
W pierwszym półroczu tego roku odbyło się pięć kolejnych 
seminariów poświęconych zrównoważonemu planowaniu ener-
getycznemu. Ogółem były to: 
• Warszawa  - 22 listopada 2007 
• Bydgoszcz  - 24 stycznia 2008 
• Toruń  - 22 kwietnia 2008 
• Łódź  - 28 marca 2008 
• Wrocław  - 15 kwietnia 2008 
• Gdańsk  - 30 maja 2008 
 
W seminariach wzięło udział ponad 400 osób - przedstawicieli 
samorządów lokalnych, przedsiębiorstw ciepłowniczych, plani-
stów i projektantów. Wszystkim seminariom patronowały wła-
dze samorządów regionalnych, co świadczy o wadze jaką 
obecnie przywiązuje się do właściwego procesu planowania 
energetycznego, uwzględniającego aspekty ochrony środowi-
ska, wykorzystanie lokalnych zasobów energii jak i rosnące 
ceny energii. Wszystkie prezentacje znajdują się na stronie 
internetowej Stowarzyszenia SAPE Polska. 

W ramach tegorocznego Tygodnia Zrównoważonej 
Energetyki (Sustainable Energy Week 2008), który 
zorganizowany był w Brukseli , w dniach od 28 stycznia 
do 1 lutego, miała miejsce prezentacja  projektu         
SEC-Tools.  Wydarzenie jest kluczowym elementem 
szeroko zakrojonej kampanii na rzecz  równoważnej 
energetyki w Europie, prowadzonej pod patronatem 
Dyrektoriatu Generalnego Komisji Europejskiej ds. 
Energii i Transportu (DG TREN). Konferencja dotyczyła 
wielu aspektów rozwoju zrównoważonego w ujęciu 
między—sektoralnym i zwróciła uwagę na konieczność 
jednoczenia działań w celu osiągnięcia wspólnych 
celów. Tematyka poruszana przez prezenterów 
dotyczyła odnawialnych źródeł energii, poprawy 
efektywności energetycznej, realizacji założeń polityki 
unijnej na poziomie lokalnym, planowania 
energetycznego w budownictwie i transporcie. 
Projekt SEC-Tools został przedstawiony przez p. 
Katarzynę Grecką z Bałtyckiej Agencji Poszanowania 
Energii SA . 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło dla Ustki 

1. Energy Consulting Network  Aps (ECNet), Dania 
– koordynator projektu, 
2. Strasa Konsultanti SIA (Strasa), Łotwa, 
3. Iecavas novada dome (Iecava), Łotwa, 
4. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A., 
(BAPE), Polska, 
5. Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środo-
wiska” (SAPE), Polska, 
6. EMD International A/S (EMD), Dania, 
7. Stredisko pro efektivni vyuzivani energie,   o.p.s. 
(SEVEn), Czechy, 
8. Centre for Energy Technology Brandenburg 
GmbH (CEBra), Niemcy, 

9. Energy Agency of Plovdiv (EAP), Bułgaria, 
10. Gmina Karlowo (MK), Bułgaria, 
11. Gmina Chepelare (MCh), Bułgaria, 
12. Federation Europeenne des Agences 
Regionales del’Energie at de l’Environnement 
(FEDARENE), Belgia, 
13. Training and Consulting Centre of   Associo-
ation of Local Authorities in Lithuania 
(TCCALAL), Litwa, 
14. Gmina Trakai, Litwa, 
15.   Gmina  Kelme, Litwa, 
16.   Gmina Kaisiadorys, Litwa  

ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ENERGETYCZNA (ZGE)  
W SAMORZĄDACH LOKALNYCH 

ROZWÓJ NA SZCZEBLU LOKALNYM, PLANOWANIE ENERGETYCZNE  
I MECHANIZMY FINANSOWANIA  

 

Od Redakcji 
 To półrocze było bardzo 
intensywne. W różnych rejonach kraju 
odbyło się pięć kolejnych seminariów 
poświęcon ych  zró wnoważone j 
gospodarce energetycznej w gmi-
nach. Wszystkie seminaria cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. Świad-
czy to o potrzebie organizowania 
takich spotkań, zwłaszcza że  wciąż 
stoimy u progu wdrażania Dyrektyw o 
efektywności energetycznej budynku 
oraz realizacji zadań nakreślonych w 
Krajowym Programie Działań dotyczą-
cym efektywności energetycznej. 
Ważnym elementem seminariów były 
prezentacje regionalnych strategii 
rozwoju energetyki a także informacje 
dotyczące możliwości finansowania 
lokalnych inwestycji z Regionalnych 
Programów Operacyjnych na lata 
2007-2013 w zakresie infrastruktury i 
środowiska. Materiały z wszystkich 
seminariów zostały zamieszczone na 
stronie internetowej SAPE. Zachęca-
my do  zaglądania na  stronę i odwie-
dzania stron projektu: 

www.sec-tools.net  

www.bape.com.pl/sectools 

 Katarzyna Grecka 

 BAPE S.A. 
 
 
W tym numerze: 

• Prezentacja  SEC-Tools na forum 
europejskim 

• Seminaria SAPE  

• Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla miasta Ustka uchwalony
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Zrównoważona gospodarka energetyczna w gminach – seminaria SAPE  

Projekt współfinansowany przez:   

Wyłączna odpowiedzialność za treść 
niniejszego biuletynu leży po stronie 

jego autorów. Biuletyn nie  odzwier-

ciedla opinii Wspólnot Europej-

skich. Komisja Europejska nie jest 
odpowiedzialna za jakiekolwiek 

wykorzystanie informacji w nim 

zawartych.  

Miasto 

Ustka 

PARTNERZY PROJEKTU SEC-TOOLS PARTNERZY PROJEKTU SEC-TOOLS 

Projekt SEC-Tools na forum europejskim 

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie  
"Poszanowanie Energii i Środowiska"  

SAPE-POLSKA  
 
ul. Filtrowa 1  
00-611 Warszawa 
tel: +48 (022) 825-52-85  fax: +48 (022) 825-86-70  
www.sape.org.pl  
 
Edmund Wach 
bape@bape.com.pl 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe uzyskał pozytywną 
opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i został  uchwalony przez Radę Miasta Ustka 
w dniu  28.02.2008 .Projekt został opracowany przez Bałtycką Agencję Poszanowania Energii SA.  


