
Walka z niską emisją 
na przykładzie Miasta Konina



Wyniki ocen rocznych, przeprowadzanych przez Inspekcję Ochrony

Środowiska, jednoznacznie wskazują, że za nieodpowiedni stan

jakości powietrza w Polsce odpowiada w pierwszej kolejności

zjawisko tzw. niskiej emisji, pochodzącej z sektora bytowo-

komunalnego oraz z transportu.
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• Produkcja ciepła

• Emisja komunikacyjna

• Uwarunkowania klimatyczne i geograficzne

Niska emisja - główne przyczyny



Mapa monitoringu jakości powietrza (z dziś 6:00-7:00)



Liczba dni z przekroczeniem PM10 



Konsekwencje wynikające z występowania niskiej emisji:

Wpływ na jakość powietrza

Wpływ na środowisko

Wpływ na zdrowie ludzi 



- „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej uchwalonego przez
Sejmik Województwa Wielkopolskiego - uchwała nr XXXIII/853/17 z dnia 24
lipca 2017 r. opracowanym ze względu na przekroczenia pyłu PM10, PM2,5 oraz
B(a)P.

- Uchwały nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18
grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa
wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw.

- „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014 - 2020” -
uchwała nr 191 z 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Konina na lata 2014-2020, ostatnia
aktualizacja Planu 7 września 2016 r.

- „Programu ochrony środowiska dla Miasta Konina na lata 2017-2020 z
perspektywą do 2024 roku” - uchwała nr 559 z dnia 27 września 2017 r.

Działania związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń wynikają z:
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• dla sektora budownictwa komunalnego i użyteczności 
publicznej

• dla sektora budownictwa mieszkaniowego 

Źródło: Opracowanie PGN dla Miasta Konina

Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych
w Koninie 



2017 r.
12 skontrolowanych palenisk, 

3 mandaty karne, 
9 bez zastrzeżeń

2018 r.
33 skontrolowanych palenisk,              

2 mandaty karne, 
31 bez zastrzeżeń

Kontrole Straży Miejskiej w Koninie
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Uchwała Rady Miasta Konina Nr 366 
z dnia 12 września 2016 r.

Dotacja na zmianę sposobu ogrzewania

70% kosztów, nie więcej niż 5000 zł

Zmiana sposobu ogrzewania na proekologiczny

Złożenie wniosku przed zmianą ogrzewania



Dotacja na zmianę sposobu ogrzewania 
- realizacja

2016 r. – 15.000 zł – 3 umowy

2017 r. - 84.130 zł – 17 umów

2018 r, 120.000 zł - 17 wniosków, 14 umów 



Termomodernizacja budynków



www.konin.pl



Zintegrowany system komunikacji publicznej



Przebudowa systemu ciepłowniczego - MPEC 



Dziękuję za uwagę.

Urząd Miejski w Koninie

Plac Wolności 1, 62-500 Konin

+48 63 240 11 11

www.konin.pl

sekretariat@konin.um.gov.pl


