W dniu 16.07.2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Opracowanie Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jelenia Góra". W dniu 29.07.2014 r. wyłoniono
wykonawcę, firmę Consus Carbon Engineering Sp. z o. o., z którą podpisano umowę
z terminem realizacji zadania do dnia 30.11.2015 r.
Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-009/13-00 projektu pn.: „Opracowanie Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jelenia Góra” złożonego w ramach konkursu nr
2/POIiŚ/9.3/2013 – priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
i efektywność energetyczna, działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej – Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji. Umowa o dofinansowanie
została zawarta 18.06.2014 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Wysokość udzielonego dofinansowania na realizację projektu wynosi 246 500,00
PLN.
W ramach projektu zostanie opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Jelenia
Góra poprzez zlecenie jego wykonania firmie zewnętrznej wraz ze stworzeniem w mieście
bazy danych pozwalającej na ocenę gospodarki energią oraz inwentaryzację emisji gazów
cieplarnianych. Przeprowadzone zostaną także szkolenia dla pracowników urzędu i jednostek
podległych, a także osób zainteresowanych na temat problematyki związanej z tworzeniem
i wdrażaniem planów gospodarki niskoemisyjnej, a także informowanie i promocja zapisów
wynikających z planów.
Dla Planu zostanie sporządzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej opracowany zostanie zgodnie z założeniami i wytycznymi
NFOŚiGW. Dokument ten swoim zasięgiem będzie obejmował obszar miasta Jelenia Góra,
zarówno pod względem zakresu działań jak i obszaru. Skoncentruje się na działaniach
inwestycyjnych, niskoemisyjnych, wykorzystując przy tym lokalne zasoby poprawienia
efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (OZE).
Efektem realizacji tego typu działań będzie m.in.:
− redukcja emisji gazów cieplarnianych (a także dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów
a także tzw. „niskiej emisji”) z obszaru miasta;
− wzrost udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych;
− redukcji zużycia energii finalnej, co będzie efektem zwiększenia efektywności
energetycznej;
− co roczne obniżenie wydatków za energię elektryczną i ciepło, zarówno dla
samorządu jak i mieszkańców;
− zyskanie pozytywnego wizerunku efektywnej energetycznie, niskoemisyjnej
i rozwijającej się według zasad zrównoważonego rozwoju miasta Jelenia Góra.
Swoim zasięgiem obejmie m.in.: sektory:
− zużycia energii w budynkach publicznych i niekomunalnych;
− produkcji energii i dystrybucji ciepła;
− oświetlenia ulicznego;
− transportu miejskiego i prywatnego;
− gospodarki odpadami.
Działania zaplanowane w Planie będą spójne z Programem Ochrony Powietrza dla
województwa dolnośląskiego i będą wspierać jego realizację oraz będą spójne z Wieloletnią
Prognozą Finansową Miasta Jeleniej Góry (WPF).
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