
UCHWAŁA NR 547 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 26 maja 2021 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji „Aktualizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2021 – 2024” 

Na podstawie art. 18 ust. 1,  w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 3 i pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.) - 

Rada  Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się do realizacji „Aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 

Konina na lata 2021 – 2024”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 

  



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 547 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 26 maja 2021 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Miasta Konina na lata 2021 – 2024” 

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020” (PGN) został 

przyjęty Uchwałą Rady Miasta Konina nr 191 z dnia 30.09.2015 r. Zaktualizowany PGN 

przyjmowany był Uchwałami Rady Miasta Konina: nr 299 z dnia 30.03.2016 r., nr 319 

z dnia 27.04.2016 r., nr 392 z dnia 28.09.2016 r., nr 49 z dnia 30.01.2019 r., nr 206 

z dnia 18.09.2019 r. i nr 375 z dnia 24.06.2020 r. 

Niniejszy dokument stanowi kompleksową aktualizację Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na kolejne 4 lata tj. 2021-2024. Celem dokumentu 

jest zaktualizowanie zaplanowanych oraz wprowadzenie nowych działań służących 

redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji 

pyłów i CO2. Integralną część opracowania stanowi opis sytuacji ogólnej oraz 

harmonogram rzeczowo - finansowy i założenia formalne Planu.  

Dokument został opracowany z uwzględnieniem wszystkich wymaganych wytycznych 

i obejmuje cały obszar geograficzny Miasta Konina. Zapisy Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta Konina są spójne z aktualnymi programami  

i strategiami funkcjonującymi na jego obszarze.  

W dokumencie zaplanowano 6 podstawowych działań, w ramach których realizowane 

będą konkretne zadania. Są to następujące działania: 

1) Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej, w tym 

zadania: termomodernizacja obiektów publicznych, instalacje OZE 

w budynkach publicznych, poprawa efektywności energetycznej oświetlenia 

w budynkach użyteczności publicznej, modernizacja oświetlenia ulicznego; 

2) Ograniczenie emisji z transportu, w tym zadania: Stworzenie zintegrowanego 

systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI. Przebudowa ciągów pieszych 

na pieszo – rowerowe, modernizacja, budowa i przebudowa dróg w mieście, 

inteligentne systemy sterowania ruchem, wymiana taboru autobusowego, 

modernizacja infrastruktury transportowej; 

3) Zmiana systemu ogrzewania i/lub produkcji energii elektrycznej przy 

wykorzystaniu nowoczesnych i odnawialnych źródeł energii, w tym zadania: 



montaż odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy 

fotowoltaiki, wymiana kotłów na paliwa stałe na nowoczesne gazowe 

i elektryczne, wymiana kotłów na paliwa stałe na nowoczesne ecodesign – 

węgiel i biomasa, podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej, 

4) Rozwój sieci ciepłowniczej, ograniczenie zużycia energii i wykorzystanie OZE  

w sektorze przedsiębiorstw, w tym zadania: przygotowanie projektów 

inwestycyjnych, budowa i przebudowa sieci – działania inwestycyjne, 

modernizacja i remonty węzłów, przebudowa systemu ciepłowniczego Miasta 

Konina, przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie, budowa 

ciepłowni geotermalnej w Koninie, przygotowanie dokumentacji pod inwestycję 

budowy instalacji PV przy MZGOK i zamkniętego systemu fermentacji 

i kompostowania z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej, 

termomodernizacja i przebudowa budynków Stacji Wodociągowej Konin – 

Kurów wraz z budową pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej oraz 

modernizacją oświetlenia zewnętrznego, budowa instalacji fotowoltaicznej na 

przepompowni ścieków PS 2 ul. Przemysłowa, budowa instalacji fotowoltaicznej 

na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg i na terenie Oczyszczalni Ścieków 

Prawy Brzeg, budowa regionalnej instalacji zagospodarowania osadów 

ściekowych z wykorzystaniem układu kogeneracyjnego na terenie oczyszczalni 

ścieków Lewy Brzeg w Koninie, likwidacja istniejącej oraz budowa nowej stacji 

paliw z myjnią samochodową (PWiK), zakup 2 samochodów elektrycznych 

z punktami ładowania (PWiK); 

5) Modernizacja budownictwa wielorodzinnego wraz z OZE, w tym zadania: 

modernizacja energetyczna budynków spółdzielni mieszkaniowych, w tym 

Spółdzielni Mieszkaniowej Zatorze; 

6) Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne, w tym zadania: wykonanie 

inwentaryzacji źródeł niskiej emisji, kontrola spalania paliw w domowych 

kotłowniach, aktualizacja dokumentów planistycznych z zakresu 

gospodarowania energią i niskiej emisji, kampanie edukacyjno – informacyjne 

o niskiej emisji, planowanie przestrzenne z uwzględnieniem ochrony powietrza, 

wdrożenie zasad zielonych zamówień publicznych w Urzędzie Miasta 

i jednostkach, programy i partnerstwa dla transformacji. 

Sukcesywne działania prowadzone w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będą 

prowadziły do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii na 

terenie Miasta, zmniejszenia zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej 

oraz zwiększenia świadomości energetycznej jego mieszkańców. 



Działania dążące do poprawy stanu powietrza są niezbędne do zapewnienia 

mieszkańcom Miasta odpowiedniej jakości życia. Konin osiągnie szereg korzyści 

związanych z realizacją działań przewidzianych w Planie, m.in.: 

 poprawę zdrowia i jakości życia mieszkańców (dzięki poprawie jakości powietrza), 

 dostęp do krajowych i europejskich funduszy, 

 przygotowanie do lepszego wykorzystania dostępnych środków finansowych 

(środki lokalne, unijne granty i instrumenty finansowe), 

 włączenie się w ogólnoświatową walkę ze zmianami klimatu – globalna redukcja 

emisji gazów cieplarnianych ochroni przed zmianami klimatu również obszar 

miasta, 

 zabezpieczenie przyszłych środków finansowych poprzez ograniczenie zużycia 

energii i jej lokalną produkcję, 

 zwiększenie niezależności energetycznej Miasta w długim okresie. 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) Prezydent Miasta 

Konina zwrócił się do właściwych organów z wnioskiem o odstąpienie od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Aktualizacji 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2021 - 2024”.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem WOO-

III.410.143.2021.PW.2 z dnia 23.03.2021 r. biorąc pod uwagę informacje zawarte  

w dokumentacji, uzgodnił że dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina 

na lata 2021 – 2024” możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko. 

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem  

DN- S.9011.311.2021z dnia 17.03.2021 r. stwierdził, że projekt „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2021 – 2024” spełnia kryteria do odstąpienia 

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Uchwalenie dokumentu „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 

Konina na lata 2021 -2024” stanowi niezbędny element polityki Miasta Konina 

w zakresie ochrony środowiska i jego zrównoważonego rozwoju, a także umożliwi 

skuteczne ubieganie się o środki finansowe z funduszy ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej, krajowych i regionalnych programów operacyjnych czy środków  

z funduszy EOG. 

  



Mając powyższe na uwadze, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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