
Nieruchomosci Nieruchomosci 2015- wlasne, RPO 

liczba budynk6w 

Wojew6dztwa Wojew6dztwa 
100 K 19 16 n/d poddanych 

przy 2018 Wt 2014-

ul. Piotrkowskiej 67 
t6dzkiego t6dzkiego 2020 termomodernizacji 

Termomodernizacja Zarzqd Zarzqd srodki 

3.31 
budynku restauracji Nieruchomosci Nieruchomosci 2019- wlasne, RPO liczba budynk6w 

Mexicana przy WOjew6dztwa Wojew6dztwa 2022 
200 5 27 22 n/d poddanych Wt2014-

ul. Piotrkowskiej 67 t6dzkiego t6dzkiego 2020 termomodernizacji 

Wymiana stolarki 
Zarzqd Zarzqd w budynku srodki 

3.32 restauracji Mexicana 
Nieruchomosci Nieruchomosci 2023- wtasne, RPO 

Liczba budynk6w 

WOjew6dztwa Wojew6dztwa 
100 D 15 15 n/d poddanych 

przy 2025 Wt2014-

ul. Piotrkowskiej 67 
t6dzkiego t6dzkiego 2020 termomodernizacji 

Termomodernizacja 
kompleksu 

budynk6w usfugowo 

- biurowych "LIDO" srodki 

3.33 przy ul. W61czanskiej 
SANSZI 5p. z SANSZI Sp. z 0.0. 2015- wtasne, 

liczba budynk6w 

0.0. Sp. k. Sp. k. 
5000 K 388 165 13 poddanych 

66 wraz z montaiem 2018 srodki 

odnawialnych ir6det zewn~trzne 
termomodernizacji 

energii i wymianq 
instalacji c.o. 

Termomodernizacja 
kompleksu 

budynk6w ustugowo 

- biurowych "LIDO" 
srodki 

3.34 przy ul. W6lczanskiej 
SANSZI Sp. z SANSZI Sp. z 0.0. 2019- wtasne, 

liczba budynk6w 

0.0. Sp. k. Sp. k. 
5000 S 388 165 13 poddanych 

66 wraz z montaiem 2022 srodki 

odnawialnych ir6det zewn~trzne 
termomodernizacji 

energii i wymianq 
instalacji c.o. 

Budynek biurowo-
ECORSON, Anna ECORSON, Anna !lose energii 

3.35 
ustugowy z 

Kowalska, Kowalska, 
2018- srodki produkowanej 

restauracjq 2020 
1000 K bId bId bId 

Jarostaw Kubiak Jarostaw Kubiak 
wtasne z odnawialnych 

i kawiarniq ir6det energii 
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3.36 

Modernizacja 
budynku 

poprawiaj<;!ca jego 
gospodark~ cieplno
energetycznq, wraz 
z instalacjami ir6det 
energii odnawialnej, 
zmniejszajClca emisjq 

pyt6w oraz 
zwi~kszajClca 

ochrone: srodowiska 
naturalnego 

Natrodent 
Profesjonalne 

Systemy 
Protetyczne B. 

Troczynski, 
P. Nagadowski 
Sp6tka Jawna 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

Natrodent srodki 
Profesjona Ine wtasne, 

Systemy 
2017-

dofinansowa Liczba budynkow 
Protetyczne B. 

2019 
850 -nie ze K 38 31 bId poddanych 

Troczynski, srodk6w termomodernizacji 
P. Nagadowski funduszy 
Sp6tka Jawna publicznych 

------ .... --------------_._- ------------_.---------------------------------- ...... ------------- ------------------------------
---~~-- - - -

Ogramczenle emisjogennosci z mteszkalnictwa mdywldualnego i wlelorodzinnego 
- ~--~- --- - -- - - ------- -- ---- ~~----~----~- --------------- -----

Modernizacja 
Wt;ztow cieplnych w 

budynkach Sp6tdzielnia Sp6tdzielnia 
2015- srodki 

Liczba 
4.1 zarzildzanych przez Mieszkal1iowa Mieszkaniowa 

2018 
3836 

wtasne 
K 88920 32300 n/d zmodernizowanych 

Sp6tdzielni~ Batory Batory w~zt6w cieplnych 
Mieszkaniowil 

Batory 
Termomodernizacja 

budynkow 

mieszkalnych 
zarzildzanych pnez 

_ Sp6tdzielnie 
Mieszkaniowil 

"Dilbrowa": 
ul. Dilbrowskiego 

42 A, 
Liczba budynk6w 

4.2 
ul. Dilbrowskiego 

S.M. "Dilbrowa" S.M. "Dilbrowa" 
2016-

3180 
srodki 

5 7634 6203 n/d poddanych 42 B, 2019 wtasne 
ul. Dilbrowskiego 44, termomodernizacji 

ul. Dilbrowskiego 

44A, 
ul. Dilbrowskiego 46, 

ul. Dilbrowskiego 58, 
ul. Kossaka 17, 

ul. Kossaka 23, 
ul. Rodakowskiego 

4, 
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ul. Rodakowskiego 
8, 

ul. Rodakowskiego 

9, 
ul. Rodakowskiego 

10, 
u!. Rodakowskiego 

11, 
ul. Rodakowskiego 

14, 
ul. Zabrska 2, 

ul. Zabrska 6 

Likwidacja bojlerow 
gazowych 

podt~czenie cieptej 
srodki Liczba 

4.3 
wody uiytkowej 

S.M. ELTOWIEC S.M. ELTOWIEC 
2015-

280 wtasne, K 750 736 n/d zlikwidowanych (3 bloki)- 2018 
kredyt bojlerow gazowych Spotdzielnia 

Mieszkaniowa 
ELTOWIEC 

Docieplenie !ician 
budynku i 

modernizacja 

instalacji 
PROMUSZN s. PROMUS ZN s. c. srodki Liczba budynkow 

4.5 
centralnego 

c. 95-100 Zgierz, 95-100 Zgierz, 
2015-

800 wtasne, K 255 207 n/d poddanych ogrzewania 
ul. Koszarowa 7 ul. Koszarowa 7 

2018 
kredyt termomodernizacji w budynku na 

terenie miasta todzi 
zarzqdzanym przez 

PROMUSs.c. 

Docieplenie scian 

i stropodach6w 
w budynkach na 

liczba budynkow 
4.6 

ul. Adamieckiego 2, 
5M "G6rna" SM "G6rna" 

2015-
1250 

srodki 
K 1041 846 n/d poddanych 4,6,8 zarzqdzanych 2018 wtasne 

przez Sp6fdzielnie termomodernizacji 

Mieszkaniowq 
"G6rna" 
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DOcieplenie scian 
i stropodachu 

w budynkach przy 
ul. Kaszynskiego 13 

srodki i 15 oraz 
wtasne, Liczba budynk6w 

4.7 w budynkach przy 5M "G6rna" SM "G6rna" 2015 450 
srodki 

K 962 781 n/d poddanych 
ul. Koplowicza 2,4, 

zewnlitrzne termomodernizacji 
6, naleiqcych do 

5p6fdzielni 
Mieszkaniowej 

"G6rna" 
Docieplenle scian 
w budynkach przy 
ul. Sczanieckiej 17 

i 19 oraz przy 
2015- srodki 

Liczba budynk6w 
4.8 ul. 5zczodrego 22 SM "G6rna" 5M "G6rna" 

2018 
1150 

wtasne 
K 421 342 n/d poddanych 

naleiqcych do termomodernizacji 
Sp6tdzielni 

Mieszkaniowej 
"G6rna" 

Docieplenie scian 
budynk6w 

naleiqcych do 5MB 
Kielnia: 

ul. Swidnickiego 7, 
Uczba budynk6w 

4.9 
ul. Swidnickiego 9, 

5MB Kielnia 5MB Kielnia 
2015-

5371 
srodki 

K 2595 2108 n/d poddanych ul. Lisciasta 4/8, 2018 wtasne 
termomodernizacji ul. Lisciasta 12, 

ul. 5czanieckiej 4, 
ul. leszczynskiej 2, 
ul. leszczynskiej 4, 
ul. Kopcinskiego 41 

Wykorzystanie 
odnawialnych zr6def 
energii - ogrzewanie 

powierzchni 5p6fdzielnia 5p6fdzielnia 
2019- srodki Liczba nowych 4.10 wsp61nych przez Mieszkaniowa Mieszkaniowa 
2022 

wg kosztorysu 
wtasne 

5 60 49 60 
instalacji OZE pompli ciepta - BURSZTYNOWA BURSZTYNOWA 

5p6tdzielnia 
Mieszkaniowa 

BURSZTYNOWA 
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Docieplenie .kian 
w budynkach przy 
ul. Swidnickiego 25 

Liczba budynk6w 
i przy u1. Szczodrego 2019- srodki 

4.11 SM "G6rna" SM "G6rna" 700 5 241 176 n/d poddanych 
26 nalezqcych do 2022 wfasne 

termomodernizacji 
Spofdzielni 

Mieszkaniowej 
"G6rna" 

Wymiana okien 
i drzwi oraz 

docieplenie scian 
2015- srodki 

Liczba budynk6w 
4.12 i stropodach6w RSM Botanik RSM Botanik 13061 D 15393 12507 n/d poddanych 

w budynkach 
2025 wfasne 

termomodernizacji 
zarz"Idzanych przez 

RSM Botanik 

Wymiana okien, 
docieplenie scian 

budynk6w 
i stropodach6w 

2015- srodki 
Liczba budynkow 

4.18 w budynkach SM "TeofiI6w" SM "TeofiI6w" 60000 D 49744 40417 n/d poddanych 
zarzijdzanych przez 

2025 wtasne 
termomodernizacji 

Sp6fdzielnie;: 
MieszkaniowCj 

"TeofiI6w" 

Docieplenie oficyny 
srodki 

liczba budynkow 
4.19 budynku przy Interdom Interdom 

2015-
wg kosztorysu 

wtasne, 
K 82 66 n/d poddanych 

ul. Gdanskiej 117 
2018 srodki 

termomodernizacji 
zewn~trzne 

Remont dachu 
srodki 

liczba budynk6w 
4.20 i elewacji budynku Interdom Interdom 

2015-
wg kosztorysu 

wtasne, 
K 136 110 n/d poddanych 

2018 srodki 
przy ul. Jaracza S3 

zewn~trzne 
termomodernizacji 

Modernizacja srodki liczba 

4.21 
oswietlenia klatek 

Interdom Interdom 
2015-

wg kosztorysu 
wfasne, 

K n/d 
zmodernizowanego 

w budynku przy 2018 srodki 
1 1 

punktow 
ul. Wielkopolskiej 68 zewn~trzne oswietleniowych 

Termomodernizacja 
srodki 

liczba budynk6w 
2015- wtasne, 

4.22 budynku przy Interdom Interdom wg kosztorysu K 85 69 n/d poddanych 
ul. Wierzbowej 8/Ba 

2018 srodki 
termomodernizacji 

zewn~trzne 
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Podtqczenie 
Uczba budynk6w budynku przy 

4.23 ul. Tybury 7a do Interdom Interdom 
2015-

60 
srodki 

K 720 707 n/d 
podtqczonych do 

cieptej wody 
2018 wtasne miejskiej cieptej 

uzytkowej 
wody uiytkowej 

Remont dachu 
srodki 

Uczba budynk6w 
2015- wtasne, 

4.24 budynku przy Interdom Interdom 
2018 

wg kosztorysu 
srodki 

K 37 30 n/d poddanych 
ul. Narutowicza 79 termomodernizacji 

zewnE;:trzne 

Docieplenie scian 
srodki 

liczba budynkow 
4.25 budynku przy Interdom Interdom 

2015-
100 

wtasne, 
K 22 18 n/d poddanych 

2018 srodki 
u!. 5truga 41 

zewn~trzne 
termomodernizacji 

Likwidacja piecyk6w 
srodki 

Liczba 
2015- wtasne, 

4.26 w budynku przy Interdom Interdom 
2018 

wg kosztorysu 
srodki 

K 66 66 n/d zlikwidowanych 
ul. Stocka 11 

zewnE:trzne 
iradet ciepta 

Modernizacja 
instalacji srodki 

Liczba budynk6w 
4.27 

centralnego 
Interdom lnterdom 

2015-
wg kosztorysu 

wtasne, 
K 34 27 n/d poddanych 

ogrzewania 2018 srodki 
w budynku przy zewn~trzne 

termomodernizacji 

ul. Gdanskiej 74 
Remont komin6w srodki 

Liczba budynk6w 
4.28 

i wentylacji 
Interdom Interdom 

2015-
wg kosztorysu 

wtasne, 
K 41 33 n/d poddanych 

w budynku przy 2018 srodki 
ul. Pr6chnika 54 zewn~trzne 

termomodernizacji 

Modernizacja wtizta 
Liczba 

c. o. oraz instalacja 
2015- zmodernizowanych 

4.29 czujnik6w ruchu Interdom Interdom 
2018 

150 kredyt K 2340 850 n/d 
instalacji centralnego 

w budynku przy 
ogrzewania 

uJ. Winnej 3 
Docieplenie scian 

2015- srodki 
Liczba budynk6w 

4.30 w budynku przy Interdom Interdom 200 K 105 86 n/d poddanych 
ul. Orlej 3 

2018 wtasne 
termomodernizacji 

Remont dachu 
2015- srodki 

Liczba budynk6w 
4.31 i elewacji w budynku Interdom Interdom 115 K 202 164 n/d poddanych 

przy ul. Jaracza 42 
2018 wtasne 

termomodernizacji 

4.32 
Remont dachu 

Interdom Interdom 
2015-

429 
srodki 

K 299 243 n/d 
Liczba budynk6w 

w budynku przy 2018 wtasne poddanych 
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ul. Narutowicza 45 termomodernizacji 

Remont elewaeji 
Uczba budynk6w 

4.33 
w budynku przy 

lnterdom lnterdom 
2015-

142 
srodki 

K 62 50 n/d poddanyeh 
uL Wil:~ekowskiego 2018 wtasne 

17 
termomodernizaeji 

Docieplenie 
stropodachu 

Uezba budynk6w 
4.34 

i przyt<}czenie do 
Interdom Interdom 

2015-
114 

srodki 
K 2366 871 n/d poddanyeh 

sieci c. o. budynku 2018 wtasne 
termomodernizacji 

przy 
ul. Wierzbowej 1 

Docieplenie stropu 
ostatniej SM SM 

2018- srodki 
Liczba budynk6w 

4.35 kondygnacji "Towarzystwo "Towarzystwo 
2020 

350 
wtasne 

5 80 65 n/d poddanych 
w budynku przy Lokator" lokator" termomodernizacji 

ul. t<}eznej 7 

Doeieplenie sciany 
SM SM Uezba budynk6w 

4.36 
zewn~trznej 

"Towarzystwo "Towarzystwo 
2018-

150 
srodki 

5 65 53 n/d poddanych 
budynku przy 

lokator" lokator" 
2020 wtasne 

termomodernizacji 
AI. Koseiuszki 117 

Docieplenie seian 
srodki 

budynk6w 
2015- wtasne, 

Uezba budynk6w 

4.37 mieszkalnych RSM Bawetna RSM Bawetna 22836 K 7753 6299 n/d poddanych 
2018 srodki 

zarzqdzanyeh przez 
zewn~trzne 

termomodernizaeji 

RSM Bawetna 

Docieplenie seian 
srodki 

budynk6w 
2019- wtasne, 

Liczba budynk6w 
4.38 mieszkalnych RSM Bawetna RSM Bawetna 35464 5 12039 9782 n/d poddanych 

zarz<}dzanych przez 
2022 srodki 

termomodernizacji 
RSM Bawetna 

zewn~trzne 

Docieplenie seian 
srodki 

budynk6w 
2023- wtasne, 

liczba budynk6w 
4.39 mieszkalnych RSM Bawetna RSM Bawetna 40038 D 13592 11043 n/d poddanych 

2025 srodki 
zarzqdzanyeh przez 

zewn~trzne 
termomodernizaeji 

RSM Bawetna 

Rewitalizaeja 
srodki Liczba budynk6w 

4.40 
obszarowa centrum 

2015-
(zabezpieezone 

wtasne, poddanych 
(1.3.1.34) 

todzi - udziat Gminy Miasto t6di Miasto t6di 
2036 

wWPF 
srodki 

D 156 127 n/d 
dziataniom 

we wsp61notach 92265,141) 
zewn~trzne rewitalizacyjnym 

mieszkaniowyeh "R" 
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Cel: Przestrzen 
i srodowisko -
rewitalizacja 

Remonty budynk6w 
- udziat Gminy 

srodki liczba budynk6w 
4.41 

we wsp6lnotach 
2015-

(zabezpieczone 
wtasne, poddanych mieszkaniowych Cel: Miasto t6di Miastot6di wWPF D 5258 4272 n/d (1.3.1.32) 2036 srodki dziataniom Przestrzen i 4088,890) 

zewn~trzne rewitalizacyjnym srodowisko -
rewitalizacja 
Rewitalizacja 

przestrzeni miejskiej 
przy ul. Moniuszki 3, 

5 iTuwima 10 51077,00 srodki liczba budynk6w 
4.42 {Program Nowe 

Miasto t6di Miasto t6di 
2017- (zabezpieczone wtasne, 

K 16 13 n/d poddanych 
(1.1.2.39) Centrum tadzi) - (e) 2020 wWPF srodki dziataniom 

- "R" (20) Cel: 66237,929) zewn~trzne rewitalizacyjnym 
Gospodarka 

i infrastruktura-
Nowe Centrum todzi 

Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 

lodzi - obszar 

o powierzchni 7,5 ha 
ograniczony ulicami: 

Wschodniq, 
Rewolucji 1905 r., 

Kilinskiego, Jaracza 229132,00 srodki liczba budynk6w 
4.43.1 wraz z pierzejami po 

Miasto t6di Miasto t6di 
2017- (zabezpieczone wtasne, 

K 658 534 n/d poddanych 
(1.1.2.28) drugiej stronie ww. 2023 wWPF srodki dziataniom 

ulie 1 (a) (10) Cel: 1501,309) 
Infrastruktura 

zewn~trzne rewitalizacyjnym 

i srodowisko-
rewitalizacja 

(rozumiany r6wniei: 
jako: Rewitalizacja 

Obszarowa Centrum 
tadzi - Projekt 1) 

4.43.2 Rewitalizacja 
Miasto t6di Miasto t6di 

2017- (zabezpieczone srodki 
K bId bId bId 

Uczba budynk6w 
(1.1.2.29) Obszarowa Centrum 2023 wWPF wfasne, poddanych 
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todzi - obszar 227452,269) srodki dziafaniom 
° powierzchni 7,5 ha zewn~trzne rewitalizacyjnym 
ograniczony ulicami: 

Wschodniq, 
Rewo]ucji 1905 r., 

Kilinskiego, Jaracza 
wraz z pierzejami po 
drugiej stronie ww. 
ulie 1 (e) (11) Cel: 

Przestrzen 
i srodowisko -
rewitalizacja 
sr6dmiescia 

(rozumiany r6wniez 
jako: Rewitalizacja 

Obszarowa Centrum 
tadzi - Projekt 1) 

Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 

srodki Uczba budynk6w 
4.44.1 

tadzi- Projekt 2 (a) -
2017- (zabezpieczone wtasne, poddanych "R" (12) Cel: Miastot6di Miasto t6di K 18999 15437 n/d (1.1.2.30) 

Infrastruktura 
2022 w WPF 815,152) srodki dziataniom 

i srodowisko - zewn~trzne rewitalizacyjnym 

rewitalizacja 

Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
tadzi- Projekt 2 (e)-

"Rn (kontynuacja 
(zabezpieczone 

srodki Uczba budynk6w 
4.44.2 zadan:2219622 2017- wtasne, poddanych Miasto t6di Miastot6di wWPF K bId bId bId (1.1.2.31) i 2193102) (13) Cel: 2022 

78964,034) 
srodki dziataniom 

Przestrzen zewn~trzne rewitalizacyjnym 
i srodowisko -

rewitalizacja 
sr6dmiescia 

Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 

srodki liczba budynk6w 
4.45.1 

tadz; - Projekt 3 (a) -
2017-

(zabezpieczone 
wtasne, paddanyeh 

(1.1.2.32) 
"R" (14) Cel: Miastot6di Miastot6di 

2022 
wWPF 

srodki 
K 14061 11425 n/d 

dziataniom Infrastruktura 1303,190) 
i srodowisko- zewn~trzne rewitalizacyjnym 

rewitalizacja 
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Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
~odzi - Projekt 3 (e)-

"R" (kontynuacja 
(zabezpieczone 

srodki Liczba budynk6w 
4.45.2 zadan:2219632 2017- wtasne, poddanych 

Miasto t6di. Miasto t6di. wWPF K bid bid bid 
(1.1.2.33) i 2193322) (15) Cel: 2022 

75796,332) 
srodki dziataniom 

Przestrzen zewn~trzne rewitalizacyjnym 
i srodowisko -
rewitalizacja 
sr6dmiescia 

Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 

t.odzi - obszar 
o powierzchni 

32,S ha ograniczony 
ulicami: Zachodniq, 
Podrzecznq,Stary 
Rynek, Wolborskq, 

Franciszkanskq, 

P6tnocnq, 
149975,00 srodki Liczba budynk6w 

4.46.1 
Wschodniq, 

2017- (zabezpieczone wtasne, poddanyeh 
(1.1.2.24) 

Rewolucji 1905 r., Miasto t6di. Miasto t6di. 
2023 wWPF srodki 

K 613 498 n/d 
dziataniom 

Pr6chnika wraz 

z pierzejami po 
1523,619) zewn~trzne rewitalizacyjnym 

drugiej stronie ww. 
ulie - 4 (a) (6) Cel: 

Infrastruktura 
i srodowisko-
rewitalizacja 

(rozumiany r6wniei: 
jake: Rewitalizacja 

Obszarowa Centrum 
todzi - Projelct 4) 
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Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 

tadzi - abszar 
a powierzchni 

32,S ha ograniczony 
ulicami: Zachodni<,}, 
Podrzecznq, Stary 
Rynek, Wolborsk<,}, 

Franciszkansk<,}, 
P6tnocn<,}, 

Wschodni<,}, 
(zabezpieczone 

srodki Uczba budynk6w 
4.46.2 Rewolucji 1905 r., 20ll- wtasne, poddanych 

(1.1.2.25) Pr6chnika wraz 
Miasto tOdi Miasto t6di 

2023 
WPF 

srodki 
K bid bid bid 

dziataniom 
z pierzejami po 148543,714) 

zewnE;:trzne rewitalizacyjnym 
drugiej stronie ww. 
ulic - 4(c) (7) Cel: 

Przestrzen 
i Srodowisko -

rewitalizacja 

sr6dmieScia 
(rozumiany rowniei. 

jako: Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 

todzi - Projekt 4) 

Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 

srodki Uczba budynkow ladzi - Projekt 5(a) -
4.47.1 

"R" (16) Cel: Miastot6di Miastot6di 
2017- (zabezpieczone wtasne, 

K 12309 10001 n/d poddanych 
(1.1.2.34) 

I nfrastruktu ra 2023 w WPF 607,000) srodki dziataniom 

i srodowisko - zewnEi:trzne rewitalizacyjnym 

rewitalizacja 

Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
ladzi - Projekt 5 (c) -

srodki Uczba budynk6w uRn (kontynuacja (zabezpieczone 4.47.2 
zadan:2219642 Miastot6di Miastot6di 

2017-
wWPF 

wtasne, 
K bid bid bid 

poddanych 
(1.1.2.35) 

i 2193342) (17) Cel: 2023 
115961,685) 

srodki dziataniom 

Przestrzen zewnEi:trzne rewitalizacyjnym 

i srodowisko -

rewitalizacja 
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Rewitalizacja 

Obszarowa Centrum 
srodki Liczba budynkow 

4.48.1 
tedzi - Projekt 6 (a) -

2017-
(zabezpieczone 

wtasne, poddanych "R" (18) Cel: Miasto t.6di Miasto t.6di wWPF K 9450 7678 n/d (1.1.2.36) 
Infrastruktura 

2022 
9342,907) 

srodki dziataniom 

i srodowisko - zewn~trzne rewitalizacyjnym 

rewitalizacja 
Rewitalizacja 

Obszarowa Centrum 

todzi - Projekt 6 (c) -

"R" (kontynuacja 
(zabezpieczone 

srodki Liczba budynk6w 
4.48.2 zadan:2219652 2017- wtasne, poddanych Miasto t6di Miastot6di wWPF K bId bId bId (1.1.2.37) i 2193352) (19) 2022 srodki dziataniom 

eel: Przestrzen 
77 060,878) 

zewn~trzne rewitalizacyjnym 
i srodowisko-
rewitalizacja 
sr6dmiescia 
Rewitalizacja 

Obszarowa Centrum 
todzj - obszar 

o powierzchni 14 ha 
ograniczony ulicami: 
Ogrodowq, GdanskC}, 

Legionow, 
Cmentarnq wraz 136066,00 srodki Liczba budynk6w 

4.49.1 z pierzejami po 
Miasto t6di Miasto t6di 

2017- (zabezpieczone wiasne, 
507 412 n/d 

poddanych 
K (1.1.2.22) drugiej stronie ww. 2023 wWPF srodki dziatan"lom 

ulie -7 (a) (4) Cel: 2252,504) zewn~trzne rewitalizacyjnym 
I nfrastru ktu ra 
i srodowisko -
rewitalizacja 

(rozumiany r6wniei 
jako: Rewitalizacja 

Obszarowa Centrum 
tadzi - Projekt 7) 
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Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 

todzi - obszar 
o powierzchni 14 ha 
ograniczony ulicami: 
Ogrodow'l, Gdansk'l, 

srodki Liczba budynk6w legion6w, (zabezpieczone 4.49.2 
Cmenta rn'l wraz Miastot6di Miasto t6ai 

2017-
wWPF 

wtasne, 
K bid bid bid 

poddanych 
(1.1.2.23) 2023 srodki dziataniom z pierzejami po 134030,321) 

zewntitrzne rewitalizacyjnym drugiej stronie ww. 
ulie -7 (e) (5) Cel: 

Przestrzen i 
srodowisko -
rewitalizacja 
sr6dmiescia 
Rewitalizacja 

Obszarowa Centrum 
todzi-obszar 

o powierzchni 7 ha 

ograniczony ulicami: 

Ogrodow'l, 
Zachodni'l, 

legion6w, Gdanskq 51740,00 srodki Liczba budynk6w 
4.50.1 wraz z pierzejami po 

Miasto t6di Miasto t6di 
2017- (zabezpieczone wtasne, 

K 364 296 n/d 
poddanych 

(1.1.2.26) drugiej stronie ww. 2023 wWPF srodki dziataniom 
ulie - 8 (a) (8) Cel: 1842,975) zewntitrzne rewita lizacyj nym 

Infrastruktura 
i srodowisko-
rewitalizacja 

(rozumiany r6wniei: 
jako: Rewitalizacja 

Obszarowa Centrum 
todzj - Projekt 8) 
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Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 

todzi - obszar 
a powierzchni 7 ha 

ograniczony ulicami: 
Ogrodowq, 
Zachodniq, 

legion6w, Gdanskq 
(zabezpieczone 

srodki liczba budynk6w 
4.50.2 wraz z pierzejami po 

Miasto t.6di Miasto t6di 
2017-

wWPF 
wtasne, 

K bId bId bId 
poddanych 

(1.1.2.27) drugiej stronie ww. 2023 
50064,966) 

srodki dziataniom 
ulie - 8 (e) (9) Cel: zewnEi!trzne rewitalizacyjnym 

Przestrzen i 
srodowisko -
rewitatizacja 

(rozumiany r6wniei 
jako: Rewitalizacja 

Obszarowa Centrum 
todzi - Projekt 8) 

Termomodernizacja srodki 
liczba budynk6w 

4.51 
budynk6w 

Osoby fizyczne 
2015-

238358 
wtasne, 

D 74779 60759 n/d poddanyeh mieszkalnych 
-

srodki 2025 
termomodernizacji jednorodzinnych zewnEi!trzne 

Wymiana ir6det srodki 

4.52 
ciepfa na bardziej 

Osoby fizyczne 
2015-

217594 
wfasne, 

D 87038 87083 n/d liczba wymienionych 
przyjazne 

-
2025 srodki ir6det ciepta 

srodowisku zewnEi!trzne 
likwidacja kott6w na 

paliwo state 
i podtqczenie do 

srodki liczba budynk6w sieci ciepfowniczej/ 
2015- wtasne, podtqczonych do 4.53 gazowniczej - Osoby fizyczne - 217594 

srodki 
D 87038 87083 n/d 

sieci ciepfowniczej/ w za leinosci ad 2025 

moiliwosci zewn~trzne gazowej 

technicznych 
i infrastrukturalnych 

Montai 
srodki indywidualnych 

2015- wtasne, liczba nowych 4.54 instalacji Osoby fizyczne - 311579 
srodki 

D 18695 15180 18695 
instalacji OZE odnawialnych ir6det 

2025 

energii zewnEi!trzne 
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Termomodernizacja 
Robotnicza Robotnicza srodki 

budynku 
Sp6tdzielnia Sp6tdzielnia 2015- wtasne, 

Liczba budynk6w 
4.55 mieszkalnego 384 5 102 83 n/d poddanych 

wielorodzinnego 
Mieszkaniowa Mieszkaniowa 2022 srodki 

termomodernizacji 
przy ul. Ketlinga 9 

"BAWEtNA" "BAWEtNA" zewnt:;trzne 

Termomodernizacja 
budynku Robotnicza Robotnicza srodki 

Liczba budynk6w 
4.56 

mieszkalnego Sp6tdzielnia Sp6tdzielnia 2015-
1186 

wtasne, 
5 361 293 n/d poddanych 

wielorodzinnego Mieszkaniowa Mieszkaniowa 2022 srodki 
termomodernizacji 

przy "BAWEtNA" "BAWEtNA" zewn/itrzne 
ul. Zakfadowej 62 

Termomodernizacja 
Robotnicza Robotnicza srodki 

budynku 
Sp6tdzielnia Sp6fdzielnia 2015- wlasne, 

liczba budynk6w 
4.57 mieszkalnego 1121 5 353 287 n/d poddanych 

Mieszkaniowa Mieszkaniowa 2022 srodki 
wielorodzinnego 

"BAWEtNA" "BAWEtNA" zewn~trzne 
termomodernizacji 

przy ul. Gorkiego 24 

Termomodernizacja 
Robotnicza Robotnicza srodki 

budynku 
Sp6tdzieinia Sp6tdzielnia 2015- wtasne, 

Liczba budynk6w 

4.58 mieszkalnego 
Mieszkaniowa Mieszkaniowa 2022 

969 
srodki 

5 315 255 n/d poddanych 

wielorodzinnego 
"BAWEtNA" IIBAWEtNA" zewn~trzne 

termomodernizacji 

przy ul. Gorkiego 26 

Termomodernizacja 
Robotnicza Robotnicza srodki 

budynku 
Sp6tdzielnia Sp6tdzielnia 2015- wtasne, 

liczba budynk6w 

4.59 mieszkalnego 
Mieszkaniowa Mieszkaniowa 2022 

924 
srodki 

5 299 243 n/d poddanych 

wielorodzinnego 
"BAWEtNA" "BAWEtNA" zewnt:;trzne 

termomodernizacji 

przy ul. Gorkiego 28 

Termomodernizacja 
budynku Robotnicza Robotnicza srodki 

Liczba budynk6w 
4.60 

mieszkalnego Sp6tdzielnia Sp6tdzielnia 2015-
488 

wtasne, 
5 111 90 n/d poddanych 

wielorodzinnego Mieszkaniowa Mieszkaniowa 2022 srodki 
termomodernizacji 

przy "BAWEtNA" "BAWEtNA" zewnlitrzne 
ul. Bydgoskiej 42 

Termomodernizacja 
budynku srodki 

mieszkainego Wsp61nota Wsp61nota 
2015-

wtasne, Liczba wymienionych 
4.61 wielorodzinnego Mieszkaniowa Mieszkaniowa 501 srodki K 26 21 n/d instalacji centralnego 

2018 
przy ul. Jaracza 6 Jaracza 6 Jaracza 6 zewn~trzne, ogrzewania 

(wymiana Instalacji kredyt 
e.O. I e.W.U) 
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Termomodernizacja 
budynku 

mieszkalnego 
wielorodzinnego 

srodki przy ulicy Jaracza 6 
Wsp61nota Wsp61nota wtasne, Liczba budynk6w 

4.62 
(remont elewacji 

Mieszkaniowa Mieszkaniowa 
2019-

600 srodki 5 30 25 n/d poddanych z oCiepJeniem 2022 
prawej of icy ny, Jaracza 6 Jaracza 6 zewn~trzne, termomodernizacji 

rozpocz~cie 
kredyt 

remontu elewacji 
budynku 

frontowego) 

Termomodernizacja 
budynku 

mieszkalnego 
wielorodzinnego 

przy ulicy Jaracza 6 
srodki (kontynuacja prac 

Wsp61nota Wsp61nota wtasne, Liczba budynk6w 
4.63 

zwiqzanych 
Mieszkaniowa Mieszkaniowa 

2023-
300 srodki D 30 25 n/d poddanych z remontem 2025 

budynku 
Jaracza 6 Jaracza 6 zewn~trzne, termomodernizacji 

frontowego, kredyt 

wymiana 
nawierzchni 

podw6rka, wymiana 
instalacji w ziemi) 

Termomodernizacja 
Wsp61nota Wsp61nota kredyt BGK, Liczba budynk6w 

4.64 
budynku Wsp61noty 

Mieszkaniowa Mieszkaniowa 
2015-

200 WFOSiGW K 33 27 n/d poddanych Mieszkaniowej przy 2018 
ul. 5kalnej 24 

Prestii Prestii: wtodzi termomodernizacji 

T ermomodernizacja 
Wsp61nota Wsp61nota kredyt BGK, Liczba budynk6w budynku Wsp61noty 2015-4.65 Mieszkaniowa Mieszkaniowa 420 WFOSiGW K 61 50 n/d poddanych Mieszkaniowej przy 

Prestii: Prestii: 
2018 

wtodzi termomodernizacji ul. Skalnej 26/28 
Termomodernizacja 

Wsp61nota Wsp61nota kredyt BGK, Liczba budynk6w 
4.66 

budynku Wsp61noty 
Mieszkaniowa Mieszkaniowa 

2015-
270 WFOSiGW K 98 80 n/d poddanych Mieszkaniowej przy 2018 

ul. 5kalnej 31/35 
Prestii: Prestii: wtodzi termomodernizacji 
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Wymiana drzwi, 
docieplenie stropu 

ostatniej 
kondygnacji oraz 

izolacja scian Wsp61nota Wsp61nota 
2015-

kredyt BGK, Liczba budynk6w 
4.67 fundamentowych Mieszkaniowa Mieszkaniowa 

2018 
160 WFOSiGW K 62 50 n/d poddanych 

w budynku Prestii Prestii. wtodzi termomodernizacji 
Wsp61noty 

Mieszkaniowej przy 
ul. Rewolucji 1905 r. 

24 
Termomodernizacja 
budynku Wspolnoty Wsp61nota Wsp61nota 

2015- kredyt BGK, Uczba budynk6w 
4.68 Mieszkaniowej przy Mieszkaniowa Mieszkaniowa 

2018 
150 WFOSiGW K 77 63 n/d poddanych 

ul. Rewo[ucji 1905 r. Prestii. Prestii. wtodzi termomodernizacji 
90 

Termomodernizacja 
Wsp61nota Wsp61nota kredyt BGK, Liczba budynk6w 

4.69 
budynku Wsp61noty 

Mieszkaniowa Mieszkaniowa 
2015-

500 WFOSiGW K 141 115 n/d poddanych Mieszkaniowej przy 
Prestii Prestii: 

2018 
wtodzi termomodernizacji ul. Legion6w 17 

Termomodernizacja 
Wsp61nota Wsp61nota kredyt BGK, Liczba budynk6w 

4.70 
budynku Wsp61noty 

Mieszkaniowa Mieszkaniowa 
2015-

600 WFOSiGW K 174 141 n/d poddanych Mieszkaniowej przy 
Prestii: Prestii: 

2018 
wtodzi termomodernizacji ul. Pr6chnika 7 

Termomodernizacja 
budynku Wsp61noty Wsp61nota Wsp61nota 

2015-
kredyt BGK, Liczba budynk6w 

4.71 Mieszkaniowej przy Mieszkaniowa Mieszkaniowa 200 WFOSiGW K 56 45 n/d poddanych 
ul. Limanowskiego Prestii: Prestii. 

2018 
wtodzi termomodernizacji 

193 
Termomodernizac]a 
budynku Wsp61noty Wsp61nota Wsp61nota 

2015-
kredyt BGK, Liczba budynk6w 

4.72 Mieszkaniowej przy Mieszkaniowa Mieszkaniowa 200 WFOSiGW K 58 47 n/d poddanych 
ul. Limanowskiego Prestii Prestii: 

2018 
wtodzi termomodernizacji 

195 
Termomodernizacja 

Wsp61nota Wsp61nota kredyt BGK, Liczba budynk6w 
4.73 

budynku Wsp61noty 
Mieszkaniowa Mieszkaniowa 

2015-
430 WFOSiGW K 93 75 n/d poddanych Mieszkaniowej przy 

Prestii Prestii: 
2018 

wtodzi termomodernizacji ul. Jaracza 69 

4.74 
Termomodernizacja Wsp61nota Wsp61nota 2015-

1400 
srodki 

K 231 188 n/d 
Liczba budynk6w 

budynku Mieszkaniowa Mieszkaniowa 2018 wtasne, poddanych 
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mieszkalnego Wsehodnia 51 Wsehodnia 51 srodki termomodernizaeji 
wielorodzinnego zewn~trzne, 

przy kredyt 
ul. Wsehodniej 51 
(m.in. wymiana 

okienek 
stryehawyeh, 
instalaeja e.a. 
j e.w.u. z sieei, 

acieplenie seian, 
oeieplenie stropu, 
likwidaeja zsyp6w, 
wymiana drzwi do 

klatek) 
Termomodernizaeja 

budynku 
mieszkalnega 

wielorodzinnega 
przy 

srodki ul. Wsehadniej 51 
wtasne, Liezba budynk6w 

4.75 
(m.in. kantynuaeja Wsp61nata Wsp61nata 2019-

600 srodki S 231 188 n/d poddanych remantu elewaeji od Mieszkaniowa Mieszkaniawa 2022 
podw6rza, remant zewn~trzne, termamadernizaeji 

zabytkowej klatki kredyt 

w budynku 
frontowym, remant 

elewacji budynku 
frontowega) 

Termomodernizacja 
budynku 

mieszkalnega 
wielorodzinnego 

przy srodki 
uJ. Wschodniej 51 

Wsp61nota Wsp61nota 2023-
wtasne, Liczba budynk6w 

4.76 (m.in. kontynuacja 100 srodki D 231 188 n/d poddanych Mieszkaniowa Mieszkaniowa 2025 prac zwiqzanych zewn~trzne, termomodernizacji 
z remontem kredyt 

budynku 
frontowega, 

wymiana 
nawierzchni 
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podw6rka) 

Termomodernizacja 
budynku 

mieszkalnego 
wielorodzinnego 

przy srodki 
ul. Zachodniej 69 wtasne, Liczba budynk6w Wsp61nota Wsp61nota 2015-

111 90 n/d poddanych 4.77 (m.in. wymiana 450 srodki K Mieszkaniowa Mieszkaniowa 2018 
termomodernizacji Instalacji c.o., c.w.u zewn~trzne, 

i ocieplenie kredyt 
przeswitu 

bramowego, remont 
klatki, remont 

piwnicy) 
Termomodernizacja 

budynku 
mieszkalnego 

wielorodzinnego 
srodki przy 

wtasne, Liczba budynk6w ul. Zachodniej 69 Wsp61nota Wsp61nota 2019-
600 srodki 5 111 90 n/d poddanych 4.78 

(m.in. remont Mieszkaniowa Mieszkaniowa 2022 
termomodernizacji zewn~trzne, elewacji 

kredyt z dociepleniem 
budynku 

frontowego i lewej 
oficyny) 

Termomodernizacja 
budynku 

mieszkalnego 
wielorodzinnego 

przy 
srodki u1. Zachodniej 69 

wtasne, Liczba budynk6w (m.in. kontynuacja Wsp61nota Wsp61nota 2023-
100 srodki D 111 90 n/d poddanych 4.79 

prac zwiqzanych Mieszkaniowa Mieszkaniowa 2025 
termomodernizacji zewn~trzne, z remontem 

kredyt budynku 
frontowego, 

wymiana 
nawierzchni 
podw6rka) 
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Remont dachu Zarzqd Zarzqd Liczba budynk6w 
4.83 

w budynku Nieruchomosci Nieruchomosci 2015-
200 

srodki 
K 478 388 n/d poddanych 

mieszkalnym przy Wojew6dztwa Wojew6dztwa 2018 wlasne 
termomodernizacji 

ul. Sienkiewicza 3 t6dzkiego t6dzkiego 

Termomodernizacja Zarzqd Zarzqd srodki liczba budynkow 
4.84 

budynku Nieruchomosci Nieruchomosci 2019-
50000 

wtasne, RPO 
5 478 388 n/d poddanych 

mieszkalnego przy Wojew6dztwa Wojew6dztwa 2022 Wt2014-
termomodernizacji 

ul. Sienkiewicza 3 t6dzkiego t6dzkiego 2020 

Wymiana stolarki Zarz<ld Zarzqd 
Liczba budynkow 

4.85 
w budynku Nieruchomosci Nieruchomosci 2023-

150 
srodki 

D 478 388 n/d poddanych 
mieszkalnym przy Wojew6dztwa Wojew6dztwa 2025 wtasne 

termomodernizacji 
ul. Sienkiewicza 3 t6dzkiego t6dzkiego 

Remont dachu 
w zespole budynkow 

ZarzCJ.d ZarzCJ.d srodki 
mieszkafnych 

Nieruchomosd Nieruchomosci 2015- wtasne, RPO 
Liczba budynk6w 

4.86 zabytkowych 1000 5 178 144 n/d poddanych 
i uzytkowych przy 

Wojew6dztwa Wojew6dztwa 2018 Wt2014-
termomodernizacji 

uf. Afeksandrowskiej 
t6dzkiego t6dzkiego 2020 

159 
Wymiana stolarki 

w zespole budynk6w 
ZarzCJ.d ZarzCJ.d srodki 

mieszkalnych Liczba budynk6w 
4.87 zabytkowych 

Nieruchomosci Nieruchomosci 2019-
100 

wtasne, RPO 
5 178 144 n/d poddanych 

i uzytkowych przy 
Wojew6dztwa Wojew6dztwa 2022 Wt2014-

termomodernizacji 
ul. Aleksandrowska 

t6dzkiego t6dzkiego 2020 

159 
Remont elewacji 

w zespole budynk6w 
ZarzCJ.d ZarzCJ.d srodki 

mieszkalnych 
Nieruchomosd Nieruchomosci 2023- wtasne, RPO 

Liczba budynk6w 
4.88 za bytkowych 300 D 178 144 n/d poddanych 

i uzytkowych przy 
Wojew6dztwa Wojew6dztwa 2025 Wt2014-

termomodernizacji 
ul. Aleksandrowska 

t6dzkiego t6dzkiego 2020 

159 
Budowa instalacji 
c.o., C.w.U. i w~zta 

Wsp61nota Wsp61nota srodki Liczba 
4.90 

cieplnego, 
Mieszkaniowa Mieszkaniowa 

2016-
1300 wtasne, POliS K 2340 850 n/d zmodernizowanych 

podtCJ.czenie do sled 
tadi tadi 

2018 
2014-2020 w~zt6w cieplnych 

clepta systemowego, 
docieplenie 
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stropow, wymiana 
oswietlenia na 

energooszcz~dne 

(w cz~sciach 
wspolnych) 

Docieplenie scian 
5M 5M Liczba budynkow zewn~trznych Srodki 4.93 

w budynku przy "Towarzystwo "Towarzystwo 2017 220 
wtasne 

K 68 55 n/d poddanych 

ul. Zeromskiego 90 
Lokator" Lokator" termomodernizacji 

srodki 
wtasne, 

kredyt BGK, 
Racjonalizacja WFOSiGW 
zuiycia energii wtodzi, 
w budynkach Spotdzielnia Spotdzielnia 

2017-
dotacja Liczba budynkow 

4.94 mieszkalnych Mieszkaniowa Mieszkaniowa 
2021 

25000 Urz~du 5 1410 1146 n/d poddanych 
Spotdzielni "Karolew" "Karolew" Miasta todzi termomodernizacji 

Mieszkaniowej w ramach 
"Karolew" w todzi likwidacji 

niskiej emisji, 
RPOWt 

2014-2020 
Termomodernizacja Wspolnota 

srodki budynku Wsp61noty Mieszkaniowa 
HNPTwoj 2019- wtasne, Liczba budynkow 

4.95 Mieszkaniowej Nieruchomosci 
Zarzqdca 2020 

110 
srodki 

K bId bId n/d poddanych 
Nieruchomosci 1 Maja 91 termomodernizacji 

1 Maja 91 w todzi wtodzi zewn~trzne 

Termomodernizacja Wspolnota 
srodki budynku Wspolnoty Mieszkaniowa 

HNPTw6j 2019- wtasne, liczba budynkow 
4.96 Mieszkaniowej Nieruchomosci 

Zarzqdca 2020 
385 

srodki 
K bId bId n/d poddanych 

Nieruchomosci Gdanska 20 termomodernizacji 
Gdariska 20 w todzi wtodzi zewn~trzne 

Termomodernizacja Wsp61nota 
srodki budynku Wsp61noty Mieszkaniowa 

HNPTwoj 2019- wtasne, Liczba budynk6w 
4.97 Mieszkaniowej Nieruchomosci 71 K bId bId n/d poddanych 

Nieruchomosci Kalinowa 30 
Zarzqdca 2020 srodki 

termomodernizacji 
Kalinowa 30 w todzi wtodzi zewn~trzne 

Atmoterm SA 2019 S t ron a 1177 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta t.odzi 

Termomodernizacja 
Wsp61nota 

budynku Wsp61noty 
Mieszkaniowa srodki 

liczba budynk6w 
4.98 Mieszkaniowej 

NieruchomoSci 
HNPTw6j 2019-

371 
wtasne, 

K bId bId n/d poddanych Nieruchomosci 
Pomorska 91 Zarz<;!dca 2020 srodki 

termomodernizacji Pomorska 91 
w todzi zewn~trzne 

wtodzi 

Termomodernizacja Wsp61nota 
srodki budynku Wsp61noty Mieszkaniowa 

HNPTw6j 2019- wtasne, Liczba budynk6w 
4.99 Mieszkaniowej Nieruchomosci wg kosztorysu K bId bId n/d poddanych 

Nieruchomosci Pr6chnika 9 
Zarz<;!dca 2020 srodki 

termomodernizacji 
Pr6chnika 9 w todzi wtodzi zewn~trzne 

Termomodernizacja 
Wsp61nota 

budynku Wsp61noty 
Mieszkaniowa srodki 

liczba budynk6w 
4.100 Mieszkaniowej 

Nieruchomosci 
HNPTw6j 2019-

47 wtasne, 
K bId bId n/d poddanych Nieruchomosci 

Sw. Franciszka 
Zarz<;!dca 2020 srodki 

termomodernizacji Sw. Franciszka 
z Asyiu w todzi zewn~trzne 

z Asyiu 31 w todzi 

Termomodernizacja 
Wsp61nota 

budynku Wsp61noty 
Mieszkaniowa srodki 

liczba budynk6w 
4.101 

Mieszkaniowej 
Nieruchomosci 

HNPTw6j 2019-
wg kosztorysu 

wtasne, 
K bId bId n/d poddanych Nieruchomosci 

Wi~ckowskiego 
Zarz<;!dca 2020 srodki 

termomodernizacji Wi~ckowskiego 38 
38 wtodzi zewn~trzne 

wtodzi 

Termomodernizacja 
Wsp61nota 

budynku Wsp61noty 
Mieszkaniowa srodki 

Liczba budynk6w 
4.102 

Mieszkaniowej 
Nieruchomosci 

HNPTw6j 2019-
wg kosztorysu 

wtasne, 
K bId bId n/d poddanych Nieruchomosci 

Wi~ckowskiego 
Zarz<;!dca 2020 srodki 

termomodernizacji Wi~ckowskiego 72 
72 wtodzi zewn~trzne 

wtodzi 

Termomodernizacja 
Wsp61nota 

budynku Wsp61noty 
Mieszkaniowa srodki 

liczba budynk6w 
4.103 

Mieszkaniowej 
Nieruchomosci 

HNPTw6j 2019-
wg kosztorysu 

wtasne, 
K bId bId n/d poddanych Nieruchomosci 

tomiynska 
Zarz<;!dca 2020 srodki 

termomodernizacji tomiynska 16 
wtodzi zewn~trzne 

wtodzi 

Racjonalizacja 
srodki zuiycia energii t6dzka t6dzka 

wtasne, RPO Liczba budynk6w 
4.104 w budynku Sp6tdzielnia Sp6tdzielnia 2019 970 

WU014-
K 161 67 n/d poddanych 

mieszkalnym przy Mieszkaniowa Mieszkaniowa 
2020 termomodernizacji 

ul. POW 36/38 
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w t.odzi 

Racjonalizacja 
zuzycia energii 

srodki w budynkach t6dzka t6dzka 
wtasne, RPO 

Uczba budynk6w 
4.105 mieszkalnych przy Sp6tdzielnia Sp6tdzielnia 2019 900 

Wt2014-
K 590 209 n/d poddanych 

ul. 5kfadowej 16/18, Mieszkaniowa Mieszkaniowa 
2020 

termomodernizacji 

20/24 i 26/28 
wtodzi 

Przebudowa 
instalacj"1 deptej 
wody uiytkowej, srodki 
likwidacja term Spotdzielnia Sp6tdzielnia 

2020-
wtasne, Liczba budynkow 

4.106 gazowych i Mieszkaniowa Mieszkaniowa 100 kredyt, 0 24 B n/d poddanych 
przebudowa w~zta "KLONOWA" "KLONOWA" 

2021 
srodki modernizacji 

(u1. Wojska zewn~trzne 

Polskiego 10BA, 
tadi) 

Przebudowa . 

instalac)i cieptej 
srodki 

wody uiytkowej, 
Sp6fdzielnia Sp6tdzielnia wtasne, liczba budynkow 

4.107 
likwidacja term 

Mieszkaniowa Mieszkaniowa 
2020-

110 kredyt, 0 31 11 n/d - poddanych gazowych i 
"KLONOWA" IIKLONOWA" 

2021 
srodki modernizacji 

przebudqwa wE;:zta 
(ul. Hipoteczna 

zewn~trzne 

18/22, tadi) 
- - - - -- -

Ogranlczenle emlSJogennoscl z transportu 
-- - -- -- ~~- - - - - - ----

Przebudowa uktadu 
drogowego wok6t 
Multimodalnego 

(zabezpieczone 
Dtugosc 

5.1 Dworca t6dz - 2010- budiet przebudowanych 
Miasto t.6dz Miasto t.6dz wWPF K 44 13 n/d (1.3.2.76) Fabryczna Cel: 2021 miasta t.odzi drag (droga 2KDY 

Gospodarka 
69025,939) 

ok. 80 m) 
i infrastruktura -

Nowe Centrum todzi 
Budowa uktadu dr6g 

rowerowych na 
(zabezpieczone 

55 terenie Miasta eel: 2008- bud;e! 
(1.3.2.16) Przestrzen 

Miasto t6di Miasto t.6dz 
2020 

wWPF 
miasta todzi 

K 2100 600 n/d Dtugosc nowych dr6g 

i srodowisko-
79304,936) 

Miasto 
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zrownowaionej 
komunikacji 

Przebudowa 
ul. Zygmunta na ode. 

od ul. Kolumny do 
rzeki Olechowki 

5.6 
i budowa chodnika 

2015-
(zabezpieczone 

budiet Dtugosc 

(1.3.2.78) 
w ul. Kolumny Cel: Miastot6di Miasto t6di 

2020 
wWPF 

miasta todzi 
K 158 45 n/d przebudowanych 

Przestrzen 9996,706) dr6g 
i srodowisko -

Miasto 
zrownowaionej 

komunikacji 
przebudowa drog na 
osiedlu Sikawa Cel: 

5.7 
Przestrzen 

2015-
(zabezpieczone 

budiet 
Dtugosc 

(1.3.2.73) 
i srodowisko- Miasto t6di Miasto t6di 

2019 
wWPF 

miasta todzi 
K 243 70 n/d przebudowanych 

Miasto 38147,224) drog 
zr6wnowaionej 

komunikacji 

Budowa dojazdu do 
w~zta "Brzeziny" na 

autostradzie A-l (22) 

eel: Gospodarka 
i infrastruktura- 295000,00 srodki 

5.8 Funkcjonalna 
Miasto t6di Miastot6di 

2015- (zabezpieczone wtasne, 
K 6 n/d Dtugosc nowych dr6g (1.3.2.3) metropolia t6dzka 2019 wWPF srodki 

20 

w petni 4185,518) zewn.;trzne 
wykorzystujqca 

potoienie w 
centrum Europy 

i kraju 

Zakup samochodu Wojew6dzki WOjew6dzki 
osobowego dla ZarzCjd ZarzCjd 

5.12 
Wojew6dzkiego Melioracji Melioracji 2019-

80 
srodki 

5 1 0 n/d Liczba zakupionych 
ZarzCjdu Melioracji i Urzqdzen i UrzCjdzen 2022 wtasne pojazd6w 

i UrzCjdzen Wodnych Wodnych Wodnych 
wtodzi wtodzi wtodzi 
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Zakup pojazd6w 
srodki technicznych l6dzki Rynek l6dzki Rynek 

2015- wtasne, Liczba zakupionych 5.14 eJektrycznych typu Hurtowy Hurtowy 60 K 2 1 n/d 2018 srodki pojazd6w melex dJa tRH Zjazdowa S.A. Zjazdowa S.A. 
zewn~trzne Zjazdowa S.A. 

Budowa drogi 
podziemnej wraz 
z ptytij rynku Net 

srodki 
5.15 i parkingiem pod 

2017-
(zabezpieczone 

wtasne, rynkiem - "R" eel: Miastot6di. Miasto t6di wWPF D bId bId n/d Dtugosc nowych dr6g (1.3.2.5) 
Gospodarka 

2020 
91271,256) 

srodki 

i infrastruktura - zewn'itrzne 

Nowe Centrum 
lodzi19O 

Budowa dojazdu do 

wlizta 
autostradowego 
"Romanow" na 

autostradzie Al-
Budowa III Etapu 

Trasy G6ma (*) (23) 80000,00 srodki 
5.16 eel: Gospodarka 

Miasto t6di Miasto t6di 
2015- (zabezpieczone wtasne, 

5 158 45 n/d Dtugosc nowych drag (1.3.2.4) i infrastruktura- 2019 wWPF srodki 
Funkcjonalna 2179,615) zewn~trzne 

metropolia t6dzka 

w petni 

wykorzystujqca 
potoienie 

w centrum Europy 

i kraju 

Kompleksowy 
program integracji 

sieci 
634930,00 srodki Dtugosc nowych lub 5.17 niskoemisyjnego 

2016- (zabezpieczone wfasne, przebudowanych linii (1.1.1.29, transportu Miasto t6di Miasto t6di 
2022 wWPF srodki 

5 1750 500 n/d 
tramwajowych 1.1.2.8) pubricznego 

712895,172) zewn~trzne (ok. is km) w metropolii f6dzkiej 

wraz z zakupem 

taboru do obsfugi 

190 Brak moiliwosci oszacowania efekt6w ekologicznych ze wzgh;du no zbyt malq ilose danych dotyczqcych prowadzonej inwestycji. 
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trasy W-Z oraz 
innych linii 

komunikacyjnych 
i modernizacjq 

zajezdni 
tramwajowych 

w todz; (36) Cel: 
Przestrzen 

j srodowisko-
Miasto 

zr6wnowaionej 
komunikacji 
Rozbudowa 

ul. Rokicinskiej 
w todzi na odcinku 
od ul. Malowniczej 
do granic miasta 

5.18 
(35) Cel: Gospodarka 39740,000 srodki 

Dlugosc 
(1.1.1.97, 

i infrastruktura -
Miasto t6di Miastot6di 

2017- (zabezp·leczone wtasne, 
K 63 18 n/d przebudowanych 

1.1.2.41) 
Funkcjonalna 2019 wWPF srodki 

dr6g 
metropolia f6dzka 40611,415) zewne:trzne 

w petni 
wykorzystujqca 

pofoienie 
w centrum Europy 

i kraju 
Zakup pojazd6w srodki 

5.19 
elektrycznych na Port Lotniczy Port Lotniczy 2018-

2000 
wlasne, 

5 3570 1020 n/d Liczba zakupionych 
potrzeby Portu t6di Sp. z 0.0. t6di Sp. z 0.0. 2022 srodki pojazd6w 
lotniczego t.6di zewne:trzne 

Miejskie Miejskie 
Przedsie:biorstw Przedsie:biorstw srodki 

5.21 
Zakup 24 autobus6w a a 

2018 17820 
wtasne, 

K 1680 480 n/d Liczba zakupionych 
mini Komunikacyjne Komunikacyjne srodki pojazd6w 

w t.odzi Sp. w t.odzi Sp. zewne:trzne 
zo.o. zo.o. 
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Miejskie Miejskie 
RPQWl 

2014-2020, 
Zakup 121 

Przedsifi;biorstw Przedsi~biorstw 
POliS 2014-

5.22 zeroemisyjnych 
0 0 2019-

wg kosztorysu 2020, srodki K 8470 2420 n/d Uczba zakupionych 

autobusow 
Komunikacyjne Komunikacyjne 2025 

Samorz~du 
pojazdow 

wtodzi Sp. wtodzi Sp. 
Terytorialne-

z 0.0. ZO.O. 
go 

t6dzki rower miejski 
eel: Przestrzen 

(zabezpieczone Uczba 
10.28 i srodowisko- 2016- budi:et 

(1.3.1.13) Miasto 
Miasto t6di Miasto t6di 

2023 
wWPF 

miasta tadzi 
5 1750 500 n/d wybudowanych stacji 

zrownowazonej 
39814,888) rowerowych 

komunikacji 

Program 
niskoemisyjnego 

transportu 
miejskiego - zakup 

17 autobus6w 
elektrycznych wraz 

60380,00 
srodki 

Dtugosc 
10.31 z wybudowaniem 2018- wfasne, 

(1.3.1.21) infrastruktury 
Miasto t6di: Miasto t6di 

2021 
(zabezpieczone 

srodki 
K 19 6 n/d przebudowanych 

niezb~dnej do ich 
wWPF60,00) 

zewn~trzne 
drag 

obsfugi eel: 

Przestrzen 

i srodowisko Miasto 

zrawnowazonej 

komunikacji 

Budowa 

i przebudowa linii 

tramwajowej 

wul. Wojska 

Po[skiego na odc. od 

10.42 
ul. Franciszkanskiej 760000,00 srodki 

Dtugosc nowych lub 

(1.1.1.12, 
do ul. Strykowskiej 

Miastot6di. Miasto t6di 
2017- (zabezpieczone wfasne, RPO 

S 35 10 n/d przebudowanych linii 

1.1.2.1) 
wraz z przebudowq 2021 wWPF Wt2014-

komunikacji miejskiej 
ukfadu drogowego 113160,00) 2020 

i niezb~dnej 
infrastruktury oraz 

budoWq pofqczenia 

tramwajowego 

wzdfuz 

Atmoterm SA 2019 Strona 1183 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

ul. 5trykowskiej 
z przystankiem tKA 
rodi - Marysin (*) 

(21) eel: Przestrzen 
i Srodowisko -

Miasto 
zrownowaionej 

komunikacji -

Zakup 18 autobusow MPK-t6di Sp. MPK-t6di Sp. 2019- srodki 
Liczba nowych 

10.45 12301 S 173 43 n/d pojazd6w 
mini Z 0.0. lO.O. 2020 wtasne 

niskoemisyjnych 
Zakup inwestycyjny 
5 szt. e-Arnbulans6w 
sanitarnych typu ,,5" 

Wojew 6dzka Wojewodzka 
dotacja 

przeznaczonych do 
Stacja Stacja 

z Budietu 
Liczba nowych 

10.46 
obstugi 

Ratownictwa Ratownictwa 
2019-

4600 
Panstwa, 

S 48 12 n/d pojazdow 
rnieszkar1c6w 

Medycznego w Medycznego w 
2020 budi.et woje-

niskoemisyjnych 
rn. todzi wraz ze w6dztwa 

stacjami tadowania 
todzi todil 

t6dzkiego 
pojazd6wenergiq 

elektrycznq 

Wymiana floty 
Zaktad Zaktad 

liczba nowych 
Wodociqgow Wodociqgow 2019- srodki 

10.47 samochodowej 
i Kanalizacji Sp. i Kanalizacji Sp. 2021 

15025 
wtasne 

S 384 96 n/d pojazd6w 
w ZWiK Sp. z 0.0 

z 0.0. z 0.0. 
niskoemisyjnych 

- - -- - - - - - -- - - - - - - - - - ----~ 

- -- -- -
~d~k~~la ek~!oglczna 

- - -~---~ - - - --- -- - --
Program Ksztatcenia 

zawodowego 16200,000 srodki lIose os6b biorqca 
7.4 i ustawicznego (25) 

Miasto t6di Miasto tedi 
2017- (zabezpieczone wtasne, n/d n/d n/d 

udziat w kursie 
(1.3.2.65) eel: Spoteczenstwo 2021 wWPF srodki 

S 
(6 projekt6w -

i kultura - t6di 4914,353) zewne:trzne 22450s6b) 
uczqca SiE,l191 

191 Dziafania systemowe dla kt6rych nie sq obliczane efekty. 
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Program Edukacji 
8836,000 srodki 

Ogolnej (24) Cel: 
7.5 

Spofeczer'lstwo Miasta t6di Miasta t6di 2017- (zabezpieczone wtasne, 
(1.3.2.64) 

i kultura -t6di 2020 wWPF srodki 

uczqca Si~192 2836,384) zewnEi;trzne 

Dziatania w ramach 
edukacji 

w ramach 
7.7 

ekologicznej 
Miasta t6di Miastot6di. 2019 srodk6w 

srodki 
z dziedziny 

wtasnych 
wtasne 

gospodarki 
odpadami193 

- - ----~- - -- ------- - -------~-" ------ - --~~--~-- --- -
suma 

-~----~ --~-- ----- -- ---- - --~-- ----~ 

192 Dziafania systemowe dID ktorych nie sq obJiczane ejekty. 
193 Dziafania systemowe dla kt6rych nie sq obJiczane e/ekty. 

7314034,48 -
- --_. -

Ilose os6b bior;~ca 

5 n/d n/d n/d 
udziat w kurSie 
(6 projektow -

21030sob) 

Ilose os6b biofqCych 

5 n/d n/d n/d 
udziat w dziataniach 

z edukacji 
ekologicznej 

-- ------- - ---------------~.----- ---
- 828570,00 547529,50 19269,00 -

- -----
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Poniiszy harmonogram zadan dfugoterminowych obejmuje zadania, ktore wskazana jednostka realizujqca planuje wykonac w poi:niejszym terminie jeieli zapJanowane 
lQstanq dodatkowe srodki wtasne na ich realizacj~. Dopisane lQstanq one w6wczas do harmonogramu rzeczowo - finansowego na podstawie aktualizacji dokumentu. 

Realizacja zadan, za kt6rych realizacj~ odpowiedzialne jest miasto tad, b~dzie moiliwa tylko w przypadku wprowadzenia takiego dzialania do budietu miasta todzi na dany 
rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Tabela 76. Harmonogram zadari dfugoterminowych miasta t.odzi. l94 

kod 
zadania 

4.108 

4.109 

nazwa dziatania 

Podt<}czenie budynku do 
ciepta systemowego 
z wykonaniem wE:zta 

dwufunkcyjnego, 
wykonaniem inst. c.o. 

ic.w.u., 
termomodernizacja 

budynku oraz 
cZE:sciowa wymiana 
stolarki okiennej -
ul. 

i 
ciepta systemowego 
z wykonaniem w~zta 

dwufunkcyjnego, 
wykonaniem inst. c.o. 

iC.w.u., 
termomodernizacja 

budynku oraz 
cz~sciowa wymiana 
stolarki okiennej -
ul. 9 

194 OpracDwanie wfasne. 

odpowiedzialny za 
jednostka zgtaszaj'lca 

reaH:z.ac3~ 

Miasto t6di/ 
Miasto t6dil Zarzqd 

Zarz<}d Lokali 
Miejskich 

Lokali Miejskich 

Miasto t.6dij 
Miasto t6di/ Zarz<}d 

Zarz<ld Lokali 
Miejskich 

Lokali Miejskich 

terrnin 
realizacji 

2020-
2027 

2020-
2027 

195 Typ zadania: K - kr6tkoterminowe, 5 - srednioterminowe, D - dfugoterminowe. 

szacunkowe 
\(Qszty 

[tys. zt] 

670 

550 

typ efekt 
wskainiki 

zl"6dto zadania efekt efekt wzrostu 
monitorowania 

finansowania IK, S, D) energetyczny ekologiczny produkcji 
", 

energii z OZE 
dziatania 

, .. _---_ .. 

[MWh/rokj [MgCOdrokj [MWh/rokJ 

srodki wtasne, Liczba budynk6w 
srodki D 2 1 n/d poddanych 

zewnE:trzne modernizacji 

srodki wtasne, Liczba budynk6w 
srodki D 2 2 n/d poddanych 

zewn~trzne modernizacji 
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kad 
zadania 

4.110 

4.111 

4.112 

nazwa dziatania 

Podf~czenie budynku do 
ciepla systemowego 
z wykonaniem w~zta 

dwufunkcyjnego, 
wykonaniem inst. c.o. 

iC.w.u., 
termomodernizacja 

budynku oraz 
cz~sciowa wymiana 
stolarki okiennej-

uL 28 Putku Strzelc6w 
Kaniowskich 50 

PodfClczenie budynku do 
ciepta systemowego 
z wykonaniem w~zta 

dwufunkcyjnego, 
wykonaniem inst. c.o. 

ic.w.u., 
termomodernizacja 

budynku oraz 
cz~sciowa wymiana 
stolarki okiennej -

ul. 28 Putku Strzelc6w 
Kaniowskich 48 

PodtClczenie budynku do 
clepta systemowego 
z wykonaniem w€;1zta 

dwufunkcyjnego, 
wykonaniem inst. c.o. 
i c.w.u. oraz cZ€;1sciowa 

wymiana stolarki 
okiennej -

odpowiedzialny za 

reaiizacjEl 

Miasto t6di/ 
Zarzqd Lokali 

Miejskich 

Miasto t6di/ 
Zarz'ld Lokali 

Miejskich 

Miasto t6di/ 
ZarzCld Lokali 

Miejskich 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

typ efekt 
wskainiki 

jednostka zgtaszaj<1ca 
termin szacunkowe zrodto zadania efekt efekt wzrostu 

monitorowania 
realizacji koszty finansowania (K, 5, OJ energetyczny ekologiczny produkcji 

1% 
energii z OZE 

dziatania 

[tys. ztJ [MWh/rokj [MgCOdrok] [MWhjrokj 

srodki wlasne, Liczba budynk6w 
Miasto t6di/ Zarz<ld 2020-

Lokali Miejskich 2027 
450 srodki D 1 1 n/d poddanych 

zewn~trzne modernizacji 

srodki wtasne, Liczba budynk6w 
Miasto t6di/ ZarzCld 2020-

490 srodki D 1 1 n/d poddanych 
Lokali Miejskich 2027 

zewne;trzne modernizacji 

Miasto t6di/ 2arz'ld 2020-
srodki wtasne, Liczba budynk6w 

490 srodki D 3 3 n/d poddanych 
Lokali Miejskich 2027 

zewne;trzne modernizacji 
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kod 
zadania 

6.4 

6.9 

6.13 

naZW3 dziafania 

Rozszerzenie .. 
kulturalnej eraz dziatan 

z zakresu edukacji 
artystycznej Teatru 

Powszechnego w todzi 
"R" eel: spoteczenstwo 

i kultura - kultura 

centralnego 

ogrzewania, wymiana 
okien parteru 

i pakiet6w szybowych 
na wyzszych 

kondygnacjach 
frontowej cz~sci 

budynku gt6wnego, 
docieplenie scian szatni 
od strony pofudniowej 
oraz wymiana wr6t do 
diwig6w towa rowych 

wTeatrze Wielkim 
wtodzi 

Docieplenie budynku 
Urz~du Miasta todzi 

przy 
ul. i 

odpawiedzialny za 

realizacj~ 

M"lasto t6di 

Teatr Wielki w 
lodzi 

Miastot6di 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

<Yo 

jednostka zgtaszajqca 
terrnin szacunkawe ir6dto zadania efekt 

realizacji kaszty finansQwania (K, S, D) energetyczny 
1% 

[tys. ztJ [MWh/rokJ 

srodki wtasne, 
Miasto t6di 

2018-
19769 srodki K bId 

2020 
zewn~trzne 

srodki wtasne, 
budiet 

Wojew6dztwa 
Teatr Wielki w todzi do 2030 4677 D 648 

t6dzkiego, 
RPO Wt2014-

2020 

Miasto t6di do 2030 480 srodkiwtasne D 1071 

196 Brak moiliwosci oszacowania e/ekt6w ekologicznych ze wzg/f;du na zbyt malq ilose danych dotyczqcych prowadzonej inwestycji. 

Atmoterm SA 2019 

efekt 
wskazniki 

efekt wzrostu 
monitorowania 

ekologiczny produkcji 
energij z OZE 

dzia{ania 

[MgC02/rokl [MWh/rokj 

Liczba budynk6w 

bId n/d 
poddanych 
dziataniom 

rewitalizacyjnym 

Liczba budynk6w 
596 n/d poddanych 

termomodernizacji 

Liczba budynk6w 
870 n/d poddanych 

termomodernizacji 

Strana 1188 



kad 
zadania 

6,14 

6.15 

6,16 

6.18 

6.28 

6,29 

nazwa dzialania 

,,-
budynku wraz 

z wymianq centralnego 
ogrzewania w t6dzkim 

Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Ksztatcenia 

Cz~sciowa wymiana 
instalacji centralnego 
ogrzewania - wymiana 

grzejnik6w w Domu 
I 4w i 

Wymiana instalacji 
centralnego ogrzewania 

w Centrum 
Administracyjnym Nr 4 
i w Domu Dziecka Nr 6 

I i 
Termomodernizacja 

Mfodzieiowy Osrodek 
Socjoterapii Nr 4 
w todzi - budynek 

Warsztat6w / 
Zasadniczej Szkoty 

Wymiana okien 
w budynku Centrum 

Ksztatcenia 
Ustawicznego 

Termomodernizacja 
wraz z wymianq 

instalacji centralnego 
ogrzewania w Centrum 

odpowiedzialnv za 

realizacj~ 

Miasto t6di 

Miasto t6di 

Miasto t6di 

Miasto t6di 

Miasto t6di 

Miasto tadi 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

typ 

jednostka zgfaszaj'lca 
termin szacunkowe ir6dto zadania efekt 

realizacji koszty finansowania (K, S, 0) energetyczny 
)9, 

[tys. zt] [MWh/rokJ 

t6dzkie Centrum 
Doskonalenia srodki wtasne, 
Nauczycieli do 2030 

wg 
srodki D 286 

i Ksztatcenia 
kosztorysu 

zewn~trzne 

Praktycznego 

Dom Dziecka Nr 4 do 2030 25 srodki wtasne D 24 

Centrum 
Administracyjnym do 2030 8 srodki wtasne D 70 

Nr4 

Mfodzieiowy srodki wtasne, 
Osrodek Socjoterapii do 2030 1500 srodki D 70 

Nr4 zewn~trzne 

Centrum Ksztatcenia srodki wtasne, 
Zawodowego do 2020 100 srodki D 26 

i Ustawicznego zewn~trzne 

Centrum srodki wtasne, 
Rehabilitacyjno- do 2030 16000 srodki D 1535 

Opiekur1cze zewn~trzne 

Atmoterm SA 2019 

efekt 
wskainiki 

efekt wzrostu 
monitorowania 

ekologiczny produkcji 
energii z OZE 

dziatania 

[MgC07./rok] [MWh/rokJ 

Liczba budynk6w 
232 n/d poddanych 

termomodernizacji 

liczba 
wymienionych 

19 n/d instalacji 
centralnego 

Uczba 
wymienionych 

57 n/d instalacji 
centralnego 
ogrzewania 

Uczba budynk6w 
57 n/d poddanych 

termomodernizacji 

Uczba budynk6w 

26 n/d 
poddanych 

termomodernizacji 
(6 budynk6w) 

Uczba budynk6w 
1247 n/d poddanych 

termomodernizacji 
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kad 
zadania 

6.31 

6.32 

6.33 

6.34 

6.35 

6.36 

6.37 

nazwa dziatania 

... 
Termomodernizacja 

budynk6w DPS 
"Wf6kniarz" (ocieplenie 

kian, dach6w 
i 

Instalacja paneli 
fotowoltaicznych 50 kW 

na Domu Pomocy 
Spotecznej przy 

dachu Domu Pomocy 
Spafecznej 

ul. 1 
Termomodernizacja 

wraz z przytqczeniem do 
lokalnej sieci c.a. 
i c.w.u. Centrum 

Medycznego im. dr. 
L. z 0.0. 

Termomodernizacja 
budynku wraz 

z instalacjq kolektoraw 
sfonecznych - Centrum 

Medyczne im. dr. 
L. 

Budowa instalacji 
fotowoltaicznej na 

Pfywalni "Wodny 

Budawa instalacji 
fotowoltaicznej na 

budynku 

odpowiedzialny za 
realizacj~ 

Miasto t.6di 

Miasto -tadi 

Miasta tadi 

Centrum 
Medycznym im. 
dr. L Rydygiera 

Sp. z 0.0. 

Centrum 
Medycznym im. 
dr. L. Rydygiera 

Sp. z 0.0. 

Miasto tadi 

Miasto tadi 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

tvp efekt 
wskainiki 

jednostka zgtaszaj<)ca 
term in szacunkowe ir6dto zadania efekt efekt wzrostu 

monitorowania 
realizacji k05zty finansowania (K, $, DJ energetycmy ekologiczny produkcjj 

195 energii z OZE 
dziatania 

[tY5. :dJ (MWh/rokl [MgC0 2 (rokj lMWh/rokj 

budiet 
Liczba budynk6w 

DPS "Wf6kniarz" do 2030 8400 
powiatu 

0 421 342 n/d poddanych 
termomodernizacji 

Domu Pomocy 
srodki wtasne, 

!lose nowych 
Spofecznej 

do 2030 400 srodki 0 148 120 148 
instalacji OZE 

zewn~trzne 

Demu Pamacy 
budiet miasta 

liczba budynk6w 
spatecznej ul. do 2030 38 

todzi 
0 159 129 n/d poddanych 

Dojazdowa 1 termomodernizacji 

Centrum 
srodki wtasne, Liczba budynkaw 

Medycznym im. dr. 2015- wg 
srodki 0 2340 850 n/d poddanych 

L. Rydygiera Sp. 2030 kosztorysu 
zewnt;:trzne termomodernizacji 

z 0.0. 

Centrum 
srodki wtasne, Liczba budynkaw 

Medycznym im. dr. 2015· wg 
srodki 0 193 156 n/d poddanych 

L. Rydygiera Sp. 2030 kosztorysu 
zewnt;:trzne termomodernizacji 

z 0.0. 

srodki wtasne, 
Ilose nowych 

MOSiR do 2030 200 srodki D 80 65 80 
instalacji OZE 

zewnt;:trzne 

srodki wtasne, 
MOSiR do 2030 150 sradki 0 60 49 60 

lIose nowych 

zewntitrzne 
instalacji OZE 
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i 
Przytqczenie do 

miejskiej sieci cieplnej 
srodki wtasne, lIose nowych 

6.38 
budynku Muzeum 

Miasto t6dz 
Muzeum Tradycji 

do 2030 40 srodki 0 24 24 n/d odbiorc6w ciepta 
Tradycji Niepodlegfosciowych 

zewn~trzne systemowego 
Niepodlegfosciowych 

ul. Gdanska 13 

Zakup i montaz 
instalacji kolektor6w 

srodki wfasne, 
6.41 

stonecznych na 
Miasto l6di 

Szkolne Schronisko 
db 2030 

wg 
srodki 0 20 16 20 

Ilose nowych 
Szkolnym Schronisku Mtodziezowe kosztorysu 

zewn~trzne 
instalacji OZE 

Mtodzieiowym w todzi 

Zakup i montai. 
instalacji kolektor6w 

srodki wtasne, 
6.42 

sfonecznych na 
Miastol6di 

Szkolne Schronisko 
do 2030 

wg 
srodki 0 20 16 20 

lIose nowych 
Szkolnym Schronisku Mtodziei.owe kosztorysu 

zewn~trzne 
instalacji OZE 

Mtodzieiowym w ladz! 
13 

Termomodernizacja Miejski Zesp6t wg budiet miasta 
Liczba budynk6w 

6.43 
budynku Zfobka Nr 24 

Miasto t6di 
itobk6w w todzi 

do 2030 
kosztorysu todzi 

0 82 66 n/d poddanych 

Termomodernizacja 
Politechnika wg 

srodki wtasne, Liczba budynk6w 
6.46 budynku 0-1 

t6dzka 
Politechnika t6dzka do 2030 

kosztorysu 
srodki 0 136 110 n/d poddanych 

Politechniki t6dzkiej zewn~trzne termomodernizacji 

Termomodernizacja 
srodki wtasne, Liczba budynk6w 

6.48 
budynk6w Domu 

Miasta t6di 
Dam Pomocy 

do 2030 bid srodki 0 836 680 n/d poddanych 
Pomacy Spatecznej przy Spotecznej 

ul. Spadkowej 4/6 
zewnE:trzne termamadernizacji 

i mantal 
sradki wtasne, 

instalacji paneli Dam Pamacy Ilose nawych 
6.49 

fatawoltaicznych oraz 
Miasto t6di 

Spotecznej 
do 2030 bid srodki 0 1181 960 1181 

instalacji OZE 
zewn~trzne 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

Modernizacja budynku WSSim.M. 
WSSim.M. 

budiet miasta Uczba budynk6w 
6.54 WSS im. Mikotaja Kopernika 

Kopernika w ladzi 
do 2030 40 tadzi, srodki z D 448S 3644 n/d poddanych 

Kopernika wtodzi Ministerstwa 

i rozbudowa budynku WSSim.M. 
WSSim.M. budiet miasta 

Liczba budynk6w 
6.55 Osrodka Wczesnej Kopernika 

Kopernika w ladzi 
do 2030 25 

ladzi 
D 149 121 n/d poddanych 

Rehabilitacji wtodzi termomodernizacji 

Termomodernizacja 
Zesp6! Szk6! srodki wtasne, 

Liczba budynkow 
budynku Zespotu Szk6t wg poddanych 

6.56 
Rzemiosta im. Jana 

Miasto t6di Rzemiosta im. Jana do 2030 
kosztorysu 

srodki D 231 188 n/d 
termomodernizacji 

Kilinskiego w ladzi 
Kilinskiego zewn~trzne 

(1 budynek) 

Termomodernizacja 
Przedszkole Miejskie wg 

srodki wtasne, Liczba budynk6w 
6.58 budynku Przedszkola Miasto l6di do 2030 srodki D 4S 36 n/d poddanych 

Miejskiego Nr 114 
Nr 114 kosztorysu 

zewn~trzne termomodernizacji 

Termomodernizacja srodki wtasne, 
Liczba budynk6w 

6.62 budynku Przedszkola Miasto t6di 
Przedszkole MiejskOle 

do 2030 
wg 

srodki D 83 68 n/d 
poddanych 

Nr 122 kosztorysu termomodernizacji 
Miejskiego Nr 122 zewnE;trzne 

(1 budynek) 

Wymiana I 

centralnego ogrzewania 
Liczba budynk6w 

6.67 
i instalacji cieptej wody 

Miastol6dz 
Szkota Podstawowa 

do 2030 1000 
budiet miasta 

D 61 50 n/d poddanych 
oraz ocieplenie dachu Nr6 lodzi 

termomodernizacji 
w Szkole Podstawowej 

Nr5 

Termomodernizacja srodki wtasne, 
Liczba budynk6w 

6.70 budynku Przedszkola Miastol6di. 
Przedszkole Miejskie 

do 2030 
wg 

srodki D 83 68 n/d 
poddanych 

Miejskiego Nr 112 
Nr 112 kosztorysu termomodernizacji 

zewn~trzne 
(1 budynek) 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta lodzi 

ogrzewania w budynku WSSim.M. 
WSSim.M. tadzi, 

Uczba 
6.73 W$S im. Mikofaja Kopernika 

Kopernika w tadzi 
do 2030 3500 

WFOSiGW 
D 320 260 n/d wymienionych 

Kopernika na wtodzi 
wtodzi 

ir6det ciepfa 

srodki wtasne, 
i 

Centrum Ratownictwa wybudowanych 
6.75 

t6di Olech6w197 Miastot6di Strai Poiarna do 2030 20000 srodki D bid bid n/d 
budynkow 

zewn~trzne 

PodfClczenie 
MAiE do sieci miejskiej, 

Muzeum Muzeum 
CO, wraz 

Archeologiczne Archeologiczne 2015-
Liczba budynk6w 

6.77 z wybudowaniem bid bId 5 6 6 n/d podt,!clona do sieci 
w~zta, CO i CW oraz 

i Etnograficzne i Etnograficzne 2022 
cieptowniczej 

potoieniem poziom6w 
w todzi (MAiE) w lodzi (MAiE) 

termomodernizacja 
budynk6w wraz 

z zamontowaniem Muzeum Muzeum 
Liczba budynk6w 

6.78 
systemow Archeologiczne Archeologiczne 2015-

bId bId 5 521 423 n/d poddanych mechanicznych i Etnograficzne i Etnograficzne 2022 
wentylacyjno - w lodzi (MAiE) w lodzi (MAiE) 

termomodernizacji 

klimatyzacyjnych, 
wymiennik6w do 

Termomodernizacja 
budynku Pogotowia 
Opiekunczego nr 2 

Pogotowie 2015- budzet miasta 
liczba budynk6w 

6.79 {montaz rolet Miasto t6di 260 K 16 13 n/d poddanych 
zewn~trznych, 

Opiekuncze nr 2 2018 todzi 
termomodernizacji 

docieplenie .kian 

197 Brak moiliwosci oszacowania e/ekt6w eko!ogicznych ze wzg!~du na zbyt malq ilose danych dotyczqcych prowadzonej inwestycji. 
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kod 
zadania 

6.80 

6.81 

6.87 

6.88 

6.89 

nazwa dziatania 

,,-

Termomodernizacja 

budynku Pogotowia 
Opiekur'iczego nr 2 

(wymiana instalacji c.o., 
wymiana stolarki 

Petna 

termomodernizacja 
budynku Filii Miejskiego 
Centrum Medycznego 
"G6rna" w todzi przy 

ul. 

Budowa instalacji 
fotowoltaicznej 0 mocy 

100kWp 

Wymiana w~zta 
cieplnego w budynkach 

Spolecznej Akademii 
Nauk przy ul. Kilil'iskiego 

98, Kilinskiego 109, 
'121 

Wymiana instalacji c.o. 
w budynkach 

Spofecznej Akademii 
Nauk przy 

ul. Kilir'iskiego 98, 
Kilinskiego 109, 

121 

odpowiedzialny za 
realizacj~ 

Miasto t6di 

Miasto t6di 

Teatr Wielki 
wtodzi 

Spoteczna 
Akademia Nauk 

Spoteczna 
Akademia Nauk 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

typ efekt 
wskazniki 

jednostka zgtaszajqca 
termin szacunkowe zrodto zadania efekt efekt wzrostu 

monitorowania 
realizacji koszty finansowania (K, $, D) energetyczny ekologiczny produkcji 

1% energii z OZE 
dziatania 

[tys. zt] [MWh/rokJ [MgC02/rok] [MWh/rokl 

Liczba 
wymienionych 

Pogotawie 2019-
56 

budiet miasta 
5 7 6 n/d instalacji 

Opiekuncze nr 2 2022 lodzi 
centralnego 
ogrzewania 

srodki wtasne, 
Miejskie Centrum budiet miasta Liczba budynk6w 

Medyczne "G6rna" 
2015-

1116 todzi, K 102 73 n/d poddanyth 
wtodzi 

2018 
WFOSiGWw termomodernizacji 

todzi, 

i 
budzet 

Wojew6dztwa lIose nowych 
Teatr Wielki w todzi do 2030 1200 

t6dzkiego, 
K 40 33 40 

instalacji OZE 
RPOWt2014-

2020 

Liczba 
Spoteczna Akademia 2015-

bid bid K 86 70 n/d zmodernizowanych 
Nauk 2018 

w~zt6w cieplnych 

Liczba 

Spoteczna Akademia 2019-
wymienionych 

bid bid 5 572 465 n/d instalacji 
Nauk 2022 centralnego 

ogrzewania 
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kad 
zadania 

6.90 

6.91 

6.92 

6.93 

nazwa dziafania 

Remont, przebudowa 
i rozbudowa Muzeum 

Przyrodniczego 
Uniwersytetu t.6dzkiego 

wraz z infrastrukturq 
technicznC} w lodzi przy 

I 

i renowacja elewacji 
budynk6w Biblioteki 

Uniwersytetu t6dzkiego 
w lodzi przy 

ul. Matejki 32/38 
i budynku Uniwersytetu 
t6dzkiego w todzi przy 

termomodernizacja 
budynku Urz~du Gminy 

Nowosolna przy 
ul. 

W5Sim.M. 
Kopernika w todzi 

woparciu 
a koncentracj~ dziatan 
z zakresu profilaktyki 

onkologlcznej, 
klinicznej, 

onkologicznych 
osrodk6w satelitarnych 

oraz przeksztatcenie 
Szpitala w Wojew6dzkie 

Centrum I 

odpowiedzialnY za 
realizacje, 

Uniwersytet 
t6dzki 

Uniwersytet 
tOdzki 

UrzCjd Gminy 
Nowosolna 

WSSim.M. 
Kopernika 

wtodzi 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

typ efekt 
wskainiki 

jednostka zgfaszajCjca 
termin szacunkowe irodto zadania efekt efekt wzrostu 

monitorowania 
realizacji koszty finansowania (K, 5, D) energetyczny ekologiczny produkcji 

1% energli z OZE 
dziatania 

[tY5. zt] [MWh/rokj [MgC02/ro k] [MWh/rol<J 

srodki wtasne, 
2015- POliS 2014-

Liczba budynkow 
Uniwersytet l6dzki 

2018 
1390 

2020, 
K 59 48 n/d poddanych 

NFOSIGW 
termomodernizacji 

srodki wtasne, 
2015- POliS 2014-

Liczba bud.vnk6w 
Uniwersytet t6dzki 

2018 
5627 

2020, 
K 1382 1123 n/d poddanych 

NFOSIGW 
termomodernizacji 

UrzCjd Gminy 2015-
srodki wtasne, Liczba budynk6w 

Nowosolna 2018 
740 srodki K 90 73 n/d poddanych 

zewne;:trzne termomodernizacji 

srodki wtasne, 
budzet 

Liczba budynk6w 
WSSim. M. 

do 2025 80000 
Wojew6dztwa 

D 3920 3185 n/d poddanych 
Kopernika w todzi t6dzkiego, 

termomodernizacji 
RPOWl2014-

2020 
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kod 

zadania 

6,94 

6.95 

6,96 

6.97 

6.98 

nazwa dzialania 

Kompleksowa 
termomodernizacja 

WSS im. M. Kopernika 
wtodzi 

Redukcja wytwarzania 
dwutlenku w~gla 

poprzez modernizacj~ 
ir6det swiatta wewnqtrz 

budynk6w, jak 
i o5wietlenia 
zewn~trznego 

polegajqcq na 

zastosowaniu 

nowoczesnych 
rozwiqzan opartych na 

I LED 

Remont dachu w 
budynku kina Baltyk 

przy ul. Narutowicza 20 

Termomodernizacja 

budynku kina Baltyk 
przy ul. Narutowicza 20 

Wymiana stolarki w 

budynku kina Baltyk 
przy ul. Narutowicza 20 

odpowiedzialny za 
realizacj~ 

WSSim.M. 
Kopernika 

w lodzi 

WSSim.M. 
Kopernika 

wtodzi 

Zarzqd 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Zarzqd 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Zarzqd 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta lodzi 

typ efekt 
wskazniki 

jednostka zgfaszaj<jca 
termin szacunkowe ir6dlo zadania efekt efekt wzrostu 

monitorowania 
realizacji koszty finansowania (K, S, DJ energetyczny ekologiczny produkcji 

19, energii z OZE 
dziatania 

[tys. zt] [MWhjrolcj [MgCOl/rok] [MWh/rokJ 

srodki wtasne, 
budiet liczba budynk6w 

WSSim.M. Wojew6dztwa 
do 2025 10000 D 3920 3185 n/d poddanych 

Kopernika w todzi t6dzkiego, 
termomodernizacji 

RPO Wl2014-
2020 

srodki wtasne, 
budiet 

Liczba budynk6w 
WSSim.M. Wojew6dztwa 

Kopernika w todzi 
do 2025 10000 

t6dzkiego, 
D 3920 3185 n/d poddanych 

RPO Wl2014-
termomodernizacji 

2020 

Zarzqd 
srodki wtasne, Liczba budynk6w 

Nieruchomosci 2015-
Wojew6dztwa 2018 

300 RPOWt2014- K 22 17 n/d poddanych 

t6dzkiego 
2020 termomodernizacji 

Zarzqd 
srodki wtasne, Liczba budynk6w 

Nieruchomosci 2019-
Wojew6dztwa 2022 

200 RPOWl2014- S 86 70 n/d poddanych 

t6dzkiego 
2020 termomodernizacji 

Zarzqd 
srodki wtasne, Liczba budynk6w 

Nieruchomosci 2023-
Wojew6dztwa 2025 

50 RPO Wl 2014- D 17 17 n/d poddanych 

t6dzkiego 
2020 termomodernizacji 
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kad 
zadania 

6.101 

6.102 

6.103 

6.104 

6.105 

6.106 

6.107 

nazwa dziatania 

Wymiana stolarki 
w wysokirn, biurowo-
ustugowym budynku 
stuiby zdrowia przy 
ul. 

Termomodernizacja 
wysokiego, biurowo-
ustugowego budynku 
stuzby zdrowia przy 
ul. Kaminskiego 7/9 

Remont dachu 
w wysokim, biurowo-
ustugowym budynku 
stuiby zdrowia przy 
I i i 

Termomodernizacja 
niskiego, biurowo-

ustugowego budynku 
stuiby zdrowia przy 
ul. 

Remont dachu 
w niskim, biurowo-

ustugowym budynku 
stuiby zdrowia przy 
ul. 

Wymiana dachu-
parteru w budynku 
stuiby zdrowia przy 

ul. Mielczarskiego 35 

Termomodernizacja 
budynku stuiby zdrowia 

przy 
ul. Mielczarskiego 35 

odpowiedzialny za 

realizacj~ 

Zarz<ld 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Zarz<td 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Zarz~d 

Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Zarz~d 

Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Zarzqd 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Zarzqd 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

tOdzkiego 

Zarzqd 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

typ efekt 
wskainiki 

jednostka zgtaszajCJca 
termin szacunkowe zr6dto zadania efekt ef~kt wzrostu 

monitorowania 
realizacji koszty finansowania (K, S, DJ energetyczny ekologiczny produkcji 

195 energii z OZE 
dziatania 

[tys. zt] [MWh/rokJ [MgCOz/rok] [MWhjrok] 

Zarz<id 
srodki wtasne, Liczba budynkow 

Nieruchomosci 2015-
200 RPOWt2014- K 180 146 n/d poddanych 

Wojewodztwa 2018 
2020 termomodernizacji 

todzkiego 

Zarzqd 
srodki wtasne, Liczba budynk6w 

Nieruchomosci 2019-
1500 RPOWU014- 5 180 146 n/d poddanych 

Wojew6dztwa 2022 
2020 termomodernizacji 

t6dzkiego 

Zarzqd liczba budynk6w 
Nieruchomosci 2023-

150 srodki wtasne D 180 146 n/d poddanych 
Wojew6dztwa 2025 termomodernizacji 

t6dzkiego 

Zarzqd 
Nieruchomosci 2019-

srodki wtasne, liczba budynk6w 
50 RPOWt2014- S 23 19 n/d poddanych 

Wojew6dztwa 2022 
t6dzkiego 

2020 termomodernizacji 

Zarzqd 
liczba budynk6w 

Nieruchomosci 2023-
100 srodki wtasne D 23 19 n/d poddanych 

Wojew6dztwa 2025 
t6dzkiego 

termomodernizacji 

Zarzqd 
srodki wtasne, Liczba budynk6w 

NieruchomoSci 2015-
200 RPO Wt2014- K 98 79 n/d poddanych 

Wojew6dztwa 2018 
t6dzkiego 

2020 termomodernizacji 

Zarzqd 
srodki wtasne, liczba budynk6w 

Nieruchomosci 2019-
400 RPO Wt2014- S 98 79 n/d poddanych 

Wojew6dztwa 2022 
2020 termomodernizacji 

t6dzkiego 
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kad 
zadania 

6.108 

6.109 

6.110 

6.111 

6.112 

6.113 

6.114 

nazwa dziafania 

Wymiana stolarki 
w budynku stuiby 

zdrowia przy 
ul. Mielczarskiego 35 

Termomodernizacja 
budynku kina Po Ionia 

przy ul. Piotrkowskiej 67 

Remont dachu 
w budynku kina Volonia 
przy ul. Piotrkowskiej 67 

Wymiana instalacji c.o. 
w budynku przychodni 

lekarskiej przy 
ul. Pomorskiej 54 

Termomodernizacja 
budynku przychodni 

lekarskiej przy 
ul. Pomorskiej 54 

Wymiana oswietlenia 
na oprawy LEO 

w budynku przychodni 
lekarskiej przy 

ul. 54 

Wymiana stolarki 
w budynku kina Tatry 

przy ul. Sienkiewicza 40 

odpowiedzialny za 

realizacj~ 

Zarzqd 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Zarz<ld 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

ZarzCld 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

2arzijd 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

ZarzCld 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

ZarzCld 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Zarzijd 
Nieruchomosci 
WOjew6dztwa 

t6dzkiego 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

typ efekt 
wskainiki 

jednostka zgfaszajCjca 
terrnin szacunkowe irodto zadania efekt efekt wzrostu 

monitorowania 
realizacji koszty finansowania (K, S, 0) energetyczny ekologiczny produkcJi 

m energij z OZE 
dziatania 

[tys. zt] [MWhjrokj [MgC02/rok] [MWh/rokj 

Zarzqd 
srodki wfasne, liczba budynk6w 

Nieruchomosci 2023-
500 RPOWt2014- D 98 79 n/d poddanych 

Wojewodztwa 2025 
2020 termomodernizacji 

t6dzkiego 

Zarzqd 
srodki wtasne, Liczba budynk6w 

Nieruchomosci 2019-
Wojew6dztwa 2022 

500 RPO Wt2014- S 77 63 n/d poddanych 

t6dzkiego 
2020 termomodernizacji 

ZarzCld 
srodki wtasne, Liczba budynk6w 

Nieruchomosci 2023-
100 . RPO Wt 2014- D 19 16 n/d poddanych 

Wojew6dztwa 2025 
t6dzkiego 

2020 termomodernizacji 

ZarzCld 
srodki wtasne, liczba budynk6w 

Nieruchomosci 2015-
250 RPO Wt 2014- K 104 84 n/d poddanych 

Wojew6dztwa 2018 
2020 termomodernizacji 

t6dzkiego 

ZarzCld 
srodki wtasne, liczba budynk6w 

Nieruchomosci 2019-
500 RPO Wt2014- S 104 . 84 n/d poddanych 

Wojew6dztwa 2022 
2020 termomodernizacji 

t6dzkiego 

ZarzCld 
liczba 

Nieruchomosci 2023-
srodki wtasne, zainstalowanych 

Wojew6dztwa 2025 
150 RPO Wt2014- D 104 84 n/d opraw 

2020 oswietleniowych 
t6dzkiego 

ZarzCld 
srodki wtasne, liczba budynk6w 

Nieruchomosci 2015-
100 RPO Wt2014- K 5 5 n/d poddanych 

Wojew6dztwa 2018 
t6dzkiego 

2020 termomodernizacji 
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kod 
zadania 

6.115 

6.116 

6.117 

6.118 

6,119 

6.120 

nazwa dziatania 

Termomodernizacja 
budynku kina Tatry przy 

ul. Sienkiewicza 40 

Remont dachu budynku 
kina Tatry przy 

ul. Sienkiewicza 40 

Remont dachu 
w budynku Teatru 

Tarka V6 przy 
ul. Zeromskiego 74/76 

Termomodernizacja 
budynku Teatru Tarica 

V6 przy 
ul. Zeromskiego 74/76 

Wymiana stolarki 
w budynku Teatru 

Tanca V6 przy 
ul. Zeromskiego 74/76 

Wymiana oswietlenia 
na oprawy LED 

w budynku biurowym 
Urz'idu 

Marszatkowskiego 
Wojew6dztwa 
t6dzkiego przy 

ul- 8 

odpowiedzialny za 

realizacjE: 

ZarZCld 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

todzkiego 

Zarzqd 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

Zarz~d 

Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Zarz~d 

Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Zarzqd 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

Zarz'ld 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

lyo efekt 
wskazniki 

jednostka zgfaszajOjca 
terrnin szacunkowc zrodto zadania efekt efekt wzrostu 

monitorowania 
realizacji koszty finansowania (K, S, DJ energetyczny ekologiczny produkcji 

195 energii z OZE 
dzialania 

[tys< ztl [MWh/rokj [MgC02/rok] [MWh/rokj 

ZarZCid 
srodki wtasne, Uczba budynk6w 

Nieruchomosci 2019-
1000 RPOWt2014- 5 27 22 n/d poddanych 

Wojewodztwa 2022 
t6dzkiego 

2020 termomodernizacji 

Zarzqd 
srodki wtasne, Liczba budynk6w 

Nieruchomosci 2023-
Wojew6dztwa 2025 

100 RPO Wt 2014- D 7 5 n/d poddanych 

t6dzkiego 
2020 termomodernizacji 

Zarz~d 
srodki wtasne, Liczba budynk6w 

Nieruchomosci 2015-
200 RPOWt2014- K 64 52 n/d poddanych 

Wojew6dztwa 2018 
2020 termomodernizacji 

t6dzkiego 

Zarzqd 
srodki wfasne, Liczba budynk6w 

Nieruchomosci 2019-
1500 RPOWt2014- 5 257 209 n/d poddanych 

Wojew6dztwa 2022 
2020 termomodernizacji 

t6dzkiego 

Zarzqd 
srodki wtasne, Liczba budynk6w 

Nieruchomosci 2023-
100 RPO Wt 2014- D 51 51 n/d poddanych 

Wojew6dztwa 2025 
2020 termomodernizacji 

t6dzkiego 

Liczba 
Zarz~d 

srodki wtasne, zainstalowanych 
Nieruchomosci 2015-

900 RPO Wt 2014- K 467 380 n/d 
Wojewodztwa 2018 

opraw 
2020 oswietleniowych 

t6dzkiego 
LED 
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kod 
zadania 

6.121 

6.122 

6.126 

6.127 

6.128 

nazwa dziatania 

Zakup i montai 
instalacji OZE 

w budynku biurowym 
Urz~du 

Marszafkowskiego 
Wojew6dztwa 
t6dzkiego przy 

ul. [ 8 
Remont dachu 

w budynku biurowym 
Urz~du 

Marszatkowskiego 
Wojew6dztwa 
t6dzkiego przy 

ul. [ 

Wymiana 
na oprawy LED 

w budynku biurowym 
Bursy Samorz,}du 

Wojew6dztwa 
t6dzkiego przy 

ul. 
Zakup i 
instalacji OZE 

w budynku biurowym 
Bursy Samorzqdu 

Wojew6dztwa 
t6dzkiego przy 

ul. Narutowicza 122 
Remont dachu 

w budynku biurowym 
Bursy Samorzqdu 

Wojew6dztwa 

t6dzkiego przy 
ul. Narutowicza 122 

odpowiedzialny za 

realizacjE! 

Zarzqd 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Zarz.d 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Zarzetd 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Zarzqd 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Zarzqd 

Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

typ efekt 
wskainiki 

jednostka zgtaszajqca 
termin szacunkowe zradto zadania efekt efekt wzrostu 

monitorowania 
realizacji koszty finansowania (K, 5, 0) energetyczny ekologiczny produkcji 

,"' energli z OZE 
dziatania 

[tys. ztJ [MWh/rokJ [MgC02/rok] [MWh/rokJ 

Zarzqd 
srodki wtasne, 

Nieruchomosci 2019-
500 RPO Wt2014- S 748 607 748 

lIose nowych 
Wojew6dztwa 2022 

2020 
instalacji OZE 

t6dzkiego 

Zarz<ld Liczba budynk6w 
Nieruchomosci 2023-

100 srodki wtasne D 748 607 n/d poddanych 
Wojew6dztwa 2025 

t6dzkiego 
termomodernizacji 

Zarz'}d 
Uczba 

Nieruchomosci 2015-
srodki wtasne, zainstalowanych 

Wojew6dztwa 2018 
500 RPOWt2014- K 1677 1362 n/d opraw 

2020 oswietleniowych 
t6dzkiego 

LED 

Zarzqd 
Nieruchomosci 2019-

srodki wtasne, 
Ilosc nowych 

500 RPO Wt2014- S 2683 2180 2683 
Wojew6dztwa 2022 

2020 
instalacji OZE 

t6dzkiego 

Zarz.d 
srodki wiasne, Uczba budynk6w 

Nieruchomosci 2023-
Wojew6dztwa 2025 

100 RPO Wt2014- D 2683 2180 n/d poddanych 

t6dzkiego 
2020 termomodernizacji 
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kod 
zadania 

6.129 

6.130 

6.131 

6.132 

6.133 

6.134 

6.135 

nazwa dziatania 

Wymiana oswietlenia 

na oprawy LED 
w budynku biurowym 

RCPS przy 
I 8 

Montai: instalacji OZE 
w budynku biurowym 

Reps przy 

ul. Snycerskiej 8 

Remont dachu 
w budynku biurowym 

RCPS przy 
ul. Snycerska 8 

Wymiana oswietlenia 
na oprawy LED 

w budynku biurowym 
zabytkowy~ przy 
ul. Moniuszki 

Termomodernizacja 
budynku biurowego 
zabytkowego przy 
ul. Moniuszki 7/9 

Wymiana stolarki 
w budynku biurowym 

zabytkowym 
ul. Moniuszki 7/9 

Termomodernizacja 
dachu w budynku kina 

Adria przy 
ul. Limanowskiego 200 

odpowiedzialny za 
realizacje, 

Zarzqd 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Zarz.d 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

Mdzkiego 

Zarzqd 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Zarz.d 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Zarzqd 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Zarz.d 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Zarz<;!d 
N"leruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta lodzi 

typ efekt 
wskainiki 

jednostka zgtaszajqca 
termin szacunkowe irodto zadania efekt efekt wzrostu 

monitorowania 
realizacji koszty finansowania (K, S, 0) energetyczny ekologiczny produkcji 

19, 
energii z 02E 

dziafania 

[tys. ztJ [MWh/rokJ [MgC02/rok] [MWhjrokj . -Zarzqd 
Nieruchomosci 2015-

srodki wtasne, zainstalowanych 

Wojew6dztwa 2018 
500 RPO Wt 2014- K 81 66 n/d opraw 

t6dzkiego 
2020 oswietleniowych 

LED 

Zarz.d 
srodki wtasne, 

Nieruchomosci 2019- J lose nowych 
500 RPOWt2014- S 129 105 129 

Wojew6dztwa 2022 
2020 

instalacji OZE 
todzkiego 

Zarz.d 
srodki wtasne, liczba budynk6w 

Nieruchomosci 2023-
100 RPO Wt 2014- D 129 105 n/d poddanych 

Wojew6dztwa 2025 
l6dzkiego 

2020 termomodernizacji 

Zarz<;!d 
Liczba 

Nieruthomosci 2015-
srodki wtasne, zainstalowanych 

Wojew6dztwa 2018 
500 RPO Wt 2014- K 129 104 n/d opraw 

t6dzkiego 
2020 os\yietleniowych 

LED 

Zarz<;!d 
srodki wlasne, liczba budynk6w 

Nieruchomosci 2019-
Wojew6dztwa 2022 

2000 RPO Wt2014- S 206 167 n/d poddanych 

t6dzkiego 
2020 termomodernizacji 

Zarzqd 
srodki wiasne, Liczba budynk6w 

Nieruchomosci 2023-
Wojew6dztwa 2025 

500 RPO Wt2014- D 206 167 n/d poddanych 

t6dzkiego 
2020 termomodernizacji 

Zarz<;!d 
srodki wtasne, liczba budynk6w 

Nieruchomosci 2015-
400 RPO Wt 2014- K 33 27 n/d poddanych 

Wojew6dztwa 2018 
t6dzkiego 

2020 termomodernizacji 
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kod 
zadania 

6.136 

6.137 

6.141 

6.142 

6.143 

6.144 

nazwa dzialania 

Termomodernizacja 
budynku kina Adria przy 
u1. Umanowskiego 200 

Wymiana stolarki 

w budynku kina Adria 
przy ul. Limanowskiego 

200 

Wymiana stolarki 
w budynku biurowo-

usfugowym szpitala przy 
ul. Drewnowskiej 75 

Termomodernizacja 
budynku biurowo-

usfugowego szpita la 
przy ul. Drewnowskiej 

Remont dachu 
w budynku biurowo-

ustugowym szpitala przy 
ul. Drewnowskiej 75 

budynku ztobka nr 7 
przy ul. Szpitalnej 11 

(docieplenie scian 
zewn~trznych, 

stropodachu, wymiana 

odpowiedzialny za 

realizacjEl 

Zarz'ld 
Nieruchomosci 

Wojewodztwa 
t6dzkiego 

Zarzqd 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Zarzijd 
Nieru<::homosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Zarzijd 
Nieruchomosci 
Wojew6dztwa 

t6dzkiego 

Zarzqd 
Nieruchomosci 
Wojewodztwa 

t6dzkiego 

Miasto t6di 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

tvp efekt 
wskainiki 

jednostka zglaszajqca 
termin szacunkowe irodto zadania efekt efekt wzrostu 

monitorowania 
realizacji koszty finansowania (K, S, DJ energetyczny ekologiczny produkcji 

]g, 
energii z OZE 

dziatania 

[tys. zt] [MWh/rokj [MgCD?/rok] [MWh/rokj 

Zarzqd 
srodki wtasne, Liczba budynk6w 

Nieruchomosci 2019-
Wojewodztwa 2022 

1000 RPOWt2014- 5 132 107 n/d poddanych 

t6dzkiego 
2020 termomodernizacji 

Zarzqd 
srodki wtasne, Liczba budynk6w 

Nieruchomosci 2023-
100 RPOWt2014- D 26 26 n/d poddanych 

Wojew6dztwa 2025 
2020 termomodernizacji 

Zarzijd 
srodki wtasne, Liczba budynk6w 

Nieruchomosci 2015-
200 RPO wt 2014- K 256 208 n/d poddanych 

Wojew6dztwa 2018 
2020 termomodernizacji 

t6dzkiego 

Zarzod 
Nieruchomo.sci 2019-

srodki wtasne, Liczba budynk6w 

Wojew6dztwa 2022 
10000 RPO Wt 2014- 5 256 208 n/d poddanych 

t6dzkiego 
2020 termomodernizacji 

Zarzqd 
srodki wfasne, Liczba budynk6w 

Nieruchomosci 2023-
Wojew6dztwa 2025 

500 RPO Wt2014- D 256 208 n/d poddanych 

t6dzkiego 
2020 termomodernizacji 

Miejski Zesp6t 2015- budzet miasta 
Liczba budynk6w 

698 K 166 135 n/d poddanych 
Ztobk6w w todzi 2018 todzi 

termomodernizacji 
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kod 
zadania 

6.145 

6.146 

6.148 

6.149 

6.150 

nazwa dziatania 

Termomodernizacja 

budynku itobka nr 13 
przy ul. Rogozinskiego 2 

(docieplenie Scian 

zewne:trznych, 
stropodachu, wymiana 

budynku i.tobka nr 14 
przy ul. Pawia 20 
(docieplenie scian 
zewn~trznych, 

stropodachu, wymiana 

i 
budynku Zlobka nr 16 

przy ul. Zachodniej 55a 
(docieplenie 

stropodachu, wymiana 

Termomodernizacja 
budynku itobka nr 19 

przy ul. Tatrzanskiej 119 
(docieplenie scian 
zewn~trznych, 

stropodachu, wymiana 
i 

Termomodernizacja 
budynku ifobka nr 22 
przy ul. Lelewela 11 
(docieplenie scian 
zewn~trznych, 

stropodachu, wymiana 

odpowiedzialny za 
realizacje, 

Miasto t6di 

Miastot6di 

Miasto t6di 

Miasto t6di 

Miasto t.6di 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

typ 

j~dnostka zgtaszajqca 
terrnin szacunkowe ir6dto zadania efekt 

realizacji koszty finansowania (K,S,O) energetyczny 
m 

[tys. zt] [MWh/rokj 

Miejski Zesp6t 2015- budiet miasta 

Ztobk6w w todzi 2018 
436 

todzi 
K 79 

Miejski Zesp6t 2015- budiet miasta 

itobk6w w todzi 2018 
330 

todzi 
K 75 

Miejski Zesp6t 2015- budiet miasta 
ifobk6w w todzi 2018 

580 
todzi 

K 82 

Miejski Zesp6t 2015- budiet miasta 
iJobk6w w todzi 2018 

474 
t.odzi 

K 85 

Miejski Zespot 2015- budiet miasta 
328 K 79 

itobk6w w todzi 2018 t.odzi 

Atmoterm SA 2019 

efekt 
wskainiki 

efekt wzrostu 
monitorowania 

eko!ogiczny produkcji 
energii z 02E 

dziafania 

[MgC02/rok] [MWh/rokj 

Liczba budynk6w 
64 n/d poddanych 

termomodernizacji 

liczba budynk6w 
61 n/d poddanych 

termomodernizacji 

Liczba budynk6w 
67 n/d poddanych 

termomodernizacji 

Liczba budynk6w 
69 n/d poddanych 

termomodernizacji 

Liczba budynk6w 
64 n/d poddanych 

termomodernizacji 
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kod 
zadania 

6.151 

6.152 

6.153 

6.154 

6.155 

nazwa dziatania 

Termomodernizacja 
budynku itobka nr 23 

przy 
ul. Tatrzanskiej 27/29 

(docieplenie scian 

zewn~trznych, 

stropodachu, wymiana 

Termomodernizacja 

budynku Ztobka nr 26 
przy ul. Sprinterow 11 

(docieplenie scian 
zewne;:trznych, 

stropodachu, wymiana 
instal 

Termomodernizacja 
budynku Ztobka nr 27 

przy 
ul. Fransciszkanskiej 
167/171 (docieplenie 
scian zewne;:trznych, 

stropodachu, wymiana 
I 

budynku Ztobka nr 28 
przy 

AI. Wyszynskiego 102 
(docieplenie scian 
zewn~trznych, 

stropodachu, wymiana 

Termomodernizacja 
budynku Ztobka nr 2 

I 16 

odpowiedzialny Z8 

realizacj~ 

Miasto t.6dz 

Miasto l6di 

Miasto t.6di 

Miasto t.6di 

Miasto t.6di 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

typ 

jednostka zgtaszajqca 
terrnin szacunkowe irodto zadania efekt 

realizacji koszty finansowania (K, S, D) energetyczny 

'" 
[tys. zt] [MWh/rokj 

Miejski Zespot 2015- budi.et miasta 
itobk6w w tedzi 2018 

338 
tadzi 

K 81 

Miejski Zespot 2015- budi.et miasta 
ifobk6w w t.odzi 2018 

300 
t.odzi 

K 85 

Miejski Zesp6t 2015- budiet miasta 
itobk6w w t.odzi 2018 

300 t.odzi -
K 83 

Miejski Zespot 2015-
324 

budiet miasta 
K 86 

ifobk6w w t.odzi 2018 t.odzi 

Miejsk"1 Zesp6t 2019- budiet miasta 
itobk6w w t.odzi 2022 

395 
t.odzi 

5 79 

Atmoterm SA 2019 

efekt 
wskazniki 

efekt wzrostu 
monitorowania 

ekologiczny produkcji 
energii z OlE 

dziatania 

[MgC02/ro k] [MWh/rok] 

Liczba budynk6w 
66 n/d poddanych 

termomodernizacji 

Liczba budynk6w 
69 n/d poddanych 

termomodernizacji 

liczba budynk6w 
67 n/d poddanych . 

termomodernizacji 

liczba budynk6w 
70 n/d poddanych 

termomodernizacji 

liczba budynk6w 
64 n/d poddanych 
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kod 
zadania 

.. 
6,156 

6.157 

6.158 

6.159 

6.160 

6.161 

6.162 

6.163 

6.164 

nazwa dziatania 

Termomodernizacja 

przy 
ul. 
Termomodernizacja 
budynku Zfobka nr 4 

przy 

Termomodernizacja 
budynku Zlobka nr 5 

przy 
ul. SWietla 

Termomodernizacja 
budynku Zlobka nr 6 
przy ul. Elsnera 12 

Termomodernizacja 
budynku itobka nr 8 

przy 
ul. 

budynku Zlobka nr 10 
przy 

ul. 

przy 

budynku Zlobka nr 18 
przy AI. Harcerzy 
zatorowc6w 4 

odpowiedzialny za 
realizacjE: 

-Miastot6di 

Miasto t6di 

Miasto t6di 

Miasto t.6di 

Miasto t.6di 

Miasto t.6di 

Miasto t.6di 

Miasto t.6di 

MiastotOdi 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta lodzi 

termin szacunkowe 
realizacji koszty 

jednostka zgtaszajgca 

[tys. zt] 

Miejski Zesp6t 2019-
350 

Ztobk6w w tadzi 2022 

Miejski Zespot 2019-
294 

itobk6w w ladzi 2022 

MOlejskOI Zesp6f 2019-
200 

Zfobk6w w lcdzi 2022 

Miejski Zespot 2019-
iJobk6w w t.odzi 2022 

288 

Miejski Zesp6t 2019-
240 

itobk6w w t.odzi 2022 

Miejski Zespot 2019-
320 

itobk6w w t.odzi 2022 

Miejski Zesp6t 2019-
298 

itobk6w w t.odzi 2022 

Miejski Zesp6t 2019-
275 

itobk6w w t.odzi 2022 

Miejski Zespot 2019-
275 

ZIobk6w w todzi 2022 

ir6dto 
finansowania 

budiet miasta 
tadzj 

budi:et miasta 
ladzi 

budiet miasta 
ladzi 

budiet miasta 
t.odzi 

budiet miasta 
t.odzi 

budiet miasta 
t.odzi 

budiet miasta 
todzi 

budiet miasta 
t.odzi 

budiet miasta 
t.Odzi 

typ 

zadania efekt 
(K, S, DJ energetyczny 

1% 

[MWhjrokj 

5 84 

5 78 

5 37 

5 76 

5 113 

5 98 

5 100 

5 72 

5 78 

Atmoterm SA 2019 

efekt 
wskainiki 

efekt wzrostu 
monitorowania 

ekologiczny produkcji 
energii z OZE 

dziatania 

[MgC02/rok] (MWh/rok] 

.. . . 
68 n/d .. , .. 

termomodernizacji 

Liczba budynk6w 
63 n/d poddanych 

termomodernizacji 

Liczba budynk6w 
30 n/d poddanych 

termomodernizacji 

liczba budynk6w 
62 n/d poddanych 

liczba budynk6w 
91 n/d poddanych 

termomodernizacji 

Liczba budynk6w 
80 n/d poddanych 

termomodernizacji 

Liczba budynk6w 
81 n/d poddanych 

termomodernizacji 

Liczba budynk6w 
59 n/d poddanych 

termomodernizacji 

Liczba budynk6w 
63 n/d poddanych 

termomodernizacji 
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kod 
zadania 

6,165 

6.166 

6.167 

6.169 

6.170 

6.171 

6.172 

nazwa dzialania 

Termomodernizacja 

budynku Zlobka nr 20 
przy uL Wioslarskiej 27 

Termomodernizacja 
budynku Zlobka nr 24 
przy u I. Rydzowej 7 

Termomodernizacja 

budynku Zlobka nr 25 
35 

Termomodernizacja 
budynku biurowego 

przy ul. Narutowicza 77 

Wymiana oswietlenia 
w obr~bie Terminala 
Pasaierskiego oraz 

przylegtych parking6w 
iCi,}g6w 

komunikacyjnych na 
oswietlenie LED 

Budowa instalacji 
fotowoltaicznej na 

potrzeby Portu 

lakup i 
instalacji OlE na 

budynkach 5zkoly 
Mistrzostwa 
Sportowego 

im. Kazimierza 
wtodzi 

odpowiedzialny za 

realizacj~ 

Miasto t6di 

Miasto t6di 

Miastot6di 

Miejskie 
Przedsi~biorstw 

o Komunikacyjne 
w todzi Sp. z 0.0. 

Port Lotniczy 
t6di Sp. z 0.0. 

Port Lotniczy 
t6di Sp. z 0.0. 

Szkota 
Mistrzostwa 
Sportowego 

im. Kazimierza 
G6rskiego 

wtodzi 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

typ efekt 
wskai.niki 

jednostka zgtaszajqca 
terrnin szacunkowe ir6dto zad<lnia efekt efekt wzrostu 

monitorowania 
realizacji koszty finansowania (K, S, 0) energetyczny ekologiczny produkcji ,0, 

energii z OZE 
dziatania 

[tys. zt] [MWh/rokj [MgCOz/rok] [MWh/rok] 

Miejski Zesp6t 2019- budzet miasta 
Liczba budynk6w 

iJobk6w W Lodzi 2022 
282 

todzi 
5 89 72 n/d poddanych 

termomodernizacji 

Miejski Zespot 2019- budiet miasta 
Liczba budynk6w 

Ztobk6w w todzi 2022 
339 

todzi 
5 82 66 n/d poddanych 

Miejski Zesp6t 2019- budiet miasta 
Liczba budynk6w 

298 5 81 66 n/d poddanych 
itobk6w w todzi 2022 todzi 

termomodernizacji 

Miejskie 
i 

RPO Wt2014- Liczba budynk6w 
Przedsie;:biorstwo 2018-

3200 2020, K 568 462 n/d poddanych 
Komunikacyjne 2022 

WFOSiGW termomodernizacji 
w todzi Sp. z 0.0. 

wtodzi 

Liczba 
Port Lotniczy t6di 2018-

srodki wtasne, 
wymienionych 

500 srodki 5 1981 1609 n/d 
Sp. z 0.0. 2022 opraw 

zewne;trzne 
oswietlen-iowych 

srodki wtasne, 
Port Lotniczy tOdi 2018-

8000 srodki 5 2 2 148 
lIose nowych 

Sp. z 0.0. 2022 
zewne;trzne 

instalacji OZE 

Szkota Mistrzostwa 
Sportowego 

srodki wtasne, 
Ilose nowych 

do 2020 
wg 

srodki 5 800 650 800 
im. Kazimierza kosztorysu instalacji OlE 

G6rskiego w todzi 
zewne;trzne 
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kod 
zadania 

6.181 

6.182 

6.183 

6.184 

6.185 

6.186 

nazwa dziatania 

Termomodernizacja 
budynku biurowego 
Urz~du Miasta todzi 
przy ul. Pitsudskiego 
100 wraz z wymianC! 

wEi;zta cieplnego 

budynku UrzEi;du Stanu 
Cywilnego przy 

100 

Termomodernizacja 
plac6wek z zakresu 

pomocy spolecznej198 

Termomodernizacja 
budynku lotniskowej 
Straiy Poiarnej Portu 

lotniczego t6di im. wI. 

Termomodernizacja 
budynku Przychodni 

Sr6dmiescie przy 
ul. Pr6chnika 11 

Termomodernizacja 
budynku Przychodni 

Sr6dmiescie przy 
ul. Zachodniej 60 

odpowiedzialny za 

realizaclEi 

Miasto t6di 

Miastot6dt 

Miasto t6d! 

Miastot6di 

Centrum 
Medyczne im. 

dr. l. Rydygiera 
sp. Z 0.0. 

Centrum 
Medyczne im. 

dr. l. Rydygiera 
sp. z 0.0. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

tvp 

jednostka zgtaszajqca 
termin szacunkowe irodto zadania efekt 

realizacji koszty finansowania (K, S, Dj energetyczny 

'"' 
[tys. ztJ [MWh/rokj 

2015-
srodki wtasne, 

Miasto t6di 
2018 bId srodki 5 175 

zewn~trzne 

2015-
srodki wtasne, 

Miasto t6di 
2018 

bId srodki 5 316 
zewne:trzne 

2017-
srodki wtasne, 

Miasto t6d! 
2025 

17804 srodki K bId 
zewnEi;trzne 

Port lotniczy t6di 2018-
srodki wtasne, 

600 RPO wt 2014- 5 173 
Sp. 2 0.0. 2022 

2020 

Centrum Medyczne srodki wtasne, 
2018-

im. dr. l. Rydygiera 
2030 

4000 budiet miasta D 140 
sp. Z 0.0. todzi 

Centrum Medyczne srodki wtasne, 
2018-

im. dr. l. Rydygiera 
2030 

1000 budiet miasta D 24 
todzi sp. Z 0.0. 

198 Brak moiliwosci oszocowania efekt6w ekoJogicznych ze wzglr;:du no zbyt malq i!oSe donych dotyczqcych prowadzonej inwestycji. 

Atmoterm SA 2019 

efekt 
wskainiki 

efekt wzrostu 
monitorowania 

ekologiczny produkcji 
energii z OZE 

dziatania 

[MgC02/rok] [MWh/rokJ 

Liczba budynkow 
142 n/d poddanych 

termomodernizacji 

Uczba budynk6w 
257 n/d poddanych 

termomodernizacji 

Liczba budynk6w 
bId n/d poddanych 

termomodernizacji 

Liczba budynk6w 
140 n/d poddanych 

termomodernizacji 

Uczba budynk6w 
114 n/d poddanych 

termomodernizacji 

liczba budynk6w 
20 n/d poddanych 

termomodernizacji 
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Plan Gaspadarki Niskaemisyjnej dla Miasta ladzi 

Termomodernizacja 

budynku uzytecznosci 
publicznej - wiwarium 

srodki wtasne, 
wraz z modernizacjil 

Miejskl Ogr6d RPO Wt2014- Liczba budynk6w 
6.189 

instalacji grzewczych 
Zoologiczny 

Miejski Ogrod 2019-
4000 2020, 5 35 29 bid poddanych 

i montaiem 
wtodzi 

Zoologiczny w ladzi 2020 
WFOSiGW termomodernizacji 

odnawialnych ir6det 
wtodzi 

energii na terenie 

Miejskiego Ogrodu 
I wtodzi 

Termomodernizacja 
budynku uiytecznosci 

publicznej -
administracyjno- srodki wtasne, 

technicznego wraz Miejski Ogr6d 
Miejski Ogrod 2019-

RPO Wt2014- liczba budynk6w 
6.190 z modernizacjC!. instalacji Zoologiczny 6000 2020, 5 79 64 bid poddanych 

grzewczych i montaiem wtodzi 
Zoologiczny w ladzi 2022 

WFOSiGWw termomodernizacji 
odnawialnych iradef tadzi 

energii na terenie 
Miejskiego Ogrodu 

I 

Termomodernizacja 
Politechnika 2018-

srodki wtasne, Liczba budynk6w 
6.191 budynku A-13 

L6dzka 
Politechnika L6dzka 

2030 
738 srodki D 28 23 n/d poddanych 

Politechniki termomodernizacji 

Termomodernizacja 
Politechnika 2018-

srodki wtasne, Liczba budynk6w 
6.192 budynku A-14 

t6dzka 
Politechnika t6dzka 

2030 
1600 srodki D 89 48 bid poddanych 

Politechniki zewn~trzne termomodernizacji 

Termomodernizacja 
Politechnika 2018-

srodki wtasne, Liczba budynk6w 
6.193 budynku A-17 

t6dzka 
Politechnika t6dzka 

2030 
2214 srodki D 111 70 bid poddanych 

Politechniki termomodernizacji 

Termomodernizacja 
Politechnika 2018-

srodki wtasne, Liczba budynk6w 
6.194 budynku A-28 

t6dzka 
Politechnika t6dzka 

2030 
1107 srodki D 78 63 bid poddanych 

Politechniki l6dzkiej zewn~trzne termomodernizacji 
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kad 
zadania 

6.195 

6.196 

6.197 

6.198 

6.199 

6.200 

6.201 

6.202 

6.204 

nazwa dzialania 

Termomodernizacja 
budynku A-33 

politechniki 

Termomodernizacja 
budynku B-1 

Politechniki 

Termomodernizacja 
budynku B-3 

Politechniki t6dzkiej 

Termomodernizacja 
budynku A-6 

Politechniki l6dzkiej 

Termomodernizacja 
budynku A-7 

Politechniki 

Termomodernizacja 
budynku B-4 

Politechniki 

Termomodernizacja 
budynku B-5 

Politechniki 

Termomodernizacja 
budynku B-10 

Politechniki 

Termomodernizacja 
budynku ul. Zachodnia 

76200 

odpowledzialny za 
realizacje, 

Politechnika 
t6dzka 

Politechnika 
l6dzka 

Politechnika 
todzka 

Politechnika 
l6dzka 

Politechnika 
t6dzka 

Politechnika 
l6dzka 

Politechnorka 
l6dzka 

Politechnika 
l6dzka 

Miasto l6di 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

typ 

jednostka zgfaszajCjca 
termin szacunkowc zrodto zadania efekt 

realizacji koszty finansowania {K, S, DJ energetyczny 

'"' 
[tys. ztl [MWhjrokj 

2018-
srodki wtasne, 

Politechnika l6dzka 
2030 

881 srodki D 1044 
zewne:trzne 

2018-
srodki wtasne, 

Politechnika l6dzka 
2030 

2337 srodki D 98 

2018-
srodki wtasne, 

Politechnika l6dzka 
2030 2460 srodki D 100 

zewn~trzne 

2018-
srodki wtasne, 

Politechnika t6dzka 
2030 

1700 srodki D 244 
zewn~trzne 

2018-
srodki wtasne, 

Politechnika l6dzka 
2030 

3700 srodki D 131 
zewn~trzne 

2018-
srodki wtasne, 

Politechnika l6dzka 
2030 

1800 srodki D 85 
zewn~trzne 

2018-
srodki wtasne, 

Politechnika l6dzka 
2030 

290 srodki D 51 
zewn~trzne 

2018-
srodki wtasne, 

Politechnika t6dzka 
2030 

1900 srodki D bId 
zewn~trzne 

2018-
srodki wtasne, 

Miasto l6di 6000 srodki 5 bId 2021 
zewn~trzne 

199 Brak moiliwosci oszacowania e/ekt6w ekologicznych ze wzglt:du no zb)it malq ilosc danych dotyczqcych prowodzonej inwestycji. 
200 Brak moiliwosci oszacowania e/ekt6w ekologicznych ze wzglt:du no zbyt malq ilosc danych dotyczqcych prowadzonej inwestycjio 

Atmoterm SA 2019 

efekt 
wskainiki 

efekt wzrostu 
monitorowania 

ekologiczny produkcji 
energii z 02E 

dziafania 

[MgC02/rok] [MWh/rokJ 

Liczba budynk6w 
848 40 poddanych 

termomodernizacji 

Liczba budynk6w 
80 n/d poddanych 

termomodernizacji 

Liczba budynk6w 
81 n/d poddanych 

termomodernizacji 

Liczba budynk6w 
198 n/d poddanych 

termomodernizacji 

Liczba budynk6w 
107 n/d poddanych 

termomodernizacji 

Liczba budynk6w 
89 bId poddanych 

termomodernizacji 

Liczba budynk6w 
42 n/d poddanych 

termomodernizacji 

Liczba budynk6w 
bId n/d poddanych 

Liczba budynk6w 
bId n/d poddanych 

termomodernizacji 
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kod 
zadania 

6.206 

6.207 

6.208 

6.212 

nazwa dziatania 

00' 

budynku II Wydziatu 
Pracy Srodowiskowej 
Miejskiego Osrodka 
Pomocy Spofecznej 

w lodzi - Domu 
Dziennego Pobytu 

zlokalizowanego na 

energii -
termomodernizacja 

obiekt6wedukacyjnych 
todzi. Etap 11-

Poprawa 
energetycznej Instytutu 

"Centrum Zdrowia 
Matki Polki" poprzez 

budow~ alternatywnych 
odnawialnych ir6det 

5wiatta 
i cZ~5ci opraw 

oswietleniowych na 
ledowe w budynku 
gt6wnym i budynku 
technicznym Teatru 

odpowiedzialny za 

realizacj~ 

Miejski Osrodek 
Pomocy 

Spotecznej 
wlodzi 

Miasto l6di 

lnstytut 
"Centrum 

ldrowia Matki 
Polki" 

Teatr Wielki 
wtodzi 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

typ efekt 
wska:i:niki 

jednostka zgtaszajqca 
termin szacunkowe zr6dto zadania efekt efekt wzrostu 

monitorowania 
realizacji koszty finansowania (K, $, D) energetyczny ekologiczny produkcji 

m energii z OZE 
dzialania 

[tys. zt] [MWh/rokJ IMgCO,/cok] [MWh/cok[ 

Miejski Osrodek srodki wiasne, Liczba budynkow 
Pomocy Spofecznej 

2019-
600 srodki K 101 82 n/d poddanych 

wtodzj 2020 
zewn~trzne termomodernizacji 

srodki wtasne, Liczba budynk6w 
Miasto t6di 2020 49300 RPO Wt2014- D 12930 4608 n/d poddanych 

2020 termomodernizacji 

RPO Wt 2014-
Instytut "Centrum 2020-

7000 2020, POlS, D 2185 1774 2185 
Ilose nowych 

ldrowia Matki Polki" 2023 
EOG 

instalacji OlE 

srodki wtasne, 
budiet liczba 

Teatr Wielki w t.odzi do 2030 180 
wOjew6dztwa 

D 96 78 n/d 
wymienionych 

t6dzkiego, opraw 
srodki oswietleniowych 

zewn~trzne 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

tvp efekt 
wskainiki 

kod 
nazwa dziatania 

odpowiedzialny za 
jednostka zgfaszaj<jca 

term in szacunkowE' zrodto zadania efekt efekt wzrostu 
monitorowania zadania realizacj~ realizacji koszty finansowania (K, S, oJ energetycmy ekologiczny produi<cji 

dziatania '"' energii z OZE 

[tys. ztJ [MWhjrokj [MgC02/rok] [MWh/rokJ 

Docieplenie dachu 
srodki wtasne, 

budi.et 
komina scenicznego 

Teatr Wielki wojew6dztwa 
Liczba budynk6w 

6.213 w budynku gtownym Teatr Wielki w todzi do 2030 100 D 20 7 n/d poddanych 
Teatru Wielkiego w wtodzi t6dzkiego, 

termomodernizacji 
lodzi 

srodki 
zewne;:trzne 

srodki wtasne, 
nowych 

Wojew6dzki 
Wojew6dzki srodki Urz~du 

budynk6w 

Budowa medycznego 
Specjalistyczny 

Specja listyczny 2021· Marszatko-
spetniaj<lcych 

6.215 Szpital im. dr. 8000 5 653 231 n/d wymagania 
budynku pasywnego 

Wt. Bieganskiego 
5zpital im. dr. WI. 2023 wskiego, 

przepis6w 
w t.odzi 

Bieganskiego w t.odzi srodki 
odnosnie ochrony 

zewnE;:trzne 

Energetyczny 
- kursy doszkalajqce dla 

nauczycieli szk6t 
zawodowych 
i instruktor6w srodki wtasne, 

Ilose os6b biorqca 
7.1 praktycznej nauki Miasto t.6di Miasto t.6di 2015 45 srodki K n/d 

zawodu w zakresie zewnE;:trzne 
udziat w kursie 

systemowenergetyki 
odnawialnej 

i budownictwa 

Praktyka - podstawq srodki wtasne, 
Ilose os6b biorqca 

7.2 wiedzy 0 energii Miasto t.6di Miasto t.6di 2015 112 srodki K n/d 
udziat w kursie 

odnawialnej zewnE;:trzne 

Rewitalizacja srodki wtasne, 
Liczba budynk6w 

8.1 Obszarowa Centrum Miasto t6di Miasto t.6di do 2030 118522 srodki D 21071 17120 n/d 
poddanych 

todzi: - Projekt 9 
dziataniom 

zewnE;:trzne 

Rewitalizacja 
8,2 Obszarowa Centrum Miasto t6di Miasto t6di do 2030 48190 srodki D 8567 6961 n/d poddanych 

dziataniom 
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kod 
zadania 

8,3 

8.4 

85 

8.6 

8.7 

8.8 

8.9 

8.10 

nazwa dziatania 

Rewita lizacja 
Obszarowa Centrum 

todzi: - Projekt 11 

Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 

tadzi: - Projekt 12 

Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
todzi: - Projekt 13 

Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 

todzi: - Projekt 14 

Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
todzi: - Projekt 15 

Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
todzi: - Projekt 16 

Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
todzi: - Projekt 17 

Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 

todz;: - Projekt 18 

odpowiedzialny za 
realizacj~ 

Miasto t6di 

Miastol6di 

Miasto t6di 

Miasto t6di 

Miasto t6di 

Miasto t6di 

Miasto t6di 

Miastot6di 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

typ 
zrodto zadania efekt 

finansowania (K, S, D) energetyczny 
jednostka zgtaszajqca 

termin szacunkowe 
realizacji koszty 

J95 

[tys. zt] [MWh/rokJ -- -srodki wtasne, 
Miasto l6di do 2030 162447 srodki D 28879 

zewn~trzne 

srodki wtasne, 
Miasto t6di do 2030 41760 srodki D 7440 

zewn~trzne 

srodki wtasne, 
Miasto t6di do 2030 62437 srodki D 11100 

zewn~trzne 

srodki wtasne, 
Miasto t6di. do 2030 56760 srodki D 10091 

zewn~trzne 

srodki wtasne, 
Miasto tcdi do 2030 86335 srodki D 15348 

zewn~trzne 

srodki wtasne, 
Miasto t6di do 2030 118493 srodki D 21065 

zewn~trzne 

srodki wtasne, 
Miastot6di do 2030 87869 srodki D 15621 

zewn~trzne 

srodki wtasne, 
Miasto t6di do 2030 77 631 srodki D 13801 

zewn~trzne 

Atmoterm SA 2019 

efekt 
wskazniki 

efekt wzrostu monitorowania 
ekologiczny produkcji 

dziatania 
energii z OZE 

[MgC02/rok] [MWh/rokj -- liczba budynk6w 
poddanych 

23465 n/d 
dziafaniom 

Liczba budynk6w 
poddanych 

6045 n/d 
dziataniom 

Liczba budynk6w 
poddanych 

9019 n/d 
dziataniom 

I 

Liczba budynk6w 
poddanych 

8199 n/d 
dziataniom 

I 
Liczba 

poddanych 
12471 n/d 

dziataniom 

Liczba budynk6w 
poddanych 

17116 n/d 
dziataniom 

Liczba 
poddanych 

12692 n/d 
dziataniom 

; 
Liczba budynk6w 

poddanych 
11213 n/d 

dziataniom 
I 
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kod 

zadaniCl 

8,11 

8,12 

8.13 

8,14 

8,15 

nazwa dziatania 

Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
lodzi: - Projekt 19 

Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 

lodzi: - Projekt 20 

Wsparcie dziatan 

z zakresu efektywnosci 
energetycznej zgodnej 
z podziatem interwencji 
pomi~dzy programami 

krajowymi 

Program 
termomodernizacji 

budynk6w - program 
komplementarny 
w stosunku do 
Rewitalizacji 

Obszarowej Centrum 

budynku 
przy ul. Kilinskiego 190 
do ciepta systemowego 

z wykonaniem w~zta 
dwufunkcyjnego, 

wykonaniem instalacji 
c.o. i C.W.U. oraz 

cz~sciowq wymianq 
stolarki 

odpowiedzialny za 

reaiizacjEl 

Miasto l6di 

Miasto t6di 

Miasto tadi/ 
Wsp61noty 

Mieszkaniowe/ 
Sp6tdzielnie 

Mieszkaniowe 

Miasto t6di 

Zarzqd lokali 
Miejskich 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta lodzi 

typ efekt 
wskainiki 

jednostka zgtaszaj<jc<l 
termin szacunkowe ir6dto zadania efekt efekt wzrostu 

monitorowania 
realizacji koszty finansowania (K, S, 0) energetyczny eicotogiczny produkcji 

'"' energii z OZE 
dziatania 

[tys. z't] [MWh/rokJ [MgC02/ro k] [MWh/rokJ 

srodki wtasne, 
Liczba budynk6w 

poddanych 
Miasto t6di do 2030 84541 srodki D 15030 12211 n/d dziataniom 

zewnE;:trzne 

srodki wtasne, 
Uczba 

poddanych 
Miasto t6di do 2030 95372 srodki D 16955 13 776 n/d 

dziafaniom 
zewn~trzne 

srodki wtasne, 
Liczba podj~tych 

Miasto t6di do 2022 74000 srodki D n/d 
dziatan mi~kkich 

zewn~trzne 

srodki wtasne, Liczba budynk6w 
Miasto t6di 

2017-
126304 srodki D 12960 10530 n/d poddanych 

2023 
zewn~trzne termomodernizacji 

srodki wtasne, 
budzet 

Zarzqd lokali 2019- Wojew6dztwa 
liczba 

430 5 2340 850 n/d wybudowanych 
Miejskich 2022 t6dzkiego, 

w~zt6w cieplnych 
RPO Wt2014-

2020 
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kod 
zadania 

8.16 

8.17 

8.18 

8.19 

nazwa dziatania 

Termomodernizacja 

wraz z podfqczeniem 
budynku przy 

ul. Miedzianej 5 do 
ciepta systemowego 

z wykonaniem w~zta 
dwufunkcyjnego, 

wykonaniem instalacji 

przy ul. Pr?et~cz 10 do 
ciepta systemowego 
Z wykonaniem w~zta 

dwufunkcyjnego, 
wykonaniem instalacji 

C.o. i c.w.u. oraz 
cz~sciowCj wymianCj 

stolarki 
Podtqczeniu budynku 
przy ul. Przet~cz 12 do 
ciepta systemowego 
z wykonaniem w~zta 

dwufunkcyjnego, 
wykonaniem instalacji 

c.O. i c.w.u. oraz 
cz~sciowq wymianCj 

stolarki I 

Podtqczeniu budynku 
przy ul. Zbocze 1/3 do 
ciepta systemowego 
z wykonaniem w~zta 

dwufunkcyjnego, 
wykonaniem instalacji 

C.o. i c.w.u. oraz 

odpowiedzialny za 
realizacjE; 

Zarzqd Lokali 
Miejskich 

Zarzqd lokali 
Miejskich 

ZarzCjd lokali 
Miejskich 

Zarzqd lokali 
Miejskich 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

typ efekt 
wskainiki 

jednostka zgtaszaj<jca 
termin szacunkowe zrodto zadania efekt efekt wzrostu 

monitorowania realizacji koszty finansowania (K,S,O) energetyczny ekologiczny produkcji 

'"' energii z OZE 
dziatania 

[tys. z-t] [MWh/rokl [MgC02/rok] [MWh/rokj 

srodki wtasne, Liczba budynkow 
budiet poddanych 

Zarz<ld Lokali 2019- Wojew6dztwa 
n/d 

termomodernizacji 570 5 371 302 
oraz liczba Miejskich 2022 t6dzkiego, 

RPOWt2014- wybudowanych 
2020 w~zt6w cieplnych 

srodki wfasne, 
budiet 

Liczba Zarzqd lokali 2019-
250 

Wojew6dztwa 
5 2340 850 n/d wybudowanych Miejskich 2022 t6dzkiego, 

w~zt6w cieplnych RPO Wt2014-
2020 

srodki wtasne, 
budiet 

Liczba Zarzqd lokali 2019-
235 

Wojew6dztwa 
5 2340 850 n/d wybudowanych Miejskich 2022 t6dzkiego, 

w~zt6w cieplnych RPOWt2014-
2020 

srodki wtasne, 
budiet 

Liczba ZarzCjd lokali 2019-
500 

Wojew6dztwa 
5 2340 850 n/d wybudowanych Miejskich 2022 t6dzkiego, 

w~zt6w cieplnych RPO Wt2014-
2020 
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kod 
zadania 

-
8.20 

8.21 

8.22 

nazwa dziatania 

stolarki okiennej .... budynku 
przy ul. Zbocze 33/35 

do ciepta systemowego 
z wykonaniem w~zta 

dwufunkcyjnego, 
wykonaniem instalacji 

c.o. i c.w.u. oraz 
cZ~Sciowq wymianq 

stolarki 
Termomodernizacja 

wraz z podfC!czeniem 
budynku przy 

ul. Zelaznej 20 do clepta 
systemowego 

z wykonaniem w~zta 
dwufunkcyjnego, 

wykonaniem instalacji 
ic.w.u. 

Racjonalizacja zuiycia 
energii w budynkach 

mieszkalnych Wsp61not 
Mieszkaniowych 

z terenu miasta lodzi 

odpowiedzialny za 
realizacj~ 

ZarzCJ!d Lokali 
Miejskich 

ZarzC!d lokali 
Miejskich 

Wsp61nota 
Mieszkaniowa 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

jednostka zgtaszajCjca 

Zarzqd Lokali 
Miejskich 

ZarzC!d Lokali 
Miejskich 

Wsp61nota 
Mieszkaniowa 

termin 
realizacji 

szacunkowe 
koszty 

irodto 
finansowania 

typ 

zadania 
(K, S, oJ 

1% 

efekt 
energetyczny 

efekt 
ekologiczny 

efekt 
wzrostu 

produkcji 
energii z OZE 

[tys. z't] [MWh/rokj [MgC02/rok] [MWh/rokj -------
srodki wtasne, 

budiet 
2019-

400 
Wojew6dztwa 

5 2340 850 n/d 2022 t6dzkiego, 
RPO Wt2014-

2020 

srodki wtasne, 
budiet 

2019- Wojew6dztwa 
n/d 290 5 162 132 2022 t6dzkiego, 

RPO Wt 2014-
2020 

srodki wtasne 
Wsp6lnoty, 

kredyt termo-
modernizacyj-

ny z premiC! 
BG K, dotacja 

WFOSiGW 
2017-

36004 
wtodzi, 

5 10 674 3736 n/d 2021 dotacja Urz~du 
Miasta todzi 
w ramach 
likwidacji 

niskiej emisji, 
dotacja 

w ramach RPO 
Wt 

Atmoterm SA 2019 

wskainiki 
monitorowania 

dziatania 

liczba 
wybudowanych 

WE;!ztow cieplnych 

Liczba budynk6w 
poddanych 

termomodernizacji 
oraz liczba 

wybudowanych 
w~zt6w cieplnych 

Liczba 
wymienionych 
ir6det ciepta 
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ked 
zadania 

9.1 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

nazwa dziatania 

Budowa oswietlenia ulic 
na terenie miasta t.odzi 

Budowa do 
w~zta "Stryk6w" na 

autostradzie A2 -
Przebudowa 

ul. Strykowskiej ad 
ul. Wycieczkowej do 

Przedtuienie AI. 
Wl6kniarzy ad DK!, na 

p6tnocny zach6d do 
w~zta "Aleksandr6w L" 

ul. Szczecinskiej od 
ul. Aleksandrowskiej na 

potudnie do granicy 
miasta w rejonie 

Pancerniak6w wraz 
z budowq tqcznika do 
w~zta "Teofil6w" na s-

uI. Maratonskiej na 
odcinku al. Waltera 
Janke do w~zta t6di 

Za 
osobowego dla 

Miejskiej Przychodni 
"Widzew" 

odpowiedlialny za 
realizacjEl 

Miasto t6di 

Miasto t6di 

Miasto t6di 

Miasto t6di 

Miastot6di 

Miasto t6di 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

typ 

jednostka zgtaszajqca 
termin szacunkowe ir6dto zadania efekt 

realiz.acji koszty finansowania (K, S, 0) energetycz.ny 
m 

[tys. ztJ [MWh/rokj 

Miasto l6di do 2030 
wg 

srodki wtasne D 90 
kosztorysu 

srodki wtasne, 
Miasto t6di do 2030 160 000 srodki D 130 

zewntitrzne: 

2018-
srodki wtasne, 

Miasto t6di 
2020 

238000 srodki D 79 
zewn~trzne 

srodki wtasne, 
Miasto t6di do 2030 68000 srodki D 56 

zewn~trzne 

srodki wtasne, 
Miasto t6di do 2030 350000 srodki D 19 

zewn~trzne 

srodki wtasne, 
Miejska Przychodnia 

"Widzew" 
do 2030 64 srodki D 1 

zewn~trzne 

Atmoterm SA 2019 

efekt 
wskainiki 

efckt wzrostu 
monitorowania 

ekologiczny produkcji 
energii z OZE 

dziatania 

[MgC02/ro k] [MWh/rokJ 

liczba 

73 n/d 
wymienionych 

opraw 

Dtugosc 
przebudowanych 

37 n/d lub 
zmodernizowanych 

dreg (ok. 7 km) 

Dtugosc nowych 
23 n/d 

dreg (ok. 2,50 km) 

Dtugosc nowych 
dreg (dtugosc 

16 n/d tqcznika ok. 
1,30 km) 

Dtugosc 
6 n/d przebudowanych 

dreg (ok. 5 km) 

Liczba zakupionych 
0,3 n/d 

pojazd6w 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

tvp efe.kt 
wskainiki 

kod 
nazwa dziatania 

odpowiedzialny za 
jednostka zgfaszajqca 

termin szacunkowe ir6dto zadania efekt efekt wzrostu 
monitorowania 

zadania realizacj~ realizacli koszty finansowania (K, 5, DJ energetyczny ekologiczny produkcji 

'" energij z OZE 
dziatania 

[tys. ztj [MWh/rokJ [MgCOJrok] [MWh/rokj 
-----

Zakup samochodu 
osobowego dla Dam 
Pomocy Spofecznej 

DPS Dam Liczba zakupionych 
10.6 "Dom Kombatanta" Miasto t6di do 2030 100 srodki wtasne D 1 0,3 n/d 

im. maj. Eugeniusza 
Kombatanta po]azd6w 

G. Kaszynskiego "Nurta" 

Zakup dw6ch 
Teatr Wielki w 

srodki wtasne, 
Liczba zakupionych 

10.7 samochod6w dla Teatru 
-tadzi 

Teatr Wielki w tadzi do 2030 450 srodki D 2 1 n/d 
pojazd6w 

Wielkiego w tadzi zewnE;:trzne 

Wymiana samochodu Centrum 
Centrum Liczba zakupionych 

10.8 Centrum Administracyjne do 2030 90 srodki wtasne D 1 0,3 n/d 
nr4 nr4 

Administracyjne nr 4 pojazd6w 

Za 
srodki wfasne, 

Domu Pomocy Dam Pomocy Liczba zakupionych 
10.15 

Spotecznej przy 
Miasto l6di 

Spotecznej w lodzi 
do 2030 100 srodki D 1 0,3 n/d 

pojazd6w 
ul. i 56 

zewn~trzne 

Zakup samochodu dla 
srodki wtasne, 

10.18 
Domu Pomocy 

Miasto l6di 
Dam Pomocy 

do 2030 100 srodki D 1 0,3 n/d 
Liczba zakupionych 

Spofecznej przy Spotecznej pojazd6w 
ul. zewn~trzne 

10.19 
Domu Pomocy 

Miasto l6di 
Dom Pomocy 

do 2030 
wg budiet miasta 

D 1 0,3 n/d Liczba zakupionych 
Spofecznej przy Spotecznej kosztorysu lodzi pojazd6w 

Zakup samochod6w do 
Miejskie 

10.22 wywozu odpad6w Miastol6di 
PrzedsiE;:biorstwo 

do 2030 1200 srodki wtasne D 2 1,0 n/d Liczba zakupionych 

(hakowiec) - 2 szt. Oczyszczania l6di pojazd6w 
sp. z 0.0. 

Zakup tadowarki 
Miejskie 

przefadunkowej dla 

10.23 Miejskiego Miastol6di 
PrzedsiE;:biorstwo 

do 2030 650 srodki wtasne D 1 0,3 n/d Liczba zakupionych 

Przedsi~biorstwa 
Oczyszczania l6di pojazd6w 

t6di 
sp. z 0.0. 

Atmoterm SA 2019 Strona 1217 



kod 
zadania 

10.25 

10.26 

10.27 

10.30 

10.32 

nazwa dziatania 

ZO.O. 

Zakup trzech 
samochod6w 

osobowych dla 
Wojew6dzkiego $zpitala 

Specjalistycznego 
im. M. Kopernika 

w t.edz; 
Zakup samochodu 

dostawczego dla 
Wojew6dzkiego Szpitala 

Specjalistycznego 
im. M. Kopernika 

wtodzi 

t6dzki Tramwaj 
Metropolitalnlo1 

Zakup autokaru dla 
Specjalnego Osrodka 

SzkolnoR 
Wychowawczego nr 6 

17 autobus6w 
elektrycznych przez 

Miejskie 
Przedsi~biorstwo 

Komunikacyjne w todzi 
Sp. z 0.0. 

wybudowaniem 
infrastrulctury 

niezb~dnej do ich 

odpowiedzialny za 
realizacj~ 

WSSim. 
M. Kopernika 

wtodzi 

W5S 
im. M. Kopernika 

wtodzi 

Miasto t6di 

Miasto t6di 

Miejskie 
Przedsi~biorstw 

a Komunikacyjne 
w todzi Sp. z 0.0. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta lodzi 

jednostka zgtaszajqca 
termin szacunkowe 

realizacji koszty 

[tys. zt] --
WSSim.M. 

do 2030 
wg 

Kopernika w tadz; kosztorysu 

WSS 
im. M. Kopernika do 2030 

wg 
kosztorysu 

wtodzi 

Miasto t6di do 2030 1022 347 

Specjalny Osrodek 
2019-

SzkolnoR 
2022 

500 
Wychowawczy nr 6 

Miejskie 
Przedsi~biorstwo 2018-

35700 
Komunikacyjne w 2022 

todzi Sp. z 0.0. 

irodto 
finansowania 

srodki wtasne, 
srodki 

zewn~trzne 

srodki wtasne, 
srodki 

zewn~trzne 

srodki wlasne, 
srodki 

zewn~trzne 

srodki wtasne, 
srodki 

zewn~trzne 

srodki wlasne, 
RPO Wl2014-

2020 

tvo efekt 
zadania efekt efekt wzrostu 
(K, $, D) energetyczny ekologiczny produkcji 

)95 
energii z OZE 

[MWh/rokl [MgCO;,jrok] [MWhjrokj ----
D 3 1,0 n/d 

D 1 0,3 n/d 

D bid bid n/d 

K 26 8,0 n/d 

S 1 0,3 n/d 

201 Brak moiliwosci oszocowania efektow ekologicznych ze wzg/~du no zbyt malq ilose danych dotyczqcych prowadzonej inwestycji. 

Atmoterm SA 2019 

wskainiki 
monitorowania 

dziatania 

Liczba zakupionych 
pojazdow 

Liczba zakupionych 
pojazd6w 

Dtugosc nowych 
lub 

przebudowanych 
lini 

Dtugosc 
przebudowanych 

dr6g 

Liczba zakupionych 
pojazd6w 
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kod 
zadania 

-
10.34 

10.35 

10.36 

10.37 

10.38 

10.39 

nazwa dziatania 

Przestrzeri i srodowisko 
Miasto zr6wnowaionej 

; 
Zakup 30 tramwajow 

przez Miejskie 
PrzedsiEilbiorstwo 

Komunikacyjne w todzi 
Z 0.0. 

60 tramwajow 
przez Miejskie 

przedsiEi1biorstwo 
Komunikacyjne w todzi 

najem 
46 nowych autobus6w 

przez Miejskie 
Przedsi~biorstwo 

Komunikacyjne w t.odzi 
. z 0.0. 

Dtugoterminowy najem 
142 nowych autobus6w 

przez Miejskie 

Przedsi~biorstwo 

Komunikacyjne w t.odzi 

najem 
122 nowych autobus6w 

przez Miejskie 
Przedsi~biorstwo 

Komunikacyjne w todzi 

z 0.0. 

Zakup samochodu 

osobowego - Dom 
Dziecka nr 3 "Stoneczna 

Polana" 

odpowiedzialny za 
realizacje, 

Miasto t.6di 

Miejskie 
PrzedsiEi1biorstw 

·0 Komunikacyjne 

w ladzi Sp. Z 0.0. 

Miejskie 

Przedsi~biorstw 

a Komunikacyjne 

w t.odzi Sp. z 0.0 • 

Miejskie 
Przedsi~biorstw 

o Komunikacyjne 
w t.odzi Sp. z -0.0. 

M'lejskie 

Przedsi~biorstw 

o Komunikacyjne 
w todzi Sp. z 0.0. 

Miasto t6di 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

jednostka zgtaszajqca 
termin szacunkowe 

realizacji koszty 

[tys. zt] -
Miejskie 

Przedsi~biorstwo 2022-
243122 

Komunikacyjne 2023 
w lodzi Sp. Z 0.0. 

Miejskie 

PrzedsiEi1biorstwo 2023-
Komunikacyjne 2025 

bid 

w lodzi Sp. z 0.0. 

Miejskie 

Przedsi~biorstwo 
2019 94920 

Komunikacyjne 

w t.odzi Sp. z 0.0. 

Miejskie 
Przedsi~biorstwo 2019-

bid 
Komunikacyjne 2022 

w t.odzi Sp. z 0.0. 

M'lejskie 

Przedsi/ibiorstwo 2023-
bid 

Komunikacyjne 2025 
w todzi Sp. z 0.0. 

Dom Dziecka nr 3 2015-
40 

"Stoneczna Polana" 2018 

zrodto 
finansowania 

.. 
srodki 

zewn~trzne, 

POI;S 2014-
2020 

srodki wiasne, 
RPOWt2014-

2020 

srodki wtasne 

srodki wtasne, 
RPO Wt 2014-

2020 

srodki wtasne, 
RPO Wt 2014-

2020 

bid 

typ efekt 
zadania efekt efckt wzrostu 
(K, 5, 0) energetyczny ekologiczny produkcji 

1% energii z OZE 

[MWh/rokJ [MgC02/rok] [MWh/rokj _._-
5 2100 600 n/d 

D 4200 1200 n/d 

K 7140 2040 n/d 

5 9940 2840 n/d 

D 8540 2440 n/d 

K 70 20 n/d 

Atmoterm SA 2019 

wskazniki 
monitorowania 

dziatania 

Uczba zakupionych 
pojazdow 

Liczba zakupionych 

pojazdow 

Uczba wynaj~tych 
pojazd6w 

Liczba wynaj~tych 
pojazd6w 

Liczba wynaj~tych 
pojazd6w 

Liczba zakupionych 

pojazd6w 
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kod 
zadania 

10.40 

10.41 

10.43 

10.44 

10.48 

nazwa dziafania 

Zakup samochodu 
osobowego - Centrum 
Administracyjne nr 3 

w 

Zakup samochodu 
osobowego dla Domu 

Dziecka nr 9 - Dam 
Mj~dzypokolenjowy 

Bednarska 

Zakup samochodu 
osobowego - busa dla" 

Domu Pomocy 

Program 
niskoemisyjnego 

transportu miejskiego 

Budowa dojazdu do 
w~zta na autostradzie 
Al- budowa III Etapu 

Trasy Gorna 

odpowiedzialny za 
realizacj~ 

Miasto t6di 

Miasto t6di 

Miasto t6di. 

Zarzqd Inwestycji 
Miejskich w 

todzi 

Zarzqd Inwestycji 
Miejskich 
wtodzi 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

jednostka zgfaszaj<jca 

Centrum 
Administracyjne nr 3 

wtodzi 

Dam Dziecka nr 9 -
Dom 

Mi~dzypokoleniowy 

Bednarska 

Dam Pomocy 
Spofecznej 

Zarz<1d I nwestycji 
Miejskich w todzi 

Zarz<1d Inwestycji 
Miejskich w todzi 

termin 
realizacji 

2015-
2018 

2015-
2018 

2019-
2022 

2020-
2023 

2015-
2020 

szacunkowe 
koszty 

[tys. zt] 

40 

60 

bId 

177 439 

80000 

irodto 
finansowania 

bId 

bId 

budzet miasta 
todzi 

srodki wtasne, 
RPO Wl 2014-

2020 

srodki wtasne, 
srodki 

zewn~trzne 

typ 
zadania 
(K, S, 0) 

1% 

K 

K 

5 

D 

5 

efekt efekt 
energetyczny ekologiczny 

{MWh/rokJ [MgCOdrok] 

70 20 

70 20 

70 20 

223 59 

158 45 

efekt 
wzrostu 

produkcJi 
energii z OZE 

[MWhjrokj 

n/d 

n/d 

n/d 

n/d 

n/d 

wskazniki 
monitorowania 

dziatania 

Liczba zakupionych 
pojazdow 

Liczba zakupionych 
pojazdow 

liczba zakupionych 
pojazdow 

Liczba 
komunikacjq 
miejskq na 

przebudowanych 
i nowych liniach 

komunikacji 

Dtugosc nowych 
drag 

~-~ - --~- - - -- ~ ~-- - ~~~-- - - - - ------ ----- - - ---~ - ----~-- --~----cl-- - - ---.-

suma 4113 833,46 - - 320343,15 225549,84 8282,00 I - I --- - ~~-- -~ ---- - -----~ - ---~---~~~- -~ ---~--- ----~~~-- - -- ~---"--------~----~---~~~--
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Mias!a I:.odzi 

Tabela 77 Lista dzialari zrealizowanych.202 

Docieplenie 
stropodachu 

w budynku A- Centrum 
Liczba budynkow 

1.4 
Mi~dzyzaktadowy Wojew6dztwo Profilaktyczno- 2015-

160 srodki wtasne K 127 103 n/d poddanych 
Osrodek Medycyny l6dzkie Lecznicze w todzi, 2018 

termomodernizacji 
Pracy przy Mi~dzyza ktadowy 

ul. Aleksandrowskiej Osrodek Medycyny 
61-63 

Zakup i mentai 
instalacji paneli 

Urz~d W. 5. Sz. im. dr. WI. 2015-
srodki wtasne, 

lIose nowych 
1.12 fotowoltaicznych na 577 WFOSiGWw K 70 57 70 

budynku W. S. Sz. im. 
Marszatkowski Bieganskiego 2018 

todzi 
instalacji OZE 

dr. wt. Bieganskiego 

Mantai kogeneratora 
srodki wtasne, Liczba 

1.13 
w budynku W. S. Sz. Urzqd W. S. Sz. im. dr. WI. 2015-

830 WFOSiGWw K 320 260 320 zmodernizowanych 
im. dr. wt. Marszatkowski Bieganskiego 2018 

todzi ir6det ciepta 

Termomodernizacja Miejskie Centrum 
srodki wfasne, 

obiekt6w szpitala Medyczne im. 2013-
zabezpieczone budiet miasta Liczba budynk6w 

1.22 Miasto t6dz wWPF todzi, K 497 250 n/d poddanych przy uf. Przyrodniczej dr Karofa Jonschera w 2017 
10720,00 WFOSiGW termomodernizacji 7/9 todzi 

wtodzi 

Dostosowanie 
Regionafna Izba Regionafna Izba srodki wtasne, Liczba budynk6w budynku przy ulicy 2014-1.50 

Ogrodowej 28 D na 
Obrachunkowa Obrachunkowa 

2018 
5024 srodki K 186 151 n/d poddanych 

I 
wtodzi wtodzi zewn~trzne termomodernizacji 

202 Opracowanie wlasne. 
203 Typ zadania: K - kratkoterminowe, 5 - srednioterminowe, D - dfugoterminowe. 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta ladzi 

kod 
zadania 

3.1 

3.12 

nazwa dzialania 

Izby Obrachunkowej 
wtodzi 

Przebudowa sieci 
ciepfowniczej w todzi 
w celu ograniczenia 

emisji CO2 i poprawy 
efektywnosci 

energetycznej - Etap 
I cz. 1204 

Likwidacjq grupowych 
w~zt6w cieplnych 

wraz z budowq sieci 
cieptowniczej 

i indywidualnych 
w~zt6w cieplnych 

w ramach projektu 
likwidacja w~zta 

grupowego 
zlokalizowanego 
w todzi w rejonie 

odpowiedzialny za 

realizacjli 

Veolia Energia 
tcd; S.A. 

Veolia Energia 
tcd; S.A. 

jednostka zgtasz3j'lCa 
2015 

Veolia Energia t6di. 
S.A. 

Veolia Energia t6di 
5.A. 

termin 
realizacji 

2017-
2019 

2016-
2017 

204 Wartosci podane w nawiasach - Zmniejszenie zuiycia energ;; pierwotnej [GJ/rokj. 
205 Wartosc; podane w nawiasach - Zmniejszenie zuiycia energii pierwotnej [GJ/rokj. 

szacunkowe 
koszty 

[tys. ztJ 

44100 

653 

typ 
irodlo zadania efekt 

finansowania (K, 5, D) energetyczny 

'" 
[MWh/rokJ 

srodki wiasne, 
14737 POliS 2014- K 

2020 
(53052) 

srodki wtasne, 
POliS 2014- K 

129 

2020 
(466) 

Atmoterm SA 2019 

efekt 

wzrostu 
efekt 

produkcji 
wskainiki 

ekologiczny monitorowania dziatania 
energii z 

OZE 

[MgC02/rok] [MWh/rok] 

1. Dfugosc 
wybudowanej lub 
zmodernizowanej 
sieci cieptowniczej 

[km] 
2. Zmniejszenie 
zuiycia energii 

pierwotnej [GJ/rok] 
4987 n/d 3. Szacowany roczny 

spadek emisji gaz6w 
cieplarnianych ((I) 
podany w [tonach 

r6wnowainika CO2] 

4.liczba 
przedsi~biorstw 

otrzymujqcych 

l. 
wybudowanej lub 
zmodernizowanej 
sieci cieptowniczej 

[km] 

37 n/d 
2. Zmniejszenie 
zuiycia energii 

pierwotnej [GJ/rok] 
3. Szacowany roczny 
spadek emisji gazow 
cieplarnianych ((I) 
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Budowa sieci 
cieptowniczych 
umoiliwiajqca 

wykorzystanie energii 

wytworzonej 
w ir6dtach 

wysokosprawnej 

kogeneracji 
3.17 w projekcie 

Przytqczenie do ciepta 

systemowego 
nowobudowanych 

budynkow 
z!okalizowanych 

w todzi w rejonie 
ul. Kurczaki 102-114 

etap 1 

Veolia Energia 
t6di S.A. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

Veolia Energia t6di 
S.A. 

2016-
2017 

500 
srodki wtasne, 

POliS 2014-
2020 

K o 

Atmoterm SA 2019 

4 n/d 

4. Liczba 
przedsi~biorstw 

otrzymujqcych 

1. Dodatkowa 
zdolnosc 

wytwarzania energii 

elektrycznej 
i-cieplnej 

w warunkach 
wysokosprawnej 

kogeneracji [MW] 
2. Dlugosc 

wybudowanej lub 
zmodernizowanej 
sieci cieptowniczej 

[km] 
3. Zmniejszenie 
zuiycia energii 

pierwotnej [GJ/rok] 
4. Szacowany roczny 
spadek emisji gaz6w 
cieplarnianych (CI) 
podany w [tonach 

rownowai.nika CO2] 

5. Liczba 
przedsilibiorstw 
otrzymuj~cych 

wsparcie [szt.J 
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Budowa sieci 
ciepfowniczych 
umoiliwiajqca 

wykorzystanie energii 
wytworzonej w 

ir6dtach 
wysokosprawnej 

kogeneracji 
3.20 w projekcie 

Przytqczenie do ciepta 
systemowego 

nowobudowanych 

budynkow 
zlokalizowanych 

w todzi w rejonie 
ul. Sktadowej 

i PI. Satacinskiego 

Veolia Energia 
t6di 5.A. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

Veolia Energia t6di. 

5.A. 
2016-
2019 

1965 
srodki wtasne, 

POliS 2014-
2020 

5 o 

Atmoterm SA 2019 

6 n/d 

wytwarzania energii 
elektrycznej 

i cieplnej 
w warunkach 

wysokosprawnej 
kogeneracji [MW] 

2. Dtugosc 
wybudowanej lub 
zmodernizowanej 

sieci cieptowniczej 

[km] 
3. Zmniejszenie 
zuiycia energii 

pierwotnej [GJ/rok] 
4. Szacowany roczny 
spadek erhisji gaz6w 
cieplarnianych (CI) 
·podany w [tonach 

r6wnowainika CO2] 

5. Liczba 
przedsi~biorstw 

otrzymujqcych 
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3.21 

Budowa sieci 
ciepfowniczych 

umoiliwiaj<}ca 
wykorzystanie energii 

wytworzonej 
w ir6dtach 

wysokosprawnej 
kogeneracji 
w projekcie 

PrzytClczenie do ciepta 
systemowego nowo 

budowanego 
stadionu 

zlokalizowanego 
w lodzi przy 

u I. Pitsudskiego 138 

Veolia Energia 
lad; S.A. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

Veolia Energia t6di 
S.A. 

2016-
2017 

487 
srodki wtasne, 

POliS 2014-
2020 

K o 

Atmoterm SA 2019 

4 n/d 

zdolnosc 
wytwanania energii 

elektrycznej 
i cieplnej 

w warunkach 

wysokosprawnej 

kogeneracji [MWI 
2. Dtugosc 

wybudowanej rub 
zmodernizowanej 
sieci cieptowniczej 

[kml 
3. Zmniejszenie 
zuiycia energii 

pierwotnej [GJ/rokl 
4. Szacowany roczny 
spadek erhisji gaz6w 
cieplarnianych (CI) 
podany w [tonach 

r6wnowai.nika CO2] 

5.liczba 
przedsi~biorstw 

otrzymuj"lcych 
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kcd 
zadania 

3.22 

nazwa dzialania 

Budowa sieci 

cieptowniczych 
umoiliwiajqca 

wykorzystanie energii 
wytworzonej 
w ir6dtach 

wysokosprawnej 
kogeneracji 
w projekcie 

Przyt<lczenie do ciepta 
systemowego 

nowobudowanych 
budynk6w 

zlokalizowanych 
w todzi w rejonie 

ul. Zamorskiej 1/9 

odpowiedzialny za 
realizacjJ:; 

Veolia Energia 
l6di S.A. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

jednostka zglaszajqca 
2015 

Veolia Energia t6di 
S.A. 

termin 
realizacji 

2016-
2019 

sZ8cunkowe 
koszty 

[tys. zt] 

960 

irodto 
finansowania 

srodki wtasne, 
POliS 2014-

2020 

typ 
zadania efekt 
[K. S, D) energelyczny 

'" 
[MWh/rokj 

S o 

Atmoterm SA 2019 

efekt 
wzrostu 

efekt 
produkcji 

ekologiczny 
energii l 

OZE 

[MgCO"/rok] [MWh/rok] 

18 nld 

wskainiki 
monitorowania dzialania 

1. Dodatkowa 

zdolnosc 
wytwarzania energii 

elektrycznej 

i cieplnej 

w warunkach 
wysokosprawnej 
kogeneracji [MW] 

2. Dtugosc 
wybudowanej lub 
zmodernizowanej 
sieci cieptowniczej 

[km] 
3. ~mniejszenie 
zuiycia energii 

pierwotnej [GJ/rok] 
4. Szacowany roczny 
spadek emisji gazo"" 
cieplarnianych (CI) 
podany w [tonach 

rownowainika CO2] 

5. Liczba 
przedsi~biorstw 

otrzymujqcych 
wsparcie [szt.] 
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ked 
zadania 

4.4 

4.13 

4.15 

4.36 

4.89 

nazwa dzialania 

Wymiana drzwi 
i okien w piwnicach, 

docieplenie scian 
poprzecznych -
Mtodzieiowa 
Sp6fdzielnia 

Mieszkaniowa 
Wymiana opraw 

w budynkach 
zarzqdzanych przez 

Sp6tdzielni~ 

Mieszkaniowq 
im. 

Wymiana doeieplenia 
seian szezytowyeh na 
styropian 0 grubosci 

14 em w budynku 
przy 

ul. Aleksandrowskiej 
502, 505, 511, 504, 

Doeieplenie seian 
zewn~trznyeh 

w budynku przy 
ul. tqeznej 14 

do sieci 
miejskiej c.o. oraz 
doeieplenie seian 
w prawej i lewej 

odpowiedzialny za 
realizacj~ 

Mtodziei.owa 
Sp6fdzielnia 

Mieszkaniowa 

SM im. Mikotaja 
Reja 

S.M."ROGATKA" 

SM "Towarzystwo 
Lokator" 

Kosei6t 
Ewangelieko-

Metodystyezny 
wRP 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

jednostka zglaszajijca 
2015 

Mfodziei:owa 
Sp6tdziel n'la 

Mieszka niowa 

SM im. Mikotaja Reja 

S.M."ROGATKA" 

SM "Towarzystwo 
Lakatar" 

Kosei6t Ewangelicko-
Metodystyczny w RP 

term in 
realizacji 

2015-
2018 

2015-
2018 

2015 

2016 

2017-
2018 

5zacunkowe 
koszty 

[tys. ztJ 

15204 

400 

wg kosztorysu 

215 

543 

typ 
ir6dlo zadania efekt 

finansowania (K, S, 0) energelyczny 
:l03 

[MWh/rokJ 

srodki wtasne K 2703 

srodki wtasne K 400 

srodki wtasne K 4137 

srodki wtasne K 60 

srodki wtasne K 243 

Atmoterm SA 2019 

efekt 
wzrostu 

efekt 
produkcji 

wskazniki 

ekologiczny monitorowania dziatania 
energii I 

OZE 

[MgC02/rok] [MWh/rokj 

Uczba budynk6w 
2196 n/d poddanych 

termomodernizacji 

Uczba budynk6w 
325 n/d paddanych 

termomodernizacji 

liczba budynk6w 
3362 n/d poddanyeh 

termomodernizaeji 

liezba budynk6w 
49 n/d paddanych 

termomodernizaeji 

liezba budynk6w 
197 n/d paddanych 

termomodernizaeji 
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kod 
zadania 

4.91 

4.92 

5.2 

5.3 

5.10 

5.11 

nazwa dzia!ania 

Termomodernizacja 

bloku 331 przy 
ul. Gogola 17 

Termomodernizacja 
bloku 370 przy 
ul. Gorkiego 73 

ul. Kilinskiego na 
odcinku od 

ul. Narutowicza do 
projektowanej 

ul. Sl~skiej -I etap 
(rejon ul. 

drogowego wok61 
stadionu t6di 

Widzew 

Zakup samochodu dla 
ZarzCldu Drag 

Wojew6dzkich 
wtodzi 

Zakup 2 samochod6w 
osobowych dla 
Wojew6dzkiego 

Zarz<ldu Melioracji 
i Urz<ldzen Wodnych 

odpowiedzialny za 
realizacjt; 

Sp6tdzielnia 
Mieszkaniowa 

im. B. Chrobrego 

Spotdzielnia 
Mieszkaniowa 

im. B. Chrobrego 

Miasto t6di 

Miasto t6di 

ZarzCld Drag 
Wojewadzkich 

wtodzi 

Wojew6dzki 
ZarzCld Melioracji 

i Urz<ldzen 
Wodnych w todzi 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

jednostka zglaszajqca 

2015 

Spotdzie[nia 
Mieszkaniowa 

im. B. Chrobrego 

Sp6tdzielnia 
Mieszkaniowa 

im. B. Chrobrego 

Miasto t6di 

Miasto t6di 

ZarzCld Dr6g 
Wojew6dzkich 

wtodzi 

Wojew6dzki ZarzCld 
Melioracji i Urz<ldzen 

Wodnych w todzi 

term In 
realiz(lcji 

2017 

2017 

2008-
2016 

2010-
2017 

2015-
2018 

2015-
2018 

szacunkowc 
kO$zty 

[tys. zll 

654 

371 

zabezpieczone 
wWPF 

11995,00 

zabezpieczone 
wWPF 

31654,00 

155 

169 

typ 
ir6dlo zadania efekt 

finansowania (K, S, 0) energetyczny 
203 

[MWh/rokJ 

Srodki wtasne K 192 

srodki wfasne, 
K 109 

Prezes URE 

budzet miasta 
todzi 

K 23 

budzet miasta 
K 53 

todzi 

srodki wtasne, 
srodki K 1 

zewnlitrzne 

srodki wtasne K 2 

Atmoterm SA 2019 

efekt 
wzrostu 

efekt 
produkcji 

wskainiki 
ekolt"Jgiczny monitorowania dziafania 

energii z 

OZE 

[MgC0 2/rok] [MWhjrok] 

Liczba budynk6w 
140 n/d poddanych 

termomodernizacji 

Liczba budynkow 

79 n/d poddanych 
termomodernizacji 

Dtugosc 
7 n/d przebudowanych 

dr6g 

Dtugosc 
15 n/d przebudowanych 

dr6g 

0 n/d 
Liczba zakupionych 

pojazd6w 

1 n/d 
Liczba zakupionych 

pojazdow 

Strana 1228 



kod 

zadaniil 

5.13 

5.20 

6.2 

6.3 

6.5 

nazwa dziaiania 

Zakup 2 samochod6w 
osobowych dla WIOS 

wtodzi 

Budowa 
uL Nowow~glowej 
w todzi na ode. ad 
ul. Wierzbowej do 

ul. KopciJiskiego wraz 
z rozbudowCJ. 
skrzyiowania 

z ul. Kopcinskiego 
(38) eel: Gospodarka 

i infrastruktura-
Nowe Centrum todzi 

Poprawa 
efektywnosci 

energetycznej -

Szpitale Miejskie 

Poprawa 

efektywnosci 
energetycznej -

Miejskie Przychodnie 
oraz ZOZ 

Termomodernizacja 
scian i stropodachu, 

wymiana centralnego 
ogrzewania 

w budynkach 
Miejskiej Przychodni 

"Widzew" 

odpowiedzialny za 

realizacj~ 

Wajew6dzki 
Inspektorat 

Ochrony 
Srodowiska 

wtodzi 

Miasto t6di 

Miasto t6di 

Miasto t6di 

Miastot6di 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

jednostka zglaszajCjca 

2015 

Wojewodzki 
Inspektorat Ochrony 
Srodowiska w todtl 

Miastat6di 

Miasto t6di 

Miasto t6di 

Miejska Przychodnia 
"Widzew" 

termin 
realizacji 

2015-
2018 

2014-
2018 

do 
2030 

do 
2030 

2015 

szacunkowe 
koszty 

[tys. zlJ 

150 

25636 

5250 

14100 

1474 

tvp 
ir6dlo zadania efekt 

finansowania (K,S, D) energetyczny 
<0, 

[MWh/rokJ 

srodki wtasne, 
srodki K 2 

zewn~trzne 

srodki wtasne, 
srodki 5 175 

zewn~trzne 

srodki wtasne, 

srodki D 933 
zewn~trzne 

srodki wtasne, 
srodki D 2507 

zewn~trzne 

budiet miasta 

todzi 
K 541 

Atmoterm SA 2019 

efekt 
wzrostu 

efekt wskainiki 
ekologiczny 

produkcji 
monitorowania dziatania 

energii z 

OZE 

[MgCOz/rok] [MWh/rok] 

Liczba zakupionych 
1 n/d 

pojazd6w 

Dtugosc 
50 n/d przebudowanych 

dr6g 

Uczba 
758 n/d zmodernizowanych 

budynk6w 

Uczba 
2037 n/d zmodernizowanych 

budynk6w 

Uczba budynk6w 

440 n/d poddanych 
termomodernizacji 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

I 

cieplnego w Zespole Zesp6t Szk6t 
budiet miasta 

Liczba 
6.6 Szk6t Miasto t.6di Ponadgimnazjalnych 2015 59 

t.odzi 
D 11 9 n/d wymienionych 

Ponadgimnazja[nych Nr 15 w~zt6w cieplnych 

Nr 15 

Docieplenie seian 
Przedszkole Miejskie srodki wfasne, 

Liczba budynkow 
6.7 (2 sciany) Przedszkola Miasto t.6di 2015 54 D 10 8 n/d poddanych 

Miejskiego Nr 170 
Nr 170 Rada Osiedla termomodernizacji 

Termomodernizacja srodki wtasne, Liczba budynk6w 
6.8 

i remant budynku t6dzki Dam 
t6dzki Dam Kultury 

2016-
11834 srodki K 658 534 n/d poddanych 

t6dzkiego Domu Kultury 2019 
Kultury 

zewn~trzne termomodernizacji 

Wymiana okien 
srodki wtasne, Liczba budynk6w 

6.19 
w budynku 

Miasto t6di 
Przedszkola 

2015 58 Rada Osiedla D 17 17 n/d poddanych 
Przedszkola Miejskiego Nr 107 

Widzew termomodernizacji 
Miejskiego Nr 107 

Wymiana okien srodki wiasne, 
Liczba budynk6w 

6.20 
i docieplenie budynku 

Miastot6di 
Przychodnia Zdrowia do 

271 
budiet miasta 

D 126 103 n/d poddanych 
Przychodni Zdrowia Nr 1 2030 todzi, Budiet 

termomodernizacji 
Nr1 obywatelski 

Docieplenie budynku 
Przychodnia Zdrowia do budiet miasta 

Liczba budynk6w 
6.21 Przychodni Zdrowia Miasto t6di 230 D 128 104 n/d poddanych 

Nr9 
Nr9 2030 todzi 

termomodernizacji 

Modernizacja 
Przychodni 

Przychodnf Zdrowia do 
Liczba budynk6w 

6.22 Kardiologicznej Miastot6di 40 srodki wtasne D 259 210 n/d poddanych 
w Przychodni Zdrowia 

Nr 10 2030 
termomodernizacji 

Nr 10 

Atmoterm SA 2019 Strona 1230 
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modernizacja Pracownia 
do Budiet 

liczba budynk6w 
6.23 pomieszczen Miasto l6di Diagnostyki 800 0 11 9 n/d poddanych 

Pracowni Diagnostyk'l Obrazawej 
2030 Obywatelski 

termomodernizacji 

Termomodernizacja 
Przychodnia Zdrowia do 

Liczba budynk6w 
6.25 budynku Przychodni Miasto t6dt 220 projekt FOS 0 110 89 n/d poddanych 

Zdrowia nr 33 
nr33 2030 

termomodernizacji 

Termomodernizacja 
Liczba budynk6w 

6.26 
budynku Przychodni 

Miasto tadi 
Przychodni do 

220 projekt FOS 0 77 63 n/d poddanych 
Specjalistycznej przy Specjalistycznej 2030 

ul. Struga 86 
termomodernizacji 

Termomodernizacja 
Przychodni Zdrowia do 

liczba budynk6w 
6.27 budynku Przychodni Miasto l6di 290 projekt FOS 0 226 184 n/d poddanych 

Zdrowia nr 39 
nr 39 2030 

termomodernizacji 

Termomodernizacja 
do Budiet 

Liczba budynk6w 
6.30 budynku Demu Miasto t6di Demu Dziecka Nr 1 200 0 136 111 n/d poddanych 

Dziecka Nr 1 
2030 Obywatelski 

termomodernizacji 

Termomodernizacja 
Liczba budynk6w 

6.40 
scian i stropodachu 

Miastot6di 
Miejska Przychodnia do 

200 srodki wfasne 0 174 141 n/d poddanych 
Miejskiej Przychodni "Dqbrowa" 2030 

"Dqbrowa" termomodernizacji 

Termomodernizacja Miejski Zesp6f do budiet miasta 
Liczba budynk6w 

6.44 Miasto t6di wg kosztorysu 0 84 68 n/d poddanych budynku Zlobka Nr 29 itobk6w w todzi 2030 todzi 
termomodernizacji 

Atmoterm SA 2019 5trona 1231 



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

i wE;:zfa 
cieplnego przy 
Zespole Szk6t Zespot Szk6t Liczba 

6.45 Techniczno- Miasto t,6di Techniczno- 2015 32 srodki wtasne D 150 55 n/d zmodernizowanych 

Informatycznych Informatycznych wE;:ztow cieplnych 
im. Jana Nowaka-

Termomodernizacja 
(pozostatej cz~sd) 

srodki wtasne, liczba budynkow 
6.47 

budynku Domu 
Miasto t6di 

Dam Pomocy do 
350 srodki D 62 51 n/d poddanych 

Pomocy Spotecznej spotecznej 2030 
zewnE;:trzne termomodernizacji przy 

65 
Remontsali 

liczba budynk6w 
gimnastycznej przy Szkota Podstawowa do Budiet 

6.50 
Szkole Podstawowej 

Miastot6di 
Nr 143 2030 

326 
Obywatelski 

D 22 18 n/d poddanych 
modernizacji 

budynku Domu 
2016- zabezpieczone 

srodki wtasne, liczba budynkow 
6.51 Dziecka Nr 3 Miasto t6di Dam Dziecka Nr 3 srodki D 69 56 n/d poddanych 

"stoneczna Polana" 2017 wWPF 525,00 
zewnEi:trzne termomodernizacji 

Wymiana i 
Liczba centralnego 

Zespotu Szk6t srodki wtasne, zmodernizowanych ogrzewania 
6.52 

w budynku Zespofu 
Miasto t,6di Przemystu 2015 30 srodki D 87 71 n/d instalacji 

Szk6t Przemystu 
Spoiywczego zewn~trzne centralnego 

ogrzewania 

Wymiana okien 
Przedszkole Miejskie 

liczba budynk6w 
6.57 w Przedszkolu Miasto t6di 2015 40 Rada Osiedla D 16 16 n/d poddanych 

Miejskim Nr 125 
125 

termomodernizacji 
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kod 
zadania 

6.59 

6.60 

6.61 

6.63 

6.64 

6.65 

nazwa dziatania 

Wymiana okien 
w budynku 
Przedszkola 

Miejsk"lego Nr 58 

Budowa 

centralnego 

ogrzewania oraz 

c.w.u. wraz 
z modernizacjq 

rozdzielaczy 
centralnego 
ogrzewania 

w Przedszkolu 
Nr 185 

Modernizacja w~zta 
cieplnego 

w Przedszkolu 
Miejskim Nr 105 

Termomodernizacja 
budynku Przedszkola 

Miejskiego Nr 159 

Wymiana okien 
w budynku 
Przedszkola 

Miejskiego Nr 15 

Modernizacja w~zta 
cieplnego 

w Przedszkolu 
Miejskim Nr 73 

odpowiedzialny za 

realilacj~ 

Miasto t6di 

Miasto t6di 

Miasto t.6di 

Miasto t.6di 

Miasto t.6dz 

Miastot6di 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta todzi 

jednostka zgtaszaj<]ca 

2015 

Przedszkole Miejskie 

Nr 58 

Przedszkole Miejskie 
185 

Przedszkole Miejskie 
Nr 105 

Przedszkole Miejskie 
Nr 159 

Przedszkole Miejskie 
Nr 15 

Przedszkole Miejskie 
Nr73 

termin 
realiz(lcji 

2015 

2015 

2015 

do 
2030 

2015 

2015 

szacunkowe 
koszty 

[tys. zt) 

34 

34 

35 

wg kosztorysu 

50 

96 

tvp 
ir6d/o zadania efekt 

fin(1nsowania (K, S, 0) energetyczny 
m 

[MWh/rokJ 

budiet miasta 
D 23 

todzi 

budiet miasta 
D 16 

todzi 

budzet miasta 
D 8 

t.odzi 

srodki wtasne, 
budzet 

Wojew6dztwa D 299 
t.6dzkiego, RPO 
Wi 2014-2020 

budzet miasta 
D 11 

t.odzi 

budzet miasta 
D 3 

todzi 

Atmoterm SA 2019 

efekt 
wzrostu 

efekt 
produkcji 

wskainiki 
ekologiczny monitorowania dzialania 

energii I 

OZE 

[MgC0 2/rok] IMWhjrokj 

liczba budynkow 
23 n/d poddanych 

termomodernizacji 

liczba 
zmodernizowanych 

13 n/d instalacji 
centralnego 
ogrzewania 

liczna 
7 n/d zmodernizowanych 

w~zt6w cieplnych 

Liczba budynk6w 
243 n/d poddanych 

termomodernizacji 

liczba budynk6w 
11 n/d poddanych 

termomodernizacji 

liczna 
3 n/d zmodernizowanych 

w~zt6w cieplnych 
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kod 
zadania 

6.66 

6.68 

6.69 

6.71 

6.147 

6.173 

nalwa dzialania 

Wymiana okien 
w budynku 5zkoty 
Podstawowej Nr 5 

Remont dachu 
Przedszkola 

Miejskiego Nr 155 

Termomodernizacja 

budynku Przedszkola 
Miejskiego Nr 174 

Remont wE;zta 
cieplnego 

w Przedszkohi 
Miejskim Nr 121 

Termomodernizacja 
budynku Zlobka nr 15 
przy ul. Wapiennej 29 

(docieplenie scian 
zewnE;trznych, 
stropodachu, 

wymiana instalacji 

termomodernizacja 
budynku Przychodni 

Zdrowia przy 
ul. 

odpowiedzialny 1a 
realizacj!i 

Miasto t6di 

Miasto t6di 

Miasto t6di 

Miasto t6di. 

Miasto t6di. 

Miasto t6di. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lodzi 

jednostka zglaszaj<jca 

2015 

Szkota Podstawowa 
Nr5 

Przedszkole Miejskie 
Nr 155 

Przedszkole Miejskie 
Nr 174 

Przedszkole Miejskie 
Nr121 

Miejski zesp6t 
ztobk6w w todzi 

Miejskie Centrum 
Medyczne "Batuty" 

termin 
realizacji 
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termomodernizacji 

Liczba budynk6w 
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termomodernizacja 
Miejskie Centrum 2015-

srodki wtasne, Liczba budynk6w 
6.180 budynku Przychodni Miasto t.6di 559 srodki K 76 62 n/d poddanych 

Zdrowia przy 
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zewn~trzne termomodernizacji 

I 
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Miasto t.6di MCM Batuty bId 800 srodki bId bId bId n/d poddanych 
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wtasnych todzi 
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todzi 
D 1 0 n/d 

pojazd6w 
Wychowawczy nr 3 
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I 

10.11 
samochodowej 

ZWiK Sp. Z 0.0. ZWiK Sp. Z 0.0. 
2015-

91200 leasing K 2 1 n/d 
Liczba zakupionych 

(samochodyosobowe 2018 pojazd6w 
2 szt. - Norma Euro 

Wymiana floty 
samochodowej 

2015- Liczba zakupionych 
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2018 pojazd6w 
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10.13 (samochody ZWiK Sp. Z 0.0. ZWiK Sp. Z 0.0. 
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4754588 leasing K 8 2 n/d 
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Miasto t6di 
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I 

10.21 Miasto t6di 
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2015 95 srodki wfasne D 1 0 n/d 
liczba zakupionych 

Komunalnych pojazd6w 
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Zakup 22 tramwajow 
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o. 
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11.4. Zestawienie dzialan dla sektorow 

W harmonogramie rzeezowo-finansowym dziatan moina wyr6iniC nast~puj'lee sektory: 

• Sektor obiekt6w uiyteeznosei publieznej (miejskieh); 
• Sektor mieszkalnietwa indywidualnego i wielorodzinnego; 
• Sektor oswietlenia ulieznego; 
• Sektor transportu; 
• Sektor gospodarki odpadami; 

• Sektor przemyst, handel, ustugi; 
• Edukaeja ekologiezna. 

W przypadku sektora budynk6w uiyteeznosei publieznej (miejskieh) do gt6wnyeh zadan wehodz.eyeh 
w sktad Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta todzi nalei. m.in.: 

• Termomodernizaeja budynk6w, w tym: docieplenie scian i stropodaehu, wymiana pokrycia 
daehowego, wymiana okien i drzwi; 

• Modernizacja ogrzewania; 
• Zakup i montai instalaeji OZE. 

W harmonogramie znajduje si~ szereg dziatan zwi'lzanyeh z szeroko rozumian'l termomodernizaej'l, 
w tym dziatania dotyez.ee modernizaeji ogrzewania (wymiany ogrzewania, podt.ezenie do sieci 
eieptowniezej). Kilka dziatan odnosi si~ do zakupu i montaiu instalaeji odnawialnyeh ir6det energii (OZE). 
W harmonogramie zawarte s. r6wniei dziatania dotyez.ee rewitalizaeji obszarowej miasta todz!. 

Sektor mieszkalnietwa indywidualnego 
finansowym nast~puj.ee dziatania: 

wielorodzinnego zawiera w harmonogramie rzeezowo-

• Termomodernizaeja budynk6w, w tym: docieplenie scian i stropodaehu, wymiana pokryeia 
daehowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 

• Modernizacja ogrzewania. 

Aspekt termomodernizaeji budynk6w mieszkalnyeh dotyezy wi~kszosci zadan w tym sektorze. Wyst~puj'l 
takie dziatania dotyez.ee modernizaeji ogrzewania, kt6re obejmuj. m.in. przyt.ezenie do sieei 
eieptowniezej, wymian~/modernizaej~ instalaeji eentralnego ogrzewania. 

W sektorze oswietlenia ulieznego planowana jest budowa oswietlenia ulie. 

Kolejnym sektorem harmonogramu jest sektor transportu dotyez'ley budowy, przebudowy, modernizaeji, 
przebudowy dr6g wraz z budow., przebudow'l obiekt6w iniynierskieh, a takie dziatania zwi.zane 
z rozwojem i modernizaej. systemu transportu publieznego. W harmonogramie zawarto takie dziatanie 
dotyez.ee zakupu taboru. 

catv sektor pn. "Ograniezenie energoehtonnosei ustug, handlu i przemystu" sku pia si~ na budowie 
i przebudowie sieci cieptowniezej oraz likwidaeji grupowyeh w~zt6w eieplnyeh oraz dziataniaeh stui'leyeh 
ograniezeniu zuiycia energii planowanyeh przez przedsi~biore6w. 

Ostatnim sektorem jest edukaeja ekologiezna. W tym sektorze przewidziane s'l dwa dziatania dotyez'lee 
bezposrednio przeprowadzenia kurs6w doszkalaj.eyeh dla nauezycieli szk6t zawodowyeh i instruktor6w 
praktyeznej nauki zawodu w zakresie system6w energetyki odnawialnej budownietwa 
energooszez~dnego oraz praktyeznyeh zadan zwi'lzanyeh z energi'l odnawialn •. 

W tabeli poniiej zestawiono efekt ekologiezny, koszty proponowanyeh dziatan, uzyskanil efektywnosc 
energetyeznil- zysk energii finalnej. 
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Tabefa 78. Podsumowanie dzialari zawartych w gl6wnym harmonogramie ~ koszty, efekt ekologicznYJ e!ektywnosc 
energetyczna. 

efekt wzrostu plodukql 
szacunkowe koszty efekt enetgetyczny efekt ekologlczny 

I energlt z OZE 

[lys zlj [MWh/rokj [MgCOjrokj [MWh/rokj 

Tabela 79. Podsumowanie dzialari dlugoterminowych zawartych w harmonogramie dziafari dfugoterminowych -
koszty, ejekt ekologiczny, ejektywnosc energetyczna. 

I efekt wzrostu produkCjI 
szacunkowe koszty efekt enelgetyczny efekt ekologlczny 

energu z OZE 

[tY5 zlj [MWh/,okj [MgCO,(lokj [MWh/rokj 

3 0343 

Tabefa 80. Podsumowanie dziafari zrealizowanych. 
, 

efekt WZ)ostu produkql 
szaclinkowe koszty efekt energetyczny efekt ekologlczny OZE 

energu z 
, 

[tv' zi] [MWh/rokj [MgCO,/rok] [MWh/lokj 

o 03 58 

Atmoterm SA 2019 Strona 1240 



Plan Gaspadarki Niskaemisyjnej dla Miasta tadzi 

12. Podsumowanie efektow realizacji dziatan 

Zdefiniawana nast~pujijce cele dla miasta tadzi w kantekscie gaspadarki niskaemisyjnej: 

• redukcja emisji CO, na terenie miasta tadzi a 9,78% do roku 2020, w stasunku do raku 
bazawega 2013; 

• redukcja do 2020 r. zuzycia energii finalnej a 5,39%, w stasunku do raku bazowega 2013; 
• zwi~kszenie udzialu wykarzystania energii pachodzijcej ze irodel adnawialnych na terenie 

miasta tadzi a 0,13% do raku 2020, w stasunku do raku bazowega 2013; 
• redukcja emisji zanieczyszczen do pawietrza zgadnie z zapisami POP. 

W panizszej tabeli zestawiana efekt ekalagiczny, uzyskanij efektywnase energetycznij - zysk energii 
finalnej araz ilase energii wytwarzanej przez OZE do raku 2020 dla miasta tadzi jaka calasci w adniesieniu 
do raku bazowega 2013. 

Tabela 81. Wskainiki i cele redukcji emisji CO2 i zuiycia energii oraz wzrostu produkcji energii z OZE no terenie miasta 
t.adz; do 2020 rokU. 207 

wskainik wzrostu 
eel zwi~kszenia 

wskaznik redukcji eel redukcji wskainik redukcji eel redukcji 
produkcji energii 

udzialu energii 

zuzycia energii zuzycia energii emisji CO 2 emisji CO2 pochodzC}cej z 
z OZE 

OZE 

[MWh/rokl [%] [Mg/rokl [%] [MWh/rokl [%] 

818790 5,39 549966 9,78 19679 0,13 

W tabeli paniiej zestawiana efekt ekalagiczny, uzyskanij efektywnasc energetycznij - zysk energii finalnej 
araz ilase energii wytwarzanej przez OZE na padstawie wszystkich dzialan harmanagramie rzeczawa
finansawym (zastaly zap[anawane do 2030 roku) dla miasta tadzi jaka calasci w adniesieniu do raku 
bazowega 2013. 

Tabela 82. Wskainiki i cele redukcji ernisji CO2 i zuiycia energii oraz wzrostu produkcji energii z OZE no terenie miasta 
t.adz; do 2030 roku. 208 

207 Opracowanie wlasne. 
Z08 Opracowanie wfasne. 
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13. Prognoza redukcji emisji CO2• zuiycia energii finalnej i wzrostu udziafu 
energii pochodzqcej ze zr6def odnawialnych w roku 2020 

13.1. Wyniki prognozyw 2020 roku 

Podstaw~ do sporz~dzenia prognozy redukcji emisji CO" zuzycia energii finalnej i wzrostu udzia!u energii 
pochodz~cej ze trade! odnawialnych w roku 2020 tj. BAU by!y wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji 
zuzycia energii i emisji CO, dla roku 2013 i 2017. 

BAU jest scenariuszem, badaj~cym konsekwencj~ kontynuacji obecnych trendow dla populacji, 
gospodarki, technologii oraz dla zachowa'" ludzi. Ekstrapolujijc te trendy mozna budowac modele 
projektuj~ce zmiany zachodz~ce w gospodarce oraz te zmiany srodowiskowe, ktore, jak emisja CO" 
znajduj~ si~ pod bezposrednim wp!ywem prowadzonej aktywnosci ekonomicznej i stosowanych 
technologii produkcji. 

Na zuzycie energii, emisj~ CO, oraz produkcj~ energii pochodz~cej ze trade! odnawialnych w 2020 roku 
w miescie lodzi b~d~ wplywac: 

• zmiany w strukturze demograficznej; 
• budowa nowych powierzchni mieszkalnych oraz dzia!ania termomodernizacyjne w istniej~cych 

budynkach; 
• zmiany w strukturze dzia!alnosci gospodarczej; 
• rozwictzania komunikacyjne w miescie oraz ruch tranzytowy; 
• budowa nowych instalacji OZE; 
• powstanie nowych oraz wymiana opraw o5wietleniowych; 
• zmiany w strukturze wykorzystania nosnikow energii na potrzeby cieplne i bytowo-gospodarcze; 
• system zaopatrzenia W sieciowe nosniki energii. 

Wed!ug scenariusza BAU zuzycie energii w miescie lodzi w roku 2020 wzrosnie do wartosci 16 194435,2 
MWh/rok. W ponizszej tabell przedstawiono zuzycie energii w podziale na poszczegolne sektory. 

Tabela 83. Zuzycie energii W poszczeg61nych sektorach w roku 2020 no podstawie scenariusza BAU, 

sektot 
zuzycle enel gil 

[MWhjrokj 

obiekty uzytecznosci publicznej 573688,89 

mieszkalnictwo 7650308,04 

przemyst, handel, ustugi 2768135,60 

oswietlenie uliczne 51943,88 

transport prywatny 4952648,03 

transport publiczny 197710,76 

suma 16194435,2 

Naj(';i~kszy udzia! w ca!kowitym zuzyciu energii na terenie miasta lodzi w 2020 roku stanowic b~dzie 
sektor mieszkalnictwa (47,24%). Drugi pod wzgl~dem wielkosci b~dzie sektor transportu prywatnego, 
ktory stanowi 30,58% ca!kowitego zuzycia energii na terenie miasta lodzi. W dalszej kolejnosci b~d~ 
sektory: przemys!u, handlu, us!ug (17,09%). obiektow uzytecznosci publicznej (3,54%), transportu 
publicznego (1,22%) i oswietlenia ulicznego (0,32%). 
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1,22% 

iii obiekty uzytecznosci publicznej 

• mieszkalnictwo 

II przemysf, handel, uslugi 

• oswietlenie uliczne 
0,32% 

II transport prywatny 

/I transport publiczny 

Rysunek 51. Udziaf poszczeg61nych sektor6w w calkowitym zuiyciu energii w miescie cadzi w 2020 roku no podstawie 
scenariusza BAU. 

Jak przewiduje scenariusz BAU, wzrosnie emisja CO, zwi'lzana z uzytkowaniem energii i oSi'lgnie 6 070 

835,2 Mg/rok. Wielkosc emisji CO, oraz jej struktur~ w podziale na poszczeg61ne sektory, przedstawiono 
ponizej. 

Tabela 84. Emisja CO2 w poszczeg61nych sektorach w roku 2020 no podstawie scenariusza BAU. 

sektol 
emlsJa CO2 

[Mg/rok] 

obiekty uzytecznosci publicznej 260388,02 

rnieszkalnictwo 2659884,54 

przemysl, handel, uslugi 1718909,62 

oswietlenie uliczne 42178,43 

transport prywatny 1286243,50 

transport publiczny 103231,07 

SU[lla 6070835,2 

Najwi~kszy udzial w calkowitej emisji CO, na teren',e miasta todzi w 2020 roku stanowic b~dzie seklor 
mieszkalnictwa (43,81%). Drugi pod wzgl~dem wielkosci b~dzie sektor przemyslu, handlu, uslug, kt6ry 
stanowi 28,31% calkowitego wzycia energii na terenie miasta todzi. W dalszej kolejnosci b~d'l sektory: 
transportu prywatnego (21,19%), obiekt6w uzytecznosci pubJicznej (4,29%), transportu pubJicznego 
(1,70%) i oswietlenia uJicznego (0,69%). 
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1,70% 

II obiekty uiytecznosci publicznej 

• mieszkalnictwo 

II przemyst, handel, ustugi 

II oswietlenie uliczne 

III transport prywatny 

G.I transport publiczny 

Rysunek 52. Udzial poszczeg61nych sektor6w w cafkowitej emisji CO2 w miescie tadz; w 2020 roku no podstawie 
scenariusza BAU. 

13.2. Analiza zmian w stosunku do roku bazowego i kontrolnego 

W latach 2013-2017 wielkosc zuiycia energii na terenie miasta lodzi wzrosla 0 1,89%. Najwi~kszy wzrost 
zuiycia wyst'lpil w sektorze obiekt6w uiytecznosci publicznej (44,74%) oraz mieszkalnictwa (5,28%). 
Spadek zuiycia wyst'lPil w sektorze przemyslu, handlu, uslug (-14,25%) i transportu publicznego (-12,78%). 

W latach 2013-2020 prognozuje si~ wzrost zuiycia energii 0 6,69%. Najwi~kszy wzrost wyst'lPi w sektorze 
obiekt6w uiytecznosci publicznej (64,22%) oraz sektorze transportu prywatnego (13,49%). Natomiast 
najwi~kszy spadek wyst'lPi w sektorze transportu publicznego (-17,03%). 

Tabela 85. Por6wnanie zuiycia energ;; w poszczeg61nych sektorach w latach 2013, 2017 i 2020 wraz z tendencjq 
zmian. 

W latach 2013- 2017 wielkosc emisji CO2 na terenie miasta lod2i wzrosla a 3,10%. Najwi~kszy wzrost 
emisji wyst'lpil w sektorze obiekt6w uiytecznosci publicznej (66,22%). Spadek emisji CO2 wystijpil 
w sektorze przemyslu, handlu, uslug (-5,84%) i transportu publicznego (-2,23%). 

W latach 2013-2020 prognozuje si~ wzrost emisji CO2 0 7,94%. Najwi~kszy wzrost wyst'lPi w sektorze 
obiekt6w uzytecznosci publicznej (85,44%). Natomiast spadek wyst'lPi w sektorze transportu publicznego 
(-0,44%). 
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Tabela 86. Porownanie emisji CO2 w poszczeg61nych sektorach w latach 2013, 2017 i 2020 wraz z tendencjq zmian. 

Wielkose produkcji energii z odnawialnych trodet w roku bazowym 2013 wyniosta 39 595,5 MWh. 
Natomiast w roku 2017 wyniosta 54 321,1 MWh co stanowi wzrost 00,10%. Tendencja wzrostowa 
powinna bye zachowana do 2020 roku. 

Do 2020 roku planuje si~ dalszy montai indywidualnych instalacji odnawialnych irodet energii u osob 
fizycznych i na terenie nieruchomosci naleiqcych do podmiotow prowadzqcych dziatalnose gospodarczq. 

W przypadku energii z odnawialnych irodet prognozuje si~, ie w 2020 roku produkcja wyniesie 73 980,1 
MWh. Rowniei w latach 2013-2020 prognozuje si~ wzrost 0 0,23%. 

Tabela 87. Pradukcja energii z OlE w latach 2013, 2017 i 2020. 

produkCJa energll Z OZE 

rok [MWh/rok] 

2013 39595,5 

2017 54321,1 

2020 73980,1 

13.3. Efekty redukcji emisji PM10, PM2,S, S02, N02, oraz 8(a)P 

Na postawie wyliczonego efektu ekologicznego zaproponowanych dziatan w harmonogramie rzeczowo
finansowym dla miasta lodzi obliczono efekt redukcji emisji (w paszczegolnych sektorach) w przeliczeniu 
na pozostate substancje, tj.: PMlO, PM2,5, so" NO" B(a)P. Zestawienie wynikow obliczen zestawiono 
w tabeli poniiej. 

Tabela 88. E!ekt redukcji emisji pozostalych substancji.209 

Efekt redukCJI emlsJI [Mg/lok] 
Radza) sektora 

PM10 PM2,5 502 N02 Bla)P 

Sektor energetyki (dziatania niezalei.ne 
201,72 135,15 195,84 209,70 0,24 

ad JST) 

Sektor budownictwa (w tym 
gospodarstwa dam owe, budynki 301,94 202,30 1058,65 805,17 0,35 
administracji publicznej itp.) 

Transport, edukacja ekologiczna, 
4,78 4,48 1,74 25,45 0,00 

dziatania inne 

suma 508,44 341,94 1256,22 1040,32 0,59 

2090pracowanie wlasne. 
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14. Spos6b monitorowania, raportowania i aktualizacji PGN 

Monitorowanie post~pow wynikaj~cych z realizacji dzialan stanowi z jednej strony podstaw~ 

dla ewentualnych zadan koryguj~cych lub aktualizuj~cych rozwi~zania zaproponowane w niniejszym 
dokumencie, z drugiej zas umoiliwia calosciow~ ocen~ Planu w kategoriach sukcesu lub konicznosci 
wprowadzenia dzialan tzw. naprawczych. 

Dla skutecznego prowadzenia monitoringu i realizacji Planu zaklada si~: 

• systematyczne zbieranie ilosciowych i jakosciowych danych obrazuj~cych zmiany realizacji 
projektow; 

• analiz~ PGN w zakresie jego zgodnosci z obowiqzuj~cymi przepisami, wymogami oraz 
wytycznymi i zaleceniami dotycz~cymi zakresu i zawartosci PGN, a w razie potrzeby, 
dostosowanie jego zawartosci do obowi~zuj~cych przepisow, wymagan oraz wytycznych 
i zalecen, zarowno UE, krajowych, jak i lokalnych; 

• porownywanie stanu rzeczywistego z przyj~tymi wczesniej zalozeniami, analiza danych 
i podejmowanie ewentualnych dzialan zaradczych; 

• zaangazowanie wladz miasta oraz podmiot6w wdraiaj~cych, kt6re uczestniczq w real'lzacji 
projektow. 

Do monitorowania realizacji PGN sluzyc b~dzie aplikacja internetowa "Obserwatorium PGN". Aplikacja 
umozliwi zarz~dzanie danymi 0 ilosci zuzytej energii finalnej, systematyzowac informacje zwiqzane z ocenq 
gospodarki energii i surowcami. Aplikacja pozwali m.in. na: 

• wsparcie w zarzqdzaniu zadaniami podejmowanymi w celu redukcji emisji CO, w przestrzeni 
miejskiej i efektami tych zadan; 

• monitorowanie efektow realizowanych dzialan w ramach zadan zdefiniowanych w Planie 
Gospodarki Niskoemisyjnej; 

• szybki dost~p do danych dotyczqcych zuiycia energii; 

• obliczanie emisji CO, z sektorow PGN; 
• przeglqd wprowadzonych danych oraz moiliwosc ich edycji w indywidualnie przydzielonym 

zakresie; 
• prac~ na wielu stanowiskach r6wnoczesnie; 
• szczeg6fowe raportowanie. 

Raportowanie rowniez odbywac si~ b~dzie m.in. przy wykorzystaniu aplikacji OPGN. Zakres raportu 
dotyczy: analizy stanu realizacji zadan oraz osi~gni~tych rezultat6w w zakresie redukcji emisji 
zanieczyszczen oraz zuzycia energi1. 

Raport z PGN b~dzie obejmowac: 

• podsumowanie realizacji zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym dzialan pod 
k~tem: koszt6w realizacji, osi~gni~tego efektu redukcji zuiycia energii, redukcji emisji CO, 
i wzrostu produkcji energii z OZE w podziale na sektory; 

• porownanie realizacji celaw redukcji zuzycia energii finalnej i emisji CO, oraz wzrostu produkcji 
energii z odnawialnych iradel wzgl~dem zaplanowanych celow w PGN; 

• podsumowanie redukcji zuzycia energii i emisji CO, oraz wzrostu produkcji energii z OZE 
na podstawie dzialan zrealizowanych i w trakcie realizacji w podziale na poszczegolne sektory; 

• podsumowanie wynikow zuzycia energii na podstawie BEl i kolejnego wyznaczonego roku 
kontrolnego, efektaw energetycznych na podstawie zrealizowanych dzialan oraz analizy zmian 
w podziale na poszczegalne sektory; 

• podsumowanie wynikow wielkosci emisji CO, na podstawie BEl i kolejnego wyznaczonego roku 
kontrolnego, efektow ekologicznych na podstawie zrealizowanych dzialan oraz analizy zmian 
w podziale na poszczeg61ne sektory. 

Proponowane wskainiki monltorowania rea/izacji PGN 

W celu sprawnego w ponizszej tabeli zaproponowano wskainiki proponowane do wykorzystania w celu 
prowadzenia monitoringu realizacji PGN 
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Tabela 89. Wskainiki, ktore moina wykorzystac w ceJu monitorowania wdraiania PGN.210 

pozlom 

trudnosci 
sektol/ obszcl! wskainlk ogolny typ dZlalan pozysl<anla zrodto danych trend 

danych 

(1-3) 

Zadania zWiqzane 
ze zwi~kszeniem 

Urz1ld Miasta todzi, 
Procent gospodarstw dost~pnosci klas 

krajowa/regionalna 
domowych w klasie energetycznych A, B, C dla 2 '1' 
energetycznej A/B/C mieszkanc6w. Rozbudowa 

agencja energetyczna 

i przebudowa sieci 
itp. 

energetycznych 
Zadania zWiqzane 

Catkowite zuiycie ze zmniejszeniem zuiycia 
energii wobiektach energii, w tym 

1 Urzqd Miasta todzi '" uiytecznosci termomodernizacje, 
publicznej wymiana ogrzewania oraz 

o.swietlenia 
Catkowita 

Zadania zwiCizane Urzqd Miasta todzi, 
powierzchnia 

zainstalowanych 
ze zwi~kszeniem 

3 
administratorzy 

'1' 
kolektor6w 

wykorzystania energii z OZE ~ obiekt6w, badania 

slonecznych 
kolektory sloneczne ankietowe 

Zadania zwiqzane 
Catkowite zuiycie ze zmniejszeniem zuiycia 

energii elektrycznej energii, w tym 
2 

Badanie ankietowe, 

'" w gospodarstwach termomodernizacje, GUS 
domowych wymiana ogrzewania oraz 

oswietlenia 
Calkowite zuiycie gazu Zadania zwiqzane 

Budownictwo 
ziemnego ze zwi~kszeniem zuiycia 

2 
Badanie ankietowe, 

'" w gospodarstwach gazu, w tym nowe GUS 
domowych podlqczenia do sieci gazowej 

liczba budynk6w 
Modernizacja/termomodern 

poddanych 
izacja energetyczna kilku 2 

Badanie ankietowe 
'1' 

modernizacji/ 
budynk6w 

termomodernizacji 
Realizacja nowych 

i modernizacja budynk6w 
Liczba budynk6w i obiekt6w budowlanych 

zaprojektowanych zaprojektowanych zgodnie 
2 Badanie ankietowe '1' zgodnie z zasadami z zasadami 

ekoprojektowania ekoprojektowania 
(minimalizacji 

zapotrzebowania na energi~) 
Liczba budynk6w, 

Wprowadzenie 
w kt6rych 

wprowadzono system 
automatycznego systemu 

2 Badanie ankietowe '1' 
kontroli/ monitoring 

kontroli/ monitoringu 

zuiycia energii 
zuiycia energii 

Termomodernizacja/ 
Dziatania prowadzone we 
wszystkich budynkach tj. 

modernizacja 
Mieszkaniowe, uslugowe, 

2 Badanie ankietowe '1' 
pojedynczego budynku 

uiytecznosci publicznej 
liczba obiekt6w Rewitalizacja 

poddanych obiekt6w/element6w 2 Urzqd Miasta todzi '1' 
rewitalizacji infrastruktury 

210 Opracowanie wfasne. 

Atmoterm SA 2019 5 t ron a I 247 



Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta lodzi 

pOZIOIn 

trudnosci 
sektol/obszar wskaznlk ogolny typ dZiafan pozyska nla Ziodto dallych trend 

danych 
(1-3) 

Liczba 5ztuk nowych Wprowadzanie 
niskoemisyjnych ir6det niskoemisyjnych ir6det 2 Badanie ankietowe l' 

clepta ciepta 
Liczba sztuk lokali 

Podlqczenie do sieci Badanie ankietowe, podlqczonych do sieci 2 l' 
cieplowniczej/ gazowej 

cieplnej/ gazowej budynk6w GUS 

Liczba 5ztuk nowych Modernizacja 
tr6deloswietlenia oswietlenia/wymiana 1 Badanie ankietowe l' 
wewnqtrz budynku iar6wek 

Liczba sztuk urzqdzen 
Modernizacja energetyczna 

poddanych 
urzqdzen gospodarstwa 2 Badanie ankietowe l' 

modernizacji 

energetycznej 
domowego 

Modernizacja tr6del ciepta 

w budynkach mieszkalnych 
poprzez wymian~ kod6w 

Liczba sztuk opalanych paliwem stalym 
wymienionych kott6w na kotiy opalane gazem, 

Urzqd Miasta lodzi, 
opalanych paliwem olejem opalowym lub 
statym na opalane wykorzystujijcych 2 

administratorzy 
l' 

lPG, olejem opalowym odnawialne ir6dla energii 
obiektow, badania 

oraz urzqdzenia oraz ograniczenie zuiycia 
ankietowe 

wykorzystujijce OZE paliwa stalego poprzez 
instancje OZE (kolektory 

stoneczne, panele 
fotowoltaiczne) 

liczba sztuk kottow Urzijd Miasta lodzi, 
w~glowych Inwentaryzacja w~glowych 

2 
administratorzy 

Nie dotyczy 
wykorzystywanych na ir6del ciepla obiekt6w, badania 
terenie miasta lodzi ankietowe 

liczba zlikwidowanych 
Urzqd Miasta lodzi, 

kott6w/ piec6w 
likwidacja/wymiana kotl6w 

2 
administratorzy 

l' 
w~glowych 

w~glowych obiekt6w, badania 
ankietowe 

Prowadzenie bazy danych 

Opracowanie dla mieszkaric6w doptat oraz 
i prowadzenie bazy kredyt6w, kt6re moina 
danych odnosnie wykorzystac na cele 3 Urzijd Miasta lodzi Nie dotyczy 

gospodarki termomodernizacyjne, OZE 
niskoemisyjnej lub efektywnosci 

energetycznej 

Dofinansowanie montaiu 
kolektorow 

stonecznych/modyfi kacji 
Opracowanie systemu trodet ciepfa/ podlqczenie 

dofinansowania, do sieci ciepfowniczej lub 
3 Urzqd Miasta lodzi Nie dotyczy 

wielkosc pozyskanego kanalizacyjnej / Mechanizmy 
dofinansowania wsparcia dla mieszkancow 

poprzez dofinansowanie 
inwestycji ze srodkow 

zewn~trznych 

Pozyskanie funduszy oraz 
Pozyskanie funduszy opracowanie systemu doptat 

oraz opracowanie w ramach mechanizmow 3 Urzqd Miasta lodzi Nie dotyczy 
systemu doptat wsparcia finansowego ze 

srodkow zewn~trznych 
. 
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pozlom 
trudnosci 

sektor/ obszat wskaznd< ogolnv tYIJ dZla{an pOlyska1ll3 Ilodio danych trend 

danych 
(1-3) 

Ilose energii 
Administratorzy 

elektrycznej Budowa/rozbudowa 
2 obiekt6w, badanie l' wytwarzanej przez lokalnych instalacji OZE 

ankietowe 
instalacje OZE 

liczba km ciepfociilgu 
Termomodernizacja/modern 

3 Dostawcy ciepta l' 
izacja ciepfociilgow 

Energetyka Budowa/rozbudowa 
Liczba km gazociqgu gazociqgu / gazyfikacja 3 Dostawcy gazu l' 

gminy 
Liczba sztuk Modernizacja/rozwoj 

zmodernizowanych systemow produkcji ciepta 
2 Dostawcy ciepta l' 

system6w produkcji (zastosowanie paliw 
ciepta ekologicznych) 

Miejskie 
Przedsi~biorstwo 

Uczba pasaierow Komunikacyjne 
korzystaj~cych 

Rozwoj transportu 
w ladzi-

z transportu 1 monitoringiem l' 
publicznego w ciqgu 

publicznego 
obejmie 

roku reprezentatywne linie 
{autobusowe, 

tramwajowe itp.j 
Budowa drog rowerowych / / 

wydzielenie pas6w dla 
Liczba km scieiekjtras rower6w / j rozbudowa bazy 

1 
Zarz~d Drog 

l' 
rowerowych infrastrukturalnej transportu i Transportu 

rowerowego / j system tras 
rowerowych 

Liczba km ciqg6w 
Wykonanie/poprawa/budow 

Zarz~d Drog 
a ci~gow pieszych II budowa 1 l' pieszych 

chodnik6w 
i Transportu 

Rachunki od 

Catkowite zuiycie 
dostawc6w paliw-

dane dotyczqce zuiycia 
Transport energii przez pOjazdy Liczba pojazd6w w taborze 

1 poszczegolnych .J, 
wchodzqce w skfad miejskim 

medi6w i naleiy 
transportu publicznego 

przelicz na zuiycie 
energii 

Rachunki od 
Catkowite zuiycie dostawc6w biopaliw -

energii odnawialnej 
Wykorzystanie energii z OZE 

dane dotyczqce zuiycia 
przez pojazdy 

w taborze publicznym 
1 poszczeg61nych l' 

wchodz~ce w sklad medi6w i naleiy 
transportu publicznego przelicz na zuiycie 

energii 

Procent ludnosci 
Badanie 

zamieszkujqcej nie Dost~pnosc przystank6w 
przeprowadzone dla 

dalej nii 400 m od autobusowych dla lokalnej 3 .J, 
przystank6w ludnosci 

wybranych obszar6w 

autobusowych 
Miasta 

Srednia dlugosc 
Analiza pfynnosci 

Nat~ienie ruchu w miescie 2 ruchu na okreslonych .J, 
kork6w ulicznych w km 

obszarach 
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paz 10m 
trudnosci 

sektol/obszar wskaznlk ogolny typ dllatan pozyskanla Ziodto danych trend 
danych 
(13) 

!Iose zarejestrowanych 
Ilose pojazd6w w miescie 1 GUS '" pojazd6w 

Uczba km ci~g6w Wyposaienie ci~g6w 
pieszych i scieiek pieszych i scieiek 

Zarzijd Dr6g 
rowerowych rowerowych w niezbE;:dnCj! 1 l' 

wyposaionych w nOWq infrastruktur~ oraz matq 
j Transportu 

infrastruktur~ architektur~ 

Remont/rozbudowa/modern 
izacja/budowa/poprawa 

Zarzijd Drag liczba km dreg stanu technicznego dreg/ 1 
i Transportu l' 

usprawnienie systemu 
komunikacji 

Liczba km dr6g 
Inwestycje w system ruchu 

Zarzqd Dreg i 
pieszych i rowerowych 

niezmotoryzowanego 1 
Transportu l' 

(pieszego i rowerowego) 

liczba nowych 
Budowa obiekt6w i lnstalacji 

obiekt6w i instalacji 
demonstracyjnych w celu 

1 Urzqd Miasta todzi l' 
demonstracyjnych 

popularyzowania rozwiqzan 
ekologicznych 

Budowa miejsc 
Liczba sztuk parkingow postojowych/parkingaw dla 

1 
Zarzijd Drag 

l' dla rowerow rowerow (przy obiektach i Transportu 
publicznych) 

Stworzenie wypoiyczalni 
Liczba stacji rowerow w kilku 

1 
Zarzqd Drog 

l' wypoiyczalni rowerow newralgicznych punktach i Transportu 
miasta 

Zakup taboru 
Miejskie 

Liczba sztuk nowego 
tramwajowego/autobusowe 

Przedsie:biorstwo 
go / / Wymiana taboru 1 l' 

taboru 
MPK/tramwajowego/autobu 

Komunikacyjne 
wtodzi 

sowego 

Wprowadzenie bagainikow 
Miejskie 

Liczba sztuk nowych 
na rowery w autobusach 1 

Przedsie:biorstwo 
l' 

bagainikow na rowery Komunikacyjne 
MPK 

wtodzi 
Miejskie 

Zintegrowanie 
Integracja rozktadow jazdy 2 

Przedsie:biorstwo 
l' 

rozktadow jazdy Komunikacyjne 
wtodzi 

Liczba sztuk 
energooszcze:dnego Budowa energooszcze:dnego 

1 
Zarzijd Drag 

l' 
oswietlenia oswietlenia drogowego i Transportu 
drogowego 

Modernizacja oswietlenia 
Liczba sztuk nowych ulicznego - budowa nowych 

1 
Zarzqd Drog 

l' 
Oswietlenie 

lamp LED punktaw swietlnych w . i Transportu 
Gminie lampy LED 

uliczne 
Modernizacja oswietlenia 

Liczba sztuk nowych, 
energooszcze:dnych 

ulicznego - wymiana starych 
1 

Zarzijd Drag 
l' opraw oraz iarowek na j Transportu 

zrodeloswietlenia 
energooszcze:dne 

liczba sztuk starych 
Modernizacja oswietlenia 

Zarzqd Drog 
ulicznego - wymiana starych 1 

'" lamp sodowych 
opraw oraz zarowek na 

i Transportu 
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POZIOIn 

trudnosci 
sekto! I obszar wskaznil( agaIn'! typ dZla{an pmy~kanla it odto danych trend 

, danych 
(1-3) 

wysokopr~ine lampy 
sodowe 

Liczba os6b poddanych Szkolenie / Program szkolen 
2 Urzqd Miasta todzi l' szkoleniu / Przeprowadzenie szkolen 

liczba os6b biofqCych 
Prowadzenie akcji ' 

udziaf w akcjach 2 Urzqd Miasta todzi l' 
edukacyjnych 

promocyjno-edukacyjnych 

Prowadzenie dziatan 
wspierajqcych na rzeez 

przekonania mieszkanc6w 

Przeprowadzenie 
do uczestnictwa w r6i:nego 

kampanii 
rodzaju wydarzeniach 2 Urz1ld Miasta lodzi Nie dotyczy 

poswi~conych efektywnosci 
energetycznej/wykorzystani 

U odnawialnych ir6det 

Edukacja energii 

ekologiczna Przeprowadzenie 
kampanii 

informacyjnej/ Przeprowadzenie kampanii 2 Urzqd Miasta lodzi l' 
promocyjnej/ 

spotecznej 
Liczba mieszkanc6w 

uczestn'lczqcych 
w r6inego rodzaju 

Organizacja wydarzen 
wydarzeniach 

poswi~conych efektywnosci Urzqd Miasta lodzi 
poswi~conych 

energetycznej/wykorzystani 1 i stowarzyszenia l' efektywnosci 
u odnawialnych ir6del konsumenckie 

energetycznej/ 
wykorzystaniu 

energii 

odnawialnych ir6det 
energii 

Dziatania Stopien realizacji Okreslenie procentowego I 
Podmioty 

1 odpowiedzialne za l' niskoemisyjne dziafan stanu post~pu prac 
realizacj~ dziatania 

Powotanie Zespotu 
ds. wdraiania, 

Zarzqdzanie PGN 
monitorowania i realizacji 

1 Urzqd Miasta lodzi l' 
"Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta 
lodzi" 

System zarzqdzania Utrzymanie systemu 
danymi PGN i baza monitorowania realizacji 2 Urzqd Miasta lodzi l' 

danych PGN dziatan Planu 
Liczba plan6w 

Wprowadzanie przy 
zagospodarowania 

aktualizacji plan6w 
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zagospodarowania 
zawierajCJ.cych zapisy 

przestrzennego zapis6w 2 Urzqd Miasta lodzi l' 
dotyczCJ.ce promocji 
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ekoprojektowania 
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i efektywnosci 

i efektywnosc energetycznCJ. 
energetycznej 

Uczba projekt6w ZarzCJ.dzanie projektami 
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dziatan z zakresu z zakresu efektywnosci 

2 Urzqd Miasta lodzi l' 
efektywnosci energetycznej, 

energetycznej, wykorzystania OZE 
wykorzystania OZE w ramach dost~pnych 
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wartosciq sprzed energetycznq 

wprowadzenia ZZP; 
wykorzystaj, w tym 

celu dane ze 
wszystkich 

dotychczasowych 
zam6wien) 

Aktualizacja PGN 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m',asta Lodzi jest dokumentem otwartym i tworzonym przez wszystkie 
zainteresowane podmioty. Dokument b~dzie aktualizowany w miar~ zapotrzebowania zglaszanego przez 
interesariU5ZY· 

Interesariuszami Planu sil podmioty zamierzajilce realizowae przedsi~wzi~cia z zakresu gospodarki 
niskoemisyjnej dotyczilce m.in. termomodernizacji budynk6w, wymiany stolarki okiennej, czy ogrzewania 
lub oswietlenia na bardziej efektywne energetycznie. Zadania przewidziane do realizacji mogil r6wniei 
dotyczye transportu niskoemisyjnego oraz wykorzystania odnawialnych ir6del energii, np. instalacji 
kolektorow slonecznych, pomp ciepla. Przekazane na wniosek (z inicjatywy) interesariuszy informacji 
o planowanych dzialaniach/przedsi~wzi~ciach b~dil podstawil do aktualizacji przedmiotowego dokumentu 
oraz zmiany uchwaly, kt6ril dokument lOstal przyj~ty do realizacji. Koniecznosc wprowadzenia zmian do 
dokumentu moie wynikae r6wniei z przeprowadzonego monitoringu PGN lub nowych moiliwosci 
dofinansowania przedsi~wzi~c ze srodk6w zewn~trznych. 

Zmiany w dokumencie mogil wynikac m.in. ze zmiany uwarunkowan, dodania lub usuni~cia 
przedsi~wzi~cia/zadania z Planu, obliczenia zuiycia energii i emisji dla roku kontrolnego (MEl). 

Przeprowadzenie aktualizacji PGN b~dzie odbywae si~ w regularnych odst~pach czasu. Proces aktualizacji 
dokumentu PGN b~dzie poprzedlOny pOinformowaniem Interesariuszy oraz lokalnej spolecznosci 
o aktualizacji oraz ich zaangaiowaniem, np. zach~ceniem do zglaszania zadan lub wsp61udzialem przy 
pozyskiwaniu danych odnosnie zuzycia energii. Ponadto Zesp61 ds. wdrazania, monitorowania i realizacji 
"Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta todzi" b~dzie stale wsp61pracowac z interesariuszami PGN, 
zach~cajilc ich do planowania i wdraiania dzialan na rzecz efektywnosci energetycznej oraz wykorzystania 
OZE. 

Pozyskujilc dane od interesariuszy na potrzeby aktualizacji PGN, Wykonawca dokumentu kontaktowal si~ 
z interesariuszami. W trakcie aktualizacji prowadlOna byta takie baza kontaktow, w ktorej odnotowywano 
pr6by komunikowania si~ oraz odpowiedzi od danego interesariusza. Dodatkowo Karta Projektu posiadala 
list przewodni zawierajilcy instrukcj~, w jaki spos6b naleiy wypelnic i dostarczye Kart~ Projektu, 
wraz z zaznaczeniem, ie jeieli Karta Projektu b~dzie niepelna, tj. nie b~dzie zawlerala wskazanych 
przez interesariusza efekt6w energetycznych i ekologicznych, informacje w niej uj~te nie zostanil 
uwzgl~dnione w harmonogramie rzeclOwo-finansowym PGN (dotyczy to inwestycji innych nii miejskie). 
Proponuje si~ prowadzic kolejne aktualizacje zadan w podobny spos6b. 

Zespot ds. wdraiania, monitorowania j realizacji IIPlanu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta todzi", 
analizuje zgloszenie pod kiltem poprawnosci z zaloieniami PGN, zasadnosci oraz zgodnosci z aktami prawa 
miejscowego. W przypadku stwierdzenia bl~d6w lub brak6w, kontaktuje si~ z osobil zglaszajilcil celem ich 
usuni~cia. Po skorygowaniu ewentualnych brak6w i uzupelnien, Zesp61 zatwierdza inwestycj~ a stosowna 
zmiana wprowadzana jest do planu. Zmiana Planu jest nast~pnie zatwierdlOna uchwalil Rady Miasta todzi. 

Wprowadzanie zmian do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zatwierdzonego przez Rad~ Miasta powinno 
lOstac poprzedzone analizil koniecznosci przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na 
srodowisko zgodnie z ustawil z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko. 

Spos6b monitorowonio efektow rea/izacji Planu 

We wdraianiu Planu istotna jest systematyczna kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena stopnia 
realizacji wyznaclOnych w nim zadan, przy jednoczesnej ocenie stanu srodowiska oraz kontroli 
przestrzegania prawa ochrony srodowiska. Niezb~dne jest opracowanie systemu monitorowania, kt6ry 
umoiliwi dokonywanie ocen procesu wdraiania i ewentualne wprowadzanie korekt rodzajow i skali 
dzialan. 

Proponowana koncepcja monitoringu wdraiania niniejszego PGN zaklada okreslenie mierzalnych 
wskainik6w dla wszystkich uj~tych w dokumencie cel6w. Dla kaidego wskainika okreslono jednostk~, 
ir6dlo danych 0 wskainiku oraz pozytywny trend. 

W procesie monitorowania wdraiania PGN waine jest regularne agregowanie danych, co umoiliwiajil 
elektroniczne bazy danych. Jednym z najwainiejszych problemow w skutecznej realizacji PGN moie 
stanowie niesp6jnosc danych pochodzilcych z roinych ir6del oraz braku jednej metodyki zbierania danych. 
Brak systematycznego monitoringu wskainik6w i realizacji zadan wyznaczonych w harmonogramie moie 
prowadzic do braku kontroli nad realizacjil PGN. 
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Efektem ewaluaeji b~dzie oeena, ezy dzialania s~ w rzeezywistosci na tyle skuteezne na ile zakladano i ezy 
nie jest wymagana modyfikaeja Planu. 
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15. Obowiqzki i ograniczenia wynikajqce z realizacji Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla miasta todzi 

Plan gospodarki niskoemisyjnej miasta todzi zawiera harmonogram rzeczowo-finansowy dzialan, z ktorego 
wyn·,kac b~dq pewne zadania dla podmiot6w/ jednostek odpowiedzialnych za realizacj~ dzialania oraz Zespolu 
ds. wdrazania, monitorowania i realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta todzi". 

Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi indywidualnq list~ zadan dla poszczegolnych sektorow w miescie, 
ktora nie jest zamkni~ta, kt6rq nalezy weryfikowac i aktualizowac w trakcie realizacji Planu, tak aby 
w perspektywie kolejnych lat mogly skutecznie zarzqdzae jakosciq powietrza poprawiajqc jednoczesnie 
efektywnose energetycznq i zapewniajqc rozwoj wykorzystania odnawialnych irodel energii. 

Uwarunkowania rea/izacj/ celow 

Wychodzqc poza cele na rok 2020, polityka wladz Miasta b~dzie ukierunkowana na osiqgni~cie w dluzszej 
perspektywie (rok 2030 i kolejne lata): 

• Neutralnego wplywu dzialan Urz~du Miasta na emisj~ gazow cieplarnianych; 
• Maksymalnej termomodernizacji sektora mieszkaniowego; 

• Maksymalnego wykorzystania technicznego potencjatu energii odnawialnej na terenie Miasta; 

• Zapewnienia jak najwi~kszego udzialu dostaw niskoemisyjnego ciepla sieciowego do jak najwi~kszej 
liczby odbiorcow (przy maksymalnym ograniczeniu indywidualnych irodet ciepla opartych 
na paliwach kopalnych); 

• Zapewnienia bezpieczenstwa dostaw ciepla, energii gazowej i elektrycznej. 

Cele te b~dq realizowane na plaszczyinie polityki wtadz Miasta, poprzez: 

• Przyjmowanie odpowiednich zapisow prawa lokalnego; 
• Uwzgl~dnienie celow Planu w dokumentach strategicznych i planistycznych; 

• Uwzgl~dnienie cel6w Planu w wewn~trznych instrukcjach Urz~du Miejskiego; 
• Podejmowanie na szerokq skal~ dziatan promocyjnych i aktywizujqcych mieszkancow, 

przedsi~biorcow i jednostki publiczne. 

Finansowanie dzialan 

Dzialania przewidziane w Planie b~dq finansowane ze srodkow zewn~trznych i wtasnych. Srodki na realizacj~ 
powinny bye zabezpieczone glownie w programach krajowych i europejskich, a we wlasnym zakresie -
konieczne jest wpisanie dziatan dtugofalowych do wieloletnich planow inwestycyjnych oraz uwzgl~dnienie 
wszystkich dziatan w budzecie miasta i jednostek podlegtych na kazdy rok. Przewiduje si~ pozyskanie 
zewn~trznego wsparcia finansowego (w formie bezzwrotnych dotacji i preferencyjnych pozyczek) 
dla prowadzonych dziatan. 

Do istotnych barier utrudniajqcych skutecznq realizacj~ dzialan nalezy zaliczyc: 

• niestabilnose polityki paliwowej panstwa; 
• wysokie ceny paliw i ciqgly wzrost cen paliw ekologicznych uniemozliwiajq prawidtowq i efektywnq 

realizacj~ program6w; 
• skomplikowane pozyskanie dofinansowania dla osob fizycznych z WFOSiGW i NFOSiGW z powodu 

wymogow ekonomicznych i formalnych, jakie muszq zostae spelnione dla uzyskania takiej pomocy; 

• mata skutecznosc narz~dzi prawnych w zakresie moiliwosci ograniczania "niskiej emisji", w tym brak 
instrumentow umozliwiajqcych nakladanie obowiqzkow na osoby fizyczne (np. wymiany kot/a) i ich 
egzekwowania; 

• mata skutecznosc narz~dzi prawnych w zakresie mozliwosci ograniczania "niskiej emisji", brak 
wystarczajqcych srodkow finansowych w budzetach gmin na realizacj~ zadan wskazanych w POP; 

• brak jednoznacznych zach~t ze strony panstwa dla stosowania paliw ekologicznych 
(niskoemisyjnych); 

• niski priorytet ochrony powietrza w hierarchii waznosci celow realizowanych przez panstwo; 
• znikomy udziat ir6det odnawlalnych w pokrywaniu zapotrzebowania na ciepto; 
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• niekorzystna struktura cen paliw i maie dochody spoieczenstwa, co skutkuje spalaniem odpad6w 
w piecach; 

• niska sWiadomosc spoieczenstwa w zakresie zanieczyszczenia powietrza i skutk6w zdrowotnych 
z tym zwi.zanych; 

• brak wpiywu lokalnych samorz.d6w na lokalne ir6dia energii odnawialnej (geotermalnej, wodnej); 

• przyzwolenie spoieczne na spalanie odpad6w w piecach domowych; 
• zwi~kszenie uprawnien kominiarzy (istniejqce w Polsce regulacje prawne czy to te zawarte w prawie 

budowlanym i wydanych do niego przepisach wykonawczych, czy tez w ustawie oochronie 
przeciwpozarowej budynk6w Sq nieprecyzyjne, a cz~sto wr~cz niejasne, nieczytelne); 

• brak skutecznych narz~dzi prawnych umozliwiajqcych kontrole i nakiadanie kar za spalania odpad6w 
przez osoby fizyczne. 

Nalezy jednoznacznie podkreslic, ze bez wsparcia ze strony panstwa (Iegislacyjnego, organizacyjnego 
i finansowego) realizacja zaiozonych dziaian jest zdecydowanie utrudniona. Dlatego przed przystqpieniem 
do realizacji Planu celowe jest wskazanie pewnych propozycji rozwiqzan istniejqcych problem6w. Niestety samo 
opracowanie planu nie jest w stanie usunqc barier. Jest to pierwszy etap obrazujqcy skal~ problemu 
i nakreslajqcy kierunki dziaiania zmierzaj.ce ku poprawie sytuacji. Konieczne s. dziaiania zewn~trzne, 

obejmuj.ce zaangazowanie jednostek rZqdowych i wiadz wojew6dztwa, majqce umozliwic skutecznq jego 
realizacj~. 

Konieczne s. systemowe i diugoterminowe dziaiania zmierzaj.ce do promocji i wdrozenia zaiozen Planu. 
Potrzebne jest tez ogromne zaangazowanie i wsparcie ze strony Panstwa, przede wszystkim w kwestiach 
finansowych, ale r6wniez prawnych, uiatwiaj.cych spoieczenstwu podejmowanie decyzji zgodnych z przyj~tymi 
w programie celami i zaiozeniami. 
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16. Podsumowanie strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko 
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta todzi 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku 
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania 
na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z p6i. zm.) organ opracowujqcy projekt dokumentu, moie po 
uzgodnieniu z wtasciwymi organami, 0 kt6rych mowa wart. 57 i 58, odstqpic od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko, jeieli uzna, ie realizacja postanowien danego 
dokumentu nie spowoduje znaczqcego oddziatywania na srodowisko. 

Jednoczesnie odstqpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko, moie 
dotyczyc wylqcznie projekt6w dokument6w stanowiqcych niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyj~tych 
jui dokument6w lub projekt6w dokument6w dotyczqcych obszar6w w granicach jednej gri1iny. 

W zwiqzku z powyiszym Zast~pca Dyrektora Wydzialu Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, 
Edukacji i Sportu dziatajqc z upowainienia Prezydenta Miasta lodzi w dniu 29 sierpnia 2019 r. wystqpit 
z wnioskiem (znak: DES-GK-1.0630.17.2019) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w lodzi oraz 
l6dzkiego Panstwowego Wojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego w lodzi 0 uzgodnienie odstqpienia od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko dla projektu aktualizacji dokumentu 
pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta lodzi". Wniosek, na wezwanie Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Srodowiska w lodzi, zestal uzupetniony pismem z dnia 13 wrzesnia 2019 r. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w lodzi pismem znak: WOS.411.291.2019.MGw.2, z dnia 
23 wrzesnia 2019 r. uzgodnit odstqpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania 
na srodowisko dla ww. projektu. l6dzki Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w lodzi pismem znak: 
lPWIS.NSOZNS.9022.1.106.2019.JOK z dnia 24 wrzesnia 2018 r. rowniei uzgodnit bez zastrzeien 
odstqpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko dla aktualizacji projektu 
"Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta lodzi". 

Bior.c pod uwag~ powyisze uzgodnienia oraz fakt, ie realizacja postanowien "Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla miasta lodzi" nie spowoduje znacz.cego oddziatywania na srodowisko przy 
uwzgl~dnieniu uwarunkowan okreSionych wart. 49 wyiej cytowanej ustawy, odstqpiono 
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko. 
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N Mapa lokalizacji czynnych 

+ :i:rodelogrzewania 
W - E na paliwa stale 

oraz innych rodzajow ogrzewania 
S na obszarze Strefy Wielkomiejskiej w todzi 

_ Ogr.zewanje na paliwa stale (w~giel. dreWllO. ilP.) 

~ ~~:,:.n~tag~~~:ie'. drewnc. jlp.) 

_ ~::::an~~e~~e~~drewno. jlp_l 

~ ~~:'I:.n:..g!~=i~~edk.%~.e;1p.) 

_ ~::I:.n:'te=e~.ed~:~~.) 

f?%A ~:~el;:"'~~::ie~~~~:,cn~.~\p~\ejQwe. 
Ogr.zewanie gazowe. elektryczne. 

~ miejs~ Sec c:iapiownjcza. 
na pallWll stale (~gjel. drewno. ilp.) 

_ ~:::!ni,:,,~e~:e~~d:;~~i:e)c ciaplownj~. 

~ ~e~W:i~~e~:~~r~wnQ. lip.) 

~ !a~a~::i:i.1e (WWiel, drewno. ilp.) 

FJ1l ~els"~~:~ ~~e~w:~::tryczne. 
~ Ogrzewanie gazowe. alaktryczne 

~ OQr.zewanie gaa>we. miejska ",ac cieplownicza 

lflii ~~;:':"~~~:::'~~!a 
~~~~:~:!ed~~~ii 
o Ogr.zewanie gazoWEI 

l1li Ogr.zewanie elektryezne 

_ Ogr.zewanie oleJowe 

_ Odnawjalne1n)dia ene-rgn 

~ Miajs~ s .. 6 cieplownicza 

c::::::J Sie¢ Veoli:l. 

_ Sudynki eloktryCZIlelstacje ltansformatorowe 

o pustostany, b\ldynki w budowielremoncie 

[3 Brakbudynkuwllorenle 

~ Burjynki n,eogr.zewane 

III Odmowa Lrlziektn;a odpowJed<:i 

o Granice obszaru Strefy Wielkomiejskiej 

~_ Kraw,dzie ulic 

o 

Punkly edresowe 

1:4500 
150 300 m 
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Mapa lokalizacji czynnych 
;hode/ogrzewania 

na paliwa stale 
Ofaz innych rodzajow ogrzewania 

na obszarze Strefy Wielkomiejskiej w todzi 

_ Ogf'lew~nie na paliwa stale (~gial. dtewno. IIp_) 

~ ~~~:.n~1:~~~:i"l. drewno. ilp.) 

_ ~~~:an~"ta~e~:~e~~drewno. ilp,) 

~ ~~~:.n~eta9:~~~ia~~~~:~,~ip.) 
181 ~~~:.n~"ta~e:~e~~d:;~~.eiip.) 
~ ~::"n:'1:~~~~ie~~~kr:':,~;:~jowe. 

Ogrzewanie gazowe. elektJyc2!le. fill miejska siac eieplownicu, 
na peliwa stale (w",gie1. drewno. ilp.) 

1m ~~:I:.n~%e:~e~~d:;~~.al:~¢ c;eplownieza, 

~ ~~e~a~.,!i~~%a~;~~;awno. ilp_) 

~ ~!e;a~:!i:iale (~giel, drewno. lip.) 

~ ~e~:~!~ ~~eZ:!~=lrycznl!. 
~ Ogrzewanie gazowe. elaklryczne 

~ Ogozewanie g;o~awa<miajska .. eo: claplcwnicza 

_ ~eJ::s~~ ~::~r~ 

E ~:~=~:Z~d~~ii = Ogf'lawanie gazowe 

_ Ogrzewania alaklryo:::zne 

_ Ogrzewanie olejowa 

_ OdnawialM :!:r6<l1a "nergil 

_ Miejska ~ie¢ c;aplownicza 

[]JJ S;8¢ Veol;~ 

_ Budynki eleklrycznelstaeje Iransformalorcwe 

[:::J PustoSlany. budynki w budcwielremoncfe 

E:EB Brek budynku w Il>ren~ 

r----"--1 Budynki niecgf'lewan" 

_ Odmcw~ udUe"'nia cdpowiedzi 

D Granice ol>szaru Strefy Wielkomiejsltiej 

--- Kraw~dzie ulie 

o 
I 

Punkty edres<>w<> 

I 

1:4500 
150 

I 

~ r','V 

"l ~ 
:.l 

III .... VI 

I 
300 m 

I 
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Mapa JokaJizaCji czynnych 
ir6delogrzewania 

na paliwa stale 
oraz innych rodzaj6w ogrzewania 

na obszarze Strefy Wielkomiejskiej w todzi 

_ Ogrzewani" M paliwa stale Iw~gial. d~wnc. itp_) 

~ ~~~::nis~a!J:=i"" drewnc, ;Ip.) 

rill ~~a~:.n!%a&.~:e~~dr"wno. ilp.) 

~ ~~~~n~"w~{:~ie~~~~=.~ip.) 

III ~~~;:~nis"ta~e::e~~d~~~~~i~.) 
~ ~~:r=~t1:(~~~;e~~~=.~;.;ejowe, 

Ognewanie gazcwe, alektryczrte. I!ZiII ""ejsJ<a sjec ciep!cwniOUl, 
na paUwa stale (w~gieJ, drewno. ilp.) 

_ ~:::.n~~e~:e~~d.::~:.ai~i.)C cieplowrlicza, 

mFS :e~.:~~~ar:~';e~:;"wno, ilp.) 

~ ~~e~a~::i:iefe (w~gieJ, drewno, ilp.) 

~ ~e~:~~!~ ~~ez:;~::tryczne, 
~ Ogrzewanie gazowa. elektryczrte 

~ Ogrzewarire gaz"",,". m,ejska SeC c',eplownicza 

_ ~ejs~:as'!~ ::=~~ 

~ ~Jn~~7~~ ~d~"C:~ii 
C::J Ogrzewanie gazawe 
_ Ogrzewan,e alektryczne 
_ Ogrzewania clejowe 

_ Odnawlalne o!r6dla energii 

_ Miajska slee claplownic:za 

E:JJJ S.e~Veol;a 
_ BUdynki elektryczne/s\ac;' tmnsformatorowe 

D Pustostany, budynki w bUdcwielremoncie 

[[jj] Brak budynku w taren;" 

D Budynki noeogrzewane 

.. Odmowa udzielenia odpowiedzi 

o Graniee obszaru St",fy Wielkcm;ejskiej 

~- Kraw~dzie ulic 

o 
I 

Punkty adraSOWll 

, 
1:4500 

150 , 

~ " 
III V 

, 300 m 
I 
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Zafqc;:nik nr 3. Mapa ra;:kfadu c;:ynnych irOdefagr;:ewania na pafiwD stafe na obs;:or;:e 5trefy Wielkomiejskiej wt.od;:J 

Mapa rozkladu ilosci 
czynnych fredel ogrzewania 

na paliwa state 
na obszarze Strefy Wielkomiejskiej w lodzi 

Liczba zr6det ogrzewania na paliwa stale 
(kotfowni,piecQw,komink6w) 

_1~10 

_11-20 

IImIK 21 - 30 

IT 31-50 

_51-70 

_71-96 

_ Budynki elektrycznefstacje transfonnatorowe 

I Pustostany, budynki w budowielremoncie 

~ Brak budynku w lerenie 

c= Budynki nieogrzewane 

_ Odmowa udzielenia odpowiedzi 

J22Z:. Inne zrOdla ogrzewania: miejska siec 
ciep/ownicza, eleklryczne, gazowe, itp. 

o Granice obszaru Strefy Wielkomiejskiej 

-- Kra~zie ulic 

Punkty adresowe 

1:4500 

o 150 300m 
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Mapa rozkladu ilosci 
czynnych ;hodel ogrzewania 

na paliwa stale 
na obszarze Strefy Wielkomiejskiej w todzi 

Liczba irodet ogrzewania na paliwa state 
(koUowni,piec6w,komink6w) 

_1-10 

_11-20 

~21-30 

GO 31-50 

II1II51-70 

_71-96 

_ Budynki elektryczne/stacje transformatorowe 

n Pustostany, budynki w budowle/remoncie 

~ Brak budynku w terenie 

C Budynki nieogrzewane 

.. Odmowa udzie!enia odpowiedzi 

C,<"7f1 Inne irOdla ogrzewania: miejska siec 
t::.~ cieplownicza, elektryczne, gazowe, Up, 

D Graniee obszaru Strefy WielkOmiejskiej 

= Kraw~dzie ulic 

Pu nkty adresowe 

1:4 500 

o 150 300m 

l:d' "-I'V 
" 'V 

II! - VI 
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Mapa rozkladu ilosci 
czynnych zrodel ogrzewania 

na paHwa state 
na obszarze Strefy Wielkomiejskiej w lodzi 

Liczba trOdet ogrzewania na paliwa stale 
(kottowni,piec6w,komink6w) 

_1-10 

_11-20 

l[IT]]21-30 

W::J 31 - 50 

l1li51 - 70 

_71-96 

_ Budynki elektryczneJstacje transformatorowe 

D Pustostany, budynki w budowie/remoncie 

[I[J Brak budynku w terenie 

D Budynki nieogrzewane 

IIEIII Odmowa udzielenia odpowiedzi 

l?'m Inne tr6dla ogrzewania: miejska siet 
- ciepiownicza, eleklryczne, gazowe, ilp. 

o Granice obszaru 5trefy Wielkomiejskiej 

= Kra~dzie ulic 

Punkty adresowe 

1:4500 

o 150 300 m 
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Mapa rozk1adu ilose! 
czynnyeh zr6de1 ogrzewania 

na paliwa stale 
na obszarze Strefy Wielkomiejskiej w todzi 

Liczba irOdet ogrzewania na paliwa stale 
(kottowni,piec6w,komink6w) 

_1-10 

_11-20 

~21-30 

o:..r::J 31 - 50 

_51-70 

_71-96 

_ Budynki eiektrycznefstacje transformatorowe 

LI Pustostany, budynki w budowielremoncie 

I1EJ Brak budynku w terenie 

[=:J Budynki nieogrzewane 

II1II Odmowa udzielenia odpowiedzi 

~ Inne ir6dla ogrzewania: miejska slet 
cieplownicza, elektryczne, gazowe, ltp. 

D Granice obszaru Strefy WielkOmiejSkiej 

= Kra~dzie ulic 

Punkty adresowe 

1:4500 

o 150 300 m 

III VI 
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Mapa rozk~adu ilosci 
czynnych tradel ogrzewania 

na paliwa state 
na obszarze Strefy Wrelkomiejskiej w todzi 

Liczba ;trodel ogrz:ewania na paJiwa stale 
(kottowni,piecow,kominkow) 

_1~10 

_11-20 

[[lli] 21 - 30 

LEO 31 - 50 

II1II51 - 70 

_71-96 

_ Budynki elektryczne/stacje transformatorowe 

o Pustostany, budynki w budowie/remoncie 

[...~ Brak budynku w lerenie 

c:::=J Budynki nieogrzewane 

.. Odmowa udzielenia odpowiedzi 

v-// I~ne :i:ro~la ogrzewania: miejska sje~ 
~ clep/ownlcza, elektryczne, gazowe, lip. 

o Granice obszaru Sirefy Wielkomiejskiej 

= Krawqdzie ulic 

Punkty adresowe 

1:4500 

o 150 300 m 
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