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SKRÓTY I DEFINICJE
Skrót

Rozwinięcie

BTOM

Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny

CAFE

Dyrektywa Clean Air for Europe

Carpooling Wspólne dojazdy jednym pojazdem
GHG

Gazy cieplarniane (ang. Greenhouse Gases)

GUS

Główny Urząd Statystyczny

JST

Jednostka samorządu terytorialnego

Mg CO2e

Tony ekwiwalentu dwutlenku węgla

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NPRGN

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

OZE

Odnawialne źródła energii

P+R

Park & Ride – Parkuj i jedź

PDK

Plan działań krótkoterminowych

PGN

Plan gospodarki niskoemisyjnej

POP

Program ochrony powietrza

PV

Panele fotowoltaiczne (ang. photovoltaics)

SEAP

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gminy Miasta Toruń

SUKiZP

Studium Uwarunkowań Kierunków i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Torunia

RPO WK-P

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020

ZIT

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

UE

Unia Europejska

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Założenia

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Miasta Toruń na lata 2010-2025

kilo (k)
= 103 = tysiąc
mega (M)
= 106 = milion
giga (G)
= 109 = miliard
tera (T)
= 1012 = bilion
peta (P)
= 1015 = biliard
g
= gram
W
= wat
kWh
= kilowatogodzina
MWh = megawatogodzina (tysiąc kilowatogodzin)
MJ
= megadżul = tysiąc kJ
GJ
= gigadżul = milion kJ
TJ
= teradżul = miliard kJ
toe
= tona oleju ekwiwalentnego
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Wartości przeliczeniowe
1 MWh = 3 600
MJ
1 TJ = 277,78
MWh
1 toe = 11,6
MWh
Wartości opałowe paliw i wskaźniki emisji zawarto w części
dotyczącej inwentaryzacji emisji

1. STRESZCZENIE DLA DECYDENTÓW
Plan gospodarki niskoemisyjnej ma realizować cele ujęte w pakiecie klimatycznoenergetycznym. Jego celem jest przedstawienie planu działań i jego uwarunkowań,
służących redukcji emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta.
W dniu 25 lipca 2013 r. Rada Miasta Torunia zatwierdziła uchwałę nr 576/13 w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Toruń do inicjatywy pod nazwą
„Porozumienie między Burmistrzami” oraz przyjęcia „Planu działań na rzecz
zrównoważonej energii dla Gminy Miasta Toruń w perspektywie do 2020 roku” (SEAP).
Gmina opracowując ten Plan, zobowiązała się do ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych ze swojego obszaru. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest jednym
z narzędzi służących do realizacji zapisów ujętych w SEAP. Zgodnie z nim, planowana
wysokość redukcji emisji w Toruniu do roku 2020 (w stosunku do roku bazowego) wynosi
minimum 20%. Rokiem bazowym (BEI) ustanowiono rok 1998, natomiast jako rok
kontrolny (MEI) w PGN przyjęto rok 2013.
W ramach Planu zostały przeanalizowane uwarunkowania i możliwości redukcji zużycia
energii i emisji gazów cieplarnianych, przedstawiono działania, wraz z oceną ich
efektywności ekologicznej i ekonomicznej oraz harmonogramem realizacji z określeniem
jednostek odpowiedzialnych i ram czasowych. Wskazano również możliwe źródła
finansowania zaplanowanych działań, uwzględniając zarówno środki własne miasta jak
i źródła zewnętrzne. Jako rok bazowy przyjęto rok 1998 – wobec tego roku władze miasta
zobowiązały się zredukować emisję.
Dla określenia celu wielkości redukcji emisji została opracowana bazowa inwentaryzacja
emisji dla roku 1998 oraz kontrolna inwentaryzacja emisji dla roku 2013. Dzięki
inwentaryzacji emisji ustalono, że wielkość emisji z obszaru Gminy w roku bazowym (1998
r.) wynosiła 1 403 672 Mg CO2e. Ponieważ celem miasta Torunia jest redukcja emisji
gazów cieplarnianych do 2020 roku o co najmniej 20% w stosunku do roku 1998, docelowa
wielkość emisji (w roku 2020) wynosi 1 122 937 Mg CO2e. Wyniki kontrolnej
inwentaryzacji emisji pokazały, że wielkość emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta
w roku 2013 wynosiła 1 214 078 Mg CO2e, co oznacza, że do osiągnięcia celu konieczne
jest ograniczenie emisji o minimum 91 141 Mg CO2e.
Plan przewiduje działania dotyczące budynków podległych Urzędowi Miasta, budynków
mieszkalnych, oświetlenia komunalnego, transportu miejskiego oraz pozostałych sfer
funkcjonowania miasta, w miarę uprawnień przysługujących władzom miasta. Plan
zawiera również działania związane z lokalną produkcją energii elektrycznej i ciepła.
Ponadto PGN uwzględnia obszary, w których władze lokalne mają wpływ: na poziom
zużycia energii w długim okresie czasu (np. plany zagospodarowania przestrzennego),
promowanie produktów i usług efektywnych energetycznie (zamówienia publiczne) oraz
na zmianę wzorców konsumpcyjnych (współpraca z mieszkańcami oraz interesariuszami).
Zaplanowane działania, zarówno realizowane przez Gminę, jak i realizowane przez
interesariuszy zewnętrznych, pozwolą osiągnąć następujące efekty:
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szacunkowa wielkość redukcji emisji: 211 090 Mg CO2,



redukcja zużycia energii: 568 265 MWh



produkcja energii z OZE: 36 778 MWh.

Pozwoli to wypełnić cele wyznaczone dla miasta w ramach Porozumienia Burmistrzów –
realizacja działań umożliwi redukcję emisji o 28,5% w stosunku do roku bazowego (1998
rok).
Dodatkowo, w wyniku realizacji działań nastąpi redukcja emisji innych zanieczyszczeń do
powietrza, zgodnie z zapisami ujętymi w Programie Ochrony Powietrza dla analizowanego
obszaru. Dzięki realizacji działań możliwe będzie ograniczenie emisji poszczególnych
zanieczyszczeń:


redukcję emisji pyłu PM2,5 o 14,8 Mg,



redukcję emisji pyłu PM10 o 14 Mg,



redukcję emisji benzo(a)pirenu o 10,5 kg.

Szacunkowy koszt zaplanowanych zadań wynosi ok. 3 959,66 mln zł, z czego
zdecydowana większość wymaga zewnętrznego finansowana, spoza budżetu gminy
(środki UE i krajowe). Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015 –
2020 jest dokumentem strategicznym, który ma umożliwić pozyskanie finansowania
zewnętrznego na planowane działania.
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2. OGÓLNA STRATEGIA
Strategia „Europa 2020”
Strategia „Europa 2020” określa drogę wzrostu Unii Europejskiej na lata 2011-2020
w kierunku inteligentnej i zrównoważonej gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu.
UE wyznaczyła konkretny plan obejmując cele w zakresie zmian klimatu, które należy
osiągnąć do 2020 roku.
Cele unijne, tzw. Pakiet „3x20”:
1. Do 2020 r. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu
z 1990 r.
2. Zwiększenie do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu
energii (dla Polski celem obligatoryjnym jest 15% udział OZE),
3. Dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 20%.
Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu
Strategia Unii Europejskiej dotycząca adaptacji do zmian klimatu została opublikowana na
portalu Komisji Europejskiej 16 kwietnia 2014 r. Dokument zawiera wytyczne dla krajów
członkowskich pomocne w tworzeniu strategii krajowych, a także główne cele i kierunki
dla działań dostosowawczych, które powinny być podejmowane przez poszczególne
państwa UE.
Strategia zwraca uwagę na konieczność podjęcia działań adaptacyjnych, przede
wszystkim w miastach, jako obszarach o szczególnej wrażliwości na zmiany klimatu.
Dyrektywa CAFE (Clean Air for Europe)
Dyrektywa CAFE wprowadziła po raz pierwszy w Europie normowanie stężeń pyłu
zawieszonego PM2,5. Normowanie określone jest w formie wartości docelowej
i dopuszczalnej oraz odrębnego wskaźnika dla terenów miejskich.
18 grudnia 2013 r., w ramach Dyrektywy CAFE, przyjęto nowy pakiet dotyczący czystego
powietrza, aktualizujący istniejące przepisy.
Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń określa Rozporządzenie Ministra Środowiska,
z dnia 24 sierpnia 2012 r., w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.
z 2012 r., poz. 1031).

2.1. Cele strategiczne i szczegółowe
Rada Miasta Torunia, dnia 26 września 2013 roku podjęła Uchwałę nr 607/2013 w sprawie
woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy
Miasta Toruń na lata 2015 – 2020”. W związku z tym Gmina będzie dążyła w perspektywie
długoterminowej do realizacji celów wyznaczonych na poziomie Unii Europejskiej
(wyznaczone dla Polski), realizując szereg działań związanych z ograniczeniem emisji,
racjonalnym gospodarowaniem energią i wykorzystaniem OZE. Działania te, przewidziane
w PGN będą realizowane przez jednostki miejskie, a także przez innych interesariuszy z
obszaru miasta.
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Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym Gminy Miasta Toruń, jest
zgodny z zapisami dokumentów strategicznych i prawem miejscowym Gminy Miasta
Toruń. „Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020”, przyjęta w dniu 4 listopada 2010
r. Uchwałą nr 935/2010, określa wizję miasta Torunia jako:
„Toruń nowoczesnym miastem europejskiej przestrzeni rozwoju”
Cele i założenia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń, wpisują się w wizję
miasta.
Celem strategicznym PGN Gminy Miasta Toruń jest:
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy o 20% do roku 2020
w stosunku do roku bazowego (rok 1998). Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację
celów szczegółowych we wskazanych w Planie sektorach.
Cele szczegółowe:
1) Ograniczenie do roku 2020 emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku
bazowego (1998);
2) Ograniczenie do roku 2020 zużycia energii o 20% w stosunku do roku bazowego
(1998);
3) Zwiększenie do roku 2020 udziału energii ze źródeł odnawialnych do 15%
w końcowym zużyciu energii1.
PGN ma również przyczynić się do realizacji celów ujętych w:






Programie ochrony powietrza dla 15 stref województwa kujawsko-pomorskiego
pod względem przekroczeń docelowych benzo(a)pirenu, obejmujący miasto
Toruń, przyjętego Uchwałą nr XVI/302/11 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r.
Programie ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie
poziomu docelowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 przyjętego
Uchwałą nr XXX/535/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 38
stycznia 2013 r.
Programie ochrony powietrza dla strefy miasta Torunia ze względu na stwierdzenie
przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 przyjętego
Rozporządzeniem Wojewody nr 17/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. – obecnie
akutalizowanego.

Wdrożenie działań zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej (załącznik 2) powinno
przełożyć się na redukcję emisji innych zanieczyszczeń w ilościach:



14,8 Mg pyłu zawieszonego PM2,5,
14 Mg pyłu zawieszonego PM10,

Zgodnie z przyjętym w 2009 r. pakietem energetyczno-klimatycznym do 2020 r. Unia
Europejska:
- o 20% zredukuje emisje gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.;
- o 20% zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla Polski 15%);
- o 20% zwiększy efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz BAU na rok 2020.
1
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10,5 kg benzo(a)pirenu.

Realizacja celów szczegółowych przyczyni się bezpośrednio do realizacji celów
w zakresie ochrony powietrza wyznaczonych w obowiązującym POP, czyli przywrócenia
naruszonych standardów jakości powietrza oraz zmniejszenia stężeń substancji
zanieczyszczających w powietrzu.
Powyższe cele są zgodne z dokumentami strategicznymi na poziomie UE, krajowym
i regionalnym.
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Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015 – 2020 jest zgodny
z wymaganiami NFOŚiGW określonymi z Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu
nr 2/POIiŚ/9.3./2013 – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
Szczegółowe zalecenia dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Priorytet IX,
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna,
Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany
gospodarki niskoemisyjnej.
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest zgodny z następującymi aktami prawnymi:







Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2013 r. poz.594 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.
z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2011 r.
Nr 94, poz. 551 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U.
z 2012r., poz. 1059, z późn. zm.)

PGN realizuje cele określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym oraz cele w zakresie
jakości powietrza wynikające z Dyrektywy CAFE2. Jest spójny m.in. z następującymi
dokumentami strategicznymi i programowymi, na poziomie Unii Europejskiej:
Dokument:
Strategia „Europa 2020”

Zakres spójności:




ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20%;
zwiększenie do 20% udziału energii ze źródeł
odnawialnych (dla Polski do 15%);
zwiększenie efektywności energetycznej o 20%;

Strategia Unii Europejskiej
w zakresie przystosowania się
do zmian klimatu




rozwój zielonej infrastruktury;
zapewnienie infrastruktury bardziej odpornej na
zmiany klimatu;

Dyrektywa
2008/50/WE
Parlamentu
Europejskiego
i Rady z 21 maja 2008 r.
w sprawie jakości powietrza
i czystszego powietrza dla
Europy (CAFE – Clean Air For
Europe)



Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie
emisji zanieczyszczeń.

2

Clean Air for Europe - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008
r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, weszła w życie 11 czerwca 2008
r.
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Cele i założenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015 –
2020” są zgodne z następującymi dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym
i regionalnym:
Zakres spójności:

Dokument:
Dokumenty krajowe
Długookresowa
Strategia
Rozwoju Kraju – Polska 2030.
Trzecia fala nowoczesności



innowacyjność gospodarki;





poprawa sprawności energetycznej procesów
wytwarzania i przesyłu;
efektywne wykorzystanie energii i paliw przez
poszczególne sektory gospodarki;
zwiększenie wykorzystania urządzeń i technologii
energooszczędnych oraz opartych na odnawialnych
źródłach energii;
konieczność przejścia na gospodarkę niskowęglową
i niskoemisyjną;
ograniczenie zużycia energii we wszystkich
sektorach;
poprawa infrastruktury drogowej i wprowadzenie
zasad zrównoważonego transportu;
wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
we wszystkich sektorach;
przeciwdziałanie zmianom klimatu;
zachowanie i ochrona środowiska;
promowanie efektywnego gospodarowania zasobami
i zrównoważonego transportu;
poprawa infrastruktury transportowej (dróg, tras
rowerowych, transportu publicznego) oraz
energetycznej (rozbudowa i modernizacja sieci,
termomodernizacje, wytwarzanie energii ze źródeł
odnawialnych);
ochrona środowiska;

Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego (KSRR)




efektywne wykorzystanie potencjału obszaru;
poprawa jakości życia mieszkańców;

Koncepcja
Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030
(KPZK)





poprawa infrastruktury transportowej;
wykorzystanie potencjału wewnętrznego;
zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego;





poprawa jakości środowiska i życia mieszkańców;
dążenie do zrównoważonego rozwoju;
poprawa sposobu wykorzystywania zasobów
naturalnych;
zmniejszenie zapotrzebowania na energię;
ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
z sektorów transportu, budownictwa
(mieszkalnictwa);

Średniookresowa
Strategia
Rozwoju
Kraju
(Strategia
Rozwoju Kraju 2020, ŚSRK
2020)





Umowa partnerstwa





Program
Infrastruktura
2014-2020

i

Operacyjny
Środowisko






Linia demarkacyjna

Krajowa Polityka Miejska do
2020 roku
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Polityka
Energetyczna
Państwa do 2030 roku
Polityka Ekologiczna Państwa
w
latach
2009-2012
z perspektywą do roku 2016

Strategia
Bezpieczeństwo
Energetyczne i Środowisko –
perspektywa do 2020 roku
(BEiŚ)







działania w obszarze edukacji ekologicznej;
zarządzanie środowiskiem;



zrównoważone gospodarowanie zasobami
środowiska (przede wszystkim ograniczenie ich
zużycia);
poprawa stanu środowiska, głównie w zakresie
jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji
zanieczyszczeń;
zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz
efektywności energetycznej;




Krajowy
Plan
Działania
w zakresie energii ze źródeł
odnawialnych do 2020 roku
(KPD OZE)
Krajowy Plan Działań dot.
efektywności energetycznej
Narodowy Program Rozwoju
Gospodarki
Niskoemisyjnej
(NPRGN), którego założenia
zostały przyjęte przez Radę
Ministrów dnia 16 sierpnia
2011 r.
Strategiczny Plan Adaptacji –
SPA 2020

poprawa efektywności energetycznej;
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii;
ograniczenie oddziaływania energetyki na
środowisko;



zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii;



ograniczenie zużycia energii finalnej (końcowego
wykorzystana energii w poszczególnych sektorach
gospodarki);




rozwój niskoemisyjnych źródeł energii;
poprawa efektywności energetycznej i związane z nią
ograniczenie zużycia paliw;
rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych;
promocja nowych wzorców konsumpcji;







dążenie do zrównoważonego rozwoju;
efektywne funkcjonowanie gospodarki;
poprawa jakości środowiska oraz warunków życia
mieszkańców;



zwiększenie efektywności energetycznej i
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
we wszystkich sektorach;
zachowanie i ochrona środowiska naturalnego;
wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
promowanie dostosowania do zmian klimatu;
promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie
niedoborów przepustowości;

Dokumenty regionalne i lokalne
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 przyjęty Uchwałą nr
38/1264/14
Zarządu
Województwa
KujawskoPomorskiego
z dnia
17
września 2014 r.
Strategia
Rozwoju
Województwa
KujawskoPomorskiego do roku 2020 –
Plan
modernizacji
2020










rozwój wykorzystania OZE;
usprawnienie komunikacji, poprawa infrastruktury i
rozwój sieci drogowych;
rozwój gospodarczy;
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przyjęta Uchwałą nr XLI/693/13
Sejmiku
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia
21 października 2013 r.
Program ochrony środowiska z
planem gospodarki odpadami
województwa
kujawskopomorskiego na lata 2011 –
2014 z perspektywą na lata
2015 - 2018 przyjęta Uchwałą
nr
XVI/299/11
Sejmiku
Województwa
KujawskoPomorskiego z dnia 19 grudnia
2011 r.
Program ochrony powietrza dla
15
stref
województwa
kujawsko-pomorskiego
pod
względem
przekroczeń
docelowych
benzo(a)pirenu,
obejmujący miasto Toruń,
przyjęty Uchwałą nr XVI/302/11
Sejmiku
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia
19 grudnia 2011 r.
Program ochrony powietrza dla
strefy miasto Toruń ze względu
na przekroczenie poziomu
docelowego i dopuszczalnego
pyłu zawieszonego PM2,5
przyjęty
Uchwałą
nr
XXX/535/13
Sejmiku
Województwa
KujawskoPomorskiego z dnia 38 stycznia
2013 r.
Program ochrony powietrza dla
strefy miasta Torunia ze
względu
na
stwierdzenie
przekroczenia
poziomów
dopuszczalnych
pyłu
zawieszonego PM10 przyjęty
Rozporządzeniem Wojewody
nr 17/07 z dnia 27 grudnia 2007
r. – obecnie akutalizowany



dążenie do poprawy jakości środowiska oraz
zrównoważonego wykorzystania energii.



ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
atmosferycznego ze źródeł punktowych, liniowych,
powierzchniowych oraz niezorganizowanych, co
przełoży się na poprawę jego jakości;
zestawienie działań służących m. in. ograniczeniu
emisji zanieczyszczeń (w tym benzo(a)pirenu) do
powietrza atmosferycznego.











ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
atmosferycznego ze źródeł punktowych, liniowych,
powierzchniowych oraz niezorganizowanych, co
przełoży się na poprawę jego jakości;
zestawienie działań służących m. in. ograniczeniu
emisji zanieczyszczeń (w tym pyłu PM2,5) do
powietrza atmosferycznego.

ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
atmosferycznego ze źródeł punktowych, liniowych,
powierzchniowych oraz niezorganizowanych, co
przełoży się na poprawę jego jakości;
zestawienie działań służących m. in. ograniczeniu
emisji zanieczyszczeń (w tym pyłu PM10) do
powietrza atmosferycznego
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Program ochrony środowiska
dla miasta Torunia na lata
2013-2016 z perspektywą na
lata
2017-2020
przyjęty
Uchwałą nr 678/2013 Rady
Miasta Torunia z dnia 19
grudnia 2013 r.
Strategia
Rozwoju
Miasta
Torunia do 2020 roku przyjęta
Uchwałą RMT 935/2010 Rady
Miasta Torunia z dnia 4
listopada 2010 r.
Studium
Uwarunkowań
Kierunków i Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Torunia
– dokument przyjęty uchwałą nr
1032/2006
Rady
Miasta
Torunia z dnia 18 maja 2006 r.
Założenia
do
planu
zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Miasta Toruń na lata
2010-2025 przyjęte Uchwałą
Rady Miasta Torunia nr
873/2010 z dnia 30 września
2010 roku
Wieloletnia
Prognoza
Finansowa Miasta Torunia na
lata 2013 – 2042 przyjęta
Uchwałą Rady Miasta Torunia
nr 455/12 z dnia 13 grudnia
2012 r. wraz z późniejszymi
zmianami
Program
termomodernizacji
obiektów
użyteczności
publicznej Gminy Miasta Toruń
przyjęty uchwałą 1151/2006
Rady Miasta Torunia z dnia 12
października 2006 r.
Plan
Działań
na
Rzecz
Zrównoważonej Energii dla
Gminy
Miasta
Toruń
w perspektywie do 2020 roku
przyjęty Uchwałą nr 576/2013




















poprawa jakości środowiska (głównie w zakresie
jakości powietrza) poprzez ograniczenie emisji
zanieczyszczeń;
zrównoważone wykorzystanie energii;
zachowanie i ochrona środowiska;

poprawa warunków komunikacyjnych w układzie
przestrzennym miasta;
poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie
miasta;
rozwój budownictwa mieszkaniowego.

poprawa infrastruktury drogowej i wprowadzenie
zasad zrównoważonego transportu;
ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza;
poprawa efektywności energetycznej;

dążenie do likwidacji niskiej emisji;
racjonalizacja zużycia energii paliw w mieście;
racjonalizacja zużycia energii odbiorców;
racjonalizacja zużycia energii w systemach
ciepłowniczych;
działania dotyczące wykorzystania OZE.



działania zawarte w Planie są spójne z działaniami
uwzględnionymi w WPF.



PGN zawiera działania polegające na
termomodernizacji budynków zarówno użyteczności
publicznej, jak i mieszkalnych.




PGN stanowi narzędzie do realizacji SEAP;
dążenie do ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz
zużycia energii na terenie miasta, a także do
zrównoważonego rozwoju Torunia;
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Rady Miasta Torunia z dnia 25
lipca 2013 r.



propozycje działań służących poprawie jakości życia
i poruszania się po mieście (np. dotyczących
transportu, niskiej emisji).

2.2. Charakterystyka stanu istniejącego
Toruń to miasto na prawach powiatu, znajdujące się w województwie kujawskopomorskim. Leży we wschodniej części Kotliny Toruńskiej, która stanowi część Pradoliny
Toruńsko-Eberswaldzkiej. Sąsiaduje z gminami: Łysomice, Lubicz, Wielka Nieszawka
i Zławieś Wielka. Przez Miasto przepływają rzeki Wisła i Drwęca.
Miasto Toruń od 2005 roku jest podzielone na 20 jednostek urbanistycznych: Barbarka,
Bielany, Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, Chełmińskie Przedmieście, Czerniewice,
Grębocin Nad Strugą, Grębocin przy Lesie, Jakubskie Przedmieście, Kaszczorek,
Katarzynka, Mokre, Na Skarpie, Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Stare Miasto,
Starotoruńskie Przedmieście, Stawki, Wrzosy. Podział ten został ustalony przez Radę
Miasta Torunia i został zaakceptowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Obszar miasta obecnie wynosi 115,75 km2. Poglądową mapę Gminy
Miasta Toruń przedstawia Rysunek 1.

Rysunek 1 Mapa Miasta Toruń (źródło: maps.google.pl)

2.2.1. Demografia
Według danych GUS, pod koniec 2013 roku liczba ludności w mieście Toruń wyniosła
203 447 mieszkańców, z czego 53,54% stanowiły kobiety, a 46,46% mężczyźni. Gęstość
zaludnienia wynosiła 1 758 osób/km2, przyrost naturalny: -63 (na 1000 ludności: -0,3).
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Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały w 2013 roku było ujemne
i wyniosło -686 osób.
Tabela 1 Prognoza ludności dla miasta Torunia

Lata

Liczba
mieszkańców
(tys.)

2011

2015

2020*

2025*

2030*

2035*

kobiety

108,9

106,9

104,5

101,5

97,8

93,8

mężczyźni

93,3

90,9

88,2

85,5

82,2

78,7

ogółem

202,2

197,9

192,7

187,0

180,0

172,5

Żródło: GUS, *Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011 – 2035

Według prognozy na lata 2011 – 2035 (Tabela 1) liczba mieszkańców do 2035 roku będzie
się stopniowo zmniejszać i może się obniżyć nawet o 30 tysięcy osób. Jest to negatywne
zjawisko, prognozowany spadek liczby ludności w Toruniu jest konsekwencją
zakładanego ujemnego przyrostu naturalnego z powodu spadku liczby urodzeń, a także
ujemnego salda migracji (Tabela 2).
Tabela 2 Migracje wewnętrzne i zagraniczne

Migracje wewnętrzne na pobyt stały

Migracje zagraniczne na pobyt stały

Rok
Napływ

Odpływ

Napływ

Odpływ

2011

2500

3364

108

352

2012

2532

3377

115

352

2013

2517

3314

123

323

Źródło: GUS, Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011 – 2035

Przyczyną takiej tendencji jest głównie emigracja młodych ludzi (w wieku produkcyjnym)
do większych miast w Polsce lub innych krajów w celach zarobkowych lub edukacyjnych,
co powoduje zmniejszenie zarówno aktualnej liczby mieszkańców miasta, jak i liczby
urodzeń. Spadek liczby urodzeń oraz wydłużanie się długości życia mieszkańców Torunia
przyczynia się do starzenia się społeczeństwa.
Tabela 3 Struktura wiekowa mieszkańców w Gminie
Lata

2010

2011

2012

2013

Liczba
mieszkańców
ogółem

205 129

204 921

204 299

203 447

Liczba
osób

%
ogółu

Liczba
osób

%
ogółu
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Liczba
osób

%
ogółu

Liczba
osób

%
ogółu

W wieku
przedprodukcyjny
m

34 171

16,7

33 719

16,5

33 421

16,4

33 402

16,4

W wieku
produkcyjnym

135 740

66,2

134 415

65,6

132 841

65,0

130 466

64,1

W wieku
poprodukcyjnym

35 218

17,2

36 787

18,0

38 037

18,6

39 579

19,5

Źródło: GUS (2013 r.)

Na podstawie danych przedstawionych w Tabela 3 możemy zauważyć, że na przestrzeni
ostatnich 4 lat:




% osób w wieku przed produkcyjnym utrzymuje się na stałym poziomie (ok. 16,7%
- 16,4%);
% osób w wieku produkcyjnym spadł o ponad 2 punkty (do 64,1%)
% osób w wieku poprodukcyjnym wzrósł o ponad 2 punkty (do ok. 19,5%).

W Polsce systematycznie maleje liczba ludzi młodych (w wieku przedprodukcyjnym), co
jest wynikiem zmniejszającego się przyrostu naturalnego. Maleje również liczba ludności
w wieku produkcyjnym. Szybko rośnie procentowy udział osób najstarszych (w wieku
poprodukcyjnym). Przyczyną jest osiąganie wieku emerytalnego przez osoby urodzone
podczas powojennego wyżu demograficznego.
Biorąc pod uwagę powyższe dane, w związku ze zmniejszającą się liczbą mieszkańców
Torunia, zapotrzebowanie na nowe budynki mieszkalne i usługowe, energię elektryczną
i ciepło oraz usługi transportowe i gospodarczo - komunalne będzie maleć, zwłaszcza gdy
wdrożone zostaną rozwiązania energooszczędne, co może się wiązać ze spadkiem
zużycia energii końcowej i emisji zanieczyszczeń do powietrza.
2.2.2. Energetyka
Ciepłownictwo
W Toruniu zapotrzebowanie na energię cieplną jest zaspokajane przez:








miejski system ciepłowniczy zasilany ze źródeł do niego przyłączonych
wykorzystujących węgiel kamienny jako paliwo (tylko w prawobrzeżnej części
Torunia), a także ze źródła biogazowego - Biogaz Inwestor. Od roku 2017
planowane jest uruchomienie nowego wysokosprawnego źródła kogeneracyjnego,
zasilanego paliwem gazowym i wyłączenie istniejących źródeł węglowych,
gaz ziemny (importowanego) przesyłany sieciami,
energię elektryczną,
węgiel kamienny spalany w kotłowniach obsługujących obszary lokalne lub
pojedyncze obiekty,
urządzenia spalające inne paliwa niż w/wymienione,
węgiel spalany w piecach i kotłowniach indywidualnych.

Zapotrzebowanie na moc cieplną na terenie całego Miasta oszacowano na 652 MW, przy
zużyciu energii cieplnej na poziomie 4 200 TJ (Tabela 4).
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Tabela 4 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg sposobu pokrycia [MW]

Zapotrzebowanie na
moc cieplną wg
sposobu pokrycia

Miasto Toruń

[MW]

Toruń
Prawobrzeżny

Toruń
Lewobrzeżny

%

[MW]

%

[MW]

z systemu
ciepłowniczego

369,4

56,7

369,4

56,7

0

0

z systemu
gazowniczego

127,5

19,5

87,1

15,2

40,4

51,7

węglowe

145,1

22,2

117,1

20,4

28,0

35,8

inne

24,7

3,8

15,0

2,6

9,7

12,5

suma

652

100

573,9

100

78,1

100

Źródło: ZPZC 2010-2025 dla Miasta Torunia (2009 rok)

Emisja CO2 pochodząca z systemu ciepłowniczego została uwzględniona w sektorze
budynków mieszkalnych i sektorze budynków użyteczności publicznej (poza emisją
w zakładach objętych systemem EU ETS).
Ciepło sieciowe
Obecnie miejski system ciepłowniczy zaopatruje w ciepło ok. 57% mieszkańców Torunia
(według zamówionej mocy ok. 369,4 MW). System ten jest zasilany przez EDF Toruń S.A.
z dwóch źródeł węglowych: EC Wschód oraz EC Zachód oraz źródła wykorzystujące
paliwa odnawialne tj. elektrociepłownię małej mocy o nazwie Biogaz Inwestor.
Firma EDF Toruń S.A. dostarcza energię za pośrednictwem sieci ciepłowniczych do
ogrzewania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, a także obiektów
handlowych i przemysłowych.
Łączna długość sieci ciepłowniczej tworzącej miejski system to 232,7 km, z czego 199,4
km stanowią sieci wysokoparametrowe, w tym 90,3 km to sieć w technologii preizolowanej.
Przekazywanie ciepła odbywa się za pośrednictwem 1 756 węzłów cieplnych, spośród
których 1 702 to węzły wymiennikowe, 48 węzły bezpośrednie, 3 węzły hydroelewatorowe
oraz 3 węzły zmieszania pompowego. W ostatnich latach przeprowadzono praktycznie
pełną wymianę węzłów hydroelewatorowych na wymiennikowe.
Spółka Biogaz Inwestor dostarcza energię elektryczną do lokalnego operatora sieci
elektroenergetycznej tj. ENERGA S.A., a ciepło do operatora EDF Toruń S.A. Nie zasila
odbiorców końcowych. W 2013 roku elektrociepłownia biogazowa wytworzyła 5 527 MWh
energii elektrycznej, z czego do sieci operatora dostarczono 5 186 MWh, a 341 MWh
zużyła na potrzeby własne. Uzysk biogazu w 2013 roku wyniósł 3 598 934 m3. Zawartość
metanu w pozyskanym biogazie składowiskowym wyniosła ok. 46,45%. Spółka pozyskuje
biogaz z zamkniętego i zrekultywowanego Miejskiego Składowiska Odpadów (MSO),
a także z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK), którego
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właścicielem jest MPO Sp. z o.o. MSO jak i ZUOK zlokalizowane są w Toruniu przy ul.
Kociewskiej. Biogaz pozyskiwany jest poprzez 82 pionowe studnie biogazowe i dwa
moduły pompująco - regulujące (MPR-1 oraz MPR-2), a następnie za pośrednictwem
gazociągów i przyłączy gazowych kierowany jest do silników spalinowych dwóch
agregatów prądotwórczych pracujących w wysokosprawnej kogeneracji, gdzie jest
utylizowany i przetwarzany energetycznie (na energię elektryczną oraz cieplną).
Infrastruktura wytwórcza Spółki została gruntownie zmodernizowana w latach 2009 –
2012. Spółka Biogaz Inwestor rozważa budowę biogazowni na odpady komunalne,
a także elektrowni fotowoltaicznej.
Kotłownie lokalne
Pod zarządem EDF Toruń S.A. znajduje się 14 kotłowni lokalnych usytuowanych
w różnych częściach miasta. 11 z nich to kotłownie gazowe natomiast 3 to kotłownie
olejowe, łączna moc zainstalowana w kotłowniach wynosi 5,5 MWt.
Poza wymienionymi powyżej dużymi źródłami lokalnymi na terenie Torunia
zinwentaryzowano dwie kotłownie lokalne o mocy powyżej 5 MW oraz 47 kotłowni
o mocach od 0,1 MW do 5 MW, przy czym 29 spośród nich to kotłownie opalane gazem
ziemnym lub lekkim olejem opałowym.
Źródła lokalne
Większość mieszkańców w celach grzewczych w głównej mierze wykorzystują węgiel
kamienny, który spalany jest kotłach węglowych lub piecach kaflowych. Znacznie mniejsza
ilość mieszkańców stosuje olej opałowy, gaz ziemny oraz energię elektryczną. Główną
przyczyną obecnej sytuacji jest wysoki koszt tych paliw w stosunku do ceny węgla
kamiennego.
Drewno oraz odpady drzewne również wykorzystywane są przez mieszkańców w celach
grzewczych. Paliwo to jest wybierane głównie ze względu na swoją niską cenę.
Rejonem miasta, w którym w największym stopniu stosuje się paliwa stałe w celach
grzewczych jest Stare Miasto (prawobrzeżny Toruń). Jest to obszar cechujący się dużą
gęstością cieplną, bo ponad 36 MW/km2. Strefa Starego Miasta jest podłączona na sieci
ciepłowniczej, co pokrywa ponad 50% zapotrzebowania cieplnego; ok. 43% instalacji to
instalacje wykorzystujące węgiel kamienny w mieszkaniach indywidualnych. Największym
problemem występującym na terenie dzielnicy nie jest budowa przyłączy do budynków, a
doprowadzenie instalacji do poszczególnych mieszkań. Dla mieszkańców zmiana
ogrzewania z węglowego na sieciowe wiąże się ze wzrostem kosztów eksploatacyjnych.
Na terenie miasta występują coraz częściej instalacje odnawialnych źródeł energii,
przeważnie są to instalacje wykorzystujące energię słoneczną – panele słoneczne.
Elektroenergetyka
Energię elektryczną zapewnia miastu Koncern Energetyczny Energa S.A. Oddział
w Toruniu. Energetyka zawodowa nie posiada w Toruniu własnych źródeł energii
elektrycznej, więc prąd jest dostarczany głównie z krajowego systemu
elektroenergetycznego. Z początkiem 2017 roku EDF Toruń S.A. planuje uruchomienie
wysokosprawnego źródła kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 100 MWe i mocy cieplnej
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210 MWt. Największym odbiorcą energii elektrycznej w Toruniu jest przemysł, na drugim
miejscu natomiast znajdują się gospodarstwa domowe.
Gazownictwo
Odbiorcy na obszarze miasta Torunia zasilani są gazem ziemnym wysokometanowym
typu E z sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego ciśnienia. Długość gazociągów (na dzień
31.12.2012 r.) niskiego ciśnienia wynosi 254 367 m, a średniego 154 449 m. Aktualnie
(stan na 31.12.2012r.) łączna długość sieci gazowej (gazociągi + przyłącza) wynosi
584,17 km (10 628 szt. przyłączy), w tym niskiego ciśnienia – 402,99 km (9 224 szt.
przyłączy), średniego – 181 182 m (1 404 szt. przyłączy). Łączny przyrost sieci gazowej
w latach 2009 - 2012 wyniósł 43,37 km. W ramach potrzeb mieszkańców i w miarę
zawierania nowych umów przyłączenia do sieci gazowej przy jednoczesnym spełnieniu
warunków technicznych i ekonomicznych inwestycji sukcesywnie będą rozbudowywane.
Stan techniczny sieci można określić jako dobry.
W Tabela 5 przedstawiono zestawienie wykorzystanie gazu ziemnego z podziałem na
odbiorców. Strukturę dystrybucji gazu ziemnego na terenie Torunia z podziałem na branże
przejrzyście ukazuje Rysunek 2 i zgodnie z nim, ponad połowę odbiorców gazu w Gminie
stanowią mieszkańcy (56%).
Tabela 5 Podział dostarczanego gazu zw. na grupę odbiorców

Grupa odbiorców

Ilość układów pomiarowych

Ilość dystrybuowanego gazu [tys
m3]

Handel i usługi

1 269

8 265,4

Przemysł

259

10 108,8

Mieszkalnictwo

44 669

23 568,3

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa (dane za rok 2013)
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Dystrybucja gazu

20%

56%
24%

Handel i usługi

Przemysł

Mieszkalnictwo

Rysunek 2 Wolumen dostarczanego przez PSG gazu z podziałem na branże (źródło: Polska Spółka
Gazownictwa Sp. z o.o., dane z 2013 r.)

2.2.3. Oświetlenie publiczne
W 2013 roku źródłem światła w Toruniu były lampy sodowe i metalohalogenowe, w łącznej
liczbie 21 349 sztuk. Samo zużycie energii przez te punkty świetlne wyniosło 12 664,431
MWh, co wygenerowało koszty w wysokości 5 495 007 zł.
Ilość sygnalizacji świetlnych w mieście wynosiła 86 sztuk i tworzyły je oświetlenia LED
i lampy żarowe. W 2013 roku sygnalizacje świetlne zużyły 262,36 MWh energii, a koszt
poniesiony przez Gminę wyniósł 250 000 zł.
2.2.4. Transport
Miasto Toruń jest dobrze skomunikowane z zewnętrzną siecią dróg dzięki obecności
w pobliżu drogi ekspresowej S-10 i autostrady A-1. Układ drogowy Torunia tworzą drogi,
które są podzielone na następujące kategorie:





krajowe;
wojewódzkie;
powiatowe;
gminne.

Od strony wschodniej Gminę Miasta Toruń okala autostrada A-1 (Autostrada Bursztynowa
- Amber One): Gdańsk - Toruń – Cieszyn.
Układ dróg krajowych (DK) utworzony jest przez:




DK-10 relacji Szczecin – Bydgoszcz – Toruń – Płońsk;
DK-15 relacji Trzebnica – Gniezno – Toruń – Ostróda;
DK-80 Bydgoszcz – Toruń – węzeł Lubicz na A-1;
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DK-91 relacji Gdańsk – Toruń – Czerniewice – Włocławek - Łódź – Cieszyn
/granica państwa.

Układ dróg wojewódzkich utworzony jest przez:




DW-790 relacji Toruń – Cierpice;
DW-553 relacji Toruń – Łubianka;
DW-654 relacji Toruń – Silno.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS, na terenie powiatu długość publicznych
dróg gminnych wynosi łącznie 326,1 km, z czego ok. 2/3 to drogi o twardej, ulepszonej
nawierzchni, natomiast 1/3 to drogi o nawierzchni gruntowej. Długość publicznych dróg
powiatowych w Toruniu wynosi 77,6 km, z czego 75,8 km to drogi o nawierzchni twardej
ulepszonej.
Ulice, na których występuje maksymalne natężenie pojazdów w szczycie popołudniowym
to:







Szosa Lubicka – od ul. Żółkiewskiego do ul. Rydygiera;
Szosa Lubicka – w obu kierunkach;
Grudziądzka – od ul. Kościuszki do ul. Jeśmianowicza;
Grudziądzka – j.w. w obu kierunkach;
Jana Pawła II – od ul. Bydgoskiej w kierunku Pl. Armii Krajowej;
Jana Pawła II – j.w. w obu kierunkach.

Na terenie Gminy Miasta Toruń w 2013 roku było zarejestrowanych 116 002 pojazdów.
Ich strukturę przedstawia Tabela 6.
Tabela 6 Liczba zarejestrowanych pojazdów i wskaźnik motoryzacji w roku 2013

Liczba pojazdów ogółem
zarejestrowanych na terenie Miasta
Torunia [szt.]

Rok 2013

ogółem

116 002

100%

samochody osobowe

89 802

77,4%

autobusy

801

0,7%

samochody ciężarowe

15 769

13,6%

jednoślady (motorowery i motocykle)

7 465

6,4%

ciągniki siodłowe

1 206

1%

samochody specjalne

959

0,8%

źródło: Urząd Gminy Miasta Toruń

Według Urzędu Gminy Miasta Toruń, w 2013 roku (na dzień 21 grudnia) 41,5% pojazdów
miało pojemność silnika do 1399 cm, 50,7% pojazdów - 1400 – 1999 cm pojemności,
a 7,7% pojazdów miało pojemność silnika 2000 cm lub większą. Statystyką nie objęto
ciągników i samochodów specjalnych.

23

Poniższy Rysunek 3 przedstawia strukturę wykorzystania poszczególnych rodzajów paliw
w pojazdach zarejestrowanych w Toruniu.
Struktura wykorzystania paliw w zarejestrowanych
pojazdach w Toruniu w roku 2013
70000

65299

Liczba pojazdów

60000
50000
40000

36831

30000
20000

12439

10000
44

0

0

30

0

1359

0

Rodzaj paliwa
Rysunek 3 Struktura wykorzystania paliw w pojazdach w Gminie Miasta Toruń (źródło: Wydział
Ewidencji i Rejestracji Urzędu Miasta Torunia, 2014 r.)

Obecnie następuje wzrost ilości zarejestrowanych samochodów w Toruniu. Tendencja ta
obserwowana jest w całym kraju.
Na terenie Torunia można korzystać z usług Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.
(MZK). Na elementy sieci transportu publicznego w Toruniu składają się linie tramwajowe
oraz autobusowe. Długość bus-pasów w Toruniu wynosi w 2015 roku 1,1 km. W mieście
znajdowało się 457 przystanków autobusowych i 94 przystanki tramwajowe.
Przyjmując odległość dojścia do przystanku wynoszącą 500 m, sieć pokrywa ok. 80%
powierzchni zainwestowania miejskiego. Transport autobusowy MZK obsługiwany jest
przez 38 linii, wliczając w to 4 linie nocne, na długości tras 128 km, przy użyciu 144
pojazdów, z czego 7 zostało zakupionych w 2014 roku. 32 autobusy nie spełniają normy
EURO. Do końca 2015 r. planowany jest zakup kolejnych 4 autobusów niskoemisyjnych,
w tym jednego wozu o napędzie hybrydowym i 3 spalinowych spełniających normę EURO
6.
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Euro 1
Euro 2

1
32

32

Euro 3
Euro 4

6
3

Euro 5
27

EEV

29

Euro 6

13

Bez EURO

Rysunek 4 Liczba autobusów należących do poszczególnych kategorii emisji spalin EURO na koniec
2014 roku w Gminie Miasta Toruń (źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych
przez MZK w Toruniu)

Flotę tramwajową stanowi 73 wagony tramwajowe:
 53 wagony typu 805 NA;
 6 wagonów typu 122 NbT;
 5 wagonów typu 122 NbT DUO (dwukierunkowe) – dostarczane do końca 2015 r.
 6 wagonów typu 121 NbT;
 1 wagon turystyczny;
 2 wagony techniczne typu N.
Tramwaje obsługują pięć linii dziennych oraz dwie linie nocne. Długość tras tramwajowych
wynosi 41,5 km. Charakterystykę poszczególnych elementów komunikacji miejskiej
Torunia przedstawia Tabela 7. Obecnie planowany jest zakup taboru tramwajowego
niskopodłogowego, budowa zajezdni tramwajowej i zakup autobusów niskoemisyjnych
w ramach programu operacyjnego na lata 2014 – 2020. W ramach projektu „Integracja
systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT
City” w latach 2014 - 2015 dostarczono 12 niskopodłogowych tramwajów. Dodatkowo
został ogłoszony przetarg, w ramach którego do końca 2015 r. przewidziana jest dostawa
kolejnych 5 sztuk taboru dwukierunkowego. Projekt ten swoimi działaniami obejmuje
również przebudowę torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto
(Pl. 18 Stycznia) do Al. Solidarności, poprawę dostępności transportu publicznego dla
osób starszych i niepełnosprawnych poprzez budowę oraz przebudowę przystanków
tramwajowych dla potrzeb obsługi taboru niskopodłogowego oraz poprawa
bezpieczeństwa transportu publicznego, stworzenie systemu monitorowania
bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej, modernizację systemu sterowania,
modernizację pętli tramwajowej, budowę węzła przesiadkowego i rewitalizację obiektu
dworcowego Toruń Główny.
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Tabela 7 Elementy sieci komunikacji zbiorowej w Toruniu w roku 2015

Elementy sieci tramwajowej i autobusowej
Sieć tramwajowa

Sieć autobusowa

Długość tras tramwajowych [km]

41,5

Długość tras autobusowych [km]

128

Liczba linii tramwajowych
dziennych [szt.]

4

Liczba linii autobusowych
dziennych [szt.]

33

Liczba linii tramwajowych
nocnych [km]

1

Liczba linii autobusowych nocnych
[szt.]

4

Liczba przystanków
tramwajowych [szt.]

94

Liczba przystanków
autobusowych [szt.]

457

źródło: Urząd Gminy Miasta Torunia

Zgodnie z danymi przekazanymi przez MZK w Toruniu, w 2013 roku z transportu
miejskiego skorzystało 40 226 232 pasażerów. Obecnie na terenie miasta zrealizowano
działanie „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007 – 2013”. Na
koniec roku 2013 otrzymano wskaźniki realizacji, które przedstawiono w Tabeli 8.
Tabela 8 Wskaźniki realizacji działania „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach
2007 – 2013” osiągnięte w roku 2013
Wartości wskaźników
Lp.

1.
2.
3.

4.t

5.

6.

7.

Wskaźnik produktu

Długość
wybudowanej
sieci tramwajowej
Długość przebudowanej
sieci tramwajowej
Liczba zainstalowanych
systemów („Inteligentne
systemy transportu”)
Liczba
zmodernizowanego
taboru
komunikacji
miejskiej
(tramwaje
autobusy)
Liczba wybudowanych /
przebudowanych
obiektów
infrastruktury
punktowej
transportu
zbiorowego
–
przystanków
Liczba wybudowanych /
przebudowanych
obiektów
infrastruktury
punktowej
transportu
zbiorowego – urządzeń
dla
osób
niepełnosprawnych
Liczba wybudowanych /
przebudowanych

Jednostka

Docelowo
wg umowy

Zaawansowanie
stan na 2013 r.
Stopień
Wartość
realizacji
%

km

2,87

0,44

15,33 %

km

0,28

0,00

0,00 %

szt.

1

0,00

0,00 %

Do zrealizowania

2,43 km
0,28 km
1 szt

2 szt
szt.

18

16

88,89 %

29 szt
szt.

46

17

36,96 %

79 szt

szt.

111

32

28,83 %

szt.

129

48

37,21 %

26

81 szt

8.

urządzeń
służących
obsłudze pasażerów
Liczba wybudowanych/
przebudowanych
systemów
sygnalizacji
ulicznej

20
szt.

24

4

16,67 %

Wartości wskaźników
Lp.

Wskaźnik rezultatu

Skrócenie
czasu
przejazdu
(łączna
redukcja czasu przejazdu)
źródło: Urząd Miasta Toruń, 2015 r.
1

Jednostka

Docelowo
wg umowy

min.

5

Zaawansowanie
stan na 2013 r.
Stopień
Wartość
realizacji
%
0,00

0,00 %

Według Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Torunia na
lata 2009 - 2015, udział transportu publicznego w podróżach mieszkańców, zmierzony
w dni robocze, wynosi 30,5%. MZK w Toruniu dokumentuje pomiary natężeń ruchu
drogowego, które przeprowadzane są na przejazdach kolejowych na terenie Gminy.
Monitoring ruchu drogowego jest prowadzony także na skrzyżowaniach objętych
akomodacyjną sygnalizacją świetlną. Na podstawie prognozy wnioskuje się, że natężenie
ruchu pojazdów w Gminie Miasta Toruń będzie się zwiększać, co ma przełożenie na
emisję zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu, a także na bezpieczeństwo na drogach
i przepustowość dróg.
Zwiększająca się motoryzacja i spadek przewozów w transporcie publicznym są typowe
dla sytuacji wielu polskich miast. W 1998 roku 82,9 mln pasażerów korzystało z usług
transportu publicznego, natomiast w 2007 r. liczba ta wynosiła 48 mln pasażerów. Jest to
spadek niemal dwukrotny i jak pokazują prognozy, tendencja spadkowa zostanie
utrzymana. Kolejnym zjawiskiem, które jest powszechne w polskich miastach jest wzrost
liczby samochodów. W przypadku Torunia w okresie od 2004 r. do 2011 r. z 75,5 do 107,9
tysięcy. W całkowitym ruchu samochodowym w mieście ok. 20% stanowią pojazdy, które
nie należą do mieszkańców Torunia. W transporcie publicznym ok. 10% podróżnych to
pasażerowie niemieszkający w Toruniu.
Toruń posiada dwa dworce obsługujące ruch pasażerski: Toruń Główny i Toruń Wschodni
oraz przystanki osobowe: Toruń Miasto, Toruń Kluczyki i Toruń Czerniewice. Przez miasto
przebiegają cztery linie kolejowe:





nr 18 Piła – Kutno;
nr 27 Toruń Wschodni – Nasielsk;
nr 207 Toruń – Malbork;
nr 353 Poznań – Żelaznodrożnyj.

W 2012 roku ruszyła modernizacja linii kolejowej nr 18 Kutno – Piła na odcinku Bydgoszcz
– Toruń, która była prowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Modernizacja ta była
częścią zintegrowanego systemu transportu publicznego BiT City. Prace obejmowały
remont 93 km torów, 18 przejazdów kolejowych, montaż 54 nowych rozjazdów na stacjach
Toruń Główny, Cierpice, Solec Kujawski, Bydgoszcz Łęgnowo, Bydgoszcz Wschód
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i Bydgoszcz Leśna, a także wymianę systemów zasilających i urządzeń sterowania
ruchem kolejowym. Działania zostały zakończone w marcu 2014 roku. Modernizacja
przyczyniła się do skrócenia czasu podróży między miastami o ok. 40 minut dzięki
uzyskaniu przez pociągi prędkości do 120 km/h.
Kolejnym zadaniem realizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe, które usprawni ruch
pociągów w województwie kujawsko – pomorskim, jest rewitalizacja trasy Inowrocław –
Toruń – Jabłonowo Pomorskie na długości 92 km. Rewitalizacja obejmuje wymianę torów,
rozjazdów, elementów sieci trakcyjnej, remont wiaduktów i przepustów, a także montaż
nowych urządzeń sterowania ruchem. Obecnie gotowych jest 51 przejazdów kolejowodrogowych oraz 72 rozjazdy. Ostatni etap prac prowadzony jest na stacji Gniewkowo.
Według założeń, rewitalizacja ma zostać zakończona w 2015 roku. Dzięki tej inwestycji
pociągi będą mogły poruszać się z prędkością 120 km/h, a czas podróży skróci się o ok.
25 minut.
Zgodnie z informacjami GUS, w 2013 roku długość dróg rowerowych wynosiła 78,7 km.
Dla Torunia został sporządzony Program i plan rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu
na lata 2007 - 2015, który ma na celu zwiększenie zainteresowania mieszkańców tym
typem transportu oraz zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów. Zgodnie z programem,
zadaniem miasta jest poprawa organizacji ruchu, budowa parkingów dla rowerów,
poprawa stanu nawierzchni już istniejących dróg dla rowerów i wyizolowanie ruchu
rowerowego od samochodowego. W roku bieżącym opracowywana jest aktualizacja
programu: Plan rozwoju komunikacji rowerowej na lata 2016 - 2022.
2.2.5. Budownictwo
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę zmienia się z roku na rok, w zależności
od koniunktury gospodarczej. W roku 2013 wydano 89 pozwoleń na budowę nowych
obiektów mieszkalnych. Do użytkowania oddano natomiast 192 budynki. Liczbę mieszkań
oddanych do użytku w latach 2011 – 2013 oraz ich powierzchnie przedstawia Tabela 9.
Tabela 9 Mieszkania oddane do użytku w latach 2011 - 2013

Rok
Liczba oddanych mieszkań
Powierzchnia oddanych mieszkań

[m 2]

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania

[m 2]

2011

2012

2013

1 365

911

794

80 488

60 252

53 957

59,0

66,1

68,0

Źródło GUS, Bank Danych Lokalnych

Zasoby mieszkaniowe na terenie miasta to 85 727 mieszkań o łącznej powierzchni
użytkowej 5 020 270 m2, zlokalizowanych w 13 647 budynkach (GUS, 2013 r.). Przeciętna
powierzchnia mieszkania wynosi 58,6 m2, a przeciętna liczba osób przypadająca na
1 mieszkanie to 2,37 osoby. Zmiany w strukturze zasobów mieszkaniowych w latach 2011
– 2013 przedstawia Tabela 10.

28

Tabela 10 Zasoby mieszkaniowe w Toruniu

Rok

2011

2012

2013

Budynki mieszkalne

13 490

13 581

13 647

Mieszkania

84 177

84 966

85 727

294 984

297 595

299 984

4 920 291

4 971 174

5 020 270

58,5

58,5

58,6

2,43

2,40

2,37

Izby
Powierzchnia użytkowa mieszkań

[m 2]

Przeciętna powierzchnia 1 mieszkania

[m 2]

Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie [os.]
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Na terenie Gminy Miasta Toruń znajdują się liczne zabytkowe budynki, których wiek sięga
1300 roku. Są to m. in. kamienice, które ocalały po wojnach napoleońskich i zaborze
pruskim. Toruń w 1997 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
W sam Zespół Staromiejski Torunia wpisuje się ok. 1100 zabytkowych obiektów.
Budownictwo mieszkaniowe jest sektorem o największym udziale w zużyciu energii
końcowej (35%), odpowiedzialnym za 32% emisji CO2. Około 69% budynków
mieszkalnych zostało wybudowanych przed 1989 r., w oparciu o bardzo liberalne pod
względem termoizolacyjności przepisy budowlane. Około 50% budynków mieszkalnych
wymaga kompleksowej lub częściowej termomodernizacji.
2.2.6. Odnawialne źródła energii
Energia słońca
Na podstawie danych ze Wspólnego Centrum Badawczego (Joint Research Centre - JRC)
obliczono, że do powierzchni Gminy dociera rocznie promieniowanie o mocy ok. 1075 1100 kW/m2, inne źródło - stacja aktynometryczna Radzyń - podaje natężenie w granicach
759 - 1060 kWh/m2. Taki potencjał solarny Torunia stwarza możliwości do
przygotowywania ciepłej wody użytkowej i dogrzewania budynków (szkół, domków
letniskowych, basenów, hal sportowych, szpitali, czy budynków użyteczności publicznej).
Należy tu jednak przeprowadzić analizę techniczno-ekonomiczną rozwiązań solarnych, z
uwzględnieniem możliwości wykorzystania ciepła z sieci ciepłowniczej zasilanej z
wysokosprawnego źródła kogeneracyjnego dla analizowanego obiektu. Część budynków
w okresie letnim może być zamknięta np. szkoły – ale nie może to przekreślać takich
obiektów przy planowaniu wykorzystania energii słonecznej, gdyż rozwiązania takie
pozwalają obniżyć koszty ciepłej wody użytkowe. Niektóre budynki są obiektami
zabytkowymi, co również należy wziąć pod uwagę podczas analizy możliwości
wprowadzenia OZE. Instalowanie paneli solarnych na obiektach jest racjonalne, gdyż ta
technologia oraz sprawność urządzeń jest coraz wyższa i są one coraz tańsze.
Z paneli fotowoltaicznych możliwe jest wygenerowanie około 48 kWh energii (z jednego
m2 powierzchni płaskiej, przy rzeczywistej sprawności całego układu ok. 80% i przeciętnej
sprawność paneli ok. 15%), a także produkcja energii przy użyciu kolektorów słonecznych.
Bardzo dobry potencjał wykorzystania energii pochodzącej z promieniowania słonecznego
wykazują też mapy sporządzone wg. badań J. Paszyńskiego i K. Miary w 1994 roku,

29

zgodnie z którymi całkowite średnie promieniowanie słoneczne w roku może dawać 10 –
10,25 [MJ/m2 x doba] energii3.
W 2008 roku w mieście zainstalowano kolektory słoneczne o powierzchni 325 m2, co
generuje 585 GJ energii rocznie. Wśród zamontowanych instalacji znalazły się m.in.:



bateria kolektorów słonecznych na budynku basenu przy Szkole Podstawowej
nr 14 o powierzchni 101 m2 i mocy 74,2 kW;
bateria kolektorów słonecznych na budynku Komendy Miejskiej Straży Pożarnej.

Oprócz powyższych instalacji, energię promieniowania słonecznego (głównie poprzez
kolektory słoneczne) wykorzystano na prywatnych obiektach, jednak trudno jest
oszacować ich ilość.
Zgodnie z Uchwałą nr 888/14 Rady Miasta Torunia, zmieniającą poprzedni dokument
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z dnia 23 października 2014, zostało
założone następujące zadanie: Budowa odnawialnych źródeł energii dla ujęcia wody
i SUW Drwęca-Jedwabno. W celu zrealizowania tego zobowiązania, po roku 2018
planowana jest budowa elektrowni fotowoltaicznej.
Energia spadku wód
Obecnie do Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. należy instalacja małej elektrowni wodnej,
zlokalizowana przy jazie komunalnym na rzece Drwęcy, która produkuje rocznie 120 MWh
energii.
Spółka uruchomiła także w lipcu 2015 roku nowo wybudowaną małą elektrownię wodną
na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Szosa Bydgoska, na wylocie oczyszczonych
ścieków do Wisły, w związku z czym zmniejszył się zakup energii elektrycznej.
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. mają w planach również (zgodnie z Uchwałą nr 888/14
Rady Miasta Torunia, opisaną powyżej) po roku 2018 budowę MEW z przepławką dla ryb
przy jazie na rzece Drwęcy w Lubiczu.
Energia geotermalna
Miasto Toruń położone jest na środkowym basenie geotermalnym okręgu grudziądzkowarszawskiego. W okolicach Torunia występują najcieplejsze wody i najbardziej
zaawansowane badania wód geotermalnych (takich, których temperatura wypływu wynosi
ponad 20ºC) w województwie kujawsko-pomorskim. Otwór wiertniczy Toruń-1 powstał
w 1979 r. jego głębokość wynosi 5904 m. Ostatnie badania z 2005 r. wykazały temperaturę
ok. 50ºC na głębokościach 1000 - 2000 m. W 2008 r. w otworze TG-1 na głębokości
2531 m odkryto źródła o temperaturze 60ºC. Według szacunków naukowców, na
głębokości 3000 m mogą znajdować się wody o temperaturze 90ºC (umożliwiają
produkcję energii elektrycznej), a wody geotermalne wokół Torunia mogą osiągać
temperaturę 200ºC. Na terenie Gminy energia geotermalna wykorzystywana jest przy

3
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użyciu pomp ciepła przez m. in. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. oraz budynki
jednorodzinne.
Energia biomasy
Gmina Miasta Toruń jest głównym udziałowcem Spółki Biogaz Inwestor Sp. z o.o., która
powstała w celu budowy i eksploatacji instalacji utylizacji biogazu składowiskowego przy
Miejskim Składowisku Odpadów (MSO), zlokalizowanego przy ul. Kociewskiej w Toruniu.
Finansowanie inwestycji odbyło się przy wparciu NFOŚiGW i WFOŚiGW, a także Unii
Europejskiej (w ramach programu Thermie). Eksploatacja obejmuje 14 hektarów
składowiska, przy użyciu 82 studni biogazowych wraz z przyłączami biogazowymi. Spółka
pozyskuje biogaz z zamkniętego i zrekultywowanego Miejskiego Składowiska Odpadów
(MSO), a także z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK), którego
właścicielem jest MPO Sp. z o.o. MSO jak i ZUOK zlokalizowane są w Toruniu przy ul.
Kociewskiej. Biogaz pozyskiwany jest poprzez 82 pionowe studnie biogazowe i dwa
moduły pompująco - regulujące (MPR-1 oraz MPR-2), a następnie za pośrednictwem sieci
gazociągów i przyłączy gazowych kierowany jest do silników spalinowych dwóch
agregatów prądotwórczych pracujących w wysokosprawnej Kogeneracji gdzie jest
utylizowany i przetwarzany energetycznie (na energię elektryczną oraz cieplną). Instalacja
2 agregatów prądotwórczych ma łączną nominalną moc 925 kWe energii elektrycznej
i cieplną 988 kWt. Wytworzoną energię elektryczną i ciepło Spółka Biogaz Inwestor
dostarcza mieszkańcom Torunia za pośrednictwem lokalnych operatorów sieciowych:
Energa Operator S.A. i EDF Toruń S.A. Efektem ekologicznym podstawowej działalności
spółki w 2013 r. była produkcja 5 527 MWh energii elektrycznej, z czego do sieci operatora
dostarczono 5 186 MWh energii (341 MWh zużyto na potrzeby własne), a także 5 401
MWh energii cieplnej, poprzez utylizację 3 598 934 Nm3 biogazu składowiskowego
zawartości metanu ok. 46,45%.
Efektem ekologicznym działalności gospodarczej Spółki w 2014 r. była utylizacja
3.570.590 Nm3 biogazu składowiskowego o średniej zawartości 47,3% metanu oraz
wytworzenie 5.557 MWhe energii elektrycznej i 17.926 GJ ciepła. W procesach
produkcyjnych zużyto na potrzeby własne ok. 440 MWhe energii elektrycznej, co stanowi
7,92% energii wyprodukowanej w 2014 r., w tym 29,9 MWhe zakupiono u operatora sieci
elektroenergetycznej, a 410,1 MWhe pochodziło z produkcji własnej elektrociepłowni.
Infrastruktura wytwórcza Spółki została gruntownie zmodernizowana w latach 2009 –
2012. Spółka Biogaz Inwestor rozważa budowę biogazowni na odpady komunalne
i elektrowni fotowoltaicznej. (źródło: Biogaz Inwestor Sp. z o.o.)
Energia wiatru
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez H. Lorenc4 (IMiGW), województwo
kujawsko-pomorskie leży w korzystnej strefie energetycznej (strefa II)5 wiatru na lądzie,
dlatego uznaje się, że warunki do rozwoju energetyki wiatrowej są sprzyjające.
Średnioroczna prędkość wiatru w tej strefie waha się między 4 - 6 m/s2. Aby elektrownia

4

Wg atlasu „Strefy energetyczne wiatru” prof. Lorenc, IMGW

5
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wiatrowa była opłacalna, wiatr powinien wiać z prędkością powyżej 4 m/s2 i mieć stałe
natężenie. Przyjmuje się także, że aby inwestycja była opłacalna, energia wiatru 30 m nad
ziemią powinna wynosić powyżej 1000 kWh/m2/rok. Toruń leży w strefie, gdzie potencjalna
energia wiatru jest równa 1000-1250 kWh/m2/rok6. Ewentualną decyzję o inwestycji należy
poprzedzić szczegółową analizą opłacalności.
2.2.7. Gospodarka odpadami
W dniu 24 września 2012 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałą
Nr XXVI/434/12 Plan Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2012- 2017 z perspektywą na lata 2018-2023, który miał na celu określenie systemu
gospodarki odpadami zgodny z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014 (przyjęty
uchwałą Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r.) oraz wymaganiami aktualnie
obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z nim w terminie 6 miesięcy od uchwalenia
Planu miał dostosować Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach do jego
wymogów. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń,
został zatwierdzony uchwałą nr 416/12 Rady Miasta Torunia w dniu 25 października 2012
r. Uchwała ta reguluje sposób postępowania z odpadami na terenie Gminy. Regulamin ten
zobowiązuje właścicieli nieruchomości do prowadzenia selektywnego zbierania rodzajów
odpadów, które przedstawiono w poniższej Tabela 11.
Tabela 11 Selektywnie zbierane odpady w Toruniu
Odpady zbierane
selektywnie

Sposób zbierania
odpadów

Postępowanie z zebranymi odpadami

Papier i tektura

Niebieskie pojemniki lub
worki

Odbiór przez odpowiednie podmioty ub
przekazanie bezpośrednio do punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Metale

Żółte pojemniki lub worki

Odbiór odpowiednie podmioty lub przekazanie
bezpośrednio do punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych

Tworzywa sztuczne

Żółte pojemniki lub worki

Odbiór przez odpowiednie podmioty lub
przekazanie bezpośrednio do punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Opakowania
wielomateriałowe

Żółte pojemniki lub worki

Odbiór przez odpowiednie podmioty lub
przekazanie bezpośrednio do punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Szkło

Białe pojemniki lub worki

Odbiór przez odpowiednie podmioty lub
przekazanie bezpośrednio do punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Odpady komunalne
ulegające
biodegradacji

Brązowe pojemniki lub
worki

Odbiór przez odpowiednie podmioty lub
przekazanie bezpośrednio do punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Wg. Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawskopomorskiego na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018, 2011 r.
6
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Brązowe pojemniki lub
worki

Odbiór przez odpowiednie podmioty lub
przekazanie bezpośrednio do punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Przeterminowane leki

We własnym zakresie

Umieszczenie w odpowiednio oznaczonych
pojemnikach znajdujących się w aptekach,
przychodniach, ośrodkach zdrowia lub
bezpośrednio do punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych

Chemikalia

We własnym zakresie

Przekazanie bezpośrednio przez mieszkańców
do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych

Zużyte baterie
i akumulatory

We własnym zakresie

Umieszczenie w odpowiednio oznaczonych
pojemnikach zlokalizowanych w budynkach
użyteczności publicznej lub bezpośrednie
przekazanie do podmiotu zbierającego te
odpady lub do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych

Zużyty sprzęt
elektryczny
i elektroniczny

We własnym zakresie

Przekazanie do punktów zbierania tego typu
odpadów lub do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych

Meble i odpady
wielkogabarytowe

We własnym zakresie

Przekazanie do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych lub zgromadzenie ich
w miejscu odbioru przez odpowiednie podmioty

Odpady budowlane
i rozbiórkowe

Pojemniki udostępnione
przez przedsiębiorcę
uprawnionego do
odbierania odpadów
komunalnych lub we
własnym zakresie

Odbiór odpadów przez uprawnione podmioty lub
przekazanie do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych

Zużyte opony

We własnym zakresie

Przekazanie bezpośrednio przez mieszkańców
do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych

Odpady zielone

Źródło: opracowanie własne na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń

Odpady papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe
mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche. Odpady zielone oraz odpady
komunalne ulegające biodegradacji mogą być zbierane i odbierane łącznie jako bioodpady
(odpady mokre).
W Toruniu przy ulicy Kociewskiej 37 funkcjonuje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych (ZUOK), który jest zarządzany przez MPO Sp. z o.o. W jego skład wchodzi
składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. MPO jest jedną z wielu firm w
mieście prowadzącą działalność w zakresie odbierania, zbierania i przetwarzania
odpadów. W 2013 r. ilość odpadów komunalnych przyjęta z terenu Torunia przez ZUOK
wyniosła 101 643,7 Mg. Ilość odpadów przyjętych do ZUOK z podziałem na rodzaje
przedstawia Tabela 12.
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Tabela 12 Rodzaje i ilości odpadów przyjętych do ZUOK z obszaru Gminy Miasta Toruń w roku 2013

Wyszczególnienie

Ilość odpadów przyjętych do
ZUOK w 2013 roku

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

55 991,3

Odpady zbierane w sposób selektywny (papier, tworzywa
sztuczne, metal, szkło)

6 551,1

Odpady wielkogabarytowe

416,7

Odpady biodegradowalne

4 836,1

Odpady budowlane

8 244,4

Inne odpady

25 604,1

Suma

101 643,7

źródło: dane z MPO w Toruniu, 2013

Sposoby przetwarzania przyjętych przez ZUOK odpadów komunalnych wraz z ilościami
odpadów poddanych tym sposobom przetwarzania przedstawia poniższy Rysunek 5,
który obrazuje, że ponad połowa odpadów (62%) jest w zakładzie sortowana, a tylko ok.
4% odpadów kierowanych jest bezpośrednio na składowisko.
Sposoby przetwarzania odpadów przez ZUOK w Toruniu wraz
z ilościami przetworzonych odpadów [Mg]
49,8

21088,0

4009,5
416,7
8244,4
62991,4
4843,9

Sortownia - 62991,4 Mg
Kompostownie - 4843,9 Mg
Zakład Przerobu Odpadów Budowlanych - 8244,4 Mg
Zakład Przerobu Odpadów Wielkogabarytowych - 416,7 Mg
Składowisko - 4009,5 Mg
Odzysk do budowy dróg, obwałowań, warstwy izolacyjnej na składowisku - 21088,0 Mg
Pozostałe - 49,8 Mg
Rysunek 5 Sposób przetwarzania odpadów wraz z ilościami przetworzonych odpadów w ZUOK
w Toruniu (źródło: dane z MPO w Toruniu, 2013)

1. Do Sortowni odpadów komunalnych w ZUOK trafiają: odpady zebrane przez
mieszkańców w sposób selektywny, odpady zmieszane i odpady z targowisk.
Zdolność przetwarzania sortowni wynosi 85 500 Mg odpadów zmieszanych rocznie,
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z czego przepustowość linii sortowniczych dla odpadów surowcowych to 27 000
Mg/rok. Na linii sortowniczej wykonywana jest mechaniczna i ręczna segregacja
wtórna odpadów, doczyszczanie odpadów surowcowych pochodzących z selektywnej
zbiórki oraz sortowanie odpadów zmieszanych.
2. Odpady organiczne pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw.
odpady mokre – zielone i kuchenne ulegające biodegradacji) oraz odpady z grupy 02,
03 (surowce i produkty nienadające się do spożycia, trociny, wióry, ścinki, płyty
wiórowe, drewno) przekazywane są do komorowej kompostowni odpadów
organicznych, której zdolność przetwarzania wynosi 5 000 Mg/rok.
3. Odpady zielone wyselekcjonowane u źródła podlegają kompostowaniu
w kompostowni odpadów zielonych w pryzmach polowych. Zdolność przetwarzania tej
kompostowni wynosi 3 000 Mg/rok
4. Odpady frakcji organicznej o wielkości 0 – 80 mm, które zostaną wydzielone
w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów w sortowni
poddawane są procesowi biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych
w Instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie kompostowania
(stabilizacji). Kompostownia ta jest alternatywą dla kompostowania selektywnie
zebranych odpadów organicznych, a jej zdolność przetwarzania wyniesie 23 000
Mg/rok i 92 Mg/dobę.
5. Selektywne czasowe gromadzenie odpadów budowlanych, rozdrabnianie
i przesiewanie gruzu, rozdrabnianie stolarki, demontaż i rozdrabnianie innych
odpadów przeznaczonych do składowania jest podstawowym procesem
technologicznym w Zakładzie przerobu odpadów budowlanych, do którego
przyjmowane są wszystkie odpady z rozbiórek i remontów (beton, gruz, odpady
ceramiczne, elementy wyposażenia). Zdolność przetwarzania tego zakładu wynosi
7 000 Mg/rok.
6. Zakład Przerobu Odpadów Wielkogabarytowych przyjmuje (jak nazwa wskazuje)
odpady wielkogabarytowe. Jego zdolność przetwarzania odpadów wynosi 4 000
Mg/rok. Podstawowym procesem technologicznym w tym zakładzie jest ręczny
demontaż odpadów wielkogabarytowych, rozdział na frakcje materiałowe,
rozdrabnianie, zgniatanie, paczkowanie i selektywne czasowe gromadzenie
zdemontowanych surowców, prowadzony jest także demontaż zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
7. Odpady, które nie mogą zostać poddane odzyskowi (ustabilizowane osady ściekowe,
skratki, zawartość piaskowników, szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania
ścieków, odpady nie ulegające biodegradacji, odpady z czyszczenia ulic, ze
studzienek kanalizacyjnych, targowisk, niesegregowane) trafiają na składowisko
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, którego zdolność przyjmowania
odpadów wynosi 84 700 Mg/rok. Powierzchnia eksploatacyjna niecki wynosi 66 tys.
m2, a pojemność geometryczna składowiska wynosi 1 080 000 m3.
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8. Rdzenie i formy odlewnicze, zużyte opony, gleba i ziemia, urobki z pogłębiania, odpady
z czyszczenia ulic i placów są poddawane odzyskowi do budowy dróg, obwałowań,
warstwy izolacyjnej na składowisku.
2.2.8. Gospodarka wodno-ściekowa
Długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, do której przyłączono 9 030 obiektów,
wynosi 551,7 km. Z sieci tej korzysta 98% mieszkańców Torunia. Płynne nieczystości
trafiają do Centralnej Oczyszczalni Ścieków (ul. Szosa Bydgoska 49) oraz do oczyszczalni
ścieków Czerniewice, należących do spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Sieć
kanalizacyjna zarządzana przez Spółkę jest w dobrym stanie technicznym. W 2013 roku
odnotowano 23 awarie na ogólnej długości sieci. Średni przepływ godzinowy Centralnej
Oczyszczalni Ścieków wynosi 3 750 m3/h, natomiast maksymalny: 9 000 m3/h.
Maksymalny przepływ dobowy wynosi od 90 000 do 120 000 m3. W 2013 roku przyjęła
ona 19 496 776 m3 ścieków.
Spółka z przyjętych przez Centralną Oczyszczalnię Ścieków nieczystości pozyskuje
biogaz o zawartości metanu na poziomie 60% – 67%, który służy do produkcji energii
elektrycznej i cieplnej. Powstaje on podczas fermentacji osadu w WKFZ. Biogaz po
odwodnieniu i odsiarczeniu w jest kierowany do zbiornika biogazu o pojemności 1500 m3.
W 2013 roku jego ilość wyniosła 2 619 500 Nm3. Średnia produkcja biogazu na godzinę
wynosiła ok. 300 Nm3/h. Biogaz o zawartości 61% metanu i 39% CO2 zostaje spalany
w agregatach prądotwórczych i w kotłowni. Na oczyszczalni są zamontowane 3 agregaty
prądotwórcze – do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej:


zespołu prądotwórczego G1 typu BHKW 415 o mocy 380 kW,



zespołu prądotwórczego G2 typu BHKW 415 o mocy 380 kW,



zespołu prądotwórczego G3 typu HE-EC-480/510PG480 o mocy 480 kW,

Łączna moc zainstalowana wynosi 1,24 MW, jednak możliwa moc produkcyjna wynosi
820 kW, ponieważ możliwości zaopatrzenia w paliwo są ograniczone (biogaz wytwarzany
w procesie oczyszczania ścieków). Odzysk ciepła z agregatów jest realizowany przez
wymienniki glikol – woda oraz przez połączenie do instalacji ciełowniczej obiektu. Moc
cieplna niezbędna do prowadzenia procesu oczyszczania jest zależna od warunków
atmosferycznych i waha się w lecie ok. 650 kW, zimą ok. 1400 kW. Pozyskana moc
cieplna wykorzystywana jest w układzie technologicznym wytwarzania biogazu oraz na
potrzeby cieplne obiektu. Instalacją towarzyszącą jest pochodnia do awaryjnego spalania
biogazu.
W 2013 roku agregaty prądotwórcze do wyprodukowania 5 007,93 MWh energii
elektrycznej zużyły 2 343 357,8 Nm3 biogazu i wytworzyły 22 423 GJ energii cieplnej. Kotły
na biogazie zużyły 187 530,8 Nm3 biogazu i wytworzyły 3 682,42 GJ energii cieplnej. Kotły
na gazie ziemnym zużyły 61 861 m3 i wytworzyły 2 199,16 GJ energii cieplnej. Dla potrzeb
suszenia osadu zużyto 308 058 m3 gazu ziemnego i wytworzono 12 160,29 GJ energii
cieplnej. Na potrzeby oczyszczalni zużyto sumarycznie 22 423 GJ energii cieplnej z
biogazu. Łączna ilość energii cieplnej wytworzonej z agregatów i kotłów wyniosła 26
105,42 GJ. Energia elektryczna wytworzona przez agregaty prądotwórcze zaspokajała w
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2013 roku około 56,18% potrzeb oczyszczalni, natomiast nadwyżka występująca w
określonych porach doby przy małych napływach ścieków była sprzedawana w ilości
112,804 MWh do Zakładu Energetycznego.
Oczyszczalnia ścieków Czerniewice przyjmuje rocznie 90 000 m3 nieczystości płynnych,
które są poddawane następującym procesom:
1. Mechaniczne oddzielanie zanieczyszczeń – krata, piaskownik;
2. Usuwanie związków organicznych i związków azotowych – komora denitryfikacji,
komora nitryfikacji;
3. Oddzielanie osadu czynnego i klarowanie ścieków w osadniku wtórnym;
4. Stabilizacja tlenowa.
Do sieci wodociągowej podłączonych jest 185,5 tys. mieszkańców na terenie Torunia.
Liczba odbiorców indywidualnych w 2013 roku wyniosła 9 934, natomiast odbiorców
instytucjonalnych – 3507.
2.2.9. Jakość powietrza
Monitoring stanu powietrza w Gminie Miasta Toruń przeprowadza Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W 2013 roku wykonał on pomiary m. in. dla stężenia
pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (Tabela 13). Zgodnie z nimi, liczba przekroczeń
dopuszczalnego 24-godzinnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu na obszarze Gminy
Miasta Toruń (strefa PL0402) wynosi:
Tabela 13 Liczba przekroczeń dopuszczalnego 24-godzinnego poziomu pyłu zawieszonego PM10
w powietrzu atmosferycznym w Gminie Miasto Toruń w 2013 roku

l.p.

Lokalizacja stacji pomiarowej

Rodzaj pomiaru

Liczba przekroczeń
w ciągu roku

Dopuszczalna liczba przekroczeń w ciągu roku: 35
1.

ul. Dziewulskiego 1, Toruń

Automatyczny

35

2.

ul. Dziewulskiego 1, Toruń

Manualny

25

3.

ul. Przy Kaszowniku, Toruń

Automatyczny

33

4.

ul. Wały Gen. Sikorskiego 12, Toruń

Automatyczny

53

Źródło: Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (http://www.wios.bydgoszcz.pl/monitoringsrodowiska/monitoring-powietrza/12-monitoring-srodowiska/ogolne/144-liczba-przekroczen-dopuszczalnegopoziomu-pylu-pm10-w-2013r)

W rocznej ocenie jakości powietrza (2013 r.) WIOŚ podzielił województwo kujawskopomorskie na 4 strefy:





Aglomeracja Bydgoska,
Miasto Toruń,
Miasto Włocławek,
Strefa kujawsko-pomorska.

Na podstawie pomiarów strefę miasto Toruń ze względu na ochronę zdrowia
zakwalifikowano do klas przedstawionych w Tabela 14.
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Tabela 14 Klasyfikacja strefy miasto Toruń z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony
zdrowia dla poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, 2013 rok

Zanieczyszczenie

Klasa strefy

NO2 (dwutlenek azotu)

A

SO2 (dwutlenek siarki)

A

CO (tlenek węgla)

A

C6H6 (benzen)

A

Pył PM10

C

Pył PM2,5

A

Benzo(a)piren

A

As (arsen)

A

Cd (kadm)

A

Ni (nikiel)

A

Pb (ołów)

A

O3 (ozon)

D2

Legenda:
A - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów
dopuszczalnych albo poziomów docelowych,
C - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne
powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest
określony – poziomy dopuszczalne, albo przekraczają poziomy docelowe,
D2 - stężenia ozonu na terenie strefy przekraczają poziom celu długoterminowego.

Źródło: Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego
w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2013

Dla zanieczyszczeń, których wartości stężeń zostały przekroczone w 2013 roku, bydgoski
WIOŚ opracował mapy poglądowe, które ukazują poziomy przekroczeń poszczególnych
związków w powietrzu atmosferycznym. Na terenie Gminy Miasta Toruń przekroczenie
zaobserwowano jedynie dla pyłu zawieszonego PM10 – mapę przedstawia Rysunek 6.
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Rysunek 6 Obszar przekroczeń stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 na terenie Gminy
Miasta Toruń (źródło: WIOŚ w Bydgoszczy, Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego
w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2013)

Ze względu na przekroczenie średniego dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM10 w 2011 roku, dla strefy miasto Toruń (o kodzie: PL0402) został
opracowany Program ochrony powietrza (POP). Według niego, największa emisja miała
miejsce w miesiącach zimowych, co było związane z tzw. niską emisją (z indywidualnych
systemów grzewczych). Głównym źródłem tzw. „niskiej emisji”, są rozproszone,
niskoefektywne źródła ciepła, których emitory są niższe niż 40 m. Są to kotły i piece
głównie budynków mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych, a także małe, lokalne kotłownie
czy warsztaty rzemieślnicze. W rzeczywistości większość zanieczyszczeń emitowana jest
kominami na wysokościach 10 - 15 m nad poziomem gruntu. Są one odczuwalne
zwłaszcza w okresie zimowym przy bezwietrznej, wyżowej pogodzie. Dodatkowo do
kumulacji zanieczyszczeń w strefie przyczynił się niewielki ruch mas powietrza.
Niekorzystny rozkład róży wiatrów (ok. 40% dni z niekorzystnymi warunkami
przewietrzania), a także położenie miasta w obniżeniu (Kotlinie Toruńskiej), może
powodować nadmierną koncentrację zanieczyszczeń nad miastem. W Toruniu panują
niekorzystne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Zwarta zabudowa zespołu
staromiejskiego, a także położenie na trasie ważnych szlaków komunikacyjnych, potęgują
obciążenie atmosfery zanieczyszczeniami.
Jako przyczyny przekroczenia dopuszczalnych wartości PM10 oraz występowania
zjawiska niskiej emisji należy wskazać:
 emisję ze źródeł powierzchniowych związanych ze zużyciem paliw stałych (węgiel,
drewno) na cele komunalne i bytowe;
 emisję liniową związaną z ruchem samochodowym (w tym wtórny unos pyłu) –
szczególnie pojazdów ze starymi silnikami diesla;
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emisja o pochodzeniu technologicznym (źródła przemysłowe);
w niewielkim stopniu również emisja z centralnych źródeł ciepła (udział tej części
źródeł będzie malał od 2017 roku ze względu na likwidację lub ograniczenie pracy
węglowych źródeł EDF Toruń i budowę wysokosprawnego źródła
kogeneracyjnego zasilanego paliwem gazowym).

Jest to następstwem niekorzystnych zjawisk takich jak:
 stosowanie przestarzałych instalacji niewielkiej mocy o niskiej sprawności;
 duży udział ogrzewania indywidualnego węglowego – widoczny szczególnie
w dzielnicach, gdzie występuje przekroczenie norm;
 zła i nie dostosowana jakość paliw do rodzaju kotła;
Pośredni wpływ na powstające przekroczenia mają:
 niski stan świadomości ekologicznej mieszkańców;
 niska stopa życia – spalanie paliwa gorszej jakości lub odpadów;
 tworzenie się korków, wzmożony ruch samochodowy.
Zgodnie z badaniami WIOŚ w 2013 roku, problem zbyt wysokiego stężenia pyłów
zawieszonych w powietrzu jest nadal aktualny. Nie bez znaczenia jest w tym przypadku
nadmierne stężenie ozonu na obszarze strefy, bowiem obecność O3 w powietrzu
atmosferycznym wpływa na formowanie się aerozoli (SO42- i NO3), które są składnikami
pyłów PM10 i PM2,5. Można wnioskować, że wzmożona obecność ozonu w powietrzu
(przekraczająca dopuszczalne poziomy) dodatkowo potęguje w nim zawartość pyłu PM10
i przyczynia się do przekraczania poziomów dopuszczalnych. Sam ozon natomiast
powstaje w wyniku przemian chemicznych innych związków, takich jak:





NOx (tlenków azotu) – emitowanych przez sektory: transport, energetyka,
CO (tlenków węgla) – emitory: sektor komunalno-bytowy i transport,
CH4 (metanu) – powstały np. w rolnictwie, wysypiskach śmieci, przemyśle
wydobywczym,
NMLZO (niemetanowych lotnych związków organicznych) – emitowany przez
sektor przemysłu i transportu.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Urzędu Gminy, w 2013 roku dla Torunia został
również opracowany Program ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na
przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5.
Zgodnie z tym dokumentem termin osiągnięcia zgodności z poziomem z docelowym dla
pyłu PM2,5 upłynął w 2010 roku, natomiast poziom dopuszczalny miał zostać osiągnięty
do 1 stycznia 2015 roku. Do tego czasu obowiązywały wartości dopuszczalne
powiększone o margines tolerancji. Dokument ten został opracowany, ponieważ strefę
zaliczono do klasy C pod względem zanieczyszczenia jej pyłem zawieszonym PM2,5.
Wyniki badań przeprowadzonych przez WIOŚ w zakresie pyłu PM2,5 przestawiono
w Tabela 15.
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Tabela 15 Wartości kryterialne do klasyfikacji stref dla terenu kraju, ze względu na ochronę zdrowia
w 2010 roku dla okresu uśredniania wyników pomiarów – rok kalendarzowy

Substancja

Dopuszczalny
i docelowy
poziom
substancji
w powietrzu

Dopuszczalny
poziom substancji
w powietrzu
powiększony
o margines
tolerancji w 2010
roku

Termin osiągnięcia
poziomu
dopuszczalnego
(bez uwzględniania
marginesu tolerancji)

Termin
osiągnięcia
poziomu
docelowego

pył PM2,5

25 μg/m3

29 μg/m3

01.01.2015 r.

01.01.2015 r.

Źródło: Program ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5, 2013 r.

Pomiarów dokonano przy ul. Dziewulskiego w Toruniu: średnioroczna wartość stężenia
pyłu zawieszonego PM2,5 w 2010 roku wyniosłą 32,4 μg/m3, czyli została przekroczona
zarówno wartość dopuszczalna, jak i wartość dopuszczalna powiększona o margines
tolerancji. W związku z tym, strefę miasto Toruń zakwalifikowano do klasy C ze względu
na kryterium ochrony zdrowia.
Informacje na temat stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 nie pokrywają się z „Roczną
oceną jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok
2013”. Przyczyną tego jest fakt, że podstawą do utworzenia POP dla PM2,5 były badania
przeprowadzone w roku 2010, natomiast „Roczna ocena...” opiera się na badaniach
wykonanych w roku 2013. W związku z powyższym można wnioskować, że w 2013 roku
zawartość pyłu zawieszonego pyłu PM2,5 w powietrzu nie przekroczyła poziomów
dopuszczalnych – osiągnięto pożądany standard jakości powietrza w zakresie tego pyłu.
Oprócz powyżej przedstawionego problemu zbyt wysokiej zawartości pyłów zawieszonych
PM10 i PM2,5 w powietrzu atmosferycznym na terenie Torunia, w województwie
kujawsko-pomorskim, w którym analizowane miasto się zawiera, istnieje jeszcze problem
nadmiernej ilości benzo(a)pirenu. Z tego też względu powstał Program ochrony powietrza
dla 15 stref województwa kujawsko-pomorskiego pod względem przekroczeń docelowych
benzo(a)pirenu, przyjęty Uchwałą nr XVI/302/11 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. W programie tym jedną ze stref stanowi miasto
Toruń.
Benzo(a)piren jest substancją toksyczną, rakotwórczą i mutagenną. Ma bardzo groźny
wpływ na płód, rozrodczość oraz może powodować wady genetyczne. Działa bardzo
toksycznie na organizmy wodne. Jego nadmierne stężenie w powietrzu stanowi poważne
zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, dlatego konieczne jest wdrożenie działań
obniżających jego emisję. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż pyły zawieszone (PM10,
PM2,5) stanowią nośnik benzo(a)pirenu, stąd też bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest
zbyt wysokie stężenie tych zanieczyszczeń.
Zgodnie z powyżej wymienionym POP, na terenie strefy miasta Torunia został naruszony
standard jakości środowiska w odniesieniu do zawartości w powietrzu benzo(a)pirenu,
którego maksymalny poziom wyniósł 3,2 ng/m3.
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Źródłami emisji B(a)P są procesy spalania związków organicznych (głównie węgla
kamiennego i drewna w paleniskach domowych), spalanie paliwa w silnikach spalinowych,
procesy przemysłowe (np. produkcja koksu), pożary lasów, spalarnie odpadów, dym
tytoniowy. W celu ograniczenia emisji i zmniejszenia stężeń benzo(a)pirenu na terenie
analizowanej strefy, należy obniżyć emisję ze źródeł powierzchniowych, przede wszystkim
z indywidualnych systemów grzewczych, w których w niskoefektywnych kotłach spalane
są paliwa stałe. Umożliwiłyby to m. in. dofinansowania dla mieszkańców na wymianę
źródeł ciepła lub np. umożliwienie podłączenia się im do sieci miejskiej. Istotna jest także
kontrola mieszkańców w kontekście spalania odpadów w piecach domowych. Istotnym
działaniem byłoby także ograniczenie emisji liniowej i punktowej.

2.3.

Identyfikacja obszarów problemowych

Na podstawie analizy uwarunkowań lokalnych, stanu istniejącego oraz pozyskanych
danych, należy wskazać następujące obszary problemowe w Gminie Miasta Toruń,
w kontekście realizacji strategii niskoemisyjnego rozwoju:
1.
2.
3.
4.

Budownictwo;
Energetyka;
Transport;
Jakość powietrza.

2.3.1. Budownictwo
Aby osiągnąć cel obniżenia emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1998
oraz założenia zawarte w POP, istotna jest redukcja emisji powierzchniowej. Jest to emisja
pochodząca z indywidualnych systemów grzewczych, lokalnych kotłowni, niewielkich
zakładów przemysłowych.
Sektor budownictwa ma główny udział w emisji CO2, za sprawą zużycia energii cieplnej
na cele ogrzewania oraz energii elektrycznej na potrzeby zasilania urządzeń, czy
oświetlenia. Na terenie Gminy Miasta Toruń 69% budynków zostało wybudowanych przed
1989 rokiem – są to budynki o wysokim zapotrzebowaniu na energię. Należy podjąć
odpowiednie działania w celu redukcji energochłonności budynków. Można wyróżnić
następujące sposoby:





termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej,
termomodernizacja obiektów usługowych,
termomodernizacja budynków mieszkalnych,
dostosowanie wydajności i czasu pracy urządzeń i instalacji (ogrzewanie,
wentylacja, chłodzenie, oświetlenie) do potrzeb użytkowych w tym modernizacja
grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych,
 budowa nowych obiektów w wysokim standardzie energetycznym,
 promocja oszczędzania energii i racjonalnego wykorzystania zasobów.
Termomodernizacja powinna obejmować ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian,
stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
montaż urządzeń zacieniających okna (rolety, żaluzje). Termomodernizacja budynku
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każdorazowo powinna być połączona z regulacją lub modernizacją instalacji ogrzewania
i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Instalacje grzewcze o niskiej sprawności powinny
zostać zlikwidowane i zastąpione nowymi, bardziej efektywnymi. Warto również
uwzględnić możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz możliwość
przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej zasilanej z wysokosprawnego
kogeneracyjnego źródła. Ze względu na fakt, iż część budynków stanowi obiekty
zabytkowe, przeprowadzenie w nich kompleksowej termomodernizacji może być
utrudnione. Z tego też względu należy wziąć pod uwagę możliwości, które nie będą
znacznie ingerowały w ich strukturę (np. ogrzanie poddaszy).
W sektorze budownictwa należy zwrócić uwagę na wyposażenie i urządzenia, tj.:
instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, służące do przygotowania ciepłej
wody, także oświetlenie, urządzenia AGD, RTV i komputerowe, cechujące się niską
sprawnością i nadmiernym zużyciem energii.
Działania zwiększające efektywność energetyczną instalacji i urządzeń są następujące:
 modernizacja lokalnych źródeł ciepła z zastosowaniem urządzeń i technologii
o wyższej efektywności energetycznej (izolacje, napędy, wymienniki, kotły, węzły
cieplne),
 modernizacja instalacji ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody,
 wdrażanie systemów regulacji ogrzewania, wentylacji i chłodzenia
w dostosowaniu do potrzeb użytkowych,
 modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie opraw oświetleniowych i/lub
źródeł światła na energooszczędne,
 wdrażanie systemów oświetlenia o regulowanych parametrach (natężenie,
wydajność, sterowanie) w dostosowaniu do potrzeb użytkowych,
 wymiana wyposażenia przeznaczonego do użytku domowego lub biurowego
(urządzenia AGD, RTV i komputerowe) na energooszczędne,
 monitorowanie i zarządzanie zużyciem energii.
Duże znaczenie dla czystości powietrza atmosferycznego w mieście ma niska emisja,
która jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza pyłem i benzo(a)pirenem.
Głównym źródłem niskiej emisji są rozproszone, niskoefektywne źródła ciepła, takie jak
kotły i piece budynków mieszkalnych, a także małe, lokalne kotłownie, warsztaty
rzemieślnicze. Działania eliminujące zjawisko niskiej emisji - paleniska węglowe to:







przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
zastąpienie palenisk węglowych wysokosprawnym węzłem cieplnym lub
w miejscach poza zasięgiem msc kotłami o większej sprawności, kotłami na
biomasę lub gaz ziemny o większej sprawności,
zmianę systemu ogrzewania na elektryczne,
wykorzystanie pomp ciepła,
instalacja paneli słonecznych i fotowoltaicznych.
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2.3.2. Energetyka
Ciepłownictwo
Zapotrzebowanie na moc cieplną na terenie całego miasta oszacowano na 652 MW, przy
zużyciu energii cieplnej na poziomie 4 200 TJ.
W Toruniu jest ono pokrywane przez miejską sieć ciepłowniczą (msc) – w 56,7%
(opierającą się o węgiel kamienny i w niewielkim stopniu o źródło biogazowe),
importowany gaz ziemny, energię elektryczną, lokalne kotłownie (paliwo: gaz ziemny lub
olej opałowy) i indywidualne paleniska węglowe w gospodarstwach domowych. Msc
dostarcza energię cieplną tylko do Torunia Prawobrzeżnego. Toruń Lewobrzeżny nie jest
obsługiwany przez tę sieć, co przekłada się na większe zużycie węgla (o 15%) i gazu
(o ponad 35%) na jego terenie. Rejonem, w którym w największym stopniu wykorzystuje
się węgiel do ogrzewania jest Stare Miasto (paliwem dla 43% instalacji jest węgiel).
Największym problemem występującym na terenie dzielnicy nie jest budowa przyłączy do
budynków, a doprowadzenie instalacji do poszczególnych mieszkań.
Zgodnie z powyższym, toruńskie ciepłownictwo bazuje na gazie ziemnym, oleju
opałowym, biogazie, a przede wszystkim na węglu kamiennym, którego spalanie
powoduje bardzo wysoką emisję zanieczyszczeń do środowiska, zwłaszcza, jeśli proces
spalania jest nieefektywny. W związku z tym zalecane jest wdrażanie działań
sprzyjających redukcji zużycia węgla na obszarze Torunia.
Przez EDF Toruń S.A. planowany jest m. in. uruchomienie źródła kogeneracyjnego
zasilanego gazem.
Oświetlenie publiczne
Na terenie Torunia źródło światła stanowią lampy sodowe i metalohalogenkowe (21 349
szt.), natomiast w sygnalizacji świetlnej wykorzystano technologię LED oraz lampy
żarowe. Oświetlenie w 2013 roku zużyło sumarycznie 12 926,8 MWh energii, co
wygenerowało koszt 5 745 007 zł.
Działania z zakresu oświetlenia publicznego ograniczające emisję to:
 wymiana opraw oświetleniowych na bardziej efektywne,
 rozbudowa systemu zdalnego nadzorowania i sterowania,
 wdrażanie systemów oświetlenia o regulowanych parametrach (natężenie,
wydajność, sterowanie) w dostosowaniu do potrzeb użytkowych.
Odnawialne źródła energii
Na terenie miasta istnieje wysoki potencjał rozwoju energetyki wykorzystującej źródła
odnawialne. Toruń usytuowany jest korzystnie pod względem możliwości wykorzystania
energii wiatru, wód, promieniowania słonecznego, geotermii (zarówno płytkiej, jak
i głębokiej). Na terenie miasta do wytwarzania energii wykorzystuje się biogaz, wodę,
geotermię płytką, promieniowanie słoneczne, jednak całkowite wykorzystanie OZE
w Toruniu nie jest wysokie, zwłaszcza w budynkach indywidualnych. Ma to szczególne
znaczenie dla ograniczenia tzw. niskiej emisji.
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Obecnie na analizowanym obszarze planuje się budowę elektrowni wiatrowych,
fotowoltaicznych, biogazowni i montaż OZE na budynkach należących do EDF oraz do ich
klientów. Zaleca się dalszy rozwój energetyki odnawialnej na terenie całego miasta oraz
promocję OZE wśród mieszkańców gospodarstw domowych.
2.3.3. Transport
Uciążliwa dla powietrza atmosferycznego i środowiska w Gminie jest także emisja
pochodząca z transportu (emisja liniowa). Przyczynia się do niej zarówno ruch
samochodów osobowych, pojazdów tranzytowych, jak i komunikacji miejskiej (autobusy,
tramwaje). Wagę tego sektora w emisji zanieczyszczeń (a zwłaszcza pyłów) wskazuje
także POP. Ruch pojazdów przyczynia się do emisji hałasu, spalin i pyłów. Dodatkowo
prognozy wskazują, że jego natężenie w Gminie będzie rosnąć, co ma przełożenie na
emisje, a także na bezpieczeństwo na drogach i przepustowość dróg.
Ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń w powietrzu oraz przekroczenia
dopuszczalnych poziomów dźwięku wpływają negatywnie na klimat aerosanitarny
i akustyczny. Przekłada się to na pogorszenie jakości życia mieszkańców Gminy,
a pośrednio może wpłynąć także na spadek ilości turystów odwiedzających miasto.
Przez Gminę przebiegają drogi o znaczeniu regionalnym i krajowym. 1/3 dróg na terenie
Gminy to drogi o nawierzchni gruntowej. Rozwiązaniem dla emisji z transportu jest też
modernizacja i budowa nowych dróg – przyczyni się to do poprawienia ich przepustowości.
Istotne jest także przeniesienie ruchu tranzytowego poza centrum miasta. Jednym
z głównych czynników wpływających na stan jakości powietrza w Toruniu jest także
komunikacja prywatna, gdyż powoduje:



emisje liniowe związane z ruchem samochodowym,
emisje wtórne zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni dróg i chodników.

Aby zredukować emisję liniową z zakresu transportu indywidualnego, powinno się podjąć
następujące działania:








budowa nowych i modernizacja istniejących odcinków dróg, w tym obwodnicy
miasta;
poprawa organizacji ruchu samochodowego w celu ograniczenie ruchu
w centrum miasta i zapewnienia płynności ruchu;
tworzenie ułatwień służących przyjaznemu dla użytkownika łączeniu
podróżowania transportem indywidualnym i publicznym lub rowerowym
i pieszym;
budowa parkingów Park & Ride (P+R);
promowanie wspólnego użytkowania samochodu (carpooling);
zachęcanie mieszkańców (poprzez kampanię informacyjno-promocyjną) do
częstszego podróżowania komunikacją zbiorową (a co za tym idzie: rezygnacji
z podróżowania prywatnymi samochodami lub korzystania z usług prywatnych
przewoźników).
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Emisję wtórną z powierzchni dróg i chodników pozwoli ograniczyć natomiast utrzymanie
dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez regularne mycie,
remonty i poprawę stanu nawierzchni.
Znaczenie dla jakości środowiska przyrodniczego oraz zdrowia torunian ma także
komunikacja rowerowa. Aby zachęcić mieszkańców do podróżowania rowerem (a co za
tym idzie: obniżenia emisji zanieczyszczeń do środowiska i promocji aktywnego
wypoczynku), warto podjąć następujące działania:




rozwijanie sieci dróg rowerowych oraz infrastruktury przeznaczonej dla
rowerzystów: wydzielenie dróg rowerowych, pasów rowerowych „pod prąd”;
stworzenie systemu łączącego strategiczne miejsca miasta;
budowa parkingów dla rowerów i zaplecza rowerowego;
tworzenie ułatwień służących przyjaznemu dla użytkownika łączeniu
podróżowania transportem publicznym z rowerowym i pieszym.

Na terenie Gminy funkcjonuje 137 autobusów, z czego 32 nie spełnia norm EURO,
natomiast 60 spełnia normy poniżej EURO 4 (rok 2013). W celu ograniczenia emisji
liniowej w zakresie komunikacji zbiorowej, przede wszystkim należy wymienić autobusy
na nowe, spełniające bardziej restrykcyjne standardy emisyjne. Redukcję emisji zapewnią
tutaj także:








budowa zintegrowanych miejsc przesiadkowych;
rozbudowa systemu komunikacji autobusowej;
modernizacja taboru tramwajowego;
wdrażanie systemów organizacji ruchu preferujących transport zbiorowy,
racjonalizacja usług transportu publicznego przez ich dostosowanie do potrzeb
zmieniających się w czasie i miejscu, stosowanie różnorodnego taboru
(wielkość, ilość, częstotliwość funkcjonowania);
zwiększenie liczby połączeń i częstotliwości funkcjonowania komunikacji
zbiorowej.

2.3.4. Jakość powietrza
Na terenie Gminy Miasta Toruń, ze względu na przekroczenia dopuszczalnych stężeń
pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5 powstały Programy ochrony powietrza (POP). Na
podstawie raportów publikowanych przez WIOŚ, największy problem dla Torunia
w kontekście jakości powietrza stanowi emisja pyłu PM10 i ozonu. Przyczyny tego
problemu są następujące:






emisja powierzchniowa - wykorzystanie starych, nieefektywnych kotłów i paliw
stałych (zwłaszcza węgla) do produkcji energii;
emisja liniowa - ruch pojazdów, korki;
emisja wtórna - unos pyłów z dróg, chodników i boisk;
emisja punktowa - ze źródeł przemysłowych, dużych instalacji spalania paliw,
źródeł technologicznych;
niski stan świadomości ekologicznej mieszkańców lub niski poziom życia,
zmuszający ludzi do spalania paliw o gorszej jakości lub odpadów;
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niekorzystne warunki przewietrzania miasta (niewielki ruch mas powietrza)
i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

Zanieczyszczone powietrze pogarsza warunki życia oraz zdrowie mieszkańców miasta.
Pyły drobne PM10 i PM2,5 mogą przedostawać się do płuc, a następnie do krwioobiegu
i stawać się przyczyną chorób serca, nowotworu płuc, astmy i ostrych infekcji układu
oddechowego. Pył odkładając się w glebie powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka
zanieczyszczenia roślin metalami ciężkimi. Ozon natomiast jest gazem toksycznym,
którego zbyt wysokie stężenie w powietrzu może powodować poważne problemy
zdrowotne ludzi, gdyż ich organizm jest tolerancyjny na ozon tylko w ograniczonym
stopniu. Przy dłuższej ekspozycji na O3 człowiek może odczuwać dolegliwości takie jak
kaszel, ból głowy, uczucie suchości w ustach/gardle, ból klatki piersiowej.
Główne kierunki działań w obszarze redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza to:













ograniczenie emisji komunalno-bytowej poprzez realizację działań z zakresu
ograniczania emisji z indywidualnych systemów grzewczych - podłączenie do
miejskiej sieci ciepłowniczej, a dla obiektów poza zasięgiem msc dopuszcza się
wymianę systemów grzewczych opartych na paliwie stałym na ogrzewanie
gazowe, elektryczne, olejowe, OZE;
termomodernizacje budynków;
zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego dotyczące ograniczania
emisji komunalno-bytowej;
stosowanie zasad „zielonych zamówień publicznych”, uwzględniających ochronę
powietrza;
instalacja odnawialnych źródeł energii;
promocja ruchu rowerowego i budowa dróg rowerowych;
modernizacja taboru autobusowego, kolejowego oraz dróg i torowisk, zachęcanie
mieszkańców do korzystania ze środków komunikacji miejskiej;
zachęty do podwózek sąsiedzkich, stosowanie się mieszkańców do zasad ecodrivingu;
edukacja ekologiczna mieszkańców – kampanie uświadamiające społeczeństwo
o zagrożeniach dla zdrowia jakie niesie ze sobą spalanie paliw stałych (i odpadów)
w paleniskach domowych;
dbałość o tereny zielone oraz wykonywanie nowych nasadzeń.

Gmina Miasta Toruń w bardzo szerokim zakresie podjęła działania7 w celu poprawy
jakości powietrza na swoim obszarze oraz aby zrealizować Programy ochrony powietrza,
jakie zostały dla niej sporządzone. Opracowane dokumenty SEAP oraz PGN stanowią
narzędzia temu służące. W ramach ograniczania emisji Gmina realizuje działania
polegające na:



7

Obniżaniu emisji z ogrzewania indywidualnego;
Obniżaniu emisji komunikacyjnej;
Edukacji ekologicznej;

Załącznik nr 2 do PGN: Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miasta Toruń
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Zapisach w planach zagospodarowania przestrzennego;
Zapisach w regulaminie utrzymania porządku i czystości Miasta Toruń.

Gmina udziela dofinansowań do wymiany kotłów węglowych na niskoemisyjne lub
bezemisyjne (podłączanie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej, instalowanie
ogrzewania gazowego, elektrycznego), wzięła także udział w programie KAWKA II
i KAWKA III, wprowadziła czyszczenie ulic na mokro, trwa również przyłączanie nowych
odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej, organizowane są liczne akcje społecznoedukacyjne, uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w których
uwzględniono sposób zaopatrzenia w energię cieplną.
Zaleca się dalsze działania w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz
zużycia energii, m. in. poprzez wykorzystanie OZE.

2.4.

Analiza SWOT

Podsumowaniem analizy uwarunkowań oraz dokumentów strategicznych i planistycznych
jest analiza SWOT. Prezentuje ona zidentyfikowane czynniki wewnętrzne: silne strony (S –
strenghts), słabe strony (W – weaknesses) oraz czynniki zewnętrzne: szanse (O –
opportunities) i zagrożenia (T – threats), które mają, albo mogą mieć wpływ na realizację
w Gminie działań w zakresie ograniczania emisji. Wyniki analizy SWOT (Tabela 16) są
podstawą do planowania działań w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych
w Toruniu. Silne strony i szanse są czynnikami sprzyjającymi realizacji planu, natomiast
słabe strony oraz zagrożenia wpływają na ryzyko niepowodzenia konkretnych działań,
bądź całego planu. W związku z tym, zaplanowane w PGN działania koncentrują się na
wykorzystaniu szans i mocnych stron, przy jednoczesnym nacisku na minimalizację
zagrożeń.
Tabela 16 Analiza SWOT – uwarunkowania realizacji celu redukcji emisji gazów cieplarnianych
w Gminie Miasta Toruń do roku 2020

(W) SŁABE STRONY

(S) SILNE STRONY










Bliskość
drogi
ekspresowej
i autostrady;
Dobry stan techniczny sieci
gazowej;
Potencjał
rozwoju
energetyki
solarnej, geotermalnej, wiatrowej
i wykorzystania biomasy;
Wykorzystanie systemu dopłat do
wymiany źródła ogrzewanie –
Program KAWKA;
Obecność szkół wyższych (np.
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika);
Duży udział terenów zielonych
w granicach Gminy Miasta Toruń,
Przewaga dróg o nawierzchni
twardej ulepszonej;
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Ujemny
przyrost
naturalny
i stopniowy spadek liczby urodzeń;
Starzejące się społeczeństwo;
Spadek liczby mieszkańców;
Prawie ¼ miasta pokrywa węglem
kamiennym zapotrzebowanie na
moc cieplną;
Brak podłączenia do miejskiej sieci
ciepłowniczej
Lewobrzeżnego
Torunia;
Problem
budowy
instalacji
wewnętrznej
w
kamienicach
usytuowanych na Starym Mieście i
Bydgoskim Przedmieściu;
























Potencjał wykwalifikowanej kadry,
Przedsiębiorczość mieszkańców
miasta;
Wysoki
poziom
recyklingu
w mieście;
Działania Gminy w kierunku
ograniczenia emisji, np. wymiana
floty transportowej na
nowoczesną;
Zaangażowanie władz Gminy we
wprowadzanie działań
polegających na ograniczaniu
emisji i zużycia energii na
obszarze Torunia;
Wysoki
odsetek
osób
podłączonych
do
sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej
(98%);
Rozwinięta
sieć
ciepłownicza
w prawobrzeżnej części Torunia
(w tym w obszarach miasta
z przekroczeniami PM10);
Zaangażowanie
przedsiębiorstw
w rozwój wykorzystania OZE na
terenie miasta;
Wymiana
taboru
transportu
publicznego na niskoemisyjny;
Rozbudowa
i
modernizacja
szynowego transportu publicznego.
(O) SZANSE



Rosnące
zainteresowanie
energetyką
solarną
wśród
mieszkańców;
Bliskość
dużego
miasta
o znaczeniu metropolitalnym –
Bydgoszczy;
Centralne
położenie
w województwie;
Nowa perspektywa unijna 20142020 jako wsparcie dla inwestycji
w
OZE,
termomodernizację
i rozbudowę sieci ciepłowniczej,
fundusze zewnętrzne i rządowe na
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Spadek
liczby
mieszkańców
korzystających z sieci komunikacji
miejskiej;
Przekroczenie
wartości
dopuszczalnych stężenia ozonu
i pyłów zawieszonych;
Duży udział (69%) budynków
wybudowanych przed 1989 rokiem
(wysokie zapotrzebowanie na
energię),
Niewystarczająca ilość i długość
dróg rowerowych;
Niewystarczające
środki
finansowe na realizację wszystkich
działań.

(T) ZAGROŻENIA







Emigracja
młodych
i wykształconych mieszkańców;
Dalszy spadek liczby urodzeń
i liczby mieszkańców miasta;
Konkurencyjność
pobliskich
dużych miast;
Pogorszenie się jakości powietrza
(wzrost stężeń ozonu, pyłów);
Utrzymujący się wzrost natężenia
ruchu pojazdów na drogach;
Brak kompromisu w skali
globalnej co do porozumienia
w sprawie celów redukcji emisji











2.5.

działania na rzecz efektywności
energetycznej i redukcji emisji;
Dostępność środków w ramach
pomocy Unii Europejskiej;
Rozwój
technologii
energooszczędnych i OZE, spadek
cen;
Krajowe zobowiązania dotyczące
zapewnienia odpowiedniego
poziomu energii odnawialnej
i biopaliw na poziomie krajowym,
w zużyciu końcowym;
Wzrastająca presja na racjonalne
gospodarowanie energią
i ograniczanie emisji w skali
europejskiej i krajowej;
Wzrost świadomości ekologicznej
społeczeństwa.
Wykorzystanie
potencjału
kogeneracji dzięki planowanej
budowie
przez
EDF
Toruń
wysokosprawnego
gazowego
źródła
kogeneracyjnego
zasilającego msc




GHG i osłabienie roli polityki
klimatycznej UE;
Ogólnokrajowy trend wzrostu
zużycia energii elektrycznej;
Wzrost
udziału
transportu
indywidualnego
i
tranzytu
w zużyciu energii i emisjach
z sektora transportowego na
terenie miasta;

Aspekty organizacyjne i finansowe

2.5.1. Koordynacja i struktury organizacyjne przeznaczone do realizacji PGN
Realizacja zadań ujętych w PGN jest przypisana poszczególnym jednostkom podległym
władzom Gminy Miasta Toruń. PGN jest dokumentem przekrojowym i obejmuje wiele
dziedzin funkcjonowania Gminy - konieczna jest jego skuteczna koordynacja oraz
monitoring realizacji.
Rolą koordynatora Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest dopilnowanie, aby cele i kierunki
działań wyznaczone w dokumencie były skutecznie realizowane (również poprzez
zapewnienie odpowiednich zapisów w prawie lokalnym, dokumentach strategicznych
i planistycznych oraz wewnętrznych instrukcjach). Ponadto koordynator powinien również
mieć w swoim zakresie inne działania związane z zarządzaniem energią, bezpośrednio
niewynikające z PGN (np. nadzór nad zaopatrzeniem Gminy w energię i ciepło, zakupy
energii, itp.).
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2.5.2. Zasoby ludzkie
Wdrożeniem i monitoringiem realizacji PGN powinna zająć się Komisja ds. PGN. Komisja
powinna skupiać przedstawicieli różnych środowisk miejskich jako organu opiniującodoradczego dla władz miasta: przedstawicieli poszczególnych Wydziałów Urzędu Gminy
(którzy mieli czynny udział w opracowaniu PGN), interesariuszy (przede wszystkim tych
jednostek, który miały czynny dział w opracowaniu PGN).
2.5.3. Zaangażowane strony – współpraca z interesariuszami
Pod pojęciem interesariuszy należy rozumieć jednostki, grupy lub organizacje, na które
PGN bezpośrednio, bądź pośrednio oddziałuje. Interesariuszami PGN są wszyscy
mieszkańcy gminy, jednostki miejskie i przedsiębiorstwa działające na terenie gminy.
Wypracowanie właściwego systemu współpracy z interesariuszami jest niezwykle istotne
z punktu widzenia skutecznej realizacji PGN, ponieważ:



każde działanie realizowane w ramach PGN wpływa na otoczenie społeczne,
otoczenie społeczne (zaangażowanie, ale także odpowiednie nastawienie
społeczeństwa) wpływa na możliwości realizacji działań.

W celu skutecznej realizacji zaleca się organizację cyklicznych spotkań Komisji. Spotkania
miałyby na celu wymianę uwag, opinii, ale także wiedzy, doświadczenia i „dobrych praktyk”
we wdrażaniu działań zawartych w planie, wprowadzania rozwiązań ograniczających
zużycie energii i dotyczących emisji z obszaru Gminy. Komisja prowadziłaby również
wspólne działania informacyjno-promocyjne w zakresie oszczędzania energii (np.
festiwale, festyny, konkursy).
2.5.4. Monitoring i aktualizacja PGN
Realizacja PGN powinna podlegać stałemu monitoringowi (opisany w rozdziale 5. M).
Zaleca się, aby co dwa lata była sporządzana kontrolna inwentaryzacja emisji GHG, która
pozwoli precyzyjnie określić efekty realizacji działań i zachodzące trendy w zakresie
użytkowania energii na terenie całego miasta, a także sporządzanie raportów z przebiegu
realizacji działań. Regularne monitorowanie, a w ślad za nim odpowiednia adaptacja
Planu, umożliwiają rozpoczęcie cyklu nieustannego ulepszania. W razie zaistnienia
potrzeby PGN powinien być aktualizowany.
2.5.5. Budżet i przewidziane finansowanie
Działania przewidziane w PGN będą finansowane zarówno ze środków własnych Gminy,
jak i środków zewnętrznych. Możliwość pozyskania środków z programów krajowych
i europejskich jest kluczowym elementem planowania budżetu w zakresie wybranych
działań do realizacji. We własnym zakresie – konieczne jest uwzględnienie działań
w wieloletnich prognozach finansowych oraz w budżecie Gminy i budżecie jednostek
podległych Gminie, na każdy rok. Przewiduje się pozyskanie również zewnętrznego
wsparcia finansowego dla planowanych działań w formie bezzwrotnych dotacji, pożyczek,
wykorzystania formuły ESCO i kredytów.
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Ponieważ nie można szczegółowo zaplanować w budżecie Gminy Miasta Toruń
wszystkich wydatków z wyprzedzeniem do roku 2020, kwoty przewidziane na realizację
poszczególnych zadań należy traktować jako szacunkowe zapotrzebowanie na
finansowanie, a nie planowane kwoty do wydatkowania. Kwoty te powinny zostać
uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zgodnie z wymogami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
oraz wymogami NFOŚiGW dla PGN.
W ramach corocznego planowania budżetu Torunia na kolejny rok, wszystkie jednostki
wskazane w PGN jako odpowiedzialne za realizację działań powinny zabezpieczyć
w budżecie środki na realizację odpowiedniej części przewidzianych zadań. Pozostałe
działania, dla których finansowanie nie zostanie zabezpieczone w budżecie, powinny być
brane pod uwagę w ramach pozyskiwania środków z dostępnych funduszy zewnętrznych.
Zaleca się wykonanie przed rokiem 2020 aktualizacji PGN wraz z określeniem zadań na
lata 2021-2023, w oparciu o określony termin wydatkowania środków unijnych do 2023
roku oraz uruchomione przyszłe źródła finansowe. Ponadto należy dokonać weryfikacji
zrealizowanych już działań określonych w PGN, a także przeanalizować działania
najbardziej efektywne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej pod kątem przyszłego
zewnętrznego wsparcia finansowego

Przewidywane źródła finansowania działań
Dla każdego działania (w części dotyczącej planowanych działań) określono planowane
i potencjalne źródła finansowania. Dostępne obecnie źródła (poza budżetem Gminy
Miasta Toruń), to przede wszystkim:








Środki krajowych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 (w szczególności
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko);
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014 - 2020;
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych
źródeł energii”;
Program LIFE+;
System Zielonych Inwestycji – programy priorytetowe na lata 2015-2020:
o
o
o
o
o



„Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu
przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”;
SOWA energooszczędne oświetlenie uliczne;
LEMUR energooszczędne budynki użyteczności publicznej;
BOCIAN rozproszone, odnawialne źródła energii;
Program PROSUMENT – dofinansowanie mikroinstalacji OZE;

NFOŚiGW - Efektywne wykorzystanie energii:
o

dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych;
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o
o


Fundusz Remontów i Termomodernizacji Banku Gospodarstwa Krajowego:
o
o



premia termomodernizacyjna;
premia remontowa;

Bank BOŚ – kredyty ekologiczne:
o
o
o
o
o
o





dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne;
preferencyjne warunki finansowania dla „zielonych gmin”;

Kredyt Eko Inwestycje
Kredyt EKOoszczędny
Kredyt z dobrą energią
Kredyt Ekomontaż
Kredyt Energia na Plus
Kredyt EKOodnowa

System białych certyfikatów;
Partnerstwo Publiczno-Prywatne;
Finansowanie w formule ESCO.
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3.

WYNIKI INWENTARYZACJI EMISJI CO2

Rozdział zawiera opis metodologii inwentaryzacji oraz podsumowanie wyników
inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych wykonanych dla roku 2013. Oszacowanie
wielkości emisji wykonano na podstawie danych pozyskanych od jednostek miejskich,
przedsiębiorstw energetycznych oraz budynków użyteczności publicznej.

3.1. Metodologia
Celem inwentaryzacji było określenie wielkości emisji z obszaru Gminy tak, aby możliwe
było zaprojektowanie działań służących jej ograniczeniu. Emisję gazów cieplarnianych
określa się na podstawie finalnego zużycia energii na terenie Gminy. W celu oszacowania
wielkości emisji gazów cieplarnianych przyjęto założenia metodologiczne, które
przedstawiono w punktach 3.1.1. – 3.1.3.
Jako bazowy przyjęto 1998 rok, ze względu na istniejące dostępne źródła danych
pozwalające na oszacowanie emisji dla tego roku z względnie dużą dokładnością
(istniejące opracowania statystyczne, raporty). Wybrano rok inny niż zalecany rok 1990,
gdyż dla roku 1990 nie dysponowano wiarygodnym zestawem danych niezbędnych do
oszacowania emisji. Natomiast rokiem kontrolnym (MEI) jest 2013 r., ze względu na
najaktualniejsze dane wyjściowe.
3.1.1. Zakres i granice inwentaryzacji
Inwentaryzacja obejmuje obszar w granicach administracyjnych Torunia (115,75 km2). Do
obliczenia emisji przyjęto całkowite zużycie energii w obrębie granic Gminy, w
analizowanych sektorach.
Inwentaryzacją objęte są wszystkie emisje gazów cieplarnianych wynikające ze zużycia
energii na terenie miasta. Poprzez zużycie energii rozumie się zużycie:





energii paliw kopalnych (na potrzeby gospodarczo-bytowe, transportowe);
ciepła sieciowego;
energii elektrycznej;
energii ze źródeł odnawialnych.

Ze względu na potrzebę uniknięcia podwójnego liczenia emisji, z inwentaryzacji wyłączony
został sektor przemysłowy objęty systemem handlu uprawnieniami do emisji (źródła
spalania o mocy 20 MW i większej). Na terenie miasta funkcjonują duże instalacje objęte
wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2 – są to:





EDF Toruń S.A. – Elektrociepłownia EC Wschód EC1, Elektrociepłownia EC
Wschód EC2, Elektrociepłownia EC Zachód;
Elena-Energetyka Sp. z o.o.;
Metron-Term Sp. z o.o.;
Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.

Sumaryczna emisja z wymienionych instalacji wyniosła w 2013 roku 315 705 Mg CO2.
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EDF Toruń, jako główni dostawcy ciepła sieciowego dla Torunia zostały pośrednio
uwzględnione w inwentaryzacji poprzez zastosowane wskaźniki emisji (Mg CO2/MWh) dla
ciepła sieciowego. Również część zużycia energii elektrycznej przez zakłady
przemysłowe została uwzględniona w inwentaryzacji.
3.1.2. Źródła danych
Dane do inwentaryzacji zużycia energii pozyskano z następujących źródeł:












Urząd Miasta Toruń,
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.,
Miejska Pracownia Urbanistyczna,
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu,
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.,
Biogaz Inwestor Sp. z o.o. w Toruniu,
EDF Toruń S.A.,
Energa-Operator S.A. Oddział w Toruniu,
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,
Budynki użyteczności publicznej,

Ponadto wykorzystano powszechnie dostępne dane statystyki publicznej (GUS).
3.1.3. Wskaźniki emisji
Wykorzystano standardowe wskaźniki emisji (według wytycznych Międzyrządowego
Panelu ds. Zmian Klimatu).
Dla energii elektrycznej przyjęto wskaźniki emisji: 0,982 Mg CO2/MWh dla roku 1998,
podawane przez KCIE8 (w projekcie planu rozdziału uprawnień na lata 2008 - 2012) oraz
0,8315 Mg CO2/MWh dla roku 2013 wg. Metodologii obliczania efektu ekologicznego dla
Systemu Zielonych Inwestycji (NFOŚiGW). Zakłada się, że wskaźnik emisji dla
elektrycznej będzie ulegał stopniowemu obniżeniu w kolejnych latach (na skutek
modernizacji systemu wytwarzania energii elektrycznej w Polsce).
Dla miejskiej sieci ciepłowniczej zastosowano referencyjny wskaźnik emisji, który wynosi
0,389 Mg CO2/MWh. Wskaźniki emisji dla pozostałych paliw przyjęto zgodnie z
wytycznymi Porozumienia.
Metodologia obliczeń
Do obliczeń wykorzystano podstawowy wzór obliczeniowy:
ECO2 = C x EF
gdzie:
ECO2–oznacza wielkość emisji CO2 [Mg]
C – oznacza zużycie energii (elektrycznej, ciepła, paliwa) [MWh]

8
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EF – oznacza wskaźnik emisji CO2 [MgCO2/MWh]
Ekwiwalent CO2
W celu przedstawienia wielkości emisji gazów cieplarnianych innych niż CO 2,
zastosowano przeliczniki oparte na potencjale globalnego ocieplenia dla poszczególnych
gazów, opracowanego przez IPCC.

3.2. Wyniki
Źródła danych
W celu zebrania danych o zużyciu nośników energii posłużono się metodologią „bottomup” (dla jednostek miejskich) oraz „top-down” (dla pozostałego obszaru miasta). Wielkości
zużycia pozyskano z ankiet, zestawień znajdujących się w dyspozycji Urzędu Miasta,
danych statystycznych GUS oraz dokumentów planistycznych Urzędu. Wykorzystano
również dane pozyskane od przedsiębiorstw energetycznych.
Sposób oszacowania emisji w poszczególnych kategoriach:
Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne
W ramach sektora zostały uwzględnione wszystkie budynki użyteczności publicznej
należące bezpośrednio, albo pośrednio do samorządu (176 budynków i obiektów).
1. Zużycie energii elektrycznej określono na podstawie danych dotyczących zużycia
energii elektrycznej za rok 2013;
2. Zużycie ciepła sieciowego określono na podstawie danych od EDF Toruń S.A.
3. Zużycie oleju opałowego oszacowano na podstawie struktury zużycia paliw
w gospodarstwach domowych (GUS)
4. Zużycie gazu ziemnego określono na podstawie danych otrzymanych od Polskiej
Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne)
W ramach sektora zostały uwzględnione wszystkie budynki spełniające funkcje użytkowe
(komercyjne, publiczne), nienależące do samorządu oraz nie ujęte w sektorze przemysłu.
1. Zużycie energii elektrycznej określono na podstawie danych pozyskanych od
dystrybutora energii (taryfa R+C + napięcie średnie) – pomniejszone o zużycie
energii na oświetlenie (dane od MZD).
2. Zużycie ciepła sieciowego określono na podstawie danych otrzymanych od EDF
Toruń S.A. (pomniejszono o zużycie w budynkach komunalnych).
3. Zużycie gazu ziemnego określono na podstawie danych otrzymanych od Polskiej
Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Zużycie energii z paliwa jest zużyciem brutto.
Budynki mieszkalne
W ramach sektora zostały uwzględnione wszystkie budynki mieszkalne na terenie miasta
(jedno- i wielorodzinne).
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1. Zużycie energii elektrycznej określono na podstawie danych pozyskanych od
dystrybutora energii (taryfa G).
2. Zużycie ciepła sieciowego określono na podstawie danych otrzymanych od EDF
Toruń S.A.
3. Zużycie gazu ziemnego określono na podstawie danych otrzymanych od Polskiej
Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
4. Zużycie oleju opałowego określono na danych z GUS (struktura zużycia paliw
w gospodarstwach domowych).
5. Zużycie węgla kamiennego określono na podstawie danych z GUS (struktura
zużycia paliw w gospodarstwach domowych).
Zużycie energii z paliwa jest zużyciem brutto.
Komunalne oświetlenie publiczne
W ramach sektora uwzględniono całość oświetlenia ulicznego na terenie gminy, które
opłacane jest z budżetu miasta.
1. Zużycie energii elektrycznej określono na podstawie danych otrzymanych od
Urzędu Miasta Toruń.
Przemysł
W ramach sektora uwzględniono zakłady przemysłowe działające na terenie miasta,
z wyłączeniem instalacji objętych systemem handlu emisjami.
1. Zużycie energii elektrycznej określono na podstawie danych pozyskanych od
dystrybutora energii (wysokie napięcie i 30% średniego napięcia).
2. Zużycie ciepła sieciowego określono na podstawie danych otrzymanych od EDF
Toruń S.A.
3. Zużycie gazu ziemnego określono na podstawie danych otrzymanych od Polskiej
Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Zużycie energii z paliwa jest zużyciem brutto.
Transport publiczny
W sektorze uwzględniono wszystkie pojazdy należące do MZK w Toruniu (autobusy i
tramwaje).
1. Zużycie energii elektrycznej określono na podstawie danych pozyskanych od MZK
Toruń.
2. Zużycie oleju napędowego określono na podstawie danych przekazanych przez
MZK Toruń.
Transport prywatny i komercyjny
W sektorze uwzględniono wszystkie pozostałe pojazdy poruszające się na terenie miasta.
1. Zużycie paliw określono na podstawie:
a. Struktury pojazdów na terenie Gminy Miasta Toruń (dane z Urzędu Miasta)
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b. Natężenia ruchu na drogach na terenie miasta (wg rodzajów dróg)
określono na podstawie Generalnych Pomiarów Ruchu (dane GDDKiA).
Wyniki inwentaryzacji emisji
Pozyskane dane umożliwiły obliczenie końcowego zużycia energii w Gminie oraz emisję
dwutlenku węgla (CO2).
Na podstawie danych pozyskanych w wyniku obliczenia emisji ekwiwalentnego dwutlenku
węgla, sporządzono Rysunek 7 i Rysunek 8. Przedstawiają one udział poszczególnych
sektorów w emisji CO2 w roku bazowym – 1998 i w roku kontrolnym – 2013. W roku
bazowym największym udziałem charakteryzowało się budownictwo mieszkalne (35%),
przemysł (31%) i budownictwo niekomunalne z urządzeniami usługowymi (22%).
Najmniejszy udział miał sektor komunalnego oświetlenia publicznego i wynosił 1%. W roku
kontrolnym natomiast, największy udział w emisji zanieczyszczeń miało budownictwo
mieszkalne (34% - obserwowany spadek o 1% w stosunku do roku 1998), budownictwo
niekomunalne z urządzeniami usługowymi (23% - wzrost w porównaniu do roku 1998 o
1%) oraz przemysł (20% - redukcja o 11% w stosunku do roku 1998). Zgodnie z
wykresami, znacznie zmniejszył się udział przemysłu w emisji zanieczyszczeń. Można
również zauważyć wzrost udziału transportu prywatnego i komercyjnego w emisji o 10%.
Zjawisko to jest spowodowane przede wszystkim zwiększoną ilością pojazdów
zarejestrowanych na obszarze Gminy.

1%

8%

2%

22%

31%

Budynki, wyposażenie/urządzenia
komunalne
Budynki, wyposażenie/urządzenia
usługowe (niekomunalne)
Budynki mieszkalne
Komunalne oświetlenie publiczne
Przemysł
Transport publiczny

1%

Transport prywatny i komercyjny
35%

Rysunek 7 Udział emisji CO2 z poszczególnych sektorów w roku bazowym – 1998 (źródło: opracowanie
własne)
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3%
Budynki, wyposażenie/urządzenia
komunalne

18%
23%
1%

Budynki, wyposażenie/urządzenia
usługowe (niekomunalne)
Budynki mieszkalne
Komunalne oświetlenie publiczne

Przemysł

20%

Transport publiczny

1%

Transport prywatny i komercyjny
34%

Rysunek 8 Udział emisji CO2 z poszczególnych sektorów w roku kontrolnym – 2013 (źródło:
opracowanie własne)
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Opracowane wyniki inwentaryzacji pozwoliły na sporządzenie porównawczego
zestawienia, które przedstawiono w poniższej Tabela 17. Wyniki zostały zobrazowane
również na Rysunek 9. Zmianę końcowego zużycia energii w roku 2013 w porównaniu do
1998 r. scharakteryzowano procentowo. W tabeli tej przedstawiono również trendy zmian
- zmiany oznaczone symbolem ↓ są zmianami w kontekście pozytywnym, gdyż oznaczają
one redukcję zużycia energii, natomiast zmiany oznaczone symbolem ↑ mają charakter
negatywny, gdyż wiążą się ze wzrostem końcowego zużycia energii.
Tabela 17 Porównanie końcowego zużycia energii w Toruniu w latach 1998 i 2013
Końcowe zużycie energii [MWh]
Kategoria
BEI (1998 r.)

MEI (2013 r.)

Zmiana [%]

Trend

Budynki,
wyposażenie/urządzenia
komunalne

69 961

66 927

4,34

↓

Budynki,
wyposażenie/urządzenia
usługowe (niekomunalne)

640 323

575 088

10,19

↓

Budynki mieszkalne

1 242 039

1 042 442

16,07

↓

Komunalne oświetlenie
publiczne

9 744

12 927

32,67

↑

Przemysł

550 847

385 844

29,95

↓

Budynki,
wyposażenie/urządzenia
i przemysł – łącznie

2 512 914

2 083 228

17,10

↓

Transport publiczny

44 744

39 930

10,76

↓

Transport prywatny
i komercyjny

422 184

882 902

109,13

↑

Transport – łącznie

466 928

922 832

97,64

↑

CAŁKOWITA SUMA

2 979 842

3 006 060

0,88

↑

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 9 Porównanie końcowego zużycia energii w Toruniu w latach 1998 i 2013 (źródło:
opracowanie własne)

Na podstawie powyższej tabeli i wykresu można wyciągnąć wniosek, że największym
zużyciem energii w Toruniu charakteryzują się budynki mieszkalne – w 1998 roku zużycie
energii przez ten sektor wyniosło 1 242 039 MWh, natomiast w 2013 – 1 042 442 MWh.
Jest to niemalże połowa całkowitego zużycia energii w kategorii „Budynki,
wyposażenie/urządzenia i przemysł”. Powyższa tabela wskazuje, że w porównaniu do
roku bazowego, zużycie energii przez tą kategorię w 2013 r. spadło o 17,1%, co jest
pozytywną tendencją. Może to świadczyć o realizacji termomodernizacji budynków oraz o
działaniach przemysłu, ukierunkowanych na oszczędzanie energii, a przez to pieniędzy.
Wzrost zużycia energii zaobserwowano jedynie w komunalnym oświetleniu publicznym
i wyniosło ono ok. 30%. Negatywnym zjawiskiem jest wzrost zużycia energii przez sektor
transportu, który wyniósł prawie 100%, a wpływ na to miał transport prywatny i komercyjny.
W transporcie publicznym zaobserwowano spadek zużycia energii, co ma związek z
modernizacją taboru. W ogólnym rozrachunku, w Gminie w roku 2013 w stosunku do 1998
r., nastąpiło zwiększenie zużycia energii o ok. 1% i wpłynął na to głównie transport
prywatny i komercyjny.
Zmianę w emisji ekwiwalentnego dwutlenku węgla w roku 2013 w porównaniu do 1998 r.
scharakteryzowano procentowo (Tabela 18). W tabeli tej przedstawiono również trendy
zmian - zmiany oznaczone symbolem ↓ mają charakter pozytywny, gdyż oznaczają one
redukcję emisji CO2e (czyli zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego), natomiast
zmiany oznaczone symbolem ↑ mają charakter negatywny, gdyż wiążą się one ze
wzrostem emisji zanieczyszczeń. Zmiany w emisji ekwiwalentnego dwutlenku węgla z
poszczególnych sektorów przedstawiono poglądowo na Rysunek 10.
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Tabela 18 Porównanie emisji CO2e w Toruniu w latach 1998 i 2013
Emisja CO2e
Kategoria
BEI (1998 r.)
MEI (2013 r.)
Zmiana [%]

Trend

Budynki,
wyposażenie/urządzenia
komunalne

32 588

35 969

10,4

↑

Budynki,
wyposażenie/urządzenia
usługowe (niekomunalne)

308 587

278 350

9,8

↓

Budynki mieszkalne

495 358

409 489

17,3

↓

Komunalne oświetlenie
publiczne

9 569

10 749

12,3

↑

Przemysł

430 992

243 410

43,5

↓

Budynki,
wyposażenie/urządzenia
i przemysł – łącznie

1 277 094

977 967

23,4

↓

Transport publiczny

19 537

14 397

26,3

↓

Transport prywatny
i komercyjny

107 041

221 714

107,1

↑

Transport – łącznie

126 578

236 111

86,5

↑

CAŁKOWITA SUMA

1 403 672

1 214 078

13,5

↓

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 10 Porównanie emisji CO2e w Toruniu w latach 1998 i 2013 (źródło: opracowanie własne)

Zgodnie z powyższą tabelą oraz wykresem, sumaryczna emisja ekwiwalentnego
dwutlenku węgla (CO2e) w roku 1998 wynosiła 1 403 672 ton, natomiast w roku 2013: 1
214 078 ton, co oznacza redukcję emisji zanieczyszczeń o 13,5% w roku 2013 w stosunku
do roku bazowego. W emisji tej przeważał sektor budownictwa i to w nim zaobserwowano
korzystną tendencję spadkową. Największą zmianę wykazała tutaj kategoria przemysłu,
w której emisję zredukowano do 43%. Niepokojące zmiany natomiast można obserwować
w sektorze transportu, który w roku 2013 wyemitował do atmosfery o ponad 85% więcej
zanieczyszczeń niż w roku 1998. W transporcie prywatnym i komercyjnym wzrost emisji
przekroczył 100%.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że pomimo wzrostu zużycia energii w 2013 r. (w porównaniu
do 1998 r.), w Toruniu nastąpiła redukcja emisji. Można wnioskować, że bardzo wysoki
wpływ na ilość emitowanych do środowiska zanieczyszczeń ma sektor budownictwa i
przemysłu.
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4. DZIAŁANIA NA LATA 2015-2020

4.1.

Hierarchia sektorów działań

Z perspektywy realizacji celu strategicznego wskazano sektory, w których realizacja
działań w największym stopniu przyczyni się do osiągnięcia tego celu. Na wybór sektorów
priorytetowych wpływa potencjał ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz realne
możliwości realizacji działań.
Tabela 19 Hierarchia sektorów dla realizacji działań w kontekście osiągnięcia celu strategicznego

Numer
w hierarchii
działań

Sektor

Uzasadnienie
Emisje pochodzące z wykorzystania energii
w budynkach stanowią 59,6% całkowitej emisji
z obszaru miasta.

1

2

Budownictwo

Energetyka

Potencjał redukcji emisji związany z
termomodernizacją obiektów i rozwiązaniami
służącymi podnoszeniu efektywności
energetycznej budynków jest bardzo duży.
Energetyka – zwłaszcza produkcja i dystrybucja
energii ma duży wpływ na wielkość emisji w mieście.
Wykorzystanie paliw kopalnych oraz nieefektywne
rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w energię
funkcjonujące w mieście stwarzają duży potencjał
redukcji emisji, zwłaszcza w kontekście rozwoju sieci
ciepłowniczej oraz wykorzystania rozproszonych
odnawialnych źródeł energii.
Emisje z sektora transportowego stanowią 19,5%
całkowitej emisji z terenu miasta.

3

4

Transport

Wykorzystanie
odnawialnych źródeł
energii

Potencjał redukcji emisji zarówno metodami
technicznymi jak i organizacyjnymi jest bardzo duży,
zarówno w transporcie zbiorowym jak i prywatnym.
Wykorzystanie źródeł odnawialnych umożliwia
uniezależnienie się od importu paliw
konwencjonalnych (gaz ziemny, węgiel, ropa naftowa)
z innych krajów oraz znaczne obniżenie emisji
zanieczyszczeń do środowiska, co sprzyja poprawie
warunków życia ludzi. Ich najważniejszym atutem jest
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odnawialność, w przeciwieństwie do paliw
konwencjonalnych.
Gmina Miasta Toruń posiada wysoki potencjał rozwoju
OZE, co odzwierciedla ilość działań zaplanowanych w
tym sektorze. Ich budowa charakteryzuje się wysokimi
nakładami inwestycyjnymi, ale za to znikomymi
kosztami eksploatacji instalacji i pozyskiwania energii.

5

Działania
międzysektorowe

Obejmują działania w zakresie promowania
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zmiany
wzorców konsumpcji. Zmiana zachowań wśród
mieszkańców jest kluczowa dla osiągnięcia efektów w
zakresie redukcji emisji w sektorach, gdzie władze
miasta nie mają bezpośredniej możliwości
ograniczenia emisji. Bez działań nakierowanych na
zmianę zachowań wszystkich interesariuszy
(mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje) nie uda się
osiągnąć zakładanego efektu redukcji emisji.

4.2. Krótko/średnioterminowe działania/zadania
„Toruń miastem nowoczesnym i ekologicznym, dbającym o historię i swe
dziedzictwo kulturowe - stosującym innowacyjne technologie wytwarzania energii
i jej oszczędzania w budynkach, oświetlenia ulic itp. oraz zapewnienia czystego
powietrza w mieście. Posiadający zrównoważony transport publiczny - dostępny
i przyjazny dla każdego mieszkańca oraz środowiska.”
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest jednym z narzędzi służących do realizacji zapisów
ujętych w SEAP, który ma prowadzić do osiągnięcia celów zdefiniowanych w pakiecie
klimatyczno-energetycznym. W związku z przystąpieniem do Porozumienia Burmistrzów
Toruń zobowiązuje się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta o
co najmniej 20% w stosunku do roku bazowego, za który przyjmuje się rok 1998. Władze
Torunia będą dążyły w perspektywie długoterminowej do realizacji przyjętego celu
realizując szereg działań związanych ze zrównoważonym gospodarowaniem energią.
Działania te będą realizowane przez jednostki miejskie, a także przez innych
interesariuszy z obszaru miasta. Wskaźniki monitorowania realizacji ujętych w PGN
działań zestawiono w harmonogramie rzeczowo - finansowym, stanowiącym Załącznik 1
do niniejszego dokumentu.
Cel główny:

ograniczenie emisji CO2 o 20% do 2020 roku, w stosunku do roku
bazowego (1998 rok)

Ze względu na rozwój gospodarczy realizacja celu w zakresie ograniczenia emisji i zużycia
energii w stosunku do roku bazowego jest bardzo trudna – Polska jest krajem, gdzie
zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca jest dużo niższe niż w państwach
bardziej rozwiniętych w UE, a to „opóźnienie” jest intensywnie nadrabiane. Podobnie
w transporcie samochodowym notuje się stały wzrost zużycia paliwa (energii) – na skutek
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rozwoju motoryzacji (rozwój sieci dróg oraz przyrost liczby pojazdów). Te dwa główne
czynniki, pomimo dużego potencjału efektywności energetycznej, niwelują efekt
oszczędniejszego korzystania z energii.
Kwantyfikacja celu
Wielkość emisji z obszaru miasta w roku bazowym (1998 r.) wynosiła 1 403 672 Mg CO2.
Celem miasta Toruń jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku o co najmniej
20% w stosunku do roku 1998, czyli do poziomu 1 122 937 Mg CO2. Wyniki kontrolnej
inwentaryzacji emisji w SEAP, którą przeprowadzono w roku 2011 wskazały na korzystną
tendencję spadkową, gdyż emisja spadła wtedy do poziomu 1 337 737 Mg CO2 (o ok.
4,7%). Inwentaryzacja w 2013 roku wykazała, iż tendencja spadkowa jest utrzymana –
emisja na terenie miasta zmniejszyła się do 1 214 078 Mg CO2 (czyli o 13,5% w stosunku
do roku 1998). W związku z powyższym, do osiągnięcia celu konieczne jest ograniczenie
emisji o minimum 91 141 Mg CO2e.
Tabela 20 Cel dla Torunia w zakresie emisji CO2 (cel obowiązkowy)

Wskaźnik

Wartość bazowa
(1998 rok)

Wartość
kontrolna
(2011 rok)

Wartość obecna
(2013 rok)

Wartość docelowa
(2020 rok)

Wielkość emisji CO2
(Mg CO2e/rok)

1 403 672

1 337 737

1 214 078

1 122 937

Emisja dwutlenku węgla w poszczególnych latach
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Rysunek 11 Emisja dwutlenku węgla (Mg CO2e) w poszczególnych latach (źródło: opracowanie własne)
*Wartość kontrolna z 2011 roku pochodzi z dokumentu SEAP dla Gminy Miasta Toruń

Powyższy Rysunek 11 przedstawia emisję zanieczyszczeń do powietrza na terenie
Torunia w roku bazowym (1998), roku kontrolnym dla SEAP (2011), roku kontrolnym dla
PGN (2013) oraz docelową wartość emisji dla 2020 roku. Zgodnie z tym wykresem,
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obserwowana jest pożądana tendencja spadkowa emisji CO2, która zachodzi dzięki
realizacji działań ujętych w dokumencie SEAP.
4.2.1. Budownictwo

Nr działania
Sektor
Nazwa działania

1
Budownictwo
Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację
i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej, w
placówkach oświatowych i rekreacyjnych w Toruniu
Planowane są prace:



Opis działania


termomodernizacyjne m.in.: docieplenie ścian, dachów,
stropów nad piwnicami, wymiana instalacji c.o. i c.w,u.
wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych oraz bram
garażowych,
regulacja
systemów
ciepłowniczych,
modernizacja węzłów, przebudowa systemów grzewczych
wraz z wymianą źródeł ciepła oraz inne prace związane z
termomodernizacją budynku.
polegające na montażu instalacji OZE: montaż
odnawialnych źródeł energii takich jak np.: panele
fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, itp.
oraz automatyki sterującej zamontowanymi urządzeniami.
polegające na modernizacji oświetlenia w tym m.in.
wymiana źródeł światła na bardziej energooszczędne,
instalacja „inteligentnego sterowania oświetleniem”.

Obecnie
sugerowanych
do
poddania
termomodernizacji jest 31 budynków.

kompleksowej

Docelowo powinna być przeprowadzona termomodernizacja
wszystkich budynków użyteczności publicznej, gdzie jest to
technicznie i ekonomicznie uzasadnione.
Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
produkcja
energii z OZE [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na
liście ZIT
Finansowanie

Gmina Miasta Toruń
5 000
ok. 200
1 134
2015-2018
19 mln zł
Ujęte w WPF
- RPO WK-P 2014-2020,
- Budżet gminy
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Nr działania
Sektor
Nazwa działania

Opis działania

Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
produkcja
energii z OZE [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na
liście ZIT
Finansowanie
Nr działania
Sektor
Nazwa działania

Opis działania

2
Budownictwo
Termomodernizacja budynków mieszkalnych – Kawka II
Działanie to obejmuje termomodernizację budynków mieszkalnych
oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu poprawy
ich efektywności energetycznej. Obecnie możliwych do poddania
modernizacji do roku 2020 jest ok. 39 budynków mieszkalnych.
Kompleksowa modernizacja budynków powinna obejmować
docieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych,
przebudowę instalacji wewnętrznych, przebudowę systemów
grzewczych wraz z wymianą źródeł. Dodatkowo w budynkach
leżących poza zasięgiem miejskiej sieci ciepłowniczej (msc) warto
wykorzystać instalację OZE, zmniejszając zużycie energii
elektrycznej, jak i cieplnej. W budynkach przyłączonych lub
możliwych do przyłączenia do msc warto wykorzystać instalację
OZE, zmniejszając zużycie energii elektrycznej.
Gmina Miasta Toruń, Zarządcy spółdzielni, wspólnot
ok. 2 900
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1 180
2016-2020
7,5 mln zł
Ujęte w WPF
- Budżet Gminy Miasta Toruń
- Program Kawka
3
Budownictwo
Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację
i wykorzystanie OZE w sektorze mieszkalnym w Toruniu
Działanie to obejmuje termomodernizację budynków mieszkalnych
gminnych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz
modernizację oświetlenia w celu poprawy efektywności
energetycznej budynku.
Obecnie możliwych do poddania modernizacji jest ok. 69 budynków
mieszkalnych.
Planowane są prace:


termomodernizacyjne m.in.: docieplenie ścian, dachów,
stropów nad piwnicami, wymiana instalacji c.o. i c.w.u,
wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych oraz bram
garażowych,
regulacja
systemów
ciepłowniczych,
modernizacja węzłów, przebudowa systemów grzewczych
wraz z wymianą źródeł ciepła oraz inne prace związane z
termomodernizacją budynku.
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Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
produkcja
energii z OZE [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na
liście ZIT
Finansowanie
Nr działania
Sektor
Nazwa działania



polegające na montażu instalacji OZE: montaż
odnawialnych źródeł energii takich jak np.: panele
fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, itp.
oraz automatyki sterującej zamontowanymi urządzeniami.



polegające na modernizacji oświetlenia w tym m.in.
wymiana źródeł światła na bardziej energooszczędne,
instalacja „inteligentnego sterowania oświetleniem”.

Gmina Miasta Toruń, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
3 034
368
692
2016-2020
96,4 mln zł
- RPO WK-P 2014-2020
4
Budownictwo
Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację
i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej –
budynki UMK
Planowane są prace:


Opis działania





termomodernizacyjne m.in.: docieplenie ścian, dachów,
stropów nad piwnicami, wymiana instalacji c.o. i c.w,u.
modernizacja instalacji wentylacji, wymiana okien,
wymiana drzwi zewnętrznych, regulacja systemów
ciepłowniczych modernizacja węzłów, przebudowa
systemów grzewczych wraz z wymianą źródeł ciepła oraz
inne prace związane z termomodernizacją budynku.
polegające na montażu instalacji OZE: montaż
odnawialnych źródeł energii takich jak np.: panele,
kolektory słoneczne, pompy ciepła, itp. oraz automatyki
sterującej zamontowanymi urządzeniami.
polegające na modernizacji oświetlenia w tym m.in.
wymiana źródeł światła na bardziej energooszczędne,
instalacja „inteligentnego sterowania oświetleniem”.

Obecnie
sugerowanych
do
termomodernizacji jest 5 budynków.
Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
produkcja
energii z OZE [MWh]

poddania

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
500
100
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kompleksowej

Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na
liście ZIT
Finansowanie
Nr działania
Sektor
Nazwa działania

Opis działania

20
2016-2020
5,25 mln zł
- RPO WK-P 2014-2020,
- Środki własne UMK
5
Budownictwo
Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego
odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w
obiektach gminnych
Działanie polega na wdrożeniu oprogramowania umożliwiającego
odczytywanie i archiwizowanie danych związanych ze zużyciem
energii w obiektach gminnych. Zakłada się, iż danymi tymi będą:
parametry energetyczne związane z zużywaną energią
elektryczną, energią cieplną, zużywanym gazem oraz zużyciem
wody.
Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w
obiektach gminnych, kontrola zużycia energii, poprawa
bezpieczeństwa energetycznego gminy oraz optymalizacja
parametrów.

Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na
liście ZIT
Finansowanie
Nr działania
Sektor
Nazwa działania

Opis działania
Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji

Gmina Miasta Toruń
1 700
580
2016-2017
1,5 mln zł
ZIT, obszar: Wspieranie efektywności
promowanie strategii niskoemisyjnych
- Budżet Gminy Miasta Toruń
- środki zewnętrzne

energetycznej

oraz

6
Budownictwo
Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego (ITC), urządzeń
elektrycznych (klimatyzatory, podgrzewacze wody, AGD)
Stopniowa wymiana wyposażenia budynków zużywającego
energię elektryczną, zastąpienie urządzeń, bardziej efektywnymi
pozwoli na uzyskanie oszczędności energii.
Zarządcy placówek, instytucji, Urząd Miasta Torunia
3 354
2 723
2015-2020
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Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie
Nr działania
Sektor
Nazwa działania

Opis działania

Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh/rok]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

Nr działania
Sektor
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh/rok]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

12,6 mln zł
- Budżet Gminy Miasta Toruń,
- Środki zewnętrzne
7
Budownictwo
Zmiana sposobu zasilania budynków podłączonych do sieci
zakładowej c.o., c.w.u.
Działanie polegające na budowie węzłów indywidualnych dla
budynku hotelu JAX, budynku Nova Plast, budynku Szatniowca
(węzeł na przygotowanie cwu), budynku Zarządu (węzeł na
przygotowanie co i cwu), budynku przewiązki (węzeł na
przygotowanie co i cwu) oraz budynku rozdzielni ciepła (węzeł na
przygotowanie co i cwu), zmianie sposobu zasilania węzłów oraz
budynku Portierni na zasilanie z magistrali DN125 zasilającej
osiedle Olsztyńska. Działanie polega na oraniczeniu strat ciepła.
EDF Toruń S.A.
631
245
2017 - 2023
0,42 mln zł

0,42 mln zł

Nie dotyczy
- POIiŚ 2014-2020,
- RPO WKP 2014-2020,
- inne środki publiczne
- środki własne EDF Toruń S.A.
8
Budownictwo
Termomodernizacja budynków rozdzielni ciepła i przewiązki.
Działanie
polegające
na
termomodernizacji
budynków
wykorzystywanych dla celów technologicznych, instalacje
w budynkach będą współpracować z nowym źródłem.
Ograniczenie zużycia ciepła na potrzeby co.
EDF Toruń S.A.
260
101
2017 - 2023
4 mln zł
Nie dotyczy
- POIiŚ 2014-2020,
- RPO WKP 2014-2020,
- inne środki publiczne
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- środki własne EDF Toruń S.A.
Nr działania
Sektor
Nazwa działania

Opis działania

9
Budownictwo
Rozbudowa
systemów
zdalnego
odczytu,
monitoringu
i sterowania oraz zarządzania zużyciem mediów u klientów
podłączonych do sieci ciepłowniczej.
Rozbudowa układu telemetrii i montaż urządzeń do monitoringu
zużycia mediów, ułatwiających zarządzanie energią w budynkach
i powodujących ograniczenie zużycia energii.
Założono objęcie monitoringiem budynków o łącznej mocy 5MW i
oszczędność 2,5% na zużyciu energii.

Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

EDF Toruń S.A.
200
78
2016 - 2023
8 mln zł
Nie dotyczy
- POIiŚ 2014-2020,
- RPO WKP 2014-2020,
- inne środki publiczne
- środki własne EDF Toruń S.A.
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4.2.2. Energetyka

Nr działania
Sektor
Nazwa działania

Opis działania
Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

Nr działania
Sektor
Nazwa działania

Opis działania

10
Energetyka
Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań w zakresie oświetlenia
obiektów
Wymiana oświetlenia na energooszczędne (np. LED) w obiektach
należących do klientów EDF Toruń (np. w formule ESCO) oraz w
obiektach i terenach zewnętrznych EDF Toruń w celu ograniczenie
zużycia energii elektrycznej.
EDF Toruń S.A.
25
21
2016-2023
8 mln zł
Nie dotyczy
- POIiŚ 2014-2020,
- RPO WKP 2014-2020,
- inne środki publiczne
- środki własne EDF Toruń S.A.
11
Energetyka
Zmniejszenie niskiej emisji na terenie Torunia
Działania polega na rozbudowie miejskiej sieci ciepłowniczej w obrębie
prawobrzeżnej części Torunia, w celu przyłączenia obiektów, głównie
kamienic, które posiadają indywidualne źródła ciepła. Działania obejmą
głównie obszary Starówki, Przedmieścia Bydgoskiego, Przedmieścia
Chełmińskiego i Przedmieścia Jakubskiego.
Docelowa długość zmodernizowanej
ciepłowniczej wynosi około 1,8 km.

Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

lub

wybudowanej

sieci

EDF Toruń S.A.
5 271
1 694
2017 - 2023
5,45 mln zł

Kwota dofinansowania 3,3 mln zł

ZIT, dokładne pozycje działań na liście ZIT nie zostały jeszcze
określone
- POIiŚ 2014-2020,
- RPO WKP 2014-2020,
- inne środki publiczne
- środki własne EDF Toruń S.A.
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Nr działania
Sektor
Nazwa działania

Opis działania

Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

Nr działania
Sektor
Nazwa działania

Opis działania

12
Energetyka
Przyłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej, w celu zwiększenia
wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji
Działanie polega na rozbudowie sieci ciepłowniczej w prawobrzeżnej
części Torunia w celu przyłączenia nowobudowanych obiektów
w prawobrzeżnej części Torunia. Planowana jest budowa około 11 km
sieci ciepłowniczej, natomiast planowana moc zainstalowana wyniesie
około 17,5 MW. Działanie obejmie obiekty, które przed przyłączeniem
nie posiadały źródła ciepła, a w szczególności rejony: Abisynia,
Polchem, JAR, Elana.
EDF Toruń S.A.
4 505
1 337
2017-2023
36,37 mln zł

Kwota dofinansowania: 22 mln zł

ZIT, dokładne pozycje działań na liście ZIT nie zostały jeszcze
określone
- POIiŚ 2014-2020,
- RPO WKP 2014-2020,
- inne środki publiczne
- środki własne EDF Toruń S.A.
13
Energetyka
Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej m.in. budynki mieszkalne
i placówki systemu oświaty miasta Torunia
Sieć ciepłownicza zbiorcza pełniąca funkcję magistrali zbiorczej
wykonana z rur preizolowanych wraz z zasilaniem budynków
położonych na trasie budowanej sieci ciepłowniczej, budynków
mieszkalnych i placówek systemu oświaty miasta Toruń. Łączna
długość przewodów sieci: 16,99 km.
Założono efekt wynikający z ograniczenia strat cieplnych wynikających
z budowy sieci w technologii preizolowanej

Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

Geotermia Toruń Sp. z o.o.
1 700
631
2015 - 2020
22,04 mln zł

Kwota dofinansowania: 12,3 mln zł

ZIT, dokładne pozycje działań na liście ZIT nie zostały jeszcze
określone
- POIiŚ,
- Geotermia Toruń Sp. z o. o.
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Nr działania
Sektor
Nazwa działania

14
Energetyka
Budowa bloków kogeneracyjnych - gazowych GT50 i kotłów szczytowo
– rezerwowych HOB zasilających miejską sieć ciepłowniczą
W ramach projektu planowane są następujące działania, polegające
na zastąpieniu istniejących instalacji węglowych przez:


Opis działania

Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

Nr działania
Sektor
Nazwa działania

2 bloki gazowe GT50 o łącznej mocy około 100 MWe i ok. 210
MWt,
 6 kotłów szczytowo-rezerwowych, dwupaliwowych (gazowoolejowe) o łącznej mocy około 180 MWt
Efekt redukcji zużycia energii określono na podstawie porównania
wykorzystywania paliwa węglowego i gazowego.
Spółka celowa EDF Polska i PIR na rzecz EDF Toruń S.A.
425 121
144 116
2014-2017
550 mln zł
Nie dotyczy
- POIiŚ 2014-2020,
- środki własne EDF Toruń S.A.,
- środki własne EDF Polska S.A.,
- Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR)
15
Energetyka
Budowa pierścienia dn 500 „Bielawy-Skarpa” od źródła EC1 do komory
S16s
Budowa sieci magistralnej DN 500 w technologii preizolowanej,
tworzącej pierścień obejmujący wschodnią część miasta od źródła EC1
do komory S16 na sieci magistralnej zlokalizowanej na osiedlu „Na
Skarpie”. Realizacja projektu pozwali na ograniczenie strat przesyłu
ciepła poprzez wyłączenie z ruchu w okresach przejściowym i letnim
magistrali DN 900, przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii
pierwotnej, ograniczenia poziomu kosztów eksploatacyjnych oraz
poprawi bezpieczeństwo dostaw ciepła dla miasta.

Opis działania

Planowane wielkości:
- budowa sieci ciepłowniczej ok. 3,5 km.
Projekt główny jest powiązany z realizowanym projektem pn.
„Modernizacja kanałowych sieci ciepłowniczych i central cieplnych w
Toruniu”, który jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności UE,
w ramach działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii, priorytetu IX
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność
energetyczna, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 –
2013.
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Projekt ten polega na wymianie starych i awaryjnych sieci
ciepłowniczych wybudowanych w technologii kanałowej na sieci
ciepłownicze w technologii rur preizolowanych oraz na likwidacji
największych grupowych węzłów cieplnych (tzw. central cieplnych),
w miejsce których wybudowane zostaną indywidualne węzły cieplne.
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności przesyłania ciepła
poprzez redukcję strat ciepła podczas jego przesyłania miejską siecią
ciepłowniczą. Celem jest też zmniejszenie awaryjności działania sieci
ciepłowniczych, ograniczenie strat czynnika grzewczego (wody
sieciowej) oraz poprawa sprawności przesyłania. Redukcji ulegnie
emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w wyniku
zmniejszenia zużycia paliwa do wytwarzania ciepła.
Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

Nr działania
Sektor
Nazwa działania

Opis działania

Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

EDF Toruń S.A.
2 657
1 034
2016-2023
35,24 mln zł

Kwota dofinansowania 10,67 mln zł

ZIT, dokładne pozycje działań na liście ZIT nie zostały jeszcze określone
- POIiŚ 2014-2020,
- RPO WKP 2014-2020,
- inne środki publiczne,
- środki własne EDF Toruń S.A.
16
Energetyka
Budowa lokalnych źródeł (w tym kogeneracyjnych) i lokalnych sieci na
terenach nie objętych miejską siecią ciepłowniczą
Celem działania jest budowa nowoczesnych źródeł ciepła (w tym
kogeneracyjnych) oraz lokalnych sieci ciepłowniczych na obszarach
obecnie nie objętych miejską siecią ciepłowniczą (w tym w lewobrzeżnej
części miasta) i przyłączenie do nich nowobudowanych oraz
istniejących obiektów (np. wykorzystujących w chwili obecnej
nieekologiczne lub niskosprawne źródła ogrzewania). Efektem działania
będzie ograniczenie niskiej emisji.
EDF Toruń S.A.
24 892
9 683
2015-2022
32 mln zł
- POIiŚ 2014-2020,
- RPO WKP 2014-2020,
- inne środki publiczne
- środki własne EDF Toruń S.A.
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Nr działania
Sektor
Nazwa działania

17
Energetyka
Modernizacja węzłów indywidualnych
Działania polegać będą na:
- przeprowadzeniu oceny możliwości rozbudowy węzła cieplnego o
dodatkowe funkcje (człon ciepłej wody użytkowej, człon chłodu, inne), w
przypadku wcześniejszego wykorzystywania w tych celach innych źródeł
energii (np. term gazowych dla c.w.u., energia elektryczna dla chłodu);
- wykonaniu projektów technicznych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami;

Opis działania

- wymianie istniejących, wyeksploatowanych węzłów na nowe,
z ewentualną rozbudową o dodatkowe funkcje (ciepła woda, chłód).
Nowe węzły będą wyposażone w wymienniki płytowe, pompy z płynną
regulacją obrotów, automatyka pogodowa, układ zamknięty wyposażony
w przeponowe naczynia zbiorcze.
Skutkiem będzie poprawa sprawności
i ograniczenie zużycia energii pierwotnej.

funkcjonowania

węzła

Działania w ramach projektu prowadzone będą w prawobrzeżnej części
Torunia - w obiektach zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej.
Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

Nr działania
Sektor
Nazwa działania

EDF Toruń S.A.
1 237
410
2018 - 2023
4,96 mln zł

Kwota dofinansowania: 3 mln zł

ZIT, dokładne pozycje działań na liście ZIT nie zostały jeszcze określone
- POIiŚ 2014-2020,
- RPO WKP 2014-2020,
- inne środki publiczne
- środki własne EDF Toruń S.A.
18
Energetyka
Modernizacja grupowych
indywidualnych

węzłów

cieplnych

i

budowa

węzłów

Działania będą polegać na:
- przeprowadzeniu oceny możliwości rozbudowy węzła cieplnego
o dodatkowe funkcje (człon ciepłej wody użytkowej, człon chłodu, inne),
w przypadku wcześniejszego wykorzystywania innych źródeł energii (np.
term gazowych dla c.w.u., energia elektryczna dla chłodu);
Opis działania

- wykonaniu projektów technicznych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami;
- zastąpieniu węzłów grupowych węzłami indywidualnymi z ewentualną
rozbudową o dodatkowe funkcje (ciepła woda, chłód). Zakres będzie
obejmować likwidację węzła grupowego i likwidację lub wyłączenie
z użytkowania zewnętrznych instalacji odbiorczych zasilających obiekty,
budowę sieci wraz przyłączami i węzłów indywidualnych. Węzły
indywidualne będą wyposażone w wymienniki płytowe, pompy z płynną

77

regulacją obrotów, automatykę pogodową, układ zamknięty wyposażony
w przeponowe naczynia zbiorcze.
Planowane wielkości:
- zmodernizowanie ok. 40 grupowych węzłów cieplnych,
- budowa ok. 7 km sieci ciepłowniczych.
Skutkiem będzie poprawa sprawności
i ograniczenie zużycia energii pierwotnej.

funkcjonowania

węzłów

Działania w ramach projektu prowadzone będą w prawobrzeżnej części
Torunia - w zasięgu miejskiej sieci ciepłowniczej.
Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

Nr działania
Sektor
Nazwa działania

Opis działania

Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh/rok]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

EDF Toruń S.A.
4 443
1 488
2018 - 2023
16,12 mln zł

Kwota dofinansowania: 9,75 mln zł

ZIT, dokładne pozycje działań na liście ZIT nie zostały jeszcze określone
- POIiŚ 2014-2020,
- RPO WKP 2014-2020,
- inne środki publiczne
- środki własne EDF Toruń S.A.
19
Energetyka
Modernizacja odcinka wyprowadzenia sieci na terenie EC1
Działanie polegające na modernizacji odcinka rurociągów
wyprowadzenia sieci pomiędzy budynkiem rozdzielni ciepła a komorą
ciepłowniczą G0 dla zmniejszenia oporów hydraulicznych. Zabudowa
dodatkowych rurociągów wyprowadzenia ciepła DN600. Ograniczenie
kosztów energii elektrycznej.
EDF Toruń S.A.
164
64
2017 - 2023
1,03 mln zł
- POIiŚ 2014-2020,
- RPO WKP 2014-2020,
- inne środki publiczne
- środki własne EDF Toruń S.A.
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Nr działania
Sektor
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh/rok]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

Nr działania
Sektor
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT

20
Energetyka
Termomodernizacja rurociągów DN600
Działanie polegające na termomodernizacji rurociągów DN600
pomiędzy budynkiem rozdzielni ciepła i budynkiem produkcyjnym oraz
w obrębie pomp sieciowych do kolektora DN700 za budynkiem
produkcyjnym. Ograniczenie strat ciepła.
EDF Toruń S.A.
618
240
2017 - 2023
0,4 mln zł
Nie dotyczy
- POIiŚ 2014-2020,
- RPO WKP 2014-2020,
- inne środki publiczne
- środki własne EDF Toruń S.A.
21
Energetyka
Ograniczenie potrzeb własnych w zakresie zużycia energii elektrycznej
Celem działania jest ograniczenie potrzeb własnych energii
elektrycznej w źródle i na sieci ciepłowniczej poprzez między innymi
wymianę pompy, szersze zastosowanie falowników w układach
technologicznych, itp.
EDF Toruń S.A.
30
12
2016 - 2020
2 mln zł
Nie dotyczy

Finansowanie

- POIiŚ 2014-2020,
- RPO WKP 2014-2020,
- inne środki publiczne
- środki własne EDF Toruń S.A.

Nr działania

22

Sektor

Energetyka

Nazwa działania

Budowa węzłów cieplno-chłodniczych

Opis działania

Budowa węzłów cieplno-chłodniczych w celu efektywnego
wykorzystania ciepła sieciowego w okresie letnim. Nowa technologia
wytwarzania chłodu zastąpi powszechnie stosowana sprężarkowe
agregaty chłodnicze (SAC) zasilane energię elektryczną, do której
zużywa się najwięcej energii pierwotnej. Budowa węzłów chłodu
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zwiększy też wykorzystanie wysokosprawnego kogeneracyjnego
źródła ciepła zasilającego miejską sieć ciepłowniczą w okresie letnim.
Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

Nr działania
Obszar
Nazwa działania

EDF Toruń S.A.
Nie oszacowano
Nie oszacowano
2016 - 2023
7 mln zł
Nie dotyczy
- POIiŚ 2014-2020,
- RPO WKP 2014-2020,
- inne środki publiczne
- środki własne EDF Toruń S.A.
23
Energetyka
Wymiana sieci ciepłowniczej wraz z optymalizacją średnic.
Modernizacja sieci magistralnej, rozdzielczej wraz z przyłączami.
Działanie obejmuje demontaż istniejącej sieci w technologii kanałowej
i budowę sieci w technologii preizolowanej. Realizacja projektu
przyczyni się do poprawy efektywności poprzez obniżenie strat
cieplnych oraz poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji
zanieczyszczeń. W ramach działania planowane są między innymi
następujące zadania:

Opis działania

1. Wymiana sieci magistralnej DN700 od komory S3s do komory
S16, na terenie osiedla „Na Skarpie”, ok. 2,3 km sieci
2. Wymiana sieci rozdzielczej wraz z przyłączami pomiędzy
komorami S5s i S16 na terenie osiedla „Na Skarpie”, ok. 17,4
km sieci
3. Wymiana sieci rozdzielczej wraz z przyłączami od komory
G15s na terenie osiedla „Rubinkowo I”, ok. 9,4 km sieci
4. Wymiana sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do komory
E18, E19, E20, E21, E22, ok. 5,5 km sieci
5. Wymiana sieci rozdzielczej wraz z przyłączami od komory U1,
E34, E11, E12 i E13, ok. 2,9 km sieci
6. Wymiana sieci ciepłowniczej od komory G20s. Modernizacja
sieci rozdzielczej z przyłączami wraz z optymalizacją średnic,
ok. 6 km sieci.
7. Wymiana sieci magistralnej dn 500 od komory G23s do G24s.
Zwiększenie średnicy sieci magistralnej z dn 500 na dn 600,
ok. 0,05 km sieci
UWAGA: Poszczególne odcinki sieci mogą być modernizowane w
ramach oddzielnych zadań (projektów).

Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały

EDF Toruń S.A.
>30716
>13026
2018 – 2030
94,15 mln zł

Kwota dofinansowania: 44,06 mln zł
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Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

ZIT, dokładne pozycje działań na liście ZIT nie zostały jeszcze
określone
- POIiŚ 2014-2020,
- RPO WKP 2014-2020,
- inne środki publiczne
- środki własne EDF Toruń S.A.
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4.2.3. Transport
Nr działania
Sektor
Nazwa działania

Opis działania

Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

Nr działania
Sektor
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

24
Transport
Projekt BiT-City II
Projekt obejmuje zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy układu
torowo-drogowego, poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej
w Toruniu, budowy infrastruktury komunikacji miejskiej wraz z zakupem
taboru niskoemisyjnego w Toruniu, modernizacji linii kolejowej nr 353,
kompleksowego zarządzania ruchem drogowym na terenie miasta
(Inteligentny System Transportowy dla miasta Torunia oparty na
Europejskiej Ramowej Architekturze FRAME wraz z elektroniczną kartą
miejską), a także budowy parkingów Park&Ride i inteligentnego
oświetlenia ulicznego.
Działanie jest zgodne z Kontraktem Terytorialnym i PI POIiŚ Oś VI, Dz.
4.V.
Gmina Miasta Toruń, Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., Miejski
Zarząd Dróg w Toruniu, Województwo Kujawsko-Pomorskie, PKP S.A.,
PKP PLK S.A.
30 721
8 662
2015-2022
1 500 mln zł
- budżet spółki
- budżet Gminy Miasta Toruń
- POIiŚ 2014-2020
- RPO WK-P 2014-2020
25
Transport
Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 1: Nowy
przebieg drogi krajowej nr 91 w granicach administracyjnych Torunia –
kontynuacja
Przebudowa i budowa układu drogowego w ciągu DK nr 91
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
2 080
536
2011 - 2020
700 mln zł
- Budżet Gminy Miasta Torunia,
- Środki z EFRR (POIiŚ)
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Nr działania
Sektor
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie
Nr działania
Sektor
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT

26
Transport
Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 2:
Budowa połączenia komunikacyjnego drogi ekspresowej S-10 z drogą
krajową nr 15 w granicach administracyjnych miasta Torunia
Rozbudowa i budowa układu drogowego w ciągu drogi ekspresowej S10 i DK nr 15
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
2 378
613
2015-2018
254 mln zł

254 mln zł

- Budżet Gminy Miasta Toruń,
- Środki z EFRR (POIiŚ)
27
Transport
Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich na terenie Gminy Miasta
Toruń
Działanie obejmuję budowę i przebudowę dróg wojewódzkich, tj. Trasy
Staromostowej, ul. Turystycznej Trasy Średnicowej Północnej
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
741
191
2016-2020
223 mln zł
-

Finansowanie

- EFRR – 189,5 mln zł (85%)
- Budżet Gminy Miasta Toruń – 33,5 mln zł (15%)

Nr działania
Sektor
Nazwa działania

28
Transport
Budowa i przebudowa dróg powiatowych

Opis działania

Działanie obejmuję budowę i przebudowę dróg powiatowych w
granicach administracyjnych Torunia, tj. między innymi ul. Polnej, ul.
Równinnej, ul. Kujawskiej w Toruniu, ul. Warneńczyka oraz ul. Ligi
Polskiej.

Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
368
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Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie
Nr działania
Sektor
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2eq [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie
Nr działania
Sektor
Nazwa działania
Opis działania
Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2eq [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

95
2016-2018
49 mln zł
- EFRR – 41,65 mln zł (85%)
- Budżet Gminy Miasta Toruń – 7,35 mln zł (15%)
29
Transport
Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych
Działanie obejmuje budowę i modernizację ok. 7,2 km dróg lokalnych w
2015 roku. Działanie realizowane jest corocznie w ramach działań
Gminy na rzecz usprawnienia ruchu drogowego.
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
702
181
Działanie coroczne
13,4 mln zł
Środki zabezpieczone w corocznym budżecie
- budżet Gminy Miasta Toruń
- środki zewnętrzne
30
Transport
Remonty dróg powiatowych i gminnych
Działanie obejmuje modernizację średnio ok 5 km dróg powiatowych i
gminnych. Działanie realizowane jest corocznie w ramach działań Gminy
na rzecz usprawnienia ruchu drogowego.
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
488
126
Działanie coroczne
8,8 mln zł
Środki zabezpieczone w corocznym budżecie
- budżet Gminy Miasta Toruń
- środki zewnętrzne
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Nr działania
Sektor
Nazwa działania

Opis działania

Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie
Nr działania
Sektor
Nazwa działania

31
Transport
Modernizacja linii Toruń Wschodni – Malbork
Działanie „modernizacja linii Toruń Wschodni – Malbork” obejmuje
modernizację linii Toruń Wschodni – Malbork na odcinku 38,7 km
pomiędzy Grudziądzem a Chełmżą. Inne działania jakie zostaną
zrealizowane to przebudowa przejazdów, peronów, montaż tzw.
„półrogatek”,
wymiana
urządzeń
teleinformatycznych
i elektroenergetycznych.
Dla oszacowania efektu redukcji założono spadek natężenia ruchu
ulicznego o 1% (zamiana samochodów osobowych na kolej w sposobie
dojazdu do pracy) na skutek realizacji działania.
PKP Polskie Linie Kolejowe
3 312
852
2014-2020
94 mln zł

94 mln zł

Nie dotyczy
- środki PKP Polskie Linie Kolejowe
- środki zewnętrzne
32
Transport
Rozwój infrastruktury rowerowej w Toruniu
Działanie obejmuje budowę dróg rowerowych wzdłuż istniejących ulic na
łączy koszt 15 mln zł.

Opis działania

Dokładnie określenie działań inwestycyjnych będzie możliwe po
opracowaniu „Koncepcji rozwoju tras rowerowych na terenie Torunia na
lata 2016 - 2022”.

Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu we współpracy z Gminą Miasta Toruń

Finansowanie

4 604
1 186
2015-2020
15 mln zł
Wpisane do WPF
- budżet Gminy Miasta Toruń,
- RPO WK-P 2014-2020
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Nr działania
Sektor
Nazwa działania

Opis działania

33
Transport
Uwzględnianie wymogów transportowych podczas planowania
obiektów, do których będzie uczęszczać znaczna liczba mieszkańców
Podczas planowania obiektów często odwiedzanych przez
mieszkańców (budynki użyteczności publicznej) należy uwzględnić
wymogi transportowe i dostosować je w taki sposób aby ułatwić dostęp
do nich wszelkimi środkami transportu. Tego typu zapisy znajdują się w
aktualnym „Studium..”. Natomiast obiekty realizowane w trybie decyzji o
warunkach zabudowy lokalizowane są w obrębie terenów dostępnych z
dróg publicznych. Należy zapewnić integrację planowania tego typu
obiektów z planami rozwoju transportu zbiorowego, zapewnienie
dogodnych połączeń uwzględniających wymogi pasażerów.

Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

Miejska Pracownia Urbanistyczna

Nr działania
Sektor

34
Transport
Rozbudowa stacji CNG przy ul. Legionów

Nazwa działania

Opis działania

Wspomagająco do działań w sektorze transportu
Wspomagająco do działań w sektorze transportu
2015-2020
Brak
dodatkowych
kosztów
-

W dniu 12 grudnia 2006 r. zostało zawarte porozumienie współpracy
„Zastosowanie paliw alternatywnych w transporcie miasta Toruń”
pomiędzy Gminą Miasta Toruń przy udziale Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Toruniu, Biogaz Inwestor Sp. z o.o. i Pomorską Spółką
Gazownictwa Sp. z o.o. Projekt ma na celu wyznaczenie obszarów
miasta lub regionu o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń oraz
o zmniejszonym poziomie hałasu pochodzenia komunikacyjnego.
- wprowadzenie linii autobusowych obsługiwanych przez autobusy
zasilane paliwami alternatywnymi w tym biogazem oraz CNG;
- rozbudowa sieci tankowania CNG przy ul. Legionów 220.

Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na
liście ZIT
Finansowanie

MZK, Biogaz Inwestor Sp. z o.o., PSG Sp. z o.o.
Wspomagająco do pozostałych działań w transporcie
Wspomagająco do pozostałych działań w transporcie
2016-2020
0,5 mln zł
- środki MZK,
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- środki Biogaz Inwestor Sp. z o.o.,
- środki PSG Sp. z o.o.
- środki zewnętrzne
Nr działania
Sektor
Nazwa działania

Opis działania
Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na
liście ZIT
Finansowanie

35
Transport
Zmniejszenie emisji spalin samochodowych. Zakup elektrycznych
środków transportu
Działanie zakłada zakup elektrycznych środków transportu (między
innymi na potrzeby pogotowia ciepłowniczego) oraz zestawu stacji
ładujących dla tych samochodów z możliwością udostepnienia tej
funkcji użytkownikom zewnętrznym. Ograniczenie niskiej emisji.
EDF Toruń S.A.
202
54
2015 - 2022
1,4 mln zł
- POIiŚ 2014-2020,
- RPO WKP 2014-2020,
- inne środki publiczne
- środki własne EDF Toruń S.A
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4.2.4. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Nr działania
Sektor
Nazwa działania

Opis działania

Podmiot realizujący
Szacunkowa
produkcja
energii z OZE [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie
Nr działania
Sektor
Nazwa działania

36
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Budowa
elektrowni
wykorzystującej
energię
promieniowania
słonecznego na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 w
Toruniu
Zakres projektu obejmowałby budowę elektrowni wykorzystującej
energię promieniowania słonecznego na terenie zajezdni autobusowej
przy ul. Legionów 220 w Toruniu, który zakłada instalację paneli
fotowoltaicznych na dachach wszystkich budynków i wiat na terenie
zajezdni oraz na konstrukcji wzniesionej ponad terenem parkingu i dróg
dojazdowych.
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Toruniu
1 500
1 500
2017-2020
14,3 mln zł
RPO Oś 3, PI 4a
- budżet spółki
- RPO WK-P 2014-2020
37
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Miejskiego Składowiska
Odpadów przy ul. Kociewskiej w Toruniu
Budowa elektrowni wykorzystującej energię słoneczną przy pomocy
ogniw fotowoltaicznych na terenie MSO przy ul. Kociewskiej w Toruniu
o mocy ok. 1,5 MW.

Opis działania

Efekt redukcji obliczono przy założeniu zastąpienia energii elektrycznej
z sieci.
Projekt zgłoszony do Kontraktu Terytorialnego

Podmiot realizujący
Szacunkowa
produkcja
energii z OZE [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

Biogaz Inwestor Sp. z o.o.
1 500
1 247
2016-2020
8,5 mln zł
- środki Biogaz Inwestor Sp. z o.o.
- środki zewnętrzne
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Nr działania
Sektor
Nazwa działania

Opis działania

38
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych przy ul.
Kociewskiej w Toruniu
Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą
energetyczną celem wytwarzania energii elektrycznej przy pomocy
ogniw fotowoltaicznych z odnawialnego źródła energii słonecznej
o łącznej mocy 4,0 MW na terenach wykorzystywanych do gospodarki
odpadami, o powierzchni ok. 4,67 ha.
Projekt zgłoszony do Kontraktu Terytorialnego.

Podmiot realizujący
Szacunkowa
produkcja
energii z OZE [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie
Nr działania
Sektor
Nazwa działania

Opis działania

Podmiot realizujący
Szacunkowa
produkcja
energii z OZE [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

MPO Sp. z o.o.
3 520
2 858
2016-2020
20 mln zł
- Środki MPO Sp. z o.o.
- Środki zewnętrzne
39
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Budowa biogazowni w rejonie ul. Kociewskiej w Toruniu
Działanie polega na wybudowaniu całej infrastruktury związanej
z budową biogazowni wytwarzającej energię elektryczną i ciepło
w oparciu o substraty organiczne (z produkcji mleczarskiej, spożywczej,
przetwórstwa owocowo – warzywnego, restauracji itp.). Przewiduje się,
że przedsięwzięcie obejmować będzie przede wszystkim budowę
wytwórni biogazu złożonej z układu rozdrabniania substratów,
zbiorników fermentacyjnych oraz zbiornika na poferment, a także
budowę systemu odsiarczania biogazu. Biogazownia zostanie
przyłączona do sieci gazowej Spółki, gdzie wytworzony biogaz będzie
łączyć się ze strumieniem biogazu składowiskowego z MSO i ZUOK.
Projekt zgłoszony do Kontraktu Terytorialnego.
Biogaz Inwestor Sp. z o.o.
16 333
2016-2020
9 mln zł
- POIiŚ 2014-2020,
- RPO WKP 2014-2020,
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- środki Biogaz Inwestor Sp. z o.o.
Nr działania
Sektor
Nazwa działania

40
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Budowa
elektrowni
wykorzystującej
energię
słonecznego na SUW Drwęca-Jedwabno

Opis działania

Planowana jest budowa dużej elektrowni wykorzystującej energię
promieniowania słonecznego, która uniezależni przedsiębiorstwo
w znacznym stopniu od potrzeb zakupu energii elektrycznej z sieci
energetycznej. Planowana elektrownia będzie miała moc 3-3,5 MW.
Przewidywane finansowanie to wkład własny Toruńskich Wodociągów
oraz dofinansowanie ze środków unijnych.

promieniowania

Efekt redukcji obliczono przy założeniu zastąpienia energii elektrycznej
z sieci.
Projekt zgłoszony do Kontraktu Terytorialnego.
Podmiot realizujący
Szacunkowa
produkcja
energii z OZE [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na
liście ZIT
Finansowanie

Nr działania
Sektor
Nazwa działania

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
2 800
2 328
2016-2020
37 mln zł
- budżet spółki (10%)
- środki zewnętrzne (60%)
- kredyty, pożyczki (30%)
41
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Budowa elektrowni wiatrowej w rejonie ul. Kociewskiej w Toruniu
Działanie polega na wybudowaniu całej infrastruktury związanej z
budową elektrowni wiatrowej. Sama elektrownia ma składać się z 2
wiatraków o mocy 800 kW każdy.

Opis działania

Efekt redukcji obliczono przy założeniu zastąpienia energii elektrycznej
z sieci. Koszt szacunkowy zakłada średnią cenę budowy elektrowni o
mocy 1MW wynoszącą 6,6 mln zł.
Projekt zgłoszony do Kontraktu Terytorialnego.

Podmiot realizujący
Szacunkowa
produkcja
energii z OZE [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały

Biogaz Inwestor Sp. z o.o.
5 200
4 324
2016-2020
7,6 mln zł
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Pozycja w WPF lub na
liście ZIT

- Biogaz Inwestor Sp. z o.o.

Finansowanie

- POIiŚ 2014-2020,
- RPO WKP 2014-2020
- środki

Nr działania
Sektor
Nazwa działania

Opis działania

42
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Budowa małej elektrowni wodnej przy jazie komunalnym w Lubiczu oraz
na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Szosa Bydgoska, na wylocie
oczyszczonych ścieków do Wisły.
Budowa elektrowni wodnej o mocy 320 - 450 kW. Przewidywane
finansowanie do wkład własny Toruńskich Wodociągów oraz
dofinansowanie ze środków unijnych z perspektywy finansowej 20142020.
Projekt zgłoszony do Kontraktu Terytorialnego.

Podmiot realizujący
Szacunkowa
produkcja
energii z OZE [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie
Nr działania
Sektor
Nazwa działania

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
2 077
1 727
2014-2020
25,5 mln zł

25,5 mln zł

- budżet spółki (60%);
- środki zewnętrzne (40%).
43
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Zwiększenie mocy agregatu prądotwórczego na biogaz na terenie
oczyszczalni ścieków Centralna
Wymiana jednego z agregatów na jednostkę o mocy 480 kW.

Opis działania

Przewidywane finansowanie to wkład własny Toruńskich Wodociągów
oraz dofinansowanie ze środków unijnych.
Projekt zgłoszony do Kontraktu Terytorialnego.

Podmiot realizujący
Szacunkowa
produkcja
energii z OZE [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
600
499
2016-2020
2,1 mln zł
- budżet spółki (40%)
- środki zewnętrzne (60%)
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Nr działania
Sektor
Nazwa działania

Opis działania
Podmiot realizujący
Szacunkowa
produkcja
energii z OZE [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

44
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Budowa źródeł OZE
Budowa źródła OZE (fotowoltaicznego lub/i solarnego lub/i wiatrowego)
na terenach należących do EDF Toruń S.A. oraz źródeł OZE
(fotowoltaicznych lub/i wiatrowych) na obiektach należących do klientów
EDF Toruń. Szacowana moc źródeł ok. 3 MW.
EDF Toruń S.A.
2 519
2 045
2019-2022
20 mln zł
- POIiŚ 2014-2020,
- RPO WKP 2014-2020,
- inne środki publiczne
- środki własne EDF Toruń S.A.
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4.2.5. Działania międzysektorowe

45
Sektor

Działania międzysektorowe

Nazwa działania

Współpraca z obywatelami i zainteresowanymi stronami – podnoszenie
świadomości i tworzenie lokalnych sieci kontaktów

Opis działania

Działanie realizowane przy wykorzystaniu dedykowanego portalu
internetowego stworzonego w ramach realizacji Planu gospodarki
niskoemisyjnej. Celem portalu jest informowanie społeczeństwa
o realizowanym projekcie, działaniach niskoemisyjnych ujętych
w dokumencie. Mieszkańcy mogą także skorzystać z eko-porad, dzięki
którym mogą efektywnie wykorzystywać energię w we własnych domach
i mieszkaniach, obniżając zużycie energii.

Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

Gmina Miasta Toruń

Nr działania
Sektor

46
Działania międzysektorowe
Kampania promocyjna

Nazwa działania

Opis działania

Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

3 475
1 365
2015-2020

- w ramach realizacji PGN

Kontynuacja działań promocyjnych będących elementem realizacji
„Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gminy Miasta
Toruń”. W ramach opracowania Gmina zobowiązana jest do organizacji
Festiwali energii. Działanie służy wzrostowi świadomości ekologicznej
wśród mieszkańców, wzrostowi zainteresowania tematyką ekologii,
oszczędzania energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Gmina Miasta Toruń
Wspomagająco dla pozostałych działań
Wspomagająco dla pozostałych działań
2013-2020
0,08 mln zł
- budżet Gminy Miasta Toruń
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Nr działania
Sektor
Nazwa działania

Opis działania

Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

Nr działania
Sektor
Nazwa działania

Opis działania

47
Działania międzysektorowe
Strefy budownictwa ekologicznego
Działanie zakłada utworzenie strefy, gdzie będą realizowane inwestycje
budowlane spełniające ściśle określone kryteria. Budynki te, mogą
wykorzystywać energię z OZE lub/i z sieci ciepłowniczej zasilanej
z wysokosprawnego źródła kogeneracyjnego w określonym procencie
w stosunku do całkowitego zużycia energii w budynku, powstaną
w technologii energooszczędnej i cechować się będą odpowiednim
współczynnikiem zapotrzebowania na ciepło/energię, zostaną
wykonane z materiałów spełniających wybrane kryteria emisyjności
i efektywności energetycznej (np.: wykorzystanie przy produkcji energii
opadowej, emisja przy produkcji itd.).
Miejska pracownia urbanistyczna
Nie oszacowano
Nie oszacowano
2015-2023
Nie oszacowano
- budżet Gminy Miasta Toruń,
- środki zewnętrzne,
- sponsorzy, inwestorzy prywatni
48
Działania międzysektorowe
Stosowanie w ramach procedur zamówień publicznych kryteriów
„zielonych zamówień publicznych”
Należy uwzględnić kryteria efektywności energetycznej w definiowaniu
wymagań dotyczących zakupów produktów (np. klasa efektywności
energetycznej, niskie zużycie paliwa itp.). W miarę możliwości należy
również takie kryteria stosować w ramach zakupów usług (np. poprzez
wymaganie od wykonawców robót budowlanych posługiwania się
pojazdami spełniającymi określone normy EURO).
Zakłada się zmniejszenie zużycia energii o 1% w ramach stosowania
zielonych zamówień.

Podmiot realizujący
Szacunkowa
redukcja
zużycia energii [MWh]
Szacunkowa
redukcja
emisji CO2 [Mg CO2/rok]
Okres realizacji
Szacowany
koszt
całkowity/pozostały
Pozycja w WPF lub na liście
ZIT
Finansowanie

Gmina Miasta Toruń
236
192
2015-2020
Nie oszacowano
Nie oszacowano
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4.3.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram rzeczowo-finansowo stanowi Załącznik 1 do niniejszego opracowania.

4.4.

Podsumowanie przewidywanych efektów

Działania zaplanowane do realizacji na lata 2015-2020 pozwolą na ograniczenie emisji
o 211 090 Mg CO2e. Koszt zaplanowanych w Planie gospodarki niskoemisyjnej działań to
około 3 959,66 mln zł (wszystkie zaangażowane strony, koszty szacunkowe). Realizacja
działań pozwoli osiągnąć w Gminie:


redukcję emisji o ok. 28,5% w porównaniu z rokiem bazowym,



redukcję emisji pyłu PM2,5 o 14,8 Mg,



redukcję emisji pyłu PM10 o 14 Mg,



redukcję emisji benzo(a)pirenu o 10,5 kg,



wykorzystanie energii z OZE na poziomie 36 778 MWh.

Podsumowanie efektów realizowanych działań przedstawiono w Tabela 21.
Tabela 21 Podsumowanie efektów realizacji Planu

SEKTORY

Oczekiwane efekty w roku 2020
Szacowane koszty
działań

oszczędnoś
ci energii

wytwarzanie
energii
odnawialnej

redukcja emisji
CO2e

[PLN]

[MWh/r]

[MWh/r]

[Mg CO2e/r]

Budownictwo

154 670 000,00 zł

17 579

729

6 753

Energetyka

814 760 000,00 zł

501 379

-

173 756

2 846 100 000,00 zł

45 596

-

12 496

144 050 000,00 zł

-

36 049

16 528

80 000,00 zł

3 711

-

1 557

3 959 660 000,00 zł

568 265

36 778

211 090

i obszary
działania

Transport
Wykorzystanie
odnawialnych
źródeł energii
Działania
międzysektorow
e
SUMA
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5. MONITORING I REALIZACJA PLANU
Prowadzenie stałego monitoringu jest konieczne do śledzenia postępów we wdrażaniu
Planu i osiąganiu założonych celów w zakresie ograniczania emisji CO2 i redukcji zużycia
energii, a także konieczne dla wprowadzania ewentualnych poprawek. Regularne
monitorowanie, a w ślad za nim odpowiednia adaptacja Planu, umożliwiają rozpoczęcie
cyklu nieustannego ulepszania. Korekty Planu można dokonywać w zależności od
występujących potrzeb.

5.1.

System monitoringu

Ocena realizacji PGN polegać będzie przede wszystkim na monitorowaniu, czyli
obserwacji zmian w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania Gminy
Miasta Toruń (administracyjnej, gospodarczej, ekonomicznej, społecznej, ekologicznej,
itp.). System monitoringu i oceny realizacji Planu wymaga stworzenia:
 systemu gromadzenia i selekcjonowania informacji;
 systemu analizy zebranych danych.
Proponowany system monitoringu powinien zawierać następujące działania:
 systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji
poszczególnych zadań PGN, zgodnie z charakterem zadania (np.: ilość i rodzaj
budynków poddanych termomodernizacji oraz powierzchnia użytkowa, ilość
i rodzaj wymienionych lamp, itp.). Rezultatem będzie materiał stanowiący
podstawę do analiz i ocen;
 uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych; otrzymany materiał będzie służył
przygotowaniu raportów;
 przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w PGN;
 analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami PGN; określenie
stopnia wykonania zapisów przyjętego Planu oraz identyfikacja ewentualnych
rozbieżności;
 analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na
modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych
instrumentów wsparcia;
 przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących.
Zbudowanie takiego systemu monitoringu i prowadzenie opisanych działań pozwoli na
bieżące monitorowanie realizacji Planu przez Gminę.
Przy monitoringu realizacji PGN - przygotowywaniu raportów z realizacji zadań ujętych
w PGN - warto się wesprzeć o wytyczne Porozumienia Burmistrzów dla SEAP, które
definiują dwa rodzaje sprawozdań:

Raport z działań („Action Report” – bez inwentaryzacji pośredniej), zawierający
jakościowe informacje o implementacji dokumentu wraz z analizą istniejącej sytuacji
i wskazaniem ewentualnych działań korygujących.

Raport implementacyjny („Implementation Report” – z wynikami inwentaryzacji
pośredniej), zawierający ilościowe informacje, takie jak:

kontrolna inwentaryzacja emisji (roczne zestawienie) – MEI (Monitoring
Emission Inventory),
96





informacje na temat działań realizowanych i ich wpływie na zużycie
energii i wielkość emisji CO2 (m.in.: oszczędność energii, produkcja
energii odnawialnej, redukcja emisji CO2),
analizę procesu wdrażania dokumentu, włącznie ze środkami
naprawczymi i zapobiegawczymi, gdy jest to wymagane.

Raport Implementacyjny jest podstawowym raportem wymaganym przez Porozumienie
i powinien być przedkładany co dwa lata od przyjęcia dokumentu. Ponieważ jest to
obszerny raport, wytyczne wskazują, że Sygnatariusz może przygotowywać go co cztery
lata, zamiast co dwa. W takim wypadku, w pierwszej kolejności należy przygotować
i przekazać do Porozumienia Raport z Działań (Action Report), a następnie po dwóch
latach Raport Implementacyjny.
W związku z powyższym zaleca się aby co dwa lata była sporządzana kontrolna
inwentaryzacja emisji GHG, która pozwoli precyzyjnie określić efekty realizacji działań
i zachodzące trendy w zakresie użytkowania energii na terenie całego miasta. Wyniki
inwentaryzacji powinny służyć ocenie realizacji założonych w Planie celów. Na podstawie
tych raportów powinien być sporządzony Raport Implementacyjny.
W razie zaistnienia potrzeby PGN powinien być aktualizowany.
Wskaźniki ilościowe i jakościowe oceny uzyskanych efektów
Proponuje się przyjąć następujące ilościowe wskaźniki oceny uzyskanych efektów co dwa
lata począwszy od 2015 r.:
 poziom emisji CO2 na terenie Gminy Miasta Toruń w MgCO2/rok (lata: 2017,
2019, 2021, 2023);
 poziom zużycia energii na terenie Gminy Miasta Toruń w MWh/rok (lata: 2017,
2019, 2021, 2023);
Wymienione wskaźniki muszą być określane zgodnie z metodologią Porozumienia
i z zachowaniem spójności z inwentaryzacją bazową.
Ponadto dla każdego zadania przewidzianego w PGN powinny być monitorowane efekty
rzeczowe i na ich podstawie określane osiągnięte efekty ograniczenia emisji. Dla zadań,
które pośrednio przyczyniają się do ograniczenia emisji (np.: w sektorze transportowym –
budowa dróg, usprawnienie komunikacji publicznej oraz działań informacyjnoedukacyjnych) efekty nie są możliwe do określenia wprost – rezultaty takich działań muszą
być szacowane na podstawie przyjętych założeń w PGN, lub określane na podstawie
wyników inwentaryzacji emisji w poszczególnych latach.

5.2.

Ocena realizacji

Podstawowym sposobem oceny realizacji PGN jest porównanie wartości mierników
(wskaźników) poszczególnych celów dla określonego roku z wartościami docelowymi
i oczekiwanym trendem. Należy przy tym mieć na uwadze, że dla osiągnięcia celu nie jest
wymagana liniowa redukcja (bądź wzrost) wartości wskaźników (np. o taką samą wielkość
co roku). Wskaźniki mogą wykazywać odchylenia dodatnie lub ujemne od ogólnego
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obserwowanego trendu, który powinien być w długiej perspektywie czasu stały i zgodny
z oczekiwaniem.
Jeżeli zostaną zaobserwowane trendy odwrotne niż oczekiwane (Tabela 22), jest to
sygnał, iż należy uważnie przeanalizować realizację działań oraz zachodzące
uwarunkowania zewnętrzne (poza wpływem PGN), które mają wpływ na zaistnienie
takiego trendu. Jeżeli to okaże się konieczne należy podjąć działania korygujące.
Ocena realizacji PGN (poprzez analizę stopnia realizacji celów szczegółowych)
wykonywana jest na bazie inwentaryzacji emisji i zużycia energii. Zadanie to należy do
Komisji Energetycznej, która na podstawie wyników inwentaryzacji kontrolnej
(przeprowadzanej co 2 lata), powinna aktualizować PGN.
Zarówno rezultaty realizacji PGN, jak i wyniki realizacji poszczególnych działań należy
rozpatrywać w kontekście uwarunkowań, które miały wpływ na ich realizację w okresie
objętym monitoringiem. Uwarunkowania zewnętrzne są niezależne od realizującego plan,
natomiast wewnętrzne od niego zależą. Oba rodzaje uwarunkowań mają wpływ na
osiągnięte rezultaty działań i stopień realizacji celów. W ramach monitoringu należy
analizować wpływ tych czynników na wyniki realizacji Planu.
Uwarunkowania zewnętrzne, np.:





obowiązujące akty prawne (zmiany w prawie),
istniejące systemy wsparcia finansowego działań,
sytuacja makroekonomiczna,
ekstremalne zjawiska pogodowe (np. fale upałów, intensywne mrozy).

Uwarunkowania wewnętrzne, np.:




sytuacja finansowa miasta,
dostępne zasoby kadrowe do realizacji działań,
możliwości techniczne i organizacyjne realizacji działań.

Wnioski z analizy uwarunkowań powinny zostać zawarte w raporcie. Na ich podstawie
należy również podjąć odpowiednie działania korygujące, jeżeli zaistnieje taka
konieczność (korekta pojedynczych działań lub aktualizacja całego planu).
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5.3.

Wskaźniki monitorowania

Wskaźniki monitorowania odnoszą się do poszczególnych działań realizujących cele
strategiczne i szczegółowe.
Tabela 22 Ogólne wskaźniki monitorowania

CEL

Cel szczegółowy 1:
Ograniczenie do roku
2020 emisji gazów
cieplarnianych o 20% w
stosunku do roku
bazowego (1998)

Cel szczegółowy 2:
Ograniczenie do roku
2020 zużycia energii o
20% w stosunku do roku
bazowego (1998)

Cel szczegółowy 3:
Zwiększenie do roku 2020
udziału energii ze źródeł
odnawialnych do 15%
w końcowym zużyciu
energii

WSKAŹNIK

OCZEKIWANY TREND

wielkość emisji dwutlenku
węgla z obszaru gminy
w danym roku
(Mg CO2e/rok)

↓

stopień redukcji emisji
w stosunku do roku
bazowego
(%)

↑

wielkość zużycia energii
na terenie gminy w danym
roku (MWh/rok)

↓

stopień redukcji zużycia
energii stosunku do roku
bazowego
(%)

↑

zużycie energii ze źródeł
odnawialnych na terenie
gminy w danym roku
(MWh/rok)

↑

udział zużycia energii ze
źródeł odnawialnych
w całkowitym zużyciu
energii na terenie gminy
w danym roku
(%)

↑

Tabela 23 wskaźniki monitorowania działań w poszczególnych sektorach ujętych w Planie gospodarki
niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń

Obszar
Budownictwo

Wskaźnik
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych
termomodernizacji
Powierzchnia nowych budynków o standardzie
energooszczędnym/pasywnym
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Jednostka
m2
m2

Energetyka

Transport

Wykorzystanie
odnawialnych
źródeł energii

Działania
międzysektorowe

Powierzchnia nowych budynków o standardzie
niskoenergetycznym
Ilość mieszkań z wymienionym źródłem ciepła według
rodzaju
Moc zainstalowanych urządzeń OZE na budynkach
Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej
Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej
Moc zainstalowanych źródeł
Ilość wytworzonej energii elektrycznej
Ilość wytworzonej energii cieplnej
Zużycie energii pierwotnej
Ilość wymienionych źródeł światła
Długość wybudowanych linii tramwajowych
Ilość nowych/zmodernizowanych przystanków kolejowych
Ilość nowych/wymienionych autobusów
Ilość nowych/wymienionych tramwajów
Długość wybudowanych dróg rowerowych
Ilość nowych obiektów P&R
Długość nowowybudowanych dróg
Długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg

kW
m
m
MW
MWh
GJ
Mtoe
szt.
km
szt.
szt.
szt.
km
szt.
km
km

Moc zainstalowanych źródeł OZE

MW

Ilość osób objętych działaniami informacyjno-edukacyjnymi

szt.
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