


Znaczenie Planu Działań 

na rzecz Zrównoważonej Energii

Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii 
(ang. Sustainable Energy Action Plan – SEAP) jest kluczowym dokumentem pokazującym 

sposób, w jaki miasto Bielsko-Biała, sygnatariusz Porozumienia między Burmistrzami, 
zamierza osiągnąć cele wyznaczone do realizacji w latach 2010-2020

Celem wyznaczonym przez Porozumienie jest:

• wykroczyć poza cele wyznaczone dla UE do roku 2020 poprzez zmniejszenie emisji • wykroczyć poza cele wyznaczone dla UE do roku 2020 poprzez zmniejszenie emisji 
dwutlenku węgla w podlegających nam jednostkach terytorialnych o co najmniej 20% dzięki 

wdrożeniu planu działań na rzecz zrównoważonej energii w dziedzinach wchodzących w 
zakres naszych kompetencji; zobowiązanie takie oraz plan działań zostaną ratyfikowane w 

drodze odpowiednich procedur;

• przygotować służącą za punkt odniesienia inwentaryzację emisji jako podstawę planu 
działań na rzecz zrównoważonej energii;

• przedstawić plan działań na rzecz zrównoważonej energii w ciągu roku po oficjalnym 
przystąpieniu przez każdego z nas do niniejszego Porozumienia między burmistrzami;
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Inwentaryzacja emisji - założenia

• Inwentaryzacją objęte są wszystkie emisje gazów cieplarnianych wynikające ze zużycia 
energii finalnej na terenie miasta. 

- Energii paliw kopalnych (na potrzeby gospodarczo-bytowe, transportowe i 
przemysłowe
- Ciepła sieciowego
- Energii elektrycznej
- Energii ze źródeł odnawialnych

Rodzaj 
wskaźnika

Rok Wskaźnik emisji 
[ MgCO₂/MWh]wskaźnika [ MgCO₂/MWh]

Energia 

elektryczna

1990 1,100

2008 0,982

2020 0,982

Ciepło sieciowe 1990 0,287

2008 0,331

2020 0,331

Energia ze źródeł

odnawialnych 

1990 - 2020 0



Wyniki inwentaryzacji – linia bazowa - 1990

Sektor emisji Wielkość emisji [ MgCO₂ ]

Urząd Miasta – budynki, wyposażenie/urządzenia 44 550

Usługi – budynki, wyposażenie/stacjonarne 161 567

Budynki mieszkalne 548 090

Oświetlenie miejskie 8 293

Przemysł 574 119

Transport 207 609

Pozostałe źródła emisji 59 788
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10%

34%

0%
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Pozostałe źródła emisji 59 788

SUMA 1 604 016



Wyniki inwentaryzacji - 2008

Sektor emisji Wielkość emisji [ MgCO₂ ]

Urząd Miasta – budynki, wyposażenie/urządzenia 17 510 

Usługi – budynki, wyposażenie/stacjonarne 176 988

Budynki mieszkalne 398 191

Oświetlenie miejskie 9 334

Przemysł 583 193

Transport 342 742

Pozostałe źródła emisji 1 984Pozostałe źródła emisji 1 984

SUMA 1 529 943
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Prognoza emisji - 2020

Sektor emisji Wielkość emisji [ MgCO₂ ]

Urząd Miasta – budynki, wyposażenie/urządzenia 18 476

Usługi – budynki, wyposażenie/stacjonarne 203 187

Budynki mieszkalne 415 446

Oświetlenie miejskie 12 911

Przemysł 719 719

Transport 359 314

Pozostałe źródła emisji 1 352Pozostałe źródła emisji 1 352

SUMA 1 730 404 
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Planowanie osiągnięcia celu

Sektor Emisji 1990 2008 2020 

Urząd Miasta – budynki, 

wyposażenie/urządzenia 

 44 550     17 510     18 476    

Usługi – budynki, wyposażenie/stacjonarne  161 567     176 988     203 187    

Budynki mieszkalne  548 090     398 191     415 446    

Oświetlenie miejskie  8 293     9 334     12 911    

Przemysł  574 119     583 193     719 719    

Transport  207 609     342 742     359 314    

Pozostałe źródła emisji  59 788     1 984     1 352    

SUMA  1 604 016     1 529 943     1 730 404    

Zmiana w stosunku do roku bazowego  (1990) – 

ogółem 

- -4,6% 7,9% 

Wielkość emisji z wyłączeniem przemysłu  1 029 897     946 750     1 010 686    

Zmiana w stosunku do roku bazowego  (1990) – 
z wyłączeniem przemysłu 

- -8,1% -1,9% 

 

POTENCJAŁ 
redukcji emisji jest szacowany  na 

około 
245 000 Mg CO2 do roku 2020

 

Należy podkreślić, że największy potencjał redukcji emisji tkwi w racjonalizacji  zużywanej  
energii, zwłaszcza energii cieplnej. Najistotniejsze obszary potencjalnej redukcji to:

• Termomodernizacja budynków
• Zmiana wzorców zachowań (oszczędność energii)
• Zastosowanie urządzeń i technologii energooszczędnych
• Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
• Zmiana przyzwyczajeń transportowych

wymagana wielkość redukcji emisji do osiągnięcia w Bielsku-Białej od roku 2010 do roku 2020 wynosi 
186 768 Mg CO2

(średnio 18 677 Mg CO2 rocznie) 



Przyjęte cele

Celem redukcji emisji w mieście Bielsko-Biała 
jest osiągnięcie poziomu emisji o minimum 20% mniejszego w stosunku do roku 1990, z 

wykluczeniem emisji z sektora przemysłowego. W wartościach bezwzględnych za cel 
przyjmuje się redukcję emisji o minimum 187 000 ton CO2 ekwiwalentnego.

• Wychodząc poza cele na rok 2020, polityka władz miasta będzie ukierunkowana na 
osiągnięcie w dłuższej perspektywie (rok 2030 i kolejne lata):

- Maksymalnej termomodernizacji sektora mieszkaniowego;
- Maksymalnego wykorzystania technicznego potencjału energii odnawialnej na terenie miasta;
- Zapewnienia jak największego udziału dostaw niskoemisyjnego ciepła sieciowego do jak -- Zapewnienia jak największego udziału dostaw niskoemisyjnego ciepła sieciowego do jak -
największej liczby odbiorców (przy maksymalnym ograniczeniu indywidualnych źródeł ciepła 
opartych na paliwach kopalnych);
- Zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej.

• Cele te będą realizowane na płaszczyźnie polityki władz miasta, poprzez:
- Przyjmowanie odpowiednich zapisów prawa lokalnego;
- Uwzględnienie celów Planu w dokumentach strategicznych i planistycznych;
- Uwzględnienie celów Planu w wewnętrznych instrukcjach Urzędu Miejskiego;
- Podejmowanie na szeroką skalę działań promocyjnych i aktywizujących    
mieszkańców, przedsiębiorców i jednostki publiczne.



Scenariusze



Scenariusze



Scenariusze



Scenariusze

20% 304,5 mln zł



Przyjęty plan działań



Przyjęty plan działań

Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii  jest dokumentem strategicznym 
wyznaczającym ogólne cele i określającym środki ich realizacji w wymiarze ogólnym i 

podającym propozycje działań w wymiarze szczegółowym.



Koszty i korzyści

Całkowite koszty realizacji planu: 304,5 mln zł

Zadania uwzględnione w budżetach jednostek podległych:
- MZK: 64,2 mln zł

- Therma: 62 mln zł

Zadania finansowane przez osoby prywatne:
- PONE: 16,6 mln zł

Zakładane pozyskanie wsparcia zewnętrznego (50% ze 162 mln zł):
- 81 mln zł

KOSZT DLA BUDŻETU MIASTA (2010-2020): 81 mln zł



Wdrożenie

Odpowiedzialność za realizację całości Planu spoczywa 
na Prezydencie Miasta Bielska-Białej.

Poszczególne działania ogólne i zadania szczegółowe realizowane będą przez 
różne jednostki organizacyjne w ramach struktur urzędu miasta, właściwe do różne jednostki organizacyjne w ramach struktur urzędu miasta, właściwe do 

realizacji odpowiednich zadań

W ramach struktur urzędu miasta, jednostką koordynującą jest Biuro 
Zarządzania Energią,



Raportowanie

Porozumienie miedzy Burmistrzami określa następujące warunki monitoringu 
i raportowania:

• „Action Report” (Raport z Działań – bez inwentaryzacji pośredniej) – należy 
go składać co cztery lata od przyjęcia  Planu  Działań na rzecz Zrównoważonej 
Energii, zamiennie z Raportem Implementacyjnym, zaczynając od 2 roku po Energii, zamiennie z Raportem Implementacyjnym, zaczynając od 2 roku po 
zatwierdzeniu Planu

• „Implementation Report” (Raport Implementacyjny – z wynikami 
inwentaryzacji pośredniej) - należy go składać co cztery lata od przyjęcia  Planu  
Działań na rzecz Zrównoważonej Energii, zamiennie z Raportem z 
Działań, zaczynając od 4 roku po zatwierdzeniu Planu; raport ten musi zawierać 
wyniki z inwentaryzacji pośredniej emisji (dla roku, którego dotyczy składany 
raport), przygotowanej w układzie zgodnym z poprzednimi inwentaryzacjami



Podsumowanie

• Na skutek realizacji Planu Bielsko-Biała osiąga wymagany cel redukcji 20% i tym 
samym wywiązuje się z międzynarodowych zobowiązań,

• Finansowanie zewnętrzne musi być zapewnione znacznym stopniu dla sukcesu 
planu,planu,

• Dodatkowymi korzyściami realizacji Planu są:

- Większe możliwości pozyskania środków pomocowych (finanse zewnętrzne)

- Wywiązanie się z obowiązków przyjętych przez Polskę 
(pakiet klimatyczno-energetyczny)



Sieć szerokopasmowa



Sieć szerokopasmowa 

• 59,8 km kanalizacji teletechnicznej w architekturze double-ring 
zapewniającej redundancję przebiegu sygnału,

• Sieć będzie przechodzić przez ok. 900 działek, co wiązało się z ogromną 
pracą związaną z uzgodnieniami właścicielskimi 
(1218 uzgodnień),

• 3 główne węzły dystrybucji sygnału rozłożone symetrycznie na terenie • 3 główne węzły dystrybucji sygnału rozłożone symetrycznie na terenie 
miasta, z jednoczesnym zapewnieniem redundancji urządzeń i 
niezależnym od sieci energetycznej generatorem energii elektrycznej.

• 21 lokalnych punktów dystrybucji sygnału

• 294 węzły sieci z dostępem spełniającym standardy NGN/NGA 
(wymagane przez UE) w tym 51 punktów dostępu radiowego.

• 4 punkty Hot-Spot



Sieć szerokopasmowa 

Usługi zalecane do realizacji w MSS Bielsko-Biała



Sieć szerokopasmowa 

Sieciowe bazy danych wykorzystywane w administracji (np. miejskiego lub 
regionalnego systemu informacji przestrzennej (SIT);

Sieciowe systemy obiegu dokumentacji urzędowej (np. „Wrota Polski”, idea 
Cyfrowego Urzędu, realizowany przez Bielsko-Biała regionalny program 
SEKAP, platforma ePUAP, etc)

Wirtualizacja zasobów sieciowych jednostek miejskich - np. wykorzystanie wspólne 
serwerów aplikacji, zasobów wspólnych systemów archiwizujących oraz systemów 
macierzy dyskowych znajdujących się w wspólnym miejskim Centrum Przetwarzania macierzy dyskowych znajdujących się w wspólnym miejskim Centrum Przetwarzania 
Danych (zalecane jest zbudowanie Centrum Zapasowego)., na których pracować 
będą bazy danych różnych urzędów i jednostek. 

Telefonia VOIP - W ramach takiego systemu można zintegrować jednolite i 
zintegrowane Call Center obsługujące ruch interesantów i kierujące 
zainteresowanych rozmówców do odpowiedniego urzędu i będące jednym z kanałów 
elektronicznego kontaktu z e-Administracją. Transmisja pakietów głosowych bez 
udziału łącz dzierżawionych przyniesie znaczące redukcje kosztów połączeń 
telefonicznych 



Sieć szerokopasmowa 

Program e-Learning (zdalne nauczanie) - to model nauczania wykorzystujący 
technologie informatyczne do tworzenia, dystrybucji i dostarczania 
informacji, uczestniczenia w szkoleniach oraz nabywania wiedzy w celu 
podnoszenia kwalifikacji i efektywności pracy. Rozwój e-Learningu jako 
sposobu uczenia sie i nauczania jest od 2000 roku jednym z priorytetów Unii 
Europejskiej w zakresie edukacji. 

Program e-Biblioteka - Pod tym pojęciem rozumiemy możliwość Program e-Biblioteka - Pod tym pojęciem rozumiemy możliwość 
sprawdzania dostępności książek, czasopism oraz poszczególnych artykułów 
za pośrednictwem Internetu, jak również możliwość udostępniania 
niektórych zbiorów po uprzednim wyrażeniu zgody przez autora. 

Program e-Zdrowie (telemedycyna) - wszelkie zastosowania technologii 
teleinformatycznych w zapobieganiu 
chorobom, diagnostyce, leczeniu, kontroli oraz prowadzeniu zdrowego stylu 
życia. 



Sieć szerokopasmowa 

Systemy związane z bezpieczeństwem - miejski systemu nadzoru wizyjnego 
(wciąż rozbudowywany), monitoringu obiektów publicznych, monitoring 
odcinków ulic i skrzyżowań, sterowanie przepływem 
samochodów, monitoring obywatelski, system szybkiego reagowania na 
zagrożenia – rozwijany przez miasto wraz z trwającą budową Centrum 
Zarządzania Kryzysowego na ul. Leszczyńskiej

Systemy telemetryczne w Miejskiej Sieci Szerokopasmowej – do transmisji 
sygnałów telemetrycznych z systemów pomiarowych stosowanych przez 
poszczególne spółki infrastrukturalne w mieście ( pomiary z liczników 
ciepła, wody, prądu, etc), telemetryczne systemy ochrony 
przeciwpowodziowej miasta lub regionu, system zarządzania komunikacją 
miejską wraz z przewidzianym do wdrożenia systemem Elektronicznej Karty 
Miejskiej oraz systemami sterowania automatyką skrzyżowania.0



Współpraca z ramienia

Urzędu Miejskiego 

w Bielsku – Białej: 

mgr inż. Zbigniew Michniowski
mgr inż. Piotr Sołtysek

Opracowanie:                          

Zespół autorów pod kierownictwem 
mgr Tomasza Pawelca:

mgr inż. Agnieszka Bartocha
mgr inż. Piotr Sołtysek
mgr inż. Paweł Bosek
mgr inż. Michał Lewandowski

mgr inż. Agnieszka Bartocha
mgr inż. Anna Gallus
mgr inż. Magdalena Krowicka
mgr Marek Kuczer
mgr Tomasz Pawelec
mgr inż. Marcin Pawłowski
mgr Agnieszka Saduniowska
mgr inż. Magdalena Załupka

weryfikacja merytoryczna:
mgr inż. Marek Rosicki



W opracowaniu wykorzystano dane przekazane przez:

Urząd Miasta Bielsko-Biała:
Biuro Zarządzania Energią
Wydział Ochrony Środowiska
Wydział Komunikacji
Wydział Inwestycji
Miejski Zarząd Dróg

Przedsiębiorstwo Komunalne „THERMA” Sp. z o.o.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej

AQUA S.A.

Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej S.A.

PKE S.A. Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała, Grupa Tauron

SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A.

Gazownia Zabrzańska

ENION S.A. Oddział w Bielsku-Białej



Dziękuję za uwagę

Zbigniew MichniowskiZbigniew Michniowski

Zastępca Prezydenta Miasta Bielsko – Biała

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” 

Vice-Prezes Europejskiej Sieci „Energie Cités”

Urząd Miejski w Bielsku – Białej 

Plac Ratuszowy 1 

43 – 300 Bielsko – Biała 

Tel. (033) 4971438

Email: michniowski.sekretariat@um.bielsko.pl


