
Nowoczesne zarzNowoczesne zarząądzanie dzanie 
energienergiąą w miastachw miastach

Ekonomia i ochrona Ekonomia i ochrona śśrodowiskarodowiska

Przewodniczący Rady Miasta Konina                                Konin, 28.09.2010

Wiesław Steinke



ZarzZarząądzanie energidzanie energiąą w miastach:w miastach:

•• racjonalizacja kosztracjonalizacja kosztóóww
•• ochrona ochrona śśrodowiskarodowiska
•• dywersyfikacja dywersyfikacja źźrróódedełł



MoMożżliwoliwośści obnici obniżżenia kosztenia kosztóów:w:

•• zmniejszenie zuzmniejszenie zużżycia energiiycia energii
•• negocjowanie cen zakupu energiinegocjowanie cen zakupu energii
•• wykorzystywanie wykorzystywanie źźrróódedełł energii odnawialnejenergii odnawialnej



Zmniejszenie zuZmniejszenie zużżycia energii:ycia energii:

•• wybwybóór wr włłaaśściwego nociwego nośśnika dla celnika dla celóów grzewczych w w grzewczych w 
nowych inwestycjachnowych inwestycjach

•• termomodernizacja obiekttermomodernizacja obiektóów uw użżytecznoytecznośści publicznejci publicznej
•• zastosowanie ozastosowanie ośświetlenia energooszczwietlenia energooszczęędnegodnego
•• wymiana instalacji na optymalnwymiana instalacji na optymalnąą
•• monitorowanie zumonitorowanie zużżycia energii + audytycia energii + audyt
•• wspwspóółłpraca z przedsipraca z przedsięębiorstwami energetycznymibiorstwami energetycznymi
•• stosowanie zmiennych taryfstosowanie zmiennych taryf
•• inteligentne inteligentne opomiarowanieopomiarowanie obiektobiektóów publicznychw publicznych



Negocjowanie cen zakupu energiiNegocjowanie cen zakupu energii

•• GRUPY ZAKUPOWEGRUPY ZAKUPOWE



Odnawialne Odnawialne źźrróóddłła energii:a energii:

•• fermy wiatracznefermy wiatraczne
•• kolektory skolektory słłoneczneoneczne
•• źźrróóddłła geotermalnea geotermalne

•• energia wodnenergia wodnąą (p(płływywóów)w)



Ochrona Ochrona śśrodowiska:rodowiska:

•• zmniejszenie zuzmniejszenie zużżycia energiiycia energii--zmniejszenie zmniejszenie 
emisji dwutlenku wemisji dwutlenku węęgla (gazgla (gazóów i pyw i pyłłóów)w)

•• wykorzystanie wykorzystanie źźrróódedełł energii odnawialnejenergii odnawialnej
•• uporzuporząądkowanie gospodarki odpadami dkowanie gospodarki odpadami 

komunalnymi komunalnymi –– spalarniespalarnie
•• kotkotłły na biomasy na biomasęę –– uprawy energetyczneuprawy energetyczne
•• energia jenergia jąądrowa drowa -- inwestycja przyszinwestycja przyszłłoośści ci 



Dywersyfikacja Dywersyfikacja źźrróódedełł dostaw energii:dostaw energii:

•• zwizwięększa moksza możżliwoliwośści negocjacyjneci negocjacyjne
•• zabezpiecza na wypadek awariizabezpiecza na wypadek awarii
•• dostosowanie do istniejdostosowanie do istniejąących instalacjicych instalacji
•• wypewypełłnianie dyrektyw unijnychnianie dyrektyw unijnych
•• zwizwięększa niezaleksza niezależżnonośćść energetycznenergetycznąą



PrzykPrzykłłady dobrych praktyk:ady dobrych praktyk:

•• Biuro ZarzBiuro Zarząądzania Energidzania Energiąą –– BielskoBielsko--BiaBiałłaa
•• Modernizacja oModernizacja ośświetlenia ulicznegowietlenia ulicznego-- RybnikRybnik
•• Grupy zakupowe energiiGrupy zakupowe energii-- PoznaPoznańń



ZarzZarząądzanie energidzanie energiąą w miastach:w miastach:

poprzez planowanie i organizowanie zaopatrzenia w energię

PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ




