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Jak Kirklees rozwija swoje zielone 
ambicje poprzez wprowadzenie 

innowacyjnego zarządzania energią  
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Wprowadzenie 

Prezentacja  Kirklees 

Kirklees należy do hrabstwa West Yorkshire i leży 

po wschodniej stronie Gór Pennińskich. Jest trzecim 

co do wielkości dystryktem Wielkiej Brytanii - 

zajmuje powierzchnię 409 km² i siódmym jeśli 

chodzi o liczbę ludności, gdyż liczy 390 000 

mieszkańców. Miasto, choć składa się w dużej 

części ze spokojnych i sielskich obrzeży – na jego 

terenie znajduje się część Parku Narodowego 

Dystryktu Peek – ma bardzo  dobrze rozwinięty 

przemysł. Sprawna komunikacja kolejowa i 

rozwinięta sieć dróg łączą Kirklees z handlowymi i 

przemysłowymi centrami Północnej Anglii.  

 
 

Rada miejska Kirklees poświęciła kilka lat na zaplanowanie i wdrożenie zmian dotyczących 

zapotrzebowania energetycznego miasta i zarządzanie zużyciem energii. Przy wzroście kosztów 

uzyskania energii wprowadzono monitoring jej zużycia, a następnie podjęto działania oszczędnościowe 

poprzez wprowadzenie elektryczności z energii odnawialnej i zredukowano w ten sposób emisję CO2. 

Kirklees prowadzi aktywną politykę energetyczną poprzez realizowanie licznych projektów z zakresu 

oszczędzania energii w regionie i wspiera ich finansowanie poprzez specjalny fundusz. 
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Działania zmierzające do osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju energii 
 

Zieloną Ambicją Kirklees jest: być wzorem do naśladowania w kwestiach związanych z ekologią dla 

Wielkiej Brytanii i całej Europy, kontynuować politykę proekologiczną i stawiać ekorozwój na pierwszym 

miejscu przy podejmowaniu wszystkich decyzji. 

Ambicja ta jest obecna we wszystkich planach i działaniach miasta i uwzględniana w projektach i 

raportach. Rada miejska kładzie szczególny nacisk na rozwój energi odnawialnych. Do 2010 wszystkie 

budynki komunalne mają pokrywać 30% swojego zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych. 

Miasto chce także zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 30% (stopniowo o 3% rocznie) w 

ciągu najbliższych 15 lat (2005 – 2020) w stosunku do stanu z 2005 r.    

 

Zielona Ambicja Kirklees  - plan redukcji emisji CO2 do 2020r. (źródło: Rada Miasta Kirklees) 

 

Aby zrealizować te zobowiązania, powołano w ramach Wydziału do Spraw Środowiska, Transportu i 

Nieruchomości Radę Zielonych Ambicji podzieloną na Zespół ds. Zarządzania Energią, który zajmuje się 

wszystkim co dotyczy zagadnień energetycznych w działaniach miasta oraz Zespół ds. Środowiska, 

dbający o rozwój proekologicznej polityki  wewnętrznej i zewnętrznej miasta. Rada Zielonych Ambicji działa 

na poziomie lokalnym, współdziałając z innymi służbami i partnerami z sektora publicznego. Współpracuje 

także z podobnymi organizacjami w kraju i w Europie, aby wymieniać się doświadczeniami i osiągnąć 

wspólny cel.  

Od czego zaczęło Kirklees: 

Aby uzyskać oszczędności energii, podjęto szereg inicjatyw. Przeprowadzono audyty energetyczne dla 

budynków użyteczności publicznej, w wyniku czego zdefiniowano obszary, które wymagały modernizacji  i 

opracowano propozycje ulepszeń w zakresie oszczędzania energii. W 1998 r. utworzono Fundusz 

Przedsięwzięć Oszczędzających Energię i Wodę mający za zadanie finansowo wspomagać projekty 

związane z oszczędzaniem elektryczności, gazu i wody w budynkach należących do miasta.  

W marcu 2002 r. Kirklees jako jedyna jednostka lokalna  przyjęło założenia nowopowstałego Brytyjskiego 

Schematu Handlu Emisjami. Rada miejska określiła maksymalną ilość CO2 jaka może być wyemitowana 

w ciągu roku. Wdrożenie Schematu poprzez poprawę zarządzania energią pozwoli zmniejszyć konsumpcję 

energii o ponad 5% (co przełoży się na oszczędności rzędu 32,000 €) i zredukuje emisję CO2 o 1000 ton 

(12%) w ciągu pięciu lat. 
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Obecna sytuacja w Kirklees: 

Kirklees realizuje swoje zielone ambicje poprzez nowatorski system zarządzania energią, który obejmuje: 
• Zielone doradztwo: ochrona środowiska w budownictwie użytkowym i mieszkalnym (biurowce, 

szkoły, sklepy, domy); 
• Recykling na szeroką skalę: nowe pojemniki na surowce wtórne, propagowanie segregowania 

odpadów wśród mieszkańców; 
• Ograniczanie węgla: oszczędzanie energii poprzez nowe źródła (biomasa, energia słoneczna, 

ogrzewanie miejskie, biopaliwa); 
• Strategie adaptacyjne:  wdrażanie istniejących sposobów walki ze skutkami zmian klimatu; 
• Kampanie zwiększające świadomość energetyczną: działania propagujące ekologiczny styl życia i 

oszczędzanie energii skierowane do szerokiej publiczności; 

Główne osiągnięcia 
Rada miejska Kirklees wprowadziła wiele zmian i ulepszeń pomagających zmniejszyć zużycie energii i 
emisję gazów. Niektóre z nich to: 

 Zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych nie tylko przez zarządzane przez miasto budynki, ale 
także w całym regionie. Projekt zaczęto od wdrożenia procedury certyfikacyjnej Systemu 
Ekozarządania i Audytu EMAS: każdy departament ma za zadanie zredukować emisję CO2 o 4% 
rocznie. Oprócz tego wszystkie budynki miejskie są poddane kontroli zużycia energii poprzez 
zainstalowane liczniki „Smart Meters”. Dodatkowo miasto przeprowadza projekt Gorąca Strefa w 
sektorze domowym, zaplanowany na lata 2007-2010. Program obejmuje zamontowanie pokryć 
izolacyjnych w 140 000 domów w Kirklees i będzie kosztował 19 mln €, co sprawi, że będzie to 
najkosztowniejsze przedsięwzięcie zmniejszające zużycie węgla do 2012 r. 

 Utworzenie sieci informacyjnej “Zielonych Czempionów”, mającej za zadanie zwiększanie 
świadomości ekologicznej poprzez regularne dostarczanie informacji na temat różnych zagadnień z 
zakresu ochrony środowiska (energia, odpady, bioróżnorodność, siła nabywcza, woda) 
pracownikom zatrudnionym przez miasto.  

 Wdrażanie projektów z zakresu OŹE takich jak „Słoneczne miasta” 
(„SunCities”). Projekt rozpoczął się w 2000 r., a dzięki niemu zainstalowano 
kolektory słoneczne w należących do miasta 268 budynkach mieszkalnych, 
dwóch domach opieki liczących po 40 miejsc każdy i czterech z ośmioma 
miejscami oraz oprócz tego także w luksusowych apartamentowcach. Dzięki 
tym działaniom Kirklees wytwarza 4,9% energii słonecznej Wielkiej Brytanii, 
a SunCities jest największym projektem wykorzystującym energię słoneczną 
w tym kraju. 

 Złączenie pochodzących z różnych źródeł środków finansowych w jeden 
fundusz, przeznaczony na opłacanie projektów zapobiegających emisjom 
gazów w budynkach zarządzanych przez miasto. Fundusz Przedsięwzięć 
Oszczędzających Energię i Wodę wydał ponad 1,3 mln € na różnego rodzaju ulepszenia, co 
doprowadziło do oszczędności rzędu 637 000 € i zapobiegło emisji ponad 5000 ton CO2. 

Skuteczne zarządzanie energią pozwala nie tylko zmniejszyć koszty, ale również z powodzeniem 
realizować regionalne zadania z zakresu oszczędzania energii. Od 1990 do 2006 r. zredukowano emisję 
CO2  o 34%, a miasto jest na dobrej drodze aby osiągnąć kolejny cel: ograniczenie emisji gazów o dalsze 
30% do 2020 r. 

 

Wskazówki dla innych gmin  
 Zapewnianie politycznego i wykonawczego wsparcia projektów, które pomagają skutecznie 

realizować globalne działania zmierzające do zmniejszenia emisji gazów. 

 Zniwelowanie różnicy między potencjalnym i rzeczywistym zużyciem energii w budynkach poprzez 
bieżące monitorowanie osiąganych efektów oszczędnościowych 
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 Motywowanie społeczeństwa do podjęcia działań na rzecz zmniejszenia Śladu Węglowego – 
(Carbon Footprint) emisji substancji węglopochodnych - poprzez proekologiczne zachowania w 
domu i pracy 

Koordytator Projektu MODEL odpowiedzialny za 
opracowanie tego przykładu  
Energie-Cités 

Sieć „Energie Cités” ma za zadanie wspierać lokalne władze w promocji odnawialnych źródeł 
energii. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza ponad 150 członków w 24. krajach 
reprezentowanych przez ponad 500 miast i gmin. Sieć przeprowadza projekty mające wspierać 
inicjatywy należących do niej członków. Jej głowne działania obejmują: 

 rozwijanie inicjatyw poprzez wymianę doświadczeń, wpółpracę, wspólne spotkania i 
szkolenia;  

 rozpowszechnianie wiedzy na temat lokalnych przedsięwzięć oszczędzających energię wśród 
członków Stowarzyszenia; 

 aktywne wspieranie działań oszczędzających energię, promowanie odnawialnych i 
zdecentralizowanych źródeł energii oraz ochrony środowiska;  

 wpływ na proponowane przez instytucje Unii Europejskiej rozwiązania w zakresie realizacji 
projektów dotyczących efektywnego wykorzystania energii, ochrony środowiska i polityki lokalnej; 

Strona internetowa: www.energie-cites.eu 

Więcej informacji 
Osoba do kontaktu: Kay Beagley 
Stanowisko: Kierownik Programu 
Organizacja: Kirklees Council Environment Unit 
Adres: 23 Estate Buildings, Railway Street, Huddersfield, HD1 1JY 
Tel.: +(0) 1484 223570 
Fax: +(0) 1484 223576 
E-mail: kay.beagley@kirkleesmc.gov.uk,  
Strona internetowa: www.kirkleesmc.gov.uk  
 

Wzorcowy przykład został przygotowany przez Energie-Cités w ramach projektu MODEL współfinansowanego przez 
Komisję Europejską (DG TREN – EACI Agency) w Programie IEE oraz przez Francuską Agencję Zarządzania 
Energią ADEME. 

Odpowiedzialność za treść tego opisu wzorcowego przykładu spoczywa wyłącznie na jego autorach. Nie wyraża on 
opinii Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie 
zamieszczonych tutaj informacji.  

Strona internetowa projektu MODEL: www.energymodel.eu 

© 2008 MODEL 

Koordynator 
Projektu 

 

Oficjalny Partner 

 

Przy wsparciu finansowym: 
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