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Pani 

Emilia Wasielewska 

Radna Miasta Konina 

 

Szanowna Pani Radna. 

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie jakości 

powietrza oraz działań Miasta w tym zakresie informuję: 

Ad. 1 

Zgodnie z właściwością, kontroli pomiarów jakości powietrza dokonuje na terenie Miasta 

Konina Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (stacja pomiarowa 

zlokalizowana jest przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3a w Koninie). Dane dostępne są na 

stronie: http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/  

Na terenie Konina znajduje się jedno urządzenie do pomiaru jakości powietrza, należące 

do Miasta. Urządzenie, tj. sensor jakości powietrza, umieszczony jest na budynku przy 

ulicy 3 Maja 1-3. Dane o zanieczyszczeniu są dostępne na platformie internetowej pod 

adresem: www.syngeos.pl.  Wyniki pomiarów wyświetlane są także na monitorze LED, 

umieszczonym na zewnątrz wyżej wymienionego budynku.  

Miasto na swoim terenie ma zamontowanych pięć ławek wyposażonych w sensory 

smogu (Parki Miejski – ul. Dworcowa, Boisko – ul. Spółdzielców, Jezioro Zatorze, Skwer – 

ul. Ks. Bogusława Palenickiego, Park 700 – lecia), a dane z odczytu dostępne są na stronie:  

https://www.konin.pl/index.php/powietrze-w-koninie.html 

 

http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/
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Ad. 2 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Miasto Konin nie jest zobowiązane do 

przeprowadzenia inwentaryzacji emitorów smogu. Trwają prace nad CEEB, czyli 

Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków. Będzie to system informacji o źródłach 

ogrzewania budynków w Polsce, wspierającym działania w wymianie „kopciuchów”,  

a tym samym walkę ze smogiem. Będzie także rejestr źródeł energii budynków, ale nie 

tylko. Ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej  

w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. W ewidencji znajdą się informacje 

dotyczące przede wszystkim domów mieszkalnych, ale pod uwagę zostaną wzięte 

również lokale usługowe i budynki publiczne. W związku z tym właściciel czy zarządca 

nieruchomości będzie miał obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła o mocy do 1 MW, które 

ogrzewają budynek oraz źródeł energii elektrycznej, wykorzystywanych do ogrzewania 

budynku. 

Ad. 3 i 4 

Straż Miejska w Koninie w latach 2018 – 2020 przeprowadziła 210 kontroli palenisk na 

terenie Miasta Konina, w wyniku których nałożono  30 mandatów karnych na łączną 

kwotę 4450 zł, sporządzono 2 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Koninie oraz 

pouczono 6 osób.  

1) 2018 – skontrolowano 83 paleniska; mk - 6/900 zł; pouczenia - 2. 

2) 2019 – skontrolowano 84 paleniska; mk -  18/2900 zł; pouczenia – 2. 

3) 2020 – skontrolowano 43 paleniska; mk – 6/650 zł, pouczenia – 2. 

Ad. 5 

Komunikacja z mieszkańcami polega na informacji o możliwości pozyskania dotacji na 

zmianę systemu ogrzewania, zamieszczonej na stronie internetowej Miasta: 

https://www.konin.pl/index.php/powietrze-w-koninie.html. 

 

Od roku 2016, na podstawie Uchwały Rady Miasta Konina nr 366 z dnia 12.09.2016 r.  

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji  

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu 

ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych 

źródeł energii, Miasto Konin dofinansowuje mieszkańcom wymianę starych pieców.  

https://www.konin.pl/index.php/powietrze-w-koninie.html
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Od początku realizacji programu dotacyjnego zostało zlikwidowanych na terenie Miasta 

Konina 139 pieców starej generacji, a na dofinansowania zostało wydatkowane 

693.232,86 zł. Dane o dofinasowaniu zostały ujęte w poniższej tabeli. 

Nazwa programu 

Rok 
Kwota 

programu 

Liczba podpisanych umów 

wsparcia 
Źródło finasowania programu 

2016 15.000,00 zł 3 Budżet Miasta 

2017 84.130,01 zł 18 Budżet Miasta 

2018 184.550,00 zł 37 Budżet Miasta 

2019 194.552,85 zł 38 Budżet Miasta 

2020  215.000,00 zł 43 Budżet Miasta 

                                                        

Jednocześnie Miasto Konin w wyniku porozumienia zawartego z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizuje również 

ogólnopolski Program „Czyste powietrze”. W 2020 r. mieszkańcy Konina złożyli  

w ramach tego programu 72 wnioski o dofinansowanie do wymiany źródła ogrzewania.  

W ramach porozumienia do zadań gminy należy: 

 udzielanie informacji o Programie, 

 wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków  

o dofinansowanie, 

 przekazywanie do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie, składanych przez 

wnioskodawców w gminie, 

 pomoc wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym 

przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu 

wymaganych załączników. 

Możliwe do uzyskania wsparcie dla mieszkańców określone zostało w załączniku nr 2a 

do Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dostępnego na stronie internetowej: 

https://www.wfosgw.poznan.pl. 

Miasto Konin zgodnie ze Strategią Rozwoju Miasta Plan 2020-2030 i Zestawieniem 

Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju, przyjęło jako jeden  

z podstawowych priorytetów  działania z zakresu niskoemisyjnego budownictwa,  

w ramach którego wpisano modernizację energetyczną budynków komunalnych na 

kwotę 15.693.000,00 zł. 

https://www.wfosgw.poznan.pl/
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W roku 2020  zostały złożone następujące wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia 

związanego z wymianą lub likwidacją źródeł ciepła i termomodernizacją w budynkach 

mieszkalnych dla osób ubogich energetycznie: 

 30 września 2020 r. został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych (nabór I) na realizacje projektu „Modernizacja energetyczna budynków 

komunalnych” na kwotę 10.509.827,00 zł – wniosek rozpatrzony negatywnie; 

 29 października 2020 r. został złożony wniosek do program “Rozwój lokalny”  

z EOG na realizację projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu 

Konina", w ramach którego wnioskujemy o 4.490.173,00 zł na „Modernizację 

energetyczną budynków komunalnych” – wniosek w trakcie oceny merytorycznej, 

planowane rozstrzygnięcie marzec 2021 r. 

 23 grudnia 2020 r. został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych (nabór II) na realizację projektu „Modernizacja energetyczna budynków 

komunalnych” na kwotę 10.509.827,00 zł – wniosek w trakcie oceny. 

Dodam, że również w  Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 

zostały wpisane projekty dotyczące kompleksowej modernizacji energetycznej 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych zasobu Miasta Konina na obszarze rewitalizacji 

„Starówka” oraz modernizacji energetycznej następujących wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych: 

  przy ulicy 3 maja 51, 52, 42; 

  przy ulicy Kopernika 1; 

  przy ulicy Świętojańskiej 6, 18; 

  przy ulicy Kilińskiego 4, 6, 8; 

  Przy ulicy Kościuszki 11, 21, 42-44. 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Przewodniczący Rady Miasta 


