
Informacja na temat działań podjętych w ramach realizacji programu ochrony powietrza dla strefy - powiat pilski 
 w okresie 2008 r. – 2010 r. 

1 Kod sytuacji 
przekroczenia  

WL05PilPM10d04  WL05PilPM10d05 WL05PilPM10a06 

2 Kody 
podjętych 
działań 
naprawczych  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 

3 Odniesienie do 
programu 
ochrony 
powietrza 

Ograniczenie 
zuŜycia 
produkowanej 
energii i 
poprzez to 
ograniczenie 
emisji na 
obszarze 
przekroczeń 
poprzez 
termomoderniz
ację budynków 

Zastąpienie   
ogrzewania 
indywidualnego 
sieciowym  

Modernizacja 
sieci 
cieplnych 

Zastąpienie 
ogrzewania 
węglowego 
ogrzewaniem 
gazowym 

Zastąpienie 
ogrzewania 
węglowego 
olejowym 

Zastąpienie 
ogrzewania 
węglowego 
elektrycznym 

Wymiana 
starych 
kotłów 
węglowych na 
ekologiczne 
opalane 
brykietem 

Wykorzystanie 
alternatywnych 
źródeł energii w 
postaci kolektorów 
słonecznych  lub 
pomp ciepła  

Poprawa stanu technicznego dróg oraz zastosowanie mokrego czyszczenia dróg, 
rozwój  komunikacji  zbiorowej, budowa  ścieŜek  rowerowych, wyprowadzenie 
ruchu tranzytowego poza teren miasta 
 

4 Terminy 
wprowadzenia 
działań 
naprawczych  

 
Działanie długoterminowe 

(2008 r. - 2015 r.) 

Powierzchnia 
uŜytkowa lokali, 
w których 
uzyskano 
zmniejszenie 
zapotrzebowania 
na ciepło [m2] 

Powierzchnia 
uŜytkowa lokali, w 
których, zastąpiono 
ogrzewanie na 
paliwo stałe 
sieciowym [m2] 

Długość 
wybudowanych 
sieci i przyłączy 
[m] 

Powierzchnia 
uŜytkowa lokali 
w których 
zastąpiono 
paliwo stałe 
gazowym [m2] 

Powierzchnia 
uŜytkowa lokali 
w których 
zastąpiono 
paliwo stałe 
olejowym [m2] 

Powierzchnia 
uŜytkowa lokali 
w których 
zastąpiono 
paliwo stałe 
ogrzewaniem 
elektrycznym 
[m2] 

Powierzchnia 
uŜytkowa lokali 
w których 
zastąpiono kotły 
węglowe 
ekologicznymi 
[m2] 

Powierzchnia 
uŜytkowa lokali w 
których wykorzystano 
alternatywne źródła 
energii [m2] 

Budowa 
nowych 
odcinków 
dróg 
[km] 

Długość 
utwardzonych 
ulic i odcinków 
dróg [km] 

Remont 
nawierzchni 
ulic i dróg 
[km] 

Prowadzone 
prace mokrego 
czyszczenia ulic 
i odcinków dróg 
[szt.] 

Budowa 
ścieŜek 
rowerowych 
[km] 

Rozwój 
komunikacji 
zbiorowej 
[szt.] 

Wskaźniki 
monitorowania 
postępu  
 
 
 

 
241723,38 

 
278,27 

 
b.d. 

 
2553,31 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
7,8 

 
0 

 
96,329 

 
894 

 
1,129 

Wymiana 
autobusów 
miejskich  
6 szt. 

5 

Docelowa 
wartość 
wskaźnika na 
koniec 2010 
roku 

 
 

25100 

 
 

29700 

 
 
- 

 
 

29700 

 
 

11400 

 
 

17100 

 
 

3200 

 
 

4700 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 
- 

6 Przydzielone 
fundusze (lata 
2008 r.- I 
półrocze  
2010 r., kwota 
podana w 
EUR ) 

30567657.84 
(łączne fundusze przydzielone na realizację działań naprawczych w latach 2008, 2009 i w I półroczu 2010 r.) 



 
 

7 Szacunkowa 
wysokość 
całkowita 
kosztów 
(kwota podana 
w EUR) 

7254694,91 

Rezultaty w 
zakresie 
poprawy 
jakości 
powietrza:  

2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 

a) stęŜenie 
roczne 

        µg/m3 
28,4 25,2 29,9 32,5 

8 

a) częstość 
przekraczania              
24-godzinnego 
stęŜenia  42 27 44 61 

9 Uwagi i 
wyjaśnienia  

 


