
Budowa gospodarki 

niskoemisyjnej w Siedlcach 



położenie Siedlec na tle  
woj. mazowieckiego 

Siedlce w liczbach: 
76 942  liczba mieszkańców (GUS    stan na 

31.12.2015 r.) 

 
32 km2 powierzchnia miasta 
 
2415 osób/km2  gęstość zaludnienia 
 
 

 

 
 







Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim, 

Raport za rok 2015, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Warszawie 
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Plan gospodarki 

niskoemisyjnej 

Planowane działania pozwolą ograniczyć 
emisję CO2 o 36 521,66 Mg.  

 

Planowany wskaźnik redukcji zużycia 
energii finalnej w stosunku do 
przyjętego roku 2000 wynosi ok. 6%, 
natomiast w stosunku do roku 1990 
redukcja ta wyniesie około 16%.  

 

Proponowane działania pozwolą 
zwiększyć udział energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych w stosunku do 
przyjętego roku bazowego (2000) o ok. 
10%, w stosunku do roku 1990 o 18%, 
natomiast w porównania do 
perspektywy nieuwzględniającej działań 
niskoemisyjnych o 6,5%.  



DZIAŁANIA   DŁUGOTERMINOWE  

I Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej  

II Modernizacja oświetlenia ulicznego  

III Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego  

IV Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych  

V Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach publicznych  

VI Wiata fotowoltaiczna (Carport) 

VII Systemy parkuj i jedź i centra przesiadkowe  

VIII Rozwój rozproszonych źródeł energii - małe instalacje 

IX Rozwój rozproszonych źródeł energii - mikro instalacje 

X Rozwój rozproszonych źródeł energii - kolektory słoneczne 

XI Ograniczanie niskiej emisji z budynków mieszkalnych  

XII 
Termomodernizacja budynków (użyteczności publicznej, mieszkalnych w tym wspólnot 

i spółdzielni mieszkaniowych)  

XIII Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego  

XIV Ekojazda (Ecodriving) 

XV Promocja komunikacji publicznej  

XVI Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych  

XVII 
Wspomaganie prowadzenia edukacji ekologicznej przez instytucje oświatowe, ośrodki 

kształcenia, organizacje pozarządowe i grupy obywatelskie  

Proponowane działania 
w planie gospodarki 
niskoemisyjnej 



Roboty termomodernizacyjne zrealizowane przez Miasto 
Siedlce w latach 2007-2012 w placówkach oświatowych 

 21 641 319,47 zł 



Źródła energii cieplnej 



Transport publiczny 

siatka połączeń autobusowych na terenie Miasta Siedlce 

obejmuje 35 linii autobusowych, w tym 9 linii szczytowych.  

Łączna długość linii - 393 km. 

długość tras - 157 km. 

 



Transport publiczny 

• 47% pojazdów spełnia normy EURO IV i wyższe, 

• 67% pojazdów spełnia normy EURO III i wyższe, 

• W latach 2014 – 2016 zakupiono 5 szt. autobusów 
spełniających normę EURO VI (obecnie najwyższą) 

• Silniki w nowych pojazdach przystosowane są do 
spalania biopaliw 





30, 473 km 





Zapisy w dokumentach planistycznych 



Zapisy w dokumentach planistycznych 



Dofinansowanie z budżetu Miasta 



Rok 

Kwota 
przyznanego 

dofinansowania 
[zł] 

Ilość udzielonych dotacji 

Zestawy 
solarne 

Zestawy 
fotowoltaiczne 

Wymiana kotłów łącznie 

2013 44 304,00 9 - 9 18 

2014 68 200,60 9 - 17 26 

2015 114 113,91 4 6 2 pompy ciepła 

27 kotłów 

39 

2016 120 382,92 4 1 2 pompa ciepła, 
1 przyłącze do miejskiej 

sieci ciepłowniczej, 
31 kotłów 

39 

Dofinansowanie z budżetu Miasta 


