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Wiarygodna baza danych jako nieodzowne 

narzędzie udanej eliminacji niskiej emisji



„Celem bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) jest wyliczenie 

ilości CO2, wyemitowanego wskutek zużycia energii 

na terenie gminy w roku bazowym” 

(Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz 

zrównoważonej energii (SEAP)”).



Inwentaryzacja pozwala

 zidentyfikować główne źródła emisji na terenie gminy

i ustalić hierarchię działań zmierzających do ich redukcji –

plan działań,

 śledzić zmiany (wzrost/spadek) emisji, wywoływane bądź to

czynnikami zależnymi (realizacja planu działań) bądź

niezależnymi (napływ ludności) –kontrolne inwentaryzacje

emisji (MEI).



Inwentaryzacja CO2 w sektorach

 Budownictwa mieszkaniowego – spis z natury,

 Działalności gospodarczej,

 Budynków użyteczności publicznej – wywiad z zarządcą,

 Transportu

 Oświetlenia publicznego



Zakres inwentaryzacji bazowej

 obszar w granicach administracyjnych gminy;

 emisje powstałe w wyniku końcowego zużycia energii na terenie

gminy, w podziale na sektory, przede wszystkim:

- emisje bezpośrednie ze spalania paliw w budynkach,

instalacjach i transporcie,

- emisje pośrednie będące wynikiem produkcji energii

elektrycznej, ciepła sieciowego, które wykorzystywane

są przez odbiorców na terenie gminy,



Obliczanie wielkości emisji CO2

ECO2 = Q x WE

gdzie:

ECO2 - wielkość emisji [t CO2/rok]

Q – zużycie energii [MWh/rok]

WE – wskaźnik emisji [t CO2/MWh]



Wybór metod i wskaźników emisji CO2

 Metoda „standardowa” oparta na zasadach IPCC

(Intergovernmental

Panel on Climate Change – Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu)

– bazuje na procentowej zawartości węgla (C) w poszczególnych

paliwach, który w wyniku utlenienia powoduje powstanie CO2; pomija

emisje CH4 i N2O;

 Metoda LCA oparta na ocenie cyklu życia (Life Cycle Assessment) –

uwzględnia całościowe emisje z nośników energii, na każdym etapie

ich „życia”, np. wyemitowane w procesie rafinacji paliw, produkcji

ogniw fotowoltaicznych albo transportu biomasy;



Wybór metod i wskaźników emisji CO2



Pozostałe dane

 własne dane Gminy (faktury za energię, paliwo, gaz, liczniki ciepła,

gazu, energii el., audyty energetyczne, założenia do planu

zaopatrzenia);

 gminne zasoby (wydział komunikacji, budżetu i podatków, geodezji,

ochrony środowiska);

 operatorzy, dostawcy mediów (OSD, gazownia, ciepłownia);

 informacje od interesariuszy (ankiety, spotkania);

 statystyka: GUS, Bank Danych Lokalnych (BDL), Eurostat;

 wskaźniki literaturowe, badania ankietowe, społeczne.



Gromadzenie i opracowanie danych

Przykład z uchwalonego PGN



Gromadzenie i opracowanie danych

Przykład z uchwalonego PGN dla Gminy Babiak



Kontrolna inwentaryzacja emisji (MEI)

 Stałe odstępy czasu,

 Podstawa monitoringu PGN,

 Ta sama metoda, te same narzędzia, te same

wskaźniki,

 Pozwala uchwycić trendy zmian w zakresie zużycia

energii i emisji CO2,



Identyfikacja obszarów problemowych

Obszary problemowe to takie, które mają największy wpływ 

na emisję CO2;

Podstawą do ich wskazania jest BEI oraz charakterystyka stanu 

aktualnego środowiska gminy.

Trafna identyfikacja obszarów problemowych jest punktem 

wyjścia do planowania działań zmierzających do redukcji 

emisji CO2.
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