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Spodziewana redukcja 
GHG z pojedynczych 
działań odnoszaca si ę 
do cało ści sektora (%)

Spodzie
wana 

redukcja 
CO2  

(t/rok) 

Odpowiedzi
alność 

polityczna

Odpowiedzi
alność 

techniczna

Czas działania
Poczatek i koniec

1. Lokalna Produkcja 
Energii A1 23 880 000   78 234 000 zł

1.1Niskow ęglowa 
produkcja energii

A1.1

A1.1.1

Modernizacja systemów produkcji i dystrybucji ciepła, zamiana na paliwa ekologiczne ( w tym na gaz, biomasę itp):
a) Zwiększenie współ-spalania biomasy w Ciepłowniach: Białe Błota, Osowa Góra i Błonie o łącznej mocy 96,965 MW
b) Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczych tym zautomatyzowanie węzłów cieplnych(usprawnione wymienniki ciepła, zasobniki c.w.u., pełna automatyka). 
Wymiana sieci cieplnych budowanych w systemie tradycyjnym na preizolowane:
2010-2013: 1100mb.

-3,8% 1439
Urząd Miasta 
Bydgoszcz

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki 
Cieplnej

Tak

Komunalne 
Przedsiebiorstw

o Energetyki 
Cieplnej

Fundusze
Unijne

543
Komunalne 

Przedsiebiorstwo 
Energetyki Cieplnej

W ramach ciągłej 
realizacji

2010-2013 22 500 000   

Modernizacja systemów produkcji i dystrybucji ciepła, zamiana na paliwa ekologiczne ( w tym na gaz, biomasę itp):
a) Zwiększenie współ-spalania biomasy w Ciepłowniach: Białe Błota, Osowa Góra i Błonie o łącznej mocy 96,965 MW
b) Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczych tym zautomatyzowanie węzłów cieplnych(usprawnione wymienniki ciepła, zasobniki c.w.u., pełna 
automatyka). Wymiana sieci cieplnych budowanych w systemie tradycyjnym na preizolowane:
6508  mb.

-9,9% 3786 Urząd Miasta Bydgoszcz
Komunalne Przedsiebiorstwo 

Energetyki Cieplnej
Tak

Komunalne 
Przedsiebiorstwo 

Energetyki Cieplnej

Fundusze
Unijne

1297 2014-2020 25 524 000 zł
Modernizacja systemów produkcji i dystrybucji ciepła, zamiana na paliwa ekologiczne ( w tym na gaz, biomasę itp):
a) Modernizacja kotłowni (w tym zamiana na paliwa ekologiczne). Do 2009 Modernizacja 18 kotłowni lokalnych eksploatowanych przez KPEC 
wymiana kotłów olejowych i koksowych na zasilane gazem.

-0,4% 165
Urząd Miasta 
Bydgoszcz

Komunalne 
Przedsiebior

stwo 
Energetyki 

Cieplnej

2005-2009

A1.1.5 Budowa elektrowni wodnych - - - - - - - - -

W ramach 
kompleksowej 

kampani 
edukacyjno-
informacyjnej

B2.5.7.

- - Wsparcie budowy albo budowa dla potrzeb miasta nowych elektrowni wodnych: CzyŜkówko, Wyspa Młyńska o mocy 2,5 MW -20,2% 7742 Urząd Miasta Bydgoszcz
Urząd Miasta Bydgoszcz

lub prywatny inwestor
Tak

Urząd Miasta 
Bydgoszcz

lub prywatny inwestor

Fundusze
Unijne

- 2014-2020 50 000 000 zł - - - - - -

A.1.1.6  Budowa małych elektrowni fotowoltaicznych o mocy <20 kW - - - - - - - - - - - -
Budowa małych elektrowni fotowoltaicznych o mocy <20 kW:
wykorzystanie na potrzeby zasilania obiektów publicznych (10 budynków )

0,0% 3 Urząd Miasta Bydgoszcz Urząd Miasta Bydgoszcz Tak
Urząd Miasta 
Bydgoszcz

Fundusze
Unijne

- 2014-2020 190 000 zł - - - - - -

A.1.1.10
 Opracowanie perspektywicznej strategii energetycznej uwzględniającej optymalne zaopatrzenie miasta w energię, uwzględniającej aspekty społeczne, 
gospodarcze i środowiskowe 

Efekt ekologiczny 
w ramach komórki 
ds. Zarządzania 

Energią

Efekt ekologiczny 
w ramach komórki 
ds. Zarządzania 

Energią

Urząd Miasta 
Bydgoszcz

Urząd Miasta Bydgoszcz
Wydział Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowisk
Komórka ds. Zarządzania Energią

Tak
Urząd Miasta 
Bydgoszcz

Fundusze
Unijne

Efekt 
oszczedności w 
ramach komórki 
ds. Zarządzania 

Energią

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 

Środowisk
Komórka ds. Zarządzania 

Energią

Przetarg na 
opracowanie 

strategii
2011-2013 300 000   - - - - - - - - - - - - - - - - -

A.1.1.12 Utworzenie komórki ds. zarządzania energią w Urządzie Miasta Bydgoszcz -2,4% 4851

Urząd Miasta 
Bydgoszcz
Prezydent 

Miasta

Prezydent  Miasta Bydgoszcz
Wydział Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska
Tak

Urząd Miasta 
Bydgoszcz

- 960
Prezydent Miasta 

Bydgoszcz

Utworzenie nowej 
komórki ds. 
zarządzania 

energią

2010-2013 1 080 000   Działanie komórki ds. zarządzania energią w Urządzie Miasta Bydgoszcz -8,2% 16936
Urząd Miasta Bydgoszcz

Prezydent Miasta

Prezydent  Miasta Bydgoszcz
Wydział Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony 
Środowiska

Tak
Urząd Miasta 
Bydgoszcz

- 2240 2014-2020 2 520 000 zł - - - - - -

2. Budynki Publiczne A2
17 028 409   53 399 960 zł

2.1 Zarządzanie 
budynkami 
publicznymi

A2.1

A2.1.1

Opracowanie planu działan na rzecz ograniczenia energochłonności w zakresie budynków publicznych, obejmującego sklasyfikowanie budynków zgodnie z 
zuŜyciem energii i działania na rzecz ograniczenia jej zuŜycia (rozszerzenie w zakresie budyków publicznych "Szczegółowego planu wdroŜenia Programu 
ochrony powietrza dla Bydgoszczy" (2008):
a) Ograniczenie zuŜycia energii w budynkach: Administrowanych przez UM, oświaty, słuŜby zdrowia
b) Zastąpienie niskiej wydajności podgrzewaczy wody
c) Zastąpienie elektrycznego podgrzewania wody 
d) Instalacja wysokiej wydajności urządzeń klimatyzacyjnych (montaŜ urządzeń klimatyzacyjnych z odzyskiem energii cieplnej)

Efekt w ramach 
jednostki ds. 
energii oraz 

"Szczegółowego 
planu wdroŜenia 

Programu ochrony 
powietrza dla 
Bydgoszczy"

Efekt w ramach 
jednostki ds. 
energii oraz 

"Szczegółowego 
planu wdroŜenia 

Programu ochrony 
powietrza dla 
Bydgoszczy"

Urząd Miasta 
Bydgoszcz

Urząd Miasta Bydgoszcz
Wydział Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska
Komórka ds. zarządzania energią

Tak

Koszty w 
ramach 

jednostki ds. 
energii 
oraz 

"Szczegółowego 
planu wdroŜenia 

Programu 
ochrony 

powietrza dla 
Bydgoszczy"

-

Efekt  
oszczedności w 

ramach 
funkcjonowania 

komórki ds. 
Zarządzania 

energią

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 

Środowiska
Komórka ds. Zarządzania 

energią

Opracowanie planu 
działań

2010-2013

Koszty w ramach 
jednostki ds. energii 

oraz 
"Szczegółowego 
planu wdroŜenia 

Programu ochrony 
powietrza dla 
Bydgoszczy"

Opracowanie planu działan na rzecz ograniczenia energochłonności w zakresie budynków publicznych, obejmującego sklasyfikowanie budynków zgodnie z 
zuŜyciem energii i działania na rzecz ograniczenia jej zuŜycia (rozszerzenie w zakresie budyków publicznych "Szczegółowego planu wdroŜenia Programu 
ochrony powietrza dla Bydgoszczy" (2008):
a) Ograniczenie zuŜycia energii w budynkach: Administrowanych przez UM, oświaty, słuŜby zdrowia
b) Zastąpienie niskiej wydajności podgrzewaczy wody
c) Zastąpienie elektrycznego podgrzewania wody 
d) Instalacja wysokiej wydajności urządzeń klimatyzacyjnych (montaŜ urządzeń klimatyzacyjnych z odzyskiem energii cieplnej)

Efekt w ramach 
jednostki ds. energii  

oraz "Szczegółowego 
planu wdroŜenia 

Programu ochrony 
powietrza dla 
Bydgoszczy"

Efekt w ramach 
jednostki ds. 
energii oraz 

"Szczegółowego 
planu wdroŜenia 

Programu ochrony 
powietrza dla 
Bydgoszczy"

Urząd Miasta Bydgoszcz
Komórka ds. zarządzania energią

Urząd Miasta Bydgoszcz
Komórka ds. zarządzania 

energią
Tak

Koszty w ramach 
jednostki ds. energii 

oraz "Szczegółowego 
planu wdroŜenia 

Programu ochrony 
powietrza dla 
Bydgoszczy"

-

Efekt  
oszczedności w 

ramach 
funkcjonowania 

komórki ds. 
Zarządzania 

energią

2014-2020

Koszty w ramach 
jednostki ds. energii

oraz 
"Szczegółowego 
planu wdroŜenia 

Programu ochrony 
powietrza dla 
Bydgoszczy"

- - - - - -

2.2 Efektywno ść 
energetyczna 
istniej ących 
budynków

A2.2

A2.2.1
Zastąpienie tradycyjnych  Ŝarówek na energooszczędne  (w ramach bieŜącej eksploatacji):
Wymiana 1500 tradycyjnych Ŝarówek na kompaktowe świetlówki

-0,2% 131
Urząd Miasta 
Bydgoszcz

Wszystkie wydziały i jednostki podległe
Tak

BudŜet Miasta 
Bydgoszcz 

Urząd Miasta 
Bydgoszcz

15

Urząd Miasta Bydgoszcz 
wraz ze wszystkimi 

wydziałami i jednostkami 
podległymi 

Promocja 
oszczędności 

energii
2010-2013 16 470   

Zastąpienie tradycyjnych  Ŝarówek na energooszczędne  (w ramach bieŜącej eksploatacji):
Wymiana 2000 tradycyjnych Ŝarówek na kompaktowe świetlówki

-0,2% 175
Urząd Miasta Bydgoszcz

Wszystkie wydziały i jednostki 
podległe Tak

Urząd Miasta 
Bydgoszcz

Urząd 
Miasta 

Bydgoszcz
33 2014-2020 21 960 zł - - - - - -

A2.2.10

Realizacja planu działań na rzecz  ograniczenia energochłonności ( wymienionego w A2.1.1.) obejmującego kompleksową termomodernizację (z systemami 
ogrzewania) budynków sektora Samorządu:
a) Zastąpienie niskiej wydajności podgrzewaczy ciepłej wody na bardziej wydajne
b) MontaŜ regulacji systemów oświetlenia -sterowanego czujnikami 
c) Zastąpienia elektrycznego ogrzewania wody- gazowym podgrzewaczem wody 
d) Instalacja wysokiej wydajności urządzeń klimatyzacyjnych 
d) Termoizolacja budynków,
e) Montowanie zasłon, rolet przy oknach w celu sterowania promieniowaniem słonecznym. Ochrona przed nagrzaniem biur, sal itp.
f) Wymiana okien na okna z podwójnymi szybami,
h) Przy modernizacji systemów cieplnych wykorzystanie paneli słonecznych

-9,4% 6691
Urząd Miasta 
Bydgoszcz

Urząd Miasta Bydgoszcz, Wydział 
Inwestycji, Wydział Edukacji,

Wydział Sportu oraz jednostki sektora 
samorządowego-

Komórka ds. zarządzania
energią

Tak
Urząd Miasta 
Bydgoszcz

Program 
Operacyjny 

Infrastruktura i 
Środowisko
Priorytet IX.
Infrastruktura 
energetyczna 

przyjazna 
środowisku i 
efektywność 
energetyczna
Działanie 9.3

1063 Jednostka ds. energii
Inwentaryzacja 

potrzeb
2010-2013 17 011 939   

Realizacja planu działań na rzecz  ograniczenia energochłonności ( wymienionego w A2.1.1.) obejmującego kompleksową termomodernizację (z systemami 
ogrzewania) budynków sektora Samorządu:
a) Zastąpienie niskiej wydajności podgrzewaczy ciepłej wody na bardziej wydajne 
b) MontaŜ regulacji systemów oświetlenia -sterowanego czujnikami min 
c) Zastąpienia elektrycznego ogrzewania wody- gazowym podgrzewaczem wody 
d) Instalacja wysokiej wydajności urządzeń klimatyzacyjnych
d) Termoizolacja budynków,
e) Montowanie zasłon, rolet przy oknach w celu sterowania promieniowaniem słonecznym. Ochrona przed nagrzaniem biur, sal itp. w obiektach KPEC,
f) Wymiana okien na okna z podwójnymi szybami,
h) Przy modernizacji systemów cieplnych wykorzystanie paneli słonecznych,montaŜ paneli słonecznych na budynkach KPEC 

-5,8% 4152
Urząd Miasta Bydgoszcz

Urząd Miasta Bydgoszcz, 
Wydział Inwestycji, Wydział 

Edukacji,
Wydział Sportu oraz jednostki 

sektora samorządowego
Komórka ds. zarządzania

energią

Tak
Urząd Miasta 
Bydgoszcz

Program 
Operacyjny 
Infrastruktur

a i 
Środowisko
Priorytet IX.
Infrastruktur

a 
energetycz

na 
przyjazna 
środowisku 

i 
efektywnoś

ć 
energetycz

na
Działanie 

9.3

656 2013-2020 53 378 000 zł

Realizacja planu działań na rzecz  ograniczenia energochłonności ( wymienionego w A2.1.1.) obejmującego kompleksową termomodernizację 
(z systemami ogrzewania) budynków sektora Samorządu:
a) Zastąpienie niskiej wydajności podgrzewaczy ciepłej wody na bardziej wydajne –realizowane w KPEC (2005-2009)  
b) MontaŜ regulacji systemów oświetlenia -sterowanego czujnikami min KPEC 2005-2007, Galeria Miejska BWA
c) Zastąpienia elektrycznego ogrzewania wody- gazowym podgrzewaczem wody 
d) Instalacja wysokiej wydajności urządzeń klimatyzacyjnych w Galerii Miejskiej BWA,
e)termomodernizacja budynków jednostek samorządowych

-12,6% 9010

Urząd Miasta 
Bydgoszcz, 

Wydział 
Inwestycji, 
Wydział 
Edukacji,
Wydział 

Sportu oraz 
jednostki 
sektora 

samorządow
ego

Urząd Miasta 
Bydgoszcz, 

Wydział 
Inwestycji, 
Wydział 
Edukacji,
Wydział 

Sportu oraz 
jednostki 
sektora 

samorządow
ego

2005-2009

A2.2.11 Wykorzystanie systemu audytów i świadectw energetycznych do eliminacji strat cieplnych w budynkach

Wykorzystanie, 
jako narzędzia do 
realizacji działania 

A1.1.12

Wykorzystanie, 
jako narzędzia do 
realizacji działania 

A1.1.12

Urząd Miasta 
Bydgoszcz

Urząd Miasta Bydgoszcz Wydział 
Inwestycji, Wydział Edukacji, Wydział 

Sportu, Wydział Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska, komórka 

ds.zarządzania energią oraz jednostki 
sektora samorządowego

Tak
Urząd Miasta 
Bydgoszcz

-

Oszczedność 
energii w  
działaniu 
A1.1.12

Komórka ds. zarzadzania 
energią

Wykonanie audytu 
dla obiektów 

wymagających 
remontu i 

termomodernizacji

2010-2013
W ramach 

działalności Urzędu 
Miasta Bydgoszcz

Wykorzystanie systemu audytów energetycznych do eliminacji strat cieplnych w budynkach
Wykorzystanie, jako 

narzędzia do realizacji 
działania A1.1.10

Wykorzystanie, 
jako narzędzia do 
realizacji działania 

A1.1.10

Urząd Miasta Bydgoszcz

Wydział Inwestycji, Wydział 
Edukacji, Wydział Sportu, 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 

Środowiska oraz jednostki 
sektora samorządowego

Tak
Urząd Miasta 
Bydgoszcz 

-
Oszczedność 

energii w  
działaniu A1.1.12

2014-2020
W ramach 

działalności Urzędu 
Miasta Bydgoszcz

- - - - - -

2.3  Regulacje prawne 
dla nowych i 
remontowanych 
budynków

A2.3

A2.3.3

Wprowadzenie  obowiązku zastosowania elementów, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej: urządzenia cieniowania (rolety), wprowadzenie 
automatycznego systemu pomiaru zuŜycia energii w budynkach o największym zuŜyciu, zastosowanie urządzeń do odzysku ciepła przy wentylacji mechanicznej.  
Działania miałyby zastosowanie dla np. części, wszystkich nowych budynków, lub mogą być zastosowane na podstawie indywidualnych przypadków, zgodnie z 
właściwościami budynku (np. środki powodujące zasłonięcie budynków od słońca, zorientowanie budynków w stosunku do słońca) (stosowane w ramach 
zatwierdzania projektów)

Wykorzystanie, 
jako narzędzia do 
realizacji działania 

A1.1.12

Wykorzystanie, 
jako narzędzia do 
realizacji działania 

A1.1.12

Urząd Miasta 
Bydgoszcz 

Urząd Miasta Bydgoszcz 
Wszystkie jednostki organizacyjne
Koordynacja:Wydział Gospodarki 

Komunalnej oraz po powołaniu komórka 
ds.. Zarządzania energią

Tak
Urząd Miasta 
Bydgoszcz

-

Oszczedność 
energii w  
działaniu 
A1.1.12

Urząd Miasta Bydgoszcz
RozwaŜenie zapisu 

w MPZP 
2010-2013

W ramach 
działalności Urzędu 
Miasta Bydgoszcz

Wprowadzenie  obowiązku zastosowania elementów, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej: urządzenia cieniowania (rolety), 
wprowadzenie automatycznego systemu pomiaru zuŜycia energii w budynkach o największym zuŜyciu, zastosowanie urządzeń do odzysku ciepła przy 
wentylacji mechanicznej.  Działania miałyby zastosowanie dla np. części, wszystkich nowych budynków, lub mogą być zastosowane na podstawie 
indywidualnych przypadków, zgodnie z właściwościami budynku (np. środki powodujące zasłonięcie budynków od słońca, zorientowanie budynków w 
stosunku do słońca) (stosowane w ramach zatwierdzania projektów)

Wykorzystanie, jako 
narzędzia do realizacji 

działania A1.1.12

Wykorzystanie, 
jako narzędzia do 
realizacji działania 

A1.1.12

Urząd Miasta Bydgoszcz

Urząd Miasta Bydgoszcz 
Wszystkie jednostki 

organizacyjne
Koordynacja:Wydział 

Gospodarki Komunalnej oraz 
po powołaniu komórka ds.. 

Zarządzania energią

tak
Urząd Miasta 
Bydgoszcz 

-
Oszczedność 

energii w  
działaniu A1.1.12

2014-2020
W ramach 

działalności Urzędu 
Miasta Bydgoszcz

- - - - - -

A2.3.6
Zapewnienie, Ŝe normy efektywności energetycznej są przestrzegane w praktyce jeśli nie to w razie potrzeby zastosować sankcje/ kary (realizacja w ramach 
działalności nadzoru)

Wykorzystanie, 
jako narzędzia do 
realizacji działania 

A1.1.12

Wykorzystanie, 
jako narzędzia do 
realizacji działania 

A1.1.12

Urząd Miasta 
Bydgoszcz 

Urząd Miasta Bydgoszcz Wszystkie 
jednostki organizacyjne

Komórka ds. zarządzania
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Tak
Urząd Miasta 
Bydgoszcz

-

Oszczedność 
energii w  
działaniu 
A1.1.12

Urząd Miasta Bydgoszcz
Wydział Gospoderki 

Komunalnej i Ochrony 
Środowiska

Wystosowanie 
pisma do 

wszystkich 
jednostek

2010-2013
W ramach 

działalności Urzędu 
Miasta Bydgoszcz

Zapewnienie, Ŝe normy efektywności energetycznej są przestrzegane w praktyce jeśli nie to w razie potrzeby zastosować sankcje/ kary (realizacja w 
ramach działalności nadzoru)

Wykorzystanie, jako 
narzędzia do realizacji 

działania A1.1.12

Wykorzystanie, 
jako narzędzia do 
realizacji działania 

A1.1.12

Urząd Miasta Bydgoszcz 
Wszystkie jednostki organizacyjne

Komórka ds. zarządzania
Energią w Urzędzie Miasta Bydgoszcz

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Urząd Miasta Bydgoszcz 
Wszystkie jednostki 

organizacyjne
Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Tak
Urząd Miasta 
Bydgoszcz

-
Oszczedność 

energii w  
działaniu A1.1.12

2014-2020
W ramach 

działalności Urzędu 
Miasta Bydgoszcz

- - - - - -

A2.3.7 Egzekucja systemu audytów i świadectw energetycznych zgodnie z przepisami

Wykorzystanie, 
jako narzędzia do 
realizacji działania 

A1.1.12

Wykorzystanie, 
jako narzędzia do 
realizacji działania 

A1.1.12

Urząd Miasta 
Bydgoszcz 

Urząd Miasta Bydgoszcz Wszystkie 
jednostki organizacyjne

Komórka ds. zarządzania
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Tak
Urząd Miasta 
Bydgoszcz

-

Oszczedność 
energii w  
działaniu 
A1.1.12

Urząd Miasta Bydgoszcz
Wydział Gospoderki 

Komunalnej i Ochrony 
Środowiska

Wystosowanie 
pisma do 

wszystkich 
jednostek

2010-2013
W ramach 

działalności Urzędu 
Miasta Bydgoszcz

Egzekucja systemu audytów i świadectw energetycznych zgodnie z przepisami

Wykorzystanie, jako 
narzędzia do realizacji 

działania A1.1.12

Wykorzystanie, 
jako narzędzia do 
realizacji działania 

A1.1.12

Urząd Miasta Bydgoszcz 

Urząd Miasta Bydgoszcz 
Wszystkie jednostki 

organizacyjne,
Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Tak
Urząd Miasta 
Bydgoszcz

-
Oszczedność 

energii w  
działaniu A1.1.12

2014-2020
W ramach 

działalności Urzędu 
Miasta Bydgoszcz

- - - - - -

3. Flota pojazdów A3
55 607 684   175 694 922,35 zł

3.1 Zamiana pojazdów 

A3.1

37965

A3.1.1
Zastąpienie pojazdów floty jednostek samorządu napędzanych tradycyjnymi paliwami na pojazdy napędzane paliwami ekologicznymi (gazem, biopaliwami, 
hybrydowymi itp.):
-Zastąpienie pojazdów napędzanych tradycyjnymi paliwami pojazdami napędzanymi gazem 

-0,5% 180

Urząd Miasta 
Bydgoszcz Jednostki organizacyjne z wyłączeniem 

floty samochodów MZK
Tak

Urząd Miasta 
Bydgoszcz

- 9,3
Wydział Zamówień 

Publicznych

Przetarg na 
ekologiczne 

pojazdy
2010-2013

BudŜet Miasta 
Bydgoszcz, 
Jednostki 

organizacyjne

Zastąpienie pojazdów floty jednostek samorządu napędzanych tradycyjnymi paliwami na pojazdy napędzane paliwami ekologicznymi (gazem, biopaliwami, 
hybrydowymi itp.):
-Zastąpienie pojazdów napędzanych tradycyjnymi paliwami pojazdami napędzanymi gazem 

-1,4% 540
Urząd Miasta Bydgoszcz Jednostki organizacyjne z 

wyłączeniem floty 
samochodów MZK

Tak
Urząd Miasta 
Bydgoszcz

22 2014-2020

BudŜet Miasta 
Bydgoszcz, 
Jednostki 

organizacyjne

- - - - - -

A3.1.4a
Realizacja opracowywanego Programu rozwoju transportu (zakres samorządu) uwzględniającego: usprawnienie systemu komunikacyjnego, wykorzystanie 
biopaliw, wymianę taboru MZK, modernizację sieci transportowej i rozbudowę systemu tramwajów:
a)Wymiana taboru MZK na nowoczesny, spełniający bardziej restrykcyjne standardy emisyjne załoŜenie :wymiana 34 autobusów 

-1,9% 728

Urząd Miasta 
Bydgoszcz 

Miejskie Zakłady Komunikacyjne
Spółka z o.o.

Tak
Urząd Miasta 
Bydgoszcz

Fundusze 
Unijne

273

Miejskie Zakłady 
Komunikacyjne
Spółka z o.o.

Przetarg na 
ekologiczne 

pojazdy
2010-2013 33 587 684 zł

Realizacja opracowywanego Programu rozwoju transportu (zakres samorządu) uwzględniającego: usprawnienie systemu komunikacyjnego, wykorzystanie 
biopaliw, wymianę taboru MZK, modernizację sieci transportowej i rozbudowę systemu tramwajów:
a)Wymiana taboru MZK na nowoczesny, spełniający bardziej restrykcyjne standardy emisyjne załoŜenie :wymiana 40 autobusów 

-2,3% 857
Urząd Miasta Bydgoszcz 

Miejskie Zakłady 
Komunikacyjne
Spółka z o.o. Tak

Urząd Miasta 
Bydgoszcz

Fundusze 
Unijne

637 2014-2020 39 514 922 zł - - - - - -

A3.1.4b
Realizacja opracowywanego Programu rozwoju transportu (zakres samorządu) uwzględniającego: usprawnienie systemu komunikacyjnego, wykorzystanie 
biopaliw, wymianę taboru MZK, modernizację sieci transportowej i rozbudowę systemu tramwajów:
Wymiana oraz modernizacja taboru tramwajowego (zakup i wymiana tramwajów, modernizacja poprzez wymianę zespołu zapłonowego)

-2,2% 819

Urząd Miasta 
Bydgoszcz 

Miejskie Zakłady Komunikacyjne
Spółka z o.o.

Tak
Urząd Miasta 
Bydgoszcz

Fundusze 
Unijne

96

Miejskie Zakłady 
Komunikacyjne
Spółka z o.o.

Zgodnie z 
programem rozwoju 

transportu
2010-2013 21 420 000   

Realizacja opracowywanego Programu rozwoju transportu (zakres samorządu) uwzględniającego: usprawnienie systemu komunikacyjnego, wykorzystanie 
biopaliw, wymianę taboru MZK, modernizację sieci transportowej i rozbudowę systemu tramwajów:
Wymiana oraz modernizacja taboru tramwajowego (zakup i wymiana tramwajów, modernizacja poprzez wymianę zespołu zapłonowego). Zakup nowego 
taboru- 12 sztuk.

-3,6% 1365
Urząd Miasta Bydgoszcz 

Miejskie Zakłady 
Komunikacyjne
Spółka z o.o.

Tramwaj Fordon Sp. z o.o.
Tak

Miejskie Zakłady 
Komunikacyjne
Spółka z o.o.

Tramwaj Fordon Sp. z 
o.o.

Fundusze 
Unijne

226 2014-2020 135 580 000 zł - - - - - -

A3.14.c.

Realizacja opracowywanego Programu rozwoju transportu (zakres samorządu) uwzględniającego: usprawnienie systemu komunikacyjnego, wykorzystanie 
biopaliw, wymianę taboru MZK, modernizację sieci transportowej i rozbudowę systemu tramwajów:
c) Rozbudowa i modernizacja sieci tramwajowej (A3.1.7) efekt w segmencie społeczeństwa.
Opracowanie koncepcji poprawy systemu komunikacji miejskiej  (optymalna regulacja ruchu, tranzyt, A3.1.9):sektor społeczeństwa

Efekt redukcji 
bezpośrednio w 

segmencie 
społeczeństwa

Efekt redukcji 
bezpośrednio w 

segmencie 
społeczeństwa

Urząd Miasta 
Bydgoszcz 

Urząd Miasta
Miejskie Zakłady Komunikacyjne

Spółka z o.o. Tak
Urząd Miasta 
Bydgoszcz

Fundusze 
Unijne

Efekt 
oszczędności 

bezpośrednio w 
segmencie 

społeczeństwa

Miejskie Zakłady 
Komunikacyjne
Spółka z o.o.

Realizacja zadań 
zgodnie z WPI

2010-2013
Koszty w segmencie 

społeczeństwa

Realizacja opracowywanego Programu rozwoju transportu (zakres samorządu) uwzględniającego: usprawnienie systemu komunikacyjnego, wykorzystanie 
biopaliw, wymianę taboru MZK, modernizację sieci transportowej i rozbudowę systemu tramwajów:
c) Rozbudowa i modernizacja sieci tramwajowej (A3.1.7) efekt w segmencie społeczeństwa.
Opracowanie koncepcji poprawy systemu komunikacji miejskiej  (optymalna regulacja ruchu, tranzyt, A3.1.9):sektor społeczeństwa

Efekt redukcji 
bezpośrednio w 

segmencie 
społeczeństwa

Efekt redukcji 
bezpośrednio w 

segmencie 
społeczeństwa

Urząd Miasta Bydgoszcz 

Urząd Miasta
Miejskie Zakłady 
Komunikacyjne
Spółka z o.o.

TAK

Urząd Miasta
Miejskie Zakłady 
Komunikacyjne
Spółka z o.o.

Fundusze 
Unijne

Efekt 
oszczędności 

bezpośrednio w 
segmencie 

społeczeństwa

2014-2020
Koszty bezpośrednio 

w segmencie 
społeczeństwa

A3.1.4d
Realizacja opracowywanego Programu rozwoju transportu (zakres samorządu) uwzględniającego: usprawnienie systemu komunikacyjnego, wykorzystanie 
biopaliw, wymianę taboru MZK, modernizację sieci transportowej i rozbudowę systemu tramwajów:
c)Stosowanie biopaliw w pojazdach napędzanych olejem napędowym naleŜących do MZK , KPEC udział biopaliw 20%

-3,5% 1327

Urząd Miasta 
Bydgoszcz 

Miejskie Zakłady Komunikacyjne
Spółka z o.o.

Tak
Urząd Miasta 
Bydgoszcz - 502

Miejskie Zakłady 
Komunikacyjne
Spółka z o.o.

Zgodnie z 
programem rozwoju 

transportu
2010-2013

Koszty w ramach 
działalności własnej
w ramach zakupu 

paliw

Realizacja opracowywanego Programu rozwoju transportu (zakres samorządu) uwzględniającego: usprawnienie systemu komunikacyjnego, wykorzystanie 
biopaliw, wymianę taboru MZK, modernizację sieci transportowej i rozbudowę systemu tramwajów:
c)Stosowanie biopaliw w pojazdach napędzanych olejem napędowym naleŜących do MZK , KPEC udział biopaliw 20%

-4,1% 1561
Urząd Miasta Bydgoszcz 

Miejskie Zakłady 
Komunikacyjne
Spółka z o.o. Tak

BudŜet Miasta 
Bydgoszcz

- 1172 2014-2020

Koszty w ramach 
działalności własnej
w ramach zakupu 

paliw
- - - - - -

A3.1.8
Wprowadzanie zasad eko-drivingu w ramach szkolenia kierowców MZK oraz jednostek samorządu we własnym zakresie:   
Szkolenie ok. 1200 osób do 2020 roku. Zakładana oszczędność 1,4 l/100km

-1,5% 577

Urząd Miasta 
Bydgoszcz 

Wydział Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska, potem jednostka 

zarządzania energią, wszystkie jednostki 
organizacyjne,

Miejskie Zakłady Komunikacyjne
Spółka z o.o.

Tak

Urząd Miasta 
Bydgoszcz

Miejskie Zakłady 
Komunikacyjne
Spółka z o.o.

- 256

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 
Środowiska, potem 

jednostka zarządzania 
energią, 

Miejskie Zakłady 
Komunikacyjne
Spółka z o.o.

Miejskie Zakłady 
Komunikacyjne
Spółka z o.o.

Organizacja 
profesjonalnego 

szkolenia
2010-2013 600 000,00 zł

Wprowadzanie zasad eko-drivingu w ramach szkolenia kierowców MZK oraz jednostek samorządu we własnym zakresie:
Szkolenie ok.1000 osób. Zakładana oszczędność 1,4 l/100km

-1,3% 480
Urząd Miasta Bydgoszcz 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 

Środowiska, potem jednostka 
zarządzania energią, 

Miejskie Zakłady 
Komunikacyjne
Spółka z o.o.

Miejskie Zakłady 
Komunikacyjne
Spółka z o.o.

Tak

Urząd Miasta 
Bydgoszcz

Miejskie Zakłady 
Komunikacyjne
Spółka z o.o.

- 384 2014-2020 600 000,00 zł - - - - - -

3.2 Polityka 
zrównowa Ŝonej 
mobilno ści 
pracowników

A3.2 - - - - - -

A3.2.1

Wspieranie i promowanie zasad zrównowaŜonej mobilności dla pracowników np. wspólne korzystanie z samochodu, darmowe bilety komunikacji miejskiej dla 
pracowników jednostek samorządu itp.

-0,1% 50

Urząd Miasta 
Bydgoszcz 

Wydział Gospodrki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska

Komórka ds.Zarządzania Energią Tak
Urząd Miasta 
Bydgoszcz

- -

Wydział Gospodrki 
Komunalnej i Ochrony 

Środowiska
Komórka ds.Zarządzania 

Energią

Realizacja 
propozycji jednostki 

ds. zarządzania 
energią

2010-2013
W ramach 

działalności Urzędu 
Miasta Bydgoszcz

-0,2% 84
Urząd Miasta Bydgoszcz 

Komórka ds.Zarządzania 
Energią

Tak
Urząd Miasta 
Bydgoszcz

- - 2014-2020
Koszty w ramach 

działalności własnej - - - - - -

20159

8568

21787 -10,5%

13135 -34,3%

-28,2%

-22,5%

Działania wykonane w latach 2005-2009

Aspekt finansowy- koszty Aspekt finansowy-koszty

Działania długoterminowe (2020)Działania krótkoterminowe (2013)

Pierwszy krok



SECTORY i 
KATEGORIE DIAŁAŃ Kod działa ń

Spodziewana 
redukcja CO2 

(t/rok) z 
sektora

Cała GHG Suma 
spodziewanej 

redukcja emisji 
GHG z 

poszczególnych 
działań odnosz ąca 
się do cało ści  (%)

Lista działa ń

Spodziewana 
redukcja GHG z 
pojedynczych 

działań 
odnoszaca si ę do 

całości sektora 
(%)

Spodziewana 
redukcja CO2  

(t/rok) 

Odpowiedzial
ność 

polityczna
Odpowiedzialno ść techniczna

Odpowiedzialno
ść Urzędu 

Miasta(Tak/Nie)

Finansowanie 
działania

Inne źródła 
finansowania

Oszczędność 
energii
[tys. zł]

Kto Co

Czas 
działania

Poczatek i 
koniec

Koszt Lista działa ń

Spodziewana 
redukcja GHG z 

pojedynczych działa ń 
odnoszaca si ę do 

całości sektora (%)

Spodziewana 
redukcja CO2  

(t/rok) 
Odpowiedzialno ść polityczna

Odpowiedzialno ść 
techniczna

Odpowiedz
ialno ść 
Urzędu 

Miasta(Tak/
Nie)

Finansowanie 
działania

Inne źródła 
finansowan

ia

Oszczędność 
energii
[tys. zł]

Czas działania
Poczatek i 

koniec

Koszt
[zł] Lista działa ń

Spodziewana redukcja 
GHG z pojedynczych 
działań odnoszaca si ę 
do cało ści sektora (%)

Spodzie
wana 

redukcja 
CO2  

(t/rok) 

Odpowiedzi
alność 

polityczna

Odpowiedzi
alność 

techniczna

Czas działania
Poczatek i koniec

4. Oświetlenie 
publiczne A4

1 240 328   755 237 zł

4.1  Wysoka 
sprawno ść 
oświetlenia 
publicznego

A4.1

A4.1.1
Ciągłe zastępowanie zwykłych Ŝarówek w sygnalizacji świetlnej na energooszczędne (np.  LED). Realizacja w ramach bieŜącej działalności:
Wymiana 50 % Ŝarówek sygnalizacji świetlnej na LED 

-1,8% 377
Urząd Miasta 
Bydgoszcz 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji 
Publicznej

Tak

Urząd Miasta 
Bydgoszcz 

Zarząd Dróg 
Miejskich i 

Komunikacji 
Publicznej

- 58
Zarząd Dróg Miejskich i 
Komunikacji Publicznej

Kontynuacja działań 2010-2013 55 000   
Ciągłe zastępowanie zwykłych Ŝarówek w sygnalizacji świetlnej na energooszczędne (np.  LED). Realizacja w ramach bieŜącej działalności:
Wymiana 30 % Ŝarówek sygnalizacji świetlnej na LED 

-1,1% 226 Urząd Miasta Bydgoszcz 
Zarząd Dróg Miejskich i 
Komunikacji Publicznej

Tak

Urząd Miasta 
Bydgoszcz Zarząd Dróg 
Miejskich i Komunikacji 

Publicznej

- 36 2014-2020 33 000 zł - - - - - -

A4.1.2
Zastąpienie lamp rtęciowych na wysokopręŜne lampy sodowe w publicznym oświetleniu (w pasie ciągów komunikacyjnych. Realizacja w ramach bieŜącej 
działalności:
Wymiana 50 % lamp rtęciowych   na wysokopręŜne lampy sodowe.

-25,1% 5329
Urząd Miasta 
Bydgoszcz 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji 
Publicznej
ENEA S.A.

Tak

Urząd Miasta 
Bydgoszcz 

Zarząd Dróg 
Miejskich i 

Komunikacji 
Publicznej,
ENEA S.A.

- 848
Zarząd Dróg Miejskich i 
Komunikacji Publicznej

Kontynuacja działań 2010-2013 1 185 328   
Zastąpienie lamp rtęciowych na wysokopręŜne lampy sodowe w publicznym oświetleniu (w pasie ciągów komunikacyjnych. Realizacja w ramach bieŜącej 
działalności:
Wymiana 30 % lamp rtęciowych   na wysokopręŜne lampy sodowe.

-15,3% 3247 Urząd Miasta Bydgoszcz 
Zarząd Dróg Miejskich i 
Komunikacji Publicznej,

ENEA S.A.
Tak

Urząd Miasta 
Bydgoszcz Zarząd Dróg 
Miejskich i Komunikacji 

Publicznej,
ENEA S.A.

- 509 2014-2020 722 237 zł - - - - - -

4.2 Regulacja systemu 
publicznego 
oświetlenia

A4.2

A4.2.1
Wykorzystanie nowoczesnych systemów regulacji publicznego oświetlenia. Realizacja w ramach bieŜącej działalności:
Redukcja emisji 10 % z całego sektora, 

-10,0% 2123
Urząd Miasta 
Bydgoszcz 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji 
Publicznej
ENEA S.A.

Tak

Urząd Miasta 
Bydgoszcz 

Zarząd Dróg 
Miejskich i 

Komunikacji 
Publicznej,
ENEA S.A.

- 266
Zarząd Dróg Miejskich i 
Komunikacji Publicznej

Kontynuacja działań 2010-2013

W ramach kosztów 
poniesionych 

podczas wymiany 
oświetlenia 

Wykorzystanie nowoczesnych systemów regulacji publicznego oświetlenia. Realizacja w ramach bieŜącej działalności:
Redukcja emisji 3 % z całego sektora (prawie wszystkie lampy zostaną wymienione)

-3,0% 637 Urząd Miasta Bydgoszcz 
Zarząd Dróg Miejskich i 
Komunikacji Publicznej,

ENEA S.A.
Tak

Urząd Miasta 
Bydgoszcz Zarząd Dróg 
Miejskich i Komunikacji 

Publicznej
ENEA S.A.

- 80 2014-2020

W ramach kosztów 
poniesionych 

podczas wymiany 
oświetlenia 

- - - - - -

5. Gospodarka wodno-
ściekowa A5

% 12 956 000   3 887 000 zł

5.1 Plany i programy
A5.1

A5.1.1

Dobre zarządzanie dystrybucją  wody poprzez zminimalizowanie jej wykorzystania, co doprowadzi do powstawania mniejszej ilości ścieków publicznych. Poprawa 
systemu dystrybucji wody. Realizacja w ramach bieŜącej działalności:
Wprowadzenie automatyzacji zarządzania dystrybucji wody, modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Efekt doprowadzi do zmniejszenia powstających ścieków o ok. 3 %

-2,4% 633
Urząd Miasta 
Bydgoszcz 

Wydział Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Tak

Urząd Miasta 
Bydgoszcz

Miejskie 
Wodociągi i 
Kanalizacji

Fundusze 
Europejskie

Fundusz 
Spójności

202
Miejskie Wodociągi i 

Kanalizacja

Poprawa 
dystrybucji sieci 
wodociągowej
(realizowane)

2010-2013
W ramach 

działalności własnej

Dobre zarządzanie dystrybucją  wody poprzez zminimalizowanie jej wykorzystania, co doprowadzi do powstawania mniejszej ilości ścieków publicznych. 
Poprawa systemu dystrybucji wody. Realizacja w ramach bieŜącej działalności:
Wprowadzenie automatyzacji zarządzania dystrybucji wody, modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Efekt doprowadzi do zmniejszenia powstających ścieków o ok. 5 % 

-4,0% 1056 Urząd Miasta Bydgoszcz 
Miejskie Wodociągi i 

Kanalizacja
Tak

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 

Środowiska
Miejskie Wodociągi i 

Kanalizacji

Fundusze 
Europejskie

Fundusz 
Spójności

346 2014-2020
W ramach 

działalności własnej
- - - - - -

A5.1.2

Przeprowadzenie kampanii i działalności informacyjno szkoleniowej dotyczącej oszczędności wody (Realizacja w ramach szkolenia i podnoszenia kwalifikacji 
pracowników jednostek samorządu oraz mieszkańców miasta i regionu):
Kampania informacyjna, wzrost opłat za ścieki w perspektywie długoterminowej
ok. 1%  redukcji
„ŚcieŜka edukacji ekologicznej na bazie zabytkowych obiektów Hali Pomp i WieŜy Ciśnień”

-1,0% 261
Urząd Miasta 
Bydgoszcz 

Wydział Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Tak

Urząd Miasta 
Bydgoszcz

Miejskie 
Wodociągi i 
Kanalizacji

RPO
75

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 

Środowiska
Miejskie Wodociągi i 

Kanalizacja

Konuowanie działań 
oraz wg. B2.5.7

2010-2013 12 956 000 zł

Przeprowadzenie kampanii i działalności informacyjno szkoleniowej dotyczącej oszczędności wody (Realizacja w ramach szkolenia i podnoszenia 
kwalifikacji pracowników jednostek samorządu oraz mieszkańców miasta i regionu):
Kampania informacyjna, wzrost opłat za ścieki w perspektywie długoterminowej
ok. 3%  redukcji
„ŚcieŜka edukacji ekologicznej na bazie zabytkowych obiektów Hali Pomp i WieŜy Ciśnień”

-3,0% 784 Urząd Miasta Bydgoszcz 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 

Środowiska
Miejskie Wodociągi i 

Kanalizacji

Tak
BudŜet Miasta 

Bydgoszcz RPO 226 2014-2020 3 887 000 zł - - - - - -

6. Odpady A6 90 000   270 000 zł

6.1 Informacje i 
szkolenia

A6.1

A6.1.1

Prowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników komunalnych, w celu zmniejszenia ilości odpadów bezpośrednio wytwarzanych przez gminną działalność 
(Realizacja w ramach szkolenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników jednostek samorządu):
Szkolenie przeprowadzane raz w roku przez specjalistę ds. ochrony środowiska.
Spodziewany efekt ekologiczny to zminimalizowanie ilości odpadów o 2 %

-2,0% 232
Urząd Miasta 
Bydgoszcz 

Wydział Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony środowiska, wszystkie jednoski 

organizacyjne
Tak

BudŜet Miasta 
Bydgoszcz

- 595
Wydział Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony 
środowiska

Opracowanie planu 
i zakresu szkoleń

2010-2013 90 000   

Prowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników komunalnych, w celu zmniejszenia ilości odpadów bezpośrednio wytwarzanych przez gminną 
działalność (Realizacja w ramach szkolenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników jednostek samorządu):
Szkolenie przeprowadzane raz w roku przez specjalistę ds. ochrony środowiska.
Spodziewany efekt ekologiczny to zminimalizowanie ilości odpadów3 %

-3,0% 116 Urząd Miasta Bydgoszcz 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 
środowiska, wszystkie 
jednoski organizacyjne

Tak
BudŜet Miasta 

Bydgoszcz
- 893 2014-2020 270 000,00 zł

Prowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników komunalnych, w celu zmniejszenia ilości odpadów bezpośrednio wytwarzanych przez 
gminną działalność

-54,5% 6565

Wydział 
Gospodarki 

Komunalnej i 
Ochrony 
Środowiska

Miejskie 
Wodociągi i 
Kanalizacja

Wydział 
Gospodarki 

Komunalnej i 
Ochrony 
Środowiska

Miejskie 
Wodociągi i 
Kanalizacja

2005-2009

7. Zieleń publiczna A7

7.1 Plany i programy
A7.1

A7.1.1
Wprowadzenie w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego ustaleń dotyczących wymaganych wskaźników terenów zieleni, Realizacja wramach bieŜącej 
działalności 

-0,1% 150
Urząd Miasta 
Bydgoszcz 

Wydział Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony środowiska

Miejska Pracownia Urbanistyczna
Tak

BudŜet Miasta 
Bydgoszcz

- -

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 

środowiska
Miejska Pracownia 

Urbanistyczna

Uwzględnienie w 
nowych planach

2010-2013
W ramach 

działalności własnej
Wprowadzenie w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego ustaleń dotyczących wymaganych wskaźników terenów zieleni, realizacja w ramach 
bieŜącej działalności 

-0,1% 225 Urząd Miasta Bydgoszcz 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 

środowiska
Miejska Pracownia 

Urbanistyczna

Tak
BudŜet Miasta 

Bydgoszcz
- - 2014-2020

W ramach 
działalności własnej

- - - - - -

A7.1.2
Tworzenie nowych terenów zieleni na terenie miasta Bydgoszcz. Realizacja w ramach bieŜącej działalności - wyznaczanie w Miejskim Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego nowych terenów zieleni

Efekty ekologiczne 
w ramach działania 

A7.1.1.

Efekty ekologiczne 
w ramach 

działania A7.1.1.

Urząd Miasta 
Bydgoszcz 

Wydział Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony środowiska

Miejska Pracownia Urbanistyczna
Tak

BudŜet Miasta 
Bydgoszcz

- -

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 

środowiska
Miejska Pracownia 

Urbanistyczna

Uwzględnienie w 
nowych planach

2010-2013
W ramach 

działalności własnej
Tworzenie nowych terenów zieleni na terenie miasta Bydgoszcz. Realizacja w ramach bieŜącej działalności - wyznaczanie w Miejskim Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego nowych terenów zieleni

Efekty ekologiczne w 
ramach działania 

A7.1.1.

Efekty ekologiczne 
w ramach działania 

A7.1.1.
Urząd Miasta Bydgoszcz 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 

środowiska
Miejska Pracownia 

Urbanistyczna

Tak
Urząd Miasta 
Bydgoszcz

- - 2014-2020
W ramach 

działalności własnej
- - - - - -

A7.1.3
Wykorzystanie w planach zagospodarowania przestrzennego zadrzewień w celu zapewnienia cienia, osłony i opóźnienia spływu wód powodziowych itp.. 
Realizacja w ramach bieŜącej działalności

Efekty ekologiczne 
w ramach działania 

A7.1.1.

Efekty ekologiczne 
w ramach 

działania A7.1.1.

Urząd Miasta 
Bydgoszcz 

Wydział Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony środowiska

Miejska Pracownia Urbanistyczna
Tak

BudŜet Miasta 
Bydgoszcz

- -

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 

środowiska
Miejska Pracownia 

Urbanistyczna

Uwzględnienie w 
nowych planach

2010-2013
W ramach 

działalności własnej
Wykorzystanie w planach zagospodarowania przestrzennego zadrzewień w celu zapewnienia cienia, osłony i opóźnienia spływu wód powodziowych itp.. 
Realizacja w ramach bieŜącej działalności

Efekty ekologiczne w 
ramach działania 

A7.1.1.

Efekty ekologiczne 
w ramach działania 

A7.1.1.
Urząd Miasta Bydgoszcz 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 

środowiska
Miejska Pracownia 

Urbanistyczna

Tak
Urząd Miasta 
Bydgoszcz

- - 2014-2020
W ramach 

działalności własnej
- - - - - -

8. Zielone Zamówienia 
publiczne A8

1.  Zielone zamówienia 
publiczne

A8.1

A8.1.1

Wydanie zaleceń przez Wydział Zamówień Publicznych UM  dla wszystkich jednostek samorządowych dotyczących stosowania w zamówieniach publicznych 
kryteriów ekologicznych, a w szczególności niskiej emisji gazów cieplarnianych. Kryteria te m. in powinny uwzględniać: zakup autobusów, publicznej floty 
pojazdów o parametrach niskoemisyjnych,  zwiększenie udziału energii odnawialnej, wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej, zakup wszystkich towarów 
i sprzętu wg kryteriów efektywności energetycznej, w tym systemu zarządzania środowiskiem
a) Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych. Uwzględnienie w zamówieniach publicznych wymogu aby firmy wykonywujące usługi itp. stosowały 
działania , sprzęt których działalność będzie efektywna energetycznie 
b) Zakup towarów , sprzętu przyjaznego dla środowiska które spełniają najwyŜsze standardy UE w zakresie zuŜycia energii 
c) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
d) Zakup innych towarów przyjaznych dla środowiska, które spełniają najwyŜsze standardy UE w zakresie zuŜycia energii: papier, Ŝywności itd.
e) Konsumenci mają moŜliwość Ŝądania gwarancji świadectw pochodzenia energii elektrycznej (w zaleŜności od moŜliwości)

-0,5% 1035
Urząd Miasta 
Bydgoszcz 

Wydział Zamówień Publicznych Tak
Urząd Miasta 
Bydgoszcz

- -
Wydział Zamówień 

Publicznych

Odpowiednie 
zalecenia

(zarządzenie 
Prezydenta)

2010-2013
W ramach 

działalności własnej 
Urzędu Miasta

Wydanie zaleceń przez Wydział Zamówień Publicznych UM  dla wszystkich jednostek samorządowych dotyczących stosowania w zamówieniach 
publicznych kryteriów ekologicznych, a w szczególności niskiej emisji gazów cieplarnianych. Kryteria te m. in powinny uwzględniać: zakup autobusów, 
publicznej floty pojazdów o parametrach niskoemisyjnych,  zwiększenie udziału energii odnawialnej, wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej, 
zakup wszystkich towarów i sprzętu wg kryteriów efektywności energetycznej, w tym systemu zarządzania środowiskiem
a) Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych. Uwzględnienie w zamówieniach publicznych wymogu aby firmy wykonywujące usługi itp. stosowały 
działania , sprzęt których działalność będzie efektywna energetycznie 
b) Zakup towarów , sprzętu przyjaznego dla środowiska które spełniają najwyŜsze standardy UE w zakresie zuŜycia energii 
c) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
d) Zakup innych towarów przyjaznych dla środowiska, które spełniają najwyŜsze standardy UE w zakresie zuŜycia energii: papier, Ŝywności itd.
e) Konsumenci mają moŜliwość Ŝądania gwarancji świadectw pochodzenia energii elektrycznej (w zaleŜności od moŜliwości)

-0,5% 1034 Urząd Miasta Bydgoszcz 

Biuro Obsługi Urzędu
Wydział Zamówień 

Publicznych
Tak

Urząd Miasta 
Bydgoszcz

- - 2014-2020
W ramach 

działalności własnej 
Urzędu Miasta

- - - - - -

2. Wspólne 
zamówienia publiczne A8.2

A8.2.1
Wspólne zamówienia publiczne. Połączenie działań w zakresie zamówień z dwóch lub więcej instytucji zamawiających w celu skorzystania z efektu skali (realizacja 
w ramach bieŜącej działalności) 
Wspólne zamówienia publiczne w zakresie zakupu energii elektrycznej (tzw. grupa zakupowa energii elekrycznej)

-0,3% 516
Urząd Miasta 
Bydgoszcz 

Wydział Zamówień Publicznych Tak
Urząd Miasta 
Bydgoszcz

- -
Wydział Zamówień 

Publicznych
Odpowiednie 

zalecenia
2010-2013

W ramach 
działalności własnej 

Urzędu Miasta

Wspólne zamówienia publiczne. Połączenie działań w zakresie zamówień z dwóch lub więcej instytucji zamawiających w celu skorzystania z efektu skali 
(realizacja w ramach bieŜącej działalności) 
Wspólne zamówienia publiczne w zakresie zakupu energii elektrycznej (tzw. grupa zakupowa energii elekrycznej)

-0,3% 516 Urząd Miasta Bydgoszcz 

Biuro Obsługi Urzędu
Wydział Zamówień 

Publicznych
Tak

Urząd Miasta 
Bydgoszcz

- - 2014-2020
W ramach 

działalności własnej 
Urzędu Miasta

- - - - - -

Suma Redukcji 88712 Koszt 110 802 421   312 241 119 zł
Emisja bazowa -

Miasto 
Bydgoszcz 3175378 595542

Udział redukcji w 
2020 roku [%]

2,8%

Emisja bazowa -
Segment 

Samorzadu
206754

Udział redukcji w 
2020 roku [%] 42,9%

11939

Całkowity Koszt

2734 -10,5%

-56,2%

Redukcja emisji 
względem emisji  

segmentu Samorz ądu

-59,5%

-0,2%

-1,5%

375

3101

6913

Redukcja emisji 
względem całej emisji 
z Miasta Bydgoszcz


