
Cele, sukcesy i możliwości energetyka 

gminnego 

 

Korzyści Dzierżoniowa z zatrudnienia 

specjalisty ds. energetycznych 



• Województwo Dolnośląskie 
• Gmina Miejska Dzierżoniów 
• pow. 20 km² 
• liczba ludności: 32,3 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 



Udział w projektach 

• TEMPUS 

• PAUCI - Efektywne wykorzystanie energii w małych 
gminach- polskie doświadczenia dla Ukrainy. 

• „Działania na rzecz rozwoju zintegrowanego 
zarządzania energią w budynkach szkolnych 
(SchooBieDo)” 

• „Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych” 

• Model -poprawa efektywności energetycznej - 
wiodąca rola samorządów lokalnych 

• GWD - Grupa Wymiany Doświadczeń (ZMP) 



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. 



Monitoring zużycia energii i wody w 
budynkach podległych pod Urząd Miasta 

Zatrudnienie specjalisty ds. 
energetycznych 

Pierwszy w Polsce System Zarządzania 

Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN 

ISO 50001  

Jakie działania w Dzierżoniowie ? 



Zadania specjalisty ds. energetycznych 

• Nadzór i koordynacja działań nad realizacją polityki 

energetycznej gminy 

• Monitoring i przygotowywanie analiz zużycia nośników 

energetycznych oraz raportowanie zadań 

• Nadzór eksploatacją oświetlenia ulicznego, sygnalizacją 

uliczną… 

• Współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi 

• Opiniowanie rozwiązań do PZP, do ustaleń warunków 

zabudowy i innej dokumentacji bud. 

• Przygotowywanie planów termomodernizacyjnych i 

opiniowanie audytów 

 



Żłobek Miejski nr 1 os. Błękitne 28 Zużycie energii Jednostkowe zużycie energii 
Zmiana zużycia 

energii w 

stosunku do 

energii bazowej 

Roczna emisja 

CO2  

Liczba użytkowników 

    Rok en. elektr. gaz ziemny ciepło sieciowe inne Razem 

[kWh/(m2*rok)] 
 

[kWh/m3*rok)

] 

Dane budowlane i energetyczne 
  [kWh] 

[m3] [GJ] 
[kWh] [MWh] [%] [t] 

Powierzchnia [m2] 
933,00 2006 25 100 822 661   216,8 232,4 111,2 14,2 124,6 

Kubatura m3 1 949 2007 23 150 822 594   196,3 210,4 100,7 3,4 112,9 

Moc umowna 

energia elektr. 
[kW]   2008 21 416 647 599   194,3 208,3 99,7 2,4 111,2 

gaz ziemny [m3/h] 
  2009 19 518 640 641   203,9 218,5 104,6 7,4 114,8 

ciepło sieciowe 
[kW]   2010 20 506 656 614   197,5 211,7 101,3 4,1 112,2 

inne [kW]   2011 17 892 691 489   160,5 172,0 82,3 -15,4 91,5 

Razem [MW]   2012 16 396 694 489   159,2 170,6 81,7 -16,1 89,8 

Energia bazowa: 
[kWh/(m2*rok)] 

 

203,4 2013 14715 760 446   146,1 156,6 75,0 -23,0 81,8 

          2014 15634 873 279   101,7 109,0 52,2 -46,4 59,6 

Nowa energia bazowa od 2016 r 
[kWh/(m2*rok)] 

 

161,4 2015 17203 792 245   93,1 99,79 47,77 -50,9 56,6 

          2016 14520 913 273   99,4 106,54 51,00 -47,6 54,1 

          2017         0 0,00 0,00 -100,0   

          2018         0 0,00 0,00 -100,0   

          2019         0 0,00 0,00 -100,0   

          2020         0 0,00 0,00 -100,0   

Przegląd energetyczny – Żłobek Miejski 
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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 obwodnicy miasta  
 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 

Modernizacja oczyszczalni ścieków – blok energetyczny 



Oświetlenie miejskie 

 Modernizacja 500 punktów oświetleniowych  na LED 

Montaż  punktów oświetleniowych 
z zainstalowanym ogniwem 
fotowoltaicznym 



Inne działania 

Edukacja dzieci i młodzieży 

Nasadzenia zieleni 



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 miasta 



•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 



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 



o Modernizacja obiektów miasta, kontynuacja i rozwój   

    systemu monitoringu zużycia energii w budynkach      

miejskich 

o Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w miejskim  

oświetleniu 

o Edukacja mieszkańców w zakresie  OZE i 

efektywnego gospodarowania energią 

o Rozwój i modernizacja ciepłownictwa 

Korzyści dla miasta 



o Wprowadzanie nowoczesnych technologii w budownictwie 

o Przygotowanie samorządu lokalnego do pełnienia 
wzorcowej roli w zakresie efektywności energetycznej 

o  zapobieganie nadmiernemu zanieczyszczeniu powietrza,  
które    niesie za sobą rozwój gospodarczy,  

o minimalizowanie uciążliwości związanych z transportem,   
racjonalne wykorzystywanie energii,  

o  zakładanie i utrzymywanie terenów zielonych jako   

   atrakcyjnych miejsc aktywnego wypoczynku,  

o podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców 
 

Korzyści dla miasta 



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 


