
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Od lokalnych partnerstw do lokalnych modelowych rozwiązań 

Od połowy 2016 roku pracujemy nad 15 modelowymi rozwiązaniami, które mają wspierać działania na rzecz degradacji środowiska poprzez modernizację 

budynków jednorodzinnych w kierunku zwiększenia udziału paliw odnawialnych. 

Te modelowe rozwiązania są przez nas rozwijane na poziomie lokalnych społeczności w następujących gminach: 

Bolesławiec – gmina miejska (M), Dzierżoniów gmina wiejska (W), Dzierżoniów M, Kąty Wrocławskie, Kłodzko W., Kobierzyce, Krośnice, Lubin W., Milicz, 

Pieszyce, Polkowice, Siechnice, Twardogóra, Żmigród, Żórawina 
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Istotą procesu jest zwarcie partnerstwa społecznego z mieszkańcami, popartego ich deklaracjami włączenia się 

w działania związane ze zwiększeniem wykorzystania OŹE w ich domach jako  środkiem do poprawy stanu 

środowiska i ograniczania emisji. 

Chociaż odbiorcą proponowanych modelowych rozwiązań są osoby indywidualne i gospodarstwa domowe, to 

punktem wyjścia jest uzyskanie wsparcia ze strony lokalnych samorządów gmin dla realizacji działań 

obejmujących modernizację budynków jednorodzinnych mieszkańców.  Z każdą  z 15 gmin zawarto już 

deklarację udziału, podpisaną przez burmistrzów, wójtów i prezydentów.   

Udział gmin i ich samorządów stanowi wartość dodaną projektu i wspomaga proces lokalnej  komunikacji oraz 

aktywne włączenie  mieszkańców.   

Jednocześnie w każdej z gmin przeprowadzono proces konsultacji społecznych z mieszkańcami, który miał za 

zadanie ustalić zainteresowanie konkretnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz warunkami techniczno-

budowlano-energetycznymi  ich realizacji na poziomie poszczególnych domostw.  

Reasumując, podstawowe elementy dla 15 modelowych rozwiązań niskoemisyjnych w poszczególnych  gminach 

to: 

 Wparcie inicjatyw lokalnych, zmierzających do ograniczenia problemu, jakim jest niska emisja w 

budynkach jednorodzinnych.  

 Przejście od lokalnych partnerstw do lokalnych inwestycji ograniczających emisję i 

zwiększających udział OŹE w budynkach oraz pomoc w pozyskaniu środków na ich realizację. 

 Wsparcie procesu tworzenia partnerstw o działania eksperckie, edukacyjne,  promocyjne i doradcze w 

uruchamianiu takich inicjatyw w gminach i w opiece nad nimi.  

 Aktywne włączanie na każdym etapie procesu mieszkańców i lokalnej społeczności, bez zgody i 

zaangażowania których nie jest możliwa efektywna realizacja programów ograniczania niskiej emisji. 

Przykładowe Inicjatywy, wspierane w ramach tworzenia MODELOWYCH ROWIĄZAŃ: 

- wymiana trujących środowisko pieców w budynkach mieszkalnych na kotły bardziej ekologiczne (redukcja 

emisji kominowej) 

- projekty termomodernizacji budynków wielorodzinnych, inicjowane przez wspólnoty, spółdzielnie 

mieszkaniowe i gminy 

- wymiana starych i niebezpiecznych instalacji w budynkach na rozwiązania bezpieczne i bardziej ekologiczne 

- organizacja lokalnych programów prosumenckich (opracowanie założeń startowo-organizacyjnych i 

uruchomianie projektu angażującego mieszkańców oraz gminy, z celem w postaci montażu atrakcyjnie 

dofinansowanych instalacji typu pompy ciepła, fotowoltaika czy kolektory słoneczne w budynkach) 

 


