REKOMENDACJE STANOWIĄCE NOWE PROJEKTY
DO WDROŻENIA W M.ST. WARSZAWA

REKOMENDACJA
Prezydent, przy pomocy właściwych biur merytorycznych, przygotuje projekt uchwały w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji wykorzystującej
odnawialne źródła energii.

REALIZACJA
powstanie projektu
uchwały do końca
2021 r.

Uruchomienie miejskiego systemu doradztwa energetycznego dla inwestorów indywidualnych
i instytucjonalnych.

2021-2022 r

Jedno okienko energetyczne: zatrudnienie ekspertów miejskich, którzy pomagaliby w dobieraniu rozwiązań
dot. OZE i efektywności energetycznej i pomagali z formalnościami.

2021-2022 r.

Miasto powinno wprowadzić program doradczy, zwłaszcza dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
(dot. instalacji OZE).

2021-2022 r.

Mapa drogowa 100% OZE dla Warszawy: obliczenie potencjału podaży i popytu odnawialnych źródeł energii
(OZE) w Warszawie.

2021-2022 r.

Wprowadzenie systemu paszportów energetycznych zawierających plan doprowadzenia budynku
do standardu zeroemisyjnego wraz z systemem skutecznych bodźców wymuszających termomodernizację.

2021-2022 r.

Prowadzenie przez miasto „pozytywnej motywacji energetycznej” na poziomie dzielnicy – dodatkowe
pieniądze na inwestycje (najchętniej inwestycje związane z ochroną klimatu) dla dzielnicy w zamian
za redukcję zużycia energii lub zwiększenie efektywności energetycznej o dany procent.

Powstanie programu i
projektu uchwały – do
końca 2022 r.
Wdrożenie 2023 r.

Opracowanie i wdrożenie kampanii społecznych adresowanych do różnych grup Warszawiaków, których
celem jest wzrost świadomości środowiskowej.

2021-2023 r

Działania edukacyjne (program działań) dla mieszkańców wspólnot, osiedli domków itp., szczególnie
uświadamiające, dlaczego przechodzić na OZE.

2021-2023 r

Uruchomienie kampanii informacyjno-edukacyjnej o konieczności i metodach redukcji zapotrzebowania
na energię w budynkach szkolnych, poczynając od tych, w których rozpoczęto proces Głębokiej
Termomodernizacji lub modernizacji wentylacji.

2021-2022 r

Informowanie o korzyściach, jakie płyną z kolektywnego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
podkreślając nie tylko walory ekologiczne i ekonomiczne tego rozwiązania, ale także wskazując możliwe
do rozwiązania problemy społeczne.

2021-2023 r

Uruchomienie systemu wsparcia dla właścicieli budynków (w tym zabytkowych) w procesie Głębokiej
Termomodernizacji, w postaci kampanii społecznej i systemu doradztwa technicznego oraz wsparcia
w organizacji finansowania, kierując je w pierwszej kolejności do najbardziej energochłonnych.

2021-2022 r.

Zainicjowanie stworzenia katalogu zmian modernizacyjnych, które można przeprowadzić w zabytkowych
budynkach w uproszczonej formule.

Grudzień 2021 r.

Opracowanie instrumentów zachęt finansowych i merytorycznego wsparcia dla inwestorów i właścicieli
nieruchomości, którzy zamierzają realizować zrównoważone inwestycje.

2021-2035 r.

Wspieranie przez Miasto instalowania paneli fotowoltaicznych poprzez działania polegające na promocji,
kontynuowanie systemu wsparcia finansowego, ustalenie z operatorem systemu mapy rozwoju sieci

2021-2035 r.

umożliwiającej dynamiczne przyłączanie instalacji fotowoltaicznych z wizją, by tam, gdzie to możliwe
i uzasadnione do roku 2030 (najpóźniej 2035), zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne.
Opracowanie wzorcowych warunków konkursów architektonicznych, zawierających wymagania
proklimatyczne realizujące cele redukcji emisji gazów cieplarnianych.

2021-2022

Przyjęcie zasady, że planowane inwestycje w nowe budynki dla samorządu będą powstawały w wyniku
procedur, w których waga kryterium śladu ekologicznego będzie nie niższa niż 15%, przy czym ślad
ekologiczny będzie liczony z uwzględnieniem budowy oraz eksploatacji w zdefiniowanym cyklu życia
budynku.

2021-2022

Wprowadzenie do Studium zróżnicowania jakościowego powierzchni biologicznie czynnej (PBC) ze względu
na jej bezpośredni wpływ na miejską wyspę ciepła oraz określenie precyzyjnych kryteriów oceny różnych
typów PBC, a następnie wyznaczenie minimalnego i optymalnego obszaru, jaki dany typ PBC powinien
zajmować na terenie danej inwestycji.

Do 2023 r.

Sformułowanie jednoznacznych, wymiernych celów dotyczących neutralności klimatycznej w dokumentach
strategicznych Warszawy, np. w ramach uzupełnienia do Strategii Warszawa2030.

2022 r.

Miasto realnie koordynuje działania proklimatyczne w planowaniu przestrzennym i innych sferach.
Wprowadzenie do 2022 roku procedur climate-proofing, czyli weryfikowania wszystkich istotnych działań
inwestycyjnych i dokumentów miasta pod kątem zasad adaptacji Warszawy do zmian klimatu wyrażonych
w Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050
(w rozdziale 4.1).

2021-2022 r.

Przyjęcie długofalowego planu zwiększenia efektywności wykorzystywania miejskich dachów.
Zamontowanie we wszystkich budynkach użyteczności publicznej automatycznych wyłączników światła.
Wprowadzenie rozwiązań, które spowodują, że prywatni inwestorzy będą musieli przeznaczać część terenu
pod powierzchnię biologicznie czynną (PBC) o autentycznej wartości.

2021-2030 r.
2021-2026
Do 2023

Dokonanie przeglądu instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach miasta i uruchomienie programu
modernizacji armatury, poczynając od tych miejsc, przez które przewija się najwięcej użytkowników.

2021-2026

Przekazanie rekomendacji Warszawskiego Panelu Klimatycznego projektantom Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy.

1 kwartał 2021 r.

Promocja lokalnych partnerstw i spółdzielni energetycznych jako sposób na mitygację oraz sprawiedliwą
transformację (udział obywateli w zyskach płynących z transformacji energetycznej).

2021-2023 r

Zaplanowanie monitoringu wdrażania rekomendacji panelu.

1 kwartał 2021 r.

Miasto aktywnie włącza się w promowanie przegłosowanych rekomendacji Warszawskiego Panelu
Klimatycznego w ramach GCAP.

1 kwartał 2021 r.

