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           Miasto Ustka posiada status uzdrowiska od                          
1 stycznia 1988 roku. Zobowiązuje to władze Miasta do 
szczególnej dbałości o środowisko i podnoszenia 
standardów życia mieszkańców i kuracjuszy. Strefa 
Uzdrowiska Ustka obowiązuje w obszarze granic Miasta 
Ustka i Gminy Ustka.                                                          
Uchwałą XIX/184/2012 z dnia 29.03.2012r. Miasto Ustka 
przystąpiło do inicjatywy pod nazwą Porozumienia między 
Burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki energetycznej 
na szczeblu lokalnym. W marcu br. Rada Miasta Ustka 
przyjęła Plan działania na rzecz zrównoważonej polityki 
energetycznej Miasta Ustka.                                         
 



 



 

        Zadanie to wpłynęło na wzrost powierzchni ogrzewanej w mieście w budynkach o 
niskim zapotrzebowaniu na energię.  

         Szacowany efekt redukcji emisji CO2: 7 566 t/rok.  
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     Zadanie to wpłynęło na wzrost udziału ciepła sieciowego w skali lokalnej oraz obniżenie 

zużycia energii.    
        Szacowany efekt redukcji emisji CO2: 1 298 t/rok.  
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Miasto Ustka od 2004 roku w ramach przebudowy dróg w mieście konsekwentnie 
wymienia oświetlenie uliczne na bardziej energooszczędne wysokosprawne 
sodowe i ledowe. Do tej pory zmodernizowano ponad 810 szt. opraw 
oświetleniowych. Aktualnie oświetlenie na majątku miasta stanowi 50% 
wszystkich opraw w mieście.  
Zadanie to wpłynęło na znaczne obniżenie kosztów konserwacji urządzeń i 
zużycia energii elektrycznej. Szacowany efekt redukcji emisji CO2: 924 t/rok.  

 

 

 
 



Zadanie to wpłynęło na poprawę dostępności jedynej drogi dojazdowej do  Portu 

Zachodniego i terenów rekreacyjno-turystycznych (plaż)

Zadanie strategiczne miasta, które wpłynie na powiązanie Portu między obiema 
stronami kanału. 

 



    

     W roku 2009 oddano do 

eksploatacji zmodernizowaną 
miejską oczyszczalnię ścieków i 
uruchomiono proces wytwarzania 
biogazu z osadów ściekowych wraz z 
procesem wytwarzania energii 
elektrycznej z biogazu dla potrzeb 
oczyszczalni. Nadwyżki energii są 
sprzedawane do sieci przesyłowej. 

      W planach Przedsiębiorstwa jest 
zainstalowanie kolejnego agregatu 
kogeneracyjnego. 

 

 





 
Zadanie strategiczne miasta, które wpłynie na rozwój transportu wodnego, 
głównie turystycznego oraz usprawni utrzymanie powiązań z innymi 
portami i przystaniami. Miasto otrzymało 100% dofinansowania z 
Programu Operacyjnego Ryby w kwocie 16 mln złotych. 
 

 
- I etap (do roku 2020) zostanie zainstalowany kocioł na biomasę (drewno), 
który pokryje zapotrzebowanie systemu miejskiego na ciepłą wodę 
użytkową w okresie całego roku, 
- II etap (do roku 2030) przewiduje się całkowitą eliminację węgla w źródle 
ciepła poprzez budowę układu skojarzonego zasilanego gazem naturalnym 
lub jego mieszaniną (z biogazem). Układ ten zostanie uzupełniony przez 
zainstalowanie szczytowych kotłów gazowych.  

 
Zadanie to wpłynie na poprawę płynności transportu zbiorowego, zwiększy 
przepustowości drogi  i poprawi bezpieczeństwo ruchu. 



Zadanie to zostanie zrealizowane dzięki dofinasowania w wysokości 9,3 mln złotych 
(co stanowi 85% całego przedsięwzięcia) z PO Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-
2013. 
Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do października 2015r. 

- organizowanie  spotkań z jednostkami sektora publicznego w sprawie możliwości 
dofinansowań na instalacje solarne; na stronie internetowej www.ustka.pl 
zamieszczone zostały m.in. materiały informujące o możliwości pozyskania środków 
finansowych z NFOŚiGW na instalacje kolektorów słonecznych, 
- rozdawanie broszurek promocyjnych.  

http://www.ustka.pl/
http://www.ustka.pl/
http://www.ustka.pl/
http://www.ustka.pl/
http://www.ustka.pl/


 
 
 
Bazowy bilans CO2 i bilans dla roku 2020  

 
1999 2020 

Energia 
elektryczna 

Ciepło, paliwa Energia 
elektryczna 

Ciepło, paliwa 

ton/rok ton/rok ton/rok ton/rok 
Budynki 39 996 23 214 33 069 12 580 

Transport   4 034 5 078 

Lokalna 
ciepłownia   18 348 

17 503 

 

Razem 39 996 45 597 

 

33 069 

 

35 161 

Łącznie 

  

85 593 

 

68 230 

Redukcja 
17 362 
20,3% 






