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BAPEBAPE

�Audyty energetyczne
�Planowanie energetyczne

�Wdrażanie OZE
�Studia wykonalności
�Inżynieria finansowa

�Edukacja
� współpraca międzynarodowa 



BAPEBAPE

150 audytów energetycznych budynków 
użyteczności publicznej 

21 audytów energetycznych szpitali
600 audytów energetycznych budynków 

mieszkalnych
2 zakładów przemysłowych

27 energetycznych projektów założeń



BAPEBAPE

6 kotłownie opalane słomą - 3,2 MW
15 kotłownie opalane drewnem - 15,625 MW

4 kotłownie opalane pelet - 0,45 MW
7 farm wiatrowych

6 instalacji kolektorów słonecznych 
1 instalacja ekstrakcji gazu



BAPEBAPE

24 projektów międzynarodowych
4 konferencje międzynarodowe

21 seminariów
6 kursy dla audytorów (150 osób)

2 podręczniki
Ponad 90 artykułów



Partnerzy projektu

Czas trwania projektu: 

36 m-cy (styczeń 2006 – grudzień 2008)
• Energy Consulting Network  Aps (ECNet), Dania – koordynator projektu,

• Strasa Konsultanti SIA (Strasa), Łotwa,

• Iecavas novada dome (Iecava), Łotwa,

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

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

• EMD International A/S (EMD), Dania,

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

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

• Energy Agency of Plovdiv (EAP), Bułgaria,

• Municipality of Karlowo (MK), Bułgaria,

• Municipality of Chepelare (MCh), Bułgaria,

• 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

Przedsiębiorstwo 

Energetyki

Cieplnej „EMPEC”

Spółka z o.o. 
w Ustce

Miasto Ustka



PRZEDMIOT PROJEKTU

1. promocja rozwoju samorządu zorientowanego 
na zrównoważoną gospodarkę energetyczną,

2. realizacja projektów/akcji pilotażowych:

dot. lokalnych inicjatyw z zakresu rozwoju rynku energii w aspekcie 

zrównoważonego rozwoju,

dot. inicjatyw podejmowanych w zakresie aktywizacji użytkowników 

końcowych,

3. upowszechnienie „know-how” w oparciu o „przykłady dobrej 
praktyki”

4. opracowanie listy dostępnych materiałów, podręczników, 
informacji, programów z zakresu wdrażania zrównoważonej 
gospodarki energetycznej na poziomie samorządu



Zrównoważona Gospodarka Energetyczna  

1. Planowanie energetyczne (OZE)

2. Rynek energii (rozwój gminy, ceny ciepła, 

dostępne technologie)

3. Rynek odbiorców końcowych (RUE)

Z G E
OZE + RUE 



Kluczowe warunki powodzenia wdrażania ZGE:

!!! pełna akceptacja idei OZE + RUE u decydentów 

gwarantująca rozpoczęcie i kontynuację procesu 

wdrażania ZGE

!! zaangażowanie wszystkich zainteresowanych, w 

tym udział lokalnej społeczności (idee, wizje, 

oczekiwania, doświadczenia – kapitał gminy)

! gotowość urzędników do współpracy oraz środki 

finansowe niezbędne na pokrycie kosztów pracy 

konsultanta

Zrównoważona Gospodarka Energetyczna  



Kolejne kroki wdrażania ZGE (1)

1. Weryfikacja zobowiązań politycznych 
(ekologicznych, energetycznych, 
gospodarczych: gmina/region/kraj)

- zdefiniowanie celów 

- weryfikacja priorytetów

- zdefiniowanie zakresu strategii

2. !Utworzenie zespołu roboczego!
- określenie struktury organizacyjnej zespołu 

- wyznaczenie koordynatora zespołu 

- zapewnienie udziału lokalnej społeczności



Kolejne kroki wdrażania ZGE (2)

3. Ocena stanu energetycznego gminy 
- !!! zidentyfikowanie osób odpowiedzialnych za 

zbieranie danych 

- ocena zapotrzebowania na ciepło, energię i paliwa

- ocena potencjału OZE i RUE

4. Określenie wizji energetycznej gminy
- zapewnienie udziału zainteresowanych stron (2)  

- sprawdzenie, czy zdefiniowana wizja spełnia

określone wcześniej cele i priorytety gminy    



Kolejne kroki wdrażania ZGE (3)

5. Opracowanie listy środków do osiągnięcia 
wyznaczonych celów

- instrumenty fiskalne

- kampanie promocyjne na rzecz ZGE

- seminaria popularyzujące OZE i RUE

- szkolenia dla wykonawców/projektantów

- instrumenty finansowe

6. Opracowanie Planu Działania
- przełożenie celów, priorytetów, rozwiązań

technicznych na Plan Działań ZGE
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Korzyści z wdrażania ZGE

Korzyści ekologiczne
- zmniejszenie udziału paliw kopalnych
- wdrażanie czystych technologii
- zmniejszenie emisji CO2 oraz innych gazów i pyłów
- ograniczenie negatywnego wpływu na klimat

Korzyści ekonomiczne
- zmniejszenie kosztów energii w perspektywie 

długoterminowej poprzez zmniejszenie kosztów 
bezpieczeństwa energetycznego związanego ze 
wzrostem udziału OZE

- kreowanie miejsc pracy poprzez rozwój lokalnych 
rynków OZE i RUE

- stworzenie możliwości promocji rozwoju 
gospodarczego – inwestycyjnego gminy 



Korzyści z wdrażania ZGE

Korzyści społeczne 

- wzrost zamożności lokalnej społeczności (perspektywa)
- poprawa warunków życia (czystsze powietrze)
- poprawa standardu usług ciepłowniczych
- wzrost spójności rozwoju regionalnego z rozwojem OZE



Monitorowanie wdrażania ZGE

Ocena ilościowa
Produkcja energii 
elektrycznej

Jedn. 2007 2010 2015 2020

PV moc zainstalowana kW

wskaźnik na mk kW/1000 mk

EW moc zainstalowana kW

wskaźnik na mk kW/1000 mk

EC biomasa moc zainstalowana kWe

wskaźnik na mk kW/1000 mk

EC biogaz moc zainstalowana kWe

wskaźnik na mk kW/1000 mk

MEW moc zainstalowana kWe

wskaźnik na mk kW/1000 mk

Razem OZE-EL produkcja 
en.el.

MWh/rok

Udział OZE-EL

w zużyciu En El.

%



Monitorowanie wdrażania ZGE

Ocena ilościowa
Produkcja ciepła Jedn. 2007 2010 2015 2020

Kolektory słon. pow. zainstalowana m2

wskaźnik na mk m2/1000 mk

produkcja ciepła GJ/rok

Kotły na biomasę moc zainstalowana kW

wskaźnik na mk kW/1000 mk

produkcja ciepła GJ/rok

Kotły na biogaz moc zainstalowana kW

wskaźnik na mk kW/1000 mk

produkcja ciepła GJ/rok

Energia geoterm. moc zainstalowana kW

wskaźnik na mk kW/1000 mk

produkcja ciepła GJ/rok

Razem OZE produkcja ciepła GJ/rok

Udział OZE

w zużyciu ciepła

%



Monitorowanie wdrażania ZGE

Ocena ilościowa

Produkcja paliw 
transportowych

Jedn. 2007 2010 2015 2020

Bioetanol produkcja litr

wskaźnik na ilość
zarej. pojazdów 

litry/sam.zarej.

Biodiesel produkcja litr

wskaźnik na ilość
zarej. pojazdów 

litry/sam.zarej.

Razem OZE 

paliwa

produkcja litry/rok

Udział OZE

w zużyciu paliw

%



Monitorowanie wdrażania ZGE

Ocena ilościowa

Termomodernizacja Jedn. 2007 2010 2015 2020

Budynki 

mieszkalne

pow. użytkowa m2

redukcja zapotrzebowania 
na ciepło

GJ/rok

Budynki 

użyteczności pub.

pow. użytkowa m2

redukcja zapotrzebowania 
na ciepło

GJ/rok

Budynki usługowe pow. użytkowa m2

redukcja zapotrzebowania 
na ciepło

GJ/rok

Budynki przem. pow. użytkowa m2

redukcja zapotrzebowania 
na ciepło

GJ/rok

RAZEM redukcja zapotrzebowania 
na ciepło

GJ/rok



Monitorowanie wdrażania ZGE

Ocena jakościowa: 2007-2010-2015-2020
1. Czy gmina dokonała analizy OZE i RUE?

TAK i jest planowana NIE ale jest planowana
2. Czy w gminie są wykorzystywane OZE?
3. Czy w gminie są promowane działania RUE?
4. Czy w gminie jest jednostka/agencja odpowiedzialna za 
rozwój OZE/RUE?
5. Czy inne organizacje prawne, stowarzyszenia (np. NGO) 
są zaangażowane w ZGE?
6. Czy w proces tworzenia ZGE zaangażowane są wszystkie 
zainteresowane strony?
7. Czy prowadzi się kampanię na rzecz podnoszenia 
świadomości w OZE/RUE?
8. Czy gmina wspiera finansowo działania OZE/RUE?



Monitorowanie wdrażania ZGE

Ocena jakościowa cd

9. Czy gmina nagradza najlepsze realizacje? 
10. Czy wdrażane są działania OZE/RUE w budynkach 

użyteczności publicznej?
11. Czy podjęto środki na rzecz wprowadzenia OZE/RUE do 

miejscowych planów zagospodarowania?



1. Planowanie energetyczne

Wizja:

Ustka jako uzdrowisko eliminacja węgla

- rewitalizacja miasta Ustki

- PZC dostosowany do zmienionych potrzeb



2. Rynek energii

- podłączenie Starego Miasta

- podłączenie hoteli

- termomodernizacja

- nowe budownictwo (miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego)

- ceny energii dzisiaj i jutro

- inicjatywy EMPEC Ustka



3. Rynek odbiorcy końcowego

- kształtowanie świadomych zachowań
odbiorców ciepła (budownictwo 
komunalne, budynki użyteczności 
publicznej, wspólnoty mieszkaniowe):

- jak użytkować budynki

- jakie zmiany wprowadzać

- jak finansować przedsięwzięcia

szkolenia dla mieszkańców oraz 
służb miejskich



Promocja ZGE

- upowszechnienie działań na stronach 

internetowych:

- Miasta Ustka

- EMPEC

- BAPE

- EU

- film video PL/Lt/Bg/D/Eng/LT=EU



Korzyści dla miasta Ustka

- stworzenie modelu Zrównoważonej Gospodarki 
Energetycznej miasta Ustka

- włączenie miasta Ustka do elitarnego „klubu miast 
europejskich”

- wzmocnienie „zielonego” wizerunku miasta Ustki –
uzdrowiska

- wymiana doświadczeń z gminami biorącymi udział w 
projekcie (gminy z Bułgarii, Litwy, Łotwy i Czech)

- upowszechnienie działań miasta na arenie 
międzynarodowej



Miasto Ustka

EMPEC



 



 



Scenariusze a ceny ciepła

Etapy Scenariusz 1 Scenariusz 2 Scenariusz 3 Scenariusz 4

Stan obecny

(2007)

kotłownia węglowo-miałowa o mocy zainst. 5x5,815

+ kocioł gazowo-olej.

6 MW

kotłownia węglowo-miałowa o mocy zainst. 

5x5,815

+ kocioł gazowo-olej.

6 MW

kotłownia węglowo-miałowa o mocy zainst. 

5x5,815

+ kocioł gazowo-olej.

6 MW

kotłownia węglowo-miałowa o mocy zainst. 

5x5,815

+ kocioł gazowo-olej.

6 MW

Etap I – do roku 2018
Kotłownia opalana zrębkami drzewnymi o mocy 2,0 

MW 

EC gaz/biogaz o mocy 

1 MWe i 1,4 MWt

Kotłownia opalana zrębkami 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

Istniejąca kotłownia gazowa

6 MW

Istniejąca kotłownia gazowa

6 MW

EC gaz/biogaz o mocy 

4 MWe i 5,6 MWt

Istniejąca kotłownia gazowa

6 MW

- - 14 000 000 -

Kotłownia gazowa/biogazowa szczytowa

11,4 MW

Kotłownia gazowa/biogazowa szczytowa

11,4 MW

Kotłownia gazowa/biogazowa szczytowa

11,4 MW

Kotłownia gazowa/biogazowa szczytowa

11,4 MW

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

Koszt całkowity

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

Cena ciepła

zł/GJ
39,72 40,20 33,81 34,85



Bilans nośników energii Ustki

[GJ/rok]

/biogaz

/biogaz



Redukcja emisji
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Katarzyna Grecka

Bałtycka Agencja 

Poszanowania Energii S.A.

ul. Budowlanych 31, 80-298 Gdańsk
tel. +48 (058) 347 55 35
fax. +48 (058) 347 55 37

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


