
Potencjał  ekonomiczny  
poprawy jakości powietrza– 

działań antysmogowych na D. 
Śląsku

Debata
Radosław Gawlik

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
Partia Zieloni



 Wybrany zakres obliczeń

 Potencjał ekonomiczny:

 Termorenowacja            
 Wymiana kotłów,  źródła ogrzewania              
 Mikro OZE PV





  Rocznie z powodu smogu  
w Polsce umiera

 
45000- 50 000  osób



Kto ma poprawić jakość 
powietrza?

 Mieszkańcy ? nie sami

 Przy istotnej i rozumnej, spójnej interwencji 
Państwa- rządu i samorządu

 Obecnie:
  rząd obiecuje, niewiele zrobił
  samorząd- kilka województw podjęło 

uchwały i działania



Potencjał  ekonomiczny termorenowacji 
budynków na D. Śląsku

 Ilość budynków  wg GUS 
2016               370 tys  

 Przeciętny koszt 
termorenowacji budynku 
( ocieplanie stropodachów i 
ścian, wymiana stolarki 
okiennej) 40  tys zł



Potencjał  ekonomiczny 
termorenowacji budynków na D. 

Śląsku 

 Potencjał rynku ( innowacyjnego )

zwięszenia oszczędzania/ efektywości energii 
cieplnej w budynkach mieszkalnych

370 000 x 40 000 =      14,8 mld zł



Potencjał ekonomiczny wymiany kotłów 
węglowych na inne kotły lub źródła ciepła w 

tym OZE na D. Śląsku

  Ilość kotłów do wymiany 80 % mieszkań tj.  
1,152 tys. x 0,8 = 921,6 tys.

 Przeciętny koszt wymiany 10 tys zł.

 Potencjał ekonomiczny rynku wymiany w ciągu 6-
10 lat

 921,6 tys. x  10 tys. zł =  9,2 mld zł



Tereny wiejskie słabo przebadane. Doświadczenie 
wskazuje, że powietrze może być równie 

zanieczyszczone jak miejskie- potencjał ekonomiczny 
inwestycji antysmogowych, rozproszonych i OZE?



Potencjał ekonomiczny mikroinstalacji 
prosumenckich PV  na D. Śląsku

 Ilość domów indywidualnych 370 tys.

 
 Założenia:

-zastosujemy na 30 % w ciągu 10 lat tj. … 111 
tys ( możliwość układu pompa ciepła +PV)

-przeciętny koszt obecny mikroinstalacji PV 3kW 
  …. 20 tys zł



 Wartość ekonomiczna tego 
prosumenckiego rynku OZE 

mikroPV

 111 tys. x 20 tys. zł =            2,2 mld zł   

 ( 5, 92 mld zł, dla 80 % budynków)

  Łączna moc uzyskana na D. Śląsku 

 333 MW    PV dla 30 % budynków

                  888 MW   dla 80%

 



Potencjał ekonomiczny wybranych 
działań w  walce o czystość powietrza 

 Działania w ciągu  6 do 10 lat do 2024r ( 2027r)
 Termorenowacja            14,8
 Wymiana kotłów              9,2
 Mikro OZE PV                 3,3- 5,9 

 Razem       mld zł           27,3 – 29,9 

Część danych do obliczeń - GUS 2016 D. Śląsk 
 https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica#

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica


Dziękuję za uwagę 

Radosław Gawlik

rgawlik@eko.org.pl
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