
Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej stosowanych w Gminie Cieszyn w 2021 roku.

Wypełniając obowiązek zapisany w ustawie o efektywności energetycznej, przedstawiono poniżej wykaz działań podjętych w Gminie Cieszyn 
w 2021 r. których celem była poprawa efektywności energetycznej.

Lp. Opis działania Program Poniesione koszty Opis uzyskanego efektu

1. System wspierania inwestycji
proekologicznych  z  budżetu
Miasta Cieszyna.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 339 795,35 zł Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w prywatnych
budynkach  i  lokalach  mieszkalnych  z  udziałem
środków z gminnego systemu dotacji.
Likwidacja  w  budynkach  jednorodzinnych  kotła
węglowego i montażu kotła gazowego: 77
Likwidacja  w  budynkach  jednorodzinnych  kotła
węglowego i montażu pompy ciepła: 2
Likwidacja  w  mieszkaniach  w  budynkach
wielorodzinnych  kotła  węglowego  i  montażu  kotła
gazowego: 9

2. Likwidacja niskiej emisji 
zanieczyszczeń w Cieszynie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 564 117,11 zł. Zlikwidowano indywidualne źródła ciepła, wykonano 
instalacje c.o., podłączono do sieci cieplnej oraz 
wykonano docieplenia przegród zewnętrznych w 3 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Głęboka 
35, 34, 38.

3. Termomodernizacja
Przedszkola nr 1

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 618 055,47 zł W  ramach  omawianego  zadania  wykonano  między
innymi:
- docieplenie ścian zewnętrznych części dobudowanej
na elewacji podwórzowej warstwą z wełny mineralnej,
- wykonanie ocieplenia dachu wełną mineralną.

4. Modernizacja  oświetlenia
publicznego Miasta Cieszyna
– etap II

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 1 758 550,00  zł Przedsięwzięcie polegało na :
- wymiana 632 opraw sodowych na LED,
- montaż 632 szt. sterowników do opraw,
- wymiana 278 wysięgników. 



5. Punkt informacyjny „Czyste 
powietrze”.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 26 923,38 zł. W ramach funkcjonowania punktu informacyjnego 
Czyste powietrze realizowane były następujące 
działania:
-udzielanie informacji na temat: możliwości 
sfinansowania działań termomodernizacyjnych w 
ramach programu Czyste powietrze oraz zakazów i 
obowiązków wynikających z "uchwały 
antysmogowej"
-organizacja spotkań konsulatacyjnych,
- druk i dystrybucja 1000 szt ulotek Czyste powietrze,
-opracowanie graficzne oraz umieszczenie na 
przystankach autobusowych plakatów 115x177 
informujących o obowiązkach wynikających z 
"uchwały antysmogowej"

6. Kampanie informacyjno-
edukacyjne w zakresie niskiej
emisji i efektywności 
energetycznej. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 0,00 zł We współpracy z Ustrońskim Alarmem Smogowym i
Fundacją MamGrono opracowano i rozesłano 14 600
szt.  ulotek  informujących m.in.  o  szkodliwości,  złej
jakości powietrza,  uchwale antysmogowej i zasadach
dofinansowania  do  wymiany  kotłów  grzewczych
starej generacji.

7. Rozdysponowanie 
materiałów edukacyjnych

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 0,00 zł Przekazanie do siedmiu szkół podstawowych 
materiałów edukacyjnych:    
     • Gra planszowa „Bez strachu po dachu”
    • Gra karciana „Dymonek” 
    • Książka „Tylko ptaki w powietrzu”
    • Komiks „Dymski kontra dymony”
    • Komiks „Komisarz Dymski”. Koszt materiałów 
(3367,76 zł)  został poniesiony w 2020 r.


