
Podprogram skierowany do użytkowników 
budynków jednorodzinnych 

oraz lokali 
w budynkach wielorodzinnych 

nieprzewidzianych do włączenia w system 
ciepłowniczy miasta: 
„Redukcja emisji niskiej 
w Gliwicach”.

Podprogram skierowany do użytkowników budynków jednorodzinnych:  
„Zerowa emisja z przedmieścia – modernizacje budynków 

jednorodzinnych z zastosowaniem gruntowych 
pomp ciepła, połączonych z termoizolacjami 

budynków”.

PROGRAM OGRANICZANIA     
NISKIEJ EMISJI 

DLA MIASTA GLIWICE

i stwórz sobie szansę na wzięcie udziału w Programie ograniczania niskiej emisji

www.niskoemisyjne.gliwice.eu

Miasto Gliwice przystąpiło do opracowania Programu ograniczania niskiej emisji (PONE) i planuje pozyskać dofi nansowanie na te cele ze środków unijnych nowej 
perspektywy 2014-2020. Celem PONE jest poprawa jakości powietrza w naszym mieście poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących 
głównie ze spalania paliw na potrzeby indywidualnego ogrzewania lokali i budynków.
Uzupełniająco dla PONE zostanie uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „Program kompleksowej 
likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej”, do którego Miasto Gliwice zgłosiło akcesję. Program ten skierowany będzie dla użytkowników 
budynków posiadających warunki techniczne umożliwiające podłączenie do sieci cieplnej. 
Równocześnie z Programem ograniczania niskiej emisji przygotowywany jest przez Miasto Gliwice Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który podejmuje tematykę 
gospodarki energią w mieście, jej efektywnego wykorzystywania oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych we wszystkich sektorach gospodarki. Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dofi nansowany został ze środków Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach IX osi priorytetowej POIiŚ 2007-2013 
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Wymiana starego systemu ogrzewania 
węglowego na gruntową pompę ciepła

Ankietę w wersji papierowej można również złożyć w Biurze Podawczym 
w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach.

Na potrzeby Programu ograniczania niskiej emisji przeprowadzona zostanie 
również ankietyzacja w terenie. Ankieterzy będą posiadać stosowne 
upoważnienia Prezydenta  Miasta Gliwice.

Do 15 września 2014

Godziny urzędowania konsultanta w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach: 
w czwartki od 14:00 do 17:00

Telefon kontaktowy do operatora zadania: +48 77 441 15 65
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-16:00.

Czy wiesz, że?
Zanieczyszczenia wprowadzane do atmosfery ze źródeł 

o wysokości poniżej 40 m zaliczane są do tzw. niskiej emisji. 

Emisja ta jest związana głównie z działalnością człowieka. 

Powstaje w wyniku spalania paliw w paleniskach domowych, 

małych kotłowniach oraz w transporcie komunikacyjnym.

Wymiana starego systemu 
ogrzewania węglowego 
na nowy system ogrzewania:  

 ➭ gazowy kondensacyjny,
 ➭ nowoczesny węglowy (kotły retortowe z elektrofiltrem)
 ➭ lub elektryczny (piece akumulacyjne)

wypełnij ankietę on-line
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