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Działania na rzecz zmniejszenia  
zużycia energii elektrycznej, ciepła, 

gazu oraz źródła ich finansowania
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1 marca 2014 r. 
powołanie Samodzielnego Referatu ds. Energetyki
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40 działań z zakresu efektywności energetycznej 
budynków, transportu, oświetlenia ulicznego, budowy 
OZE, rozbudowy sieci ciepłowniczej, edukacji 
ekologicznej.

Cele do 2020 roku
• zmniejszenie emisji CO2 o 13%
• zmniejszenie zużycia energii końcowej o 16%
• moc zainstalowana OZE zwiększona do 14,4 MW

Wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Gdyni na lata 2015-2020
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• Budowa instalacji fotowoltaicznych na zadaszeniach zajezdni 
trolejbusowej o mocy 500 kW na dachu Pomorskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego 80kW i na Domu Pomocy Społecznej 
o mocy 40 kW

• Zakup niskoemisyjnego transportu miejskiego - 85 szt. pojazdów, 
5 stacji ładowania 

• Termomodernizacja 31 budynków użyteczności publicznej 
i mieszkalnych komunalnych 

• Modernizacja oświetlenia miejskiego
• Rozbudowa sieci dróg rowerowych
• Budowa węzłów integracyjnych – Karwiny, Chylonia, Gdynia 

Główna
• Przebudowa i modernizacja dróg
• Rozbudowa sieci ciepłowniczej
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Energia elektryczna
• Grupa zakupowa po raz 5 

zakupiła energię elektryczną
w przetargu (dla budynków 
i na potrzeby oświetlenia 
ulicznego)

• Szacowane oszczędności dla 
grupy na 2018 r. wynoszą blisko 
19 mln zł względem cen 
cennikowych ENERGA (49%), 
prawie 7 mln zł dla Gdyni

• Grupa zakupowa na 2018 rok 
liczyła 41 podmiotów a 
szacowany wolumen energii 
wynosił 76 010 MWh, 30 718 
MWh dla Gdyni

Gaz ziemny
• Grupa zakupowa po raz 3

zakupiła gaz w przetargu
• Pierwsza grupa liczyła 6 

podmiotów, kolejna 19 a 
tegoroczna 33 

• Oszczędności wyniosły od 18% 
do 23% względem cen 
cennikowych PGNiG

• Grupa zaoszczędza ponad 
4,6 mln zł rocznie

Gdynia liderem grup zakupowych

• montaż urządzeń do kompensacji 
mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej

• optymalizacja umów dystrybucyjnych e.e. 
(dobór optymalnych parametrów przesyłowych)
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• Gdynia już ponad 17 lat temu zajęła się udzielaniem
tzw. dotacji ekologicznych związanych z likwidacją „niskiej emisji”
• Wspierane są inwestycje w odnawialne źródła energii, 
likwidowanie pieców węglowych, efektywność energetyczną
• W ciągu ostatnich pięciu lat Gdynia zawarła aż 424 umowy na 
blisko 1,5 miliona złotych

- 3587 
Mg CO2 

/rok

Program dotacji ekologicznych dla mieszkańców
Inwestycje w odnawialne źródła energii i likwidację pieców
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Źródła finansowania dotacji

Gdynia po raz 4 skutecznie pozyskała dofinansowanie ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
w ramach konkursów „Czyste powietrze Pomorza / Trójmiasta”.

W 2017 roku określono bardzo korzystne zasady 50% dofinansowania:
Dofinansowanie z budżetu Miasta 30%
Dofinansowanie z WFOŚiGW do 20%

Kalkulator dotacji

- 1260
Mg CO2
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System monitorowania zużycia energii
450 budynków

200 użytkowników
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K.O.Z.A.
Korzystne Ograniczenie Zanieczyszczenia Atmosfery

• Pokazy odgórnej metody 
rozpalania w piecach

• Metoda ta pozwala na 30% 
oszczędności paliwa

• Ta poprawna technika palenia 
pozwala spalać dym
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• Założenie - co najmniej 50% mieszkańców biorących udział w projekcie podejmie konkretne 
„twarde” działania termomodernizacyjne w swoich budynkach (wraz z podłączeniem do 
msc), co ograniczy rachunki za ogrzewanie i zużycie paliw pierwotnych i emisji CO2.
• Celem jest wskazanie mieszkańcom Gdyni strat w gospodarowaniu energią cieplną i 
podniesienie świadomości dotyczącej możliwych rozwiązań z zakresu poprawy efektywności 
energetycznej, w tym prawidłowych zachowań użytkowników.
• W październiku 2017r złożono kolejny wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie 
kolejnej edycji projektu Termowizja II – wyniki zostaną ogłoszone w marcu 2018.

bezpłatne badania 
termowizyjne budynków 

mieszkalnych
zakwalifikowano:
• 148 budynków 
jednorodzinnych 
• 81 budynków 

wielorodzinnych

Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet
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Każdy WAT na wagę złota
czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się

jak efektywnie oszczędzać energię w szkole

• średnie oszczędności osiągają 10% - ok. 102 000 zł rocznie w 7 szkołach

• metodologia 50/50 – 5-8 tys. rocznie na szkołę, 50 tys. budżet Miasta

• Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Citès” z Krakowa
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Porozumienie z 30 września 2014 r. pomiędzy Gdynią, elektrociepłownią
gdyńską i spółką ciepłowniczą OPEC na rzecz zrównoważonego 
rozwoju

Deklaracja stałej współpracy w zakresie ograniczenia zużycia energii, 
emisji szkodliwych substancji do atmosfery, zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego i poprawy komfortu zużycia 
mieszkańców Gdyni

Na mocy niniejszego porozumienia zespoły zadaniowe realizują co roku 
od kilku do kilkunastu projektów

Siła 3
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Kampania „Daj się ogrzać. Przyłącz się do Ciepłolubnych”
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Porady sokoła w komunikacji miejskiej

Strona www.cieplolubni.com.pl

Ankietowanie administratorów i mieszkańców 

Promocja w mediach i przestrzeni miasta

Filmy edukacyjne

Magazyn, plakaty, ulotki, gadżety
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Promocja i edukacja ekologiczna w ramach 
Konkursu Czyste Powietrze Pomorza w latach 2015 - 2017
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Dla uczestników przewidziano możliwość wstępu 

do Centrum Nauki EXPERYMENT

Konkurs wiedzy ekologicznej „Pokonaj Smoga” – 3 edycje
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Konkursy w szkołach dla:

• uczniów gimnazjów 

na komiks

• nauczycieli szkół

ponadgimnazjalnych 

na scenariusz lekcji

• grudzień 2016
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Październik 2017

Gdynia InfoBox

Klasa tabletowa – konkurs i wystawa prac
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Seminarium ECO-MIASTO
„Systemy ciepłownicze”

5-6 października 2016
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Pomorskie Dni Energii 2016
17 września 2016
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Pomorskie Dni Energii 2017
15 września 2017
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Gdyński Piknik Energetyczny 21.06.2017 r.
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Gdyński Piknik Energetyczny 21.06.2017 r.
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Spotkania z mieszkańcami 
Warsztaty dla zarządców nieruchomości

Poradnik dla mieszkańców po dofinansowaniach „Zasady wsparcia przez Partnerów”
Listy Prezydenta Gdyni do mieszkańców

Pismo Prezesa OPEC do zarządców nieruchomości
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Gdyńskie Dni Sąsiada
wrzesień 2017
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Przeprowadzenie gry miejskiej 
„Ciepło w mie ście”

w centrum Gdyni w grudniu 2016 r.

Z pokazem sokolniczym 
i ciepłym poczęstunkiem dla uczestników
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Głosowanie internautów na 
dedykowanej akcji stronie www

W akcji w 2016 roku oddano łącznie 
(Gdańsk, Gdynia) 14 440 głosów

Konkurs „Podaj dalej ciepło”

Wsparcie najbardziej cennych inicjatyw oraz projektów 

realizowanych przez gdyńskie organizacje pozarządowe
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Targi „Nowy Dom Nowe Mieszkanie” w Gdynia Arena
wrzesień 2017
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Akcja Ciepło – Zimno
InfoBox 23 września 2017 r.
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Bannery promujące na portalu Trojmiasto.pl

Relacje z wydarzeń
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Dziękuję za 
uwagę

Hanna Górecka - Banasik

Kierownik Samodzielnego Referatu ds. Energetyki

Urząd Miasta Gdyni

e-mail: h.gorecka-banasik@gdynia.pl

Tel.: 058 668 23 51


