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Załącznik 1. Propozycje dot. aspektów, które należy uwzględnić podczas dokonywania oceny 
sytuacji wyjściowej 

 
 

 

OBSZAR GŁÓWNE ASPEKTY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCENY 

Struktura zużycia 
energii i emisja CO2 

 Poziom i ewolucja zużycia energii i emisji CO2 z podziałem na sektory oraz nośniki energii 
(zob. część II). Wielkości należy podać w wartościach bezwzględnych i per capita. 

Odnawialne źródła 
energii 

 Typologia istniejących instalacji służących do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

 Wielkość produkcji energii ze źródeł odnawialnych i trendy w tym zakresie. 

 Wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego i leśnego jako odnawialnego źródła 
energii. 

 Występowanie upraw bioenergetycznych. 

 Stopień zaspokojenia zapotrzebowania na odnawialne źródła energii przy wykorzystaniu 
lokalnie dostępnych zasobów. 

 Potencjał w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii: energii słonecznej, energii 
wiatru, energii wody, biomasy i innych. 

Zużycie energii 
i zarządzanie 
energią w sektorze 
komunalnym 

 Poziom zużycia energii i jego zmiany w sektorze komunalnym z podziałem na podsektory 
(budynki i urządzenia, oświetlenie publiczne, gospodarka odpadami, gospodarka ściekami 
itp.) oraz nośniki energii (zob. część II Poradnika). 

 Ocena efektywności wykorzystania energii w budynkach i urządzeniach przy wykorzystaniu 
odpowiednich wskaźników (na przykład: kWh/m2, kWh/m2 • użytkownik, kWh/m2 z 
podziałem na poszczególne godziny). Pozwoli to na identyfikację budynków, w których 
istnieje największy potencjał poprawy efektywności energetycznej 

 Charakterystyka budynków i urządzeń komunalnych cechujących się najwyższym zużyciem 
energii.  
Analiza kluczowych zmiennych (na przykład: typ konstrukcji, rodzaj ogrzewania, rodzaj 
klimatyzacji i wentylacji, rodzaj kuchni, sposób utrzymania, wykorzystanie energii 
słonecznej do podgrzewania wody, wdrażanie najlepszych praktyk, …). 

 Oszacowanie rodzajów lamp i opraw oświetleniowych oraz innych kwestii związanych z 
wykorzystaniem energii w oświetleniu publicznym. Ocena efektywności energetycznej przy 
wykorzystaniu odpowiednich wskaźników. 

 Poziom i adekwatność zarządzania energią w budynkach/instalacjach publicznych i 
oświetleniu publicznym (w tym ewidencjonowanie zużycia energii, wykonywanie audytów 
energetycznych). 

 Istniejące inicjatywy mające na celu ograniczenie zużycia energii i poprawę efektywności 
energetycznej oraz ich dotychczasowe rezultaty. 

 Identyfikacja potencjału oszczędności energii i poprawy efektywności energetycznej w 
budynkach, instalacjach i oświetleniu publicznym. 

Zużycie energii 
przez pojazdy 
wchodzące w skład 
taboru gminnego 

 Skład taboru gminnego (pojazdy własne i wykonujące usługi zlecone przez gminę), roczne 
zużycie energii (zob. część II Poradnika). 

 Skład taboru komunikacji miejskiej, roczne zużycie energii. 

 Poziom zarządzania wykorzystaniem energii przez pojazdy wchodzące w skład taboru 
gminnego i taboru komunikacji miejskiej. 

 Istniejące inicjatywy mające na celu ograniczenie zużycia energii i ich dotychczasowe 
rezultaty. 

 Identyfikacja potencjału poprawy efektywności energetycznej. 

Infrastruktura 
energetyczna 

 Istnienie zakładów produkujących energię elektryczną oraz ciepło/chłód. 

 Charakterystyka sieci dystrybucji energii elektrycznej i gazu, jak również miejskiej sieci 
ciepłowniczej. 

 Istniejące inicjatywy mające na celu poprawę efektywności energetycznej zakładów 
energetycznych i sieci dystrybucji oraz ich dotychczasowe rezultaty. 

 Identyfikacja potencjału poprawy efektywności energetycznej. 
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OBSZAR GŁÓWNE ASPEKTY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCENY 

Budynki 

 Typologia istniejących zasobów budowlanych ze względu na: wykorzystanie (cele 
mieszkaniowe, handlowe, usługowe, socjalne, …), wiek, ocieplenie i inne elementy 
charakterystyki energetycznej, zużycie energii i trendy w tym zakresie (zob. część II 
Poradnika), status ochronny, stopień renowacji, dzierżawę,… 

 Charakterystyka ogólna i energetyczna nowych i remontowanych budynków. 

 Jakie są minimalne wymagania prawne w zakresie standardów energetycznych, jakie muszą 
spełniać nowe oraz remontowane budynki? Czy znajdują one odzwierciedlenie w praktyce? 

 Istnienie inicjatyw mających na celu promocję efektywności energetycznej i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w różnych typach budynków. 

 Jakie rezultaty udało się osiągnąć do tej pory? Jakie są możliwości? 

Przemysł 

 Znaczenie sektora przemysłu w bilansie energetycznym i bilansie emisji CO2.  
Czy jest on jednym z sektorów docelowych SEAP? 

 Istnienie publicznych i prywatnych inicjatyw mających na celu promocję oszczędzania energii i 
poprawy efektywności energetycznej w przemyśle. Ich główne rezultaty. 

 Stopień integracji zarządzania energią / emisjami dwutlenku węgla w przedsiębiorstwach 
przemysłowych. 

 Możliwości ograniczenia zużycia energii i poprawy efektywności energetycznej w przemyśle. 

Transport 
i mobilność 

 Charakterystyka potrzeb i wymogów w zakresie mobilności i środków transportu. Wzorcowe 
przykłady i główne trendy. 

 Jakie są główne cechy charakterystyczne sieci transportu publicznego? Jaki jest stopień 
rozwoju sieci i jej dostosowania do istniejących potrzeb? 

 Jak rozwija się korzystanie z transportu publicznego? 

 Czy występują problemy z natężeniem ruchu i/lub jakością powietrza? 

 Czy liczba traktów pieszych i ścieżek rowerowych zaspokaja istniejące potrzeby? 

 Zarządzanie ruchem i planowanie mobilności. Inicjatywy mające na celu promocję transportu 
publicznego, ruchu rowerowego oraz ruchu pieszego. 

Planowanie 
miejskie 

 Charakterystyka istniejących i projektowanych „przestrzeni miejskich”, w tym: informacje 
związane z mobilnością: gęstość zaludnienia, wykorzystanie (cele mieszkaniowe, działalność 
gospodarcza, zakupy, …) oraz z charakterystyką budynków. 

 Stopień rozproszenia i zagęszczenia rozwoju obszarów miejskich. 

 Dostępność i lokalizacja podstawowych usług i urządzeń infrastruktury miejskiej (w tym: 
placówki edukacyjne, ośrodki zdrowia, centra kultury, obiekty handlowe, zielone przestrzenie, 
…) oraz ich bliskość do głównych skupisk ludności. 

 Stopień, do jakiego kryteria efektywności energetycznej są uwzględniane w planowaniu 
rozwoju miasta. Adekwatność wymienionych kryteriów. 

 Stopień, do jakiego kryteria zrównoważonej mobilności są uwzględniane w planowaniu 
miejskim. Adekwatność wymienionych kryteriów. 

Zamówienia 
publiczne 

 Istnienie konkretnego zobowiązania politycznego dotyczącego zielonych zamówień 
publicznych. 

 Stopień, do jakiego kryteria związane z energią i ochroną klimatu są stosowane w procesie 
zamówień publicznych. Istnienie określonych procedur oraz wykorzystanie określonych 
narzędzi (np. wyznaczanie śladu węglowego). 

Świadomość 

 Postęp w realizacji działań mających na celu komunikację z mieszkańcami i lokalnymi 
interesariuszami oraz podniesienie ich świadomości w zakresie efektywności energetycznej. 
Adekwatność wymienionych działań. 

 Poziom świadomości mieszkańców i lokalnych interesariuszy w zakresie efektywności 
energetycznej i potencjału oszczędności energii. 

 Istnienie inicjatyw i narzędzi mających na celu ułatwienie mieszkańcom i lokalnym 
interesariuszom zaangażowania się w proces opracowania i wdrażania SEAP lub innych 
planów klimatyczno-energetycznych realizowanych przez władze lokalne. 

Umiejętności 
i wiedza 
specjalistyczna 

 Posiadanie przez pracowników miasta/gminy odpowiednich umiejętności i wiedzy 
specjalistycznej, w tym: wiedzy technicznej (np. w obszarze efektywności energetycznej, 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, efektywnego transportu, …), wiedzy w zakresie 
zarządzania projektami, zarządzania danymi (brak umiejętności w tym zakresie może 
stanowić poważną barierę!), zarządzania finansami i opracowania projektów inwestycyjnych, 
umiejętności komunikacji (jak promować zmiany zachowań itp.), wiedzy w zakresie zielonych 
zamówień publicznych itd. 

 Czy planuje się przeszkolenie pracowników w wyżej wymienionych obszarach? 
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Adres internetowy: www.udalsarea21.ent. 


