
MODELowe Wzorcowe Przykłady / Leicester (UK) 
Wersja: Listopad 2009 

 

 

 

 

Wiedza to pieniądz! Automatyczne 
monitorowanie energii i targeting w 

Leicester pozwalają oszczędzać 
pieniądze  

LEICESTER 
(Wielka Brytania) 

 

 

Wprowadzenie 

Działania podejmowane przez miasto Leicester w zakresie 
ochrony środowiska mają swoją długą historię. Koncentrują 
się zwłaszcza na zrównoważonym wykorzystaniu energii i 
wskazaniu niezwiązanych z energią korzyści, jakie wynikają z 
polityki zmierzającej do poprawy efektywności energetycznej i 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Miejskie strategie – energetyczna i zapobiegania zmianom 
klimatu – stworzyły pozytywne ramy polityki lokalnej mającej 
na celu osiągnięcie wysokich standardów w zarządzaniu 
energią w procesie dalszego rozwoju. Ponadto  Leicester jest 
zaangażowane w realizację krajowych i międzynarodowych 
programów zmierzających do redukowania emisji CO2.  

Obecnie miasto jest uznawane za pierwsze brytyjskie Miasto 
Ekologiczne. Otrzymało też tytuł Zrównoważonego Miasta 
Europejskiego 
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O Leicester 
Leicester jest jednym z największych miast w regionie East 
Midlands w Anglii, położonym ok. 160 km na północ od Londynu 
nad rzeka Soar, w sercu wiejskiego hrabstwa  Leicestershire. 

Liczba ludności wynosi ok. 300 000. Miasto ma charakter 
wielorasowy, przy czym ponad jedna trzecia mieszkańców wywodzi 
się z etnicznej mniejszości.  

Dawniej przemysł stanowił główną siłę napędową rozwoju Leicester, 
obecnie natomiast większość działań koncentruje się w trzecim 
sektorze, a zwłaszcza w administracji publicznej, przemyśle 
tekstylnym, zaopatrzeniu, usługach, służbie zdrowia i organizacji 
czasu wolnego (sport, kultura etc.). 

 
 

Zrównoważony rozwój energetyczny 
Leicester w 1990 r. zostało pierwszym brytyjskim Miastem Ekologicznym i zostało zaproszone do udziału w 
Światowym Szczycie w Rio de Janeiro w 1992 r. W 1994 r. stworzono w Leicester Strategię 
Energetyczną dotycząca zarówno zaopatrzenia w energię jak i popytu. W 2003 r. Partnerstwo dla 
Leicester oraz Partnerstwo dla środowiska Leicester we współpracy z Radą Miasta Leicester stworzyły dla 
miasta Strategię zapobiegania zmianom klimatu. Zawiera ona cel zredukowania emisji dwutlenku węgla 
do 2025 r. o 50% w stosunku do jej poziomu w roku 1990. Została pomyślana jako uzupełnienie Strategii 
ochrony środowiska w Leicester, która wyznacza 7 kluczowych obszarów działania: podniesienie 
świadomości, zanieczyszczenie, transport, efektywne wykorzystanie źródeł, odpady, różnorodność 
biologiczna i zielona przestrzeń. 

W 2007 r. gabinet Rady Miasta Leicester przyjął Plan działań zmierzających do zapobiegania zmianom 
klimatu uzupełniający istniejące już strategie. W celu jego wdrażania utworzono Forum ds. zmian klimatu 
– „jaki jest twój plan” oraz Komisję ds. zmian klimatu. Wdrażanie Planu adaptacji do zmian klimatu w 
2008 r. uczyniło z Rady Miasta Leicester wiodący samorząd lokalny – lidera w tej dziedzinie. 

Jednostka ds. zarządzania energią działa w ramach Rady Miasta Leicester i tworzy ją 6 pracowników. 
Niektórzy są członkami Instytutu Energetycznego Wielkiej Brytanii – organizacji powołanej w celu 
wspierania pracowników sektora energetycznego poprzez dostarczanie informacji, biuletynów i 
organizowanie rozmaitych imprez i szkoleń.  

Rada Miasta Leicester należy do nielicznej grupy samorządów lokalnych w wielkiej Brytanii, które 
korzystają z EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) – unijnego Systemu Ekozarządzania i Audytu, a 
także należy do międzynarodowej sieci miast Energy Cites, w której w 2007 r. pełniła funkcję wiceprezesa. 

 

Pierwsze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju energetycznego w Leicester: 

Miasto wybiega myślą w przyszłość wskazując korzyści  nie 
związane bezpośrednio z energią a wynikające z polityki 
służącej poprawie efektywności energetycznej i wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii. 

W latach siedemdziesiątych w Leicester zbudowano domy 
niskoenergetyczne a w niektórych budynkach zainstalowano 
pasywne systemy grzewcze wykorzystujące energię 
słoneczną. W latach osiemdziesiątych Leicester było liderem 
wśród miast w zakresie rozwoju kogeneracji. W latach 
dziewięćdziesiątych stworzono Strategię Energetyczną, 
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będącą rezultatem wielotygodniowej pracy finansowanej z różnych źródeł, pozwalającą zmierzyć korzyści 
wynikające ze zmniejszenia zużycia energii i wskazać działania służące redukcji emisji CO2 w mieście. 

Aktualna sytuacja w Leicester: 

Zgodnie ze wskazaniami obydwóch strategii Leicester podejmuje działania na wielu obszarach takich jak: 
kogeneracja, poprawa efektywności energetycznej, energia odnawialna, zarządzanie energią w mieście, 
edukacja, szkolenia i transport. 

Miejskie inicjatywy promujące zrównoważony rozwój w mieście obejmują: 
“rowery-dla-wszystkich”, system dofinansowania poprawy efektywności 
energetycznej w domach, system „park-and-ride”, recykling, porady dla 
mieszkańców i przedsiębiorców nt. energii, udział w kampanii Display oraz 
promocja produktów ze znakiem Fair Trade - „Sprawiedliwy handel”. 

Ponadto Leicester podejmuje praktyczne działania w celu zaangażowania 
mieszkańców w realizowane przedsięwzięcia. Jednostka ds. zarządzania 
energią (Energy Management Unit – EMU) organizuje różne imprezy, m.in. 
uczestniczy w „Tygodniu oszczędzania energii” organizowanym co roku w 
październiku w Wielkiej Brytanii. Działania te służą podniesieniu świadomości w 
zakresie efektywności energetycznej oraz ubóstwa paliw – uczestnikom rozdano 
żarówki energooszczędne oraz informowano o możliwościach dofinansowania 
inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej, takich jak ocieplenie poddaszy.  

11 września 2007 dzięki inicjatywie Urzędu Miasta Leicester można było uczestniczyć w bezpłatnej 
projekcji filmu „A Crude Awakening" w lokalnym kinie. Film obejrzało 250 osób, a po seansie odbyła się na 
jego temat dyskusja z udziałem ekspertów. 17 października 2007 r.  UM  Leicester weźmie udział w 
“Wielkim Wyłączeniu” ("Big Switch Off") – akcji mającej na celu zredukowanie zużycia energii poprzez 
niepozostawianie urządzeń elektrycznych w trybie czuwania. W akcji tej weźmie udział także społeczność 
lokalna i przedsiębiorcy.   

Realizacja tych działań jest możliwa dzięki dofinansowaniu, jakie Jednostka ds. zarządzania energią 
otrzymuje przede wszystkim z Urzędu Miasta Leicester, a także ze źródeł krajowych i europejskich. 

Główne osiągnięcia Leicester 
W roku 2005 Urząd Miasta Leicester otrzymał nagrodę “Beacon Status for Sustainable Energy”, dzięki 
której miasto stało się znane w Wielkiej Brytanii ze znakomitego postępu, jaki poczyniło w dziedzinie 
zrównoważonego wykorzystania energii. 

W 2006 r. Urząd Miasta osiągnął redukcję emisji o ok. 25% w odniesieniu do poziomu z 1990 r. 

Inne najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia obejmują: porawę efektywnego wykorzystania energii w 
280 budynkach mieszkalnych i przedsiębiorstwach dzięki inteligentnemu opomiarowaniu (gaz, energia 
elektryczna i/lub woda), przyjęcie Leycroft Road Travel Plan – miejskiego planu komunikacyjnego, 
wdrożenie miejskiego systemu kogeneracji (CHP) i systemu Car-sharing (system wspólnych dojazdów, 
podwożenia się nawzajem np. do pracy) etc. 
 

Rady Leicester dla innych gmin 
 Upewnij się, że problem zmian klimatycznych jest adresowany do najwyższych decydentów i 

polityków oraz że uczestniczą oni  we wszystkich organizowanych przez was wydarzeniach i 
imprezach. 

 Korzystaj z istniejących forów i sieci, aby poznawać inne i promować własne najlepsze praktyki i 
pomysły, a zarazem uniknąć zbędnego wykonywania zrealizowanych już działań. 

 Stwórz jedno wspólne hasło lub logo, które będzie łatwo identyfikowane z waszymi działaniami i 
pozwoli każdemu włączyć się w inicjatywy podejmowane wspólnie na rzecz ochrony klimatu 

 Prowadź skuteczną, odpowiednio ukierunkowaną kampanię – skontaktuj się z lokalnymi mediami, 
aby stały się waszymi sojusznikami 
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 Nie używaj żargonu ani języka negatywnego, aby opisywać zmiany klimatu. Badania wykazały, że 
ludzie lepiej odpowiadają na pozytywne przesłania, które wzmacniają działania lokalne. 

 Zaplanuj realizację projektów, które faktycznie wpłyną na redukcję emisji gazów cieplarnianych i 
korzystaj z wymiernych metod monitorowania, mierzenia i oceny rezultatów. 

 Skoncentruj się na zmianie myślenia o zmianach klimatycznych oraz na promowaniu zachowań 
proekologicznych. 

 Szukaj innowacyjnych sposobów zaspokajania zapotrzebowania na energię z lokalnie 
wykorzystywanych źródeł odnawialnych. Leicester np. posiada system centralnego ogrzewania i 
turbiny wiatrowe (na niewielką skalę). 

 Upewnij się, że nowe budynki mają wysoki standard pod względem efektywności energetycznej. 

 Stwórz instytucję ESCo (Energy Services Company), aby dostarczała energii elektrycznej i 
cieplnej.. 

 

PARTNER W PROJEKCIE MODEL ODPOWIEDZIALNY ZA TO 

OPRACOWANIE  
Energie-Cités 
 
„Energie Cités” jest stowarzyszeniem europejskich władz lokalnych mającym na celu promowanie lokalnej 
polityki zrównoważonego wykorzystania energii. Sieć ta zrzesza ponad 150 członków w 24 krajach 
reprezentowanych przez ponad 500 miast i gmin. „Energie Cités” tworzy i realizuje projekty europejskie 
służące wspieraniu inicjatyw należących do niej miast. Jej główne cele obejmują:  
 

 rozwijanie inicjatyw poprzez wymianę doświadczeń, transfer wiedzy »know-how« oraz prowadzenie 
wspólnie realizowanych projektów;  

 umożliwienie członkom sieci wzajemnego korzystania z wiedzy ekspertów w zakresie tworzenia 
lokalnych strategii energetycznych;  

 aktywne wspieranie działań i pogłębianie umiejętności członków sieci w dziedzinie efektywnosci 
energetycznej, promowania odnawialnych i zdecentralizowanych źródeł energii oraz ochrony 
środowiska;  

 wpływanie na politykę Unii Europejskiej i proponowane przez instytucje UE rozwiązania w zakresie 
wykorzystywania energii, ochrony środowiska i polityki miejskiej.  

Strona internetowa: www.energie-cites.eu 

 

Więcej informacji 
Osoba do kontaktu: Debbie Hill 
Stanowisko: Specjalista ds. zmian klimatu – zespół ochrony środowiska 
Organizacja: Leicester City Council 
Adres: A13, New Walk Centre 
Welford Place 
Leicester LE1 6ZG 
Tel. 0116 252 6741 
Fax: 0116 255 9053 
E-mail: Debbie.Hill@leicester.gov.uk 
Strona internetowa: www.leicester.gov.uk 

 

http://www.energie-cites.eu/
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Opracowanie zostało przygotowane 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 MODELu: www.energymodel.eu  
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