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Biuro Porozumienia między burmistrzami jest wspierane przez program „Inteligentna Energia dla Europy”. 
Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w jej imieniu nie odpowiada za potencjalne 
wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej publikacji ani za błąd, jaki mógł pozostać w 
tekstach pomimo staranności zachowywanej w trakcie ich przygotowania.
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POROZUMIENIE KROK PO KROKU

Celem sygnatariuszy Porozumienia 
między burmistrzami jest zrealizo-
wanie, a nawet przekroczenie unijnego 
celu, zmniejszenia do 2020 roku emisji 
CO2 o 20% poprzez wdrożenie planu 
działań na rzecz zrównoważonej 
energii (SEAP) dotyczącego efektyw-
ności energetycznej i wykorzystywania 
lokalnych odnawialnych źródeł energii.

Aby zrealizować wyznaczony cel, 
sygnatariusze zobowiązują się do prze-
prowadzenia działań w następujących 
etapach:

Pierwszy etap obejmuje opracowanie stanowiącej punkt odnie-
sienia inwentaryzacji emisji (BEI) i przełożenie politycznego zobo-
wiązania na konkretne działania. Sygnatariusze składają swój plan 
SEAP wraz z kluczowymi wynikami BEI w ciągu roku od przystąpienia. 
W planie SEAP, opracowywanym w ścisłej współpracy z lokalnymi 
stronami zainteresowanymi i obywatelami oraz zatwierdzanym przez 
radę gminy, określa się przewidywane działania. Sygnatariusze zobo-
wiązują się ponadto do monitorowania i składania sprawozdania z 
wdrażania planu SEAP co dwa lata od jego przedłożenia.

W niniejszej publikacji przybliżono proces opracowywania planu 
SEAP. Przedstawiono jego kluczowe elementy i opisano najważniejsze 
aspekty procedury składania i oceny. Na kolejnych stronach można 
ponadto znaleźć inspirujące przykłady oraz praktyczne wskazówki 
dotyczące rozpoczęcia opracowywania i wdrażania planu działania.

Stworzenie planu działań w bliskiej
współpracy z lokalnymi stronami zaintereso-

wanymi i obywatelami

Opracowanie stanowiącej punkt 
odniesienia inwentaryzacji emisji

Powołanie zespołu ds. Porozumienia

Określenie długoterminowej wizji

Wdrażanie polityk i środków w 
zakresie redukcji CO2

Monitorowanie i sprawozdania z postępów

KROK  2  Dostarczenie planu działań 
na rzecz zrównoważonej energii

KROK  3  Składanie sprawoz-
danie z wdrażania

KROK  1  Sygnowanie Porozumienia między 
burmistrzami

Rozpoczęcie

Mon
ito

rin
g i in

formacje zwrotne

Planowanie

Wdrażanie

la

docelowe 

emisje CO2
 

do 2020 r.-20%
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ELASTYCZNE RAMY METODOLOGICZNE DLA DZIAŁAŃ

SPROSTOTA, ELASTYCZNOŚĆ I PORÓWNYWAL-
NOŚĆ!

Porozumienie między burmistrzami zapewnia kompleksowe ramy 
metodologiczne dla opracowania i wdrożenia planu SEAP.

Opracowana we współpracy z lokalnymi i regionalnymi agencjami 
energetycznymi Komisji Europejskiej, w oparciu o praktyczne 
doświadczenia grup praktyków złożonych z przedstawicieli lokal-
nych władz i specjalistów metodologia Porozumienia opiera się na 
solidnych technicznych i naukowych podstawach. Proponowana 
metodologia, koncepcje i zasady są możliwie najbardziej zgodne z 
międzynarodowymi i europejskimi normami (m.in. współczynnikami 
emisji Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) lub euro-
pejską referencyjną bazą danych na temat cyklu życia produktów).

Elastyczna i dostosowana do lokalnych realiów metodologia Poro-
zumienia zapewnia wspólne ramy sprawozdawcze w formie interne-
towego szablonu planu działań umożliwiającego władzom lokalnym 
porównywanie swoich wyników z innymi (np. w ramach określonych 
władz lokalnych na przestrzeni czasu lub między władzami lokalnymi 

MATERIAŁY WSPARCIA TECHNICZNEGO

• Poradnik dot. planu SEAP oferuje wskazówki krok po 
kroku oraz praktyczne zalecenia w zakresie całego procesu 
opracowywania BEI i planu SEAP. Zawiera listę kluczowych zasad 
dotyczących procesu określania wielkości i przekazywania spra-
wozdań dotyczących emisji CO2 (ekwiwalentu). Ponadto przed-
stawia gminom przykłady rozwiązań technicznych wspierających 
efektywność energetyczną i wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii, które można wdrażać na szczeblu lokalnym.

• Szablon planu działań zapewnia sygnatariuszom ramy dla 
przekazywania danych o lokalnych emisjach CO2 i kluczowych 
działaniach w zakresie łagodzenia skutków. Szablon jest narzę-
dziem internetowym i każdy sygnatariusz wypełnia go samo-
dzielnie w języku angielskim. Tak powstaje zarys poszczególnych 
planów SEAP i elektroniczne zestawienie danych statystycznych. 
Zapewnione są odpowiednie instrukcje (we wszystkich językach 
UE) pomagające sygnatariuszom w gromadzeniu i analizowaniu 
danych w zorganizowany i usystematyzowany sposób.

WIĘCEJ INFORMACJI  
Wszystkie materiały dostępne są w bibliotece internetowej 
Porozumienia między burmistrzami: 
www.eumayors.eu/support/library_pl.html

o podobnych cechach). Każdy sygnatariusz może samodzielnie 
dobierać narzędzia, które uważa za właściwe do realizacji swoich 
celów. Musi zapewnić jednak zgodność przedkładanej inwentaryzacji 
z określonymi dalej wymogami Porozumienia.

© Shutterstock

• Szablon sprawozdania z wdrożenia, oparty na szablonie 
planu działań, ułatwi weryfikację wdrożenia planu SEAP. 
Udostępniony w roku 2012 wraz z dokumentem wyjaśniającym 
będzie dla sygnatariuszy podstawowym instrumentem 
wykorzystywanym w procesie monitorowania i składania 
sprawozdań z postępów.
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Plan SEAP jest kluczowym dokumentem przedstawiającym sposób, w 
jaki sygnatariusz Porozumienia zrealizuje swoje zobowiązanie do roku 
2020. Opiera się na planowaniu zintegrowanym i podejściu cało-
ściowym do lokalnych systemów energetycznych, przy czym główna 
uwaga skoncentrowana jest na ograniczaniu zapotrzebowania ener-
getycznego w najważniejszych sektorach działalności oraz wykorzy-
stywaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej, dla zaspokojenia lokal-
nego zapotrzebowania na energię.

TREŚĆ – CO OBEJMUJE PLAN?

•	 TKluczowe wyniki stanowiącej punkt odniesienia inwentary-
zacji emisji wskazujące aktualny poziom zużycia energii i główne 
źródła emisji CO2 – Gdzie jesteś?

•	 Długoterminową wizję, określającą ogólny cel w zakresie 
emisji CO2 na rok 2020 i priorytetowe obszary działania  – 
Dokąd zmierzasz?

•	 Krótkoterminowe i średnioterminowe działania w celu zreali-
zowania wyznaczonego celu, które mają zostać przeprowadzone 
w okresie wdrażania oraz ramy czasowe i przydzielone obowiązki 
– Jak tam dotrzeć?

   PRZYJĘCIE ZINTEGROWANEGO PODEJŚCIA

„Dla nas w Friedrichshafen zagadnienia z zakresu klimatu i energii 
są na pierwszym miejscu agendy planowania urbanistycznego. 
Program rozwoju obszarów miejskich w Niemczech pozwala nam 
określić szczegóły techniczne dostaw energii dla nowych terenów 
pod budownictwo i stref przemysłowych oraz przyszłej mobilności.
[...] Robimy wszystko, aby stworzyć miasto krótkich ścieżek trans-
portowych, z supernowoczesnym systemem autobusów miejskich. 
Dzisiejsze planowanie zagospodarowania terenu zadecyduje o 
konsumpcji energii w kolejnych dziesięcioleciach!” Andreas Brand, 
burmistrz Friedrichshafen (Niemcy)

   AMBITNE WIZJE 
„W Beckerich opracowanie planu SEAP stało się ważnym bodźcem 
do pobudzenia naszych ambicji. Prace nad planem uzmysłowiły 
nam, że zawsze można udoskonalić swoje działania, a oszczędność 
energetyczna musi stać się najwyższym priorytetem, aby możliwe 
było osiągnięcie naszego celu: autonomii energetycznej” Camille 
Gira, burmistrz Beckerich (Luksemburg)

CELE PLANU

•	 Zapewnienie długoterminowego zaangażowania politycznego 
– plan SEAP jest strategicznym dokumentem politycznym 
zatwierdzonym przez radę gminy (lub równorzędny organ decy-
zyjny),

•	 Przełożenie strategii na konkretne działania oraz przydzielenie 
zasobów ludzkich i finansowych na realizację tych działań – plan 
SEAP jest narzędziem operacyjnym,

•	 Włączanie działaczy lokalnych w cały proces, od opracowania 
do wdrożenia – plan SEAP jest narzędziem komunikacyjnym 
skierowanym do stron zainteresowanych i obywateli.

ZAKRES

W planie SEAP należy określić spójny zespół działań obejmujący 
wszystkie podstawowe sektory działalności (publiczne i prywatne). 
Co do zasady przewiduje się, że większość planów SEAP będzie obej-
mować sektory, które są wzięte pod uwagę w ramach inwentaryzacji:

Ponieważ władze lokalne mają ograniczony wpływ na przemysł, to 
od nich zależy, czy podejmą decyzję o włączeniu tego sektora w plan 
SEAP (zakłady objęte ETS1 są wyłączone).

P O D S TAW O W E  S E K TO R Y  D O C E LO W E

I N N E  Z A L E C A N E  S E K TO R Y

Transport 
(publiczny, prywatny i 
zarobkowy)

Przemysł
(wyłączając ETS1)

Niewielka, 
lokalna produkcja
energii odnawialnej

Zagospodarowanie 
terenu

Współpraca z obywate-
lami i lokalnymi stronami 
zainteresowanymi

Inne
(gospodarka odpadami
i gospodarka wodna)

Zamówienia publiczne

Budynki, urządzenia
i obiekty (komunalne,
usługowe i mieszkalne)

Plan SEAP powinien opierać się na tych obszarach działań, w których 
władze lokalne mają konkretną rolę do spełnienia – planisty, jednostki 
motywującej, konsumenta i czasami producenta – takich jak:

1 ETS –Europejski system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

© Shutterstock

SKRÓCONY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII 
W PIGUŁCE
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STANOWIĄCA PUNKT ODNIESIENIA INWENTARYZACJA EMISJI – 
PODSTAWA PLANU SEAP 

Stanowiąca punkt odniesienia inwentaryzacja emisji (BEI) jest 
podstawowym elementem planu SEAP przedstawiającym jasny obraz 
aktualnej sytuacji władz lokalnych w odniesieniu do zużycia energii 
i emisji CO2. BEI zapewnia podstawę do opracowania planu SEAP i 
umożliwia władzom lokalnym określenie priorytetowych obszarów 
działań i możliwości osiągnięcia celów w zakresie redukcji emisji 
CO2. Pomoże wybrać działania i usystematyzować je pod względem 
ważności. Aby dokonywać oceny potencjalnych ograniczeń emisji 
w ramach wdrażanych działań, należy regularnie przeprowadzać 
Kontrolne Inwentaryzacje Emisji (MEI).

  KOMPLEKSOWA INWENTARYZACJA 

„Uważam, że dobra inwentaryzacja emisji i podstawy naukowe 
są kluczem do sukcesu. Rozumiejąc od samego początku zakres 
i implikacje swoich zobowiązań, gminy mają większe szanse na 
dotrzymanie złożonych obietnic i realizację ambitnych działań.” 
Frank Smeets, wiceminister ds. środowiska prowincji 
Limburgia (Belgia), Koordynator Terytorialny

ZAKRES

Porozumienie opiera się na podejściu terytorialnym, w ramach którego brane są pod uwagę emisje związane z zużyciem energii i, w stosownych 
przypadkach, produkcją energii na terytorium podlegającym danej władzy lokalnej.

KONCEPCJE BEI

CO2N2O CH4

Bezpośrednie emisje
wynikające ze spalania
paliw na danym terytorium

Pozostałe emisje
bezpośrednie na
danym terytorium
w zależności od
wyboru sektorów BEI

Emisje (pośrednie) związane z 
produkcją energii zużywanej na 
danym terytorium niezależnie od 
lokalizacji
produkcji energii elektrycznej

Budynki, urządzenia
i obiekty (komunalne,
mieszkalne, usługowe)

Transport (publiczny, 
prywatny, zarobkowy)

Przemysł
wyłączając ETS

(opcjonalne)

Zakłady utylizacji
stałych odpadów i

ścieków
(opcjonalne)

Lokalne obiekty
wytwarzające energię

(energia elektryczna ≤ 20 
MW,

w stosownych przypadkach
energia cieplna/chłodnicza)

wyłączając ETS

COGENE-
RATION

T E R Y T O R I U M  G M I N Y

POWER 
PLANT

Jednostki 
sprawoz-
dawcze

 Standardowe (IPCC) - emisje CO2 wynikające ze zużycia energii na terytorium podlegającym danym władzom lokalnym bezpośrednio 
wskutek spalania tam paliwa lub pośrednio, wskutek spalania paliwa związanego z wykorzystaniem energii elektrycznej/cieplnej/chłodniczej 
pochodzącej z innego obszaru, ale zużywanej na danym terytorium.
Ocena cyklu życia – współczynniki LCA uwzględniają całość cyklu życia nośnika energii, tzn. nie tylko emisje wynikające ze spalania paliwa, 
ale także emisje z całego łańcucha dostaw (eksploatacja, przesył, przetwarzanie).

Rok 1990 jest zalecanym rokiem odniesienia dla inwentaryzacji zgodnie z większością międzynarodowych standardów (Protokół z Kioto, 
sprawozdania oceniające IPCC).
Lokalne władze powinny jednak wybrać rok, z którego można zgromadzić najbardziej kompleksowe i wiarygodne dane.

 Tony CO2 – jeżeli lokalne władze zdecydują zgłosić tylko emisje CO2.
Tony ekw. CO2 – jeżeli lokalne władze zdecydują uwzględnić także inne gazy cieplarniane, takie jak CH4 i N2O. Przeliczenia ilości CH4 i N2O na 
ekwiwalent CO2 dokonuje się mnożąc emisje gazu cieplarnianego przez jego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego.

Współ-
czynniki 
emisji

Rok 
odnie-
sienia
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GROMADZENIE I ANALIZA DANYCH

  Wormacja, Niemcy ~ 83 000 mieszkańców

Podczas przygotowania Inwentaryzacji emisji stanowiącej punkt 
odniesienia podstawowym wyzwaniem jest często gromadzenie 
danych. W celu opracowania swoich BEI Wormacja nawiązała 
współpracę z lokalnym dostawcą energii i innymi zainteresowanymi 
stronami poprzez organizację kilku „dni spotkań”. Była to okazja do 
przygotowania gruntu pod szerzej zakrojoną i efektywniejszą / 
skuteczna współpracę między ich uczestnikami. Współpraca była 
szczególnie udana: władzom miasta udało się uzyskać od dostawców 
energii elektrycznej i gazu dokładne i kompleksowe dane o zużyciu 
energii głównych budynków, obiektów i przemysłu. Stowarzyszenie 
przedsiębiorstw czyszczących kominy i przedsiębiorstwo budowy 
mieszkań socjalnych dostarczyły wiarygodnych danych o zużyciu 
energii indywidualnych gospodarstw domowych oraz informacje o 
wszystkich wykorzystywanych systemach ogrzewania.

Emisje z sektora transportu zależały od wydajności pojazdów prze-
mieszczających się w granicach miasta i zużyciu przez nie paliwa. W 
celu uzyskania brakujących danych przeprowadzono na terytorium 
miasta reprezentacyjne badania statystyczne, głównie aby dokonać 
pomiaru natężenia ruchu w ramach transportu prywatnego (tj. liczby 

pojazdów, przejechanych kilometrów itd.).
Wykorzystanie narzędzia obliczeniowego (ECORegion) okazało się 
być bardzo pomocne: zapewniło ono solidną metodologię oraz odpo-
wiednie współczynniki przeliczeniowe.
Na przestrzeni sześciu lat, od roku 2004 do 2009, przeprowadzono 
inwentaryzacje, w ramach których zidentyfi kowano główne źródła 
emisji CO2 i wartości ich potencjalnej redukcji.

PRZYJĘCIE PODEJŚCIA OPARTEGO NA SCENA-
RIUSZU I OPRACOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
 
  Dublin, Irlandia ~ 506 000 mieszkańców

Podejście oparte na scenariuszu można znaleźć w wielu planach SEAP, 
jak np. w planie Dublina, w którym wzięto pod uwagę trzy różne 
scenariusze na rok 2020.

W scenariuszu status quo przedstawiono prognozę w przypadku 
niepodjęcia żadnych działań, podczas gdy w dwóch pozostałych 
scenariuszach dokonano analizy wpływu działań wyspecjalizowa-
nych. W scenariuszu 1 zaproponowano zestaw działań łatwych do 
wdrożenia pod względem zarówno kosztów, jak i złożoności. Scena-

riusz 2 jest natomiast scenariuszem, który wiąże się z wyższymi kosz-
tami i dłuższym horyzontem czasowym. 

W opartym na tych scenariuszach planie Dublina w wyraźny sposób 
przedstawiono wykonalność planu władz miejskich zredukowania 
do roku 2020 emisji CO2 oraz zaznaczono, jakim wyzwaniom należy 
stawić czoła, aby wywiązać się ze zobowiązań.

Celem przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko2 było też włączenie do planu działania zagadnień środo-
wiskowych (tj. różnorodności biologicznej, zaludnienia, zdrowia ludzi, 
fauny, fl ory, gleby, wody, powietrza, czynników klimatycznych, dóbr 
materialnych, dziedzictwa kulturowego i krajobrazu).

IDENTYFIKACJA ZMIENNYCH ZEWNĘTRZNYCH, 
WPŁYWAJĄCYCH NA ZUŻYCIE ENERGII 
  Barcelona, Hiszpania ~ 1 628 000 mieszkańców

W celu określenia priorytetowych obszarów działania kluczowe 
znaczenie ma sporządzenie kompleksowego sprawozdania na 
temat aktualnej sytuacji władz lokalnych w odniesieniu do zużycia 
energii, emisji CO2 oraz innych czynników społeczno-ekonomicznych. 
W planie SEAP Barcelony zawarto szczegółową analizę zmiennych 
zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na zużycie energii, takich 
jak: zaludnienie, obszar zabudowany i produkt krajowy brutto (PKB). 
Analiza PKB pozwoliła Barcelonie na określenie możliwości unieza-
leżnienia wzrostu gospodarczego od zużycia energii w okresie oceny.

2 Więcej informacji: zob. dyrektywa 2001/42/WE.

INSPIRACJA DO PRZYGOTOWANIA PLANU SEAP
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IDENTYFIKACJA ZASOBÓW LUDZKICH I FINANSO-
WYCH DLA KAŻDEGO DZIAŁANIA

  Ryga, Łotwa ~ 750 000 mieszkańców

Każde działanie powinno być w planie SEAP przedstawione w sposób 
bardzo konkretny. W planie SEAP Rygi ustalono terminy wdrażania 
oraz przypisano jasno określone obowiązki. Przedstawiono w nim 
również zasoby finansowe oraz potencjalne źródła finansowania 
opracowania i wdrożenia przedstawionych działań; poniżej kilka przy-
kładów:

ZAPROSZENIE DO DEBATY LOKALNYCH STRON 
ZAINTERESOWANYCH 

  Mulhouse Alsace Agglomération, Francja
  ~ 252 000 mieszkańców

Plan SEAP Mulhouse Alsace Agglo-
mération jest owocem szerokiej 
debaty z lokalnymi stronami 
zainteresowanymi. Społeczność 
miejska już w roku 2007 ustanowiła 
„Komitet doradczy”, który miał 

udzielać wsparcia w opracowaniu i wdrażaniu planu działania. 
Komitet liczy obecnie około 100 członków (wybranych przedstawicieli 
i delegatów ze stosownych wydziałów, ekspertów, stowarzyszeń, 
uniwersytetów, przedsiębiorstw i obywateli). Regularne spotkania 
zachęcają do wymiany doświadczeń / know-how, zapewniają 
międzysektorową współpracę oraz pozwalają połączyć siły w ramach 
działań na rzecz przybliżenia obywatelom kwestii lokalnych. Komitet 
doradczy udziela wsparcia na kluczowych etapach opracowania planu 
SEAP, jego wdrażania, monitorowania i procesu dokonywania oceny. 
Dzięki przejrzystemu procesowi partycypacyjnemu, lokalne strony 
zainteresowane znalazły nowy sposób wyrażenia swoich pomysłów 
i propozycji.
Liczne i regularne działania na rzecz podnoszenia świadomości (dni 
informacyjne, spotkania publiczne, wystawy itd.) zapewniają zaan-
gażowanie obywateli. Na rzecz mobilizacji opracowano na szczeblu 
lokalnym różnorodne materiały promocyjne, takie jak ulotka „Clima-
’ctor” czy „Climatebox” (prezentujące kran pozwalający na oszczęd-
ność wody, pozwalającą na oszczędność wody głowicę prysznicową, 
trzy energooszczędne żarówki itd.).

OPRACOWANIE WSKAŹNIKÓW KONTROLI REALI-
ZACJI DZIAŁAŃ

  Maranello, Włochy ~ 17 000 mieszkańców

Określenie wskaźników kontroli pomaga miastu ocenić, czy jest na 
dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów. W planie SEAP miasta 
Maranello opracowano szereg wskaźników, służących kontroli wdra-
żania każdego działania; poniżej kilka przykładów:

Działanie
Termin 

wdrożenia
Jednostka odpowied-

zialna za wdrożenie
Potrzebne zasoby 

finansowe (miliony 
euro)

Potencjalne źródło finansowania

Audyty energetyczne i 
kompleksowa renowacja 
6 000 domów wieloro-
dzinnych

2009-2020
Stowarzyszenia 
właścicieli mieszkań, 
osoby upoważnione

3,4 (audyty)
+ 872 (renowacja)

Budżet gminy, fundusze strukturalne, środki z 
pożyczek, fundusz odnawialny, pomoc gminy 
i pomoc krajowa, Zakład Energetyczny (ESCO), 
Miejski Zakład Energetyczny (MESCO)

Renowacja systemu 
oświetlenia na ulicach i w 
parkach miejskich

2010-2020
Miasto Ryga, Agencja 
„Rigas gaisma” 2,84 Budżet gminy, fundusze strukturalne

Utworzenie w Rydze 
sieci stacji ładowania 
akumulatorów samo-
chodów elektrycznych i 
hybrydowych

2011-2020

„Latvenergo” 
(dostawca energii 
cieplnej, właściciel 2 
elektrociepłowni w 
Rydze)

14,19
Fundusze strukturalne, środki pochodzące 
od „Latvenergo”, budżet gminy

WIĘCEJ INFORMACJI 
Tematyczna broszura Porozumienia „Inspirujące programy 
finansowania – Inspiracja do przemyśleń/dyskusji dla Sygnata-
riuszy Porozumienia”
http://www.eumayors.eu/support/library_pl.html

Działanie Proponowane wskaźniki

Reorganizacja transportu 
publicznego dla turystów

Liczba turystów korzystających 
z transportu publicznego

Przedłużenie ścieżek rowerowych Mile (km)

Instalacja systemów fotowoltaicz-
nych na budynkach publicznych Zainstalowane MWp

Badanie wykonalności 
projektu stworzenia obszaru z 
energooszczędnymi budynkami

Zużycie energii nowych, 
doposażonych budynków 
(kWh/m2)

WIĘCEJ INFORMACJI  
Katalog internetowy planów SEAP:
http://www.eumayors.eu/actions/ 
sustainable-energy-action-plans_pl.html
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DZIAŁANIA W CENTRUM UWAGI

„WAT-OWSCY KUMPLE” – PRZEPROWADZANIE 
AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH

 Cascais, Portugalia

Obszar działania: budynki komunalne, mieszkalne i usługowe
Jednostka odpowiedzialna: Miejska Agencja Energetyczna Cascais
Wdrożenie (czas rozpoczęcia/zakończenia): od 2008

Opis działania: celem projektu „Caça 
Watts” jest wspieranie obywateli w 
zakresie oszczędzania energii i pieniędzy. 
W ramach projektu technicy z miejskiej 
agencji energetycznej przeprowadzają w 
budynkach audyty energetyczne w celu 
określenia wzorów zachowań w kwestii 
zużycia energii oraz przeprowadzenia 
termicznej analizy przegród zewnętrznych 
budynku za pomocą termowizora. Po 
audycie technicy przekazują obywatelom 
sprawozdanie, sporządzone w oparciu o 
dane zebrane w trakcie audytu i analizę 
rachunków za energię, w którym przedsta-

wione są zalecenia dotyczące 
działań, jakie należy podjąć 
w celu oszczędności energii. 
Oferowana niska cena za usługę 
pozwala na pokrycie kosztów 
operacyjnych i promowanie 
inicjatywy. Każdego roku w 
mieście Cascais przeprowadza-
nych jest około 100 audytów 
energetycznych.

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CELU OGRANI-
CZENIA DOJAZDÓW DO PRACY POJAZDAMI SILNI-
KOWYMI

 Città di Castello, Włochy

Obszar działania: transport 
Jednostka odpowiedzialna: działy ds. robót publicznych, konser-
wacji i środowiska 
Wdrożenie (czas rozpoczęcia/zakończenia): 1999–2011

Opis działania:
działanie ma na celu promowanie jazdy 
na rowerze między centrum i północną 
częścią miasta (obszarem przemysłowym 
Cerbara). Ścieżka rowerowa będzie miała 
długość 3,1 km. Zgodnie z przewidywa-
niami będzie z niej korzystać 250–500 
osób dziennie, co przyczyni się do zmniej-
szenia liczby samochodów na drogach o 
150–300. Ze ścieżki rowerowej korzysta 
się głównie w ramach dojazdów do pracy. 
Wzdłuż niej znajduje się stacja kolejowa, 
na której wdrożony będzie w bliskiej przy-
szłości program wypożyczania rowerów.

ZIELONE PRZEDSZKOLA

  Bystrzyca, Rumunia

Obszar działania: komunalne budynki i obiekty, lokalna produkcja 
energii odnawialnej
Jednostka odpowiedzialna: miasto
Wdrożenie (czas rozpoczęcia/zakończenia): 2011–2016

Opis działania: 
w ramach planu w siedmiu przedszkolach 
systemy ogrzewania pomieszczeń oraz 
bojlery zasilane gazem ziemnym zastą-
pione zostaną systemami wykorzystują-
cymi dwie technologie w zakresie energii 
odnawialnej: geotermalnymi pompami 
ciepła i kolektorami heliotermicznymi. 
Dodatkowo poprawiona zostanie izolacja 
cieplna budynków. Bezpośredni benefi-
cjenci to 300 dzieci i nauczycieli w każdym 
z przedszkoli. Potrzeba wdrożenia takiego 
działania wynika z dużego zapotrzebo-
wania na ciepło (239 kWh/m2/rok), jakie 
obecnie mają dane przedszkola.

KLUCZOWE 
LICZBY 
 Przewidywana 

redukcja emisji CO2: 
27,68 t ekw. CO2/rok 
• Przewidywane 
oszczędności energii:
75 000 kWh/rok 
• Osiągnięte 
oszczędności 
fi nansowe: 99,5 EUR/
rok na gospodarstwo 
domowe 
• Koszty inwestycji: 
55 000 EUR. Źródła 
fi nansowania:  miasto 
i Miejska Agencja 
Energetyczna

KLUCZOWE 
LICZBY 
 Przewidywana 

redukcja emisji CO2: 
50,5 t ekw. CO2/rok 
na przedszkole
• Przewidywane 
oszczędności energii:
250 MWh/rok naby-
tego gazu ziemnego 
na przedszkole
• Przewidywane 
oszczędności 
fi nansowe: 5 050 EUR/
rok na przedszkole 
• Źródła fi nansowania: 
miasto i Narodowy 
Fundusz Ochrony 
Środowiska

KLUCZOWE 
LICZBY 
 Przewidywana 

redukcja emisji CO2: 
108 t ekw. CO2/rok 
• Przewidywane 
oszczędności energii:
450,1 MWh/rok 
• Koszty inwestycji: 
200 000 EUR 
• Źródła fi nansowania: 
miasto i Ministerstwo 
Środowiska

Źródło:  Cascais Energia
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PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI W ZAKRESIE 
ENERGII POPRZEZ INTELIGENTNE DOKONYWANIE 
POMIARÓW

 Sabadell, Hiszpania

Obszar działania: technologia informa-
cyjno-komunikacyjna (ICT)
Jednostka odpowiedzialna: miasto
Wdrożenie (czas rozpoczęcia/zakoń-
czenia): 2010–2020

Opis działania: 
rok po przystąpieniu do Porozumienia 
miasto rozpoczęło kampanię pilotażową 
na rzecz oszczędzania energii w domach, 
w ramach której gospodarstwa domowe 
mogły wypożyczyć na sześć miesięcy 
inteligentne urządzenie pomiaru zużycia 

energii. Do uczestnictwa w projekcie zgłosiło się dobrowolnie 
pięćdziesiąt jeden gospodarstw, przy czym zgodnie z przewidywa-
niami liczba ta ma wzrosnąć do ponad 100. Inteligentne urządzenie 
zainstalowane zostało przez miasto bezpłatnie, a użytkownikom 
zaoferowano bezpłatną pomoc techniczną przez infolinię. Urządzenie 
dostarcza w czasie rzeczywistym danych o zużyciu energii (w kWh), 
kosztach (w euro) i emisji CO2 (w tonach CO2). Mieszkańcy uświada-
miają sobie w ten sposób, jaki wpływ na środowisko i rachunki za 
energię mają ich codzienne czynności.

STWORZENIE ZAKŁADU KOGENERACYJNEGO

  Moldava nad Bodvou, Słowacja

Obszar działania: lokalna produkcja energii odnawialnej
Przedsiębiorstwo odpowiedzialne: Cofely (operator okręgowej sieci 
ciepłowniczej)
Wdrożenie (czas rozpoczęcia/zakończenia): 2010–2020

Opis działania:
aby zmniejszyć zależność od węgla, 
miasto Moldava nad Bodvou chciało 
stworzyć system ciepłowniczy. Zleciło 
budowę elektrowni kogeneracyjnej, 
dostarczającej miastu energię cieplną za 
pomocą okręgowej sieci ciepłowniczej (dla 
szacunkowej liczby 2 100 mieszkań) oraz 
energię elektryczną do oświetlenia miejsc 
użyteczności publicznej.

W YM I A N A  S YS T E M U  O Ś W I E T L E N I A  M I E J S C 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA SYSTEM WYKO-
RZYSTUJĄCY TECHNOLOGIĘ LED 

 L’Estany, Hiszpania

Obszar działania: oświetlenie miejsc użyteczności publicznej
Jednostka odpowiedzialna: biuro burmistrza i dział ds. środowiska
Wdrożenie (czas rozpoczęcia/zakończenia): 2010

Opis działania: 
L’Estany wymieniło w ostatnim czasie 
system oświetlenia miejsc użyteczności 
publicznej na wykorzystujący technologię 
LED (dioda elektroluminescencyjna). 
W średniowiecznej części miasta, aby 
zachować jej historyczną integralność i 
dziedzictwo, wymienione zostały tylko 
żarówki. Na większych drogach i ulicach 
natomiast wymieniony został cały system. 
W wyniku instalacji 219 żarówek LED 

KLUCZOWE 
LICZBY 
 Przewidywana 

redukcja emisji CO2: 
144,6 kg CO2/rok 
na gospodarstwo 
domowe
• Przewidywane 
oszczędności energii:
134 MWh/osobę/rok
• Koszty inwestycji: 
34 000 EUR
• Źródła fi nansowania: 
miasto i władze 
regionalne Katalonii

KLUCZOWE 
LICZBY 

 Przewidywana 
redukcja emisji CO2: 
11 378,2 t CO2/rok
• Przewidywane 
oszczędności energii:
10 953,9 MWh/rok
• Przewidywana 
energia odnawialna: 
19 130 MWh/rok
• Koszty inwestycji: 
10 000 000 EUR

Źródło: miasto Sabadell

Źródło: Carles Roman

KLUCZOWE 
LICZBY 
  Przewidywana 

redukcja emisji CO2: 
35,69 t CO2/rok
• Przewidywane 
oszczędności energii:
80,56 MWh/rok
• Koszty inwestycji: 
51 000 EUR
• Źródła fi nansowania: 
miasto i Prowincja 
Barcelona

WIĘCEJ INFORMACJI
Katalog internetowy wzorców doskonałości: 
http://www.eumayors.eu/actions/
benchmarks-of-excellence_pl.html

ostateczne zużycie energii zostało zmniejszone o 75%. To przejście 
na zrównoważone zużycie energii zostało fi nansowo wsparte przez 
Prowincję Barcelona, Koordynatora Terytorialnego Porozumienia.

Wdrażanie programu SEAP – jakie korzyści?

 Nowe miejsca pracy na szczeblu lokalnym,
 Niższe rachunki za energię mieszkańców,
 Komfortowe warunki bytowe,
 Efektywniejsze wykorzystywanie pieniędzy publicz-

nych itd.
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INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT PROCEDUR 
SKŁADANIA I OCENY PLANU SEAP

OCENA PLANU SEAP – W STRONĘ RZETELNYCH I 
PORÓWNYWALNYCH WYNIKÓW 

Po przesłaniu szablonu planu działań i pełnego dokumentu SEAP 
są one kierowane do Wspólnotowego Centrum Badawczego (WCB) 
Komisji Europejskiej, które kieruje procedurą oceny:

1. KONTROLA K WALIFIKOWALNOŚCI 
zapewnienie jakości planów działań sygnatariuszy

Warunkiem zakwalifi kowania planu SEAP jest spełnienie przez niego 
następujących kryteriów:  

plan SEAP musi zostać zatwierdzony przez radę gminy (lub organ 
równoważny), 

w planie SEAP musi zostać określony docelowy poziom redukcji 
CO2 (co najmniej 20% do 2020 r.), 

plan SEAP musi zawierać główne 
wyniki BEI, obejmując co najmniej 3 z 
4 podstawowych sektorów*, 

plan SEAP musi zawierać wiarygodny 
plan działań obejmujący co najmniej 2 
z 4 podstawowych sektorów*, 

szablon planu działań musi być 
poprawnie wypełniony (wszystkie 
zielone pola są obowiązkowe) i zgodny 
z całym planem działań.

SKŁADANIE PLANU SEAP 

• KIEDY? W ciągu roku od daty przystąpienia – datą odniesienia 
jest data przyjęcia ofi cjalnej uchwały przez radę gminy 

• JAK I GDZIE? Poprzez internetowy system składania porozumień 
(„Moje Porozumienie”)

• CO? Plan SEAP oraz szablon planu działań. 

W PRAKTYCE 

1. Przejdź do sekcji „Moje Porozumienie”  na stronie http://
www.eumayors.eu/mycovenant/ i zarejestruj się.

2. Prześlij pełny dokument SEAP zatwierdzony przez radę 
gminy (lub inny organ równoważny) w formacie PDF, w języku 
narodowym lub angielskim.

3. Wypełnij internetowy „szablon planu działań» w języku 
angielskim – celem szablonu jest podsumowanie wyników 
inwentaryzacji emisji stanowiącej punkt odniesienia oraz 
podstawowych elementów planu SEAP. Szablon powinien być 
wypełniony starannie i na tyle szczegółowo, by oddać treść 
planu działań. Szczegółową instrukcję wypełniania szablonu 
oraz kopię szablonu planu działań (w formacie PDF i Excel) 
można znaleźć w bibliotece na stronie internetowej Porozu-
mienia http://www.eumayors.eu/support/library_pl.html.

4. Przejdź do sekcji „prześlij swój plan SEAP» i kliknij na
„prześlij swój plan SEAP».

*PODSTAWOWE 
SEKTORY 

1) Budynki komu-
nalne, urządzenia/
obiekty  
2) Budynki 
usługowe, 
urządzenia/obiekty 
3) Budynki miesz-
kalne 
4) Transport

Składanie 
szablonu planu 

działań

Korekty i ponowne 
składanie planu

SKŁADANIE PLANU SEAP 
(przez sygnatariusza)

OCENA PLANU SEAP 
(przez Wspólnotowe Centrum 

Badawcze)

Pobierz pełny 
plan działań 

(PDF)
Kontrola 

kwali� kowal-
ności

Kontrola 
spójności 

danych

Publikacja wyników BEI/
SEAP w

pro� lu sygnatariusza

Sprawozdanie zwrotne 
przesyłane 

sygnatariuszowi

W przypadku gdy plan SEAP nie spełnia kryterió
w kwali� 

kac
yj

ny
ch
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2. KONTROLA SPÓJNOŚCI DANYCH
zapewnienie zgodności z inwentaryzacją dokonaną przez 
sygnatariuszy

Ponieważ przygotowanie inwentaryzacji BEI i wypełnienie szablonu 
planu działań wymaga przetworzenia wielu danych, łatwo jest o 
błąd. Dlatego właśnie sprawdzenie spójności danych wpisanych do 
szablonu planu działań jest nieodzownym elementem procesu oceny. 
Podane wartości liczbowe porównuje się na przykład z innymi zesta-
wami danych – głównie z krajowymi bazami danych statystycznych 
– w celu wykrycia ewentualnych nieścisłości (np. rzędy wielkości, 
błędy we współczynnikach emisji itp.).

SPRAWOZDANIE ZWROTNE

Po zakończeniu oceny sygnatariusz otrzymuje raport zwrotny. Raport 
zawiera główne wyniki analizy i – w stosownym przypadku – zalecenia 
dotyczące udoskonalenia planu SEAP.

INTERNETOWY PROFIL SYGNATARIUSZA – 
UDOSTĘPNIANIE OSIĄGNIĘĆ SYGNATARIUSZY

Po dokonaniu oceny planu SEAP przez WCB jej główne wyniki publi-
kowane są na stronie Porozumienia między burmistrzami. Powstały 
w ten sposób katalog planów SEAP – dostępny na stronie interne-
towej – przedstawia w skróconej formie za pomocą liczb i wykresów 
podstawowe aspekty planów SEAP i ułatwia dostęp do wyników, czyni 
je bardziej przejrzystymi i porównywalnymi oraz umożliwia dzielenie 
się danymi. Najważniejsze aspekty objęte katalogiem to ogólny cel w 
zakresie redukcji emisji CO2, dane dotyczące zużycia energii i emisji 

CO2 oraz wybór podstawowych wskaźników określonych w planie 
działań. Każdy sygnatariusz będzie miał własną stronę internetową, 
gdzie przedstawi swoje osiągnięcia w zakresie planu SEAP, motywując 
tym samym innych do pójścia za jego przykładem.

Internetowe profile sygnatariuszy
– korzyści

 Informacje o sygnatariuszach i ich osiągnięciach są 
łatwiej dostępne dla społeczności skupionej wokół 
Porozumień i innych użytkowników, 

 Każdy może poznać najważniejsze osiągnięcia 
sygnatariuszy w dziedzinie wdrażania systemów zrów-
noważonej energii w skali lokalnej,

 Możliwe jest korzystania z przykładów działań 
podjętych przez innych,

 Sygnatariusze zachęcani są do samooceny,

 Sygnatariusze czerpią inspirację z innych planów 
działań lub inspirują inne miasta.

(…)
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INNOWACYJNE PLATFORMY WYMIANY – 
DZIEL SIĘ WIEDZĄ Z PARTNERAMI!

PRZEKAZYWANIE WIADOMOŚCI

Sygnatariusze Porozumienia mogą korzystać z forum internetowego 
(dostępnego w strzeżonej hasłem części strony internetowej Porozu-
mienia) do zadawania pytań innym Sygnatariuszom bądź specjalistom 
z Helpdesku.
Jest to platforma internetowa, pozwalająca porozmawiać o barie-
rach i drobnych przeszkodach, podzielić się swoimi sukcesami lub 
wnioskami, poznać czynniki decydujące o sukcesie planu i uzyskać 
konkretne recepty na poprawę swoich procedur!

SEMINARIA INTERNETOWE I TEMATYCZNE GRUPY
DYSKUSYJNE NA ŻYWO

Nowa koncepcja „tematycznej grupy dyskusyjnej” ma pomóc sygna-
tariuszom Porozumienia oraz Koordynatorom i Wspierającym w 
dzieleniu się przykładami najlepszych praktyk poprzez różnorodne 
innowacyjne formy komunikacji, takie jak konferencje internetowe z 
udziałem wybranego grona uczestników. W ramach takich semina-
riów internetowych organizuje się prezentacje na konkretne tematy 
prowadzone przez ekspertów oraz sesje pytań i odpowiedzi w formie 
chatu.

WARSZTATY TEMATYCZNE I INNE WYDARZENIA 
SIECIOWE 

Inicjatywy mające sprzyjać merytorycznym dyskusjom, wymianie 
wiedzy oraz tworzeniu sieci współpracy wśród sygnatariuszy Poro-
zumienia oraz Koordynatorów i Wspierających.
Weź udział w zbliżających się wydarzeniach, sprawdź kalendarium 
wydarzeń na stronie Porozumienia (http://www.eumayors.eu/
agenda_pl.html)!

Porozumienie miedzy burmistrzami oferuje liczne możliwości tworzenia sieci kontaktów i współpracy będącej źródłem wzajemnej nauki i 
i inspiracji:

Platformy wymiany dotyczące Porozumienia 
– korzyści

 Dostęp do know-how dzięki
ukierunkowanym dyskusjom z ekspertami,

 Możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń i 
wzajemnego wsparcia,

 Identyfi kacja wspólnych problemów i możliwych do 
powielenia rozwiązań,

 Uzyskiwanie dodatkowego wsparcia w rozwiązy-
waniu konkretnych problemów na szczeblu lokalnym 
itd.

Źródło: Biuro Porozumienia Między Burmistrzami
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JAK UZYSKAĆ DODATKOWĄ POMOC TECHNICZNĄ?

HELPDESK POROZUMIENIA MIĘDZY BURMI-
STRZAMI

Biuro Porozumienia między burmistrzami prowadzi Helpdesk w 
zakresie pomocy technicznej i udziela sygnatariuszom informacji i 
wskazówek dotyczących opracowania i wdrażania inwentaryzacji 
emisji oraz planów działań. Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji 
Europejskiej udziela również wsparcia w bardziej szczegółowych 
kwestiach technicznych.
W przypadku dodatkowych pytań sprawdź sekcję „Najczęściej zada-
wane pytania” na stronie internetowej Porozumienia (tworzoną na 
podstawie zapytań wysyłanych do Helpdesku) lub wyślij e-mail na 
adres: technical.info@eumayors.eu.

KOORDYNATORZY I WSPIERAJĄCY POROZU-
MIENIA

Koordynatorzy Porozumienia – w tym władze prowincji/województw, 
regionalne i krajowe – wspierają sygnatariuszy w prowadzeniu inwen-
taryzacji emisji oraz przygotowaniu i wdrażaniu planów SEAP. 
Sieci władz lokalnych, znanych jako Wspierający Porozumienia, 
zapewniają sygnatariuszom odpowiednie doradztwo i dbają o 
synergię z dotychczasowymi inicjatywami. 
Zobacz na mapie dostępnej na stronie internetowej Porozumienia 
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listę Koordynatorów i Wspierających Porozumienia działających 
w okolicach terytorium sygnatariuszy!

LOKALNE I REGIONALNE AGENCJE ENERGE-
TYCZNE

Rolę partnerów sygnatariuszy Porozumienia mogą także pełnić 
lokalne i regionalne agencje energetyczne (jeśli takie działają 
na danym obszarze). Ich wiedza o uwarunkowaniach lokalnych i 
wsparcie powinny być cennym atutem w czasie przygotowywania 
inwentaryzacji emisji i planu SEAP lub nawiązywania kontaktów z 
innymi gminami w regionie.

Zobacz listę europejskich agencji energetycznych na mapie znaj-
dującej się na stronie internetowej Porozumienia!
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