Pytał, jaki plan działań ma Miasto na najbliższe lata, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza.
Działania, związane z ograniczeniem zanieczyszczeń powietrza, przewidziane do realizacji przez
Miasto Konin na najbliższe lata, zawarte są w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na
lata 2014 – 2020, który zaktualizowano podczas Sesji Rady Miasta Konina w dniu 30.01.2019 r. Są to
między innymi: Działanie 1. Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze komunalnej.
Typ przedsięwzięć: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, instalacja OZE w
budynkach publicznych, poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w budynkach użyteczności
publicznej, wymiana oświetlenia ulicznego, audyty energetyczne i efektywności energetycznej
budynków publicznych, Działanie 2. Ograniczenie emisji z transportu. Typy przedsięwzięć:
przebudowa ciągów pieszych na pieszo-rowerowe, modernizacja, budowa i przebudowa dróg w
mieście, inteligentne systemy sterowania ruchem, wymiana taboru autobusowego, wymiana taboru
autobusowego – etap II, modernizacja infrastruktury transportowej, stworzenie zintegrowanego
systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI, stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji
publicznej na terenie KOSI – etap II, Działanie 3. Zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. i / lub
produkcji energii elektrycznej, przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł
energii. Typ przedsięwzięć: program dotacji dla osób fizycznych do montażu kolektorów słonecznych,
program dotacji dla osób fizycznych do wymiany pieców węglowych na gazowe, program dotacji dla
osób fizycznych do wymiany pieców węglowych na nowoczesne V klasy, program dotacji dla osób
fizycznych w celu podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, dofinansowanie do jednostek
wytwarzania energii wykorzystujących energię geotermalną o mocy poniżej 2 MW (w tym gruntowe
pompy ciepła), program dotacji dla osób fizycznych do montażu paneli fotowoltaicznych,
modernizacja instalacji co i c.w.u. oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych, montaż
elektrofiltrów, Działanie 4. Rozwój sieci ciepłowniczej, ograniczenie zużycia energii i wykorzystanie
OZE w sektorze przedsiębiorstw. Typ przedsięwzięć: przygotowanie projektów inwestycyjnych,
budowa i przebudowa sieci - działania inwestycyjne, modernizacje i remonty węzłów, wykorzystanie
energii geotermalnej do produkcji energii elektrycznej i ciepła – jednostki wytwarzania energii o
mocy powyżej 2 MW, termomodernizacja budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
wymiana źródła c.o. i c.w.u., Działanie 5. Modernizacja budownictwa wielorodzinnego wraz z OZE.
Typy przedsięwzięć: termomodernizacja budynków wielorodzinnych z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii, Działanie 6. Uruchomienie aktywności promocyjnych, informacyjnych i
administracyjnych wpływających w sposób pośredni na ograniczenie niskiej emisji w Mieście. Typy
przedsięwzięć: planowanie działań w obszarze efektywności energetycznej, zapewnienie stałego
funkcjonowania zespołu interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, edukacja i informacja o
niskiej emisji/ kampanie informacyjne i promocyjne, wdrożenie zasad zielonych zamówień
publicznych w urzędzie miasta i jednostkach oraz usprawnień w planowaniu przestrzennym. Działania
realizowane są w miarę możliwości finansowych Miasta Konina, jednostek organizacyjnych, spółek
miejskich oraz funduszy zewnętrznych, pozyskanych funduszy na realizację planowanych
przedsięwzięć.

