Katowice, 19.01.2015 r.
Informacja prasowa – „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”.
Katowice jako jedno z pierwszych miast w Polsce opracowało i będzie wdrażać "Plan
gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice" (PGN).
Podstawowym zadaniem PGN jest przedstawienie i co ważniejsze implementacja działań,
które skutecznie ograniczą zużycie energii oraz zmniejszą emisję zanieczyszczeń
i gazów cieplarnianych do atmosfery.
W praktyce oznacza to realizację głównych celów określonych jako:
1. Dążenie do utrzymania niskoemisyjnego wzrostu gospodarczego i zaspokajania
potrzeb społeczeństwa, tj. rozwoju gospodarczo-społecznego miasta Katowice do
2030 roku następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię.
2. Wdrożenie wizji miasta Katowice jako obszaru zarządzanego w sposób
zrównoważony i ekologiczny, stanowiącego przykład zarówno dla gmin regionu jak
i kraju.
3. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze wszystkich instalacji wykorzystywanych na
terenie miasta oraz pochodzącej z transportu.
4. Zwiększenie
efektywności
wykorzystania/wytwarzania
wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.
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5. Rozwój innowacyjnej gospodarki opartej o wiedzę oraz nowoczesne technologie.
6. Poprawa ładu przestrzennego, rozwój zrównoważonej przestrzeni publicznej,
a także rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
Zgodnie z założeniami, PGN będzie dokumentem „żywym”, przedstawiającym realne
możliwości oraz efekty prowadzenia działań w poszczególnych sektorach odbiorców /
producentów/dostawców
energii
i
obejmującym
swoim
zakresem
sektor
obiektów/instalacji użyteczności publicznej, sektor handlu, usług, przedsiębiorstw, sektor
mieszkalny, oświetlenie uliczne oraz sektor transportowy.
Na potrzeby wdrażania i monitorowania PGN, w Urzędzie
został specjalny Zespół Roboczy. Wszystkie informacje
umieszczone
są
na
dedykowanej
www.katowice.energiaisrodowisko.pl . Pełna aktualizacja PGN

Miasta Katowice powołany
dotyczące realizacji planu
stronie
internetowej
przewidziana jest co 3 lata.

Proponowane do realizacji zadania obejmują działania do roku 2020 (2030) i opracowane
zostały na podstawie informacji przygotowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta
Katowice jak również na podstawie propozycji otrzymanych za pomocą ankietyzacji od
Podmiotów działających na terenie miasta Katowice.
Ze względu na to, że PGN będzie dokumentem wymaganym do uzyskania dofinansowania
z POIiŚ (Program Infrastuktura i Środowsko) oraz RPO WSL (Regionalny Program
Operacyjny Województwa Śląskiego) obejmuje on nie tylko zadania, do których Miasto
oraz poszczególne Podmioty już się przygotowują ale także zadania nie wprowadzone do
WPF (Wieloletni Plan Finansowy) oraz nie planowane w budżetach poszczególnych
Beneficjentów. Szacunkowy koszt całkowity zaproponowanych działań do 2020 roku
wynosi ponad 2,2 mld PLN, w tym prawie 140 mln PLN pochodzić będzie ze środków
własnych miasta Katowice. Warunkiem realizacji tych działań będą możliwości techniczne,
organizacyjne i finansowe oraz możliwość pozyskania środków zewnętrznych do ich
przeprowadzania.

Realizacja tak ambitnego planu zależeć będzie głównie od stopnia
zaangażowania mieszkańców, przedsiębiorców oraz pracowników administracji.
Wsparcie powyższych działań będzie wymagało od Miasta stworzenia
odpowiedniego systemu komunikacji z mieszkańcami poprzez umieszczanie na
stronie internetowej, Platformie Konsultacji Społecznych, w gazecie „Nasze
Katowice” oraz w budynkach użyteczności publicznej na terenie poszczególnych
dzielnic Miasta informacji związanych z realizacją poszczególnych zadań PGN.
Powyższe umożliwi zainteresowanym mieszkańcom i Podmiotom pozyskiwanie
praktycznej wiedzy na temat możliwości dofinansowania zadań, zwiększenia
efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii czy nowoczesnych
technologii w budownictwie. Już w 2015 r. w projekcie budżetu miasta Katowice
zaproponowano realizację zadań za kwotę blisko 58 mln PLN (w tym dofinansowanie ze
środków zewnętrznych na poziomie ok. 37 mln PLN).
Realizacja PGN ma zakończyć się efektem obniżenia emisji CO2 do roku 2020 o wartość
7,0 % względem emisji prognozowanej na rok 2020 oraz 4,3% ograniczenia emisji
w stosunku do roku bazowego 2012.
Należy jednak pamiętać, że powyższe efekty i działania w ramach PGN na rzecz ochrony
powietrza oraz zrównoważonej gospodarki energetycznej to tylko jedna z wielu korzyści
dla miasta Katowice.

**********************************************************************
PGN został opracowywany zgodnie z wytycznymi konkursu NFOŚ i GW w Warszawie w ramach POIiŚ 20072013 Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej” i wraz z dokumentem
„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice” uzyskał
dofinansowanie w postaci dotacji (koszt opracowań: 334 437,00 w tym: środki własne 77 522,11 PLN, dotacja
256 914,89 PLN).

