
Doświadczenia i korzyści dla 

Dzierżoniowa wynikające z 

przystąpienia do Porozumienia 

Burmistrzów



• Województwo Dolnośląskie
• Gmina Miejska Dzierżoniów
• pow. 20 km²
• liczba ludności: 33,5 tys.
• członkowstwo w PNEC od 1996 r.

Misja Dzierżoniowa:
Podnoszenie jakości życia 
mieszkańców z wykorzystaniem 
potencjału przedsiębiorczości oraz 
partnerstwa

Wizja Dzierżoniowa:
Dzierżoniów miastem 
przedsiębiorczości, kreatywności 
oraz wysokiej jakości życia



4 maja 2010 - podpisanie porozumienia 
Covenant of Mayors



Porozumienie Burmistrzów (Covenant
of Mayors) ma na celu wykroczenie
poza ramy zamierzeń polityki
energetycznej Unii Europejskiej (UE) w
zakresie zmniejszenia emisji CO2

poprzez ograniczenie zużycia oraz
czystszą produkcję i czystsze
wykorzystanie energii.



Dokumentem bezpośrednio związanym z
Porozumieniem Burmistrzów jest
Sustainable Energy Action Plan – Plan
działań na rzecz zrównoważonej energii
(SEAP). Plan ten jest podstawowym
dokumentem opisującym możliwości
działań na szczeblu lokalnym w zakresie
zrównoważonej gospodarki energetycznej
oraz zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych.



Cel opracowania SEAP

Celem dokumentu jest przedstawienie zakresu działań
możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem
zużycia energii finalnej oraz zmniejszeniem emisji gazów
cieplarnianych (CO2) o co najmniej 20% do roku 2020.
Cel ten jest zbieżny z:
•Strategią Dzierżoniowa;
•Polityką środowiskową;
•Programem ochrony środowiska;
•Polityką energetyczną Dzierżoniowa



Udział poszczególnych nośników energii i 

paliw w całkowitej emisji CO2 w roku 1995



Wyznaczenie celu redukcji emisji CO2 do roku 
2020

Emisja  1995     Emisja  2009    Emisja 2013

Bez przemysłu           148 408              136 574           128 298      Mg

% obniżenia emisji                          7,97               13,6      %

Cel - poziom emisji w 2020 r. 118 726   Mg

Cel - ilość CO2 do redukcji do roku 2020 r. 29 682 Mg    - 20% redukcji

2013 r. - już osiągnięta redukcja    20 110  Mg   - 13,6%

Pozostało do osiągnięcia celu 9 572 Mg  6,4% redukcji do 2020 r.



Monitoring zużycia energii i wody w budynkach 
podległych pod Urząd Miasta

Wprowadzenie systemu zielonych 
zamówień publicznych

Pierwszy w Polsce System Zarządzania 

Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN 

ISO 50001 

Jakie działania w Dzierżoniowie ?



Korzyści z wdrożenia ISO 50001

•optymalizacja procesów pod kątem oszczędności energii

•zwiększenie świadomości wśród pracowników w zakresie

kosztów energii

•oszczędności wynikające z efektywniejszego korzystania

z energii

•kreowanie wizerunku organizacji jako dbającej o ochronę

środowiska

•integracja systemu zarządzania energią (SZE) z innymi

obowiązującymi systemami

•zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem

energetycznym



Proces certyfikacji przez akredytowaną jednostkę 

certyfikującą odbył się w Dzierżoniowie w 

czerwcu 2013 roku z wynikiem pozytywnym

Uwagi audytorów:
Silne strony

• Silne oparcie systemu zarządzania na analizie i ocenie 

ryzyka

• Logiczne wdrożenie wymagań normy PN-EN ISO 

50001:2012 z uwzględnieniem uwarunkowań 

finansowych i specyfiki urzędu;

• Aktywne działania na rzecz podnoszenia świadomości 

energetycznej wśród mieszkańców (w tym dzieci 

przedszkolnych i uczniów)



Termomodernizacja obiektów  - poprawa wizerunku miasta



Mieszkalnictwo

Termomodernizacja oraz ograniczenie 
emisji w budynkach wielorodzinnych 

Ograniczenie emisji w budynkach 
jednorodzinnych  - system „Małych 
ulepszeń”

Promocja energooszczędnych 

rozwiązań w budownictwie, 

odnawialnych źródeł energii



Budowa obwodnic miasta 
Budowa drogi średnicowej

Modernizacja i budowa ścieżek 
rowerowych na terenie miasta

Promocja transportu publicznego

Transport



Handel-usługi

Promowanie  wymiany sprzętu biurowego RTV i 
AGD i oświetleniowego na energooszczędny

Edukacja firm



Wytwarzanie i dystrybucja  energii

Modernizacja centralnej ciepłowni miejskiej

Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej



Oświetlenie miejskie

Modernizacja 300 punktów oświetleniowych  na LED

Montaż 30 punktów 
oświetleniowych z zainstalowanym 
ogniwem fotowoltaicznym



Inne działania

Edukacja dzieci i młodzieży

Nasadzenia zieleni



37,8%

31,4%

20,7%

1,0%
7,1%

2,0%

Mieszkalnictwo Przemysł
Użyteczność publiczna Handel-usługi
Oświetlenie uliczne Transport

Udział poszczególnych grup odbiorców w całkowitej 
emisji CO2 w roku 2020



EFEKTY

Koszty     138 422 634 zł

Zmniejszenie zużycia energii         51 887  MWh/rok

Redukcja emisji CO2 29 682 Mg    - 20% 
redukcji



KORZYŚCI DLA SYGNATARIUSZY

POROZUMIENIA BURMISTRZÓW

 Włączenie się w globalną walkę 

ze zmianami klimatu

 Poprawa: 

 jakości życia oraz stanu zdrowia 

mieszkańców

 wizerunku miasta

 długoterminowej niezależności 

energetycznej miasta

 efektywności wykorzystania energii 

oraz niższe opłaty za energię



KORZYŚCI DLA SYGNATARIUSZY 

POROZUMIENIA BURMISTRZÓW

 Lepszy dostęp do krajowych i europejskich

źródeł finansowania

 Zabezpieczenie środków finansowych na 

przyszłe działania i projekty dzięki 

oszczędnościom  energetycznym oraz lokalnej 

produkcji energii 

 Współpraca sieciowa z innymi sygnatariuszami

Porozumienia Burmistrzów



Korzyści dla miasta

➔Ograniczenie zużycia i kosztów energii używanej

przez odbiorców

➔Zwiększenie komfortu korzystania z budynków i

instalacji

➔ Niższa emisja - ochrona zdrowia obywateli

➔Bezpieczeństwo energetyczne, ekologiczne i

ekonomiczne

➔Rozwój zrównoważonego transportu na terenie

miasta

Kołobrzeg marzec 2015 r.



➔ Modernizacja obiektów miasta, kontynuacja i rozwój  

systemu monitoringu zużycia energii w budynkach    

miejskich

➔ Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w miejskim 

oświetleniu

➔ Edukacja mieszkańców w zakresie  OZE i 

efektywnego gospodarowania energią

➔ Rozwój i modernizacja ciepłownictwa

Kołobrzeg marzec 2015 r.



➔ Wprowadzanie nowoczesnych technologii w 

budownictwie

➔ Przygotowanie samorządu lokalnego do pełnienia 

wzorcowej roli w zakresie efektywności energetycznej

➢ zapobieganie nadmiernemu zanieczyszczeniu powietrza,  

które    niesie za sobą rozwój gospodarczy, 

➢ minimalizowanie uciążliwości związanych z 

transportem, 

➢ racjonalne wykorzystywanie energii, 



➢ zakładanie i utrzymywanie terenów zielonych 

jako atrakcyjnych miejsc aktywnego wypoczynku, 

➢ podnoszenie świadomości ekologicznej 

mieszkańców



PAMIĘTAJMY

ENERGIA ZAOSZCZĘDZONA JEST 
RÓWNIE DOBRA JAK DOSTARCZONA 

ENERGIA ZAOSZCZĘDZONA JEST 

NIEMAL ZAWSZE TAŃSZA OD 
WYPRODUKOWANEJ

prof.Adam Guła

ENERGIA ZAOSZCZĘDZONA to zawsze 
niższa emisja 



Dziękuję za uwagę

Zygmunt Kuc
Inżynier Miasta
e-mail: zkuc@um.dzierzoniow.pl


