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Porozumienie Burmistrzów – razem dla klimatu  

 

Porozumienie Burmistrzów to oddolny ruch gromadzący  burmistrzów miast 
i gmin z całej Europy  zjednoczonych w działaniach na rzecz ochrony klimatu 
i poprawy jakości życia mieszkańców.  

Przystępując do Poro-
zumienia burmistrzowie  
zobowiązują  się do 
przekroczenia celów 
energetycznych Unii 
Europejskiej 3x20% 
poprzez zwiększenie 
efektywności energetycz-
nej oraz zwiększenie 
wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii. 



    

Rola miast w walce ze 
zmianami klimatu: 
 blisko ¾  mieszkańców Europy żyje 
na obszarach miejskich  
miasta odpowiadają za blisko 80% 
zużycia energii i emisji CO2  
władze miejskie odpowiadając za: 
 budownictwo komunalne  
 obiekty użyteczności publiczne 
 nadzór właścicielski nad spółkami 
komunalnymi 
 zamówienia publiczne,  
 oświetlenie miejskie,  
 transport publiczny,  
Stanowią kluczowych parterów w 
realizacji pakietu klimatycznego UE. 

Porozumienie Burmistrzów – razem dla klimatu  
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Charakterystyka Miasta: 

Miasto Słupsk założone w 1265 roku 
Powierzchnia  45,2 km² , w tym: 
•21,12 km² stanowi obszar zabudowany 
•11,86 km² stanowią  grunty orne                
i ogrody działkowe 
•5,74 km² stanowią łąki, lasy i pastwiska 
 
Liczba ludności 95 tyś (2012 rok) 
Stopa bezrobocia : 11,9% ( IX 2013) 
Blisko 14 tyś podmiotów gospodarczych 
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Przystąpienie do Porozumienia 

W dniu 23 czerwca 2013 r.  Prezydent  
Słupska  Pan Andrzej Kaczmarczyk 
uroczyście podpisał w Brukseli 
Porozumienie Burmistrzów. 
 
Tym samym Miasto Słupsk dołączyło 
do przeszło 5000 samorządów 
zamieszkiwanych przez  175 mln 
mieszkańców zaangażowanych            
w ochronę klimatu i racjonalizowanie 
zużycia energii. 
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Przystąpienie do Porozumienia 
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Zobowiązania: 

Przystępując do Porozumienia  Burmistrzów Miasto Słupsk 
zobowiązało się do roku 2020 do : 
 ograniczenia  emisję CO2 o minimum 20%  
 zmniejszenia zużycie energii o 20%  
 zwiększenia  udziału energii ze źródeł odnawialnych o 20% 
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Cele: 

Cel nadrzędny: 
 zmniejszenie energochłonności lokalnej gospodarki skutkujące 
obniżeniem emisji gazów cieplarnianych (w tym głównie dwutlenku 
węgla) oraz pyłów i benzoalfapirenu 
 
Cele szczegółowe: 
  poprawa efektywności energetycznej w ramach której podjęte 
zostaną działania termomodernizacyjne, modernizacja oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne, 
 zakup taboru zasilanego paliwem ekologicznym itp., 
 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 
 poprawa efektywności gospodarowania surowcami energetycznymi, 
 rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, 
 promocja pozytywnych wzorców zachowań odbiorców. 
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Działania: 

 przygotowanie inwestycji z uwzględnieniem efektywności energetycznej 
realizowanych przedsięwzięć,  
 wprowadzenie  systemów zarządzania ruchem i infrastrukturą 
transportową w celu poprawy efektywności energetycznej w transporcie, 
 promowanie systemów transportu zrównoważonego oraz efektywnego 
wykorzystania paliw w transporcie w celu wprowadzenia energooszczędnych 
środków transportu oraz ekologicznego sposobu jazdy, 
 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w realizowanych 
przez miasto i instytucje oraz Spółki zależne zadaniach inwestycyjnych 
i modernizacyjnych 
 poprawa warunków energetycznych istniejącego składnika budowlanego 
w obszarze budownictwa mieszkaniowego oraz obiektów użyteczności 
publicznej (kompleksowe termomodernizacje), 
 podnoszenia świadomości społeczności lokalnej w zakresie stosowania 
rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną. 
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Motywacja: 

 Zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki poprzez 
transfer nowych technologii związanych z odnawialnymi 
źródłami energii 
 Ograniczenie kosztów działalności podmiotów gospodarczych 
prowadzących działalność na terenie Miasta; 
 Ograniczenie kosztów stałych funkcjonowania placówek               
i  spółek należących do  Miasta; 
 Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawa jakości 
powietrza, w tym ograniczenie emisji benzo-α-pirenu 
(przekroczenia norm na obszarze Miasta); 
 Zwiększenie udziału komunikacji zbiorowej w transporcie 
osób, próba odzyskania przestrzeni publicznej zajętej pod 
infrastrukturę transportową 
 Promocja postaw obywatelskich i prośrodowiskowych. 
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Słupsk dziś i jutro: 
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Blisko ¾ bilansu energii 
pokrywane jest  energią 
pozyskaną z węgla. 
 Gaz ziemny  zapewnia 
zapotrzebowanie dla ¼ bilansu 
energetycznego. 
 W optymalnym wariancie 
rozwoju  do roku 2025 udział 
węgla w bilansie spadnie          
o  29 % z 74% do 45% 
Wzrośnie udział biomasy. 
Udział gazu ziemnego ulegnie 
podwojeniu, tym samym gaz 
ziemny pokrywał będzie blisko 
połowę bilansu 
energetycznego Miasta. 
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• Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło o 20,5% w 
okresie 2010-2020. 

• ograniczenie emisji  CO2 o  około 50%, tlenku azotu 
o 54%, pyłów o około 70%  do roku 2025 (rok 
bazowy 2000) 

• obniżenie zużycia nośników energii i paliw 
pierwotnych o około 50%, obniżenie 
zapotrzebowania w ciepło o około 28% oraz 
obniżenie udziału węgla  w bilansie paliw do 
poziomu 45%. 

• Zwiększenie udziału komunikacji zbiorowej w 
transporcie osób o 15% do roku 2020. Rok bazowy 
(2010) 
 
 

Planowane wskaźniki: 
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Efektywność  energetyczna  - wybrane zrealizowane inwestycje: 

instalacja pozyskania biogazu z 
osadów pościekowych 
zrealizowaną przez Wodociągi 
Słupsk; 
 system pozyskania gazu 
składowiskowego zrealizowany 
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Słupsku; 
 ekologiczny tabor autobusowy 
zasilany biopaliwem etanolowym 
oraz gazem ziemnym CNG 
zrealizowany przez Miejski Zakład 
Komunikacji w Słupsku; 
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montaż kolektorów słonecznych 
na krytej pływalni Słupskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji            
w Słupsku; 
 montaż pomp ciepła przy 
obiekcie Słupskiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych i 
Ekonomi Społecznej oraz Teatru 
RONDO; 
 montaż paneli fotowoltaicznych 
na Ośrodku Sportowo-
Rekreacyjnym zlokalizowanym 
przy ulicy Niedziałkowskiego;. 

Efektywność  energetyczna  - wybrane zrealizowane inwestycje: 
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Obiekty i lokale- termomodernizacja: 
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Zakładane oszczędnosci związane z 
termomodernizacją [%] w latach 2010-2020 

Sektor mieszkalnictwa oraz 
obiektów  użyteczności 
publicznej jest niezwykle istotny 
dla osiągnięcia celów przyjętych  
w Porozumieniu Burmistrzów. 
 Blisko ¾ emisji gazów 
cieplarnianych w Słupsku 
związana jest z produkcją energii 
i ciepła, z czego na ciepło 
dostarczane na potrzeby lokali 
mieszkaniowych i obiektów 
użyteczności publicznej 
przypada  ponad połowa. 
Uwzględniając  stopień 
zaawansowania prac 
termomodernizacyjnych zakłada 
się zmniejszenie emisji w tej 
dziedzinie w latach 2010-2020 o 
ponad 20,5%. 
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Działania zrealizowane: 

Projekt: Termomodernizacja obiektów  
użyteczności  publicznej w Mieście 
Słupsk 
Zakres : kompleksowa modernizacja 7 
placówek oświatowych 
Okres realizacji: 2010-2012 
Osiągnięte rezultaty: w sezonie 
grzewczym 2012/2013 zapotrzebowanie 
na energię cieplną w stosunku do 
uśrednionego zużycia z lat 2008-2010 
zmniejszyło się od 18% (ceglany obiekt w 
ewidencji konserwatorskiej) do 49 % w 
przypadku placówki oświatowej 
zajmującej obiekt modułowy; średnie 
zmniejszenie zużycia na poziomie 37% w 
skali roku. 
Dofinansowanie: Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 
 
 



Porozumienie Burmistrzów – Miasto Słupsk  

Działania realizowane: 

Projekt : Ciepło i oszczędnie od 
kołyski do matury 
Zakres : kompleksowa 
modernizacja żłobków miejskich  
oraz internatu Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego 
Okres realizacji: 2013-2014 
Spodziewana rezultaty: 
ograniczenie zapotrzebowania 
na ciepło w zależności od 
obiektu  od 36% do 48 % w skali 
roku w stosunku do okresu 
sprzed modernizacji 
Dotacja: RPO WP 2007-2013 
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Działania planowane: 

Projekt: Ocieplamy Słupsk 
 
Zakres : kompleksowa modernizacja 
10 placówek oświatowych, opieki 
społecznej. 
 
Okres realizacji: 2014-2015 
 
Planowane do osiągnięcia rezultaty:  
Zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię cieplną w granicach od 38% 
(obiekt zabytkowy) do 59%  w skali 
roku. Wartość uśredniona dla projektu 
51%. 
 
Dofinansowanie (opcjonalnie): 
Mechanizm Finansowy Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego 
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Oświetlenie uliczne – działania w trakcie realizacji: 

2013 to rok odjęcia prac nad 
kompleksową modernizacją oświetlenia 
ulicznego  
- w X 2013r. Energa Oświetlenie sp.           
z o.o. w uzgodnieniu z Zarządem 
Infrastruktury Miejskiej w Słupsku 
przystąpiła do modernizacji oświetlenia 
ulicznego obejmującego ulice położone 
na osiedlach: Akademickim, Podgrodziu, 
Starym Mieście w obrębie Plantów 

Miejskich.  
Ogółem w I etapie prac zostanie 
wymienionych 728 starych opraw lamp 
na oprawy energooszczędne najnowszej 
generacji z systemem redukcji mocy w 
godzinach nocnych. Zamontowanie tych 
opraw pozwoli na zmodernizowanych 
ulicach na zmniejszenie o około 60% 
zainstalowanej mocy. 
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Oświetlenie uliczne- działania planowane: 

SOWA 
W październiku br. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska              
i Gospodarki Wodnej zatwierdził Listę rankingową przedsięwzięć wstępnie 
zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach I Konkursu programu SOWA 
- Energooszczędne oświetlenie uliczne". Miasto Słupsk na powyższej liście 
uplasowało się na pozycji 6, z dofinansowaniem w kwocie 1 043 867,79 zł na 
realizację projektu pn. "Modernizacja istniejącego systemu oświetlenia 
ulicznego w Mieście Słupsku"..  

Realizacja projektu umożliwi wymianę 
965 istniejących opraw sodowych na 
energooszczędne, nowoczesne oprawy 
typu LED, czego efektem będzie 
zmniejszenie rocznego zużycia energii 
na oświetlenie uliczne o 55 %                  
i ograniczenie emisji CO2 o 409 
Mg/rok 
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Transport-działania planowane: 

Wzrost atrakcyjności transportu 
zbiorowego w Aglomeracji Słupskiej 
Zakres prac: 
-budowa węzła przesiadkowego w 
rejonie Dworca Kolejowego 
- zakup 5 autobusów zasilanych CNG  
-budowa infrastruktury rowerowej, 
magistrala rowerowa wsch-zach wraz z 
węzłem rowerowym przy Dworcu 
Kolejowym. 
- Budowa elektronicznego Systemu 
Informacji Pasażerskiej 
-Okres realizacji: 2014-2015 
- Szacunkowy koszt: 28 145 379,81 zł 
- W 2012r. 28% pracy przewozowej 
zrealizowane  było przy wykorzystaniu 
paliw alternatywnych, po zrealizowaniu 
projektu udział ten przekroczy 40%. 
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Plan gospodarki niskoemisyjnej: 

W roku 2014 Miasto planuje opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
Słupska  w skład  którego wejdzie:  
- stworzenie bazy danych pozwalającej na ocenę gospodarki energią w mieście pod 
względem ekonomicznym i ekologicznym, a także inwentaryzację emisji gazów 
cieplarnianych oraz monitoring osiągniętych rezultatów; 
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Słupska obejmującego 
całościowo aspekty związane z gospodarowaniem energią; 
- szkolenia dla pracowników tj. dla grup osób, które w przyszłości odpowiedzialne 
będą za prowadzenie i obsługę bazy danych do oceny gospodarki energią w gminie                      
jak również do administratorów budynków; 
-działania edukacyjne skierowane będą do ogółu mieszkańców miasta Słupska, 
których  celem będzie kreowanie postaw proekologicznych skutkujących 
ograniczeniem zużycia  energii elektrycznej i cieplnej. 
 
Realizacja szeroko  zakrojonego planu gospodarki niskoemisyjnej wpisuje się w 
politykę klimatyczną  Unii Europejskiej  oraz zobowiązania podjęte w ramach 
Porozumienia Burmistrzów. 
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DZIĘKUJĘ  ZA UWAGĘ  

Ryszard  Kurpiel 

Z-ca Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska 

 ds. zarządzania energią  


