Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
(tabela uwag dla Członków Grupy roboczej)
Uwagi przygotowane i złożone w imieniu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Koalicji Klimatycznej oraz Eko -Unii,
reprezentowanych w grupie roboczej ds. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oraz w imieniu Koalicji Polskich
Pozarządowych Organizacji Ekologicznych na rzecz Funduszy Unijnych, w której skład wchodzą Marta Wiśniewska, Dorota Zawadzka-Stępniak,
Agata Bator i Patrycja Romaniuk – członkinie grupy roboczej ds. POIŚ 2014-2020.
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1.

2.

Zgłaszający
uwagę

Rozdział/
podrozdział
(strona)

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

Cel
tematyczny 3,
priorytet
inwestycyjny
4.3
Str.87

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

3.2.2.1.
Str. 94

Obecne brzmienie Programu

Proponowane brzmienie
Programu

Uzasadnienie

„Dlatego też
kluczowe w ramach oceny
takich projektów będzie
kryterium efektywności
kosztowej oraz
osiągane rezultaty w stosunku
do planowanych nakładów
finansowych”.

„Dlatego też
kluczowe w ramach oceny takich
projektów będzie kryterium
efektywności kosztowej w
powiązaniu z
osiąganymi efektami ekologicznymi
w stosunku do planowanych
nakładów finansowych”.

Do decyzji o realizacji inwestycji wykorzystywane są wyniki audytu
energetycznego oraz studiów wykonalności. Ponadto w wielu
przypadkach konieczne jest wykonanie termomodernizacji
budynków mieszkalnych / publicznych, która często ze względu na
wiek i stan budynków nie wykracza poza efektywność kosztową, a
przynosi wymierne efekty ekologiczne.

Realizacja powyższych celów
mierzona będzie poprzez
następujące wskaźniki:
- wzrost objętości
retencjonowanej wody w
3
ramach małej retencji (m ;
ewaluacja);
- odpady komunalne zebrane
selektywnie

Realizacja powyższych celów
mierzona będzie poprzez
następujące wskaźniki:
- wzrost objętości retencjonowanej
3
wody w ramach małej retencji (m ;
ewaluacja);
- wzrost pojemności
przeciwpowodziowej
wybudowanych, rozbudowanych i
zmodernizowanych obiektów małej
retencji, zbiorników suchych,
3
polderów (m ) ;
- wzrost pojemności
przeciwpowodziowej w wyniku
renaturyzacji dolin rzecznych i
3
obszarów wodno-błotnych (m )
- odpady komunalne zebrane
selektywnie, odpady komunalne
poddane odzyskowi zgodnie z
hierarchią postepowania z
odpadami (tony);

Ze względu na szeroki zakres działań w ramach osi priorytetowej II
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, konieczne
dodanie dodatkowych wskaźników w celu rzeczywistego
odzwierciedlenia rezultatu planowanych działań. Cele osi
priorytetowej, w tym w szczególności ”zachowanie i poprawa jakości
środowiska poprzez zrównoważone gospodarowanie zasobami” nie
może być mierzony wyłącznie poprzez dwa wymienione w projekcie
wskaźniki.
Pojemność retencyjna ani wzrost objętości retencjonowanej wody
nie mówi nic o pojemności przeciwpowodziowej np. zbiorników tj. na
temat faktycznego zarządzania ryzykiem powodziowym.
Konieczne dodanie działań związanych z rozwojem
kompleksowych systemów małej retencji gwarantujących
zwiększenie pojemności przeciwpowodziowej w dolinach rzek, na
terenach podmokłych, w zbiornikach suchych i w istniejących
zbiornikach retencyjnych zgodnie z dyrektywami 1992/43/EWG,
2000/60/WE i 2007/60/WE.
Konieczne doprecyzowanie wskaźników związanych z gospodarką
odpadami zgodnie z przyjętą hierarchią gospodarowania odpadami.
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Zgłaszający
uwagę

Rozdział/
podrozdział
(strona)

Obecne brzmienie Programu

Proponowane brzmienie
Programu

Uzasadnienie

- liczba chronionych gatunków
znajdująca się na stabilnym
poziomie liczebnym (zapewniona
żywotność populacji (ewaluacja);
- poprawa stanu ochrony gatunku
lub siedliska przyrodniczego
chronionego (zapewnienie
właściwego stanu ochrony) w
ramach sieci Natura 2000,
dokonana zgodnie z metodyką
oceny stanu ochrony stosowaną
przez GIOŚ w ramach
Państwowego Monitoringu
Środowiska
- redukcja dopływu substancji
biogennych (azotu i fosforu) do
wód płynących i Morza Bałtyckiego
wg wskaźników Bałtyckiego Planu
Działań HELCOM z 2007 r.
(tony/rok)
- powierzchnia siedlisk gatunków
chronionych objętych ochroną
czynną lub powierzchnia siedlisk
gatunków chronionych wyłączona z
użytkowania dla potrzeb ochrony
konserwatorskiej

3.

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

3.2.2.2./
Str. 94

„W ramach osi priorytetowej
będą realizowane działania
infrastrukturalne nakierowane
na
wzmocnienie odporności na
zagrożenia związane ze
zmianami klimatu przede
wszystkim na
obszarach miejskich oraz na
wybrzeżu Morza Bałtyckiego.”

„W ramach osi priorytetowej będą
realizowane działania
infrastrukturalne nakierowane na
wzmocnienie odporności na
zagrożenia związane ze zmianami
klimatu przede wszystkim na
obszarach miejskich oraz na
wybrzeżu Morza Bałtyckiego z
uwzględnieniem potrzeby
zachowania naturalnych procesów
dynamiki brzegowej realizowane
na obszarach niezamieszkałych
pod warunkiem zapewnienia
zgodności z OOŚ, RDW itd. z
wyłączeniem postulatu
nadrzędnego interesu
publicznego”.

Każda ingerencja człowieka w przebieg naturalnych procesów
dynamiki brzegowej powoduje destabilizację tych procesów na
odcinkach sąsiednich, dotychczas niezagrożonych.
Decyzje o podjęciu działań polegających na ograniczeniu
naturalnych procesów dynamiki brzegowej powinny być
poprzedzone przeprowadzeniem rzetelnego, niezależnego procesu
oceny oddziaływania danych przedsięwzieć na środowisko
uwzględniających ocenę dwóch rozwiązań alternatywnych, w tym
wariantu zerowego. Postulat nadrzednego interesu państwa w
stosunku do konieczności realizacji inwestycji w zakresie
umacniania brzegów stosowany być powinien tylko w przypadkach
powstania rzeczywistego zagrożenia dla bezpieczeństwa i życia
ludzi.
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4.

5.

Zgłaszający
uwagę

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

6.

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

7.

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

Rozdział/
podrozdział
(strona)

Obecne brzmienie Programu

3.2.2.2./
Str. 95

„Obszar ten jest narażony
również na wywoływane przez
zjawiska pogodowe procesy
stokowe
takie jak: osuwanie, osiadanie,
spłukiwanie oraz obrywanie
gruntu. Zasadne jest więc
podejmowanie działań
zmierzających do
przeciwdziałania bądź
spowalniania powyższych
procesów”

„(…) z ograniczeniem do obszarów
już zabudowanych oraz z
zatrzeżenien potrzeby zachowania
naturalnych procesów dynamiki
brzegowej. W pierwszej kolejności
powinne być realizowane prace z
zakresu ochrony biotechniczej
(ochrona lekka), charakteryzujące
się niższymi kosztami oraz tą samą
efektywnością co budowle
hydrotechniczne (ochrona ciężka)."

Każda ingerencja człowieka w przebieg naturalnych procesów
rozwoju brzegu powoduje wzrost destabilizacji tych procesów na
odcinkach sąsiednich, dotychczas niezagrożonych; erozja brzegów
jest procesem niezbędnym dla utrzymania i odtworzenia naturalnej
hydromorfologii warunkującej dobry stan wód słodkich,
przejściowych i przybrzeżnych (dobry stan w rozumieniu Ramowej
Dyrektywy Wodnej).
Konieczne przeformułowanie treści.

„Obszar ten jest narażony
również na wywoływane przez
zjawiska pogodowe procesy
stokowe
takie jak: osuwanie, osiadanie,
spłukiwanie oraz obrywanie
gruntu. Zasadne jest więc
podejmowanie działań
zmierzających do
przeciwdziałania bądź
spowalniania powyższych
procesów”

„Obszar ten jest narażony również
na wywoływane przez zjawiska
pogodowe procesy stokowe
takie jak: osuwanie, osiadanie,
spłukiwanie oraz obrywanie gruntu.
Zasadne jest więc
podejmowanie działań
zmierzających do przeciwdziałania
bądź spowalniania powyższych
procesów wyłącznie w miejscach,
gdzie występuje udokumentowane
zagrożenie dla bezpieczeństwa
ludzi, z uwzględnieniem potrzeby
zachowania naturalnych procesów
morfodynamicznych na obszarach
nie zabudowanych.”

Opisane działania powinny być prowadzone tylko w miejscach
gdzie występuje udokumentowane zagrożenie dla bezpieczeństwa
ludzi. Proces erozji jest naturalnym procesem. Każda ingerencja
człowieka w przebieg naturalnych procesów dynamiki brzegowej
powoduje destabilizację tych procesów na odcinkach sąsiednich,
dotychczas niezagrożonych.
Erozja brzegów jest niezbędna dla utrzymania i odtworzenia
naturalnej hydromorfologii warunkującej dobry stan wód słodkich,
przejściowych i przybrzeżnych (dobry stan w rozumieniu Ramowej
Dyrektywy Wodnej.

„(…) z wykorzystaniem metod
przyrodniczych, opartych na
ochronie biotechnicznej,
uwzględniających potrzebę
zachowania naturalnych procesów
dynamiki brzegowej.”

Konieczne doprecyzowanie co oznaczają metody przyrodnicze.

3.2.2.2./
Str.95

„Przewiduje się wsparcie
następujących obszarów:
 (…)
 zabezpieczanie
brzegów morskich
przed skutkami zmian
klimatu z
wykorzystaniem
metod przyrodniczych”

3.2.2.2./
Str. 95

„Przewiduje się wsparcie
następujących obszarów:
 (…)
 rozwój systemów
wczesnego

„(…) z uwzględnieniem pomocy
gatunkom fauny i flory, które
zostały dotknięte/ ucierpiały na
skutek zanieczyszczeń
wynikających z działalności

Polskie wody przejściowe i przybrzeżne są jednym z
najważniejszych bałtyckich zimowisk kilku gatunków morskich
kaczek, których łączna liczebność sięga ponad 1 milion osobników.
Np. wyciek ropy w miejscu tak dużej koncentracji ptaków może
spowodować bardzo wysoką śmiertelność ptaków i poważną

3.2.2.2./
Str. 95

Proponowane brzmienie
Programu

Uzasadnienie
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Zgłaszający
uwagę

Rozdział/
podrozdział
(strona)

Obecne brzmienie Programu

8.

9.

10.

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

3.2.2.2./
Str. 96

3.2.2.2./
Str. 96

3.2.2.2./
Str. 96

Uzasadnienie

człowieka (np. awarie z wyciekiem
substancji niebezpiecznych)”

redukcje liczebności całych lokalnych populacji.

„Cel tematyczny 6. Ochrona
środowiska naturalnego i
wspieranie efektywności
wykorzystania zasobów”

„Cel tematyczny 6. Ochrona
środowiska naturalnego i
wspieranie efektywnego i
zrównoważonego wykorzystania
zasobów”

Biorąc pod uwagę aktualną politykę UE i strategię Europa 2020 w
zakresie wykorzystywania zasobów, istotne jest aby były one
wykorzystywane efektywnie ale również w sposób zrównoważony,
uwzględniający racje środowiskowe, społeczne i gospodarcze.
Zarówno nieodnawialne jak i odnawialne zasoby przyrodnicze
powinny być eksploatowane zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju – tj. uwzględniając nie tylko efektywność wykorzystania
zasobów, ale także potrzeby przyszłych pokoleń w tym zakresie.

„Realizowane będą projekty, w
ramach których będą
wykorzystywane energetyczne
właściwości odpadów
poprzez termiczne ich
przekształcanie z odzyskiem
energii wraz z budową
infrastruktury pozwalającej na
wykorzystywanie właściwości
materiałowych odpadów”

„Realizowane będą projekty, w
ramach których będą
wykorzystywane energetyczne
właściwości odpadów
poprzez termiczne ich
przekształcanie z odzyskiem
energii wraz z budową
infrastruktury pozwalającej na
wykorzystywanie właściwości
materiałowych odpadów zgodnie z
hierarchią postępowania z
odpadami”.

Koniecza jest realizacja projektów w zakresie gospodarki odapami
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

„W zakresie poprawy stanu i
ilości zasobów wodnych oraz
ochrony Morza Bałtyckiego w
Polsce
kluczowe działania, jakie będą
podejmowane dotyczą więc
ograniczania ładunku
zanieczyszczeń
z sektora komunalnego.”

„W zakresie poprawy stanu i ilości
zasobów wodnych oraz ochrony
Morza Bałtyckiego w Polsce
kluczowe działania, jakie będą
podejmowane dotyczą więc
ograniczania ładunku
zanieczyszczeń
z sektora komunalnego oraz ze
źródeł obszarowych i

Wg najnowszych badań Komisji Helsińskiej (raport Fifth Pollution
Load Compilation- PLC 5), głównym źródłem zanieczyszczeń Morza
Bałtyckiego są ładunki azotu i fosforu ze źródeł obszarowych, tj
spływy powierzchniowe z pól uprawnych, przesiąkanie
zanieczyszczeń do wód podziemnych. Stanowią one ponad 60%
wszystkich zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego, podczas gdy udział
sektora komunalnego wynosi mniej niż 40% (źródło:
http://www.helcom.fi/stc/files/Publications/Proceedings/BSEP128_Hi

ostrzegania i
prognozowania
zagrożeń oraz
wsparcie
systemu ratownictwa
chemicznoekologicznego i służb
ratowniczych na
wypadek wystąpienia
zjawisk
katastrofalnych lub
poważnych awarii; ”

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

Proponowane brzmienie
Programu
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L.p

Zgłaszający
uwagę

Rozdział/
podrozdział
(strona)

Obecne brzmienie Programu

Proponowane brzmienie
Programu
rozproszonych.”

Uzasadnienie
gherResolution.pdf , strony 90-92).
Redukcja zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych (pochodzenia
rolniczego) jest ograniczana przez wycinkę (na masową skalę)
roślinności krzewiastej i drzewiastej wzdłuż rzek w ramach ochrony
przeciwpowodziowej, co prowadzi do niszczenia naturalnych stref
buforowych przechwytujących biogeny.
KE postawiła Polske przed ETS w związku z nie wywiązywaniem
się ze zobowiązań wynikających z wdrażania Dyrektywy
Azotanowej. W ramach POIiŚ powinno być zawarte finansowanie
tworzenia efektywnych stref buforowych wzdłuż rzek.
Konieczne uzupełnienie zapisów.

11.

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

3.2.2.2./
Str. 97

„Wsparcie zostanie skierowana
także na absorpcję
innowacyjnych rozwiązań w
zakresie zwiększania
efektywności oczyszczania
ścieków przemysłowych oraz
ograniczania zużycia wody w
procesach produkcyjnych.”

„Wsparcie zostanie skierowana
także na absorpcję innowacyjnych
rozwiązań w zakresie zwiększania
efektywności oczyszczania
ścieków przemysłowych oraz
ograniczania zużycia wody w
procesach produkcyjnych.
Wsparcie zostanie również
przekazane na działanie w celu
ograniczania zanieczyszczeń wód
ze źródeł obszarowych i
rozproszonych.”

j.w.

„Przewiduje się wsparcie
następujących obszarów:
 (…)
 racjonalizacji
gospodarowania
wodą w procesach
produkcji oraz poprawa
procesu
oczyszczania ścieków.”
 ograniczania
zanieczyszczeń wód, w
szczególności
substancjami biogennymi
(azotem i fosforem) ze
źródeł obszarowych i
rozproszonych".

j.w.

12.

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

3.2.2.2./
Str. 97

„Przewiduje się wsparcie
następujących obszarów:
 (…)
 racjonalizacji
gospodarowania wodą
w procesach produkcji
oraz poprawa procesu
oczyszczania
ścieków.”

13.

Koalicja

3.2.2.3./

„Wskaźniki produktu/rezultatu



długość linii brzegowej, na

Każda ingerencja człowieka w przebieg naturalnych procesów
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L.p

Zgłaszający
uwagę
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

Rozdział/
podrozdział
(strona)
Str. 98

Obecne brzmienie Programu
bezpośredniego:
 długość linii
brzegowej, na której
prowadzone
są działania z zakresu
ochrony brzegów
morskich”

Proponowane brzmienie
Programu







3.2.2.3./
Str. 98

„Wskaźniki produktu/rezultatu
bezpośredniego:
 liczba jednostek służb
ratowniczych
doposażonych w
sprzęt do prowadzenia
akcji
ratowniczych i
usuwania skutków
katastrof.”

15.

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

3.2.2.3./
Str. 98

„Wskaźniki produktu/rezultatu
bezpośredniego:
 liczba
nowych/zmodernizowa
nych stanowisk
pomiarowych i innych
narzędzi w zakresie
monitoringu stanu
środowiska.”

16.

Koalicja
Klimatyczna,

3.2.2.3./
Str. 99

„Wskaźniki produktu/rezultatu
bezpośredniego:

14.

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia



Uzasadnienie

której prowadzonesą
działania z zakresu
ochrony brzegów
morskich”
liczba inwestycji, które
zostały ochronione a które
wcześniej zagrażały
bezpieczeństwu i mieniu
okolicznej społeczności
wartość infrastruktury
bezpośrednio chronionej
wskutek hydrotechnicznej
zabudowy brzegu (tys.
PLN);
długośc zrenaturyzowanej
linii brzegowej, w ramach
kompensacji
wzmiankowanej wyżej,
uzasadnionej narzednym
celem społecznym
zabudowy brzegów (km).

rozwoju brzegu powoduje wzrost destabilizacji tych procesów na
odcinkach sąsiednich, dotychczas niezagrożonych. Działania z
zakresu hydrotechnicznej ochrony brzegów morskich nie mają
pozytywnego wpływu na środowisko, ale przekształcają to
środowisko i powinny być podejmowane jedynie w przypadku
konieczności ochrony cennej infrastruktury, wobec braku
alternatywnych, bardziej przyjeznych przyrodzie rozwiązań.

- „(…) w tym również
katastrof wynikających z
działalności człowieka, w
wyniku których ucierpiała
fauna i flora.”

Ze względu na szeroki
doprecyzowanie działań.

zakres

tematyczny

konieczne

Ze względu na szeroki
doprecyzowanie działań.

zakres

tematyczny

konieczne

Wskaźnik nie mierzy efektu
ekologicznego i dlatego powinien

Preferowane włączenie trzeciego stopnia oczyszczania jako
obowiązkowego w nowych oczyszczalniach - tj. usuwanie biogenów
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L.p

Zgłaszający
uwagę

Rozdział/
podrozdział
(strona)

OFOP, EkoUnia

17.

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

Obecne brzmienie Programu

18.

zostać zastąpiony wskaźnikiem
mierzącym usuwanie biogenow tj.
ilość osób korzystających z
instalacji usuwających biogeny
zgodnie z rekomendacjami
HELCOM

w systemie oczyszczenia ścieków na poziomie określonym w
rekomendacjach Komisji Helsińskiej (HELCOM) - rekomendacja nr
28E/5, dostępna pod:
http://www.helcom.fi/Recommendations/en_GB/rec28E_5/
Oraz preferowany poziom usuwania biogenów z przydomowych
oczyszczalni ścieków wg rekomendacji HELCOM nr 28E/6,
dostępnej pod:
http://www.helcom.fi/Recommendations/en_GB/rec28E_6/

„Wskaźniki produktu/rezltatu
bezpośredniego:
- Liczba gatunków objętych
działaniami ochronnymi.”

- „Liczba gatunków objętych
działaniami ochronnymi w zakresie
uzyskania właściwego stanu
ochrony i zapewnienia żywotności
populacji na całym obszarze ich
wystepowania w granicach Polski”
- Liczba siedlisk objętych
działaniami ochronnymi w zakresie
uzyskania właściwego stanu
ochrony”
- Liczba gatunków i siedlisk, w
przypadku których nastąpiła
poprawa stanu ochrony gatunku
lub siedliska przyrodniczego
chronionego w ramach sieci Natura
2000, udokumentowana zgodnie z
metodyką oceny stanu ochrony
stosowaną przez GIOŚ w ramach
Państwowego Monitoringu
Środowiska

Liczba gatunków objętych ochroną nie daje pełnego obrazu stanu
populacji danego gatunku. –Dany gatunek może być objęty ochroną
na niepełnym obszarze jego wystepowania i mimo to spełniać
wymogi takiego wskaźnika. Dodanie sformułowania „na całym
obszarze ich wystepowania w granicach Polski” pozwoli uniknąć
tego zagrożenia.
Liczba gatunków, w przypadku których nastąpiła poprawa stanu
ochrony gatunku lub siedliska przyrodniczego chronionego w
ramach sieci Natura 2000, udokumentowana zgodnie z metodyką
oceny stanu ochrony stosowaną przez GIOŚ.

Dodać jeszcze jeden wiersz tabeli
dla priorytetu inwestycyjnego 6.2,
wskaźnik:
- "redukcja dopływu substancji
biogennych (azotu i fosforu) do
Morza Bałtyckiego wg celów
określonych w Bałtyckim Planie
Działań HELCOM z 2007 r."
Jednostka miary: tony/rok, Źródło
danych: Państwowy Monitoring

Wg najnowszych badań Komisji Helsińskiej (raport Fifth Pollution
Load Compilation- PLC 5), głównym źródłem zanieczyszczeń Morza
Bałtyckiego są ładunki azotu i fosforu ze źródeł obszarowych, tj
spływy powierzchniowe z pól uprawnych, przesiąkanie
zanieczyszczeń do wód podziemnych. Stanowią one ponad 60%
wszystkich zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego, podczas gdy udział
sektora komunalnego wynosi mniej niż 40% (źródło:
http://www.helcom.fi/stc/files/Publications/Proceedings/BSEP128_Hi
gherResolution.pdf , strony 90-92).

3.2.2.3./
Str. 99

3.2.2.3./
Str. 99

Uzasadnienie

Długość wybudowanej,
rozbudowanej lub
zmodernizowanej kanalizacji
sanitarnej.”

„Wskaźniki produktu/rezultatu
bezpośredniego” [Tabela]:
(…)
Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

Proponowane brzmienie
Programu

Jako gatunki/ siedliska priorytetowe powinny być uznane dwie
kategorie:


Gatunki/ siedliska priorytetowe dla Wspólnoty;



Gatunki/ siedliska, których ochrona na terenie Polski ma
istotne znaczenie dla statusu ochronnego gatunku w całej
Europie (gatunki/ siedliska, które na terenie Polski
występują relatywnie liczniej niż w innych częściach
Europy). W tym kontekscie mniej ważna będzie ochrona
gatunków/ siedlisk występujących w Polsce na granicy
zasięgu geograficznego, mających silne populacje/ liczniej
występujące w innych krajach europejskich.
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L.p

Zgłaszający
uwagę

Rozdział/
podrozdział
(strona)

Obecne brzmienie Programu

Proponowane brzmienie
Programu

Uzasadnienie

Środowiska, Monitoring Bałtyku
HELCOM COMBINE.”
„Poza tym
przewiduje się również
wsparcie, w ograniczonym
zakresie, jednostek
wytwarzania energii
elektrycznej wykorzystującej
energię z wody…”

19.

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

3.2.1.2./
Str. 84

„Poza tym
przewiduje się również wsparcie, w
ograniczonym zakresie, jednostek
wytwarzania energii
elektrycznej wykorzystującej
energię z wody wyłącznie na już
istniejących budowlach piętrzących
wyposażonych w hydroelektrownie,
przy jednoczesnym zapewnieniu
pełnej drożności budowli dla
przemieszczeń fauny wodnej.

Budowle piętrzące wodę, zwłaszcza wyposażone w turbiny do
generowania energii elektrycznej, nawet po ich udrożnieniu dla
przemieszczeń fauny wodnej, maja bardzo poważny, negatywny
wpływ na ekosystem rzeki. Energetyka wodna nie jest zatem
„czystą energią”, a jej rozwój powinien być ograniczony jedynie do
modernizacji już istniejących piętrzeń pełniących inne ważne funcje
społeczne (np. zapewnienie zasobów wody pitnej) wyposażonych w
hydroelektrownie tak, aby negatywny wpływ na środowisko możliwie
zmniejszyć (co może się wiązać z poprawą efektywności
generowania energii elektrycznej).
Konieczne działania dotyczące budowy lub modernizacji urządzeń
wodnych tylko pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności
inwestycji z wymogami prawa UE, w tym uwzględnieniem ich w
dokumentach strategicznych przygotowywanych w celu wypełnienia
wymogów Ramowej Dyrektywy wodnej (RDW) i tzw. Dyrektywy
powodziowej.

20.

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

3.2.1.2./
Str. 84

21.

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, Eko-

3.2.1.2./
Str. 87

„Na poziomie regionalnym,
zgodnie z tzw. smart
specialisation i istniejącym
potencjałem regionu,
przewiduje się wsparcie
mniejszych jednostek
wytwarzania wykorzystujących
energię elektryczną
z biomasy, biogazu, energii
wiatru i słońca oraz wody”.

„Na poziomie regionalnym, zgodnie
z tzw. smart specialisation i
istniejącym potencjałem regionu,
przewiduje się wsparcie
mniejszych jednostek wytwarzania
wykorzystujących energię
elektryczną
uzyskiwanej w sposób
zrównoważony z biomasy,
biogazu, energii wiatru i słońca
oraz wody (wyłącznie na już
istniejących budowlach piętrzących
wodę wyposażonych w
hydroelektrownie, przy
jednoczesnym zapewnieniu pełnej
drożności budowli dla
przemieszczeń fauny wodnej)

Wsparcie rozwoju hydroenergetyki, z uwagi na jej wysoka
szkodliwośc dla środowiska, powinno być ograniczone jedynie do
modernizacji już istniejących hydroelektrowni – do wymiany turbin
na mniej szkodliwe dla ryb i do pełnego udrożnienia budowli
piętrzącej dla przemieszczeń fauny wodnej. Dodatkowo, tak jak i w
zakresie energetyki wodnej, uzyskiwanie energii elektrycznej
powinno opierać się o zrównoważóne wykorzystanie biomasy,
biogazu, energii słońca i wiatru, z uwzględnieniem podejścia
produkcji tej energii ze źródeł rozproszonych, co nie wyklucza
projektów kompleksowych.

„Przewiduje się, że wsparcie w
ramach tego priorytetu
skierowane będzie głównie na

„Przewiduje się, że wsparcie w
ramach tego priorytetu skierowane
będzie głównie na

Termomedernizacja powinna być połaczona z ochroną miejsc
legowych ptaków gniazdujacych np. w otworach wentylacyjnych
(jerzyki, kawki, itp.), w szczelinach murów. Konieczne jest
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L.p

Zgłaszający
uwagę

Rozdział/
podrozdział
(strona)

kompleksową modernizację
energetyczną budynków
użyteczności publicznej i
budynków
mieszkalnych wraz z wymianą
wyposażenia tych obiektów na
energooszczędne, w tym
również w
zakresie związanym m.in. z
ociepleniem obiektu, wymianą
okien, drzwi zewnętrznych oraz
oświetlenia na
energooszczędne, przebudową
systemów grzewczych (wraz z
wymianą źródła
ciepła oraz podłączeniem do
niego lub modernizacją
przyłącza), systemów
wentylacji i
klimatyzacji, systemów wodnokanalizacyjnych, instalacja OZE
w modernizowanych
energetycznie budynkach,
instalacja systemów
chłodzących, w tym również z
OZE.”

Unia

22.

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

Obecne brzmienie Programu

3.2.2.2./
Str. 95

„Przewiduje się wsparcie
następujących obszarów:
 projekty z zakresu
małej retencji
realizowane na
obszarze więcej niż
jednego
województwa;”

Proponowane brzmienie
Programu
kompleksową modernizację
energetyczną budynków
użyteczności publicznej i
budynków
mieszkalnych wraz z wymianą
wyposażenia tych obiektów na
energooszczędne, w tym również
w zakresie związanym m.in. z
ociepleniem obiektu, wymianą
okien, drzwi zewnętrznych oraz
oświetlenia na energooszczędne,
przebudową systemów grzewczych
(wraz z wymianą źródła
ciepła oraz podłączeniem do niego
lub modernizacją przyłącza),
systemów wentylacji i
klimatyzacji, systemów wodnokanalizacyjnych, instalacja OZE w
modernizowanych
energetycznie budynkach,
instalacja systemów chłodzących,
w tym również z OZE z
uwzględnieniem ochrony miejsc
lęgowych ptaków gniazdujących”.





rozwój kompleksowych
systemów retencji
gwarantujących
zwiększenie pojemności
przeciwpowodziowej w
dolinach rzek, na
terenach podmokłych, w
zbiornikach suchych i w
istniejących zbiornikach
retencyjnych zgodnie z
dyrektywami
1992/43/EWG,
2000/60/WE i
2007/60/WE
kompleksowe projekty z
zakresu małej retencji
uwzględniające przyjazne

Uzasadnienie
zachowanie już istniejących miejsc lęgowych (np. otworów
wentylacyjnych) lub tworzenie alternatywnych miejsc gniazdowych
(np. budki lęgowe).

Zmiana zapisu jednoznacznie określi wsparcie dla kompleksowego
spektrum działań i wyeliminuje wsparcie dla zbiorników
retencyjnych nie posiadających pojemności przeciwpowodziowej lub
nieistotną w kontekście zarządzania ryzykiem i sprzecznych z
dyrektywami 1992/43/EWG, 2000/60/WE i 2007/60/WE.
Należy podkreślić, że małe zbiorniki retencyjne (budowle piętrzące
na małych rzekach) są tak samo szkodliwe dla ekosystemów
małych rzek jak duże zbiorniki dla dużych rzek. Jednocześnie, przy
swojej dużej szkodliwości środowiskowej, małe zbiorniki retencyjne
mają znikome znaczenie w ochronie przeciwpowodziowej, a wobec
istotnej ewapotranspiracji również w ochronie przed suszą.
Szkodliwość małych zbiorników retencyjnych można znacznie
zmniejszyć jeśli to będą tzw. zbiorniki suche (napełniające się woda
tylko podczas powodzi.) O wiele większy potencjał retencjonowania
wody niż małe (a także duże) zbiorniki retencyjne ma renaturyzacja
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L.p

Zgłaszający
uwagę

Rozdział/
podrozdział
(strona)

Obecne brzmienie Programu

Proponowane brzmienie
Programu
środowiskowo form małej
retencji, tj. renaturyzacji
mokradeł, zalesienia (inne
niż na terenach trwałych
użytków zielonych; w
dolinach rzecznych
wyłącznie lasy łęgowe),
wykorzystania
działalności bobrów oraz
zwiększania retencji
glebowej (w przypadku
melioracji - inne niż
odwadniające),
gwarantujące znaczącą (z
perspektywy ochrony
przeciwpowodziowej)
ilość zretencjonowanej
wody

23.

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

3.2.2.2./
Str. 95

„Przewiduje się wsparcie
następujących obszarów:
 działania dotyczące
budowy lub
modernizacji urządzeń
wodnych – pod
warunkiem
zapewnienia pełnej
zgodności inwestycji z
wymogami prawa UE,
w tym uwzględnieniem
ich w dokumentach
strategicznych
przygotowywanych w
celu wypełnienia
wymogów Ramowej
Dyrektywy wodnej
(RDW) i tzw.
Dyrektywy
powodziowej.”

Przewiduje się wsparcie
następujących obszarów:
 działania dotyczące
budowy lub modernizacji
urządzeń wodnych
służących wyłącznie
ochronie
przeciwpowodziowej –
pod warunkiem
zapewnienia pełnej
zgodności inwestycji z
wymogami prawa UE, w
tym uwzględnieniem ich w
dokumentach
strategicznych
przygotowywanych w celu
wypełnienia wymogów
Ramowej Dyrektywy
wodnej (RDW) i tzw.
Dyrektywy powodziowej.”
 działania dotyczące
renaturyzacji koryt i dolin
rzecznych (likwidacja
urządzeń wodnych) oraz

Uzasadnienie
mokradeł oraz zwiększanie retencji glebowej i krajobrazowej.

Konieczne rozszerzenie katalogu obiektów przeciwpowodziowych,
w tym uwzględnienie m.in. zbiorników suchych, polderów itd.oraz
ogranicznie inwestycji kontr produktywnych tj. nie służących
zarządzaniu ryzykiem powodziowym np. zbiorników
wielofunkcyjnych.
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L.p

Zgłaszający
uwagę

Rozdział/
podrozdział
(strona)

Obecne brzmienie Programu

Proponowane brzmienie
Programu

Uzasadnienie

przywracania naturalnej
retencji dolinowej przez
odsunięcie obwałowań,
itp.

„Cel tematyczny 6., Priorytet
Inwestycyjny 6.4. Ochrona i
przywrócenie różnorodności
biologicznej, ochrona i
rekultywacja gleby oraz
promowanie usług
ekosystemowych,
w tym programu natura 2000
oraz zielonej infrastruktury”

24.

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

25.

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

26.

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

3.2.2.2/
Str. 97

3.2.2.2/
Str. 97

3.2.2.3/
Str. 98

Przewiduje się wsparcie
następujących obszarów:
 rozwój zielonej
infrastruktury, w tym
zwiększanie drożności
korytarzy
ekologicznych
lądowych i wodnych
mających znaczenie
dla ochrony
różnorodności
biologicznej i adaptacji
do zmian klimatu;”
„Przewiduje się wsparcie
następujących obszarów:
 wspieranie
zrównoważonego
zarządzania
obszarami cennymi
przyrodniczo;”
„Wskaźniki produktu/rezultatu
bezpośredniego (‘common’ i
charakterystyczne dla
programu)” [Tabela]:



utrzymanie lub
zwiększanie drożności
korytarzy ekologicznych
lądowych i wodnych
mających znaczenie dla
ochrony różnorodności
biologicznej i adaptacji do
zmian klimatu w, tym
rozwój zielonej
infrastruktury.



wspieranie ochrony i
przywracania
różnorodności
biologicznej obszarów
cennych przyrodniczo, w
tym przygotowanie i
wdrożenie planów
ochrony.

„ – długośc odtworzonych korytarzy
ekologicznych [km]”
W odniesieniu do korytarzy
rzecznych:
- Liczba zlikwidowanych/
udrożnionych przeszkód dla

W tym celu tematycznym brak wyraźnie zarysowanej potrzeby
poprawy łaczności ekologicznej pomiędzy obszarami węzłowymi (o
stosunkowo wysokiej różnorodności biologicznej) np. obszaramii
Natura2000. Nawet duże, ale pojedyncze obszary nie są w stanie
skutecznie chronić zróżnicowania przyrodniczego. Dlatego
konieczne jest tworzenie sieci połaczonych korytarzami.
Polska ma dość szczególne położenie geograficzne (łączy Europę
Wschodnią z Zachodnią). Posiada kilka dużych rzek o naturalnych
dolinach, w tym Wisłę, które odgrywają też rolę korytarzy
ekologicznych. Natomiast, ani w diagnozie, ani przy opisie celu
tematycznego problem łączności ekologicznej nie jest w ogóle
podnoszony. Pojawia się "zielona infrastruktura" jako cel sam w
sobie. Infrastruktura powinna być odpowiednio „”wmontowana” w
środowisko przyrodniczne i tworzyć wraz ochroną całych długich
odcinków korytarzy spójną całość.

Konieczna zmiana brzmienia obszaru wsparcia.

W wskaźnikach brak jest odniesienia do poprawy łączności
ekologicznej. Konieczne dodanie właściwego wskaźnika.
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L.p

Zgłaszający
uwagę

Rozdział/
podrozdział
(strona)

Obecne brzmienie Programu

Proponowane brzmienie
Programu

Uzasadnienie

wędrówki fauny wodnej;
- Długość rzek z odtworzoną
możliwością wędrówki wstępującej
fauny wodnej wskutek
zlikwidowania/ udrożnienia budowli
piętrzących [km]

27.

28.

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

3.2.2.3/
Str. 98

3.2.2.3/
Str. 98

„Wskaźniki produktu/rezultatu
bezpośredniego (‘common’ i
charakterystyczne dla
programu:
Liczba wybudowanych,
rozbudowanych i
zmodernizowanych urządzeń
(/budowli) dla celów ochrony
przeciwpowodziowej”

„Wskaźniki produktu/rezultatu
bezpośredniego (‘common’ i
charakterystyczne dla
programu:
- Powierzchnia odtworzynych
terenów zalewowych [ha];
- Objętość retencjonowanej wody
powodziowej dzięki wybudowaniu/
modernizacji urządzeń (/budowli)
wyłącznie dla celów
3
przeciwpowodziowych [m ];
- miara spłaszczenia fali
powodziowej w największym
mieście poniżej wybudowanego/
zmodernizowanego
urządzenia (/budowli) ochrony
przeciwpowodziowej;

Wskaźnik w obecnej postaci jest niewłaściwy i potencjalnie
niebezpieczny dla środowiska, gdyż będzie faworyzował np.
budowę zbiorników małej retencji i odbudowywanie niepotrzebnych i
nieefektywnych z punku widzenia ochrony przeciwpowodziowej
urządzeń regulacyjnych, a co gorsza - nowe niepotrzebne i
nieefetywne urządzenia regulacyjne. Wskaźnik wymaga
opracowania na nowo (w kierunku jakiej bardziej sensywnej,
specjalistycznej miary poprawy bezpieczeństwa powodziowego).

„Wskaźniki produktu/rezultatu
bezpośredniego (‘common’ i
charakterystyczne dla
programu:
Pojemność nowych obiektów
retencji (/Wzrost pojemności
nowych obiektów retencji)”

„Wskaźniki produktu/rezultatu
bezpośredniego (‘common’ i
charakterystyczne dla
programu:
- Pojemność przeciwpowodziowa
nowych obiektów retencji (/Wzrost
pojemności przeciwpowodziowej
3
nowych obiektów retencji) [m ];:
- pojemność retencji glebowej
3
[m ];;
- pojemność retencyjna
3
zrenaturyzowanych mokradeł [m ];;
- pojemność retencyjna
zrenaturyzowanych dolin
3
rzecznych [m ];;
- pojemność retencyjna/ rezerwa
powodziowa suchych zbiorników
3
retencyjnych [m ];;

Ten wskaźnik warto byłoby podzielic na szczegółowe kategorie.
Jest to istotne miedzy innymi dla wykazania, że wzrost retencji
uzyskuje się przede wszystkim metodami przyjaznymi środowisku.
Z POIiŚ nie powinna być finansowana budowa zbiorników
retencyjnych wielofunkcyjnych – ze względu na ich dużą
szkodliwość środowiskową i niska efektywność w ochronie
przeciwpowodziowej.
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L.p

29.

30.

31.

Zgłaszający
uwagę

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

Rozdział/
podrozdział
(strona)

3.2.2.3/
Str. 98

3.2.2.3/
Str. 99

3.2.2.6/
Str. 101

Obecne brzmienie Programu

Proponowane brzmienie
Programu

Uzasadnienie

„Wskaźniki produktu/rezultatu
bezpośredniego (‘common’ i
charakterystyczne dla
programu:
Liczba opracowanych
ekspertyz, ocen, analiz,
koncepcji, studiów”

„Wskaźniki produktu/rezultatu
bezpośredniego (‘common’ i
charakterystyczne dla
programu:
Liczba opracowanych ekspertyz,
ocen, analiz,
koncepcji, studiów”
- Procent rowiązanych
koncepcyjnie kluczowych
problemów środowiskowych, w tym
związanych z wdrażaniem
prawodawstwa UE;

Wskaźnik nie ma sensu, gdyż będzie generował produkcje
niepotrzebnych dokumentów i analiz.

„Wskaźniki produktu/rezultatu
bezpośredniego (‘common’ i
charakterystyczne dla
programu:
Liczba opracowanych
dokumentów
planistycznych”

„Wskaźniki produktu/rezultatu
bezpośredniego (‘common’ i
charakterystyczne dla
programu:
- Liczba opracowanych
dokumentów
Planistycznych
- liczba projektów w zakresie
ochrony różnorodności
biologicznej, w tym przygotowanie
planów ochrony”

j.w.

„W ramach osi priorytetowej
przewiduje się wybór projektów
w procedurze konkursowej oraz
pozakonkursowej.
Zastosowanie konkretnego
trybu będzie uzależnione od
specyfiki priorytetu
inwestycyjnego oraz rodzaju
projektów, które będą
podlegały dofinansowaniu. Tryb
pozakonkursowy będzie
stosowany w pierwszej
kolejności w stosunku do
projektów, których realizacja w
znaczny sposób wpływa na
realizację celów

„W ramach osi priorytetowej
przewiduje się wybór projektów w
procedurze konkursowej oraz
pozakonkursowej (…)”

Konieczne jest aby wybór projektów następował w trybie
konkursowym w oparciu o jasne, transparentne kryteria wyboru, co
zapewni równomierne wydatkowanie środków w ramach osi
priorytetowej oraz odpowiednią jakość projektów.
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poszczególnych osi
priorytetowych.
W przypadku projektów
objętych daną osią
priorytetową, szczególna
uwaga na etapie selekcji
zostanie skierowana na
badanie stopnia osiągnięcia
efektu ekologicznego.”

32.

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

3.2.3.2/
Str. 104-105

„Cel tematyczny 7. Promowanie
zrównoważonego transportu i
usuwanie niedoborów
przepustowości w działaniu
najważniejszych infrastruktur
sieciowych, Priorytet
inwestycyjny 7.3 Rozwój
przyjaznych dla środowiska i
niskoemisyjnych systemów
transportu, włączając transport
śródlądowy, morski, porty i
połączenia multimodalne”

„Cel tematyczny 7. Promowanie
zrównoważonego transportu i
usuwanie niedoborów
przepustowości w działaniu
najważniejszych infrastruktur
sieciowych, Priorytet
inwestycyjny 7.3 Rozwój
przyjaznych dla środowiska i
niskoemisyjnych systemów
transportu, włączając transport
śródlądowy, morski, porty i
połączenia multimodalne”

„Realizacja priorytetu
inwestycyjnego przyczyni się
głównie do osiągnięcia celu osi
priorytetowej dotyczącego
rozwoju przyjaznego
środowisku transportu w
przewozie towarów, poprzez
stworzenie spójnej sieci
śródlądowych dróg wodnych o
wysokich parametrach,
poprawę konkurencyjności
portów morskich i transportu
intermodalnego, a dodatkowo
przyczyni się do stworzenia
spójnej, jednolitej sieci
transportowej TEN-T
obejmującej obszar całego
kraju. W obszarze żeglugi
śródlądowej realizowane będą
projekty służące ujednoliceniu

„Realizacja priorytetu
inwestycyjnego przyczyni się
głównie do osiągnięcia celu osi
priorytetowej dotyczącego rozwoju
przyjaznego środowisku transportu
w przewozie towarów, poprzez
stworzenie spójnej sieci
śródlądowych dróg wodnych o
wysokich parametrach, poprawę
konkurencyjności portów morskich
i transportu intermodalnego, a
dodatkowo przyczyni się do
stworzenia spójnej, jednolitej sieci
transportowej TEN-T obejmującej
obszar całego kraju. W obszarze
żeglugi śródlądowej realizowane
będą projekty służące
ujednoliceniu parametrów
eksploatacyjnych dróg wodnych
poprzez usuwanie tzw. „wąskich
gardeł” oraz poprawie 105

Apelujemy o wyłączenie transportu śródlądowego z priorytetu
inwestycyjnego 7.3 „Rozwój przyjaznych dla środowiska i
niskoemisyjnych systemów transportu” ze względu na:


potencjalne negatywne oddziaływanie inwestycji na
środowisko i niezgodność realizowanych inwestycji z RDW
i tzw. dyrektywą powodziową.



Inwestycje w transport śródlądowy w Polsce są
realizowane jako działania adaptacyjne do zmian klimatu i
w ramach ochrony przeciwpowodziowej, co w wielu
przypadkach nie ma miejsca.
Ze względu na uwarunkowania hydrologiczne i przyrodnicze w
Polsce nie ma szans (ani środowiskowych ani ekonomicznych) na
tworzenie "spójnej sieci dróg śródlądowych o wysokich
parametrach”). W „Projekcie Narodowej Strategii Gospodarowania
Wodami …” (później „Projekcie Polityki Wodnej Państwa”) wyraźnie
mówi się, że drogi wodne w Polsce powinny być zweryfikowane pod
kątem ekonomicznej opłacalności i skutków środowiskowych ich
dalszego utrzymywania i rozbudowy. Dopóki taka weryfikacja nie
zostanie przeprowadzona, próby rozbudowy dróg wodnych z góry
są skazane na ostre konflikty (także w odniesieniu do wymogów
formalno-prawnych) i niespójnośc inwestycji z prawem europejskim.
Np. nominalnie drogami wodnymi są rzeki Biebrza, środkowa Wisła,
górny Bug. Sa to jednocześnie obszary Natura 2000 wyznaczone
ze względu na naturalny charakter koryt tych rzek, który nie mógł by
być ytrzymany gdyby próbować podnieść paramery eksploatacyjne
tych dróg wodnych, na których od dziesięcioleci praktycznie nie ma
żadnej żeglugi.
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OFOP, EkoUnia

34.

Koalicja
Klimatyczna,
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Uzasadnienie

parametrów eksploatacyjnych
dróg wodnych poprzez
usuwanie tzw. „wąskich gardeł”
oraz poprawie 105
bezpieczeństwa żeglugi.
Obejmować będą inwestycje o
charakterze liniowym jak i
punktowym: modernizacje dróg
wodnych wraz z poprawą
bezpieczeństwa obiektów
hydrotechnicznych, prace
dotyczące zabudowy
regulacyjnej swobodnie
płynącej rzeki, modernizacje
stopni wodnych, przebudowy
obiektów węzłów wodnych,
modernizacje budowli
hydrotechnicznych (w tym m.in.
śluz i jazów) i kanałów, budowę
infrastruktury postojowocumowniczej i granicznej, nowe
oznakowanie szlaku
żeglownego.”

bezpieczeństwa żeglugi.
Obejmować będą inwestycje o
charakterze liniowym jak i
punktowym: modernizacje dróg
wodnych wraz z poprawą
bezpieczeństwa obiektów
hydrotechnicznych, prace
dotyczące zabudowy regulacyjnej
swobodnie płynącej rzeki,
modernizacje stopni wodnych,
przebudowy obiektów węzłów
wodnych, modernizacje budowli
hydrotechnicznych (w tym m.in.
śluz i jazów) i kanałów, budowę
infrastruktury postojowocumowniczej i granicznej, nowe
oznakowanie szlaku żeglownego.”

„Działania na śródlądowych
drogach wodnych będą
realizowane pod warunkiem
zapewnienia pełnej zgodności
inwestycji z wymogami prawa UE,
w tym z uwzględnieniem ich
w dokumentach strategicznych
przygotowywanych w celu
wypełnienia wymogów Ramowej
Dyrektywy
wodnej (RDW) i tzw. Dyrektywy
powodziowej.”

Konieczne jest przeprowadzenie ekonomicznej analizy dla rozwoju
towarowego transportu wodnego.
Żadne tego typu działania nie powinny być realizowane bez
przeprowadzenia wcześniej strategicznych analiz ekonomicznych i
środowiskowych rozwoju żeglugi śródlądowej.

3.2.3.2/
Str. 105

„Działania na śródlądowych
drogach wodnych będą
realizowane pod warunkiem
zapewnienia pełnej zgodności
inwestycji z wymogami prawa
UE, w tym z uwzględnieniem
ich
w dokumentach strategicznych
przygotowywanych w celu
wypełnienia wymogów
Ramowej Dyrektywy
wodnej (RDW) i tzw. Dyrektywy
powodziowej.”

3.2.3.3/
Str. 107

„Wskaźnik produktu/rezultatu
bezpośredniego (‘common’ i
charakterystyczy dla
programu:
Całkowita długość ulepszonych
lub

„(…) Całkowita długość
zmoderniozwanych lub
utworzonych śródlądowych dróg
wodnych (km)”

jw.
Konieczne przeniesienie działań do innego celu tematycznego oraz
innego priotytetu inwestycyjnego.

Konieczne przeniesienie działań do innego celu tematycznego oraz
innego priotytetu inwestycyjnego (j.w.).
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utworzonych śródlądowych
dróg wodnych (km)”

35.

36.

37.

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

„Wskaźnik produktu/rezultatu
bezpośredniego (‘common’ i
charakterystyczy dla
Programu:
Liczba wybudowanych lub
przebudowanych
obiektów na śródlądowych
drogach wodnych”

„Wskaźnik produktu/rezultatu
bezpośredniego (‘common’ i
charakterystyczy dla
Programu:
Liczba wybudowanych lub
przebudowanych
obiektów na śródlądowych drogach
wodnych”

Wskaźnik generujący budowę niepotrzebnych obiektów na
nierentownych, szkodzących przyrodzie drogach wodnych.

„Wskaźnik produktu/rezultatu
bezpośredniego (‘common’ i
charakterystyczy dla
programu:
Poziom wdrożenia systemu usług
informacji
rzecznej (RIS) na śródlądowych
drogach
wodnych spełniających warunki
dyrektywy
2005/44/WE Parlamentu
Europejskiego i
Rady - długość drogi wodnej
objętej
systemem RIS”

j.w.
Konieczne przeniesienie działań do innego celu tematycznego oraz
innego priotytetu inwestycyjnego.

3.2.3.3/
Str. 107

„Wskaźnik produktu/rezultatu
bezpośredniego (‘common’ i
charakterystyczy dla
programu:
Poziom wdrożenia systemu
usług informacji
rzecznej (RIS) na
śródlądowych drogach
wodnych spełniających warunki
dyrektywy
2005/44/WE Parlamentu
Europejskiego i
Rady - długość drogi wodnej
objętej
systemem RIS”

Projekty dotyczące wytwarzania
energii z OZE powinny spełniać
warunek efektywności kosztowej
(opłacalności). Natomiast głównym
kryterium oceny powinna być
wielkość redukcji emisji CO2.

Cele osi priorytetowej to:
1. zwiększenie efektywności energetycznej; 2. zwiększenie
produkcji i wykorzystania OZE;
3. redukcja emisji CO2 w wyniku
realizacji projektów.

4.1
Promowanie
produkcji i
dystrybucji
odnawialnych
źródeł energii
s. 84

Projekty dotyczące
wytwarzania energii z OZE
oceniane będą głównie poprzez
pryzmat kryterium efektywności
kosztowej. Czynnikiem istotnym
dla wyboru takich inwestycji do
wsparcia, będzie głównie
koncepcja opłacalności, czyli
najlepszego stosunku ilości
energii w stosunku do wielkości
środków unijnych
przeznaczonych na uzyskanie
1 MW mocy zainstalowanej
budowę danej instalacji. Poza
tym o wsparciu takich projektów
decydować będą także inne

3.2.3.3/
Str. 107

Konieczne przeniesienie działań do innego celu tematycznego oraz
innego priotytetu inwestycyjnego (j.w.).

Efektywność energetyczna ≠ efektywność kosztowa.
W celach nie ma słowa o efektywności kosztowej, która została
zaproponowana jako kluczowe kryterium.
O ile kryterium kosztowe jest istotne dla zapewnienia celowości
przedsięwzięcia, o tyle powinno być stosowane tylko i wyłącznie na
zasadzie zerojedynkowej, tzn. spełnia/nie spełnia, gdzie warunkiem
jest NPV>0 (liczone po uwzględnieniu zakładanego
dofinansowania).
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osiągane rezultaty w stosunku
do planowanych nakładów
finansowych (np. wielkość
redukcji CO2).

38.

39.

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

4.1
Promowanie
produkcji i
dystrybucji
odnawialnych
źródeł energii
s. 84, 85

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

4.3
Wspieranie
efektywności
energetycznej
i
wykorzystywa
nia
odnawialnych
źródeł energii
w sektorze
publicznym i
mieszkaniowy
m s. 86

Uzasadnienie

Reasumując, projekt musi spełnić kryterium rentowności, ale
spośród grupy projektów uznanych za rentowne, dofinansowanie
powinno w pierwszej kolejności przypaść projektom gwarantującym
największą obniżkę emisji CO2, a nie najwyższy zysk inwestorowi.

Biorąc to pod uwagę,
przewiduje się wsparcie w
szczególności na budowę oraz
rozbudowę:
 farm wiatrowych;
 instalacji na biomasę;
 instalacji na biogaz;
 sieci umożliwiających
przyłączenia
jednostek wytwarzania
energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych
do Krajowego
Systemu
Elektroenergetyczneg
o,
a także w ograniczonym
zakresie , jednostek
wytwarzania energii
elektrycznej wykorzystującej
wodę i słońce oraz ciepła przy
wykorzystaniu energii
geotermalnej.

Biorąc to pod uwagę, przewiduje
się wsparcie w szczególności na
budowę oraz rozbudowę:
 farm wiatrowych;

instalacji na biomasę;

instalacji na biogaz;

sieci umożliwiających
przyłączenia jednostek
wytwarzania energii
elektrycznej ze źródeł
odnawialnych do
Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego,
 a także w ograniczonym
zakresie , jednostek
wytwarzania energii
elektrycznej
wykorzystującej wodę i
słońce
 oraz ciepła przy
wykorzystaniu energii
geotermalnej.

Brak racjonalnych przesłanek dla faworyzowania np. spalanie
importowanej biomasy ma być faworyzowane kosztem lokalnych
zasobów słonecznych, bądź geotermalnych.

Dlatego też kluczowe w ramach
oceny takich projektów będzie
kryterium efektywności
kosztowej oraz osiągane
rezultaty w stosunku do
planowanych nakładów
finansowych.

Jednakże, oprócz spełnienia
warunku efektywności kosztowej
(opłacalności), kluczowym
kryterium oceny projektów będzie
wielkość redukcji emisji CO2.

Cele osi priorytetowej to:
1. zwiększenie efektywności energetycznej; 2. zwiększenie
produkcji i wykorzystania OZE;
3. redukcja emisji CO2 w wyniku
realizacji projektów.
Efektywność energetyczna ≠ efektywność kosztowa.
W celach nie ma słowa o efektywności kosztowej, która została
zaproponowana jako kluczowe kryterium.
O ile kryterium kosztowe jest istotne dla zapewnienia celowości
przedsięwzięcia, o tyle powinno być stosowane tylko i wyłącznie na
zasadzie zerojedynkowej, tzn. spełnia/nie spełnia, gdzie warunkiem
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jest NPV>0 (liczone po uwzględnieniu zakładanego
dofinansowania).
Reasumując, projekt musi spełnić kryterium rentowności, ale
spośród grupy projektów uznanych za rentowne, dofinansowanie
powinno w pierwszej kolejności przypaść projektom gwarantującym
największą obniżkę emisji CO2, a nie najwyższy zysk inwestorowi.

40.

41.

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

3.2. Opis osi
priorytetowyc
h 3.2.1. Oś
priorytetowa I
3.2.1.8.
Terytorialny
obszar
realizacji s. 92

2. Diagnoza
wyzwań,
potrzeb i
potencjałów /
2.1 Analiza
obecnej
sytuacji oraz
identyfikacja
potrzeb w
ujęciu
tematycznym
oraz
terytorium (s.
50)

Brak racjonalnych przesłanek dla arbitralnego podejmowania
decyzji na poziomie centralnym odnośnie lokalizacji inwestycji.
Trudno bowiem zakładać, że są trafniejsze, niż indywidualne
ekspertyzy dla poszczególnych projektów.
I tak np. wg http://re.jrc.ec.europa.eu służącemu oszacowaniu
uzysku energii z źródeł PV, instalacja ustawiona w niewymienionym
tu województwie małopolskim będzie w skali roku efektywniejsza od
wyróżnionego województwa lubelskiego.
Ponadto różnica w nasłonecznieniu poszczególnych obszarów kraju
nie wykracza ponad 10%.
Tymczasem straty „na instalacji”, w zależności od jakości użytych
komponentów mogą sięgać nawet 30%.

Dla rozwoju energetyki
wiatrowej najlepsze obszary
występują w północnej części
Polski, najlepsze warunki do
wykorzystania energii
słonecznej występują w części
województwa lubelskiego,
południowo-zachodniej części
województwa podlaskiego,
wschodniej oraz zachodniej
części Mazowsza, a także na
Wybrzeżu Gdańskim, najlepsze
warunki dla geotermii znajdują
się zaś w północno-zachodniej
Polsce.
„W związku ze znaczącym
potencjałem oszczędności
energii w budownictwie, należy
w dalszym ciągu propagować
działania takie jak:
termomodernizacja budynków,
wymiana oświetlenia na
energooszczędne oraz
modernizacja sieci dystrybucji
ciepła.”

„W związku ze znaczącym
potencjałem oszczędności energii
w budownictwie, należy w dalszym
ciągu propagować działania takie
jak: termomodernizacja budynków
(z naciskiem na głęboką
modernizację energetyczną
budynków – deep retrofitting),
wymiana oświetlenia na
energooszczędne oraz
modernizacja sieci dystrybucji
ciepła.”

Głęboka modernizacja energetyczna budynków umożliwia
wykorzystanie potencjału oszczędności energii, co w znaczący
sposób przyczyni się do osiągnięcia planowanej redukcji emisji CO2
i realizacji celów w zakresie zmniejszenia zużycia energii
ustnowionych na poziomie krajowym oraz europejskim. Głęboka
modernizacja energetyczna jest skutecznym sposobem
przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu (zob. „A guide to
developing strategies for building energy renovation”, s. 10
http://www.euroace.org/MediaPublications/PublicationsReports.asp
x), a działanie na rzecz zmniejszenia skali ubóstwa jest zgodne z
polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju. Brak jest
powszechnie przyjętej definicji głębokiej modernizacji energetycznej
(a tym bardziej definicji ustawowej). Niektóre źródła podają, że
głęboka modernizacja energetyczna prowadzi do oszczędności
energii rzędu 60 – 90%, inne źródła podają, że o głębokiej renowacji
można mówić gdy zostanie osiągnięte co najmniej 75%
oszczędności energii. Zgodnie z inną proponowaną definicją,
głęboka modernizacja to taka modernizacja, która nie blokuje
potencjału oszczędności energii w danym budynku. Podkreśla się
bowiem, że standardowa modernizacja energetyczna może
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Zgłaszający
uwagę

Rozdział/
podrozdział
(strona)

Obecne brzmienie Programu

Proponowane brzmienie
Programu

Uzasadnienie
wykluczyć lub utrudnić wykonanie głębokiej modernizacji
energetycznej w przyszłości lub zwiększyć jej koszty (biorąc pod
uwagę, że budynki są modernizowane w cyklach
kilkudziesięcioletnich). Warto również zwrócić uwagę na możliwość
osiągnięcia efektu głębokiej modernizacji energetycznej poprzez
dokonywanie głębokiej modernizacji energetycznej etapami
(„staged renovation”). Kluczową kwestią jest wówczas to, aby etapy
wcześniejsze nie utrudniały lub nie zwiększały kosztów wykonania
etapów późniejszych, dlatego dla tego typu projektów konieczne
jest opracowanie szczegółowego harmonogramu modernizacji
energetycznej.
Należy zaznaczyć, że to właśnie przede wszystkim głęboka
modernizacja energetyczna, jako przedsięwzięcie bardziej złożone i
kosztowne, wymaga wsparcia i promocji przy wykorzystaniu
funduszy unijnych. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że
gruntowna modernizacja energetyczna budynków („deep
retrofitting”) jest zalecana w Stanowisku służb Komisji w sprawie
opracowania umowy o partnerstwie i programów w Polsce na lata
2014–2020 (s. 41 w/wym Stanowiska). W związku z tym należy w
jak największym stopniu wspierać w POIŚ głęboką modernizację
energetyczną (np. wg formuły – im większa oszczędność energii
tym większe dofinansowanie). Należy pamiętać również o rzetelnym
zweryfikowaniu, czy renowacja budynków rzeczywiście przyniosła
spodziewane oszczędności (po realizacji projektu). Ponieważ
istotną rolę w wielkości oszczędności energii odgrywają zachowania
użytkowników, należy uzupełnić modernizację o szkolenia dla
użytkowników oraz wsparcie w trakcie użytkowania
zmodernizowanego budynku (zwłaszcza w przypadku zastosowania
bardziej złożonych rozwiązań, takich jak systemy zarządzania
energią czy innowacyjne systemy wentylacji).

42.

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

2. Diagnoza
wyzwań,
potrzeb i
potencjałów /
2.1 Analiza
obecnej
sytuacji oraz
identyfikacja
potrzeb w
ujęciu
tematycznym
oraz

„- Dwukrotny wzrost do roku
2020 produkcji energii
elektrycznej wytwarzanej w
technologii wysokosprawnej
kogeneracji;”

„- Dwukrotny wzrost do roku 2020
produkcji energii elektrycznej
wytwarzanej w technologii
wysokosprawnej kogeneracji, przy
czym rozwój wysokosprawnej
kogeneracji będzie następował w
koordynacji z realizacją projektów z
zakresu modernizacji
energetycznej budynków
prowadzących do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepło i
energię elektryczną ;”

Wysokosprawna kogeneracja powinna być wspierana tam gdzie jest
to uzasadnione, po uwzględnieniu zmniejszenia potrzeb
energetycznych wynikających z modernizacji energetycznej
budynków.
Modernizacja energetyczna budynków powinna być absolutnym
priorytetem jeżeli chodzi o poprawę efektywności energetycznej,
ponieważ wpływa na zapotrzebowanie na energię. Dodatkowe
inwestycje, takie jak budowa/rozbudowa sieci ciepłowniczej czy też
wymiana źródeł ciepła na bardziej efektywne, powinny być
realizowane w uzupełnieniu modernizacji budynków, tak żeby
uwzględnić zmniejszone zapotrzebowanie na energię w
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Zgłaszający
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podrozdział
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Proponowane brzmienie
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terytorium (s
51)

43.

44.

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

2. Diagnoza
wyzwań,
potrzeb i
potencjałów /
2.1 Analiza
obecnej
sytuacji oraz
identyfikacja
potrzeb w
ujęciu
tematycznym
oraz
terytorium (s
51)

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

2. Diagnoza
wyzwań,
potrzeb i
potencjałów /
2.1 Analiza
obecnej
sytuacji oraz
identyfikacja
potrzeb w
ujęciu
tematycznym

Uzasadnienie
zmodernizowanych budynkach.

„W ciągu ostatnich 10 lat w
Polsce dokonał się ogromny
postęp w zakresie efektywności
energetycznej.
Energochłonność Produktu
Krajowego Brutto spadła
bowiem blisko o 1/3. Nadal
jednak efektywność
energetyczna polskiej
gospodarki jest około 3 razy
niższa niż w najbardziej
rozwiniętych krajach
europejskich i około 2 razy
niższa niż średnia w krajach
Unii Europejskiej
(energochłonność wg GUS w
2009 r. wynosiła 363
kgoe/euro’2000 zaś UE 165
kgoe’2000).. Dodatkowo,
zużycie energii pierwotnej w
Polsce, odniesione do
liczebności populacji, jest
niemal 40% niższe niż w
krajach „starej 15”.” Powyższe
świadczy o ogromnym
potencjale w zakresie
oszczędzania energii w Polsce,
charakterystycznym dla
gospodarki intensywnie
rozwijającej się
„Oszczędność energii będzie
miała istotny wpływ na poprawę
efektywności ekonomicznej
gospodarki oraz na jej
konkurencyjność.”

___________________________

„Oszczędność energii będzie miała
istotny wpływ na poprawę
efektywności ekonomicznej
gospodarki oraz na jej
konkurencyjność. Dodatkowo,
realizacja projektów zmierzających
do zwiększenia efektywności
energetycznej takich jak np.
modernizacja energetyczna
budynków przyczyni się do wzrostu
liczby miejsc pracy.”

Zwracamy uwagę na konieczność systematycznego zbierania i
analizowania kompleksowych danych dotyczących zużycia energii,
w tym także danych dotyczących charakterystyki energetycznej
budynków w skali całego kraju i poszczególnych województw.
Zbieranie kompleksowych danych jest kluczowe między innymi dla
odpowiedniego określenia wskaźników oraz późniejszego
monitorowania realizacji programu.

Z szacunków przedstawionych w raporcie "Inwestycje w przyszłość:
więcej miejsc pracy dzięki bardziej zielonemu budżetowi,
(http://awsassets.wwfpl.panda.org/downloads/green_jobs_pl_intern
et.pdf), wynika, że potencjał tworzenia i utrzymania miejsc pracy na
1 mld EUR inwestycji z budżetu UE, obejmujący głównie
bezpośrednie miejsca pracy oraz pośrednie i indukowane miejsca
pracy w niektórych sektorach, w przypadku wybranych sektorów
"zielonej gospodarki" jest następujący :


oszczędność energii w budynkach (budownictwo) - 25.900
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Zgłaszający
uwagę

Rozdział/
podrozdział
(strona)

Obecne brzmienie Programu

Proponowane brzmienie
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oraz
terytorium (s
52)

45.

46.

47.

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

2. Diagnoza
wyzwań,
potrzeb i
potencjałów /
2.1 Analiza
obecnej
sytuacji oraz
identyfikacja
potrzeb w
ujęciu
tematycznym
oraz
terytorium (s.
52)
3. Założenia i
opis osi
priorytetowyc
h / 3.2 Opis
osi
priorytetowyc
h (s. 86)

3. Założenia i
opis osi
priorytetowyc
h / 3.2 Opis
osi
priorytetowyc
h (s. 87)

Uzasadnienie
miejsc pracy/1 mld EUR,


odnawialne źródła energii (produkcja i instalacja; dostawy i
usługi) - 52.700 miejsc pracy/1 mld EUR,



zrównoważony transport (budowa i utrzymanie linii
kolejowych; dostawy i usługi) - 21.500 miejsc pracy/1 mld
EUR.

„Upowszechnienie kogeneracji
oraz rozwój systemów
ciepłowniczych umożliwi
podłączenie większej ilości
budynków i pozwoli
zredukować emisję
zanieczyszczeń pochodzących
z domowych kotłowni.”

„Upowszechnienie kogeneracji
oraz rozwój systemów
ciepłowniczych umożliwi
podłączenie większej ilości
budynków i pozwoli zredukować
emisję zanieczyszczeń
pochodzących z domowych
kotłowni. Działania te powinny być
prowadzone w koordynacji z
realizacją projektów z zakresu
modernizacji energetycznej
budynków prowadzących do
zmniejszenia zapotrzebowania na
ciepło i energię elektryczną.”

Modernizacja energetyczna budynków powinna być absolutnym
priorytetem jeżeli chodzi o poprawę efektywności energetycznej,
ponieważ wpływa na zapotrzebowanie na energię. Dodatkowe
inwestycje, takie jak budowa/rozbudowa sieci ciepłowniczej czy też
wymiana źródeł ciepła na bardziej efektywne, powinny być
realizowane w uzupełnieniu modernizacji budynków, tak żeby
uwzględnić zmniejszone zapotrzebowanie na energię w
zmodernizowanych budynkach.

„- modernizacja i rozbudowa
linii produkcyjnych na bardziej
efektywne energetycznie;

„- modernizacja i rozbudowa linii
produkcyjnych na bardziej
efektywne energetycznie;

Modernizacja energetyczna budynków powinna obejmować także
budynki komercyjne.

- zastosowanie technologii
efektywnych energetycznie w
przedsiębiorstwie;”

- modernizacja energetyczna
budynków w przedsiębiorstwach;
- zastosowanie technologii
efektywnych energetycznie w
przedsiębiorstwie;”

„Przewiduje się, że wsparcie w
ramach tego priorytetu
skierowane będzie głównie na
kompleksową modernizację
energetyczną budynków
użyteczności publicznej i
budynków mieszkalnych wraz z
wymianą wyposażenia tych
obiektów na energooszczędne
w tym również w zakresie
związanym m.in. z ociepleniem

„Przewiduje się, że wsparcie w
ramach tego priorytetu skierowane
będzie głównie na kompleksową
modernizację energetyczną
budynków użyteczności publicznej
i budynków mieszkalnych wraz z
wymianą wyposażenia tych
obiektów na energooszczędne w
tym również w zakresie związanym
m.in. z ociepleniem obiektu,
wymianą okien, drzwi

Systemy zarządzania energią są jednym z możliwych elementów
głębokiej modernizacji energetycznej budynków.
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48.

Zgłaszający
uwagę

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

Rozdział/
podrozdział
(strona)

3. Założenia i
opis osi
priorytetowyc
h / 3.2 Opis
osi
priorytetowyc
h (s. 90)

Obecne brzmienie Programu

Proponowane brzmienie
Programu

obiektu, wymianą okien, drzwi
zewnętrznych oraz oświetlenia
na energooszczędne,
przebudową systemów
grzewczych (wraz z wymianą
źródła ciepła oraz
podłączeniem do niego lub
modernizacją przyłącza),
systemów wentylacji i
klimatyzacji, systemów wodnokanalizacyjnych, instalacja OZE
w modernizowanych
energetycznie budynkach,
instalacja systemów
chłodzących, w tym również z
OZE.”

zewnętrznych oraz oświetlenia na
energooszczędne, przebudową
systemów grzewczych (wraz z
wymianą źródła ciepła oraz
podłączeniem do niego lub
modernizacją przyłącza),
systemów wentylacji i klimatyzacji,
systemów wodno-kanalizacyjnych,
instalacja OZE w
modernizowanych energetycznie
budynkach, instalacja systemów
chłodzących, w tym również z
OZE, wprowadzenie systemów
zarządzania energią.”

„W ramach działań związanych
z wysokosprawnym
wytwarzaniem w skojarzeniu,
przewiduje się, że wsparcie
skierowane będzie na budowę
lub rozbudowę jednostek
wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła w
technologii wysokosprawnej
kogeneracji oraz przebudowę
jednostki wytwarzania ciepła,
w wyniku której jednostki te
zostaną zastąpione
jednostkami wytwarzania
energii w technologii
wysokosprawnej kogeneracji.
Preferowane będą projekty
wykorzystujące OZE. Ponadto
planuje się, że wsparcie
zostanie skierowane na
budowę przyłączeń do sieci
ciepłowniczej dla jednostek
wytwarzających energię
elektryczną i ciepła w
skojarzeniu, w tym i z OZE. W
przypadkach takich projektów
przewiduje się zastosowanie

„W ramach działań związanych z
wysokosprawnym wytwarzaniem w
skojarzeniu, przewiduje się, że
wsparcie skierowane będzie na
budowę lub rozbudowę jednostek
wytwarzania energii elektrycznej i
ciepła w technologii
wysokosprawnej kogeneracji oraz
przebudowę jednostki wytwarzania
ciepła,
w wyniku której jednostki te
zostaną zastąpione jednostkami
wytwarzania energii w technologii
wysokosprawnej kogeneracji.
Preferowane będą projekty
wykorzystujące OZE. Ponadto
planuje się, że wsparcie zostanie
skierowane na budowę przyłączeń
do sieci ciepłowniczej dla
jednostek wytwarzających energię
elektryczną i ciepła w skojarzeniu,
w tym i z OZE. W przypadkach
takich projektów przewiduje się
zastosowanie instrumentów
zwrotnych, które wezmą pod
uwagę istniejące
w Polsce dostępne prorynkowe

Uzasadnienie

Wysokosprawna kogeneracja powinna być wspierana tam gdzie jest
to uzasadnione, po uwzględnieniu zmniejszenia potrzeb
energetycznych wynikających z modernizacji energetycznej
budynków.
Modernizacja energetyczna budynków powinna być absolutnym
priorytetem jeżeli chodzi o poprawę efektywności energetycznej,
ponieważ wpływa na zapotrzebowanie na energię. Dodatkowe
inwestycje, takie jak budowa/rozbudowa sieci ciepłowniczej czy też
wymiana źródeł ciepła na bardziej efektywne, powinny być
realizowane w uzupełnieniu modernizacji budynków, tak żeby
uwzględnić zmniejszone zapotrzebowanie na energię w
zmodernizowanych budynkach.
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Zgłaszający
uwagę

Rozdział/
podrozdział
(strona)

Obecne brzmienie Programu
instrumentów zwrotnych, które
wezmą pod uwagę istniejące
w Polsce dostępne prorynkowe
mechanizmy wsparcia tego
sektora.”

49.

Koalicja
Klimatyczna,
OFOP, EkoUnia

3. Założenia i
opis osi
priorytetowyc
h / 3.2 Opis
osi
priorytetowyc
h (s. 93)

„W odniesieniu do obszarów
wsparcia w ramach osi
priorytetowej, rozważa się
zastosowanie zwrotnych
instrumentów finansowania, w
tym instrumentów finansowych
w formule ESCO.”

Proponowane brzmienie
Programu

Uzasadnienie

mechanizmy wsparcia tego
sektora. Rozwój wysokosprawnej
kogeneracji będzie następował w
koordynacji z realizacją projektów z
zakresu modernizacji
energetycznej budynków
prowadzących do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepło i
energię elektryczną.”

___________________________

Zwracamy uwagę, że nie należy wyłączać zastosowania
instrumentów bezzwrotnych w zakresie działań zwiększających
efektywność energetyczną, zwłaszcza że w Position Paper Komisja
nie wyklucza w tym zakresie instrumentów bezzwrotnych, ale daje
wskazówki kiedy je stotsować. W odniesieniu do efektywności
energetycznej Komisja stwierdza w Position Paper, że: „w
przypadku inwestycji w infrastrukturę dotacje należy stosować
przede wszystkim w celu zajęcia się niedoskonałościami rynku lub
wspierania innowacyjnych technologii i inwestycji wykraczających
poza racjonalne pod względem kosztów wyniki efektywności
energetycznej”. Dlatego w zakresie efektywności energetycznej
będzie także pole do zastosowania instrumentów bezzwrotnych.
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