REKOMENDACJE STANOWIĄCE KONTYNUACJĘ ORAZ ROZSZERZENIE
PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W M.ST. WARSZAWA

REKOMENDACJA

REALIZACJA

Zainstalowanie do roku 2030 paneli fotowoltaicznych na dachach wszystkich budynków należących
do Miasta, w tym parkingów P+R oraz zajezdni miejskich, jeśli istnieje możliwość techniczna,
architektoniczna i konserwatorska instalacji takich urządzeń.

2021-2030 r.

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachach zajezdni.

2021-2030 r.

Stworzenie warszawskiego standardu zielonego budynku, będącego zbiorem zasad, wymagań i wytycznych
prowadzących do osiągnięcia miejskich celów klimatycznych w sektorze budownictwa.

Do końca 2022 r.

Uruchomienie inwestycji modernizacji systemu wentylacyjnego szkół (w tym rekuperacji), poczynając
od tych o najgorszej jakości powietrza i wcześniej termomodernizowanych.

2021-2030 r.

Wdrożenie systemu zarządzania energią we wszystkich miejskich budynkach użyteczności publicznej
w oparciu o Normy PN-EN ISO 50001 Zarządzanie Energią.

2021-2025 r.

Wdrożenie Normy PN-EN ISO 50001 Zarządzanie Energią w nieruchomościach miasta oraz otrzymanie przez
miasto certyfikatu poświadczającego wdrożenie normy i odpowiedzialne zarządzanie energią.

2023-2024 r.

Opracowanie szerokiego programu edukacyjnego podnoszącego świadomość społeczności Warszawy
na temat przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do nich.

2021-2022 r

Przeprowadzenie przez miasto Warszawa kampanii, której cele będzie zwiększenie świadomości
mieszkańców dotyczącej kryzysu klimatycznego oraz zachowań sprzyjających ochronie klimatu.
W szczególności rozsądnego gospodarowania energią, wodą, odpadami.

2021-2023 r.

„Odbetonowywanie” - zwiększenie udziału powierzchni biologicznie czynnej (PBC) na obszarach
zabudowanych poprzez zachęty dla właścicieli i zarządców nieruchomości prywatnych, współpracę
i wspólne przedsięwzięcia z zarządcami nieruchomości publicznych niebędących w zarządzie Miasta,
począwszy od Ministerstwa Klimatu i Środowiska lub NFOŚiGW.

2021-2024 r.

Utworzenie rankingu energochłonności budynków, poczynając od najwyższego wskaźnika zużycia energii
na 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Systematyczne instalowanie ciągłego monitoringu zużycia
energii oraz przeprowadzenie Audytu Energetycznego, poczynając od najbardziej energochłonnych
budynków.

2021 r.

Zainicjowanie opracowania do 2026 roku Strategii adaptacji do zmian klimatu całej metropolii
warszawskiej przez Miasto, inicjatora i lidera Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, które współpracuje
coraz bardziej ambitnie i widzi korzyści ze wspólnego działania.

Zainicjowanie
współpracy – 1 połowa
2021 r.

Poszerzenie zakresu współpracy w obrębie metropolii o kwestie związane z energetyką, odnawialnymi
źródłami energii i zrównoważonego rozwoju, takimi jak metropolitarna polityka energetyczna, mapująca
potencjał poprawy efektywności energetycznej oraz rozwijania odnawialnych źródeł energii, ich
wykorzystywanie do zaspokajania potrzeb całej metropolii, tworząca ramy dla współdziałania w jej obrębie
(wspólne zakupy energii, tworzenie klastrów energetycznych).

Zainicjowanie
współpracy – 1 połowa
2021 r.

Analiza lokalnych możliwości wytwarzania energii OZE przez potencjalnych prosumentów zbiorowych oraz
spółdzielnie energetyczne.

2021-2022 r.

Skrócenie czasu ubiegania się o dotację miejską na ekologiczne źródła energii.

2021 r.

Promocja i inicjowanie porozumień z właścicielami np. galerii i centrów handlowych, dotyczących
zadaszania parkingów instalacjami paneli fotowoltaicznych przy tych obiektach; a także z innymi
przedsiębiorcami prywatnymi, dysponującymi dużymi powierzchniami nadającymi się do instalacji PV
na tych powierzchniach.
Pilotażowe projekty w różnych TYPACH budynków, znajdujących się w Warszawie (wybranie typów
zabudowy pojawiających się w Warszawie oraz przeprowadzenie pilotażowych projektów, ukazujących,
jak to można robić, stanowiących inspirację i model wdrażania konkretnych rozwiązań).
Integracja społecznych i środowiskowych aspektów zamówień publicznych, realizująca zasady
zrównoważonego rozwoju.
Wykonanie analizy wariantowej ogrzewania Warszawy obejmującej głęboką termomodernizację
budynków, obniżenie zapotrzebowania na ciepło, wykorzystanie odnawialnej energii, 100% bezemisyjnych
budynków do 2050 roku, harmonogram działań i finansowanie.
Przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz wprowadzenie systemu bodźców wymuszających
racjonalizację zużycia ciepłej wody użytkowej i sposobów ograniczenia zużycia wody zimnej oraz
wykorzystania wody szarej i deszczówki.
Podjęcie współpracy z gminami otaczającymi Warszawę w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych
i zanieczyszczeń powietrza.
Opracowanie przez Urząd Miasta polityki, której celem będzie ograniczenie energochłonności
nowobudowanych obiektów.

Rozpoczęcie: 1 połowa
2021 r.
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2021 r.
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2022 r.
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2021 r.
2022 r.

