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Zrównowa � ona Gospodarka Energetyczna w gminach
36 m-cy (stycze �  2006 – grudzie �  2008)
• Energy Consulting Network  Aps (ECNet), Dania – koor dynator projektu,

• Strasa Konsultanti SIA (Strasa), 	otwa,

• Iecavas novada dome (Iecava), 	otwa,

• Ba
tycka Agencja Poszanowania Energii S.A., (BAPE), Polska + Municipality of Ustka,

• Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i � rodowiska” (SAPE), Polska,

• EMD International A/S (EMD), Dania,

• Stredisko pro efektivni vyuzivani energie, o.p.s. (SEVEn), Czechy,• Stredisko pro efektivni vyuzivani energie, o.p.s. (SEVEn), Czechy,

• Centre for Energy Technology Brandenburg GmbH (CEBra),Niemcy,

• Energy Agency of Plovdiv (EAP), Bu
garia,

• Municipality of Karlowo (MK), Bu
garia,

• Municipality of Chepelare (MCh), Bu
garia,

• Federation Europeenne des Agences Regionales del’Energie at de l’Environnement (FEDARENE), Belgia,

• Training and Consulting Centre of Associoation of Local Authorities in Lithuania (TCCALAL), Litwa,

• Municipality of Trakai, Litwa,

• Municipality of Kelme, Litwa,

• Municipality of Kaisiadorys, Litwa



Uczestnicy  Projektu

W POLSCE

Przedsi � biorstwo 

Energetyki

Cieplnej „EMPEC”

Spó
ka z o.o. 
w Ustce

Miasto Ustka



Zrównowa � ona Gospodarka Energetyczna  

1. Planowanie energetyczne (OZE)
2. Rynek energii (rozwój gminy, ceny ciep
a,

dost� pne technologie - RE)
3. Rynek odbiorców ko� cowych (RUE)

Z G E =

RE+OZE + RUE 



Kluczowe warunki powodzenia wdra � ania ZGE:
!!! pe
na akceptacja idei OZE + RUE u decydentów 

gwarantuj� ca rozpocz� cie i kontynuacj� procesu 
wdra� ania ZGE

!! zaanga� owanie wszystkich zainteresowanych, w 

Zrównowa � ona Gospodarka Energetyczna  

!! zaanga� owanie wszystkich zainteresowanych, w 
tym udzia
 lokalnej spo
eczno� ci (idee, wizje, 
oczekiwania, do� wiadczenia – kapita
 gminy)

! gotowo��  urz� dników do wspó
pracy oraz � rodki 
finansowe niezb� dne na pokrycie kosztów pracy 
konsultanta



Korzy � ci z wdra � ania ZGE

Korzy � ci ekologiczne
- zmniejszenie udzia
u paliw kopalnych
- wdra � anie czystych technologii
- zmniejszenie emisji CO2 oraz innych gazów i py
ów
- ograniczenie negatywnego wp
ywu na klimat

Korzy � ci ekonomiczneKorzy � ci ekonomiczne
- zmniejszenie kosztów energii w perspektywie 

d
ugoterminowej poprzez zmniejszenie kosztów 
bezpiecze � stwa energetycznego zwi � zanego ze 
wzrostem udzia
u OZE

- kreowanie miejsc pracy poprzez rozwój lokalnych 
rynków OZE i RUE

- stworzenie mo � liwo � ci promocji rozwoju 
gospodarczego – inwestycyjnego gminy 



Korzy � ci z wdra � ania ZGE

Korzy � ci spo
eczne 

- wzrost zamo � no� ci lokalnej spo
eczno � ci (perspektywa)
- poprawa warunków � ycia (czystsze powietrze)
- poprawa standardu us
ug ciep
owniczych
- wzrost spójno � ci rozwoju regionalnego z rozwojem OZE



Monitorowanie wdra � ania ZGE

Ocena ilo � ciowa – energia elektryczna
Produkcja energii 
elektrycznej

Jedn. 2007 2010 2015 2020

PV moc zainstalowana kW

wska� nik na mk kW/1000 mk

EW moc zainstalowana kW

wska� nik na mk kW/1000 mk

EC biomasa moc zainstalowana kWeEC biomasa
wska� nik na mk kW/1000 mk

EC biogaz moc zainstalowana kWe

wska� nik na mk kW/1000 mk

MEW moc zainstalowana kWe

wska� nik na mk kW/1000 mk

Razem OZE-EL produkcja 
en.el.

MWh/rok

Udzia
 OZE-EL
w zu� yciu En El.

%



Monitorowanie wdra � ania ZGE

Ocena ilo � ciowa - ciep
o
Produkcja ciep
a Jedn. 2007 2010 2015 2020

Kolektory s
oneczne pow. zainstalowana m2

wska� nik na mk m2/1000 mk

produkcja ciep
a GJ/rok

Kot
y na biomas� moc zainstalowana kW

wska� nik na mk kW/1000 mk

produkcja ciep
a GJ/rokprodukcja ciep
a GJ/rok

Kot
y na biogaz moc zainstalowana kW

wska� nik na mk kW/1000 mk

produkcja ciep
a GJ/rok

Energia geoterm. moc zainstalowana kW

wska� nik na mk kW/1000 mk

produkcja ciep
a GJ/rok

Razem OZE produkcja ciep
a GJ/rok

Udzia
 OZE
w zu� yciu ciep
a

%



Monitorowanie wdra � ania ZGE

Ocena ilo � ciowa – paliwa transportowe

Produkcja paliw
transportowych

Jedn. 2007 2010 2015 2020

Bioetanol produkcja litr

wska� nik na ilo��
zarej. pojazdów 

litry/sam.zarej.

Biodiesel produkcja litr

wska� nik na ilo��
zarej. pojazdów 

litry/sam.zarej.
zarej. pojazdów 

Razem OZE 
paliwa

produkcja litry/rok

Udzia
 OZE
w zu� yciu paliw

%



Monitorowanie wdra � ania ZGE

Ocena ilo � ciowa – minus 20% ? 

Termomodernizacja Jedn. 2007 2010 2015 2020

Budynki
mieszkalne

pow. u� ytkowa m2

redukcja zapotrzebowania 
na ciep
o

GJ/rok

Budynki 
u� yteczno� ci pub.

pow. u� ytkowa m2

redukcja zapotrzebowania 
na ciep
o

GJ/rok

Budynki us
ugowe pow. u� ytkowa m2

redukcja zapotrzebowania 
na ciep
o

GJ/rok

Budynki przem. pow. u� ytkowa m2

redukcja zapotrzebowania 
na ciep
o

GJ/rok

RAZEM redukcja zapotrzebowania 
na ciep
o

GJ/rok



Monitorowanie wdra � ania ZGE

Ocena jako � ciowa: 2007-2010-2015-2020

1. Czy gmina dokona
a analizy OZE i RUE?
TAK i jest planowana NIE ale jest planowana

2. Czy w gminie s �  wykorzystywane OZE?
3. Czy w gminie s �  promowane dzia
ania RUE?
4. Czy w gminie jest jednostka/agencja odpowiedzialna  za 

rozwój OZE/RUE?rozwój OZE/RUE?
5. Czy inne organizacje prawne, stowarzyszenia (np. NGO ) 

s�  zaanga� owane w ZGE?
6. Czy w proces tworzenia ZGE zaanga � owane s �  wszystkie 

zainteresowane strony?
7. Czy prowadzi si �  kampani �  na rzecz podnoszenia 

� wiadomo � ci w OZE/RUE?
8. Czy gmina wspiera finansowo dzia
ania OZE/RUE?



Monitorowanie wdra � ania ZGE

Ocena jako � ciowa cd

9. Czy gmina nagradza najlepsze realizacje? 
10. Czy wdra � ane s �  dzia
ania OZE/RUE w budynkach 

u� yteczno � ci publicznej?
11. Czy podj � to � rodki na rzecz wprowadzenia OZE/RUE do 

miejscowych planów zagospodarowania?miejscowych planów zagospodarowania?



Scenariusze a ceny ciep
a

Etapy Scenariusz 1 Scenariusz 2 Scenariusz 3 Scenariusz 4

Stan obecny

(2007)

kot
ownia w� glowo-mia
owa o mocy zainst. 5x5,815

+ kocio
 gazowo-olej.

6 MW

kot
ownia w� glowo-mia
owa o mocy zainst. 

5x5,815

+ kocio
 gazowo-olej.

6 MW

kot
ownia w� glowo-mia
owa o mocy zainst. 

5x5,815

+ kocio
 gazowo-olej.

6 MW

kot
ownia w� glowo-mia
owa o mocy zainst. 

5x5,815

+ kocio
 gazowo-olej.

6 MW

Etap I – do roku 2018
Kot
ownia opalana zr� bkami drzewnymi o mocy 2,0 

MW 

EC gaz/biogaz o mocy 

1 MWe i 1,4 MWt

Kot
ownia opalana zr� bkami drzewnymi o mocy 

2,0 MW 

EC gaz/biogaz o mocy 

2 MWe i 2,8 MWt

Koszt 2 000 000 3 500 000 2 000 000 7 000 000

Etap II – po roku 2025

Istniej� ca kot
ownia gazowa

6 MW

Istniej� ca kot
ownia gazowa

6 MW

EC gaz/biogaz o mocy 

4 MWe i 5,6 MWt

Istniej� ca kot
ownia gazowa

6 MW

- - 14 000 000 -

Kot
ownia gazowa/biogazowa szczytowa

11,4 MW

Kot
ownia gazowa/biogazowa szczytowa

11,4 MW

Kot
ownia gazowa/biogazowa szczytowa

11,4 MW

Kot
ownia gazowa/biogazowa szczytowa

11,4 MW

Koszt 3 420 000 3 420 000 3 420 000 3 420 000

Koszt ca
kowity

inwestycji
5 420 000 6 920 000 19 420 000 10 420 000

Cena ciep
a

z
/GJ
39,72 40,20 33,81 34,85



Bilans no � ników energii Ustki

[GJ/rok]

/biogaz

/biogaz



Redukcja emisji
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Miasto Ustka

EMPEC
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Przyk
ady dobrych praktyk



Przyk
ady dobrych praktyk





Film promuj � cy ZGE







Kalendarium:
Toru �  – 22 kwietnia
	ód �  – 28 marca
Wroc
aw – 15 kwietnia
Gda� sk – 30 maja



Narz� dzia



Tools
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Roczne koszty ogrzewania domów jednorodzinnych o je dnakowych 
powierzchniach i ró � nej izolacji cieplnej

Budynek � le izolowany:180 KWh/m2 	rok (0,648 GJ/m2 	rok)

Budynek dobrze izolowany:100 KWh/m2 	rok (0,36 GJ/m2 	rok)

Cena paliwa [z
/t] 800 675 1,43 3 174 4 238
Cena ciep
a [z
/GJ] 37,50 44,12 45,40 85,89 102,40

Koszty ogrzewania

Roczny koszt   ogrzewania                   
(budynek � le izolowany) [z
] 3 645 4 288 4 412 8 348 9 953

Roczny koszt   ogrzewania                   
(budynek dobrze izolowany) [z
] 2 023 2 380 2 449 4 633 5 524
ró� nica kosztów [z
/rok] 1 622 1 908 1 963 3 715 4 429



Polska – ok.30%

pomorskie – 97%pomorskie – 97%
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ul. Budowlanych 31, 80-298 Gda� sk
tel. +48 (058) 347 55 35
fax. +48 (058) 347 55 37

www.bape.com.pl
kgrecka@bape.com.pl


