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ŁUKASZ POLAKOWSKI

OPRACOWANIE „PLANU DZIAŁAŃ 
NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ 

ENERGII 
I KLIMATU DLA MIASTA KATOWICE”



Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 zawierają ogólnounijne 
założenia i cele polityki na lata 2021–2030.
Najważniejsze cele na 2030 r.:

• ograniczenie o co najmniej 40 proc. emisji gazów cieplarnianych (w stosunku 
do poziomu z 1990 r.)

• zwiększenie do co najmniej 32 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
całkowitym zużyciu energii

• zwiększenie o co najmniej 32,5 proc. efektywności energetycznej.

W październiku 2014 r. ramy polityki zostały przyjęte przez Radę. Cele dotyczące 
odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej zostały zwiększone w 
2018 r.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014DC0015


Porozumienia paryskie - 2015







Miasto Katowice, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Katowice z 25 kwietnia 
2019 r. przystąpiło do inicjatywy „Porozumienie Burmistrzów na rzecz 
klimatu i energii”. Porozumienie Burmistrzów powstało w 2008 r. w Europie, 
a jego celem jest skupienie przedstawicieli władz samorządowych, które 
chcą dobrowolnie podjąć zobowiązanie realizacji unijnych celów w zakresie 
klimatu i energii oraz wykraczać poza te cele. Obecnie skupia ponad 7 000 
jednostek administracji lokalnej i regionalnej z 57 krajów.





porozumienieburmistrzow.eu



W roku 2017 zostają otwarte regionalne biura Porozumienia w Ameryce Północnej, Ameryce 
Środkowej i regionie Karaibów, Chinach i Azji południowo-wschodniej oraz Japonii, które 
uzupełnią sieć biur już istniejących.



Miasta sygnatariusze zobowiązują się do działania w celu wsparcia procesu realizacji unijnego 
celu polegającego na redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40% do roku 2030 oraz przyjęcia 
wspólnego podejścia do zmniejszenia wpływu na środowisko i przystosowania się do zmian 
klimatycznych.



Po oficjalnym przystąpieniu do Porozumienia Burmistrzów sygnatariusze zobowiązują się do 
opracowania w ciągu dwóch lat planu działań na rzecz zrównoważonej energii i (klimatu). W 
planie działań sygnatariusza przyjętym przez władze lokalne są opisane kroki zmierzające do 
realizacji celów na rok 2020 lub 2030.



Plan działania (zarówno SEAP, jak i SECAP) jest kluczowym dokumentem, 
który pokazuje, w jaki sposób sygnatariusz osiągnie swoją wizję i cel. Plan 
obejmuje ocenę obecnej sytuacji, tj. bazową inwentaryzację emisji dla części 
łagodzącej zmiany klimatu (zarówno SEAP, jak i SECAP) oraz ocenę ryzyka i 
podatności na zmiany klimatu (tylko dla SECAP); jasno określone cele; oraz 
zaplanowane środki wraz z ramami czasowymi, przypisanymi obowiązkami i 
szacowanymi skutkami. 

Zakres działania: Porozumienie Burmistrzów dotyczy działania na poziomie 
lokalnym w zakresie kompetencji zaangażowanych władz lokalnych. Dlatego 
oczekuje się, że sygnatariusze podejmą działania w kilku lub we wszystkich 
swoich możliwych rolach .
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Jednostki Urzędu Miasta Katowice

Spółki miejskie

Zarządca miejskich zasobów komunalnych

Spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe, jednostki miejskie 
gospodarujące zasobami 
mieszkaniowymi

Zarządcy nieruchomości

Deweloperzy

Przedsiębiorstwa energetyczne

Przedsiębiorstwa transportowe

Jednostki naukowe i badawcze

Przedsiębiorstwa gospodarki odpadami

Organizacje samorządowe, 
pozarządowe, doradcze, 
zrzeszenia, ruchy społeczne

Przedsiębiorstwa i firmy prywatne

INTERESARIUSZE



 

Baza danych 
dotycząca 

emisji 
na terenie 

gminy

Budynki jednorodzinne

usługi, 
handel, przemysł

Przemysł (w tym potrzeby 
technologiczne)

Budynki powiatowe, 
wojewódzkie, państwowe

Budynki użyteczności 
Publicznej miasta

Kamienice
Budynki 
Wielorodzinne /
komunalne

Wspólnoty 
mieszkaniowe

Przedsiębiorstwa
transportowe

Przedsiębiorstwa
energetyczne



Kontakt roboczy

Ankieta  - elektronicznie

Inwentaryzacja – działania – do roku 2030, perspektywa 2050

Rodzaje działań: efektywność energetyczna, OZE, ekologia, niska emisja/PONE, 
transport, elektromobilność, oświetlenie, wytwarzanie energii, zarządzanie 
kryzysowe, bezpieczeństwo

Udział społeczeństwa i podmiotów

Monitoring

Kolejne działania / rozwój SECAP

WAŻNE



Dziękuję za uwagę

Łukasz Polakowski
l.polakowski@fewe.pl

603 554 307

mailto:l.polakowski@fewe.pl

