
Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego 
oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Plany gospodarki niskoemisyjnej 
w Wielkopolsce

(podsumowanie działań doradców energetycznych związanych z realizacją 
PGN w Wielkopolsce, zmiany i aktualizacja planów)
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Ustawa Prawo energetyczne zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do planowania 
i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na ich obszarze.

Zgodnie z art. 19 ww. ustawy, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej „projektem założeń”. Projekt 
założeń sporządza się dla obszaru gminy na okres co najmniej 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 
3 lata. Projekt założeń powinien określać: 
• ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe;
• przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
• możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii 

elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego 
wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

• możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;

• zakres współpracy z innymi gminami.

Jak wyglądało do tej pory planowanie 
energetyczne w gminach?



Planowanie energetyczne w gminie

Efektem planowania energetycznego powinno być:

• zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w JST,

• redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń,

• zwiększenie wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych,

• poprawa bezpieczeństwa energetycznego,

• utworzenie lokalnych miejsc pracy i wzmocnienie lokalnej
gospodarki,

• stosowanie innowacyjnych rozwiązań na szczeblu lokalnym.



Porozumienie Burmistrzów w sprawie 
Klimatu i Energii

Po przyjęciu przez Unię Europejską w 2008 roku pakietu klimatyczno-
energetycznego Komisja Europejska zainicjowała Porozumienie między
burmistrzami, aby wspierać wysiłki podejmowane przez władze lokalne na
rzecz wdrożenia polityk zrównoważonej energii.

Popularny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które
dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności
energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na
podlegających im obszarach. Celem sygnatariuszy Porozumienia jest
zrealizowanie i wykroczenie poza unijny cel, jakim jest zmniejszenie emisji
CO2 o 20% do 2020 roku.

Kluczowym elementem Porozumienia Burmistrzów są Plany działań na rzecz
zrównoważonej energii (SEAP).

Plany SEAP (Sustainable Energy Action Plan) wyznaczają określone cele
w zakresie redukcji emisji CO2 i definiują konkretne działania, które władze
lokalne podejmą, aby osiągnąć te cele do 2020 roku.
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Struktura planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN)



Plany gospodarki niskoemisyjnej mają przyczynić się do osiągnięcia celów 
określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.

• redukcji emisji gazów cieplarnianych,

• zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

• redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez
podniesienie efektywności energetycznej,

• a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których
odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń
w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza
(POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

Dlaczego Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 
są tak potrzebne?



nie może być traktowany jako dokument skończony,

wymaga analizowania prowadzonych działań i rozwoju 
gminy, 

musi być monitorowany,

musi być aktualizowany.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej



Korzyści z wdrożenia PGN

 ekonomiczne

 redukcja bezrobocia (np. zatrudnienie przy remontach budynków)

 poprawa efektywności energetycznej

 określenie planów działań zmierzających do zmniejszenia emisji CO₂

 opracowanie strategii realizacji planów

 zmniejszenie wydatków poprzez zmniejszenie zużycia energii

 dostęp do funduszy krajowych i europejskich

 poprawa niezależności energetycznej gminy

 poprawa jakości powietrza

 przygotowanie do wdrażania przepisów krajowych w zakresie

ochrony powietrza



Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP ang. Sustainable Urban Mobility

Plan) jest kompleksowym dokumentem strategicznym, opracowywanym i wdrażanym

przez władze miasta/gminy oraz podmioty zaangażowane w realizację polityki

transportowej.

W Planie Mobilności Miejskiej powinny być uwzględnione następujące zagadnienia:

 zbiorowy transport pasażerski

 transport niezmotoryzowany

 intermodalność

 bezpieczeństwo ruchu drogowego

 transport drogowy

 logistyka

 zarządzanie mobilnością

 inteligentne systemy transportowe

 wdrażanie nowych wzorców użytkowania

 promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów.



Stan realizacji PGN w Polsce

Stan na 31.03.2017 r.



Dofinansowanie przedsięwzięć 
związanych z opracowaniem PGN 
ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu realizował III nabory wniosków na przedsięwzięcia 
związane z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego realizujących przedsięwzięcia 
na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Dofinansowanie otrzymało:

I nabór – 73 JST

II nabór – 21 JST

III nabór – 32 JST



Ocena PGN zgodnie z listą 
sprawdzającą



Porozumienie z UMWW

Na podstawie porozumienia z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad współpracy
Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na
lata 2014-2020 i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu w zakresie doradztwa energetycznego służącego sprawnej i
efektywnej realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu wydaje zaświadczenia w sprawie Planów gospodarki niskoemisyjnej.

Doradcy energetyczni weryfikują warunki zgodności z wymaganiami zawartymi w
wytycznych dla konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013 - Plany gospodarki niskoemisyjnej
opracowanymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW). Weryfikacja zgodności
dokumentu z wymaganiami dla Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) lub
dokumentów równoważnych przeprowadzona została na podstawie wzoru listy
sprawdzającej przygotowanego przez NFOŚiGW na potrzeby weryfikacji
dokumentów PGN dla konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013.



1) Ograniczanie niskiej emisji

2) Efektywność energetyczna

3) Termomodernizacja budynków

4) System Zarządzania Energią (SZE) w budynkach użyteczności publicznej

5) Modernizacja oświetlenia ulicznego

6) Zrównoważony transport

7) Odnawialne źródła energii, w tym instalacje prosumenckie

Plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej



8) Zielone zamówienia publiczne

9) Grupowe zakupy energii

10) Kampanie edukacyjno-informacyjne

11) Działania administracyjne

12) Selektywna zbiórka odpadów

13) Oczyszczanie ścieków

14) Nasadzenia lasów

Plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej



Monitoring zaplanowanych działań ma obejmować:

 poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do lat poprzednich 
(1990 bądź innego możliwego do inwentaryzacji),

 poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do 
przyjętego roku bazowego,

 udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Monitoring PGN



Skuteczne monitorowanie musi mieć charakter cykliczny (wymaga ustalenia
częstotliwości zbierania i weryfikacji danych).

Dane te powinny być zbierane w równych odstępach czasu, nie częściej niż raz do roku
(z uwagi na czasochłonność inwestycji prowadzonych w obszarze gospodarki
niskoemisyjnej) i nie rzadziej niż raz w okresie wdrożenia Planu.

Monitorowanie jest niezależne od harmonogramu wdrożenia poszczególnych inwestycji
i może odbywać się zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu przedsięwzięć, zawsze w tym
samym okresie czasu.

Końcowe podsumowanie efektów wdrożenia nastąpi wraz z końcem okresu planowania
tj. po roku 2020. Dostarczy to kompletnych i rzetelnych danych źródłowych obrazujących
postęp rzeczowy we wdrażaniu Planu i umożliwi ocenę jego skuteczności.

Monitoring PGN



Raportowanie wyników bazy emisji (BEI) 
a kontrolne inwentaryzacje emisji (MEI)

Monitoring (inwentaryzacja emisji) pozwala na:

 Bardziej dokładną analizę czynników które mają wpływ na emisje
CO₂,

 W miarę możliwości na szybsze reagowanie w strefy problemowe,

 Opracowywanie uzupełnień planu lub jego uaktualnienie w miarę
zaistniałych potrzeb.



Raportowanie wyników bazy emisji (BEI) 
a kontrolne  inwentaryzacje  emisji (MEI)

Raporty z inwentaryzacji muszą odnosić się do przyjętych założeń.

Raport musi zawierać:

 Informacje dotyczące przyjętych wskaźników emisji (standardowe
lub LCA),

 Informacje o obszarze objętych raportowaniem,

 Sposób pozyskania danych,

 Informacje o jednostce raportowania emisji,

 Informacje jakie wskaźniki i ich źródła zostały wykorzystane,

 Identyfikację zakładów produkujących energię elektryczną, ciepło
z terenu objętego raportem,

 Jeżeli inwentaryzacją zostały objęte sektory nieobowiązkowe
to na jakiej podstawie (decyzje),



Raportowanie wyników bazy emisji (BEI) 
a kontrolne  inwentaryzacje  emisji (MEI)

Cd zawartości raportu:

 Materiały źródłowe wykorzystane do opracowania raportu,

 Informacje o wszelkich zmianach od czasu ostatniej inwentaryzacji,

 Interpretację zmian emisji CO₂,

 Dane osób sporządzających inwentaryzację i wykaz źródeł
uzyskanych danych.



Gminny energetyk – pracownik 
niezbędny w każdej gminie

Gminny Energetyk posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną popartą
wieloletnim doświadczeniem, obejmującą szeroki zakres zagadnień:
zaopatrzenie oraz zużycie energii i nośników energii, planowanie
przestrzenne, zagospodarowanie odpadów, ochrona środowiska,
budownictwo energooszczędne, OZE i nowe technologie
np. inteligentne sieci, funkcjonowanie samorządów w Polsce, finanse
i ocena inwestycji, dostępne dla samorządów programy wsparcia
i odpowiednie procedury aplikacyjne, prowadzenie przetargów, Public
Relations i komunikacja społeczna, umowy i zagadnienia prawne,
rozwiązania typu ESCO lub PPP itp.

Jednocześnie cieszy się on/ona zaufaniem władz gminy, posiada dobre
kontakty z działającymi na terenie gminy podmiotami
i przedsiębiorstwami energetycznymi, jest wiarygodny dla mieszkańców
JST i dziennikarzy.



Wdrażanie działań z PGN



Wdrażanie działań z PGN
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Wdrażanie działań z PGN
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Wdrażanie działań z PGN
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Co dalej z planami 
gospodarki 

niskoemisyjnej?



Dziękuję za uwagę!

Kinga Świtalska

Zespół Doradców Energetycznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A,

60-541 Poznań

tel: (61) 845-62-93

fax: (61) 841-10-09

kinga.switalska@wfosgw.poznan.pl

www.wfosgw.poznan.pl
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