
Podręcznik dla polskich samorządów

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
ZACZYNA SIĘ W GMINIE

Informacje praktyczne

Każdy z opisanych przykładów zawiera kluczowe informacje, 
takie jak osiągnięte zmniejszenie kosztów i emisji. Podsumowuje 
też fakty, które warto zapamiętać oraz podaje dane kontaktowe 
osób, z którymi można się skontaktować w celu uzyskania 
 dalszych szczegółów.

Podręcznik będzie dostępny od maja 2015 r. w języku 
 angielskim i polskim na stronie:   

www.low-emission-project.pl

Podręcznik jest głównym efektem realizacji projektu 
 „Poszukiwanie nowych możliwości polsko-niemieckiej 
współpracy w dziedzinie strategii niskoemisyjnych”. 
Został on opracowany wspólnie przez KAPE i adelphi.

adelphi jest jednym z wiodących berlińskich 
ośrodków analitycznych działających w 
dziedzinie analiz politycznych i doradztwa 
strategicznego.
Kontakt: Franziska Schreiber
Tel.: +49 (30) 89 000 68 - 498
schreiber@adelphi.de, www.adelphi.de

Krajowa Agencja Poszanowania Energii 
(KAPE) oferuje usługi w zakresie efek-
tywności energetycznej i odnawialnych 
źródeł energii, umożliwiające opracowanie 
optymalnych rozwiązań energetycznych.
Kontakt: Karolina Loth-Babut
Tel.: +48 22 626 09 10
kloth@kape.gov.pl, www.kape.gov.pl

Przy wsparciu*:

* Projekt ten sfinansowany został przez niemieckie Federalne Ministerstwo 
Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego ze środków 
Doradczego programu wsparcia ochrony środowiska w krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej. Był on nadzorowany 
przez niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska (BMUB) i Federalną 
Agencję Ochrony Środowiska (UBA).

Zdjęcie tytułowe: Urząd Miejski Kisielice
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Charsznica
Program SOWA

Norderstedt 
System zarządzania budynkami

Gdynia 
Transport niskoemisyjny 

Barnim 
Obiekt o zerowej emisji 

Bydgoszcz 
Budynki pasywne

Herten 
Wykorzystanie wodoru /  
współpraca z lokalnymi  
podmiotami

Karczew
Partnerstwo publiczno-prywatne

Chorzów
Technologie energooszczędne  
w budynkach użyteczności   
publicznej 

Częstochowa 
Lokalna polityka energetyczna

Jaworzno
Umowa na usługi oświetlenia ulicznego

 10

 1

 2

 3

 4

 7

 5

 8

 6

 9

Rozdział 1

Jelenia Góra
Program KAWKA 

Warsaw
Oczyszczanie ścieków

Willich 
Doradztwo  
energetyczne

Bielsko-Biała 
Program redukcji emisji 

Jühnde 
Miasteczko 
 bioenergetyczne
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Rozdział 3

Kisielice
OŹE jako źródło rozwoju 
lokalnej gospodarki 

Bielsko-Biała 
Zarządzanie 
 wykorzystaniem energii

Delitzsch
Zarządzanie 
 wykorzystaniem energii
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Rozdział 4

Rozdział 2
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Niepołomice
OŹE w budynkach 
 publicznych

Sprockhövel
Panele fotowoltaiczne na 
 budynkach komunalnych

Warsaw
Zrównoważony transport 
publiczny

Saerbeck
Spółdzielnia energetyczna
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Realizacja działań na rzecz ochrony klimatu

Podręcznik omawia szereg sposobów finansowania i realizacji 
strategii na rzecz ograniczenia emisji na poziomie lokalnym.  
Są one przedstawione w czterech rozdziałach:

1.  Dostęp do funduszy krajowych i unijnych

2. Wykorzystanie funduszy prywatnych

3. Zaangażowanie lokalnych partnerów

4. Planowanie gospodarki niskoemisyjnej

O podręczniku

Gospodarka niskoemisyjna obejmuje działania w zakresie 
 odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, 
zrównoważonej mobilności i inteligentnego rozwoju miast oraz 
 zarządzania odpadami i oczyszczania ścieków. Gminy odgrywają 
kluczową rolę w przejściu do gospodarki niskoemisyjnej we 
 wszystkich tych sektorach. Niniejszy podręcznik prezentuje 
przykłady dobrych praktyk polskich i niemieckich gmin fin-
ansujących i realizujących działania i strategie niskoemisyjne na 
poziomie lokalnym.  

Podręcznik jest wynikiem polsko-niemieckiego projektu, 
 mającego na celu rozwój narzędzi wsparcia dla lokalnych działań 
na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Został on wsparty 
konsultacjami eksperckimi oraz wymianą dobrych praktyk 
 pomiędzy polskimi i niemieckimi gminami podczas warsztatów, 
które odbyły się w Berlinie w 2014 roku. Ma posłużyć on jako 
impuls do podejmowania dalszych wysiłków w zakresie rozwoju 
lokalnej gospodarki niskoemisyjnej.

Podręcznik zawiera trzy podstawowe przesłania:

1.  Lokalne działania na rzecz zmniejszenia emisji nie muszą być 
kosztowne, a mogą przynosić gminom wymierne oszczędności.

2.  Strategie niskoemisyjnego rozwoju korzystne są nie tylko dla 
środowiska, ale także dla gospodarki, tworząc nowe miejsca 
pracy w regionie.

3.  Działania w kierunku rozwoju gospodarki niskoemisyjnej 
 przyczyniają się również do poprawy jakości życia obywateli, 
na przykład poprzez poprawę jakości powietrza. 

Przykłady dobrych praktyk

Każdy rozdział prezentuje przykłady polskich i niemieckich 
gmin, które wdrażają strategie gospodarki niskoemisyjnej na 
poziomie lokalnym. Przykłady dobrych praktyk mogą posłużyć 
jako model dla innych gmin. Zaprezentowane dobre praktyki 
obejmujątakie przedsięwzięcia, jak modernizacja oświetlenia 
ulicznego, miejskie systemy fotowoltaiczne, modernizacje zwią-
zane z efektywnością energetyczną i systemami grzewczymi.
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