
AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA 
KONINA NA LATA 2021-2024



Plan gospodarki niskoemisyjnej wg wytycznych

Metodyka Planów gospodarki niskoemisyjnej została określona w regulaminie konkursu nr
2/POIiŚ/9.3/2013 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Przy opracowywaniu Planów gospodarki niskoemisyjnej należy korzystać z poradnika „Jak opracować
plan działań na rzecz zrównoważonej energii” (porozumienie burmistrzów na rzecz działań na rzecz
zrównoważonej energii - SEAP).



Główne cele planów gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia następujących celów:
• redukcji emisji gazów cieplarnianych;
• zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych;
• redukcji zużycia energii finalnej, przez podniesienie efektywności energetycznej,

a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów
dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz
plany działań krótkoterminowych (PDK). Działania zawarte w planach muszą być spójne z tworzonymi POP i
PDK oraz w efekcie doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku
siarki oraz tlenków azotu).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest niezbędnym dokumentem do aplikowania o środki zewnętrzne.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Konina na lata 2014 – 2020 umożliwił pozyskanie środków na 

realizację szeregu projektów w Koninie, np:

• wymiana taboru autobusowego,

• modernizacja infrastruktury transportowej. 



Podstawowe wymagania wobec planu:

• przyjęcie do realizacji planu poprzez uchwałę Rady Miasta (wpisanie do WPF),
• aktualność planu na moment rozliczania umowy o dofinansowanie w ramach działania 9.3,
• wskazanie mierników osiągnięcia celów,
• określenie źródeł finansowania,
• plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji (procedury),
• spójność z innymi planami/programami (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

założenia/plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, program ochrony powietrza),
• zgodność z przepisami prawa w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
• kompleksowość planu, tj.: wskazanie zadań inwestycyjnych, w następujących obszarach, m.in:
• zużycie energii w budynkach/instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki

i urządzenia usługowe niekomunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne; zakłady przemysłowe poza
EU ETS – fakultatywnie), dystrybucja ciepła,

• zużycie energii w transporcie (transport publiczny, tabor gminny, transport prywatny
i komercyjny, transport szynowy), w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu,

• produkcja energii – zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu,
z wyłączeniem instalacji objętej EU ETS oraz zadań nieinwestycyjnych, takich jak planowanie miejskie,
zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej, etc.



Podstawowe wymagania wobec planu:

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Konina posiada pozytywną opinię Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

Dla Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Konina uzyskano opinie o odstąpieniu od 
przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu,

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Konina jest zgodna z 
ZESTAWIENIEM PRZEDSIĘWZIĘĆ STRATEGICZNYCH - NOWA ŚCIEŻKA ROZWOJU 2020-2030 



Analiza istniejącego stanu powietrza w Mieście Konin zanieczyszczeń wg sektorów

Ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim w 2020 roku wykonana wg zasad określonych

w art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE, przez

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu, który zalicza Miasto Konin do obszarów przekroczeń

stężeń zanieczyszczeń B(a)P/rok.

Miasto Konin znajduje się w strefie podlegającej ocenie jakości powietrza – strefa wielkopolska.

Do emitorów zanieczyszczeń powietrza zlokalizowanych na terenie gminy zaliczyć należy przede wszystkim

piece i piony kominowe gospodarstw domowych, kotłownie węglowo-koksowe oraz zanieczyszczenia

komunikacyjne.



Plan działań na lata 2021-2024

1. Działanie 1. Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze komunalnej 

1.1 Termomodernizacja obiektów 
publicznych 

Modernizacja energetyczna budynków komunalnych 

Program Efektywne i niskoemisyjne budownictwo wraz z audytami dla budynków 

komunalnych, budynków szkolnych i użyteczności publicznej 2021 – 2022,  

W celu realizacji zadania planuje się opracowanie programu, audytów 

energetycznych  

 

Modernizacja energetyczna budynków urzędowych wraz z instalacją fotowoltaiczną 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Żłobka Miejskiego 

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu Rondo + OZE 

Wymiana paneli fotowoltaicznych na dachu basenu krytego ul. Szymanowskiego 

Modernizacja wewnętrzna + OZE w Młodzieżowym Domu Kultury 

Termomodernizacja energetyczna budynków 42 jednostek oświatowych wraz z 
instalacją fotowoltaiczną 

Miejska Biblioteka Publiczna - Kompleksowa Modernizacja Energetyczna 

1.2 Instalacja OZE w budynkach publicznych 

Termomodernizacja Budynku Starostwa Powiatowego, Aleje 1 Maja 9 - ilość 128 
Montaż klimatyzacji, instalacja fotowoltaiki 44,16 kWp, wymiana stolarki okiennej – 
1 052 586,37 zł całość  
 
SP 4 Termomodernizacja świetlicy – montaż fotowoltaika, 
Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego – instalacja 
fotowoltaiczna  300 000, 00 zł 

1.3 
Poprawa efektywności energetycznej 
oświetlenia w budynkach użyteczności 
publicznej 

SP nr 9 Wymiana oświetlenia zewnętrznego 50 000, 00 zł, Wymiana oświetlenia 
wewnętrznego, 575 000, 00 zł 

 1.4 Modernizacja oświetlenia ulicznego Zadanie w trakcie planowania 
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2. 
Działanie 2. Ograniczenie emisji z transportu 

 

 2.1 

Stworzenie zintegrowanego systemu 

komunikacji publicznej na terenie K OSI 

Przebudowa ciągów pieszych na pieszo-

rowerowe 

 
Zadanie realizowane w ramach zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na 

terenie K OSI, Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy, wzdłuż ul. 
Kleczewskiej w Koninie, 

długość - 332 m. Realizacja w 2021 r. 

Budowa zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych 

Infrastruktura rowerowa/ hulajnogi (wypożyczalnie rowerów, ładowarki, stojaki 
itp.) 

2.2 

Modernizacja, budowa i przebudowa 

dróg w mieście, inteligentne systemy 

sterowania ruchem 

System zarzadzania Ruchem Drogowym, Zadanie w trakcie planowania 

2.3. Wymiana taboru autobusowego Zakup nowych autobusów elektrycznych i wodorowych 

2.4 

Modernizacja infrastruktury 

transportowej, 

Zadanie w trakcie planowania 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) 

Infrastruktura zeroemisyjna transportu publicznego (KE ZEK), stacja wodorowa, 

zielone stacje paliw 

Modernizacja istniejących przystanków i budowa nowych  

Budowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych (KE ZEK) 
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3. 
Działanie 3. Zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. i / lub produkcji energii elektrycznej przy 

wykorzystaniu nowoczesnych i odnawialnych źródeł energii 

3.1 
 

Montaż odnawialnych źródeł energii 

kolektorów słonecznych/pomp 

ciepła/fotowoltaiki 

 Zadanie realizowane indywidualnie przez mieszkańców ze środków WFOŚiGW i 
NFOŚiGW. Montaż pompy ciepła dodatkowo finansowany z Budżetu Miasta. 

3.2 
Wymiana kotłów na paliwa stałe na 

nowoczesne gazowe 

 
Udzielanie dotacji końcowym odbiorcom na wymianę starych niskosprawnych 
kotłów, pieców i palenisk zasilanych paliwem stałym na  podłączenie do sieci 

ciepłowniczej i likwidację innego sposobu ogrzewania, wymianę ogrzewania na 
elektryczne, gazowe, olejowe, pompę ciepła lub kotły zasilane automatycznie 
spełniające wymogi Ekoprojektu i uchwały antysmogowej. Realizacja zadania 

zgodnie z obowiązującym Programem Ochrony Powietrza – 8 812 szt. - szacowana 
liczba kotłów (w tym piecy kaflowych) które powinny zostać wymienione w gminie 

miejskiej Konin. 

3.3 

Wymiana kotłów na paliwa stałe na 

nowoczesne ecodesign – węgiel i 

biomasa 

3.4 
Podłączenia budynków do sieci 

ciepłowniczej 

3.5 
Wymiana kotłów na paliwa stałe na 
nowoczesne elektryczne 
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4. 
Działanie 4.  Rozwój sieci ciepłowniczej, ograniczenie zużycia energii i wykorzystanie OZE w sektorze 

przedsiębiorstw 
 

4.1.1 
Przygotowanie projektów 

inwestycyjnych 

Przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania przebudowy węzłów i sieci 
ciepłowniczych w Koninie - Opracowanie 7 kompletów dokumentacji 

4.1.2 
Budowa i przebudowa sieci – działania 

inwestycyjne 
Wymiana sieci ciepłowniczej ul. Młodzieżowa do ul. Spokojna (2021), 
Sieć ciepłownicza ul. Okólna 6,8,8A,10,15,17,19 (2021) 

4.1.3 
Modernizacje i remonty węzłów 

Modernizacja 1 węzła ciepłowniczego przy ulicy Przemysłowej 9 (Pawilon Rondo) 

4.1.4 

Przebudowa systemu ciepłowniczego 

Miasta Konina – w trakcie realizacji 

Przedsięwzięcie polega na przebudowie systemu ciepłowniczego Konina, 
Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2018 – 2021. Cele projektu 
– optymalizacja sieci magistralnych i rozdzielczych zgodnie z aktualnym i przyszłym 
zapotrzebowaniem na energię cieplną. Osiągnięcie efektu energetycznego w 
postaci obniżenia strat przesyłowych na poziomie 39 000 GJ/rok oraz obniżenie 
emisji CO2 o ok. 6,5 Mg/rok. 

4.1.5 

Przebudowa węzłów i sieci 

ciepłowniczych w Koninie - w trakcie 

realizacji 

Zlikwidowane zostanie 8 węzłów grupowych, a w ich miejsce powstanie 29 węzłów 
indywidualnych. Łączna długość sieci objętej projektem wynosi około 2,9 km, w tym 
długość sieci zmodernizowanej i wybudowanej wynosi około 2,4 km, a długość sieci 
likwidowanej wynosi około 0,5 km. Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w 
latach 2020 – 2023. Cele projektu – zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez 
zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej. Osiągnięcie efektu 
energetycznego w postaci obniżenia zużycia energii pierwotnej o około 2 730 
GJ/rok oraz spadek emisji gazów cieplarnianych o około 1,061 Mg/rok CO2. 

4.1.6 

Budowa Ciepłowni Geotermalnej w 

Koninie - Zaplanowane 

Głównym  celem  projektu  jest  produkcja  energii  cieplnej  na  bazie  źródła 
geotermalnego w  Koninie.  Realizację celu  ma  umożliwić  budowa  ciepłowni 
geotermalnej  wraz  z  budową  źródła  wytwarzania  energii  cieplnej  w  Koninie. 
Szacowana roczna produkcja energii cieplnej: 158 940 GJ (44 150 MWht);  
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  6 746,09 Mg CO²/rok; 

4.2 

Przygotowanie dokumentacji pod 

inwestycję budowy instalacji PV przy 

MZGOK i zamkniętego systemu 

fermentacji i kompostowania z 

odzyskiem energii elektrycznej i 

cieplnej. 

6 grudnia 2018 opracowano  „Koncepcję techniczną instalacji do suchej fermentacji 
na 30 000 t/rok selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych”. 
5 czerwca 2019 r. opracowano  „Koncepcję inwestycji „Instalacja fotowoltaiczna 
przy Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie.””  
Lipiec 2019 r. – opracowano „Koncepcję techniczno – technologiczną dla biogazowi 
odpadów biodegradowalnych w Koninie.” 
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4.3.1 

Termomodernizacja i przebudowa 

budynków Stacji Wodociągowej Konin-

Kurów wraz z budową 

pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej 

oraz modernizacją oświetlenia 

zewnętrznego 

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2021, część inwestycyjna w latach 2020 – 
2021.  Projekt zakłada instalacje pompy ciepła o mocy 261 kW oraz Instalację 
fotowoltaiczną 100 kW.  

4.3.2 

Budowa instalacji fotowoltaicznej na 

przepompowni ścieków PS 2 ulica 

Przemysłowa 

Realizacja zadania planowana jest na rok 2022. Zakłada montaż instalacji o mocy 30 
kW.   

4.3.3 

Budowa instalacji fotowoltaicznej na 

terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy 

Brzeg, 

 

Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021.  Projekt zakłada montaż instalacji  
fotowoltaicznej o mocy 2,18 MW. 

4.3.4 

Budowa regionalnej instalacji 

zagospodarowania osadów ściekowych 

z wykorzystaniem układu 

kogeneracyjnego na terenie 

oczyszczalni ścieków Lewy Brzeg w 

Koninie. 

Przebudowa, rozbudowa, likwidacja istniejących oraz budowa nowych obiektów 
gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków Lewy Brzeg w Koninie. Realizacja 
inwestycji w latach 2021 – 2023. 

4.3.5 

„Likwidacja istniejącej oraz budowa 

nowej stacji paliw wraz z myjnią 

samochodową” 

Budowa instalacji fotowoltaicznej i ładowarek do samochodów elektrycznych.  
Realizacja – 2021 r. 

4.3.6 
Zakup 2 samochodów elektrycznych z 

punktami ładowania 

Projekt polega na zakupie 2 sztuk fabrycznie nowych pojazdów elektrycznych z 
homologacją ciężarową N1 wraz z zakupem i montażem ładowarek dedykowanych 
do kupowanych samochodów. Lata realizacji – 2020 – 2021. 
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5. Działanie 5. Modernizacja budownictwa wielorodzinnego wraz z OZE 

5.1 

Modernizacja energetyczna budynków 

Spółdzielni mieszkaniowych w tym  

Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze” 

Modernizacja energetyczna 14 budynków wysokich  wielorodzinnych, 
zlokalizowanych na osiedlu Zatorze, będących w zasobach Spółdzielni 
Mieszkaniowej "Zatorze" w Koninie,   
Modernizacja energetyczna 37 budynków niskich wielorodzinnych, zlokalizowanych 
na osiedlu Zatorze, będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Zatorze" w 
Koninie, 

6. Działanie 6. Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne 

6.1. 
Wykonanie inwentaryzacji źródeł 

niskiej emisji  

Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji - Zadanie wynika z obowiązku 
określonego w POP dla woj. wielkopolskiego 

6.2. 
Kontrola spalania paliw w domowych 

kotłowniach 

Kontrola spalania paliw w domowych kotłowniach - Zadanie wynika z obowiązku 
określonego w POP dla woj. wielkopolskiego 

6.3 

Aktualizacja dokumentów 

planistycznych z zakresu 

gospodarowania energią i niskiej emisji 

Kontynuacja działania 

6.4. 
Kampanie edukacyjno-informacyjne o 

niskiej emisji 
Kontynuacja działania 

6.5. 
Planowanie przestrzenne z 

uwzględnieniem ochrony powietrza 
Kontynuacja działania 

6.6 

Wdrożenie zasad zielonych zamówień 

publicznych w Urzędzie Miasta i 

jednostkach 

Kontynuacja działania 

6.7  

Programy i partnerstwa dla 

transformacji 

Zielony Klaster Energii (KE ZEK) - spółki miejskie, firmy i JST - realizacja   

Budowanie Wspólnej Marki - Wielkopolska Dolina Energii 

Współpraca w ramach Wielkopolskiej Platformy Wodorowej (powiaty z 
województwa Wielkopolskiego)  

Program wspierający procesy transformacji przechodzenia gospodarstw domowych 
i firm na odnawialne źródła energii 

Strategia/Plan Sprawiedliwej Transformacji - Wielkopolska Wschodnia  

 



Efekt Ekologiczny

Cel planu do roku 2024 

Zakres
Ograniczenie zużycia 

energii końcowej [GJ/rok] 

Wzrost produkcji 

energii z OZE [GJ/rok]

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń [Mg/rok]

PM 10 PM 2,5 CO2 BaP SO2 NOx CO

Wartości planowane 439 719,78 180 794,16 33,52 33,38 54 253,49 0,069 111,88 58,88 752,23

Redukcja (w przypadku OZE 

wzrost) [%] 
11,84% 5,55% 8,51% 11,24% 16,52% 39,18% 39,45% 9,07% 10,97%


