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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
to dokument, który opiera się 
na informacjach o wielkości zużycia 
energii w celu kontroli ilości 
dwutlenku węgla emitowanego 
do atmosfery. Zauważono, że dwutlenek 
węgla (CO2) przyczynia się do 
ocieplenia klimatu. 
 
Społeczność międzynarodowa podjęła 
działania mające na celu ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych. 
Unia Europejska zobowiązała się 
do zredukowania całkowitej emisji CO2 
w Europie o co najmniej 20% do roku 
2020 w porównaniu do poziomu emisji 
z roku 1990. 
Jak dotąd, ilość CO2 emitowanego 
co roku w skali światowej w wyniku 
działalności człowieka ciągle rośnie.



Każdy z nas ma wpływ na ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych, a także poprawę jakości powietrza, 

przez swoje zachowanie w domu, pracy i na ulicy.

Unikaj jazdy samochodem na krótkie dystanse. 
Jeżeli możesz idź pieszo, korzystaj z roweru 
lub komunikacji publicznej.

Dbaj o sprawność silnika swojego samochodu oraz 
odpowiednie ciśnienie w kołach. W miarę możliwości 
podróżuj wspólnie.

Korzystaj z energooszczędnych żarówek, gaś oświetlenie 
jeżeli jest zbędne, wyjmij ładowarkę z kontaktu po 
zakończeniu ładowania. Jeżeli to możliwe, wyłącz je 
z kontaktu.

Nie korzystaj z torebek/woreczków plastikowych 
- wybierz torby wielokrotnego użytku lub papierowe.

Wymieniając urządzenia na nowe zwróć uwagę na 
wydajność energetyczną - im jest ona wyższa tym lepiej.

Zastosowanie nowych technologii w budownictwie, w tym 
opartych na odnawialnych źródłach energii, radykalnie 
zmniejsza emisję gazów cieplarnianych. Staraj się 
produkować jak najmniej odpadów i segreguj je.

Palenie roślin (liście, gałęzie) nie jest korzystne dla 
atmosfery. Powinny one być przetwarzane na kompost.
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Korzyści wynikające z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej to m.in.:

   wymiana starych pieców na proekologiczne źrodła ogrzewania
   montaż odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła 
   czy kolektory słoneczne
   podłączenie do sieci ciepłowniczej
   termomodernizacja budynków mieszkalnych

Zapytaj w Gminie o możliwość uzyskania dotacji na te działania!



Projekt  Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa 
pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumia, Gminy Władysławowo, Gminy 
Miasta Hel i Gminy Luzino oraz przygotowanie do jego wdrażania". 
Bene�cjent: Gmina Miasta Gdyni
Całkowity koszt projektu: 333 427 zł
Wysokość do�nansowania: 229 047 zł 
Projekt koordynowany jest przez Samodzielny Referat ds. Energetyki, 
Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, 
e-mail: ref.energetyki@gdynia.pl, tel: 058 668 23 50, 51, 52.
Informacje o programie: www.pois.gov.pl

Przykłady przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasta Gdyni 
w zakresie gospodarki niskoemisyjnej

Budowa niskoemisyjnego transportu miejskiego opartego o komunikację trolejbusową 
oraz nowoczesny tabor autobusowy;
Inwestycje w infrastrukturę drogową usprawniające komunikację i transport;
Udział w budowie Inteligentnego Systemu Transportowego TRISTAR obejmującego 
obszar Trójmiasta;
Przebudowa i termomodernizacja sieci ciepłowniczej;
Przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;
Wspieranie wymiany kotłów węglowych na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt współ�nansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.


