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10.12.2015 - uchwała Rady m.st. Warszawy ws. przyjęcia 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy.

23.03.2016 - Warszawa oraz miasta i gminy metropolii 
warszawskiej podpisały apel do władz Mazowsza o podjęcie 
prac nad uchwałą „antysmogową”.

I kw. 2016 - pierwsze nabory wniosków w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w tym 185,9 mln zł 
na projekty z zakresu rozwoju infrastruktury rowerowej 
i 64,9 mln zł na projekty dotyczące budowy parkingów 
Parkuj i jedź.

6.05.2016 - zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy 
zatwierdzające „Program Inwestycyjny do Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” o wartości 16 mld zł.

28.08.2016 podpisanie listu intencyjnego z Veolia Energia 
Warszawa i PGNiG Termika dotyczącego wspólnych działań 
promujących ciepło systemowe dla Warszawy.

10.08.2016 100 nowych autobusów niskoemisyjnych 
- norma Euro VI.

Listopad 2016
 Zakup 10 autobusów elektrycznych.
 Ukończenie prac nad inwentaryzacją – mapą niskiej emisji.

Grudzień 2016
 Zakup 5 pojazdów – mobilnych labolatoriów  dla Straży   
 Miejskiej.
 Przedstawienie na sesji Rady m.st. Warszawy uchwały 
 ws. dotacji na wymianę kotłów i podłączenie do sieci   
 cieplnej. Start kampanii informacyjnej.
 Przedstawienie na sesji Rady m.st. Warszawy uchwały 
 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska na lata 
 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku.
 Podpisanie z Politechniką Warszawską umowy na   
 przygotowanie Warszawskiego Indeksu Powietrza

W 2016 roku przyznano mieszkańcom dotacje:
 
 OZE
 Ilość udzielonych dotacji: 185.
 Łączna wartość:  1 821 147,11 zł

 AZBEST
 Udzielone dotacje: 63
 Łączna wartość: 574 106,74 zł

Kontrole Straży Miejskiej. 

Wiosna 2016
 Powstania Referatu ds. Kontroli Oddział Ochrony Środowiska.  
 Ponad 5,4 tys. interwencji. 
 Kontrole w nieruchomościach mieszkalnych i podmiotów 
    prowadzących działalność gospodarczą – m.in.  
 w warsztatach samochodowych, stolarniach, stacjach 
 benzynowych czy w sklepach wielko powierzchniowych.  
 Ponad 3 tysiące kontroli w związku z podejrzeniem 
 spalania odpadów. 
 Wyciągnięto kosekwencje dla blisko 300 sprawców 
 wykroczeń. 
 Strażnicy podczas działań rozdają też ulotki dotyczące 
 przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska.

Inne działania
 W trakcie i przygotowaniu duże inwestycje tramwajowe, 
 zakupy nowego taboru oraz budowa kolejnych odcinków 
 II linii metra.
 Do końca roku wykonanie instalacji do podłączenia do sieci 
 cieplnej blisko 700 lokali na terenie objętym Zintegrowanym 
 Programem Rewitalizacji.
 Realizacja programu rozwoju zieleni.
 Włączenie tematu czystości powietrza i niskiej emisji oraz 
 OZE do konkursu Biura Edukacji na 2017 rok na zajęcia 
 pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży (od ukończenia 3 roku 
 życia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), 
 uczęszczających do warszawskich szkół i placówek 
 oświatowych.

Stan powietrza w Warszawie
 Na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza za 2015 rok 
 (WIOŚ):
 Od 2007 roku stopniowo poprawia się jakość powietrza 
 w Warszawie. Po raz pierwszy stężenia średnioroczne pyłów 
 PM 2,5 są poniżej poziomów dopuszczalnych. Podobnie  
 spadły stężenia pyłów PM 10 i są już dzisiaj w granicach  
 poziomów. Spadła też liczba dni z przekroczeniami, względem 
 2006 roku prawie o połowę ale nadal konieczne jest 
 prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości powietrza. 
 Dotyczy to w szczególności obniżenia stężenia benzopirenów 
 (związki silnie rakotwórcze).


