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Rok

1 Działanie przewidziane w Programie ochrony powietrza
Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
1.1 Liczba stanowisk Ekodoradcy ds klimatu w urzędzie
stanowisk

1.2 Liczba budynków użyteczności publicznej będących własnością powiatu, w których przeprowadzono termomodernizację w
roku sprawozdawczym
budynków

1.3 Liczba budynków uzyteczności publicznej będących właśnością powiatu, w których w roku sprawozdawczym zainstalowano
odnawialne źródła energii
budynków/lokali

1.4 Łączne roczne zużycie energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej będących własnością powiatu
MWh

1.5 Łączne roczne zużycie energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej
będących własnością powiatu
Łączne zużycie energii elektrycznej pochodzącej z OZE i w budynkach użyteczności publicznej
MWh

0
1.6 Opis realizacji

%

2 Ograniczenia emisji z transportu
2.1 Liczba stacji diagnostycznych działających na terenie powiatu
stacji

2.2 Liczba przeprowadzonych kontroli stacji diagnostycznych
kontroli

2.3 Liczba naruszeń wykrytych w wyniku kontroli stacji diagnostycznych
naruszeń

2.4 Liczba akcji weryfikacji pojazdów poruszających się po drogach pod kątem emisji spalin (zainicjowanych przez Starostę)
akcji

2.5 Liczba wykrytych naruszeń podczas akcji weryfikacji pojazdów w zakresie badań emisji lub stanu technicznego pojazdu
naruszeń

2.6 Liczba pojazdów ekologicznych zakupionych przez powiat (autobusy elektryczne, autobusy hybrydowe, autobusy zasilane
gazem LPG/LNG/CNG, autobusy spełniające co najmniej normę emisji spalin EURO 6, samochody ekologiczne)
szt.

2.7 Opis realizacji

3 Ograniczenie emisji z działalności gospodarczej
3.1 Liczba przeprowadzonych ogółem postępowań kompensacyjnych przy wydawaniu pozwoleń na emisję lub zintegrowanych
postępowań

3.2 Liczba postępowań kompensacyjnych, w których dokonano redukcji emisji z indywidualnych źródeł ciepła
postępowań

3.3 Liczba przeprowadzonych kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony powietrza
kontroli
3.3.1 w tym kontroli interwencyjnych
kontroli

3.3.2 Liczba wykrytych wykroczeń
wykroczeń

3.3.3 Liczba udzielonych pouczeń
pouczeń

3.3.4 Liczba i łączna wartość wystawionych mandatów
mandatów

zł

3.3.5 Liczba spraw skierowanych do sądu
spraw

3.4 Liczba wydanych pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwoleń zintegrowanych w ciągu roku, w
których wprowadzono obowiązek wdrożenia działań ograniczających emisję pyłu do powietrza z instalacji w przypadku
wprowadzenia 3 stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza
pozwoleń

3.5 Opis realizacji

4 Plan działań krókoterminowych
4.1 Liczba dni, w których powiatowe CZK przekazywało powiadomienia o II stopniu zagrożenia
dni

4.2 Liczba dni, w których powiatowe CZK przekazywało powiadomienia o III stopniu zagrożenia
dni

4.3 Liczba podmiotów i instytucji, do których przekazywane są powiadomienia o wprowadzeniu stopnia zagrożenia
zanieczyszczeniem powietrza
podmiotów

4.4 Liczba kontroli przeprowadzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w związku z zakazem prac
budowlanych związanych z emisją pyłu do powietrza w obszarach zabudowanych wprowadzonym w przypadku III stopnia

kontroli

4.5 Liczba wykrytych przez PINB naruszeń związanych z zakazem prac budowlanych obowiązujących w dni, w których
wprowadzono III stopień zagrożenia
naruszeń

4.6 Opis realizacji

5 Opis działań powiatu związanych z ochroną powietrza

6 Koszty realizacji działań
Działanie
6.1 Zatrudnienie Ekodoradcy do spraw klimatu
Środki własne powiatu

Środki NFOŚiGW lub WFOŚiGW
zł

Środki unijne (RPO, LIFE, inne)

zł
Inne

zł

zł

Suma

0

zł

6.2 Prowadzenie kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie naruszeń przepisów o ochronie
powietrza
Środki własne powiatu

Środki NFOŚiGW / WFOŚiGW
zł

Środki unijne (RPO, LIFE, inne)

zł
Inne

zł

zł

Suma

0

zł

6.3 Działania edukacyjne i informacyjne dotyczące ochrony powietrza i klimatu
Środki własne powiatu

Środki NFOŚiGW / WFOŚiGW
zł

Środki unijne (RPO, LIFE, inne)

zł

zł

6.4 Poprawa efektywności energetycznej i instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej
Środki własne powiatu

Środki NFOŚiGW lub WFOŚiGW
zł

Środki unijne (PRO, LIFE, inne)

zł
Inne

zł

zł

Suma

0

zł

6.5 Inne działania inwestycyjne związane z ograniczeniem emisji z transportu
Środki własne powiatu

Środki NFOŚiGW / WFOŚiGW
zł

Środki unijne (RPO, LIFE, inne)

zł
Inne

zł
Suma

0

zł

6.6 Inne działania nieinwestycyjne związane z ochroną powietrza i klimatu
Środki własne powiatu

Środki NFOŚiGW / WFOŚiGW
zł

Środki unijne (RPO, LIFE, inne)

zł
Inne

zł

zł

Suma

0

zł

6.7 Sumy według rodzaju środków
Środki własne powiatu

0

Środki NFOŚiGW / WFOŚiGW
zł

Środki unijne (RPO, LIFE, inne)

0

0

zł

Inne
zł

0

zł

Suma

0

zł

Dochody własne powiatu za rok sprawozdawczy
zł

Dane osoby do kontaktu w sprawie sprawozdania
Imię i nazwisko

0

% dochodów własnych
powiatu przeznaczony na
działania związane z
ochroną powietrza

Stanowisko

Numer telefonu

Adres email

