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W żWiązłuz UcĘaĘ nr 13/19 RadV osiedla Warszewo ż dria § libca 2019 r- W sorawie
apelu do Plezydenta MiasrJ iRady Miasta sżczecin o prżyjęcie rezolucji o Klimatycznym stanie
WYj'ątkoWYm iżoboWiążaniemsię do emisji co, informuję, iż Gmina Miasto szcżecin podjęla szereg
działań w zmierzających do popraWy jakości powietrza,

Według strate8ii Rozwoju Miasta sżczecina, a także ż8odnie ż marką miasta sżczecin Floating Garden
2050 proces rouwoju społeczno gospodarcżego Gminy Miasto sżczecin ma cżynić Bo atrakcyjnym

miejscem do źycia i pracy - Wspólnotą miesżkańcóW Wykorżystującą do trwaiego .ożWoju dżiedżictwo
kulturowe, Walory środowiska prżyrodnicze8o oraż nadbaltyckie i nadodrzańskie potożenle,

W celu prżeprowadzenia analiży stanu W żakresie żużycia enertii iemisji 8azóW ciep|arnianych na
obsżarże Gminy Miasto szczecin, określenia dzialań zmieraających do zmniejszen|a €misji
zanieczysżczeń do powietrza, redukcji żużycia ener8ii, zwiększenia Wykorżystania źródet
odnaWialnych oraz o8raniczenia emisjigazóW cieplarnianych Wraż z ekonomiczno-ekologiczną oceną
lch efektywności, dnia 27 paźdżiernika2o15 r. Rada Miasta szc2ecin podjęta UchWałę
xll/27Ą/75
^.
W sprawie przyjęcia iWdrożenia do realizacjj Planu Gospodarki NiskoemisY.jnej dla Gminy
Miasto

sżcżecin,Przedmiotowy Plan powstał W ramach realiżowaneBo prżez ssoM opracowania pn,
,,Zinte8rowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej szczecińskiego obszaru Metropolitalnego''
obejmul'ące8o opracowanie dokumentóW strategicznych dla 12 gmin, W tyń dla Gminy Miasto
szcżecin

W kontekście Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz je8o realizacji nakreślono następującą wizję dla
Gminy Miasto szcżecjn, zWiążaną z szeroko rozumianym zagadnieniem ochrony środowiska

i realizacją zadań na

WszYstkich szcżeblach zarządzania mjastem szcżecin: Miasto szczeci. jako
członek szcżecińskie8o obsza.U Metropolitalne8o jest l]derem działań na rzecz pop.awy jakości
powletrża, w tyrn róWnież racjonalnego zUżycia energii, wYkorżystanja technolotii ni5koemisyjnych

oraż odnawialnych Źródeł enel8]i, Procesowi rozwol'U Gminy Miasto szczecin mu5i towarżysżyć
Wysoki Wzrost poziomL] źycia rnieszkańcÓW, W czystej pżestrżeni, Wykorżystującej potencjały
środowiska przyrodnicże8o, ż dostępeń do Wysokiejjakości technologii na r2ec2 roz\łoju gospodarki
prżyjażnejśrodoWisku. szczecin ma byĆ nie tylko 5pójną Wewnętrżnie strukturą przestrzennof!nkcjonalną, o spraWnych i rozbLJdowanych powiążaniach z otoczeniem żeWnętrznym; ma być także
zdrowYm miejscem do życia, 7 którym mieszkańcy identYfikują 5ię i W którym chcą mieszkać

ipracować,
W poWyższym dokurnencie okreś]ono cele dotyczące prżede wszystkim o8raniczenia żanieczyszcżeń
do powietrza, popróWy jakości poWietrża oraż efektywne8o zarządżanie energią na terenie miasta,
Dla osią8nięcia celóW Miasto podjęło dżidłania zWlclane m,in. z:
1. o8ranicżeniem niskiej emisji poprzez Wymianę starych, niskosprawnych kotlóW, W który.h
5pa]ane jest paliwo stale (Węgiel) na nowoczesne kotly Wysok ej spraWności lUb Włącżenie
budynków do istniejące]'sieci cieplnej oraz termomoderniżację budynkóW, W klórych

dokonano WymianY źródeł ciepła W celu żWięksżenia ich efektywności energetycznej,
W 2014 r. Miasto sżczecin prżystąpiłodo pro8ramu NFoŚiGW iWFoŚiGW pod nazwą
,,Poprawa jakości powi€trża, Likwidacja niskiej emisji Wspierająca wżrost efektywności
energetycżnej irozwÓj rozprosżonych odnawialnych Źródeł energii, KAWKA", W ramach
pro8ramu zostaiy zgło5żoneinwestycje żmierżające do ogranicżenia zanieczysżcżeń do
poWietrza tj.] pyły PM10 i PM 2,5, tlenk] sarki iazotu, dWUt]enek Węgla, b(a)P r"V zaklesie
ljkWidacji, moderni?acji źródeł ciepła, Realizacja prżedsięWzięć zaWańych We Wniosku do
Pro8ramu Kawka przYczYniła się do redukcji co? o ok.41,1%. W ramach przedmiotowe8o

- 2018 żmodern]zoWano źródla ciepła W 595 lokaliżacjach na terenie
miasta szcżecin, prżeprowadzono róWnieź termomodernizacje ok, 50 budynkóW
wielorodzinnych. od ażerwca 2018 r, Gmina Miasto sżcżecinrealizuje Pro8ramu MEWA,
które8o celem jest dotowanie przed5ięWzięć pole8ójących na moderniżacji systemu
Programu W latach 2014

ogrżeWania tj. na trwałej ikWidacji Źródeł ciepła opalanych materiałem WĘ8|owym i montaż
W to miejsce źródeł ciepła proekologicznych, Pro8ram reali2oWany jest na podstaWi€ Uchwaiy

Nr xlx/1167/18 Rady Miasta szcżecin ż dnia ż4_04.2018l. W sprawie określenia żasad
udzie]ania dotacjiceloWych z budżetu Miasta sżcżecinna zadania służące och.onie powietrza

na terenie Gminy Miasto sżczecin, polegające na 2mianie o8rżewania Wę8lowego

na

proekologiczne- Wielkośćdofinansowania W Programie maksyrnalnie Wynosi maksymalnie do
55% kosztóW kwaIi{ikowanych, W ramach Pro8ramu MEWA od czerwca 2018 r. udzielono
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dotacji na moderniżację źródel ciepła W ok, 160 lokaliżacjach.
oBranicżeniem emisji ż transportu indywidualne8o, m,in, poprżeż: ksżtałtoWanje potrzeb
komunikacyjnych miesżkańcóW, promocję i system zachęt ekonomicznych do korzystania
publicznego i rowerowe8o.
Miasto reguIarnie inWestuje W wymianę taboru autobusoWe8o i tramWajowego. W ostatnich
latach zakupiono ponad 100 nowych ekolo8icznych autobusÓW oraz 28 tramwajóW,

ż transportu

Zmodernizowano i Wybudowano kilometry torowisk. Poprawiając jakośćpojażdóW
i infrastruktury Miasto zachęca mieszkańcóW do korżystania ż komunik3cji miejskiej.
W najbliższych latach do szczecina trafią kolejne nowe pojażdy komunikacji miejskjej.

W sumie W planach rniasta iest zakup ponad 40 nowocżesnvch autobu§ów, a

takźe

modernizacja i kupno blisko 70 tramwajów.

W 2015 r. ukońcżona została budowa szcżecińskie8o szYbkieto Tramwaju. Budowa nowei
trasy tramwajowej pozv/oliła na stworzenie niemal bezko|izyjne8o połączenia pomiędzy
praWo a lewobrzeżem szczecina, W celu żachęcenia kierowcÓW do pozostaWienia
samochodÓW poza centrum miasta ikorzystania z komunikacji miejskiej prży przystanku
tramwajowym ssT ,,Lotnisko" został zrealiżowany parking Park & Ride na ponad 40o
samochodów,

od 2018 r, realiżowany jest róWnież plojekt pn,| ,,Budowa szcżecińskiej Kolei Metropoi]talnej
ż Wykorżysta.iem istniejących odcinkóW linii kolejowych nr 406, 273, 351" w ramach
dzialania 5,2, Rozwój transportU kolejowe8o poża TEN-T ośpriorytetowó V Rozwój
transpo.tu kolejowego w Polsce Pro8ramu operacyjne8o lnfrastruktura i Środowisko 2014,
2020, celem projektu jest utworzenie 8lóWnej osi transportu publicznego na terenie soM
z

Wykorzystaniem istniejącYch linii kolejowych, Projekt pożWoli na utworźenie nowoczesnego

systemU transpońowe8o W soM, opańego na kolei a8lomeracyjnej, uzupełnionego o linie
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autobusowe, które prżejmą funkcję dowozowo-odwozową do iz powstalych WęzłóW
przesiadkowYch i o linie tramwajowe. sKM będzie głóWnym środkiem dowozowYm do
Więksżych miast W soM, spajającym caly ten obszar. Utworuenie Węzłów pażesiadkoWych,
lączących różne Balęzie transpońu ż odpowiednią infrastrukturą towarzy§zącą, zwiększy roię
transportu publicznego W relacji do transportu indywidualnego, Projekt zwiększy ilość
pasażerów kolei miejskiej na obszarze aglomeracji iprzvcżYnia się do zmniejszenia rucht
samochodowego W tym obsżarze,
Ulepszen ern ]optYmaliżacją wdlożone8o sYsternU gospodarki odpadami: minimalizacja iIoŚci
wytwarżanych odpadóW o€z Wp.owadzenje nowoczesnego systemu ich odzysku
i unjeszkodliwiania - W grudfliu 2017 l. zaklad Termiczne8o Unieszkodliwiania odpadóW
EcoGenerator w szczecinie rozpocżął przetwarżanie odpadóW i produkcję energii, BudoWa
instalacji warte]' ponad 700 mln żłwaźnym źródlem czystej ener8ii. Ecoceneratol W skóli
roku !apewnia energię elektryczną 30 tyaiącom osób, cieplną 30 tysiącom mieszkań. Ponadto
EcoGenerator je5t także centrum edukacyjnym pośWięconym ekologii i ochronie środowiska,

Na terenie Ecoceneratora jest ścieżkaedukacyjna, dżięki której Wszyscy żainteresowani
mo8ą zapoznaĆ się ż pźebie8iern procesu prżekszta]cania odpadów W ener8ię, a takŻe
dowiedżieć się, jakie żnaczenie dla ochrony środowiska i nowoczesnei 8ospodarki odpadami
mają spalarnie odpadóW konrunalnych.

Ą-

moderniżacja 8minnej floty pojazdÓW - żgodnie ż Ustawą 2 dnia 11 stycżnia 2018 r.
o elektromobilnoŚci i paljwach alternatywnych, która nakłada nó samorządy od 1 styczn;a
2020 r, obowiązek przekloczenia 10 ploc. udzialU pojazdóW elektrycznvch we flocie
użytkowanych pojazdów Gmina Miasto szczecin modernizuje flotę pojazdóW. Jako pierwsze
m;asto W Polsce spelniło WW. Wyrn68anja dotyczące udżiałLrpoja2dóW elektrycżnych We flocie
użytkoWanYch poiazdów.

Ponadto W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej plżedstawiono harmonogram ru eczowo,finansowy
zawierający konkretne źadania podejmowane W celu o8ranicżenia ener8ochłonności, emisji
dwutlenku Węgla oraz zmniejsżenia zaniecżysżczenia powietrza, Harmonogram rzeczowo - finansowy

określa działania (krótko, średnjo i dlt/goterminowe) żmierżające do osią8nięcia ceióW PGN,
że W5kazaniem instrumentÓW, narżędzi iŹródel ich finansoWania. Harmono8ram Wskazuje:

odpowiedzialnych z3 realizacji oraz terminy realizacji zadań..Jednocześnie naIeźy żażnaczyć,iż Plan
Gospodarki Niskoernisyjnej ma formę otwartą i podleBa aktualizacji, co w konsekwencji prżycżyna się

do rożsżerzenia harmono8ramU rzeczowo - finansowe8o o nowe działania, W związku r tym nowe
dżiałaniau8loszone prżeż lnteresariUsży PGN są przedstaWione W formie intetralnych załącznikóW do
dokumentu. Do dnia d2i5iejsże8o Plan aktualizowany bYi ośmiokrotnie, a harmonoBram rżecżowo,
finansowy na chwilę obecną obejmuje listę 438 żadań (z których 292 to żadania reaiizowane prżez
GMs) ż sektoróW takich jak: budynki Użytecznościpublicznej, miesżkalnictwo, gminna flota pojazdÓW,

transport, ośWietleniepubliczne, prżemysł, handeI, Usłu8i, oZE, 8ospodarka odpadami oraz
ener8etyka/ciepłoWnictWo, Ujęcie W prżedmiotoWym dokumencie inWestycji/żadań 2waązanych
ż 8ospodarką niskoemisyjną umoźliWia jednostkom realiżującym planoWane dżialania, pozYskanie
WspalciaJinansowego ze źródel żewnę!rżnychW Wiel! pro8ramach krajowych
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europejskich.

odwolując się do apelu o prżyjęcie rezolucji o Klimatycznym stanie Wyjątkowym pragnę
poinforrnować, iź W ramach wdrażania rożwiązań mających na cełu rozwiązYwanie problemóW
zwiążanych że żmianami klimatycznymiw dniu 28 maja 2019 r. Rada Miasta szczecin podjęła uchwatę
nr Vll/218/19 w sprawie przyjęcia przeż Radę Miasta szczecin P]anU adaptacji do zmian klińatU dla

Miasta s?cżecin (żWanego dalej MPA), celem lvlPA jest przystosowanie miasta szcżecin do żmian
klimatu, żmniejszenie jego podatńości na zjawiska klimatyczne i ich pochodne przy zmieniających 5ię
Warunkach klimatycżnych oraz żWięksżeniepotencjału do radzenia sobie że skutkami tych zjawiskzmiany kIimatu postrze8ane §ą jako potenc]'alne ryżyko, które należy brać pod uwagę prży tworzeniu

planóW inwestycyjnych miasta, podobnie jak uwż8lędnia się lyżyka o chBraktene
makroekonomicznym, czy 8eopolitycznym- W dokumencie określono kierunki icele działań
niezbędnych do podjęcia W rn]eście w aspekcie zWiększenia jego odporności na zagrozenia

kLim.tYczne _ tzw. działań adaptacyjnych. Dokument prżybliża miasto sżczacin do realizacji ,,żasady

zróWnoważone8o rozwoju", która poWinna bYć punktem Wyjściadla Wszelkich działań
środoWi5kowych, gospodarczych cży spolecżnYch,

Poradzenie sobie

z

poważnymi wyzwaniami ekolo8icżnymi Wyrnaga przemyślanych
W rozwojt] Miasta sżc.ecin, dlate8o też
podjęte zostaly liczne dzialania W celu obniżania stopnia żanieczyszczeń ipodnoszenia jakości
Środowiska, W ostatnich latach Wżrosła także śWiadomość
miesżkańcóW dotycżąca za8adnień

i dłUgofalowych działań, Ekolo8ia ma o8rornne żnaczenie

żwiązanych z dążeniem do życia w czystsżym środowiskt , na co wskazuje przede wsżystkim bardzo
Wysokie żainteresowanie programamj Wspierającymi modernizację Źródet ciepia, Mając
na uWadże
powyższe Miasto W kolejnych latach będzie kon§ekwentnie kontynuowalo podejmowanie
konkretnych działań mających na celu o8raniczan]e emisji żaniecżysżczeń do powietrza,
iym 5amYm

realizując 2alożenia Pro8ramu och

ro ny

środoWiska miasta 5zcżecin.

