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przedmowa
Jednym z kluczowych czynników powodzenia prowadzonych przez Rząd działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce jest zbudowanie spójnej architektury systemów wsparcia termomodernizacji i wymiany
przestarzałych źródeł ciepła, które dedykowane będą dla
potrzeb różnego rodzaju substancji budynkowej występującej na terenie miast. Temu właśnie poświęcona jest,
ogłoszona w lutym tego roku, przez Premiera Mateusza
Morawieckiego inicjatywa STOP SMOG mająca wspomóc
polskie miasta umieszczone przez Światową Organizację
Zdrowia na liście europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem.

lem jest pomoc w stworzeniu realnych i efektywnych
instrumentów wsparcia dedykowanych dla termomodernizacji wielorodzinnych budynków komunalnych.
To właśnie ta substancja budynkowa została wskazana przez włodarzy śląskich miast jako wymagająca bardzo intensywnych nakładów na termomodernizację
i wymianę przestarzałych źródeł ciepła. Ten rodzaj budynków pozostaje jednak w „trójkącie bermudzkim” wsparcia instrumentami finansowymi. Potrzeb tych gmin nie
zaspokaja zarówno Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, jak i instrumenty wsparcia proponowane przez Fundusz Termomodernizacji i Remontów.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy zorganizowano szereg spotkań i warsztatów z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, władz śląskich miast powyżej
100.000 mieszkańców oraz przedsiębiorstw ciepłowniczych działających na ich terenie. Te spotkania, dyskusje i będąca ich efektem wymiana myśli i koncepcji pozwoliły stworzyć niniejsze opracowanie, którego ce-

Jestem przekonany, że raport przygotowany we współpracy z analitykami Instytutu Jagiellońskiego będzie stanowił cenne źródło wsparcia i inspiracji przy tworzeniu
instrumentów wsparcia pozwalających włodarzom śląskich miastach skutecznie zmagać się z problemem zanieczyszczenia powietrza.

Piotr Woźny
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów
ds. programu Czyste Powietrze
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Przez wiele lat polskie władze zarówno na szczeblu rządowym jak i samorządowym nie podejmowały stanowczych działań na rzecz walki ze smogiem.
W efekcie Polacy oddychają powietrzem o coraz gorszej jakości. To przekłada
się nie tylko na krajobraz polskich miejscowości, ale również na stan zdrowia
ich mieszkańców. Jednak za smog w miastach odpowiadają przede wszystkim
sami mieszkańcy, którzy w starych piecach spalają paliwa o niskiej jakości. Wymiana indywidualnych źródeł ciepła oraz zakup odpowiedniego paliwa są kosztowną inwestycją, która dla części polskich gospodarstw domowych dotkniętych zjawiskiem ubóstwa energetycznego może być trudna do zrealizowania.
Stąd też istnieje potrzeba wypracowania odpowiednich narzędzi finansowych,
które pozwolą na skuteczną walkę ze smogiem.
Potrzeba również całościowej i ambitnej polityki odpowiadającej wyzwaniom
zarówno w wymiarze społecznym jak i gospodarczym. Powinna obejmować
także wymianę indywidualnych źródeł ciepła zaprzestanie spalania paliw o niskiej jakości, ale również promować rozwój sieci ciepłowniczych oraz alternatywnych sposobów ogrzewania.
Dopiero opracowanie i skuteczne wdrożenie kompleksowego pakietu działań
może przynieść pożądany efekt w postaci czystego powietrza. Smog przestał
być teoretycznym problemem tylko rzeczywistością, z którą przy wsparciu społeczeństwa musi się zmierzyć administracja.
Dzisiaj już wiemy, że problem nie rozwiąże się sam.

					

Marcin Roszkowski

					

Prezes Instytutu Jagiellońskiego
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W ostatnich latach zanieczyszczenie powietrza stało się jednym z głównych
problemów podnoszonych w dyskusji publicznej. Mimo, że smog najczęściej kojarzy się z zimą i z miastami, które spowija gęsta mgła, to problem
nie zniknął wraz z pojawieniem się letnich temperatur. Polska znajduje się
w gronie państw charakteryzujących się powietrzem o niskiej jakości. Jak
wynika z raportu opublikowanego w 2018 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), spośród 50 miast w Unii Europejskiej o najgorszej jakości powietrza aż 36 pochodzi z Polski. Wymaga to podjęcia kompleksowych
środków, które pozwolą skutecznie walczyć ze smogiem.
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Polska walczy ze smogiem
W ramach walki z niską emisją Polska podejmuje aktywne działania poprzez realizację m.in. Programu Czyste
Powietrze. Trzy kluczowe filary tego programu to wprowadzenie standardów emisyjnych dla kotłów na paliwa stałe usuwających z obrotu pozaklasowe „kopciuchy”, wprowadzenie norm jakościowych dla paliw stałych oraz uruchomienie programów wsparcia finansowego termomodernizacji powiązanej z wymianą kotłów
emitujących duże ilości szkodliwych pyłów. Wprowadzenie standardów jakościowych dla kotłów i dla paliw stałych jest niezwykle istotne, gdyż to emisja pyłów z tych
kotłów odpowiada w Polsce za 91% emisji pyłu zawieszonego PM10.
Rząd uruchamia równolegle dwa programy wsparcia
termomodernizacji domów jednorodzinnych powiązanej z wymianą wysokoemisyjnych źródeł, które to
programy stanowią realizację zapowiedzi złożonych w
exposé premiera Mateusza Morawieckiego. Pierwszy z
tych programów, którego operatorem będzie Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
szesnaście wojewódzkich funduszy ochrony środowiska ma charakter powszechny, realizowany będzie w latach 2018 – 2029 i dedykowany jest dla potrzeb wsparcia właścicieli domów jednorodzinnych. Drugi program
to realizacja przedstawionej przez szefa rządu w lutym
2018 r. inicjatywy SMOG STOP, zapowiadającej pilotażowe wdrożenie programu wsparcia ubogich energetycznie mieszkańców domów jednorodzinnych, położonych w najbardziej zanieczyszczonych polskich miejscowościach znajdujących się na liście WHO.
Ten drugi program realizowany będzie poprzez nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Jej celem jest stworzenie ram prawnych i finansowych dla realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych,
tj. termomodernizacji jednorodzinnych budynków
mieszkalnych w połączeniu z likwidacją lub wymianą
wysokoemisyjnego źródła ciepła na takie, które spełnia

standardy emisyjne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej, adresowanych do rodzin, u których występuje problem tzw. ubóstwa energetycznego. Projekt ustawy był
już przedstawiony na Komitecie Stałym Rady Ministrów,
a jego przyjęcie przez Rząd jest planowane do końca
września 2018 r.
Ustawa ta definiować będzie schemat współpracy, który
stosowany będzie dla potrzeb zwalczania ubóstwa energetycznego i działań na rzecz poprawy jakości powietrza
w miastach z listy Światowej Organizacji Zdrowia, które zamieszkuje mniej niż 100.000 mieszkańców. Zgodnie z zapowiedziami Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze miasta z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, w których mieszka
więcej niż 100.000. mieszkańców, zostaną objęte indywidualnym trybem postępowania z uwagi na złożoność
i niestandardowość skutecznej interwencji, jaka musi zostać wypracowana w ich przypadku. Ustalenie szczegółowych planów działań antysmogowych realizowanych
przez rząd, marszałków poszczególnych województw
oraz władze ww. miast dokonane zostanie po przeprowadzeniu szerokich konsultacji z samorządami lokalnymi oraz z udziałem lokalnych organizacji pozarządowych
zajmujących się kwestią jakości powietrza w tych miejscowościach.
Definiowanie potrzeb, które powinny zostać zaspokojone w ramach indywidualnych strategii wsparcia miast
powyżej 100.000 mieszkańców, odbywało się w trakcie spotkań Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds
programu Czyste Powietrze z władzami śląskich miast
umieszczonych na liście WHO. Właśnie w trakcie tych
prac przedstawiciele władz śląskich miast zgodnie wska-
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zali na brak realnych i efektywnych instrumentów
wsparcia dedykowanych dla termomodernizacji wielorodzinnych budynków komunalnych. Z informacji przekazywanych przez przedstawicieli tych miast wynikało,
że potrzeb tych nie zaspokaja w szczególności Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, a instrumenty proponowane przez Fundusz Termomodernizacji i Remontów nie są atrakcyjne dla gmin w przypadku konieczności termomodernizacji komunalnego
zasobu mieszkaniowego.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii przy współpracy z Instytutem Jagiellońskim, NFOŚiGW i BOŚ podjęło się rozmów z przedstawicielami samorządów ośmiu miast na
Śląsku (Bielsko-Biała, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Tychy, Rybnik, Sosnowiec, Zabrze), w których
mieszka powyżej 100. 000 osób. Ich efektem było zorganizowane 22 czerwca 2018 roku w Warszawie seminarium, podczas którego dyskutowano na temat skutecznego narzędzia, które pozwoliłoby na finansowanie
termomodernizacji wielorodzinnych budynków komunalnych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ww.
miast, branży ciepłowniczej, a także instytucji finansowych. Wyniki rozmów zostały przedstawione w poniższym opracowaniu.

Potencjał termomodernizacji wielorodzinnych
budynków komunalnych
Władze samorządowe podejmują działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Jednak mimo m.in. dofinansowań do wymiany źródeł ciepła problem smogu nie znika z krajobrazu śląskich ulic. Istotnym problemem są będące własnością miast wielorodzinne budynki komunalne, które najczęściej są opalane indywidualnymi piecami i często nie posiadają termoizolacji.
Obecnie na Śląsku inwestycje związane z termomodernizacją mogą być realizowane w oparciu o środki z:
• Funduszu Termomodernizacji i Remontów, którego
celem jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli
budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe;
• Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(POiŚ)
◦ działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji
na terenie województwa śląskiego”;
• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
◦ działania 4. „Efektywność energetyczna, odnawialne
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”;
• środków własnych samorządów.
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Wykres 1. Liczba budynków komunalnych (ogółem)
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Miasta mogłyby efektywnie walczyć o czyste powietrze, ale zdaniem przedstawicieli ich władz mają ograniczony dostęp do finansowania kosztownych inwestycji w termoizolację budynków komunalnych. Najwięcej tego rodzaju obiektów wskazały Katowice – 745 budynków, najmniej miasto Tychy – 26 budynków. Należy zauważyć, że w przypadku Bielska-Białej Zakład Gospodarki Komunalnej wskazał ogólną ilość budynków – 876. W 504 budynkach (podanych na
Wykresie 1) znajdują się lokale mieszkalne, dodatkowo w zasobach miasta pozostają 372 budynki – to obiekty przynależne, pomocnicze i użytkowe (np. pomieszczenia gospodarcze, komórki, szopki, garaże).
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Wykres 2. Liczba budynków komunalnych, które wymagają termomodernizacji
wraz z wymianą źródeł ciepła lub podłączenia do sieci ciepłowniczej
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Źródło: Opracowanie własne

Przed największym wyzwaniem związanym z termomodernizacją budynków
wraz z wymianą źródła ciepła i podłączeniem budynków do sieci ciepłowniczej stoi Zabrze, gdyż budynki te stanowią aż 98,23% ogółu budynków komunalnych. Według danych przedstawionych przez Gliwice budynki kwalifikowane do termomodernizacji i podłączenia do sieci ciepłowniczej stanowią 78,7%
ogółu budynków komunalnych. W przypadku Sosnowca jest to 77,9%, Rybnika – 70,1%, Katowic – 68,05%, Dąbrowy Górniczej – 37,6%, a miasta Tychy
– 30,7% (Wykres 2).
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Wykres 3. Liczba budynków komunalnych, które wymagają termomodernizacji
bez konieczności wymiany źródeł ciepła lub są podłączone do sieci ciepłowniczej
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Źródło: Opracowanie własne

Najwięcej budynków komunalnych wymagających termomodernizacji bez potrzeby wymiany źródła ciepła znajduje się w Sosnowcu. Najmniej takich budynków posiada Rybnik, Tychy oraz Dąbrowa Górnicza (Wykres 3).
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Wykres 4. Liczba budynków komunalnych poddanych termomodernizacji
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Źródło: Opracowanie własne

Najwięcej budynków komunalnych, które zostały objęte projektami termomodernizacyjnymi, znajduje się w Sosnowcu – jest ich 66. W Gliwicach poddano modernizacji 56 budynków, w Rybniku – 51, w Katowicach – 32, w Tychach
– 17, w Zabrzu – 12, w Bielsku-Białej – 7, a w Dąbrowie Górniczej – 3 (Wykres 4).
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Wykres 5. Liczba budynków komunalnych, które zostały wybudowane w nowej
technologii (z ociepleniem)
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Źródło: Opracowanie własne

Miasta podejmują również inwestycje w nowe budynki komunalne, które spełniają standardy związane z termomodernizacją. Okazuje się, że najwięcej takich budynków obecnie mają Gliwice – 17. Na drugim miejscu uplasowała się
Dąbrowa Górnicza i Katowice – miasta wybudowały po 3 nowe, ocieplone budynki. Bielsko-Biała postawiła 2 takie budynki, natomiast Rybnik, Sosnowiec
i Tychy dotychczas nie zainwestowały w nowy budynek komunalny z odpowiednią termomodernizacją.
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Potrzeby inwestycyjne samorządów w termomodernizację budynków komunalnych wymagają znaczących
nakładów finansowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokryć. Potrzebny jest kompleksowy model
wsparcia tego rodzaju projektów. Teoretycznie środki
mogłyby pochodzić ze wspomnianego Funduszu Termomodernizacji i Remontów, który przewiduje możliwość wspierania termomodernizacji budynków komunalnych. Niewykluczone, że formuła dofinansowania tego rodzaju inwestycji z dotychczasowego źródła
się wyczerpuje, ponieważ obserwowana jest tendencja
coraz mniejszego zainteresowania ze strony spółdzielni czy wspólnot w sięganiu po środki z tego Funduszu.
Duże zapotrzebowanie jednego miasta może wyczerpać środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów.
W kontekście zgłaszanych przez miasta potrzeb nie jest
możliwe, aby sfinansować wszystkie potrzeby modernizacyjne, w tym te dotyczące budownictwa komunalnego. Tym bardziej, że jak wynika z ankiet przeprowadzonych przez Bank Ochrony Środowiska wśród samorządów, na pytanie co najbardziej przeszkadza samorządom w tym programie, najczęściej uzyskiwano odpowiedź: zbyt niskie dofinansowanie i brak możliwości pozyskania środków dla zasobów komunalnych.
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Na podobne przeszkody wskazuje Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Organizacja ta wskazuje na problem z właściwym wykorzystaniem środków dedykowanych na walkę z niską emisją. Jako przykład przytaczane jest działanie 1.7 w ramach POiŚ – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Przyjęte rozwiązania w zakresie linii demarkacyjnej powodują, że wnioskodawcami w ramach tego działania nie mogą być jednostki samorządu terytorialnego. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej zauważa, że jako Samorządowy Zakład
Budżetowy nie może skorzystać bezpośrednio ze środków unijnych z 1.7 POiŚ. Wskazano, że MZBM realizuje
przedmiotowe inwestycje wyłącznie z własnych środków. Ponadto przedstawiciele lokalnych władz zwracali również uwagę na to, że w RPO Województwa Śląskiego brakuje wsparcia dla projektów dotyczących
wielorodzinnych budynków mieszkaniowych za wyjątkiem mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego
i chronionego oraz mieszkań komunalnych udostępnianych na szczególnych warunkach. Stąd też uzasadnione w ocenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu
Centralnego Województwa Śląskiego wydawałoby się
przeniesienie niewykorzystanej alokacji z działania 1.7
POiŚ na lata 2014–2020 do alokacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL 2014–2020 z możliwością
wykorzystania wsparcia w formie bezpłatnej dotacji.
Jednakże relokacja środków nie pozwoli na pełne zaspokojenie potrzeb zgłaszanych przez władze samorządowe. Stąd też pojawia się również postulat utworzenia w ramach Programu Czyste Powietrze osobne-
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go poddziałania, z którego środki byłyby przeznaczone na dotacje dla termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, zlokalizowanych
na obszarze śląskich miast najbardziej dotkniętych problemem zanieczyszczenia powietrza.
Mimo ograniczeń miasta próbują wypracować własny model realizacji inwestycji, tak jak zrobiły to Gliwice. Miasto jest beneficjentem uzyskanej pożyczki. Następnie w ramach programu udziela ono dotacji na poziomie 80%
kosztów kwalifikowanych, które są przeznaczane dla mieszkańca. Środki jednak są wypłacane po zakończeniu prac na wniosek operatora. Przed rozpoczęciem prac w drodze przetargu wyłaniany jest inspektor nadzoru, którego zadaniem jest odbiór, kontrola prac, zgłoszenie ich wykonawcy, a także szkolenia dla wykonawców. Wybierany jest także operator, który prowadzi i rozlicza zadania w imieniu miasta na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw – udziela im wsparcia. Mieszkaniec dokonuje wyboru wykonawcy, który realizuje zadanie. Między wykonawcą, inwestorem i operatorem
w imieniu miasta jest podpisywana umowa trójstronna. Inwestor wpłaca wykonawcy 20% wartości kosztorysowej przed rozpoczęciem prac. Następnie
po uzyskaniu od operatora informacji o zakończeniu prac miasto wypłaca dotację.
Finansowanie w ramach środków oznacza pomoc zwrotną na zasadzie pożyczki. Wobec czego miasto zadłuża się w celu realizacji zadań termomodernizacyjnych. W trakcie dyskusji postulowano, by budownictwo komunalne
miało prawo do bezzwrotnych dotacji. Przedstawiciele spółki Tauron Ciepło
podkreślali, że bez dofinansowania inwestorzy nie są skłonni podjąć decyzji o inwestycji. W tym celu zaproponowali model hybrydowy, a więc z dotacji udzielanych ze środków NFOŚiGW i poszczególnych WFOŚiGW oraz POiŚ
pokrywane by było do 85% kosztów kwalifikowanych, a także z pomocą preferencyjnej pożyczki z Banku Ochrony Środowiska, która pokrywałaby wkład
własny.
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Taki model w założeniu miałby mieć szeroki zakres finansowania i obejmowałby jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie, wspólnoty, indywidualnych właścicieli budynków wielorodzinnych czy Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Ponadto powinien on uwzględniać termomodernizację
i wymianę źródeł ciepła. Preferencje miałyby uzyskać przyłączenia do sieci
ciepłowniczej tam, gdzie jest to uzasadnione technicznie i ekonomicznie. Kluczowe jest dofinansowanie wewnętrznych instalacji umożliwiających odbiór
ciepła systemowego czy dofinansowanie budowy indywidualnych bądź grupowych węzłów cieplnych. Gaz i energia elektryczna powinny być dofinansowane w sytuacji, gdy nie ma możliwości ekonomicznych czy technicznych
podłączenia do sieci ciepłowniczej. Z kolei kwota dofinansowania powinna
być uzależniona od ilości mieszkań w budynku, a przyszły instrument powinien przewidywać szeroki katalog kosztów kwalifikowanych, m.in. dokumentacji czy robót budowlanych.
Wniosek następnie trafiałby do WFOŚiGW, gdzie następowałaby ocena formalna i merytoryczna. W przypadku gdy potencjalny odbiorca w ramach
wniosku składałby zapotrzebowanie na pożyczkę z BOŚ, to wniosek również
byłby kierowany do BOŚ w celu oceny. Później zostałaby podpisana umowa
o dofinansowanie, a jej stroną byłby właśnie WFOŚiGW.
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Od czego uzależnić
wysokość wsparcia?
Mówiąc o modelu realizacji inwestycji oraz sposobie
ich finansowania, należy również określić, na jakich
warunkach środki mogłyby zostać pozyskane. W trakcie dyskusji pojawiła się propozycja powiązania wysokości dofinansowania między innymi z wiekiem budynków komunalnych. W przypadku Katowic 83% stanowią budynki wzniesione do 1945 roku, z czego 24% to
budynki 100-letnie, w tym wpisane do Śląskiego Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, Gminnego Rejestru
Zabytków lub znajdujące się w strefach ochrony konserwatorskiej. Jak podkreślają Katowice, w wielu przypadkach budynków niemożliwa jest wyłącznie wymiana źródeł, niezbędny jest gruntowy remont i termomodernizacja, ewentualnie – wyburzenie. Według
ostrożnych szacunków Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach koszt termomodernizacji wraz z wymianą systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych należących do
gminy Katowice wyniesie 1,2 mld złotych. KZGM wska-

zał, że dotychczas nie korzystał ze środków Funduszu
Termomodernizacji i Remontów z uwagi na mało korzystne warunki finansowania. Zdaniem uczestników
spotkania wiek budynku nie powinien być brany pod
uwagę przy pracach modernizacyjnych i/lub wymianie
źródła ciepła. ZGM w Bielsku-Białej zauważył, że można przyjąć, iż najstarsze budynki położone w ścisłym
centrum danego miasta w znacznej koncentracji szkodzą najbardziej ze względu na przestarzałe i niespełniające norm źródła ciepła. Jednakże – jak podkreśla
w odpowiedzi Urząd Miasta Katowice – z racji wyznaczonych działań związanych z likwidacją lokalnych źródeł opalanych paliwem stałym wiek budynku nie powinien być brany pod uwagę. O szerokim spectrum wieku
budynków mówiły także Tychy. Jeżeli jednak wiek byłby jednym z kryteriów branych pod uwagę, właściwym
rozwiązaniem wydaje się być przyjęcie wartości progowych odpowiednio dla każdego wieku budynków. Dąbrowa Górnicza zaleca, by przyjęcie wartości progowych dla wieku budynków uwzględniało większą ilość
finansowania dla bardzo starej zabudowy – starszy budynek może generować większe koszty termomodernizacji. Bank Ochrony Środowiska dodaje, że obok maksymalnego progu należałoby także wskazać minimalny wiek budynków, ewentualnie „powiązać możliwość
wykonania termomodernizacji od spełniania przez budynek norm określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Opinia jednostek samorządowych pokrywa się z opinią spółki Tauron Ciepło.

17

Termomodernizacja budynkÓw wielorodzinnych r a p o r t

W trakcie rozmów z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwem
Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiciele śląskich samorządów zwracali również uwagę na konieczność przeanalizowania zasadności uzależnienia
wysokości wsparcia od ilości mieszkań objętych najmem socjalnym w budownictwie komunalnym. Problemem dla samorządów staje się przede wszystkim najem lokali socjalnych, których lokatorzy mają problemy z regularnym
płaceniem czynszów. To z kolei przekłada się na spadek wpływów do budżetów miejskich i w efekcie mniejszą zdolność samorządów m.in. do realizacji inwestycji w termomodernizację budynków. Na problem wskazywały Katowice, które spośród biorących udział w spotkaniu miast ze Śląska posiadają największą liczbę budynków komunalnych. Zdaniem Banku Ochrony Środowiska sposobem na rozwiązanie trudności związanych z płatnością czynszów
za lokale socjalne mogłyby stać się dodatkowe dofinansowania. Natomiast w
przypadku budynków, w których jednocześnie są lokale komunalne i socjalne,
premia mogłaby być ważona udziałem np. powierzchni mieszkań socjalnych,
z tym jednak zastrzeżeniem, że kryterium udziału lokali socjalnych może być
brane pod uwagę, jednak nie powinno być najważniejszym kryterium decydującym o systemie wsparcia. Z kolei według Tauronu dofinansowanie do termomodernizacji powinno być uzależnione przede wszystkim od ogólnej liczby lokali w budynkach, wyposażonych w piece i kotły węglowe, powierzchni użytkowej danego obiektu oraz stanu technicznego. Czynnikiem, który powinien być brany pod uwagę, jest poziom zamożności danej jednostki samorządowej.
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Przeszkadza biurokracja
Bez możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania poszczególne samorządy mogą mieć
problemy z realizacją inwestycji w termomodernizację. Sytuacji nie ułatwia skomplikowana procedura
ubiegania się o takie środki. Zawiłość dokumentacji i
skomplikowanie procedur zniechęca do aplikowania
o środki. Wobec czego wniosek powinien być możliwie jak najprostszy, aby w jak największym stopniu
likwidować powstałe dotychczas bariery administracyjne. Obecnie, aby móc sięgnąć po unijne fundusze, wymagane jest wypełnienie złożonej dokumentacji. Zdaniem samorządów jej uproszczenie spowodowałoby, że coraz więcej wspólnot mieszkaniowych
aplikowałoby o środki. Nadmierność i zawiłość dokumentacji wpływa również na tempo rozpatrywania

wniosków o dofinansowanie. Często zdarzają się sytuacje, kiedy to wniosek o dofinansowanie powraca z
WFOŚiGW z uwagami i poprawkami, co wydłuża całe
postępowanie i ogranicza przewidywalność procesu
planowania inwestycji.
Podobne problemy samorządy dostrzegają w przypadku aplikacji o środki z RPO Województwa Śląskiego w ramach działania 4.3. Zdaniem przedstawicieli Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego zdarzają się sytuacje, że od
momentu złożenia wniosku do sygnowania umowy
o dofinansowanie do termomodernizacji mija około 6 miesięcy. Jest to zdecydowanie zbyt długa procedura. Jeżeli nałożymy na to opóźnienia związane
z rozbudową sieci ciepłowniczej spowodowane m.in.
kwestiami własnościowymi terenów, przez które
miałaby przebiegać nowa infrastruktura liniowa, to
trudno jest mówić o skutecznej walce z zanieczyszczeniami powietrza.
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Potrzeba
holistycznego podejścia
Sektor ciepłownictwa posiada możliwość realnego wpływu na redukcję emisji smogu. Jego wysiłki powinny wspierać działania związane z termomodernizacją wszystkich wielorodzinnych budynków, a także mieć charakter kompleksowy i obejmować poniższe obszary:
1. zmiana prawa, które ułatwiłoby podłączanie kolejnych budynków do ciepła systemowego,
2. zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego i merytorycznego,
3. działania edukacyjne.
W przypadku warstwy legislacyjnej zasadniczym celem przedmiotowych
zmian powinno być zapewnienie priorytetu dla ciepła systemowego w sytuacji, gdy spełnione są warunki techniczno-ekonomiczne dla takich przyłączeń. Obecnie dostęp do ciepła systemowego jest ograniczony. Korzysta z niego tylko 60% budynków. W Polsce jest jednak wiele regionów, które potrzebują natychmiastowej poprawy jakości powietrza. Jednak z przyczyn technicznych i ekonomicznych nie wszędzie istnieje możliwość podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej. Wówczas należałoby przeanalizować, czy istnieje możliwość podłączenia np. do sieci gazowej lub elektrycznej, aby umożliwić ogrzewanie z wykorzystaniem alternatywnych rozwiązań.
Za emisję smogu w Polsce odpowiadają głównie indywidualne źródła, w których spalane są paliwa o niskiej jakości. Sama wymiana wyłącznie źródła ciepła grzewczego pozwoli na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, ale nie spowoduje, że ogrzewanie budynków będzie efektywne. Bez
zapewnienia odpowiedniej termoizolacji budynków ciepło produkowane z jakiegokolwiek źródła jest tracone.
Wobec czego powinny być podejmowane aktywne działania na rzecz eliminowania źródeł niskiej emisji i podłączenia się do liniowej infrastruktury ciepłowniczej. Proponowane regulacje Kodeksu urbanistyczno-budowlanego
zawierają zapis, z którego wynika, że każdy obiekt powinien zostać przyłączony do sieci ciepłowniczej, o ile jest taka możliwość. Jednak proces legislacyjny wydłuża się, przez co odpowiednie przepisy nie mogą wejść w życie. W tym kontekście warto przeanalizować możliwość przeniesienia tego
typu zapisów do ustawy właściwej merytorycznie, która aktualnie znajduje się w procesie legislacyjnym, bądź nowelizacji, która może zostać szybko uchwalona. Istotna wydaje się również konieczność skorelowania różnych
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przepisów dotyczących podłączania do ciepła systemowego, m.in. prawa energetycznego i prawa budowlanego w zakresie zapewnienia przyłączy do sieci ciepłowniczej. Ponadto kluczowym elementem jest implementacja systemowych rozwiązań prawnych regulujących stany prawne technicznej infrastruktury liniowej, w tym przypadku sieci ciepłowniczych oraz rozwiązań umożliwiających ich efektywny rozwój. Niestety w świetle obecnie obowiązującej legislacji z takich rozwiązań nie może skorzystać sektor ciepłowniczy, co w konsekwencji wpływa na opóźnienia w realizacji podłączeń budynków do sieci. Dotychczas próby
ustawowego i całościowego uregulowania każdego rodzaju technicznej infrastruktury liniowej okazywały się
nieskuteczne. Jedną z możliwości rozwiązania sytuacji
mogłoby być przygotowanie i przyjęcie specustawy dla
sieci ciepłowniczych. Przyśpieszyłoby to inwestycje, ale
również pozytywnie wpłynęłoby na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji.
Ważne jest także zapewnienie źródeł finansowania publicznego, które umożliwiłyby realizację kosztownych
inwestycji związanych z rozwojem sieci ciepłowniczej,
a także termomodernizacją budynków. Chodzi zarówno o środki krajowe, jak i te pochodzące z funduszy europejskich. W tym kontekście istotne jest, aby potencjalny inwestor mógł skorzystać jednocześnie z kilku
źródeł finansowania, czyli środków przewidzianych zarówno w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla danego województwa, jak i z Programu Infrastruktura i Środowisko, a także z dotacji bądź kredytów z NFOŚiGW, czy preferencyjnych kredytów z Banku Ochrony Środowiska. Niewykluczone, że w najbliższej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata
2021–2027 powstanie również program dedykowany

walce ze smogiem. Istotne jest, aby dzięki wspomnianym środkom możliwe było także współfinansowanie budowy węzłów cieplnych, sfinansowanie remontu budynków, a także zamontowanie w nich odpowiedniej instalacji odbiorczej. Obecnie koszty jej wymiany
ponosi potencjalny odbiorca. Według wyliczeń spółki Tauron Ciepło koszty wymiany instalacji wewnętrznych w 1300 budynkach, które spółka zamierza podłączyć do sieci, wynoszą ok. 468 mln złotych. Nawet przy
założeniu, że spółka wzięłaby na siebie ciężar pokrycia
tych kosztów, to ze względu na skalę wydatków nie będzie w stanie ich ponieść. Jednak w sytuacji, gdy przedsiębiorstwa ciepłownicze zostałyby w formie ustawowej bądź innej zobligowane do realizacji określonych
inwestycji niewykluczone, że gdy nakłady przekroczą
przychody, możliwość pozyskania odpowiednich środków mogłyby mieć także spółki ciepłownicze. Z drugiej
strony takie rozwiązanie mogłoby generować pewne
ryzyka. Tego rodzaju podłączenia muszą być warunkowane możliwościami ekonomiczno-technicznymi. Brak
ich zapewnienia skutkowałby również bardzo negatywnymi konsekwencjami dla odbiorców ciepła, a w kontekście walki ze smogiem efekt byłby odwrotny do zamierzonego.
Warto również zaznaczyć, że do powodzenia programu
walki z niską emisją potrzebne jest wsparcie ze strony społecznej. Jeżeli wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, mieszkańcy nie będą mieli świadomości zasadności realizowania inwestycji termomodernizacyjnych,
to nawet przy zapewnieniu odpowiednich środków czy
rozwiązań legislacyjnych mogą być one niezwykle trudne do wykonania. Ważne jest, aby budowanie wspomnianej świadomości odbywało się systematycznie
i konsekwentnie na różnych poziomach decyzyjnych
oraz posiadało charakter uzupełniający.
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podsumowanie
Smog, który zimą spowija ulice polskich miast, jest istotnym problemem, który powinien być rozwiązany systemowo na różnych poziomach szczebla decyzyjnego. Wiele regionów w Polsce odczuwa negatywne konsekwencje środowiskowe zanieczyszczeń powietrza. Mimo uruchomianych programów rządowych wspierających walkę ze smogiem poprzez dofinansowanie termomodernizacji i wymianę wysokoemisyjnych źródeł działania podejmowane
przez samorządy mają ograniczony wymiar i potrzebują wsparcia, zarówno
w warstwie legislacyjnej, jak i finansowej. Jednak muszą być one prowadzone w sposób kompleksowy i skoordynowany. Analiza danych przedstawionych przez przedstawicieli władz samorządowych wskazuje, że brakuje stabilnych i odpowiednio wysokich źródeł finansowania, które pozwolą na planowanie i realizowanie inwestycji. Samorządy wskazują, że w przypadku środków unijnych problemem jest ograniczona grupa beneficjentów mogących
po nie sięgnąć. Miasta mogą efektywniej walczyć ze smogiem, ale potrzebują
w tym celu odpowiednich narzędzi. Dzięki nim i rosnącej świadomości mieszkańców o zagrożeniach, jakie powodują zanieczyszczenia powietrza, istnieje
możliwość, aby wykreować instrumenty, które będą mogły zostać wdrożone
w skali całego kraju.
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REKOMENDACJE
Na podstawie przeprowadzonej dyskusji z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, spółek
ciepłowniczych oraz instytucji finansowych na temat

skutecznego narzędzia, które pozwoliłoby na finansowanie termomodernizacji wielorodzinnych budynków
komunalnych dla Śląska, zespół Instytutu Jagiellońskiego rekomenduje:

• Zwiększenie nakładów na Fundusz Termomodernizacji i Remontów oraz
restrukturyzacja instrumentów wsparcia w sposób adresujący możliwość
efektywnego pozyskiwania środków na termomodernizację wielorodzinnych budynków komunalnych.
• Poszerzenie listy beneficjentów środków w ramach poddziałania 1.7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 – „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim” oraz działania 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego
(RPO) Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”, które powinny być źródłem finansowania planów działań dotyczących termomodernizacji wielorodzinnych budynków komunalnych i
wymiany źródeł ciepła na terenie województwa śląskiego, o jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
• Całościowe spojrzenie na termomodernizację i uwzględnienie w kosztach kwalifikowanych kosztów związanych z dostosowaniem instalacji wewnętrznych, ponieważ ich montaż należy do odbiorcy, którego w wielu
przypadkach nie stać na pokrycie tak wysokich kosztów.
• Zwiększenie kwoty objęcia dofinansowaniem i uzyskanie go w formie bezzwrotnej dotacji, np. w wysokości minimum 50% kosztów kwalifikowanych, jednolitych dla każdego typu inwestycji.
• Likwidację wymogu finansowania termomodernizacji kredytem bankowym. Ponadto warto przeanalizować możliwość uwzględnienia tych
wnioskodawców, którzy podejmują inwestycje ze środków własnych, z
wykorzystaniem funduszy unijnych lub innych form finansowania.
• Wprowadzenie stałości dofinansowania projektów termomodernizacyjnych, ponieważ umożliwiłoby to samorządom planowanie inwestycji z odpowiednim wyprzedzeniem. Co prawda w przypadku poddziałania 4.3.4
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„Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej” w ramach RPOWŚ możliwe było pozyskanie
środków na termomodernizację budynków komunalnych, ale był to jedyny konkurs w całej perspektywie finansowej.
• Wydłużenie terminów składania wniosków o dofinansowanie ze względu na złożoność i czas pozyskania dokumentów wymaganych do złożenia
aplikacji.
• Nieuzależnianie dofinansowań do termomodernizacji budynków komunalnych od ilości mieszkań socjalnych, a także wieku tych budynków.
• Uproszczenie procedury składania wniosków poprzez zmniejszenie ilości wymaganych załączników. Uproszczenie analiz kosztów i korzyści oraz
analizy oddziaływania na środowisko.
• Skrócenie procesu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach
środków unijnych z obecnych ok. sześciu do trzech miesięcy. Będzie to z
kolei wymagało zatrudnienia dodatkowych osób do obsługi wniosków.
• Wsparcie doradcze dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie
w zakresie interpretacji przepisów prawa oraz regulacji procedur składania wniosków o dofinansowanie rozszerzone o szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
• Prowadzenie przez lokalne podmioty programów edukacyjnych dla społeczeństw uświadamiających korzyści i istotę wynikające z termomodernizacji budynków komunalnych. Warto również rozważyć prowadzenie
kampanii informacyjnych z użyciem np. lokalnych mediów.
• Kompleksowe podejście do zagadnienia likwidacji niskiej emisji poprzez
odpowiednie zmiany prawne. Wskazane byłoby szybkie wprowadzenie na
poziomie ustawowym rozwiązania obligującego do podłączania do sieci
ciepłowniczej wszędzie tam, gdzie istnieją ku temu ekonomiczne i techniczne możliwości. Celowe jest również wyeliminowanie aktualnie istniejących rozbieżności prawnych utrudniających podłączanie do sieci (przykład: uregulowania prawa energetycznego w zakresie podłączania do sieci a prawo budowlane znoszące w praktyce obowiązek stosowanych analiz wymaganych pierwszą ustawą).
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