
11-ROZPORZĄDZENIE Nr .I07

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia ?:t ~.~.~:0: 2007 r.

w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy

Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr
249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz.
859, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 191, poz. 1374) oraz
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. Nr 115, poz.
1003) zarządza się, co następuje:

§ 1.1.0kreśla się program ochrony powietrza dla strefy Miasta Torunia, o kodzie
4.04.06.63, mający na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu,
zwany dalej "Programem". Toruń zajmuje powierzchnię 117,7 km2, a na km2 przypada 1798
osób.

2. Teren strefy pokrywa się z granicami administracyjnymi miasta Torunia.
3. Obszar objęty Programem, położony jest w centralnej części województwa kujawsko-

pomorskiego.
4. Program został sporządzony w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej.

§ 2. Program określany jest ze względu na stwierdzone przekroczenia poziomów
dopuszczalnych pyłu zawieszonego PMI0.

§ 3.1. W strefie objętej Programem, w punkcie pomiarowym przy ul. Dziewulskiego,
w Toruniu, naruszone zostały następujące standardy jakości powietrza
dla pyłu zawieszonego PM1 o:

1) w roku 2005 stwierdzono 49 przypadków przekroczeń dopuszczalnego poziomu
24-godzinowego jakości powietrza, wynoszącego 50 Jlg/m3, przy dopuszczalnej liczbie
przekroczeń w roku - 35.

§ 4. Emitowany do powietrza atmosferycznego pył PM1 O pochodzi ze źródeł:
1) związanych ze zużyciem paliw na cele grzewcze i bytowe;
2) liniowych związanych z ruchem samochodowym (w tym wtórny unos pyłu);
3) technologicznych;
4) energetycznego spalania paliw w scentralizowanych systemach grzewczych.

§ 5. Podstawowe kierunki działań mających na celu osiągnięcie dopuszczalnych
poziomów pyłu zawieszonego PMl O określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. Działania mające na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów pyłu
zawieszonego PMI0 w strefie, terminy realizacji, koszty i źródła finansowania
poszczególnych zadań określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.



§ 7. Dokwnentację realizacji Programu stanowią:
1) studiwn uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz plany

zagospodarowania przestrzennego;
2) decyzje, których ustalenia wiążą się z osiągnięciem celów programu, w tym

w szczególności:
a) decyzje wynikające z działań mających na celu osiągnięcie dopuszczalnych
b) poziomów pyłu - określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
c) pozwolenia na budowę lub rozbiórkę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektu

budowlanego lub jego części,
d) pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia

zintegrowane,
e) decyzje dla instalacji nie wymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów

lub pyłów do powietrza,
f) decyzje zobowiązujące do wykonywania pomiarów emisji,
g) decyzje wydane w drodze postępowań kompensacyjnych w zakresie emisji pyłu

PM10, dla inwestycji realizowanych na obszarze strefy;
3) zgłoszenia instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, lecz ich funkcjonowanie

związane jest z emisj ą pyłu PM 10;
4) programy związane z ograniczeniem emisji pyłu PMlO na terenie miasta Toruń tworzone

przez jednostki samorządu i inne;
5) protokoły z kontroli realizacji zadań ujętych w załączniku nr 2 i uzyskanego efektu

ekologicznego.

§ 8. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Torunia do:
1) przechowywania przez okres realizacji programu i przekazywania do końca miesiąca po

zakończeniu każdego roku, Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu zestawień
pozwalających ocenić wielkość redukcji pyłu PM10 wskutek rozstrzygnięć, o których
mowaw§ 7;

2) zamieszczania w decyzjach, o których mowa w § 7 pkt 2 lit. b-d i f zobowiązania
operatorów instalacji, a w szczególności inwestorów do stosowania niezbędnych
środków technicznych i organizacyjnych mających na celu przeciwdziałanie wtórnej
emisji pyłu, w szczególności w trakcie prowadzenia prac budowlanych i transportu
materiałów budowlanych;

3) podejmowania działań w celu ograniczenia emisji niezorganizowanej pyłu, której
źródłem jest w szczególności:

a) stosowanie materiałów pylących do utwardzania nawierzchni drogowych
parkingów oraz pylenie podczas sprzątania ulic,

b) spalanie na otwartym powietrzu odpadów pochodzenia roślinnego.

§ 9. Zobowiązuje się Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska do:

1) dostosowania systemu monitorowania jakości powietrza do stanu wnożliwiającego
również ocenę stopnia realizacji Programu;

2) kontroli realizacji poszczególnych zadań naprawczych, ujętych w załączniku nr 2 do
rozporządzenia i uzyskanego efektu ekologicznego;

§ 11. Uzasadnienie do Programu zawierające zakres określonych
zagadnień zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.



§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.





Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr
129, poz. 902 i Nr 170, poz. 1217) nałożyła na wojewodę obowiązek określenia, w drodze
rozporządzenia, programów ochrony powietrza dla stref, w których poziom choćby jednej
substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji.

Na podstawie "Czwartej rocznej oceny jakości powietrza województwa kujawsko-
pomorskiego za rok 2005", opracowanej przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska dla substancji takich jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu,
tlenek węgla, pył zawieszony PMI0, benzen, ołów oraz ozon, strefa miasto Toruń została
zakwalifikowana do klasy C tj. klasy, w której poziom stężeń przekracza wartość
dopuszczalną, dla kryterium ochrony zdrowia, co stało się podstawą do opracowania
naprawczego programu ochrony powietrza. Ponadnormatywne stężenia stwierdzono w
przypadku pyłu zawieszonego PMl O.

W celu realizacji powyższego obowiązku Wojewoda Kujawsko-Pomorski podjął
starania o pozyskanie środków finansowych na opracowanie programu. W 2007 r.
zabezpieczono w budżecie wojewody środki finansowe na ten cel oraz pozyskano środki
finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Toruniu.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę programu. W trakcie
opracowania programu, był on w trybie roboczym konsultowany przez wykonawcę z
jednostkami organizacyjnymi Prezydenta Miasta Torunia. Program przekazano Wojewodzie
Kujawsko-Pomorskiemu w dniu października 2007 r.

Program został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydenta Miasta Torunia (pismo z
dnia 29.08.2007 r., znak: WŚiZ.7642-1-25/07).

Realizacja zadań ustalonych Programem powinna doprowadzić do ograniczenia
poziomu zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Torunia, a tym samym poprawy
warunków życia mieszkańców. Program przewiduje do roku 2015 uzyskanie wymaganych
standardów jakości powietrza w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10. Uzyskanie
zamierzonego efektu wymagało będzie systematycznych działań służb Prezydenta Miasta
Torunia.
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Zal~zn~, do rozporządzenia NrJ.!:.I07 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia •.•..•..•.~ •.•..••••..•.•.~ ....•.2007 r.

Obszar przekroczeń dopuszczalnych poziomów pyłu PM10 znajduje się w obrębie centrum
miasta Torunia. Podstawowe kierunki działań będą prowadzić do ograniczenia emisji pyłu ze źródeł
indywidualnego ogrzewania poprzez dofinansowanie likwidacji starych kotłów i pieców domowych
opalanych węglem w budynkach mieszkalnych:

likwidacja starych kotłów i pieców węglowych odbędzie się w 60-100% poprzez
podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zastosowanie kotła gazowego;
w programie przewiduje się również możliwość zastosowania elektrycznych pieców
akumulacyjnych (do 20%) oraz kotłów olejowych (do 20%);
efekt redukcji emisji uzyska się również przez podejmowanie przedsięwzięć
termomodemizacyjnych, takich jak izolacja cieplna budynków, skutkujących
zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło;
szacuje się, że ilość mieszkań podlegających likwidacji starych kotłów węglowych
mieści się w przedziale 1300-1400, przy kosztach wynoszących od 7,9 do 8,2 mln zł.

Tabela 1-1. Zakres redukcji emisji pyłu poprzez likwidację starych kotłów i pieców
domowych opalanych węglem

Chełmińskie 26,29 21,03 -5,26 -20,0

Stare Miasto 60,54 42,38 -18,16 -30,0

Bydgoskie 54,80 43,84 -10,96 -20,0

Jakubskie- Mokre 64,40 51,52 -12,88 -20,0

Wrzosy 74,70 67,23 -7,47 -10,0

SUMA 280,73 226,00 -54,73 -19,5



1. Wrzosy
2. Chełmińskie
3. Stare Miasto
4. Bydgoskie
5. Bielawy - Grębocin
6. Jakubskie - Mokre
7. Kaszczorek
8. Czerniewice
9. Rudak
10. Stawki
11. Podg6rz
12. Rubinkowo
13. Skarpa
14. Winnica

Proponowane dodatkowe działania naprawcze związane z redukcją niskiej emisji:
działania wspomagające: termoizolacja budynków (ocieplenia i wymiana okien) i kolektory
słoneczne. Działania wspomagające powinny również być zaliczone do działań naprawczych i
objęte dofinansowaniem. Mogą zachęcić one mieszkańców do wymiany systemu grzewczego.
Termoizolacja budynków, wymiana okien i stosowanie kolektorów słonecznych redukują
koszty eksploatacyjne, które stanowią główną barierę przy decyzji wymiany ogrzewania na
gazowe/olejowe;
działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje w mediach
lokalnych). W sytuacji braku rozwiązań prawnych, które wspomogłyby wymianę kotłów przez
osoby fizyczne, konieczne są intensywne działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne w
celu zachęty lokalnej społeczności do wymiany systemu ogrzewania oraz podniesienia stopnia
świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za stan powietrza w mieście.
stworzenie systemu organizacyjnego dla działań naprawczych. Proponuje się powołanie
stanowiska operatora programu redukcji niskiej emisji, które umożliwi odpowiednią



koordynację prowadzonych prac. Realizacja zadań operatora może wymagać utworzenia
dodatkowego etatu.

Operator miałby za zadanie:
kontynuować realizację programu niskiej emisji z zapewnieniem stałego
planowania działań w ramach programu na dany rok kalendarzowy,
pozyskiwać fundusze potrzebne na realizację programu w wymiarze
wymaganym programem ochrony powietrza,
przydzielić zadania odpowiednim komórkom,
kontrolować przepływ dokumentów i raportów.





Załącznik nr 2 do rozporządzenia Nr.!.t..I07 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia .••.•..Z.~...st~ ...2007 r.

Wszystkie proponowane działania naprawcze mające na celu OSIągmęCIe

dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PMI0 w strefie, ich efekt ekologiczny, koszty

realizacji i termin realizacji przedstawiono w tabeli 2-1.



Środki własne

+ NFOŚiGW lub

WFOŚiGWlub

PFOŚiGWlub

ZPORR

* koszty całkowite obliczone dla scenariusza B; udział administracji w kosztach jest zależny od dostępności funduszy przeznaczonych na dofinansowanie
programu redukcji niskiej emisji ** koszt szacunkowy *** przeciętny koszt jednostkowy usług świadczonych przez firmę zewnętrzną

emisja powierzchniowa
(niska emisja)

Program redukcji niskiej emisji:
Likwidacja starych indywidualnych pył
kotłów i pieców węglowych
Projekt "Zero emisji dla Starówki"

Maksymalne stężenie
średnioroczne pyłu
zawieszonego PM10 w
mieście

47,3 (w roku
docelowym)

emisja powierzchniowa
(niska emisja)

Program redukcji niskiej emisji:
Działania wspomagające -
termomodernizacja budynków
(ocieplenia i wymiana okien)

Percentyl 90,1 ze
stężeń 24h pyłu
zawieszonego PM10-
max. wartość w
mieście

0,03 - 0,13 tys.
PLN/ m2

powierzchni

Działania wspomagające programemisja powierzchniowa
(niska emisja) redukcji niskiej emisji: kolektory

słoneczne

3,5 -22 tys.
PLN/szt.

emisja powierzchniowa
(niska emisja)

Działania wspomagające
programu redukcji niskiej emisji:
działaniapromocyjnei edukacyjne(ulotki,
imprezy,akcjeszkolne,audycjew mediach
lokalnych)

Utwardzanie lokalnych
nieutwardzonych dróg

10 tys.
PLN/rok**

Emisja
powierzchniowa (małe
dro i
Emisja
powierzchniowa (małe
dro i

Czyszczenie ulic w celu
ograniczenia emisji wtórnej

Stworzenie i utrzymanie systemuemisja powierzchniowa
(niska emisja) organizacyjnego dla działań

naprawczych

15 do 30 tys.
PLN/rok**

środki własne
+ NFOŚiGW lub
WFOŚiGWlub
PFOŚiGWlub
ZPORR

Środki własne

indywidualnych
mieszkańców +

WFOŚiGW,
Ekofundusz

Środki własne

indywidualnych
mieszkańców +

WFOŚiGW,

Ekofundusz,

kredyt BOŚ

środki własne
+ NFOŚiGW lub
WFOŚiGWlub
PFOŚiGWlub
ZPORR

Środki własne



Załącznik nr 3 do rozporządzenia Nr ••~!-.I07 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia .•.••.•?.t1~.~ ....2007 r.

Uzasadnienie do programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń zawierające
zakres określanych i ocenianych zagadnień.

Przeprowadzona w strefie miasto Toruń, w ramach państwowego monitoringu
środowiska, ocena jakości powietrza wykazała przekroczenia dopuszczalnych poziomów
stężeń pyłu zawieszonego PM10 i tym samym konieczność wdrożenia na tym terenie
naprawczego programu ochrony powietrza w trybie art. 91 ust. 3, ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn.zm.). Celem
takiego programu jest opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowo - czasowego,
którego wdrożenie zapewni zmniejszenie ponadnormatywnego poziomu stężeń
zanieczyszczeń do poziomu zapisanego wart. 85 ustawy Prawo ochrony środowiska, czyli co
najmniej do poziomu dopuszczalnego i stabilne utrzymanie go na takim poziomie.

Przyczyny występowania przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego
PM10 zostały przeanalizowane i udokumentowane w opracowaniu pt. "Program ochrony
powietrza dla miasta Toruń", wykonanym na zlecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
według wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U.
Nr 115, poz. 1003). Oceny jakości powietrza dokonywane są w strefach cyklicznie, co roku.
Zgodnie z art. 87 ustawy Prawo ochrony środowiska strefą jest obszar aglomeracji o liczbie
mieszkańców większej od 250 tysięcy lub obszar powiatu, który nie wchodzi w skład
aglomeracji. Miasto Toruń jako miasto na prawach powiatu stanowi jedną z takich stref.

Ocena, dokonywana w układzie strefowym, prowadzona jest w ramach monitoringu
środowiska przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy od 2002 r.
Dla miasta Torunia ocena ta prowadzona jest pod kątem kryterium ochrony zdrowia.
Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostały określone w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych
substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz
marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87,
poz. 796).

Na podstawie "Czwartej rocznej oceny jakości powietrza województwa kujawsko-
pomorskiego za rok 2005", opracowanej przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska dla substancji takich jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu,
tlenek węgla, pył zawieszony PM10, benzen, ołów oraz ozon, strefa miasto Toruń została
zakwalifikowana do klasy C tj. klasy, w której poziom stężeń przekracza wartość
dopuszczalną, dla kryterium ochrony zdrowia, co stało się podstawą do opracowania
naprawczego programu ochrony powietrza. Ponadnormatywne stężenia stwierdzono w
przypadku pyłu zawieszonego PM10.

W mieście Toruniu, w roku 2005, wystąpiło 49 przypadków przekroczeń
dopuszczalnego stężenia 24-godz. pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, przy dopuszczalnej
ilości przekroczeń, w roku kalendarzowym, równej 35 razy. Nie zanotowano natomiast
przypadków przekroczeń dopuszczalnych stężeń średniorocznych.

Miasto Toruń położone jest w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego.
Obecnie liczy sobie 207 190 mieszkańców, co sytuuje je na drugim miejscu pod względem



wielkości w województwie. Zajmuje powierzchnię 117,7 km2, a na km2 przypada 1798 osób.
Pod względem morfologicznym, Toruń zlokalizowany na skraju Kotliny Toruńskiej będącej
częścią Pradoliny Toruńsko - Eberswaldzkiej. Najstarsza część Torunia jest zlokalizowana na
prawym brzegu Wisły, na powierzchni terasy wzniesionej 10 - 15 m ponad rzekę.
Przedmieścia i nowe dzielnice położone są półkoliście na wyższych poziomach terasowych.
Fragment północno-wschodnich obrzeży miasta wkroczył na tereny wysoczyzny morenowej
Pojezierza Chełmińskiego.

Miasto Toruń jest ważnym ośrodkiem kulturalnym i turystycznym, w którym na
szczególną uwagę zasługują zabytki wpisane na listę Światowego Dziedzictwa (UNESCO).
W Toruniu działa Uniwersytet Mikołaja Kopernika, jeden z największych i najbardziej
prestiżowych uniwersytetów w Polsce. Toruń to duży ośrodek gospodarczy. Obserwuje się tu
wysoki poziom wielu gałęzi przemysłu w tym: chemicznego, spożywczego, papierniczego,
drzewnego, elektronicznego, maszynowego, materiałów budowlanych, transportu,
włókienniczego, odzieżowego i poligraficznego.

W ujęciu klimatycznym, miasto Toruń znajduje się pod wpływem mas powietrza
pochodzenia zarówno kontynentalnego, jak i morskiego, z częstymi zmianami pogody. Pod
względem średniej rocznej temperatury powietrza rok 2005 był cieplejszy od średniej
wieloletniej. Jeśli chodzi o wiatry, największą częstością charakteryzowały się wiatry z
sektora zachodniego.

Przy ocenie jakości powietrza w strefie miasta Toruń wzięto pod uwagę emisje ze
źródeł: punktowych, liniowych i powierzchniowych z obszaru znajdującego się w granicach
miasta. Uwzględniono również emisje z dużych źródeł punktowych spoza miasta mające
wpływ na stan jakości powietrza w mieście oraz emisję napływającą spoza województwa.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji źródeł emisji pyłu PM10 na terenie miasta
Toruń stwierdzono, że:

sumaryczna emisja pyłu w 2005 r. w Toruniu wynosiła 1262 Mg;
największy udział w całkowitym ładunku pyłu PM10 ma emisja ze źródeł
punktowych -708 Mg/rok, co stanowi ok. 56 % emisji całkowitej;
emisja ze źródeł powierzchniowych wynosiła 474 Mg/rok (38 %);
emisja ze źródeł liniowych (dróg) wynosiła 80 Mg/rok (6 %).

Analizując, obliczone przy użyciu modelu matematycznego, uśrednione udziały
poszczególnych grup źródeł emisji pyłu PM10 w stężeniach średniorocznych pyłu
zawieszonego PM10, występujących na terenie miasta Torunia, można stwierdzić, że w imisji
największy udział mają źródła powierzchniowe, pomimo, że w emisji dominują źródła
punktowe.

Wyniki obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10, w roku
2005, wskazują, że terenem, na którym występują przekroczenia stężeń dopuszczalnych są
obszary: Stare Miasto i Bydgoskie. Wysokie wartości stężeń wykazywane są również na
obszarach: Chełmińskie, Jakubskie-Mokre i Wrzosy.

W celu wyznaczenia zakresu niezbędnych działań dla osiągmęcIa dopuszczalnego
poziomu stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, wykonano symulację obliczeń przy
założonych poziomach redukcji emisji: dla terenu Starego Miasta - 30 %, dla obszarów:
Chełmińskie, Bydgoskie i Jakubskie-Mokre - 20 % oraz dla obszaru Wrzosy 10%. Redukcję
zaplanowano tylko dla źródeł powierzchniowych ponieważ, jak wykazała analiza udziałów



grup źródeł, wpływ na jakość powietrza ma przede wszystkim emISJa powierzchniowa.
W prognozie uwzględniono natomiast zmiany w układzie komunikacyjnym związane z
oddaniem do użytkowania autostrady A-l (zmniejszenie natężenia ruchu samochodów
ciężarowych na drodze krajowej nr 1 w Toruniu) oraz redukcję wskaźnika emisji spalinowej
dla poszczególnych grup pojazdów

Dla sytuacji opisanej w powyższej prognozie, przekroczeń dopuszczalnych poziomów
pyłu zawieszonego PMIO w powietrzu nie stwierdzono. Zatem przyjęta redukcja emisji pyłu
PMIO jest wystarczająca do uzyskania stanu jakości powietrza zgodnego z wymaganiami
przepisów ochrony środowiska.

Przy wyborze podstawowych kierunków i zakresów działań niezbędnych do
przywrócenia standardów jakości powietrza uwzględniono następujące kryteria:

- efekt ekologiczny,
- możliwości techniczne,
- możliwości ekonomiczne.

Za podstawowe działania wskazane do realizacji dla programu naprawczego ochrony
powietrza uznano działania związane z redukcją niskiej emisji.

Przedstawione w Programie koszty realizacji poszczególnych zadań zawierają dane
przybliżone. Proces wdrażania Programu jest działaniem długofalowym określonym do końca
2015 r. Należy dążyć do pozyskania odpowiednich dotacji z funduszy ochrony środowiska na
realizację kompleksowego programu redukcji niskiej emisji.

Potrzeba realizacji dalszych zadań inwestycyjnych oraz ewentualne uzupełnienia
niniejszego Programu zostaną określone na bazie oceny efektu ekologicznego Programu.




