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1. WPROWADZENIE 
 

Niniejsze opracowanie jest wynikiem realizacji pracy pt.: „Development of the climate-
energy strategy model for local energy and environmental policies” sfinansowanej przez 
European Climate Foundation. 
Impulsem do wykonania takiej pracy jest to, że: 
- z jednej strony gminy są prawnie zobowiązane do organizacji i planowania zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy oraz do sporządzania 
programów ochrony środowiska, w tym programów ochrony powietrza, 

- z drugiej strony polityka Unii Europejskiej i Polski wyznacza cele (3 x 20%) poprawy 
efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału 
odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii finalnej, a które to cele nie mają wprost 
przełożenia na działania na poziomie lokalnym. 

Bez przesady można stwierdzić, że istnieje luka między polityką energetyczną państwa 
a polityką lokalną, wiele działań zapisanych w polityce państwa nie jest adresowana wprost 
do gmin. Samorządy gminne jeżeli już, to ograniczają swoje działania do zrealizowania 
obowiązku sporządzenia projektu i planu zaopatrzenia w energię. 
Ocenę tej sytuacji bardziej szczegółowo przedstawiono w poradniku „Praktyczne aspekty 
planowania energetycznego w gminach”, EOG/NMF. FEWE. Katowice 2010. 
Ogólnym przesłaniem powyższego poradnika jest – mieć i realizować lokalną politykę 
i strategię energetyczną, która włącza gminę we współpracę międzynarodową i wspiera 
politykę kraju w zakresie ochrony klimatu ziemi i zrównoważonego rozwoju oraz 
sprzyja rozwojowi społeczno-gospodarczego gminy. 
Do tego właśnie potrzebna jest strategia energetyczna gminy, której zarysy modelu 
przedstawiono w tym opracowaniu. 
Co gmina ma i będzie musiała/może zrobić w zakresie lokalnej polityki energetycznej 
i ekologicznej. 

 
 

2. BEZPOŚREDNIE REGULACJE PRAWNE I ZADANIA 
 

2.1. Ustawa – Prawo energetyczne 
 

Do zadań Ministra Gospodarki (Art. 12.2.) należy między innymi współdziałanie 
z wojewodami i samorządami w sprawach planowania i realizacji systemów 
zaopatrzenia w paliwa i energię. 
Zadanie planowania energetycznego w gminie zostało prawnie przypisane gminie w Ustawie 
– Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku. Artykuł 18 tej Ustawy określa, że do 
zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa 
gazowe należy:  
1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na 

obszarze gminy, 
2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy, 
3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie 

gminy. 
 

Ustawa reguluje również etapy i zakres planowania energetycznego przez procedurę 
tworzenia, opiniowania i uchwalania planów jako lokalnych dokumentów prawnych. 
Planowanie energetyczne może być realizowane w dwóch etapach jako: 
- założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 
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- plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  
przy czym ustawa dopuszcza opracowanie samych założeń do planu, w przypadku, gdy 
plany przedsiębiorstw energetycznych zapewniają realizację założeń. 
 

Po zmianach i uzupełnieniach w kolejnych nowelizacjach Ustawy – Prawo energetyczne 
planowanie energetyczne przedsiębiorstw energetycznych i gminy bezpośrednio lub 
pośrednio dotyczące terytorium gminy przedstawia się następująco (wyciąg z Ustawy – 
Prawo energetyczne wg stanu prawnego na 1 stycznia 2011 r.). 

 
Art. 16. 1. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw 
gazowych lub energii sporządzają dla obszaru swojego działania plany rozwoju w zakresie 
zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię, 
uwzględniając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo kierunki rozwoju 
gminy określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy. 

2. Przedsiębiorstwa, o których mowa w ust. 1, sporządzają plany rozwoju w zakresie 
zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe i energię, na 
okresy nie krótsze niż trzy lata, z zastrzeżeniem ust. 2a.  

2a.1 Operator systemu elektroenergetycznego sporządza plan rozwoju w zakresie 
zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną, na okresy 
nie krótsze niż 5 lat, oraz prognozy dotyczące stanu bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej na okresy nie krótsze niż 15 lat. 

2b. Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na 
energię elektryczną opracowany przez operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego powinien uwzględniać plan rozwoju opracowany przez operatora 
systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego 
elektroenergetycznego. 

3. Plany, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: 
1) przewidywany zakres dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła;  
2) przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz 
ewentualnych nowych źródeł paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, w tym 
źródeł odnawialnych; 
2a) przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy lub budowy połączeń 
z systemami gazowymi albo z systemami elektroenergetycznymi innych państw; 
3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie paliw i energii u odbiorców; 
4) przewidywany sposób finansowania inwestycji; 
5) przewidywane przychody niezbędne do realizacji planów; 
6) przewidywany harmonogram realizacji inwestycji. 
 

3a. Plan, o którym mowa w ust. 2a, powinien także określać wielkość zdolności 
wytwórczych i ich rezerw, preferowane lokalizacje i strukturę nowych źródeł, zdolności 
przesyłowych lub dystrybucyjnych w systemie elektroenergetycznym i stopnia ich 
wykorzystania, a także działania i przedsięwzięcia zapewniające bezpieczeństwo dostaw 
energii elektrycznej. 

                                                 
1 Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104), 
w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy operatorzy systemu 
elektroenergetycznego przedłożą Prezesowi URE do uzgodnienia projekty planów rozwoju, 
o którym mowa w art. 16 ust. 2a ustawy – Prawo energetyczne. 



 7

4. Plany, o których mowa w ust. 1, powinny zapewniać minimalizację nakładów 
i kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne, tak aby nakłady i koszty nie 
powodowały w poszczególnych latach nadmiernego wzrostu cen i stawek opłat dla paliw 
gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, przy zapewnieniu ciągłości, niezawodności 
i jakości dostaw. 

5. W celu racjonalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, przy sporządzaniu planów, 
o których mowa w ust. 1, przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub 
dystrybucją paliw gazowych lub energii są obowiązane współpracować z przyłączonymi 
podmiotami oraz gminami, na których obszarze przedsiębiorstwa te wykonują działalność 
gospodarczą; współpraca powinna polegać w szczególności na: 
1) przekazywaniu przyłączonym podmiotom informacji o planowanych 
przedsięwzięciach w takim zakresie, w jakim przedsięwzięcia te będą miały wpływ na 
pracę urządzeń  
przyłączonych do sieci albo na zmianę warunków przyłączenia lub dostawy paliw 
gazowych lub energii; 
2) zapewnieniu spójności między planami przedsiębiorstw energetycznych a założeniami 
i planami, o których mowa w art. 19 i 20. 

6. Projekty planów, o których mowa w ust. 1, podlegają uzgodnieniu z Prezesem 
Urzędu Regulacji Energetyki, z wyłączeniem planów rozwoju przedsiębiorstw 
energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub 
dystrybucji: 
1) paliw gazowych, dla mniej niż 50 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to dostarcza 
rocznie mniej niż 50 mln m3 tych paliw; 
2) energii elektrycznej, dla mniej niż 100 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to 
dostarcza rocznie mniej niż 50 GWh tej energii;  
3) ciepła. 

7. Przedsiębiorstwa energetyczne przedkładają Prezesowi Urzędu Regulacji 
Energetyki corocznie, do dnia 1 marca, sprawozdanie z realizacji planów, o których 
mowa w ust. 1. 

8. Operator systemu elektroenergetycznego dokonuje co 3 lata oceny realizacji planu, 
o którym mowa w ust. 2a. Na podstawie dokonanej oceny, operator systemu 
elektroenergetycznego przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do 
uzgodnienia zmiany tego planu. 

9. Gminy, przedsiębiorstwa energetyczne lub odbiorcy końcowi paliw gazowych lub 
energii elektrycznej udostępniają nieodpłatnie przedsiębiorstwom energetycznym, 
o których mowa w ust. 1 lub 2a, informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, 
z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji 
prawnie chronionych. 

10. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego 
elektroenergetycznego, określając w planie, o którym mowa w ust. 2a, poziom połączeń 
międzysystemowych elektroenergetycznych, bierze w szczególności pod uwagę: 
1) krajowe, regionalne i europejskie cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym 
projekty stanowiące element osi projektów priorytetowych określonych w załączniku I do 
decyzji, o której mowa w art. 15b ust. 5 pkt 4; 
2) istniejące połączenia międzysystemowe elektroenergetyczne i ich wykorzystanie 
w sposób możliwie najefektywniejszy; 
3) zachowanie właściwych proporcji między kosztami budowy nowych połączeń 
międzysystemowych elektroenergetycznych a korzyściami wynikającymi z ich budowy 
dla odbiorców końcowych. 
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11. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej 
w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej nie niższej niż 50 MW sporządzają prognozy 
na okres 15 lat obejmujące w szczególności wielkość produkcji energii elektrycznej, 
przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy istniejących lub budowy nowych 
źródeł oraz dane techniczno-ekonomiczne dotyczące typu i wielkości tych źródeł, ich 
lokalizacji oraz rodzaju paliwa wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej. 

12.2 Przedsiębiorstwo energetyczne, co 3 lata, aktualizuje prognozy, o których mowa 
w ust. 11, i informuje o tych prognozach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz 
operatorów systemów elektroenergetycznych, do których sieci jest przyłączone, 
z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie 
chronionych. 

13. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego i przedsiębiorstwo 
energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej przyłączone do sieci 
przesyłowej przekazują operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub 
systemu połączonego elektroenergetycznego informacje o strukturze i wielkościach 
zdolności wytwórczych i dystrybucyjnych przyjętych w planach, o których mowa w ust. 
2a, lub prognozach, o których mowa w ust. 11, stosownie do postanowień instrukcji 
opracowanej przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatora 
systemu połączonego elektroenergetycznego. 

14. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii 
elektrycznej dokonuje aktualizacji planu, o którym mowa w ust. 1, nie rzadziej niż co 
3 lata, uwzględniając zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
albo, w przypadku braku takiego planu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 
Art. 17. Samorząd województwa uczestniczy w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa 
na obszarze województwa w zakresie określonym w art. 19 ust. 5 oraz bada zgodność planów 
zaopatrzenia w energię i paliwa z polityką energetyczną państwa. 

 
Art. 18. 1. Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło 
i paliwa gazowe należy: 

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
na obszarze gminy; 
2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy; 
3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie 
gminy. 

2. Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z: 
1) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego 
planu 
- z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy; 
2) odpowiednim programem ochrony powietrza przyjętym na podstawie art. 91 ustawy 
z dnia 7 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 

                                                 
2 Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104), 
w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy operatorzy systemu 
elektroenergetycznego przedłożą Prezesowi URE do uzgodnienia projekty planów rozwoju, 
o którym mowa w art. 16 ust. 2a ustawy – Prawo energetyczne. 
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3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do autostrad i dróg ekspresowych 
w rozumieniu przepisów o autostradach płatnych. 
 

Art. 19. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej „projektem 
założeń”. 

2. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat 
i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. 

3. Projekt założeń powinien określać: 
1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe; 
2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 
gazowych; 
3) 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; 
4) zakres współpracy z innymi gminami. 

4. Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają nieodpłatnie wójtowi (burmistrzowi, 
prezydentowi miasta) plany, o których mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczącym 
terenu tej gminy oraz propozycje niezbędne do opracowania projektu założeń. 

5. Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie 
koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką 
energetyczną państwa. 

6. Projekt założeń wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając 
o tym w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości. 

7. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia 
i uwagi do projektu założeń. 

8.3 Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone 
w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu. 
 

Art. 20. 1. W przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji 
założeń, o których mowa w art. 19 ust. 8, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje 
projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy 
lub jej części. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej 
gminy założeń i winien być z nim zgodny. 

2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 
1) propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym; 
1a) propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej 
kogeneracji; 

                                                 
3 Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104), uchwalenie przez 
gminę pierwszych założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe, o których mowa w art. 19 ustawy – Prawo energetyczne, lub ich aktualizacja 
powinna nastąpić w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. 
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2) harmonogram realizacji zadań; 
3) przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich 
finansowania. 

3. (uchylony). 
4. Rada gminy uchwala plan zaopatrzenia, o którym mowa w ust. 1. 
5. W celu realizacji planu, o którym mowa w ust. 1, gmina może zawierać umowy 

z przedsiębiorstwami energetycznymi. 
6. W przypadku gdy nie jest możliwa realizacja planu na podstawie umów, rada gminy 

- dla zapewnienia zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - może 
wskazać w drodze uchwały tę część planu, z którą prowadzone na obszarze gminy 
działania muszą być zgodne. 
 

Przegląd umocowań prawnych Ustawy – Prawo energetyczne i praktyka planowania 
energetycznego w gminach prowadzi do następujących wniosków: 
1) Założenia i plan zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy 

rozumieć jako podstawowy instrument lokalnej polityki energetycznej. W domyśle 
ustawodawca, tworząc taki instrument, sugeruje, że gmina powinna posiadać lokalną 
politykę energetyczną i strategię jej realizacji, aczkolwiek nigdzie tego bezpośrednio nie 
wskazał. Z tego wynika, że założenia i plan winny nawiązywać albo zawierać główne 
tezy lokalnej polityki i strategii. 

2) Moc sprawcza – prawa założeń i planu energetycznego gminy jest niewielka. Maja one 
raczej charakter dokumentu koordynującego i informacyjnego co i kto powinien zrobić by 
zapewnić bezpieczeństwo energetyczne gminy. Świadczą o tym następujące argumenty: 
(1) Właściciele lokalnej infrastruktury energetycznej – przedsiębiorstwa energetyczne 

(ale nie ciepłownicze) mają obowiązek sporządzenia własnych planów rozwoju, które 
przedstawiają do uzgodnienia, nie gminom a Prezesowi URE. Kierują się własnym 
interesem a nie kryteriami interesu publicznego. Mają tylko obowiązek 
uwzględnienia miejscowego planu przestrzennego albo kierunek rozwoju gminy 
określonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy. Nie ma odwołania się do założeń i planów energetycznych gminy. 

(2) Przedstawiony w Ustawie obowiązek współpracy przedsięwzięć energetycznych 
z gminami dotyczy racjonalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, polega na wymianie 
informacji i zapewnienia spójności miedzy planami przedsiębiorstw energetycznych 
i gmin. Nie rozwiązany jest problem, co będzie jeżeli takiej spójności nie ma. Taki 
sygnał nie dociera do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który ma uzgadniać 
plany przedsiębiorstw energetycznych, gdyż w nowelizacji Ustawy – Prawo 
energetyczne zniknął projektowany zapis: gmina opiniuje plany przedsiębiorstw 
energetycznych w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na 
paliwa gazowe i energię oraz ma obowiązek uwzględnienia tych planów przy 
realizacji zadań gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię 
elektryczną. 

(3) Zapis prawny, że: W przypadku gdy nie jest możliwa realizacja „planu 
energetycznego gminy na podstawie umów z przedsiębiorstwami energetycznymi 
rada gminy może wskazać w drodze uchwały tę część planu, z którą prowadzone 
działania muszą być zgodne” jest nieskuteczny, bo wprost nie jest egzekwowalny 
w stosunku do przedsiębiorstw energetycznych, a najwyżej odnosi się do własnych 
działań gminy. 

(4) Gmina ma dwie możliwości: 
- albo wykonać przedsięwzięcia z własnych środków 
- albo wprowadzić do planu zagospodarowania przestrzennego. 
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Pierwsza możliwość jest mało realna z uwagi na ograniczone możliwości 
finansowania przez gminy, druga odsuwa problem w czasie i wskazuje raczej 
na to, co nie można zrobić na terytorium gminy niż na to, co jest potrzebne 
z punktu widzenia interesu publicznego. 

(5) Brak jest przeniesienia celów ilościowych i szczegółowych działań z polityki państwa 
do planów energetycznych gminy. Stosowna regulacja, nakładająca na samorząd 
województwa opiniowanie projektu założeń do planu energetycznego gminy, jest 
niedostatecznym środkiem na zapewnienie realizacji polityki energetycznej państwa 
na poziomie lokalnym. Opiniowaniu nie sprzyja ogólny warunek „zgodności 
z polityką energetyczną państwa”, bo brak w polityce energetycznej szczegółowego 
określenia jakie cele i zadania przypadają gminom do realizacji i na czym ma polegać 
zgodność (ramowy zakres ocen jest potrzebny), a sama opinia samorządu 
wojewódzkiego nie jest wiążąca prawnie. 

 
Dalsze zmiany zapowiadane są w projekcie nowej Ustawy o efektywności energetycznej, 
wersja z dnia 18 października 2010 r. przyjęta przez Radę Ministrów, która przewiduje 
zmiany w Ustawie Prawo energetyczne, dotyczące zadań własnych gminy. I tak: 
- dodaje się do zadania gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe nowy 4 punkt pt. „Planowanie i organizacja działań mających na celu 
racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na 
obszarze gminy” (Art. 18 ust.1) 

- do zakresu założeń do planu dodaje się punkt 3a „Możliwości realizacji środków poprawy 
efektywności energetycznej w rozumieniu Ustawy o efektywności energetycznej” (Art. 
19 ust.3), 

- do zakresu planu dodaje się punkt 1b „Propozycje realizacji lokalnych środków poprawy 
efektywności energetycznej w rozumieniu Ustawy o efektywności energetycznej” (Art. 
20 ust. 2). 

 
Również aktualna polityka energetyczna (październik 2009 r.) przewiduje dalsze zmiany do 
Ustawy – Prawo energetyczne. Odnośnie planowania energetycznego w gminie główne 
zmiany do wprowadzenia w 2012 r. będą dotyczyć: 
- określenia sposobu egzekwowania odpowiedzialności organów samorządu terytorialnego 

za przygotowanie i realizację założeń oraz planów zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe – 2011 r., 

- rozważenie planowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną na poziomie powiatu 
lub województwa – 2011 r., 

- rozważenie możliwości i ewentualne wprowadzenie obowiązku uzgadniania przez gminy 
planów zagospodarowania przestrzennego z dostawcami mediów energetycznych –  
2012 r., 

- przegląd realizacji przez gminy obowiązku przygotowania założeń i planów zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz rozważenia zmian prawa w kierunku 
zniesienia obowiązku przygotowania tych planów w odniesieniu do energii elektrycznej 
i paliw gazowych – 2012 r. 
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2.2. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 
 
Poniżej zestawiono zapisy w polityce energetycznej odnoszące się do obowiązków, 
kierunkowych działań i zadań gminy. 

(1) Do głównych narzędzi realizacyjnych polityki energetycznej należy zaliczyć (między 
innymi): 
- Ustawowe działania jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniająca 

priorytety polityki energetycznej państwa, w tym przez zastosowanie partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP); 

- Zhierarchizowane planowanie przestrzenne, zapewniające realizację polityki 
energetycznej, planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa 
gazowe oraz planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. 

(2) W działaniach na rzecz poprawy efektywności energetycznej znalazły się również: 
- Zobowiązanie sektora publicznego do pełnienia wzorcowej roli w oszczędnym 

gospodarowaniu energią. 
(3) We wzroście bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, szczególnie w wytwarzaniu 

energii elektrycznej i ciepła podjęte zostaną działania: 
- Wprowadzenie zmian do Prawa energetycznego w zakresie zdefiniowania 

odpowiedzialności organów samorządowych za przygotowanie lokalnych założeń 
do planów i planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

(4) Najważniejszymi elementami polityki energetycznej realizowanymi na szczeblu 
regionalnym i lokalnym powinny być: 
- dążenie do oszczędności paliw i energii w sektorze publicznym poprzez 

realizację działań określonych w Krajowym Planie działań na rzecz efektywności 
energetycznej; 

- maksymalizacja wykorzystania istniejącego lokalnie potencjału energetyki 
odnawialnej, zarówno do produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu, produkcji 
skojarzonej, jak również do wytwarzania biopaliw ciekłych i biogazu; 

- zwiększenie wykorzystania technologii wysokosprawnego wytwarzania ciepła 
i energii elektrycznej w układach skojarzonych, jako korzystnej alternatywy dla 
zasilania systemów ciepłowniczych i dużych obiektów w energię; 

- rozwój scenatralizowanych lokalnie systemów ciepłowniczych, który umożliwia 
osiągnięcie poprawy efektywności i parametrów ekologicznych procesu 
zaopatrzenia w ciepło oraz podniesienia lokalnego poziomu bezpieczeństwa 
energetycznego; 

- modernizacja i dostosowanie do aktualnych potrzeb odbiorców sieci dystrybucji 
energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji sieci 
wiejskich i sieci zasilających tereny charakteryzujące się niskim poborem energii; 

- rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego na terenach słabo 
zgazyfikowanych, w szczególności terenach północno-wschodniej Polski; 

- wspieranie realizacji w obszarze gmin inwestycji infrastrukturalnych 
o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju kraju, 
w tym przede wszystkim budowy sieci przesyłowych (elektroenergetycznych, 
gazowniczych, ropy naftowej i paliw płynnych), infrastruktury magazynowej, 
kopalni surowców energetycznych oraz dużych elektrowni systemowych. 

(5)  W systemie wdrażania polityki energetycznej za osiągnięcie celów polityki 
energetycznej wymagać będzie działań wielu organów administracji rządowej 
i lokalnej. Szczegółowe zadania ujęte w polityce energetycznej zostały określone 
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w załączniku nr 3 do polityki pt.: Program działań wykonawczych na lata 2009 – 
2012. 

 
Realizację polityki energetycznej Polski do 2030 roku ma w najbliższych latach zapewnić 
„Program działań wykonawczych na lata 2009 – 2012” (załącznik nr 3 do polityki). Z tego 
programu przypadają następujące działania które dotyczą bezpośrednio i pośrednio 
samorządów terytorialnych: 

(1) Stymulowanie rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia, z uwzględnieniem 
kogeneracji ze źródeł poniżej 1 MW, oraz odpowiednią politykę gmin. Sposób 
realizacji: 
- uregulowanie rozporządzeniem procedury sporządzania przez gminy założeń 

i planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz metod 
realizacji tych planów, w szczególności w planowaniu zostanie wprowadzony 
obowiązek tworzenia rankingu możliwych metod pokrycia zapotrzebowania na 
ciepło oraz wybór optymalnego wariantu w taki sposób, aby zapewnić realizację 
celów polityki energetycznej państwa – 2011 r. 

(2) Zobowiązanie sektora publicznego do pełnienia wzorcowej roli w oszczędnym 
gospodarowaniu energią. Sposób realizacji: 
- określenie wykazu środków wzrostu efektywności energetycznej stosowanych 

przez podmioty sektora publicznego – 2011 r. 
- wprowadzenie obowiązku dla jednostek sektora publicznego do dokonywania 

oszczędności energii oraz informowania o realizowanych środkach wzrostu 
efektywności energetycznej – 2010 r. 

- realizacja obowiązku oszczędności energii przez jednostki sektora publicznego – 
praca ciągła, 

- rozszerzenie zakresu założeń i planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe o planowanie i organizację działań mających na celu 
racjonalizację zużycia energii i promowanie rozwiązań zmniejszających zużycie 
energii na obszarze gminy – 2010 r., 

- rozpowszechnianie najlepszych dostępnych praktyk w zakresie wzorcowej roli 
jednostek sektora publicznego z innych krajów UE – od 2011 r., 

- dostosowanie budynku głównego Ministerstwa Gospodarki do pełnienia 
wzorcowej roli w zakresie efektywności energetycznej – 2010 – 2011 r., 

- monitorowanie realizacji nałożonego na jednostki sektora publicznego 
obowiązku do dokonywania oszczędności energii – od 2011 r. 

(3) Identyfikacja krajowych zasobów strategicznych węgla kamiennego i brunatnego oraz 
ich ochrona poprzez ujęcie w planach zagospodarowania przestrzennego. 
Zabezpieczenie dostępu do zasobów strategicznych poprzez realizację przedsięwzięć 
inwestycyjnych, jako inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 
Sposób realizacji: 
- wprowadzenie procedur ułatwiających skuteczną kontrolę organów państwa nad 

ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczącymi 
umożliwienia podjęcia działalności wydobywczej na terenach, gdzie 
udokumentowano złoża węgla brunatnego i kamiennego o znaczeniu 
strategicznym dla gospodarki państwa – 2010 r. 

(4) Likwidacja barier w rozwoju infrastruktury paliwowej oraz wsparcie inwestycji 
infrastrukturalnych z wykorzystaniem funduszy europejskich. Sposób realizacji: 
- opracowanie projektów regulacji prawnych upraszczających procedury realizacji 

inwestycjach liniowych w tym dotyczących gospodarki nieruchomościami, 
postępowania administracyjnego, planowania i zagospodarowania 
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przestrzennego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska oraz 
ochrony przyrody – 2010 r., 

- wdrożenie nowych regulacji prawnych – od 2011 r. 
(5) Preferowanie skojarzonego wytwarzania energii jako technologii zalecanej przy 

budowie nowych mocy wytwórczych. Sposób realizacji: 
- wykorzystanie obowiązków w zakresie przygotowania planów zaopatrzenia gmin 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do zastępowania 
wyeksploatowanych rozdzielonych źrodeł wytwarzania ciepła jednostkami 
kogeneracyjnymi – praca ciągła, 

- analiza możliwości i ewentualne uzupełnienie systemu wydawania zezwoleń na 
lokalizację nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub ciepła 
o obowiązek przedłożenia analizy możliwości wykorzystania technologii 
wysokosprawnej kogeneracji – 2011 r. 

(6) Wsparcie działań w zakresie ochrony środowiska z wykorzystaniem m.in. funduszy 
europejskich. Sposób realizacji: 
- wsparcie projektów w zakresie ochrony środowiska ze środków funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności poprzez realizację: 
 program dla przedsięwzięć w zakresie ograniczenia emisji lotnych związków 

organicznych, 
 program dla przedsięwzięć w zakresie ograniczenia emisji z energetycznego 

spalania paliw, 
Zadanie ma charakter pracy ciągłej, 

- wsparcie projektów w zakresie redukcji emisji ze środków krajowego funduszu 
klimatycznego – od 2011 r., 

- ustanowienie wieloletniego programu ograniczenia emisji z procesów spalania 
w mieszkalnictwie, mający na celu redukcję zapotrzebowania ciepła do celów 
grzewczych, zastąpienie paliw stałych paliwami przyjaznymi dla środowiska oraz 
wykorzystanie dla potrzeb domowych odnawialnych źródeł energii – 2011 r. 

 
 
2.3. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 
 
Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) z 2007 r stanowi 
realizację art. 14 ust. 2 Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 kwietnia 2006 r. Środki i działania planu maja za zadanie: 
- osiągnięcie celu indykatywnego oszczędności energii zgodnie z wymaganiami 

Dyrektywy 2006/32/WE tj. 9% w roku 2016, 
- osiągnięcie celu pośredniego 2% w roku 2010. 
 
Krajowy Plan Działań dotyczy środków i działań na poziomie krajowym, nie adresuje 
wprost zadań dla samorządów terytorialnych. 
Samorządy terytorialne – sektor publiczny występuje wśród wielu innych jako grupa 
docelowa i beneficjent środków określonych w Krajowym Planie. Bezpośrednio 
samorządów terytorialnych dotyczy zadanie spełniania wzorcowej roli w zakresie 
oszczędnego gospodarowania energia, a o podejmowanych działaniach i efektach 
samorządy będą informować społeczeństwo. Ten obowiązek miał wejść w życie Ustawą 
o efektywności energetycznej w maju 2008 r i jak dotąd nie został wprowadzony 
regulacja prawną. 
Więcej o zadaniu sprawowania przez samorządy terytorialne wzorcowej roli w zakresie 
efektywnego wykorzystania energii w rozdziale 2.4 niniejszego opracowania. 
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Krajowy Plan Działań traci aktualność w czerwcu 2011 r., gdyż w myśl Dyrektywy 
2006/32/WE winien być opracowany nowy lub zaktualizowany istniejący plan. 

 
 
2.4.Ustawa o efektywności energetycznej. Projekt z dnia 18-10-2010, wersja przyjęta 

przez Radę Ministrów i skierowana do Sejmu RP 
 

Ustawa ma regulować obowiązki i działania wynikające z Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie 
efektywności końcowego wykorzystana energii i usług energetycznych. Generalnie Ustawa 
określa: 

1) zasady określenia końcowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, 
2) zadanie jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, 
3) zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej, 
4) zasady uzyskiwania uprawnień audytora efektywności energetycznej. 
 

Artykuły 10 i 11 Ustawy określają zadania dla jednostek sektora publicznego, dotyczy to 
również samorządów terytorialnych w zakresie efektywności energetycznej, w tym: 

1) jednostka sektora publicznego realizując swoje zadania stosuje co najmniej jeden ze 
środków poprawy efektywności energetycznej, jak: 
- umowa której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia 

służącego poprawie efektywności energetycznej, 
- zakup nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu charakteryzujących się niskim 

zużyciem energii, po dokonaniu analizy kosztów ich eksploatacji, 
- wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, 

instalację lub pojazd, o których mowa w pkt. 2, albo ich modernizacja, 
- nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części, albo 

ich przebudowa lub remont, 
2) jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych środkach poprawy 

efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposób 
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, 

3) jednostka sektora publicznego sporządza, co najmniej raz na 10 lat, audyt 
efektywności energetycznej eksploatowanych obiektów o powierzchni powyżej 
250 m2, których jest właścicielem lub zarządcą,  

Niestety w tej wersji projektu Ustawy o efektywności energetycznej wykreślone zostały 
zadania, które miały realizować przodującą rolę sektora energetycznego w myśl 
Dyrektywy 2006/32/WE. Są to wykreślone zapisy. 
1) jednostka sektora publicznego jest obowiązana do dnia 31 grudnia 2015 r. do 

zaoszczędzenia, w ciągu roku, energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 1% średniego 
zużycia tej energii w ciągu roku, z zastrzeżeniem jak w pkt.6. Przy czym uśrednienie 
obejmuje trzy kolejne lata poprzedzające dany rok kalendarzowy, 

2) jednostka sektora publicznego realizuje zadanie w zakresie oszczędnego 
gospodarowania energia ze środków własnych, 

3) jeżeli z przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej wynika, że jednostka 
sektora publicznego nie ma możliwości technicznych i ekonomicznych 
zaoszczędzenia energii w ilości, o której mowa w pkt. 4, cel w zakresie oszczędnego 
gospodarowania energia uważa się za osiągnięty, gdy jednostka ta zrealizowała go 
w stopniu nie mniejszym niż wynika z przeprowadzonego audytu efektywności 
energetycznej. 
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Ustawa określa dla sektora publicznego terminy sporządzenia pierwszego audytu 
energetycznego do dnia 30 czerwca 2011r., ale nie określa skutków prawnych/kar za nie 
wykonanie ustawowych zadań przez jednostki sektora publicznego. 

 
 
2.5. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Projekt. Wersja 

z 25 maja 2010 r. 
 

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych jest realizacją 
zobowiązania wynikającego z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/08/WE 
z kwietnia 2009 roku w sprawie promowania i stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 
Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w obecnym kształcie 
(projekt w trakcie konsultacji) nie określa nowych zadań i obowiązków dla samorządów 
terytorialnych, bowiem: 

- nie proponuje przeniesienia celów i zadań z poziomu krajowego na poziom 
województw i gmin, 

- zaangażowanie samorządów terytorialnych polega na istniejących, ogólnych 
zadaniach wynikających z Ustawy o planowaniu przestrzennym i Ustawy – Prawo 
budowlane, 

- udział samorządów terytorialnych w przygotowaniu i realizacji krajowego planu ma 
być określony dopiero po konsultacjach. 
 

 
2.6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/WE z dnia 19 maja 2010 

w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) 
 

Dyrektywa 2010/31/WE zmienia poprzednią  Dyrektywę 2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku 
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. 
Dyrektywa ta nie została jeszcze przetransponowana do polskiego prawa. Polska, jako kraj 
członkowski, musi przyjąć i opublikować niezbędne przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne najpóźniej do dnia 9 lipca 2012 roku. 
Dyrektywa wprost nie określa nowych obowiązków dla gmin w zakresie planowania 
energetycznego. Z uwagi jednak na jej długofalowe i szczegółowe rozwiązania prawne 
i techniczne będzie ważnym aktem prawnym na najbliższe 10 lat dla samorządów 
terytorialnych. 
Wpłynie to na: 

- budowanie i realizacje programów wykonawczych dla poprawy efektywności 
energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach sektora 
publicznego, czyli we własnych budynkach, samorządów. Programy winny być 
częścią planów zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 
Spełnienie zadania – gmina jako lider i przykład; 

- stymulowanie i wspieranie – informacja, edukacja i realizacja przez samorządy 
większej skali dla grup użytkowników/podmiotów gospodarczych i społeczeństwa. 

 
Dyrektywa zmierza do poprawy efektywności energetycznej budynków za pomocą dwóch 
typów instrumentów: 

- regulacyjnych – ustanawiających minimalne wymagania pod względem jakości 
energetycznej budynków, 

- informacyjnych – powstania informacji o parametrach jakości energetycznej 
budynków 
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Ogólne działania w świetle Dyrektywy zmierzają do: 
1) Zrealizowania potencjału oszczędności energii w budynkach przez środki służące 

dalszej poprawie charakterystyki energetycznej budynków, z uwzględnieniem 
warunków klimatycznych i opłacalności ekonomicznej, 

2) Określenie minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej 
budynków, uwzględniających pełny rachunek kosztów – nakładów inwestycyjnych 
i kosztów eksploatacji podczas cyklu życia budynków, 

3) Państwa członkowskie powinny opracować plany krajowe mające na celu 
zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz regularnie 
przedstawiać te plany Komisji UE, 

4) Instrumenty finansowe UE i krajowe mają odgrywać ważną rolę w tworzeniu 
krajowych, regionalnych i lokalnych funduszów, instrumentów lub mechanizmów 
efektywności energetycznej, 

5) Działania państw członkowskich przez zwiększenie efektywności energetycznej 
nowych i istniejących budynków maja potencjalnie przyczynić się do ograniczenia 
ubóstwa energetycznego, 

6) Sektor publiczny powinien odgrywać wiodącą rolę w zakresie efektywności 
energetycznej budynków, w związku z czym w planach krajowych należy wyznaczać 
ambitniejsze cele dla budynków zajmowanych przez władze publiczne, 

7) Potencjalni nabywcy i najemcy budynku lub modułu budynku powinni otrzymywać – 
na świadectwie charakterystyki energetycznej – właściwe informacje dotyczące 
charakterystyki energetycznej budynku i praktyczne rady na temat poprawy tej 
charakterystyki, 

8) Kampanie informacyjne mogą służyć dalszemu zachęcaniu właścicieli i najemców do 
poprawy charakterystyki energetycznej ich budynku lub modułu budynku, 

9) Władze publiczne winny dawać przykład. W krajowych planach powinny być 
uwzględnione środki służące wspieraniu władz publicznych, aby te mogły jako jedne 
z pierwszych wdrażać ulepszenia w zakresie efektywności energetycznej, 

10) Budynki zajmowane przez władze publiczne powinny być regularnie poddawane 
certyfikacji energetycznej, a wyniki certyfikacji powinny być publicznie 
rozpowszechnione, 

11) W regularnych odstępach czasu powinna być dokonywana niezależna ocena całego 
systemu ogrzewania i klimatyzacji w budynkach, 

12) Skuteczne wdrożenie dyrektywy winno być zapewnione w ustawodawstwie 
krajowym – w sprawach dotyczących planowania, opracowania programów służących 
udostępnianiu informacji, szkolenia i podnoszenia świadomości na szczeblu 
krajowym i regionalnym. Konsultacje i udzielanie wskazówek lokalnym planistom, 
dyrektorom i inspektorom budowlanym mogą zapewnić optymalną kombinację 
ulepszeń na etapie planowania, projektowania, wnoszenia i renowacji stref 
przemysłowych i osiedli mieszkaniowych, a także zachęcać ich do takich działań. 

 
Do szczegółowych regulacji Dyrektywy, odnoszących się również do budynków sektora 
publicznego, można zaliczyć: 

1) „Budynek o niemal zerowym zużyciu energii” oznacza budynek o bardzo wysokiej 
charakterystyce energetycznej. Niemal zero lub bardzo niska ilość wymaganej energii 
powinna pochodzić w bardzo wysokim stopniu z energii ze źródeł odnawialnych, 
wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu, 

2) Przy wyznaczaniu minimalnych charakterystyki energetycznej dla elementów 
budynku nie ma obowiązku określania minimalnych wymagań, które nie są opłacalne 
ekonomicznie w trakcie szacunkowego ekonomicznego cyklu życia. Ale określenie 
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wymagań musi być oparte o ramy metodologiczne przedstawione przez Komisję UE 
i uwzględniające prognozowaną przez Komisję ścieżkę cen paliw i energii, 

3) W budynkach nowych osiągnięcie minimalnych wymagań jakości energetycznej 
jeszcze przed rozpoczęciem budowy muszą być rozważone i wzięte pod uwagę 
wysokoefektywne systemy alternatywne jak: 
- zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł 

odnawialnych, 
- kogeneracja, 
- ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, szczególnie jeżeli opiera się 

całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, 
- pompy cieplne, 

4) W budynkach istniejących przy wykonywaniu ważniejszej renowacji budynków lub 
jego części winno spełnić się minimalne wymagania dotyczące charakterystyki 
energetycznej, 

5) Dla nowych i istniejących budynków winno określić się i dotrzymywać wymagań 
ogólnej charakterystyki energetycznej systemów jak: ogrzewania, ciepłej wody 
użytkowej, klimatyzacji, dużych systemów wentylacji lub kombinacji tych systemów. 
Dotyczy to odpowiedniej instalacji i właściwego zwymiarowania, regulacji i kontroli 
systemów technicznych zainstalowanych w budynkach, 

6) Do 31 grudnia 2020 roku wszystkie nowe budynki byłyby budynkami o niemal 
zerowym zużyciu energii, a po 31 grudnia 2018 roku nowe budynki zajmowane przez 
władze publiczne oraz będące ich własnością byłyby budynkami o niemal zerowym 
zużyciu energii, 

7) Państwa członkowskie ustanowią środki konieczne do utworzenia systemu 
certyfikacji w odniesieniu do charakterystyki energetycznej budynków. Winne 
zachęcić władze publiczne do wzięcia pod uwagę ich przewodniej roli i wdrażania 
zaleceń ujętych w świadectwie energetycznym, 

8) Państwa członkowskie zapewnią wydawanie świadectw charakterystyki energetycznej 
dla: 
- budynków lub modułów budynków, które są wznoszone, sprzedane lub 

wynajmowane nowemu najemcy, 
- budynków, w których całkowita powierzchnia użytkowa powyżej 500 m2 jest 

zajmowana przez władze publiczne i które są często odwiedzane przez ludność. 
W dniu 9 lipca 2015 roku próg 500 m2 obniży się do 250 m2. Świadectwo 
charakterystyki energetycznej ma być umieszczone w miejscu wyraźnym dla 
ogółu, 

9) Systemy ogrzewania o mocy powyżej 20 kW i systemy klimatyzacji o mocy powyżej 
12 kW winne być regularnie przeglądane. Systemy ogrzewania z kotłami o mocy 
użytecznej ponad 100 kW są kontrolowane co najmniej co dwa lata, dla kotłów 
gazowych okres kontroli może być przedłużony do 4 lat, 

10) Państwa członkowskie określają zasady dotyczące sankcji stosowanych w przypadku 
naruszenia przepisów krajowych przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy i podejmą 
wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich egzekwowania. 

 
 

2.7. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej z grudnia 
2010r. 
 
- Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN) ma nie tylko 

uzasadnienie w realizacji międzynarodowych zobowiązań Polski i realizacji pakietu 
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klimatyczno-energetycznego UE, ale również w umożliwieniu Polsce odegrania 
aktywnej roli w wyznaczaniu europejskich i światowych celów redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, a także w osiągnięciu porównywalnego do rozwiniętych państw 
Europy poziomu efektywności energetycznej oraz poziomu emisji na jednostkę PKB.  

 
Horyzont czasowy NPRGN sięga 2050 roku, ale ma przedstawić i wdrażać działania od zaraz, 
a które wynikają z planowania długookresowego. Program NPRGN ma mieć na względzie to, 
że UE wyznaczyła swój długookresowy cel redukcji na poziomie 80 – 95%. Założenia nie 
wyznaczają ale wskazują na potrzebę rozwinięcia w NPRGN priorytetów, kierunków 
interwencji i działań. 
Z tego wynikną szczegółowe zadania dla gmin. Przyjęcie NPRGN przez Radę Ministrów 
przewiduje się w I kw. 2012 roku. 

 
Celem głównym wg założeń NPRGN jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy 
zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju. 

 
Cele szczegółowe NPRGN to: 

- rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, 
- poprawa efektywności energetycznej, 
- poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, 
- rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, 
- zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami. 
Cel główny i szczegółowe mają być w NPRGN określone liczbowo. 
 

Program ma zawierać katalog działań, w tym podejmowanych przez władze regionalne 
i lokalne. 
Ale już teraz samorządy terytorialne mogą włączyć się w proces konsultacji społecznych 
w tworzeniu NPRGN, śledzić i wykorzystywać metodykę tworzenia NPRGN do lokalnego 
planowania zaopatrzenia w energię i programów redukcji emisji. 
 
 
2.8. Ustawa – Prawo ochrony środowiska. Tekst jednolity wg stanu prawnego 2008 r. 

 
Poniżej przedstawiono wybór  zadań i obowiązków gmin mające związek przyczynowo-
skutkowy z lokalną gospodarką energetyczną, przede wszystkim w zakresie poprawy 
jakości powietrza. Są to regulacje ustawowe jak niżej: 
1) Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki 

ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne 
programy ochrony środowiska (Art. 17). Programy uchwala odpowiednio sejmik 
województwa, rada powiatu, rada gminy (Art. 18). Programy muszą być udostępnione 
publicznie (Art. 19), również programy ochrony powietrza, 

2) Dla stref w których nastąpiło przekroczenie poziomów dopuszczalnych substancji 
w powietrzu marszałek województwa sporządza programy ochrony powietrza, 
uchwalane przez sejmik wojewódzki (Art. 91). 
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2.9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008r. 
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE) 
 

Dyrektywa CAFE w zasadzie nie zaostrza wymogów co do istniejących wartości 
dopuszczalnych dotyczących jakości powietrza. Natomiast koncentruje się na nowej 
substancji zanieczyszczającej, jaką jest pył zawieszony PM 2,5. Mając na uwadze problemy 
w krajach członkowskich co do osiągnięcia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń, głównie 
pyłu zawieszonego PM 10, kładzie nacisk na wzmocnienie istniejących przepisów. Dotyczy 
to również Polski, gdzie ilość stref, w których przekroczone są wartości dopuszczalne 
zanieczyszczeń powietrza nie maleje, a nawet rośnie.  
W zasadzie dyrektywa CAFE winna już być wprowadzona do prawa krajowego, ale czego 
jeszcze nie ma. 
Dyrektywa CAFE ustanawia środki mające na celu: 

1) zdefiniowanie i określenie celów dotyczących jakości powietrza, wyznaczonych 
w taki sposób, aby unikać, zapobiegać lub ograniczać szkodliwe oddziaływanie na 
zdrowie ludzi i środowisko jako całość; 

2) ocenę jakości powietrza w państwach członkowskich na podstawie wspólnych metod 
i kryteriów; 

3) uzyskiwanie informacji na temat jakości powietrza, pomocnych w walce 
z zanieczyszczeniami powietrza i uciążliwościami oraz w monitorowaniu 
długoterminowych trendów i poprawy stanu powietrza wynikających z realizacji 
środków krajowych i wspólnotowych; 

4) zapewnienie, że informacja na temat jakości powietrza była udostępniana 
społeczeństwu; 

5) utrzymanie jakości powietrza, tam gdzie jest ona dobra, oraz jej poprawę 
w pozostałych przypadkach; 

6) promowanie ścisłej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie 
ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. 

 
Państwa członkowskie mają wyznaczać na odpowiednich szczeblach właściwe organy 
i podmioty odpowiedzialne za: 

a) ocenę jakości powietrza; 
b) akceptację systemów pomiarowych (metod, sprzętu sieci i laboratoriów); 
c) zapewnienie właściwości pomiarów; 
d) analizę metod oceny; 
e) koordynację na swoim terytorium wspólnotowych programów zapewnienia jakości, 

opracowanych przez Komisję; 
f) współpracę z innymi państwami członkowskimi oraz Komisją. 
 

Należy przypuszczać, że w świetle dotychczasowej regulacji Ustawy o ochronie jakości 
powietrza podmiotem odpowiedzialnym za realizację powyższych obowiązków pozostaną 
samorządy wojewódzkie. 
Odnośnie Krajowego celu narażenia na działanie PM 2,5 dla ochrony zdrowia ludzkiego to 
państwa członkowskie: 
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- podejmą wszelkie niezbędne środki, które nie pociągają za sobą niewspółmiernych 
kosztów, w celu zmniejszenia narażenia na działanie PM 2,5. Krajowe cele redukcji 
winne być zgodne z wartościami jak niżej: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- gwarantują, że wskaźnik średniego narażenia na działanie na rok 2015, nie 

przekroczy stężenia ekspozycji 20 μg/m3 
- podejmą wszelkie niezbędne środki, które nie pociągają za sobą niewspółmiernych 

kosztów, w celu zapewnienia, że po 2015 roku uśrednione z pomiarów stężenie PM 
2,5 w powietrzu w danym roku kalendarzowym nie przekroczy 25 μg/m3. 

 
W dyrektywie wyróżniono konieczność opracowania i realizacji planów ochrony powietrza: 

1) W przypadku gdy w określonej strefie lub aglomeracji poziomy zawartości 
zanieczyszczeń w powietrzu jednej lub kilku substancji przekraczają wartości 
dopuszczalne lub wartości docelowe, powiększone o odpowiednie marginesy 
tolerancji, w celu dotrzymania odpowiednich wartości dopuszczalnych lub wartości 
docelowych określonych  w załącznikach XI i XIV dz. Ustawy; 

2) W przypadku gdy plany muszą zostać przygotowane lub zrealizowane w odniesieniu 
do kilku rodzajów zanieczyszczeń, państwa członkowskie w miarę potrzeb 
przygotowują i realizują zintegrowane plany ochrony powietrza obejmujące 
wszystkie przedmiotowe zanieczyszczenia; 

3) W przypadku gdy w określonej strefie lub aglomeracji istnieje zagrożenie, że 
poziomy zanieczyszczeń w powietrzu przekroczą jeden lub kilka progów 
alarmowych,  o których mowa w załączniku XII, państwa członkowskie opracowują 
plany określające krótkoterminowe działania, podejmowane w celu ograniczenia 
zagrożenia lub skrócenia czasu występowania przekroczenia. W przypadku, gdy to 
zagrożenie dotyczy co najmniej jednej wartości dopuszczalnej lub wartości docelowej 
określonej w załącznikach VII, XI i XIV, państwa członkowskie mogą w miarę 
potrzeby sporządzać plany działań krótkoterminowych; 

4) Plany działań krótkoterminowych, o których mowa w pkt. 3, mogą, w zależności od 
indywidualnych przypadków obejmować skuteczne działania niezbędne do 
kontrolowania i, w razie konieczności, ograniczania działalności, która przyczynia się 
do wystąpienia ryzyka przekroczenia wartości dopuszczalnych lub docelowych, lub 
progów alarmowych. Plany te mogą obejmować środki w odniesieniu do ruchu 
drogowego, prac budowlanych, statków na kotwicy oraz wykorzystywania zakładów 
i produktów przemysłowych oraz ogrzewania domowego. W ramach tych planów 
można również rozważać konkretne środki służące ochronie wrażliwych grup 
ludności, w tym dzieci; 

5) Po sporządzeniu planu działań krótkoterminowych państwa członkowskie 
udostępniają je i informują odpowiednie organizacje, takie jak organizacje ochrony 

Krajowy cel redukcji narażenia w odniesieniu do AE 
w roku 2010 

Rok osiągnięcia celu 
redukcji narażenia 

Stężenie wyjściowe 
wyrażone w μg/m3 Cel redukcji w procentach 2020 

<8,5 = 8,5 0% 
>8,5 - <13 10% 
= 13 - <18 15% 
= 18 - <22 20% 

≥ 22 Wszelkie odpowiednie 
środki osiągnięcia 

18:g/m3 
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środowiska, organizacje konsumenckie oraz organizacje reprezentujące interesy 
wrażliwych grup ludności, inne właściwe instytucje zajmujące się ochroną zdrowia 
i odpowiednie federacje przemysłowe, zarówno o wynikach swoich badań w zakresie 
w zakresie wykonalności i zakresie poszczególnych planów działań 
krótkoterminowych, jak i informują o ich wdrożeniu. 

 
Istotnym obowiązkiem jest upublicznienie informacji o jakości powietrza, bowiem w myśl 
ustawy → państwa członkowskie zapewniają, aby zarówno opinia społeczna, jak 
i odpowiednie organizacje, takie jak organizacje ochrony środowiska, organizacje 
konsumenckie oraz organizacje reprezentujące interesy wrażliwych grup ludności, inne 
odpowiednie jednostki zajmujące się ochroną zdrowia oraz odpowiednie federacje 
przemysłowe były odpowiednio i na czas informowane: 

a) o jakości powietrza, 
b) o decyzjach odraczających, 
c) o wszystkich zwolnieniach, 
d) o planach ochrony jakości powietrza, oraz o programach. 
 

Informacje udostępnia się bezpłatnie poprzez jakiekolwiek ogólnie dostępne media, w tym 
internet lub inne stosowne środki komunikacji społecznej, z uwzględnieniem przepisów 
dyrektywy 2007/2/WE. 

 
Nie przestrzeganie wymogów dyrektywy objęte jest sankcjami, bowiem państwa 
członkowskie określą system kar nakładanych w przypadku naruszenia przepisów krajowych 
przyjętych na podstawie tej dyrektywy. 

 
 
2.10. Porozumienie Między Burmistrzami. Covenant of Mayers 
 
Zadania gmin wynikające z Porozumienia Między Burmistrzami wynikają z zobowiązań 
wynikających z dobrowolnego przystąpienia gminy do Porozumienia. 
Unia Europejska, przyjmując w dniu 9 marca 2007r pakiet klimatyczno-energetyczny 
„3 x 20”, tworzy mechanizmy wykonawcze w formie i w zakresie „Planu działania Unii 
Europejskiej na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału”. 
Porozumienie Między Burmistrzami – Covenant of Mayers uważane jest jak działanie 
pierwszoplanowe. 
Porozumienie wychodzi ze stanowiska, że: 

- władze lokalne i regionalne ponoszą wspólną odpowiedzialność z władzami 
krajowymi za walkę z globalnym ociepleniem, 

- miasta przyczyniają się bezpośrednio i pośrednio (poprzez produkty i usługi z których 
korzystają ich obywatele) do ponad połowy emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z wykorzystania energii koniecznej na potrzeby ludzkiej działalności, 

- konieczne jest aby władze lokalne i regionalne jako jednostki administracyjne 
najbliższe obywatelom, inicjowały odpowiednie działania i dawały przykład. 

 
Mają to na uwadze, władze lokalne i regionalne w całej Europie, przystępując do 
Porozumienia, ograniczą emisję zanieczyszczeń powodujących globalne ocieplenie poprzez 
wprowadzenie programów efektywności energetycznej, zrównoważonej mobilności 
w mieście, oraz wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 
Burmistrzowie (prezydenci, burmistrzowie, wójtowie), w imieniu gmin, zobowiązują się do: 
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1) osiągnąć lub wykroczyć poza cele wyznaczone dla UE do roku 2020 poprzez 
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w podległych nim jednostkach terytorialnych 
o co najmniej 20%, dzięki wdrożeniu planu działań na rzecz zrównoważonej energii 
w dziedzinach wchodzących w zakres ich kompetencji; zobowiązanie takie oraz plan 
działań zostaną ratyfikowane w drodze odpowiednich procedur; 

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

3) przedstawić plan działań na rzecz zrównoważonej energii w ciągu roku po oficjalnym 
przystąpieniu przez każdego z nas do niniejszego Porozumienia między burmistrzami; 

4) przystosować struktury miejskie, w tym zapewnić wystarczające zasoby ludzkie, by 
podjąć niezbędne działania; 

5) zmobilizować społeczeństwo obywatelskie na podlegających nam obszarach 
geograficznych do udziału w opracowaniu planu działań, określeniu strategii 
i środków koniecznych do wdrożenia i zrealizowania jego celów – każda jednostka 
terytorialna opracuje plan i prześle go do Sekretariatu Porozumienia w ciągu roku od 
przystąpienia do Porozumienia; 

6) przedstawiać co najmniej raz na dwa lata sprawozdania z wdrażania służące ocenie, 
monitorowaniu i weryfikacji celów; 

7) dzielić się swoimi doświadczeniami i fachową wiedzą z innymi jednostkami 
terytorialnymi; 

8) organizować Dni Energii oraz Dni Porozumienia Miast we współpracy z Komisją 
Europejską i innymi zainteresowanymi stronami, co umożliwi obywatelom 
bezpośrednie skorzystanie z możliwości i czerpanie korzyści wynikających z bardziej 
racjonalnego wykorzystania energii, a także pozwoli na regularne informowanie 
lokalnych środków przekazu o postępach w realizacji planu działań; 

9) aktywnie uczestniczyć w corocznej Konferencji Burmistrzów UE na rzecz 
Zrównoważonej Energii dla Europy; 

10) rozpowszechniać przesłanie zawarte w Porozumieniu na właściwych forach, 
a zwłaszcza zachęcać innych burmistrzów do przystąpienia do Porozumienia; 

11) uznać fakt, że nasze członkostwo w Porozumieniu ustaje – po pisemnym 
powiadomieniu przez Sekretariat Porozumienia – w wypadku gdy: 
- nie przedstawimy planu działań na rzecz zrównoważonej energii w ciągu roku po 

przystąpieniu do Porozumienia, 
- nie spełnimy ogólnego celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla wyznaczonego 

w planie działania z uwagi na całkowite niewdrożenie bądź niedostateczne 
wdrożenie planu, 

- nie przedstawimy sprawozdania w ciągu dwóch kolejnych okresów 
sprawozdawczych. 

 
Jednym z najważniejszych zadań jest opracowanie i realizacja Planu Działań na rzecz 
Zrównoważonej Energii – Sustainable Energy Action Plans (SEAP). 
Instytut Energii UE (IRC) opracował metody i narzędzia dla opracowania i wdrożenia planów 
SEAP, obejmujące: 
- istniejące metody i narzędzia dla opracowania i wdrożenia planów SEAP przez miasta, 
- istniejące metody i narzędzia dla opracowania/inwentaryzacji bazowej emisji CO2 na 

poziomie miasta. 
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3. METODY I PROCEDURY OPRACOWANIA PLANÓW ZAOPATRZENIA 
GMINY W ENERGIĘ W ASPEKCIE REALIZACJI CELÓW PAKIETU 
KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ. 

 
3.1. Uwarunkowania i założenia do nowego standardu planowania energetycznego 
w gminach. 
 
Dotychczasowy zakres planowania energetycznego w gminach określony jest Ustawą – 
Prawo energetyczne, jak przedstawiono w pkt. 1.1 niniejszego opracowania. 
Cel i wstępne założenia nowego standardu przedstawiono w poradniku „Praktyczne aspekty 
planowania energetycznego w gminach” opracowanego przez FEWE i wydrukowanego 
w czerwcu 2010r. Było to spowodowane tym, by kierunku rozwoju nowego standardu 
planowania dotarły jak najszybciej do gmin i cząstkowe wyniki prac tego projektu były 
możliwie jak najwcześniej i jak najszybciej rozpowszechniane. 
Dla przejrzystości i całości tego opracowania niektóre treści poradnika jak wyżej są 
powtórzone. 
Dyskusję na temat potrzeby opracowania nowego standardu planowania energetycznego 
można zacząć od tego – czy planowanie energetyczne w gminie to przymus ustawowy, czy 
korzyść w rozwoju społecznym i gospodarczym gminy? 
 
Planowanie energetyczne w gminie należy postrzegać nie tyle jako obowiązek prawny – co 
nie zawsze jest akceptowane, jeżeli mamy coś robić pod przymusem – ale jako spełnienie roli 
gospodarza energią na rzecz lokalnych podmiotów gospodarczych i społeczeństwa. 
Dynamiczny rozwój technologiczny i ekonomiczny po stronie wytwarzania i użytkowania 
energii daje możliwość tworzenia wielu ścieżek – zestawu opcji zaspokojenia 
zapotrzebowania na energię w gminie.  
Ten rozwój pozwala nie tylko na bezpieczne i efektywne zaspokojenie zaopatrzenia w energię 
przez duże zewnętrzne i scentralizowane wewnętrzne źródła wytwarzania energii i sieci 
energetyczne, ale tworzenie lokalnej zdecentralizowanej energetyki, wykorzystującej 
miejscowe zasoby energii (w tym odnawialne) oraz potencjał efektywności energetycznej. 
Sam rynek energii nie rozwiąże za gminę sprawy zrównoważonego gospodarowania energią, 
potrzebny jest planista – gmina, jako lokalny regulator rynku energii na swoim obszarze  
i twórca lokalnego „ładu energetycznego”. 
W organizacji i planowaniu zaopatrzenia w energię lokalny planista – gmina ma pewne pole 
wyboru, co prowadzić może do najbardziej korzystnych rozwiązań dla danej gminy. 
 
Planowanie energetyczne określa więc politykę energetyczną gminy, która wspólnie  
z polityką energetyczną państwa wprowadza zasady rozwoju lokalnego rynku niezbędne dla 
osiągnięcia „ładu energetycznego”: 
 zasada zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w odniesieniu do 

systemu energetycznego; 
 zasada dążenia do konkurencyjnego rynku energii; 
 zasada zapewnienia swobodnego dostępu użytkowników (indywidualnych i zbiorowych) 

do poszczególnych nośników energii, lecz regulowanego ze względów technicznych, 
społecznych, ekonomicznych itp.; 

 zasada zapewnienia bezpiecznych, niezawodnych i odpowiedniej jakości dostaw energii; 
 zasada wyboru dostawców energii według uznania użytkowników, tam gdzie to jest 

możliwe, 
 zasada zintegrowania planów i współdziałania pomiędzy wytwórcami (dostawcami) 

energii a jej odbiorcami (użytkownikami) w celu ograniczenia kosztów wytwarzania 
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energii z jednej strony oraz wydatków na energię z drugiej (przy zastosowaniu takich 
narzędzi jak zarządzanie podażą – SSM, zarządzanie popytem – DSM, planowanie 
według najmniejszych kosztów – LCP), 

 zasada ograniczenia negatywnego wpływu gospodarki energetycznej gminy na 
środowisko przyrodnicze i klimat. 
 

Dobre plany energetyczne gminy mogą dostarczyć wymiernych korzyści lokalnej gospodarce 
i społeczności. Do ważniejszych korzyści wynikających z planowania można zaliczyć: 
1) zapewnienie modernizacji i budowy infrastruktury energetycznej gminy pod potrzeby 

rozwoju społeczno-gospodarczego i zmniejszenie kosztów odbiorców za przyłączenie się 
do sieci energetycznych; 

2) identyfikacja lokalnych priorytetów i budowa programów do realizacji tych priorytetów 
np. w zakresie bezpieczeństwa i jakości zaopatrzenia w energię, poprawy jakości 
powietrza, zmniejszenia kosztów zaopatrzenia w energię przez efektywne wykorzystanie 
energii itp.; 

3) łatwiejszy dostęp i korzystniejsze warunki dofinansowania programów gminy i lokalnych 
podmiotów funduszy pomocowych (unijnych i krajowych) z tytułu większej 
wiarygodności i udokumentowania potrzeb w planie energetycznym gminy; 

4) uzasadniony, możliwie najniższy koszt zaopatrzenia energii z wyboru najkorzystniejszej 
opcji pokrycia zapotrzebowania na energię; 

5) stymulowanie rozwoju lokalnego rynku pracy i zwiększenia zatrudnienia przez wybór 
opcji zorientowanych na lokalną energetykę, wykorzystanie lokalnych zasobów energii 
i racjonalizacja użytkowania energii; 

6) uzyskanie dobrej jakości powietrza przez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z lokalnych 
systemów energetycznych i dysponowanie przyjazną dla środowiska i biznesu 
infrastrukturą energetyczną, co przyciągać może nowych inwestorów i mieszkańców; 

7) uzyskanie poprzez plan dobrego sposobu do komunikowania się ze społeczeństwem  
i uzyskania społecznej akceptacji dla rozwoju systemów energetycznych szczególnie  
w aspekcie rysującej się trwałej tendencji drożejących cen paliw i energii. Wiarygodne 
analizy i informacje prezentowane gospodarce i społeczeństwu zyskać mogą większe 
zrozumienie dla kierunków rozwoju lokalnej polityki energetycznej; 

8) dobry wizerunek i promocja gminy w UE i kraju przez plany energetyczne zorientowane 
na zrównoważony rozwój i ochronę klimatu ziemi. 
 

Założeniem generalnym nowego standardu planowania energetycznego w gminie jest 
planowanie przez cele a nie od razu przez działania, które mogą ale nie muszą się mieścić 
w ścieżce dochodzenia do celów. 
Mając na uwadze włączenie się gmin do realizacji celów polityki klimatyczno-energetycznej 
UE i celów polityki energetycznej Polski do 2030r, dążenie do realizacji celów „3 x 20%” UE 
(20% poprawa efektywności energetycznej, 20$ redukcji CO2, 15% udział OZE do 2020 roku 
dla Polski) jest założeniem proponowanego standardu planowania energetycznego w gminie. 
 
 
3.2. Poprawność metodyczna planowania. Logiczna sekwencja w planowaniu 
energetycznym: misja – wizja – strategia – plan – programy wykonawcze 
 
Planowanie energetyczne nie jest celem samym w sobie. Ma zapewnić i sprzyjać rozwojowi 
społeczno-gospodarczemu gminy. Nie może być w sprzeczności z uwarunkowaniami 
zewnętrznymi, w tym również globalnymi. Uwarunkowania globalne są punktem wyjścia do 
budowy dokumentów planistycznych nawet na poziomie lokalnym w związku z: 
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- ograniczonością zasobów, w tym paliw kopalnych, 
- określona zdolnością środowiska do absorpcji zanieczyszczeń i potrzebami zapewnienia 

wysokiej jakości życia. 
 

Z jednej strony planowanie energetyczne jest rozwinięciem strategii rozwoju gminy 
w zakresie lokalnej gospodarki energetycznej oraz znalezieniem miejsca w sekwencji: misja – 
wizja – strategia – plan – programy wykonawcze. Z drugiej strony strukturę planowania 
energetycznego wyznaczają regulacje prawne w Ustawie – Prawo energetyczne. Te dwie 
opcje można idealnie ze sobą pogodzić, co zostanie dalej przedstawione w niniejszym 
poradniku. 

 
Misja 
Strategie rozwoju miast i gmin w Polsce najczęściej wychodzą z misji określającej cele 
rozwoju społeczno-gospodarczego (Przykład strategii dla miasta o liczbie mieszkańców 
powyżej 300 tys. W odniesieniu do energii i środowiska): 
- miasto stawia na zrównoważony rozwój, w tym również gospodarki energetycznej, 
- preferowany jest rozwój gospodarki o dużej wartości dodanej i rozwojem tych sektorów, 

które są mniej energochłonne, 
- atrakcyjność miasta ma zwiększać dążenie do czystego środowiska i rozwoju kulturalno-

społecznego, jako zachętę do rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania inwestorów  
z zewnątrz, 

- ekologiczne bezpieczeństwo to zdrowe warunki życia dla mieszkańców, 
- metropolitalność miasta to wyzwanie dla prezentowania i funkcjonowania miasta jako 

lidera dla innych miast metropolii. 
 

Dlatego też misja gminy w zakresie kształtowania lokalnej gospodarki energetycznej można 
przedstawić jako: 
 
Miasto/gmina przyjaznej ekonomicznie i środowiskowo energii dla gospodarki 
i społeczeństwa, kierujące się zasadą zrównoważonego rozwoju systemów 
energetycznych 

 
 
Wizja 
Wizja winna być przewodnikiem dla rozwoju lokalnych systemów energetycznych poprzez: 
- postępowanie zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, to jest integrowanie działań 

politycznych, gospodarczych i społecznych na poziomie lokalnym z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania 
podstawowych potrzeb energetycznych gospodarki i społeczności zarówno dla 
współczesnych, jak i przyszłych pokoleń, 

- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla pokrycia bieżącego 
i perspektywistycznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, 

- zaspokajanie potrzeb energetycznych miasta po możliwie najmniejszych kosztach, to jest 
równoważenia opcji wytwarzania – użytkowania energii w bilansowaniu potrzeb 
energetycznych, 

- zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego, w tym przez systemy energetyczne, do 
poziomu co najmniej dotrzymania obecnych i przyszłych standardów środowiska, w tym 
przede wszystkim jakości powietrza. 
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W tym miejscu musimy przypomnieć, że systemy energetyczne, to nie tylko strona 
wytwarzania i dystrybucji energii, ale również jej użytkowania. Służą one zaspokajaniu usług 
energetycznych gospodarki i społeczeństwa jak: ciepło grzewcze, ciepła woda użytkowa, 
ciepło technologiczne, oświetlenie, napędy itp. 
 
Wizję lokalnych systemów energetycznych można określić jako: 
- technicznie i ekonomicznie uzasadniony poziom bezpieczeństwa – ciągłość zasilania 

odbiorców paliw i energii oraz dostępność odbiorców do systemów energetycznych, czyli 
powszechny dostęp do energii elektrycznej, gazu i ciepła sieciowego na zasadzie ewolucji 
od stanu obecnego do uzasadnionego rozdziału systemów w poszczególnych strefach 
miasta. Zalecany jest rozwój zdecentralizowanych systemów energetycznych 
w symbiozie z centralnymi systemami sieciowych nośników energii; 

- koszty zaopatrzenia w paliwa i energię odbiorców utrzymane na w miarę stałym poziomie 
z uwzględnieniem maksymalnego wykorzystania ekonomicznych opcji efektywności 
energetycznej i odnawialnych źródeł energii (przy dofinansowaniu z potencjalnych źródeł 
pomocowych), 

- niskie oddziaływanie na środowisko, czyste środowisko, dobra jakość powietrza. Rozwój 
„czystych technologii” wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, eliminowanie emisji  
z tzw. niskich źródeł, tam gdzie uzasadnione jest zastępowanie bezpośredniego zużycia 
paliw stałych na rzecz gazu ziemnego, ciepła sieciowego i odnawialnych źródeł energii. 

 
Strategia 
Strategia energetyczna gminy ma określić realizację wizji, wychodząc od stanu obecnego,  
i przyjąć strategiczne kierunki działań w długim horyzoncie czasu (co najmniej na następne 
25 lat). 
Generalny cel strategiczny można przyjąć za celem ogólnym zrównoważonego rozwoju:  
 
Postępowanie według konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju, to jest 
równoprawnego traktowania aspektów społecznych, gospodarczych, przestrzennych 
i ekologicznych w ramach dostępnych obecnemu i następnym pokoleniom zasobów oraz 
możliwości neutralizacji zanieczyszczeń środowiska bez jego degradacji przy 
zapewnieniu sprawnego funkcjonowania globalnych systemów podtrzymujących życie 
na Ziemi (np. klimat globalny). 

 
 
Cele 
Polityka energetyczna Unii Europejskiej i kraju, a szczególnie pakiet klimatyczno-
energetyczny UE „3 x 20” i projekt nowej polityki energetycznej wskazuje na szczegółowe 
cele, które mogą być przeniesione na poziom gminy. 
 
Stąd cząstkowe cele energetyczne dla strategii rozwoju lokalnej gospodarki 
energetycznej systemów energetycznych można przyjąć jako: 
- w zakresie efektywności energetycznej 

o Cel: dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego 
i zaspokajania potrzeb społeczeństwa, tj. rozwoju gospodarczo-społecznego 
miasta/gminy do 2030 roku następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię 
pierwotną i finalną. 

- w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) 
o Cel: maksymalne, ale uzasadnione technicznie i ekonomicznie wykorzystanie energii 

ze źródeł odnawialnych, w aspekcie osiągnięcia krajowego celu 15%. 
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- w zakresie poprawy jakości powietrza 
o Cel: doprowadzenie jakości powietrza do poziomu co najmniej osiągnięcia 

dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza (w tym przede wszystkim pyłów 
PM 10 i PM 2,5 oraz tlenków azotu) w możliwie krótkim okresie czasu. 

- w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych 
o Cel: osiągnięcie 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych ze źródeł emisji 

zlokalizowanych na terytorium miasta w 2020 r. w stosunku do 2005 r. oraz 
odpowiednio 30% redukcji gazów cieplarnianych w 2030 roku. 

 
Wykonalność i efektywność osiągnięcia tych celów winna być oparta na ocenie scenariuszy 
ścieżek dojścia do tych celów, biorąc pod uwagę: 
 wybór nośników energii, 
 technologii wytwarzania i dystrybucji energii, 
 technologii użytkowania energii, 
 centralnej i rozproszonej generacji energii elektrycznej i ciepła, 
 wykorzystania lokalnych zasobów energii. 

Wybór i przyjęcie scenariusza daje podstawę do określenia strategii rozwoju lokalnej 
gospodarki energetycznej. 
 
Nie oznacza to, że gmina sztywno musi przyjąć cele pakietu UE i polityki państwa (20% 
redukcja CO2, 15% udział OZE, 20% poprawę efektywności energetycznej). W zależności od 
wielkości potencjału i jego efektywności ekonomicznej w danej gminie, wielkość celów 
poprawy efektywności energetycznej, udziału OZE i redukcji gazów cieplarnianych może być 
większa lub mniejsza od wskazanych powyżej. 
Kryterium mogą być całkowite skutki/efekty rekomendowanego scenariusza zaopatrzenia 
gminy w energię, wpływające na rozwój społeczno-gospodarczy gminy. Pod tym względem 
szczególną rolę może w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy odegra energetyka 
rozproszona, tworząca lokalne miejsca pracy, wpływy z podatków i lokalny rozwój kultury 
technicznej i innowacyjności. 
 
 
3.3. Dwa filary planowania: budowa strategii i polityki oraz realizacja – plany  
i programy 
 
Ustawowy obowiązek tworzenia założeń do planu i planu zaopatrzenia gminy w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe, w świetle dotychczasowych doświadczeń realizacji tego 
zadania skoncentrował uwagę w wielu gminach na formalnym spełnieniu tego obowiązku. 
Głównym celem planowania energetycznego w gminach było ocena i zapewnienie 
bezpieczeństwa dostaw energii dla gospodarki i społeczeństwa teraz i w najbliższej 
przyszłości.  
W myśl istniejącej ustawowej struktury założeń i planu budowa tych dokumentów zaczynała 
się od diagnozy i potencjalnych działań. Nie zawsze było wiadomo czy rzeczywiście działania 
reprezentują spójną potrzebną gminie strategię i politykę rozwoju lokalnej energetyki. 
Wcześniej przed planowaniem gminy najczęściej takiej strategii i polityki nie tworzyły. 
Intencją proponowanego, nowego standardu planowania energetycznego jest to, by w samym 
procesie planowania energetycznego tworzyć i aktualizować strategię energetyczną gminy, 
a następnie realizować strategię i politykę przez plany działania i programy wykonawcze. 
Takie spojrzenie na planowanie energetyczne jest konieczne z uwagi na: 
- konieczność wyboru celów, w tym celów polityki klimatyczno-energetycznej UE i kraju, 
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- spójność ze strategią i polityką społeczno-gospodarczą, w tym uwzględnienie sprzężenia 
– na ile strategia i polityka może stymulować rozwój społeczno-gospodarczy gminy. 

 
Ustawy: Prawo energetyczne i Prawo ekologiczne określają otoczenie i powiązania pomiędzy 
dokumentami planistycznymi gminy. Na Rys. 1. przedstawiono takie związki dla założeń do 
planu i planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 
 

 
Rys. 1. Powiązania między poszczególnymi dokumentami planistycznymi gminy 
 
Punktem wyjścia dla proponowanego standardu lokalnego planowania energetycznego ma 
być to, że z jednej strony wspierać ma rozwój gospodarczo-społeczny miasta, z drugiej strony 
zapewnić realizację polityki energetycznej państwa, dostosowaną do potrzeb i warunków 
lokalnych. 
Planowanie z natury rzeczy jest ukierunkowane na przyszłość i należy założyć, że 
funkcjonowanie gospodarki energetycznej miasta będzie w przyszłości istotnie różne od 
panujących w chwili sporządzania planu. Stąd należy przyjąć taki standard opracowania 
założeń i planów, którego struktura adekwatna jest do systemowych metod procesu 
planowania i etapowania działań planistycznych. Dlatego też proponuje się przyjęcie nowego 
standardu planowania energetycznego miasta, którego cechy są następujące: 
 
1. po pierwsze - dwa ustawowe (Ustawa – Prawo energetyczne) etapy planowania: założenia 
do planu i plan potraktować jako całościowy proces planowania. Pierwszy – założenia do 
planu – mają określić politykę i strategię energetyczną miasta, to jest określić sposób 
postępowania jaki miasto przyjmie, by osiągnąć cele jakie miasto postawi dla rozwoju swojej 
gospodarki energetycznej. Drugi etap – sam plan – ma określić konkretne działania, jako 
narzędzie do realizacji polityki i strategii energetycznej miasta; 
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ZPZE

SEAP
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energię
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2. po drugie – założenia do planu – jako sformułowanie polityki i strategii energetycznej 
miasta, to określenie celów – co chce miasto osiągnąć przez plan energetyczny i jakie są 
warunki i możliwości osiągnięcia tych celów. Czyli podejście nakierowane na cele, a nie 
z góry na działania, jak to jest w standardzie planowania wg Ustawy – Prawo energetyczne.  
W związku z tym proponuje się następującą strukturę opracowania „założeń do planu”: 
- ocena przyszłych warunków działania i wyznaczenie celów ogólnych, 
- sformułowanie celów szczegółowych, wychodząc z diagnozy stanu istniejącego, prognoz 

zapotrzebowania na energię i dokonując oceny do jakiego stopnia realizacji 
poszczególnych aspektów celu ogólnego należy dążyć, 

- sformułowanie wariantowych scenariuszy/programów zmierzających do realizacji celów 
szczegółowych i ich ocena porównawcza (analizy ekonomiczne, środowiskowe, 
gospodarcze i społeczne), 

- wybór scenariusza/sposobu osiągnięcia celów i określenie założeń do szczegółowych 
programów wykonawczych, 

- określenie sposobu monitorowania realizacji założeń (organizacja i kompetencje 
zarządzania energią i środowiskiem, w mieście zestaw wskaźników monitoringu, 
platforma współpracy z głównymi aktorami lokalnej polityki energetycznej) oraz sposobu 
weryfikacji i aktualizacji założeń. 

Kluczowym elementem proponowanego standardu jest ocena możliwości realizacji celów 
i ich wybór. Tworzenie założeń i planów energetycznych gmin powinno wyjść nie od działań, 
na które kieruje explicite Ustawa – Prawo energetyczne, a od celów jakie gmina przez plan 
zamierza osiągnąć. 
 
(1) Cele polityczne i promocyjne: 

 Włączenie się w realizację polityki klimatyczno-energetycznej UE i Kraju przez 
przymierzenie się do celów 3x20%, w warunkach polskich do: 20% redukcji CO2 
(GC), 15% udziału OZE, 20% wzrostu efektywności energetycznej do 2020 roku, 

 Współpracę międzynarodową, np. w ramach Stowarzyszenia Burmistrzów UE 
(Covenant of Mayers – obecnie 1700 miast) i przystąpienie do opracowania Planu 
Działania na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) zmierzającego do 20% redukcji 
CO2 w 2020 roku. 

(2) Cele lokalnej energetyki: 
 Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii dla gospodarki i społeczeństwa, 
 Zintegrowany rozwój energetyki (strona wytwarzania, dystrybucji i użytkowania 

energii) prowadzący do możliwie najniższych kosztów pokrycia zapotrzebowania na 
energię, 

(3) Cele gospodarczo-społeczne: 
 Minimalizowanie negatywnego oddziaływania energetyki na zdrowie mieszkańców  

i środowisko, w tym przede wszystkim poprawa jakości powietrza, 
 Rozwój społeczno-gospodarczy gminy, np. wg głównych celów Strategii Unii 

Europejskiej do 2020 jak: zatrudnienie, badania i innowacje, zmiany klimatu 
i energia, edukacja, zwalczanie ubóstwa energetycznego, zwiększający się udział 
zdecentralizowanej energii w zaopatrzeniu gminy w energię oraz wykorzystanie 
lokalnych i regionalnych zasobów energii w tym OZE, 

 Gmina jako przykład, inicjator i stymulator zrównoważonej energii. 
Stąd gmina ma pole do wyboru własnych celów, przede wszystkim tych, które wspierać będą 
strategię rozwoju społecznego gminy: zwiększenie zatrudnienia, większe wpływy z lokalnych 
podatków do budżetu, poprawa warunków zdrowotnych, rozwój innowacyjności, partnerstwo 
w realizacji zadań, komunikacja i wzrost świadomości społeczeństwa, rozwój infrastruktury 
energetycznej pod inwestycje itp. 
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FAZA OPRACOWANIA ZAŁOŻEŃ DO PLANU 
OPRACOWANIE STRATEGII I POLITYKI ENERGETYCZNEJ GMINY 

A  B  C  D  E 

Cele lokalne  Scenariusze  
Ocena możliwości 

(potencjał) realizacji 
celów 

 
Zdefiniowanie 

polityki strategii 
energetycznej gminy 

 Programy 
wykonawcze 

 Adaptacja celów 
unii i polityki 
energetycznej 
państwa;  

 Redukcja CO2 
o 20%, 

 Udział OZE na 
poziomie 15%, 

 Poprawa 
efektywności 
energetycznej 
o 20% 

 Lokalna 
energetyka 
motorem rozwoju 
społeczno-
gospodarczego: 
zwiększenie 
zatrudnienia, 
większe podatki 
do budżetu, wzrost 
świadomości 
społeczeństwa itp. 

⇒

 BAU – biznes jak 
zwykle 

 Scenariusz 1 
 Scenariusz 2 

⇒

Kryteria: 
 Bezpieczeństwa 

energetycznego 
 Bezpieczeństwa 

ekologicznego, 
w tym np. 
osiągnięcia 
standardów 
jakości powietrza, 

 Kosztów 
zaopatrzenia 
gminy w paliwa 
i energię, 

 Wpływy 
z podatków do 
budżetu gminy 

⇒

Merytorycznie: 
 Cele i strategia 
 Założenia do 

programów 
wykonawczych 

 
Organizacyjnie: 
 Upublicznienie 
 Konsultacje 

fachowe i 
społeczne 

 Przyjęcie przez 
Zarząd Gminy 

 Uchwalenie przez 
Radę Gminy 

⇒

Instytucje: 
 Gminy 
 Przedsiębiorstw 

energetycznych 
 Podmiotów gminy 

 
Systemy i technologie: 
 Scentralizowane 
 Zdecentralizowane 

 
Dodatkowe kryteria 
oceny: 
 Lokalne miejsca 

pracy 
 Rozwój lokalnych 

firm 
 Skutki dla 

budżetów gminy 

 
 
    WERYFIKACJA CELÓW 
Rys. 2. Schemat procesu planowania energetycznego w gminach 
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FAZA OPRACOWANIA PLANU 

PLANY I PROGRAMY REALIZACYJNE  REALIZACJA ZAŁOŻEŃ I PLANU 

F  G  H  I  J 
Plany działań 

realizacji 
programów 

 Plan zaopatrzenia 
gminy w energię  Monitorowanie 

realizacji planu  Raportowanie i 
ocena realizacji  

Założenia do 
aktualizacji założeń 

i planu 
    
    

Gminy i innych 
podmiotów 
w zakresie: 
 Wytwarzania i 

przesyłania 
energii 

 Użytkowania 
energii: gminy, 
związków 
mieszkaniowych, 
przemysłu, 
transportu 
i innych 

 
Rodzajowe: 
 Zarządzanie i 

organizacja 
 Inwestycje 
 Edukacja 
 Informacja  
 i komunikacja 

⇒ 

Merytorycznie: 
 Koordynacja 

planów przez 
gminę 

 Uzgodnienia 
z podmiotami, 
głównie z 
przedsiębiorstwa
mi 
energetycznymi 

 Przyjęcie 
instrumentów 
realizacji planu 
przez gminę 

 
Organizacyjnie 
 Upublicznienie 
 Zebranie opinii 
 Przyjęcie przez 

Zarząd Gminy 
 Uchwalenie przez 

Radę Gminy 

⇒

Poziom odniesienia: 
 Wskaźniki 

monitoringu 
wyszczególnione 
w instrumentach 
planu 

 Benchmarking 
gmin 

 
Rodzaje monitoringu: 
 Realizacja 

przedsięwzięć 
 Realizacja celów 
 Skutki dla gminy, 

gospodarki 
i społeczeństwa 

⇒

Czynności: 
 Wydawanie 

raportów 
rocznych przez 
gminę 

 Informacja dla 
Zarządu i Rady 
Gminy 

 Spotkania i 
dyskusje na 
Komitecie/Radzie 
Energetycznej 
Gminy 

 Upublicznienie 
⇒

Ocena konieczności 
zmian: 
 Bieżące korekty 

w ramach 
istniejących 
dokumentów 

 Potrzeby 
aktualizacji 
planów 

 Potrzeby 
aktualizacji 
założeń /polityki 
i strategii 

 
E, A  

               G, E, A, 
Rys. 2. d.c. Schemat procesu planowania energetycznego w gminach           
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Na Rys. 2 zaproponowano schemat działań procesu planowania energetycznego w gminie, 
z wyróżnieniem następujących faz: 

 opracowania założeń do planu zaopatrzenia gminy w energię – czyli etap 
opracowania strategii i polityki energetycznej gminy 

 opracowania planu energetycznego gminy 
 realizacji planu energetycznego gminy 

zaczynając od postawienia celów, a kończąc na założeniach do aktualizacji założeń i planu. 
W prezentowanym schemacie (Rys. 2) cele lokalnej energetyki jak bezpieczeństwo 
energetyczne, ekologiczne i koszty zaopatrzenia przesunięto do kryteriów, gdyż każdy ze 
scenariuszy winien zapewnić określony niezbędny poziom bezpieczeństwa energetycznego 
i ekologicznego. 
 
 
4.  MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA NOWEGO STANDARDU – MODELU STRATEGII 
     I PLANÓW ENERGETYCZNYCH GMINY 
 
4.1. Istniejąca regulacja prawna – Ustawa Prawo energetyczne 
 
Przy dobrej woli gminy i dobrym sformułowaniu zadań dla wykonawców założeń do planu 
zaopatrzenia gminy w energię gmina może sporządzić, uchwalić i realizować założenia do 
planu bez kolizji z istniejącą ustawowo strukturą założeń do planu zaopatrzenia gminy 
w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe. 
Można zachować redakcję założeń według struktury ustawowej – może tego wymagać 
opiniujący założenia do planu – Urząd Marszałkowski, chociaż jego negatywna opinia  nie 
ma prawnie charakteru wiążącego – ale włożyć w nią układ i treści odpowiadające nowemu 
standardowi. 
Ilustruje to matryca jak w tabeli 1, przedstawiająca związki między ustawową strukturą 
a strukturą proponowanego standardu założeń do planu. 
 
Tabela 1. Tabela koordynacyjna ustawowego i proponowanego standardu założeń do planu 

 
 
 

Standard Ustawy PE 
 

 
 

 
 
Proponowany Standard* 

 

Ocena stanu 
aktualnego i 
przewidy-
wanych 
zmian 

zapotrzebowa
nia na ciepło, 

energię 
elektryczną 

i paliwa 
gazowe 

Przedsięwzięcia 
racjonalizujące 
użytkowanie 

ciepła, energii 
elektrycznej 

i paliw 
gazowych 

Możliwości wykorzystania 
istniejących nadwyżek 

i lokalnych zasobów energii 
z uwzględnieniem energii 

elektrycznej i ciepła 
wytwarzanych 

w odnawialnych źródłach 
energii, energii elektrycznej 

i  ciepła wytwarzanych 
w kogeneracji oraz 

zagospodarowania ciepła 
odpadowego z instalacji 

przemysłowych 

Zakres 
współpracy 

z innymi 
gminami 

Diagnoza istniejącego stanu 
i ocena przyszłych warunków 
działania oraz wyznaczenie 
celów ogólnych 

XL M M M 

Sformułowanie celów 
szczegółowych, wychodząc 
z diagnozy stanu istniejącego, 
prognoz zapotrzebowania na 
energię  
i dokonując oceny do jakiego 
stopnia realizacji 

XL L L L 



 34

poszczególnych aspektów 
celów ogólnych należy dążyć 
Sformułowanie wariantowych 
scenariuszy (zestawu opcji 
zaopatrzenia w energię) 
zmierzających do realizacji 
celów szczegółowych i ich 
ocena (analizy techniczne, 
ekonomiczne, gospodarcze i 
społeczne) 

0 XL XL L 

Wybór scenariusza/sposobu 
osiągnięcia celów i określenie 
założeń do szczegółowych 
programów wykonawczych 

0 S S L** 

Określenie sposobu 
monitorowania realizacji 
założeń (organizacja i 
kompetencje zarządzania 
energią i środowiskiem, zestaw 
wskaźników monitoringu, 
platforma współpracy z 
głównymi aktorami) oraz 
sposobu weryfikacji i 
aktualizacji założeń 

0 S S 0 

Zbieżność: 
XL – bardzo silna, L – silna, M – umiarkowana, S – mała, 0 – nie występuje 
* Dotyczy wszystkich nośników energii i wszystkich sektorów użytkowania energii (w tym 
transport) 
** Jako wynik uwzględniający interes lokalny i regionalny – ale głównie winien wynikać  
z regionalnej polityki energetycznej (brak ustawowego zadania) 
 
Między elementami struktury ustawowego i nowego standardu założeń do planu występują 
istotne korelacje i zbieżności merytoryczne (XL – bardzo silne, L – silne), więc jest 
możliwość tworzenia założeń w nowym standardzie, nie narażając się na zarzut 
niewypełnienia zakresu ustawowego. 
Słabością tego rozwiązania jest to, że gmina może przyjąć lub nie musi – zasada 
dobrowolności – taką nową strukturę założeń do planu zorientowana na uwzględnienie celów 
polityki klimatyczno-energetycznej kraju i wykorzystanie rozwoju systemów energetycznych 
gminy do aktywizacji gospodarczej i społecznej gminy. 
Mając nie tylko to na uwadze, ale również potrzebę poprawy procesu planowania 
energetycznego w samorządach terytorialnych, proponuje się jako niezbędne, następujące 
działania: 
1) Wydania wytycznych przez ustawodawcę – Prawa energetycznego – Ministerstwo 

Gospodarki w zakresie przeniesienia celów polityki energetycznej Polski do planowania 
energetycznego na poziomie gminy i określenia w jaki sposób te cele winny być 
realizowane z punktu widzenia interesu publicznego, 

2) Wydania wytycznych przez Ministerstwo Gospodarki odnośnie sposobu i zakresu 
opiniowania przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi 
gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa. W tym winno się 
znaleźć nowe zadanie dla samorządów województw – opracowania regionalnej strategii 
i polityki energetycznej i planów realizacji tej strategii i polityki, określona w Ustawie – 
Prawo energetyczne, 
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3) Powstania programu szkoleniowego dla samorządów, w tym portalu informacyjno-
edukacyjnego, w jaki sposób samorządy winny włączać się i realizować politykę 
klimatyczną i energetyczną kraju na poziomie regionalnym i lokalnym, 

4) Dopracowania i uruchomienia instrumentów adekwatnych do zdefiniowanej 
odpowiedzialności organów samorządowych nie tylko za nieprzygotowanie założeń do 
planów i planów zaopatrzenia w energię, ale przede wszystkim za realizację tych założeń  
i planów. W dużym stopniu dotyczy to stymulowania rozwoju energetyki rozproszonej na 
poziomie lokalnym. 

 
Proponowane działania maja charakter tymczasowy, szczególnie w zakresie regulowania 
zadań samorządów przez wytyczne.  
Lepszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie głównych zasad nowego standardu planowania 
energetycznego przez stosowne regulacje prawne i inne działania jak w punkcie 3.1. tego 
opracowania, zaczynając od Ustawy – Prawo energetyczne. 
 
 
4.2. Propozycje zmian w regulacjach prawnych i wspomagające działania 
 
To rozwiązanie postępuje w ślad za zapowiadanymi zmianami w regulacjach prawnych 
i potrzebnymi działaniami – patrz punkt 2.2. Polityka energetyczna Polski do 2030r i Program 
działań wykonawczych, 2.3. Krajowy Plan działań dotyczący efektywności energetycznej, 
2.4. Ustawa o efektywności energetycznej. 
Zakres proponowanych rozwiązań przedstawia się następująco: 
 
4.2.1 W zakresie regulacji prawnych 
1) Wprowadzenia zmian lub dodatkowych zapisów do Ustawy – Prawo energetyczne  

Art. 12.2.: 
 Zadanie 4) uzupełnić dodając na końcu – współdziałanie z wojewodami 

i samorządami terytorialnymi w sprawach planowania i realizacji systemów 
zaopatrzenia w paliwa i energię oraz realizacji celów polityki energetycznej 
państwa. 

Art. 14 
Do – Polityka energetyczna państwa określa w szczególności – dodać nowy punkt: 
* Krótko, średnio i długoterminowe cele szczegółowe, wynikające ze zobowiązań 
międzynarodowych i rozwoju zrównoważonej gospodarki energetycznej kraju. 
Art. 19: 
 Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia 

gminy w paliwa i energię jako lokalną strategię i politykę energetyczną, realizującą 
politykę energetyczną państwa na poziomie gminy i dostosowaną do potrzeb rozwoju 
społeczno-gospodarczego gminy, 

 Projekt założeń winien zawierać zakres działań planistycznych jak w proponowanym 
standardzie – tabela 1, 

 Minister Gospodarki wyda w drodze rozporządzenia wytyczne jakim winno 
odpowiadać opracowanie założeń do planu na poziomie lokalnym – gminy, 
szczególnie w zakresie przeniesienia i realizacji celów polityki energetycznej 
państwa, 

 Samorządy wojewódzkie sporządzają strategię i plany energetyczne na swoim 
terytorium, zapewniające realizację celów polityki energetycznej państwa oraz 
potrzeby rozwoju infrastruktury energetycznej zgodnie z potrzebami rozwoju 
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społeczno-gospodarczymi województwa, w tym poprawy środowiska i warunków 
życia społeczeństwa, 

 Samorządy wojewódzkie konsultują projekty strategii i planów ze samorządami 
gminnymi, przedsiębiorstwami energetycznymi i społeczeństwem. Strategie i plany 
energetyczne województw uchwalają sejmiki wojewódzkie, 

 Samorządy wojewódzkie opiniują założenia do planów zaopatrzenia gminy w energię 
i w zakresie zgodności  z polityką energetyczną państwa oraz koordynacji rozwoju 
infrastruktury i współpracy między gminami, wynikających ze strategii i planów 
województwa, 

 Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia gminy w paliwa i energię. 
Art. 20: 
 Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu zaopatrzenia gminy 

w paliwa i energię, realizujący założenia do planu – strategię i politykę energetyczną 
gminy, 

 Projekt planu winien zawierać działania inwestycyjne, informacyjne, edukacyjne, 
organizacyjne w zakresie: 
- Przedsięwzięć rozwoju i modernizacji zcentralizowanych i rozproszonych 

systemów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii i kogeneracji, 
- Przedsięwzięć efektywnego wykorzystania energii, w formie lokalnego planu 

działań 
- Programów realizacyjnych obejmujących przedsięwzięcia grup celowych 

i realizację priorytetów, w tym poprawy jakości powietrza, ograniczenia 
„ubóstwa energetycznego”, 

- Organizacji systemu zarządzania energią i środowiskiem (w obszarach 
powiązanych z energetyką) w gminie, 

- Sposobu edukacji i informacji społeczeństwa i gospodarki, 
- Sposoby monitorowania i raportowania realizacji planu. 
Przedsięwzięcia planu winny zawierać harmonogramy realizacji, koszty i źródła 
finansowania oraz odpowiedzialne instytucje i podmioty odpowiedzialne za realizację 
przedsięwzięć. 

 Przedsięwzięcia innych niż gmina podmiotów winny być uzgodnione z tymi 
podmiotami i realizowane w formie umów, 

 W przypadku braku realizacji przedsięwzięć – brak umów z lokalnymi 
przedsiębiorstwami energetycznymi – i wystąpienia zagrożenia dla długookresowego 
bezpieczeństwa energetycznego gminy i żywotnego interesu rozwoju społeczno-
gospodarczego gminy, gmina może zwrócić się do Urzędu Regulacji Energii 
o zorganizowanie przetargu (w formule istniejącego Art. 16a) umożliwiającego 
budowę nowych mocy wytwórczych, lokalnych sieci i realizacji przedsięwzięć 
zmniejszających zapotrzebowanie na energię, 

 Rada gminy uchwala projekt planu zaopatrzenia gminy w paliwa i energię. Rada 
gminy zachowując procedury uzgodnienia i upublicznienia założeń do planu i planu 
może je uchwalać jednocześnie, 

 Założenia do planu w formie lokalnej strategii i polityki energetycznej sporządza 
i uchwala się co 6 lat, plany aktualizuje się co 3 lata. 

2) Wprowadzenia zmian i uzupełnień do projektu Ustawy o efektywności energetycznej. 
• Po ustępie 2 art.4 dodać nowy ustęp w brzmieniu: 
Art. 4.3. Samorządy gminne analizują w swoich planach zaopatrzenia w paliwa i energię – 
Art. 19 i 20 Ustawy – Prawo energetyczne – możliwość osiągnięcia co najmniej Krajowego 
celu w zakresie oszczędzania energią w odniesieniu do średniego zużycia energii w ciągu 
roku na terytorium gminy. 
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• Dodanie nowego artykułu jak niżej, po art. 6 projektu ustawy w brzmieniu: 
Art. 7.1. Samorządy gminy sporządzają lokalne plany działań dotyczące efektywności 
energetycznej w ramach projektu planu zaopatrzenia gminy w paliwa i energię – Art. 20 
Ustawy – Prawo energetyczne 
2. Lokalny plan działań dotyczących efektywności energetycznej zawiera w szczególności 

opis planowanych: 
a. programów poprawy efektywności energetycznej w obiektach i budynkach gminy 
b. sposobu współpracy gminy z innymi podmiotami na terytorium gminy w zakresie 

inicjowania i realizacji programów poprawy efektywności energetycznej przez te 
podmioty. 

 
 
5. Podsumowanie 
 
5.1. Cele polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej i Polski winny być 
realizowane na wszystkich poziomach zarządzania państwa: krajowym, regionalnym – 
województwa i lokalnym – miasta i gminy. 
Unia Europejska postrzega samorządy terytorialne jako ważnego partnera w realizacji pakietu 
klimatyczno-energetycznego, rozwijając mechanizm „Stowarzyszenia Burmistrzów UE – 
Covenant of Mayers” dobrowolnego uczestnictwa w realizacji celu 20% redukcji gazów 
cieplarnianych w 2020 roku.  
Instrumentem realizacyjnym jest Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP). 
 
5.2. W Polsce od ponad 13 lat istnieje Ustawowy obowiązek (Ustawa – Prawo energetyczne) 
planowania energetycznego w gminie. Jednakże w żadnych licznych nowelizacjach Ustawy, 
również w ostatnich (2010r.) nie dokonano wprost przeniesienia celów polityki energetycznej 
państwa (ostatnia z 2009 roku) na poziom lokalny – do lokalnych założeń i planów 
zaopatrzenia gmin w paliwa i energię. 
 
5.3. Dotychczasowa praktyka planowania energetycznego przez gminy sprowadza się do 
opracowania planów jako zbioru działań narzuconych przez ustawową strukturę założeń do 
planu i planu zaopatrzenia w energię. Czyli planowania skierowanego na działania a nie, od 
czego winno się zacząć, od postawienia celów jakie chce się przez plan osiągnąć, i jakie 
dobrać działania by ten cel realizować, biorąc pod uwagę kryteria bezpieczeństwa, 
środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. 
W celach planowania energetycznego gminy winny również znaleźć się cele polityki 
energetycznej państwa: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności 
energetycznej i zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych. 
 
5.4. W warunkach szybkiego rozwoju technologii generacji rozproszonej – wytwarzania 
i dostawy energii oraz technologii efektywnego wykorzystania energii powstaje dodatkowe 
miejsce dla lokalnej polityki energetycznej.  
Lokalna polityka energetyczna realizuje cele polityki energetycznej państwa i swoje własne, 
ale wybiera także sposoby realizacji celów, które przynoszą rozwój społeczno-gospodarczy 
gminy przez wykorzystanie lokalnych zasobów energii. Lokalna polityka energetyczna 
w konsekwencji może tworzyć nowe miejsca pracy, większe wpływy do budżetu gminy – 
podatki, w większym stopniu racjonalizować koszty zaopatrzenia biznesu, usług użyteczności 
publicznej i społeczeństwa w energię, albo zaniechać tych korzyści jeżeli nie bierze się ich 
pod uwagę. 
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Planowanie energetyczne staje się więc głównym instrumentem lokalnej polityki 
energetycznej. 
 
5.5. Polityka energetyczna Polski do 2030r (z 2009r.) wskazuje na samorządy terytorialne, 
a szczególnie w zakresie planowania lokalnego: przestrzennego i energetycznego jako 
współrealizatora priorytetów polityki energetycznej państwa. Przewiduje rozszerzenie zadań 
i odpowiedzialności samorządów terytorialnych w realizacji polityki energetycznej państwa. 
Do chwili obecnej (koniec 2010r) nie wprowadzono jeszcze zmian do Ustawy – Prawo 
energetyczne w zakresie odpowiedzialności samorządów terytorialnych za przygotowanie 
lokalnych założeń do planów zaopatrzenia w energię, chociaż dokonanie takich zmian 
wymienione zostało w polityce energetycznej. Dotyczy to również rozważenia planowania 
zaopatrzenia w energię na poziomie powiatu lub województwa.  
 
5.6. W planowaniu energetycznym na poziomie lokalnym i regionalnym proponuje się 
zmodyfikowane podejście przez przyjęcie logicznej sekwencji w planowaniu energetycznym: 
misja – wizja – strategia – plan – programy wykonawcze. Dlatego też planowanie 
energetyczne winno oprzeć się na dwóch filarach: 
- pierwszy – budowa strategii i polityki, 
- drugi – realizacji strategii i polityki przez plany i programy. 
Zmierza to do nowego standardu planowania energetycznego na poziomie lokalnym 
o następujących cechach: 
1) po pierwsze – dwa ustawowe (Ustawa – Prawo energetyczne) etapy planowania: 

założenia do planu i plan potraktować jako całościowy proces planowania. Pierwszy – 
założenia do planu – mają określić politykę i strategię energetyczną miasta i gminy, to 
jest określić sposób postępowania jaki miasto i gmina przyjmie, by osiągnąć cele jakie 
miasto postawi dla rozwoju swojej gospodarki energetycznej. Drugi etap – sam plan – ma 
określić konkretne działania, jako narzędzie do realizacji polityki i strategii energetycznej 
miasta i gminy; 

2) po drugie – założenia do planu – jako sformułowanie polityki i strategii energetycznej 
miasta, określają cele, jakie miasto i gmina chce osiągnąć przez plan energetyczny i jakie 
są warunki i możliwości dla osiągnięcia tych celów. 

 
5.7. W zaproponowanym standardzie planowania określono, zgodnie z ogólną metodyką 
sporządzania planów, strukturę założeń do planu i planu energetycznego. W skrócie struktura 
ta zawiera: 
- założenia do planu: ocena przyszłych warunków działania, wyznaczenie celów ogólnych, 
sformułowanie celów szczegółowych na podstawie diagnozy i prognoz, sformułowanie 
i ocena porównawcza scenariuszy realizacji celów, wybór scenariusza i określenie założeń do 
planu i programów wykonawczych, określenie sposobu zarządzania i monitorowania oraz 
sposobu weryfikacji i aktualizacji założeń; 
- planu: plany podmiotów lokalnej gospodarki energetycznej, w tym własne gminy 
i programy wykonawcze gminy. Szczegółowość: harmonogramy rzeczowo-finansowe, 
rodzajowość: zarządzanie i organizacja, inwestycje, edukacja, informacja, komunikacja. 
 
5.8. Przyjęcie nowego standardu planowania energetycznego jest możliwe nawet w ramach 
istniejących regulacji prawnych – Ustawa – Prawo energetyczne. W opracowaniu 
przedstawiono korelacje i potencjalną zbieżność między ustawowym i proponowanym 
standardem założeń do planu, wykazując, że przy odpowiednim podejściu gmin nawet 
w obecnym stanie prawnym możliwe jest planowanie energetyczne według nowego 
standardu. Do tego potrzebna jest w większości gmin zmiana mentalności i świadomości 
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władz i specjalistów gmin. Przede wszystkim wymaga to zrozumienia, że dobre: założenia do 
planu – strategia i polityka energetyczna gminy i plan – konkretne programy wykonawcze 
istotnie mogą wspierać rozwój społeczno-gospodarczy gminy. 
 
5.9. Dlatego też bardziej skutecznym sposobem wdrożenia nowego standardu planowania 
będzie wprowadzenie zmian do Ustawy – Prawo energetyczne, głównie w zakresie 
planowania energetycznego na poziomie gmin.  
W opracowaniu określono zakres proponowanych zmian do Ustawy – Prawo energetyczne 
i do projektu Ustawy o efektywności energetycznej (pkt. 4.2 opracowania). 
Zaproponowano również wykonywanie planów energetycznych na poziomie regionalnym – 
województw oraz możliwość łącznego wykonywania planów energetycznych mniejszych 
gmin przy lub bez współudziału powiatów. 
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Załącznik nr 1 
 
 

Wybrane elementy z innych dokumentów i materiałów,  
związane z zadaniami samorządów terytorialnych 

w zakresie planowania energetycznego na poziomie regionalnym i lokalnym 
 

 
 
1. Energia 2020. Strategia dla konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpiecznej energii. 

Energy 2020. A strategy for competive, sustainable and secure energy. European 
Commission.  
(1) Brussels, 10.11.2010. COM (2010) 639 final 

Najwyższy czas przejść od słów do działań. Efektywność energetyczna winna być 
głównym nurtem wszystkich stosownych obszarów polityk, w tym edukacji 
i szkolenia, aby zmienić obecne wzorc3 zachowań. 

(2) Jakość Krajowych Planów działań dotyczących efektywności energetycznej, 
opracowanych przez kraje członkowskie UE w 2008, jest niska, ledwie dotknięto 
obszernego potencjału. Zbyt wolno postępują działania na rzecz wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych i większej efektywności energetycznej w transporcie. 
Jesteśmy na ścieżce osiągnięcia celu 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych, 
daleko do osiągnięcia celów postawionych dla efektywności energetycznej. 

(3) Sektor publiczny musi być przykładem dobrych praktyk. Każdego roku około 1500 
mld Euro, 16% UE PKB, jest wydawane przez sektor publiczny. Zamówienia 
publiczne winny zawierać kryteria efektywności energetycznej dla oszczędzania 
energii i rozpowszechniać innowacyjne rozwiązania w transporcie i w budynkach. 
Miasta wymagają zmian, wzmocnić winno się inicjatywy jak Covenant of Mayors 
i innowacyjne działania prowadzące do „smart-cities”. 

(4) UE potrzebuje rozwinąć nową strategię efektywności energetycznej w ramach której 
Kraje członkowskie dalej oddzielą (decouple) zużycie energii od wzrostu 
gospodarczego. Efektywność energetyczna jest najbardziej efektywnym 
ekonomicznie sposobem aby zredukować emisje, zwiększyć bezpieczeństwo 
i konkurencyjność. 

(5) Aby znaleźć się na ścieżce celu 20% oszczędności energii nowa strategia wzywa do 
wzmocnienia politycznych zobowiązań osiągnięcia tego celu przez wyraźne 
zdefiniowanie celów i silnego monitorowania realizacji. Kraje członkowskie oraz 
regionalne i lokalne władze muszą zintensyfikować swoje działania aby wdrożyć 
właściwe polityki i w pełni wykorzystać dostępne instrumenty, sposoby działań, 
łącznie z kompleksowym Krajowym Planem Działań dotyczących efektywności 
energetycznej. 

(6) Krajowy Plan Działań dotyczących efektywności energetycznej ma zawierać 
kompleksowy benchmarking, w tym wymierne cele i wskaźniki dla monitorowania 
postępu. Roczne przeglądy i raporty powinny mieć na uwadze cele efektywności 
energetycznej stosowne do tego dokumentu – Europa 2020. 

(7) Komisja Europejska przystosuje nową strategię dla rozwoju infrastruktury 
energetycznej, zachęcającą do inwestycji w zakresie energii elektrycznej, gazu, oleju 
i innych sektorów energii. 
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2. Zarządzanie efektywnością energetyczną. Raport  - Energy Efficiency Governance. 
IEA/OECD 2010 
(1) W wielu krajach powstają strategie i plany działań jako sposoby angażowania 

wszystkich podmiotów. Te strategie i plany działania stanowią przewodnik i zachętę 
do tworzenia i wdrażania polityk efektywności energetycznej przez: 
 Umocowania polityki efektywności energetycznej w szerszym kontekście polityk 

społeczno-gospodarczych, 
 Rozdziału środków stosownie do rangi możliwych polityk efektywności 

energetycznej, 
 Zapewnienie synergii między politykami, 
 Zaangażowanie podmiotów/interesariuszy i tworzenie politycznego konsensusu, 
 Wyznaczenie odpowiedzialności za tworzenie, wdrożenie  i kontrolę polityk. 

(2) Plany działań winny znaleźć odzwierciedlenie w strategii, a nie jak w wielu krajach, 
plany działań dotyczące efektywności energetycznej stoją w opozycji do strategii. 
Strategia efektywności energetycznej (EE) winna być oparta na następujących 
filarach: 
 Skoncentrowanie się na długoterminowym horyzoncie i wysoko zagregowanym 

poziomie, 
 Celowość: wielkość i zakres potencjalnych usprawnień EE i ich  korzyści muszą 

być wyraźnie opisane, 
 Integracja polityk: wyraźne muszą być powiązania między polityką EE i innymi, 

społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi politykami, 
 Rygor: Strategia winna mieć solidne, analityczne podstawy, 
 Definiowanie celów: Strategia winna artykułować ogólne, rządowe cele dla 

efektywności energetycznej i uzasadniać działania rządu. 
Plan działania winien zawierać: 
 Rozdzielone zakresy i spodziewane rezultaty: Plan działania winien wskazać na 

czym polityka rządu winna się koncentrować i jakie rezultaty zamierza się 
osiągnąć; 
 Ustalona odpowiedzialność za działania: Plan działania winien wyraźnie ustalić 

odpowiedzialność za wdrożenie i określić kto i komu będzie raportował; 
 Odnośnie bariery, polityki i wyniki powiązane w logiczne ramy: Plany działań 

winne przedstawić główne bariery stopniowego zwiększania efektywności 
energetycznej i uzasadnić interwencję polityki dla przełamania tych barier; 
 Zidentyfikowanie środków potrzebnych dla działania: Plan działania winien  

określić środki potrzebne dla tworzenia i wdrożenia polityk rządowych jak 
również innych zasobów (prywatne inwestycje, środki pomocowe) potrzebne dla 
osiągnięcia rezultatów;  
 Mechanizmy dla monitorowania rezultatów: Plan działań winien przedstawić 

w jaki sposób polityki będą oceniane i monitorowane rezultaty i kto będzie 
sprawował nadzór; 
 Możliwość doskonalenia i weryfikacji: Plan działania winien zawierać procedury 

regularnych przeglądów i mechanizmy weryfikacji. 
(3) Strategie winny uwzględniać kluczowe kwestie jak: 

 Wpływ efektywności energetycznej na ceny energii i wzrost zapotrzebowania na 
energię, 

 Wpływ efektywności energetycznej na handel i bezpieczeństwo energetyczne, 
 Pobudzanie inwestycji potrzebnych do stopniowego zwiększania efektywności 

energetycznej. 
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3. Wizja 2020: oszczędzajmy naszą energię. Komisja Europejska, Dyrekcja ds. Energii 
i Transportu. 2007. 
(1) Organy władzy publicznej – włączając w to Komisję Europejską oraz władze na 

szczeblach krajowych – winny dać dobry przykład, stosując nowoczesne technologie 
w swoich budynkach, pojazdach, urządzeniach biurowych i innych urządzeniach 
zużywających energię, jak również przez przyjęcie odpowiednich wytycznych 
w zakresie zamówień publicznych. 

(2) Priorytetem planu działania jest efektywność energetyczna w miastach. Najlepszym 
punktem wyjścia do usprawnień są przyjęte zobowiązania podjęte przez władze 
miast. 

 
4. Czechy. Ustawa o efektywności energetycznej z 25 października 2000r. Act of 

25th October, 2000 on energy management (energy efficiency). 
(1) Polityka energetyczna państwa winna ustanowić cele i zasady zarządzania energią na 

poziomie regionalnym. 
(2) Terytorialne polityki energetyczne winny być opracowane przez regiony, Miasto 

Pragę i większe miasta. 
(3) Gminy mają prawo do opracowania terytorialnej polityki energetycznej na swoim 

terytorium. 
 
5. Planowanie energetyczne w gminach w aspekcie klimatycznym. Poradnik. Municipal 

energy and climate planning – a guide to the process. Enova. 2008 
(1) Plan musi określać cele ilościowe w zakresie zwiększania efektywności 

energetycznej w poszczególnych sektorach, począwszy od budynków i instalacji 
należących do gminy, cele w zakresie produkcji ciepła i energii elektrycznej 
w oparciu o lokalne odnawialne zasoby energii, a także cele w zakresie redukcji 
emisji gazów cieplarnianych. Ponadto plan musi zawierać opis zdolności 
organizacyjnych gminy w zakresie rzeczywistego wdrażania planu. W rzeczywistości 
jest to najbardziej krytyczny czynnik, w odniesieniu do którego wiele gmin napotyka 
wyzwania przy przechodzeniu z etapu planowania do fazy wdrażania. 

(2) Opracowanie planu energetycznego i klimatycznego jest tylko jednym z kilku 
procesów koniecznych do tego, aby gmina osiągnęła swoje cele w zakresie 
efektywności energetycznej, wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i redukcji 
emisji gazów cieplarnianych. Te cele, ze swej natury, powinny być zarówno 
ilościowe, np. kWh zaoszczędzonej energii czy wielkość redukcji emisji CO2, jak 
i jakościowe, takie jak wzrost kompetencji i świadomości w odniesieniu do zmian 
klimatu.  

(3) Plan energetyczny i klimatyczny sam w sobie jest tylko dokumentacją procesu 
zainicjowanego publicznie, w który zaangażowały się wszelkie odnośne działy 
administracji gminnej oraz zainteresowane podmioty. Jednym z ważnych efektów 
takiego procesu jest uzgodnienie podziału ról, odpowiedzialności, priorytetów 
i zadań. Sam fakt, że ludzie pracują nad takim planem, stanowi pozytywny wkład do 
podnoszenia poziomu wiedzy na szczeblu lokalnym. Plan powinien być 
zaakceptowany politycznie i powinien stać się integralnym elementem hierarchii 
planowania na szczeblu gminy.  

(4) Wdrożenie jest najważniejszym składnikiem procesu, ale zazwyczaj jest to etap, na 
którym wiele gmin poprzestaje, z uwagi na brak zdolności przejścia od planowania 
do działań. Plan musi obejmować bowiem program działań, którym można zarządzać, 
wraz z uzgodnieniem ról i zakresu odpowiedzialności, co do zidentyfikowanych 
środków i działań. Najprostsze środki i działania powinny być wdrażane w pierwszej 
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kolejności, następnie stopniowo zwiększa się stopień złożoności środków, w miarę 
podnoszenia kompetencji i zdobywania doświadczenia. 

(5) Krytyczne czynniki sukcesu opracowania własnego planu obejmują: 
• Wolę polityczną ze strony gminy aby przeprowadzić i postępować zgodnie 

z rezolucjami dotyczącymi energii i klimatu 
• Zdolność gminy w zakresie organizacyjnym i finansowym do wdrażania środków 

wynikających z planu energetycznego i klimatycznego 
• Potencjalne lokalne mechanizmy napędzające (motywacja) 
• Duży lokalny/regionalny potencjał w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 
• Lokalne uwarunkowania w zakresie ochrony środowiska 
• Lokalne miejsca pracy 
• Znaczny wzrost (rozwój) 
• Bezpośrednie oszczędności finansowe i chęć zmotywowania podmiotów 

gminnych/lokalnych do zachowania postaw proekologicznych 
• Wdrożenie unijnych i krajowych rozwiązań legislacyjnych 

(6) Do pracy w tych obszarach należy zaangażować odpowiednie działy i sektory gminy, 
których wkład i częściowa odpowiedzialność wynikają w naturalny sposób. Ogólną 
odpowiedzialność za koordynację pracy powinien ponosić sektor lub dział który jest 
najbardziej zainteresowany opracowaniem planu (p. mechanizmy napędzające). Jeśli 
początkowa motywacja jest w swej naturze ściśle polityczna, to główną 
odpowiedzialność w zakresie prowadzenia planowania w aspekcie politycznym 
można przypisać burmistrzowi lub przewodniczącemu rady gminy. Jeśli główną 
motywację stanowią cele planowania to wtedy gminny dział planowania (np. 
kierownik sekcji planistycznej) powinien podjąć się tego zadania, natomiast jeśli 
główną uwagę skupia się na zużyciu energii w budynkach należących do gminy, to 
procesem planowania powinien zarządzać szef jednostki zarządzającej 
budynkami/własnością gminy. Korzystne jest ulokowanie odpowiedzialności 
administracyjnej w jednym miejscu, przy czym kolejne korzyści wiążą się 
z przypisaniem tej odpowiedzialności konkretnej osobie, co do której można 
oczekiwać, że potraktuje planowanie jako proces o wysokim priorytecie. 
Doświadczenia wskazują na to, że dobrze prowadzony proces planowania wymaga 
intensywnej koncentracji, zarówno w aspekcie politycznym, jak i administracyjnym. 

(7) Ważny jest powszechny udział w planowaniu, podobnie ważny jest dobry, 
uporządkowany system procesu planowania. Dobra organizacja obejmuje różne 
sposoby osiągania tego celu, np. powołanie komitetu sterującego złożonego 
z kluczowych partnerów planowania wraz z szerszą grupą referencyjną, które 
spotykają się na początku i pod koniec procesu. Należy również zorganizować grupę 
roboczą na bazie jednostek organizacyjnych gminy – grupa ta ma za zadanie 
koordynować prowadzone prace. W mniejszych gminach często występuje 
możliwość zaangażowania odnośnych podmiotów, przy zastosowaniu prostszego 
procesu i modelu zarządzania. Od samego początku ważne jest to, aby w sposób 
klarowny ustalić cel prac planistycznych. Odpowiedzialną rolę w procesie należy 
przypisać jak największej liczbie kluczowych „aktorów” w gminie, co ma zapewnić 
silniejsze poczucie własności procesu w ramach jego organizacji. Należy również 
ustalić to, gdzie poszczególni uczestnicy procesu ze strony gminy mają zadania do 
wykonania i w jaki sposób mogą oni wpływać na realne wdrażanie środków 
zaproponowanych w planie. Aby osiągnąć maksymalny możliwy rezultat, podmioty 
z sektora prywatnego, którym nie można niczego nakazać, również powinny zostać 
zmotywowane do podjęcia działań. Dobry proces planowania energetycznego 
i klimatycznego powinien skutkować uzgodnieniami, w których podmioty inne niż 
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sama gmina zobowiążą się do wdrażania środków. Należy również sprecyzować to, 
w jaki sposób i kiedy plan zostanie przyjęty na drodze administracyjnej i politycznej. 

(8) Długoterminowy plan własny gminy powinien oczywiście stanowić podstawę przy 
sporządzaniu opisu oczekiwanych aktywności w nadchodzących 20 latach. 
Oczekiwany rozwój budownictwa domów mieszkalnych oraz plany rozwojowe 
przemysłu i biznesu stanowią czynniki determinujące to, w jaki sposób będzie 
następował rozwój społeczny oraz zużycie energii. Badanie przeglądowe generuje 
ważne sygnały wskazujące na rodzaje wyzwań, jakie napotka gmina. Niektóre gminy 
spodziewają się silnego wzrostu, który będzie skutkować zwiększonym 
zapotrzebowaniem na energię. Inne gminy oczekują odchodzenia firm i utraty miejsc 
pracy, które te firmy obecnie oferują. W takich sytuacjach korzystnym sposobem 
może być odwrócenie zagadnienia i wykorzystanie wytwarzania energii elektrycznej 
i wykorzystania zasobów lokalnych dla wygenerowania miejsc pracy. W każdej 
sytuacji ważne jest to, aby politycy i administracja osiągnęli porozumienie co do tego, 
które prognozy wykorzystać podczas bieżącej pracy nad planem. Będzie to również 
stanowić podstawę określania zapotrzebowania. W sytuacji idealnej, gmina powinna 
przygotować kilka prognoz / ścieżek rozwoju, takich jak ścieżka odniesienia, ścieżka 
optymistyczna i umiarkowana. Może to być postrzegane, jako nadmiernie 
skomplikowane. Jednakże, gmina posiadająca względnie stabilne perspektywy, może 
przyjąć ścieżkę odniesienia jako punkt wyjścia, dzięki czemu umożliwi sobie ocenę 
efektów zastosowanych środków. Gminy powinny uwzględnić i skomentować 
wszelkie czynniki zewnętrzne, które mogą skutkować odchyleniami od ścieżki 
odniesienia – a także powinny rozważyć to, czy i w jaki sposób te środki należy 
dostosować. 

(9) Zaleca się przygotowanie co najmniej trzech różnych scenariuszy, aby mieć pewność 
co do tego, w jaki sposób może się zmieniać zapotrzebowanie na energię w gminie 
i jakie to wywoła konsekwencje w zakresie emisji gazów cieplarnianych.  
Przykłady scenariuszy: 
• Scenariusz referencyjny (odniesienia): W oparciu dane rozwoju gminy w ciągu 

ostatnich lat i biorąc pod uwagę konsekwencje decyzji już podjętych (BAU – 
zwykły biznes). 

• Scenariusz optymistyczny: W oparciu o to, jaka nadzieje wiąże się z pozytywnym 
rozwojem gminy a także z wymaganiami technologicznymi, ekologicznymi 
i klimatycznymi.  

• Scenariusz umiarkowany: W oparciu o bardziej realistyczny model rozwoju, 
zarówno w odniesieniu do gminy, jak i zmian wymogów technologicznych, 
środowiskowych i klimatycznych 

(10) Wyniki prac nad tymi scenariuszami dostarczą gminie dobrych wskaźników o tym, 
w jaki sposób może przebiegać rozwój systemu energetycznego i zapotrzebowania na 
różne nośniki energii, przy pewnej liczbie przyjętych założeń. 
Ponadto, dostarczą one również wiarygodnych wskaźników obrazujących to, jakie 
działania są potrzebne do osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wyniki 
pozwolą nakreślić opcje dla gminy w zakresie dalszego zarządzania / 
administrowania systemem energetycznym i związanymi z nim emisjami gazów 
cieplarnianych. Wyniki należy omówić i zrewidować w kontekście badań 
wykonanych wcześniej na temat zużycia energii, wytwarzania energii i jej zasobów, 
a także prognoz przyszłych trendów w gminie. Wyniki pozwolą na zdefiniowanie 
podstaw dla kolejnych ocen poszczególnych środków i na określenie projektów 
priorytetowych do wdrażania w gminie. Jest to znakomity sposób zapewnienia 
jakości wyborów i nadania priorytetów które trzeba przyjąć, aby osiągnąć cele 
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zamierzone dla restrukturyzacji systemu energetycznego i emisji gazów 
cieplarnianych. 
Zwiększenie efektywności energetycznej: 
W roku 2010, zużycie energii w odbiorach stacjonarnych powinno pozostawać na 
takim samym poziomie, jak w roku 2000, a emisja gazów cieplarnianych w roku 
2010 powinna być o 30 procent mniejsza, niż w roku 2000. 

 
Przemiana energii i wytwarzanie energii: 

 
Stosowanie oleju opałowego i nafty do ogrzewania i wytwarzania gorącej wody 
powinno być zaniechane od roku 2010. 
Ułatwianie rozwoju i wykorzystania źródeł energii alternatywnych wobec 
elektryczności, do ogrzewania i produkcji gorącej wody. 

 
Emisja gazów cieplarnianych / cele ekologiczne: 
Emisje gazów cieplarnianych ze składowisk odpadów mają być zredukowane do 
50000 ton równoważnika CO2, w roku 2010. 
Udział procentowy w transporcie pasażerskim przypisany transportowi 
samochodowemu ma być zredukowany z 68 procent w roku 1998 do 60 procent 
w roku 2010. 
Udział procentowy transportu publicznego ma być zwiększony z 8 procent w roku 
1998 do 10 procent w roku 2010. 
Udział procentowy transportu rowerowego ma wzrosnąć z 6 procent w roku 1998 do 
10 procent w roku 2010. 
Udział procentowy ruchu pieszego ma wrosnąć z 17 procent w roku 1998 do 19 
procent w roku 2010. 
Używanie pojazdów ekologicznych ma wzrosnąć z ok. 40 pojazdów dziś do 5 procent 
całego zbioru pojazdów do roku 2010. 
Regionalny transport wodny do / z Stavanger należy przestawić na zużywający 
paliwa ekologiczne. 
W sektorach rolnictwa i budownictwa przestawić się na ekologiczny park 
maszynowy. 
Zredukować natężenie podróżowania transportem powietrznym. 
Stymulować / ustalić wymogi dla rozwoju bardziej ekologicznego transportu 
lotniczego. 
Zredukować spożycie ogólne i zintensyfikować recykling. 
Podnieść poziom świadomości ekologicznej w gospodarstwach domowych, 
w sektorze publicznym i prywatnym, w zakresie zakupów i korzystania z towarów 
efektywnych energetycznie oraz przyjaznych dla środowiska. 
Ilość odpadów domowych składowanych na składowiskach ma być zredukowana 
z ok. 50 procent w roku 2001 do zera w roku 2010. 
Zwiększyć recykling i odzysk odpadów domowych, budowlanych i rozbiórkowych 
oraz odpadów z biznesu i handlu. 
Zwiększyć wykorzystanie przyjaznych dla środowiska i produkowanych lokalnie 
materiałów budowlanych. 
Zwiększyć wykorzystanie lokalnie wytwarzanych produktów żywnościowych. 
Zwiększyć wykorzystanie produktów żywnościowych wytwarzanych w sposób 
naturalny. 



 46

Wnieść wkład w formie środków i kompetencji które mogą stymulować rozwój 
i lepsze warunki życia w miastach, jednakże z zapewnieniem, że działania te należą 
do swoich sektorów ekologicznych. 

(11) Podstawowy cel planu energetycznego i klimatycznego z roku 2007, dla gminy 
Stavanger w Norwegii, dotyczy emisji gazów cieplarnianych i został sformułowany 
w następujący sposób: Cel pierwszorzędny we wszystkich gminach powinien 
obejmować realistyczny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprzez np. 
zwiększenie efektywności energetycznej, przejście z oleju i gazu ziemnego na 
odnawialne zasoby energii, redukcję emisji metanu ze składowisk odpadów, 
rolnictwa itp. 

(12) Dla efektywności energetycznej należy ustalić jasno określone cele wtórne, 
w zakresie przemian energetycznych i wytwarzania energii. Wszystkie gminy 
powinny zwiększyć efektywność swojego zużycia energii i z tego względu powinno 
to być głównym celem planu energetycznego i klimatycznego. Wiele gmin może 
również zmieniać zużycie energii lub rozwijać nowe procesy wytwarzania energii. 
Przykłady celów wtórnych: 

 
Cel wtórny 1 
Rozwój biznesu, wzrost doświadczenia i komunikacji 

 
Rozwój biznesu, wzrost doświadczenia i poziomu porozumienia związane 
z efektywnym wykorzystaniem energii oraz wytwarzanie energii z zasobów 
odnawialnych w gminie – gmina powinna grać aktywną rolę w rozwoju kompetentnej 
społeczności biznesowej, w oparciu o alternatywne formy energii. 

 
Cel wtórny 2 
Efektywne zużycie energii – budynki gminne 
Poprzez środki zorientowane na oszczędność energii, całkowita efektywność 
energetyczna budynków gminnych ma wzrosnąć o XX procent do roku 2012. 

 
Cel wtórny 3 
Efektywne zużycie energii – budynki prywatne 
Właściciele komercyjnych budynków prywatnych oraz właściciele budynków 
mieszkalnych / spółdzielnie mieszkaniowe powinni, poprzez informacje zorientowane 
na obrany cel i poprzez pomoc w doborze środków oszczędności energii, poprawić 
efektywność energetyczną w swoich obiektach o XX procent do roku 2015. 

 
Cel wtórny 4 
Dostawa energii z wykorzystaniem sieci, ogrzewania lokalnego (mini-sieci) i innych 
form energii odnawialnej 
Dostawa energii z wykorzystaniem sieci, ogrzewania lokalnego (mini-sieci) i innych 
form energii odnawialnej powinny zostać potraktowane priorytetowo. Należy 
stopniowo odstępować od ogrzewania olejowego. Takie systemy powinno się 
zastosować we wszystkich nowych budynkach oraz w tych istniejących budynkach, 
które można zmodernizować tak, aby wykorzystywały lokalne odnawialne zasoby 
energii do ogrzewania / chłodzenia,. 

 
Cel wtórny 5 
Energia odnawialna w rozwiązaniach w transporcie publicznym 
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(13) Planowanie energetyczne i klimatyczne nie jest li tylko kwestią euro bądź 
dolarów, ale jest równocześnie skoncentrowane na organizacji, kompetencjach, 
zdolności podejmowania decyzji, harmonogramie i zdrowym rozsądku. Ważny jest 
aspekt czasowy. Należy podjąć równoczesne małe kroki, aby w dłuższym horyzoncie 
czasowym zachować niezbędny entuzjazm. Umożliwia to spojrzenie na rezultaty 
i dalszy postęp. Ważne jest również zaadaptowanie, w każdym danym momencie, 
głównej strategii do odnośnych warunków ramowych na szczeblu krajowym.  

Z tego względu plan energetyczny i klimatyczny powinien również obejmować 
aspekty związane z działalnością gminy (zarządzanie, polityka, zasoby, procesy, 
organizacje wewnętrzne i zewnętrzne, a także pomiar rezultatów). W ten sposób 
można określić czy dana gmina jest zdolna przeobrazić środki zaproponowane 
w planie klimatycznym i energetycznym w działania praktyczne.  
Tego rodzaju ocena powinna koncentrować się na poszczególnych czynnikach 
związanych ze zrównoważonym rozwojem, a równocześnie powinna dawać wynik 
w formie konkretnych propozycji ulepszeń w danym obszarze działań gminy 
i rozmaitych ról, jakie gmina wypełnia w pracy nad redukcją zużycia energii i emisji 
gazów cieplarnianych. W tym kontekście można wykorzystać elementy modelu CAF 
(Common Assessment Framework) lub IMS (Integrated Management System). 
Energii odnawialnej należy nadać priorytet w odniesieniu do lokalnej infrastruktury 
transportowej. We wszystkich pojazdach gminnych powinno się stosować biopaliwa 
i napęd elektryczny, do roku 2010. 
 
Model CAF (common Assessment Framework 
Na samym początku prac nad planem energetycznym i klimatycznym należy 
przeprowadzić wstępną samoocenę w zakresie zdolności gminy do przechodzenia 
przez kolejne etapy pracy, w oparciu o dziewięć głównych kryteriów modelu 
CAF/Excellence. Ocenę można wykonać po prostu w formie wywiadów 
z kluczowymi osobami w gminie. Nową i nieco pogłębioną samoocenę należy 
przeprowadzić wtedy, kiedy plan energetyczny i klimatyczny zaczyna nabierać 
kształtu, a skumulowane wyniki można przedstawić w zaktualizowanej wersji planu 
energetycznego i klimatycznego, zanim stanie się on przedmiotem debaty politycznej 
w gminie.  

  
Zintegrowany System Zarządzania (Integrated Management System, IMS) 
Skomplikowany układ miast i regionów wymaga zarządzania na różnych poziomach. 
Na przykład gospodarka, sektor socjalny i personel mogą być zarządzane w taki czy 
inny sposób. Zarządzanie w obrębie zadań indywidualnie lub sektorowo jest często 
nieefektywne i prowadzi do zwiększonej pracochłonności i miernych rezultatów. 
W ramach omawianego systemu IMS stosuje się zasadniczo dobrze już sprawdzony 
cykl “Demings cycle” lub model PDCA (Plan Do Check Act – czyli: Planuj, Realizuj 
– Sprawdzaj – Działaj), dzięki czemu wysiłek skierowany na prowadzenie kilku 
równoległych systemów zarządzania można przekształcić na zrównoważony system 
zarządzania. 
IMS składa się z pięciu głównych etapów, powtarzanych w cyklu rocznym: Przegląd 
linii bazowej, Ustalanie celów, Zobowiązania polityczne, Wdrażanie 
i monitorowanie, Ocena i raportowanie. 
Chociaż system działa w cyklu rocznym, to wymagany jest pełny przegląd co 3 - 5 
lat, chyba że ewaluacja osiągnięć i wyników na koniec cyklu rocznego sugeruje 
ponowne rozważenie problemu. 
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Cykl rozpoczyna się od przeglądu bazowego, w którym mapuje się stan obecny 
czynników zrównoważenia w mieście.  
W następnym kroku ustanawia się cele dla priorytetów zdefiniowanych w wyniku 
przeglądu bazowego. Zobowiązania polityczne są wymagane podczas trwania cyklu, 
ale nabierają zasadniczego znaczenia, kiedy wynik ustanawiania celów, jak np. 
program strategiczny, podlega zatwierdzaniu przez radę miasta. Po zakończeniu 
kroków przygotowawczych cyklu, następuje wdrażanie działań, o których 
zadecydowano wcześniej. Podjęte działania należy monitorować podczas ich 
wdrażania w celu pozyskania informacji na temat funkcjonalności systemu. 
W ramach ostatnich kroków systemu ocenia się i opracowuje raporty, ocenia się 
zebrane informacje i wykorzystuje do opisu sukcesów lub ewentualnych porażek 
procesu. Stanowi to podstawowy materiał dla rady miasta przy podejmowaniu decyzji 
w jaki sposób kontynuować prace w następnym cyklu rocznym. 
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