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Budynki 
31% 

Oświetlenie publiczne 
10% 

Lokalna produkcja energii 
28% 

Pojazdy 
17% 

Woda i ścieki 
12% 

Odpady 
2% 

CAŁKOWITA ILOŚĆ EMISJI CO2  
ZWIĄZANEJ Z AKTYWNOŚCIĄ SAMORZĄDU 

W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE SEKTORY DZIAŁALNOŚCI 
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5. Systemu sterowania w tym 
poziomów oświetlenia; 
6. Systemu nadzoru i konserwacji 
oświetlenia;  
7. Zmiany taryfy rozliczeniowej 
(przeważnie C12W); 
 
 

Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego 
dotyczy zmiany w zakresie: 

Wymagania techniczne 
PN – EN 13201:2007  

1. Rodzaju źródeł światła; 
2. Rodzaju i właściwości opraw oświetleniowych; 
3. Rozmieszczenia i wysokość zawieszenia opraw oświetleniowych ; 
4. Średniego natężenia oświetlenia (optymalizacja napięcia zasilania); 
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Wybór optymalnego wariantu 
Przykładowe parametry źródeł światła: 

Źródło światła 

Zakres 

mocy 

znamionow

ych [W] 

Skuteczność 

świetlna 

[lm/W] 

Trwałość  

[tys. h] 

Czas zaświecania 

lampy zimnej 

lampy 

nagrzanej (po 

chwilowym 

zaniku napięcia) 

Żarówki 15 ÷ 500 8 ÷ 21 1 0 0 

Lampy indukcyjne 23 ÷ 165 48 ÷ 74 60 

0,1 ÷ 1s, ale strumień świetlny Φ ≈ Φn 

zimna lampa osiąga po kilku sekundach 

(QL), a nawet po kilku minutach 

(Genura) 

Lampy  

rtęciowo-żarowe 
100 ÷ 1000 17 ÷ 31 1 ÷ 3 0 3 ÷ 6 min 

Rtęciówki 

wysokoprężne 
50 ÷ 2000 35 ÷ 60 5 ÷ 10 3 ÷ 5 min 6 ÷ 10 min 

Lampy 

metalohalogenkowe 
20 ÷ 2000 60 ÷ 100 2 ÷ 10 3 ÷ 5 min 

6 ÷10 min (zapłon 

bezzwłoczny lamp 

dwustronnie 

trzonkowych) 

Sodówki niskoprężne 

(LPS) 
10 ÷ 200 100 ÷ 200 5 ÷ 50 7 ÷ 12 min 0 

Sodówki 

wysokoprężne (HPS) 
35 ÷ 1000 40 ÷ 150 4 ÷ 16 3 ÷ 7 min 

2 ÷ 6 min (20 s, 

jeśli antena 

zapłonowa) 

Diody (LED) 0,2 ÷ 5 20 ÷ 100 50 0 

 

Cena ? 
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Wsparcie finansowe realizacji przedsięwzięć 

 

POIiŚ 2014-2020  

 
 

 Środki własne NFOŚiGW  

RPO 2014-2020 

Środki WFOŚiGW 

NFOŚiGW 

Środki z funduszy europejskich  
i zagranicznych 

Środki Krajowe  

Linia demarkacyjna  

Inne środki np. BOŚ 
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Programy Priorytetowe NFOSiGW 2018 r. 

POIiŚ 

Środki Norweskie 

Środki krajowe 

1. Ochrona i zrównoważone 
gospodarowanie zasobami 
wodnymi 

2. Racjonalne gospodarowanie 
odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi. 

3. Ochrona atmosfery 

3.1 Poprawa jakości powietrza 

3.2 GEPARD - bezemisyjny 
transport publiczny 

3.3 SOWA - oświetlenie 
zewnętrzne 

3.4 GEPARD II – transport 
niskoemisyjny 

3.5 Budownictwo 
energooszczędne 

4. Ochrona różnorodności 
biologicznej i funkcji 
ekosystemów 

5. Międzydziedzinowe 

http://www.nfosigw.gov.pl
/nabor-
wnioskow/art,286,informa
cja-o-naborach-wnioskow-
w-roku-2018.html 
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Beneficjenci:   JST oraz spółki z większościowym udziałem JST  

 Forma dofinansowania:  preferencyjna pożyczka - oprocentowanie stałe 1%,  

 na cały zakres przedsięwzięcia – do 100% kosztów kwalifikowanych 

 możliwe umorzenie do 10% - zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania  
z NFOŚiGW 

 Typ projektów:  
 kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego   

w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej; 

 montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych 
istniejących ciągów oświetleniowych (do spełnienia normy) 

Budżet programu:  50 mln zł,  
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3.3 „SOWA - Oświetlenie zewnętrzne” 

Nabór planowany 
II-IV kwartał  
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 Demontaż: 
  starych opraw oświetleniowych; 
 Wymiana: 
 przewodów w słupach i wysięgnikach 
 zabezpieczeń; 
 wysięgników; 
 zapłonników; 
 słupów kablowych; 
 Modernizacja/przebudowa: 
  punktów zapalania i sterowania oświetleniem; 
 Montaż: 
 nowych opraw oświetleniowych; 
 układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia; 
 inteligentnego sterowania oświetleniem. 
 
Dotyczy przedsięwzięć, których realizacja uwzględnia spełnienie wymagań określonych 
w warunkach umowy o przyłączenie do sieci oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1194/2012 
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Zakres prac modernizacyjnych 
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 oprocentowanie pożyczki: stałe 1%; 
  
 odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. 

Pierwsza spłata po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków; 
 

 okres finansowania: pożyczka udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat 
(okres liczony od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki);  
 

 okres karencji: nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji; 
 

 wypłata transz wyłącznie w formie refundacji. 
 

W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jego warunki muszą 
być zgodne z regulacjami. 
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Warunki udzielenia pożyczki 
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 prace przygotowawcze (w tym koncepcje techniczne, audyty, studium 
wykonalności, projekty), wykazane we wniosku; 
 

 koszty montażu i uruchomienia środków trwałych; 
 

 koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych; 
 

 nabycie wartości niematerialnych i prawnych dotyczących zarządzania 
oświetleniem (np. oprogramowanie komputerowe, licencje); 
 

 koszt nadzoru; 
 

 koszt utylizacji zdemontowanych elementów. 
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Podstawowe 
koszty kwalifikowane (kk) 
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Wymagania konkursowe: 

• Audyt oświetlenia zgodnie z wytycznymi; 

• Ograniczenie zużycia energii elektrycznej o co najmniej 50%; 

• Ograniczenie zużycia energii elektrycznej o min 100 MWh/rok; 

• Koszt kwalifikowany zmniejszenia rocznego zużycia energii  

nie przekracza 15 000 [zł/MWh]; 

• Prosty okres zwrotu (SPBT) nie przekracza 10 lat 

(wyłącznie koszt zakupu i montażu opraw). 

Zakres modernizacji oświetlenia wskazany we wniosku o dofinansowanie musi 
wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia.  
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Audyt oświetlenia powinien zawierać: 
1. Opis stanu aktualnego (dane z inwentaryzacji) 
2. Przedstawienie wariantów modernizacji uwzględniających: 
a) szacowane oszczędności energii elektrycznej, 
b) zasadność zastosowania sterowania dynamicznego, 
c) zastosowanie opraw oświetleniowych spełniających warunki z umowy przyłączeniowej 
3. Opis rekomendowanego wariantu. 
4. Analizę finansową. 
5. Analiza oddziaływania na środowisko. 
6. Oświadczenie o zgodności wariantu rekomendowanego z przepisami prawa UE i krajowego. 
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Wytyczne do sporządzenia 
Audytu oświetlenia 

Referencje audytora: 
Winny potwierdzać wykonanie w okresie ostatnich 8 lat 2 audytów modernizacji oświetlenia 
zewnętrznego, na podstawie którego zaprojektowany został poprawnie działający system 
oświetlenia zewnętrznego składający się z co najmniej 150 punktów świetlnych. 
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Doświadczenia programu SOWA 
– nabory 2012 - 2014 r. 
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Wynik naborów wg. list rankingowych 
 
I -   11 projektów na 46 mln kosztów inwestycji o efekcie   7.555 MgCO2/rok 
II -    9 projektów na 62 mln kosztów inwestycji o efekcie   9.638 MgCO2/rok 
III - 14 projektów na 94 mln kosztów inwestycji o efekcie 11.905 MgCO2/rok 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/ 
system-zielonych-inwestycji---gis/archiwum- 
konkursow-/i-konkurs-sowa/ 

Razem:  
       34 projekty na 202 mln kosztów inwestycji o efekcie 29.1   MgCO2/rok 
 
Intensywność dofinansowania: 

Dotacja do 45% kk + pożyczka do 55% kk 

 
„Najtańszym źródłem  
poprawy efektywności 

 jest wykorzystanie  
doświadczeń innych”                                        

                                     James Harrington 

 



Zainwestujmy razem w środowisko 15 

Miasta i gminy, które zostały 
zakwalifikowane do dofinansowania: 

Nabory:   I II III 

Sanok Słupsk Jasło 

Hajnówka Ostrowiec Święt. Otwock 

Augustów Starachowice Raczki 

Wałbrzych Poznan Konin 

Białowieża Szczecin Zagnańsk 

Kętrzyn Andrychów Busko Zdrój 

Gdansk Rawa Maz. Radom 

Józefów Kije Juchnowiec Kościelny 

Olsztyn Bydgoszcz Charsznica 

Krasnystaw Lelów 

Białystok Łódz 

Bełchatów 

Kraków 

Tychy 
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Dziękuję za uwagę  
 

 
www.nfosigw.gov.pl 

e-mail: doradztwo@nfosigw.gov.pl 

 

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl 
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/ 
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