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PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAONEJ  
ENERGII DLA MIASTA ….  
 SPIS TREŚCI 

1. Wprowadzenie 

2. Streszczenie 

3. Otoczenie społeczno-gospodarcze 

4. Dotychczasowe działania 

5. Bazowa inwentaryzacja emisji 

Wprowadzenie, Zaopatrzenie w ciepło, Emisje ze spalania gazu, Transport i komunikacja miejska, 
Energia elektryczna, Bazowa i kontrolna inwentaryzacja emisji 

6. Program na rzecz poprawy jakości powietrza 

7. Wnioski i założenia dla planowanych działań 

Wnioski z analizy, Interesariusze, Spójność programu, Wykonalność instytucjonalna, monitoring, 
montaż finansowy, Konsultacje Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta 

8. Plan działań 

9. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji 



Strategiczny plan działań na rzecz ograniczenia emisji CO2 
w gminie …. do roku 2020 

Spis treści 
1. Wprowadzenie  
Cel opracowania, Zakres opracowania, Ogólna charakterystyka gminy 
 
2. Emisja CO2 w roku bazowym 
2.1 Metodologia ustalanie wielkości bazowej  
Zakres inwentaryzacji, Metodologia obliczeń, Pozyskanie danych,  
2.2 Analiza głównych źródeł emisji 
2.3 Bilans emisji CO2 w roku 2012 
2.4 Scenariusze zaniechania redukcji gazów cieplarnianych na terenie gminy 
2.5 Analiza uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych ograniczenia emisji - Analiza SWOT 
 
3. Plan działań na rzecz ograniczenia emisji CO2 
Cele strategiczne, Planowane działania, System realizacji działań (Warianty realizacji działań, 
Możliwe źródła finansowania planu, Monitoring i ewaluacja) 
 



Strategiczny plan działań na rzecz ograniczenia emisji CO2 
w gminie …. do roku 2020 

Spis treści 
1. Wprowadzenie  
1.1 Cel opracowania  
1.2 Zakres opracowania 
1.3 Ogólna charakterystyka gminy 
1.3.1 Położenie geograficzne  
1.3.2 Środowisko naturalne 
1.3.3 Demografia 
1.3.4 Gospodarka mieszkaniowa 
1.3.5 Działalność gospodarcza 
1.3.6 Rolnictwo 
1.3.7 Gospodarka wodno-ściekowa 
1.3.8 Transport i komunikacja 
1.3.9 Infrastruktura energetyczna na terenie gminy 
1.3.10 Potencjał ekonomiczny miasta 



Strategiczny plan działań na rzecz ograniczenia emisji CO2 
w gminie …. do roku 2020 

Spis treści 
2. Emisja CO2 w roku bazowym 
2.1 Metodologia ustalanie wielkości bazowej  
2.1.1 Zakres inwentaryzacji 
2.1.2 Metodologia obliczeń 
2.1.3 Pozyskanie danych 
2.2 Analiza głównych źródeł emisji 
2.2.1 Obiekty/urządzenia komunalne  
2.2.1.2. Budynki komunalne   
2.2.1.3. Przedsiębiorstwo Komunalne 
2.2.2 Obiekty użytkowo-usługowe 
2.2.3 Budynki mieszkalne   
2.2.4 Oświetlenie uliczne   
2.2.5 Transport    
2.2.6 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie 



Strategiczny plan działań na rzecz ograniczenia emisji CO2 
w gminie …. do roku 2020 

Spis treści 
2. Emisja CO2 w roku bazowym 
2.1 Metodologia ustalanie wielkości bazowej  
2.2 Analiza głównych źródeł emisji 
2.3 Bilans emisji CO2 w roku 2012 
 
2.4 Scenariusze zaniechania redukcji gazów cieplarnianych na terenie gminy 
2.5 Analiza uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych ograniczenia emisji - Analiza SWOT 



Strategiczny plan działań na rzecz ograniczenia emisji CO2 
w gminie …. do roku 2020 

Spis treści 
3. Plan działań na rzecz ograniczenia emisji CO2 
3.1 Cele strategiczne oraz zakładany poziom redukcji emisji CO2 do roku 2020 
3.2 Planowane działania 
3.2.1 Obiekty komunalne 
3.2.2 Przedsiębiorstwo Komunalne 
3.2.3 Obiekty usługowo-użytkowe 
3.2.4 Budynki mieszkalne 
3.2.5 Oświetlenie uliczne 
3.2.6 Transport 
… 



Strategiczny plan działań na rzecz ograniczenia emisji CO2 
w gminie …. do roku 2020 

Spis treści 
3. Plan działań na rzecz ograniczenia emisji CO2 
… 
3.3 System realizacji działań 
3.3.1 Warianty realizacji działań 
3.3.2 Możliwe źródła finansowania planu 
3.3.2.1 Środki własne 
3.3.2.2 Fundusze i programy krajowe 
3.3.2.3 Fundusze i programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej 
3.3.2.4 Inne źródła finansowania 
3.3.3 Monitoring i ewaluacja 



Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI) 
 

krótkie wprowadzenie  



Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI)  

• Bazowa Inwentaryzacja Emisji to ilościowe (skwantyfikowane) 

określenie ilości emisji gazów cieplarnianych w rozbiciu na 

poszczególne jej źródła w odniesieniu do konkretnej jst. 

 

• Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta/gminy 

polega na określeniu całkowitych emisji gazów cieplarnianych 

(wszystkich, bądź wybranych), które mają swoje źródła na 

terytorium miasta/gminy  



Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI)  

• Wielkością jest CO2e – czyli ekwiwalent CO2. Nie wszystkie gazy 

cieplarniane to COz.  

     Np:  1 tona CH4 = 21 ton CO2-eq   Żródło: JRC 

 

 

• Dobrze wykonana inwentaryzacja pozwala zidentyfikować główne 

źródła emisji na obszarze miasta/gminy 



Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI)  

• Francja    5,6 ton/os 

• Włochy    6,9 ton/os 

• Anglia     7,9 ton/os  

• Polska    8,3 ton/os  

• Niemcy    9,1 ton/os 

• U.S.A.  17,6 ton/os 

 

 

Źródło: World Bank, zakres 2010-2014, http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC  



Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI)  

Krajowa emisja gazów cieplarnianych w roku bazowym 1988/95 i 2007r 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Krajowa inwentaryzacja emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych za rok 2007 



Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI)  

pozwala zidentyfikować główne źródła emisji CO2  



Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI)  
Metodologia inwentaryzacji   

1. Podejście IPCC: 
(Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu) 
Bazuje na zawartości węgla w paliwach. 
Zalety :  
- prostota 
- zgodność z międzynarodowymi zasadami raportowania (UNFCC, Protokół z Kioto, …) 
 
2. Podejście LCA: 
 
(Analiza Cyklu Życia) 
Uwzględnia emisje pojawiające się na kolejnych etapach cyklu życia energii 
Zaleta:  
- lepsza ocena globalnego oddziaływania działań realizowanych w mieście  



Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI): główne sektory 
  

1. Końcowe zużycie energii w budynkach, urządzeniach/instalacjach 

oraz przemyśle 

2. Końcowe zużycie energii w transporcie 

3. Inne źródła emisji (nie związane ze zużyciem energii, np. rolnictwo, 

gospodarka odpadami…) 

4. Produkcja energii (energia elektryczna, ciepło, chłód) 



Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI): grupy źródeł 
  
• obiektów gminnych,  

• obiektów usługowo-handlowych,  

• budynków mieszkalnych,  

• oświetlenia drogowego,  

• przemysłu,  

• transportu,  

• ciepłowni lokalnych,  

• pozostałych źródeł. 



Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI): rezultaty  
  
• Bazowa Inwentaryzacja Emisji pozwala zidentyfikować główne źródła 

emisji CO2, pomagając w ten sposób w wyborze odpowiednich 

działań  

• Inwentaryzacje emisji pozwalają:  

• utrzymać motywację zaangażowanych interesariuszy, 

• zaprezentować im rezultaty ich wysiłków  

• analizować i monitorować przeprowadzone działania 



Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI): kalkulacja 
  

Wielkość = Wielkość zużycia              x  

(w MWh) 

Wskaźnik emisji energii  

(w t CO2 / MWh) 



Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI): źródło  
  
Dane 

• Dane na temat zużycia energii muszą dokładnie odzwierciedlać sytuację 

danej gminy (średnie krajowe nie wystarczą) 

• Proces gromadzenia danych wymaga czasu i środków  

Źródła danych  

• Faktury (np. w przypadku budynków należących do gminy) 

• Operatorzy na rynku energii (dostawcy energii, operatorzy sieci, …)  

• Ministerstwa (energii, środowiska,…), agencje, urzędy regulacyjne 

• Zapytania rozesłane do odbiorców energii  

• Szacunki na podstawie częściowych danych 



BEI – Oprogramowanie i Źródło danie - Przykład 

Województwo Emilia-Romagna (Włochy) 
Plik MS Excel 
Za darmo 
On-line 
 
Źródło: Agencja Ochronna Środowisko  
Dane: oficjalnej 
Gmina wybierz dane od baza danych 
 
Akcje: 
- Buduj Plan 
- Monitoring 
- Eksportuj dokumenty 



Akcja 

Tytuł  

Opis 

Budżet 

Konkretne akcje: baza danych  



Konkretne akcje: celu  

Gmina/Miasto 
Nazwa 

Celu 2020r. 

Ograniczenia energii w 2020r. 

% celu 

Ograniczenia emisji w 2020r. 

Produkcja energii w 2020r. 

% celu 

% celu 



Konkretne akcje: baza danych (Excel) 

prąd gas 

obiekt 



Konkretne akcje: monitoring 

Paliwo 
Produkcja 
energii 

Całkowite 
emisji 

Paliwo 
Gaz 
Ciepło/zimno 
Olej 
Diesel 
Benzyna 
Propan 
Węgiel 
LPG 
Drewno 
Razem 



Konkretne akcje: monitoring - GANTT 

Nazwa 
akcja 

Typu 

Biuro/ 
kierownik 



Dobry Plan: 
   strategia 
   współpraca 
   źródło dane   
   monitoring 



STRATEGIA 
 
co  fotowoltaika solarne  termomodernizacja  inne 
 
jak  mikro-instalacji wielki projekt zakupy 
 
gdzie  budynek  grunt  woda 
 
 
Dotacje 
 UE  Krajowe  Regionalny 

Jesteśmy 
tutaj 

prezentacja 


