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Wzrost świadomości istoty problemów transportowych, w tym związanych z emisją
zanieczyszczeń i hałasu, przyczynił się do zmiany postrzegania pojazdów
spalinowych. Za sprawą ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
której założenia wpisują się w światowe trendy, wprowadzono regulacje mające
stymulować rozwój transportu nisko- i zeroemisyjnego w polskich miastach.
Samorządy stały się jednymi z głównych uczestników procesu popularyzacji
zastosowania paliw alternatywnych do zaspokajania codziennych potrzeb
transportowych ich mieszkańców.

Komunikacja miejska, a emisja zanieczyszczeń 
i hałasu



Stanowi odpowiedź na oczekiwania społeczeństwa w zakresie
przemieszczania się za pomocą zeroemisyjnych środków transportu, które
cechują się brakiem lokalnej emisji zanieczyszczeń i nie generują znacznego
hałasu, wskutek czego podnoszą komfort życia w miastach.

Elektromobilność



Cel ogólny Strategii związany jest z redukcją emisji szkodliwych substancji,
generowanych przez ruch samochodowy na terenie Gdyni, w tym poprzez
ograniczenie ruchu spalinowych pojazdów indywidualnych z silnikiem
spalinowym na rzecz transportu zbiorowego, rowerowego
i samochodowego zero- lub niskoemisyjnego.

Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy 
Miasta Gdyni do roku 2035



Lokalna emisja zanieczyszczeń emitowanych przez 
pojazdy komunikacji miejskiej przeznaczone do wymiany 
w latach 2020-2035 w Gdyni w przeliczeniu na 1 
wozokilometr pracy eksploatacyjnej [g/km]



Zakres niezbędnych inwestycji taborowych w gdyńskiej 
komunikacji miejskiej i w transporcie komunalnym w 
latach 2021-2034

Wyszczególnienie Jedn.

Liczba sztuk w okresie

2021

-2023

2024

-2027

2028

-2030

2031

-2034
Razem

Komunikacja miejska

Zakup taboru – podmioty wewnętrzne 

Autobusy elektryczne i trolejbusy

– nowe
szt. 34 37 22 17 110

Autobusy ON – nowe szt. 3 12 - - 15

Autobusy CNG – nowe szt. - 15 22 11 48

Autobusy wodorowe – nowe szt. - - 3 5 8

Zakup taboru – operatorzy zewnętrzni

Autobusy elektryczne – nowe szt. - 5 3 3 11

Autobusy elektryczne – używane szt. - - 3 5 8

Autobusy ON – nowe szt. 7 9 - 7 23

Autobusy ON – używane szt. 35 42 16 12 105

Stan na koniec okresu

Autobusy ON szt. 209 172 140 110 110

Autobusy CNG szt. 33 33 38 48 48

Autobusy elektryczne i trolejbusy szt. 127 155 171 174 174

Autobusy wodorowe szt. - - 3 8 8

Razem flota komunikacji miejskiej szt. 370 360 350 340 340

Udział pojazdów zeroemisyjnych % 34,3 43,1 49,1 53,5 53,5



Lokalna emisja zanieczyszczeń powietrza emitowanych 
przez pojazdy komunikacji miejskiej w Gdyni w latach 
2020-2035 [t/rok]

Rok

Emisja

CO
NMHC /NMVOC

NOx PM CO2

2020 146 31 188 3,1 19 573

2021 139 30 182 2,7 20 061

2022 118 23 133 1,7 18 170

2023 114 21 121 1,5 17 807

2024 113 21 114 1,4 17 807

2025 100 17 79 1,0 15 884

2026 100 16 69 0,9 15 884

2027 93 14 56 0,8 14 644

2028 89 12 50 0,8 13 996

2029 86 10 40 0,7 13 238

2030 78 9 32 0,6 12 311

2031 76 9 32 0,6 11 947

2032 73 8 31 0,6 11 185

2033 73 8 31 0,6 11 185

2034 66 6 23 0,5 9 937

2035 66 6 23 0,5 9 937



Zmiana wielkości lokalnej emisji zanieczyszczeń 
powietrza emitowanych przez pojazdy komunikacji 
miejskiej w Gdyni w latach 2020-2035 [%]

Rok
Emisja

CO NMHC /NMVOC NOx PM CO2

2020 (bazowy) 0 0 0 0 0

2021 -4 -4 -3 -12 2

2022 -19 -27 -29 -46 -7

2023 -22 -32 -36 -53 -9

2024 -22 -34 -39 -56 -9

2025 -31 -47 -58 -69 -19

2026 -31 -49 -63 -70 -19

2027 -36 -57 -70 -73 -25

2028 -39 -61 -73 -75 -28

2029 -41 -67 -79 -77 -32

2030 -46 -72 -83 -80 -37

2031 -48 -73 -83 -81 -39

2032 -50 -74 -83 -81 -43

2033 -50 -74 -83 -81 -43

2034 -54 -80 -88 -84 -49

2035 -54 -80 -88 -84 -49



Lokalna emisja zanieczyszczeń emitowanych przez 
pojazdy komunikacji miejskiej przeznaczone do wymiany 
w latach 2020-2035 w Gdyni w przeliczeniu na 1 
wozokilometr pracy eksploatacyjnej [g/km]

Wyszczególnienie

Emisja

CO NMHC /NMVOC NOx PM CO2

Skumulowana redukcja emisji zanieczyszczeń 796 260 1 797 32 79 597
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Zrównoważona Mobilność



Zrównoważona mobilności miejska

Zagospodarow
anie 

przestrzenią 
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Zarządzanie 
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ruchu 

pieszego

Zarządzanie 
mobilnością

Obszar ruchu 
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Transport 
Publiczny
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Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gdyni

Wspólne dążenie do rozwoju 
systemu zrównoważonej 

mobilności, zapewniającego 
mieszkańcom wysoką jakość 

życia i możliwość 
podróżowania w 

bezpiecznym, czystym 
i przyjaznym środowisku

Jakość życia

Ekonomia

Środowisko

Energia

UCHWAŁA NR XXV/629/16RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej dla Gdyni



⚫ 12 edycji Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonej Mobilności,

⚫ 9 edycji kampanii Do Pracy Jadę Rowerem (300 

firm, ok. 3000 uczestników rocznie), 

⚫ 8 edycji kampanii "Odprowadzam sam" 

(unikatowe materiały dydaktyczne),

⚫ 4 edycje Rowerowego Maja, 

⚫ 2 edycje European Cycling Challenge

MIEJSCE NA ZDJĘCIE, WYKRES, ETC.

Prowadzenie działań  promujących Zrównoważoną 
Mobilność od 2008 r.:



Kampanie, 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, 

warsztaty dla firm (plany mobilności)

projekty unijne.

Zwiększanie świadomości oraz edukacja



Wydarzenia

MIEJSCE NA ZDJĘCIE, WYKRES, ETC.

5. Ogólnopolski Zlot Rowerów Towarowych – wrzesień 2019. 
50 rowerów z całej Polski, ok. 200 uczestników

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 

16-22.09

Civitas Forum 2016 – 550 uczestników  z 
całego świata zainteresowanych tematem 
mobilności miejskiej



MIEJSCE NA ZDJĘCIE, WYKRES, ETC.MIEJSCE NA ZDJĘCIE, WYKRES, ETC.

Rowery cargo – wypożyczalnia, dotacje, logistyka

Projekt CoBiUM – 225 wypożyczeń (głównie miesięcznych) w 2 lata

Projekt CityChangerCargoBike – 110 tygodniowych wypożyczeń w 14 miesięcy

Dotacje – pierwszy taki system w Poslce. Zwrot 50% ceny zakupu roweru, do 5 000 zł.

Jako dodatkowy wymóg w zamówieniach publicznych



MIEJSCE NA ZDJĘCIE, WYKRES, ETC.

Rowery cargo jako alternatywa do samochodu

MIEJSCE NA ZDJĘCIE, WYKRES, ETC.
Łatwy w użytkowaniu

Ma ludzką skalę – sprawia, że miasto jest bardziej przyjazne 

do życia

Wyzwala pozytywne emocje wśród dorosłych i dzieci (a także 

psów)

Do celów prywatnych i komercyjnych

Efektywny finansowo – koszty zakupu i utrzymania są niskie 

(zwłaszcza w porównaniu do samochodu)

Fotogeniczny – media go uwielbiają



Projekt SMACKER – zmniejszanie różnic między obszarami 
peryferyjnymi a wzajemnie połączonym obszarami 
miejskimi 

Plan mobilności dla dzielnicy

E-inki

Zwiększanie atrakcyjności transportu publicznego



Logistyka miejska

Wdrożenie systemu dedykowanych miejsc dostaw

Wdrożenie ujednoliconego systemu ograniczeń wagowych w 

Śródmieściu Gdyni



Klimatyczne centrum

Piłsudskiego – zieleń

Świętojańska – zmiana organizacji ruchu

Kilińskiego – park kieszonkowy

Zawiszy Czarnego - nasadzenia drzew

Zawiszy Czarnego-peron, parking, nasadzenia -peron dla 
autobusów

10 Lutego -likwidacja parkowania, nasadzenia - Chodnik 
zamiast zatoczek postojowych, zieleń (miejsca dla 
niepełnosprawnych), 

Skwer Kościuszki - przejście dla pieszych - przejście przy 
Żeromskiego

Molo Południowe 

3 Maja -10 lutego –Batorego  (Atlantic) - zieleń, 
przestrzeń rekreacji
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Czym się zajmujemy

• Działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej 
oraz zmniejszenia opłat za media

• Doradztwo energetyczne dla mieszkańców

• Monitoring zużycia energii w gminie

• Dokumenty strategiczne 

• Dotacje dla mieszkańców

• Realizacja projektów UE

• Realizacja programów własnych

• Edukacja

• Optymalizacja umów

Samodzielny Referat ds. Energetyki
w strukturach Urzędu Miasta Gdyni

Więcej na „Gdynia energetyczna”

https://www.gdynia.pl/energetyczna/



• Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
obszaru miasta Gdyni na lata 2015÷2035 
(w trakcie aktualizacji)

• Plan działań na rzecz zrównoważonej 
energii dla Gdyni do roku 2020

• Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdyni 
na lata 2015-2020

• Program polityki energetyczno-
klimatycznej gminy (przyjęty w czerwcu 
2020, 45 działań)

• Gdyński program likwidacji pieców na 
paliwa stałe w gminnych budynkach 
mieszkalnych na lata 2020 – 2023 (przyjęty 
w lutym 2020, 533 piece)

Dokumenty strategiczne Gdyni



Certyfikacja energetyczna gminy 
European Energy Award EEA

• Program polityki energetyczno-
klimatycznej gminy (przyjęty w 
czerwcu 2020, 45 działań)

• Nagroda energetyczna

• Poziom gold od 75%

• Wstępny audyt 77,6%

https://www.european-energy-
award.org/welcome-to-the-european-energy-
award

Gdzie się aktualnie znajdujemy



• Wspierane są inwestycje w odnawialne źródła energii, likwidowanie pieców 
węglowych, efektywność energetyczną

• W latach 2015-20 zawarto 692 umowy na prawie 2,5 mln złotych

• Prawie 0,5 mln pochodziło od WFOŚiGW w Gdańsku w ramach 5 
konkursów „Czyste powietrze Pomorza/ Trójmiasta”

Dotacje dla mieszkańców 

na likwidację pieców i montaż OZE

Kalkulator dostępny na 

http://cieplolubni.com.pl/dofi

nansowania



• Warsztaty dla zarządców 
nieruchomości

• Stały kontakt z administratorami 
nieruchomości – mailing, pisma, 
szkolenia

• Spotkania informacyjne w 
dzielnicach

• Pikniki energetyczne

• Pisma do zarządców nieruchomości

• Punkty informacyjne w mieście

• Listy Prezydenta Gdyni do 
mieszkańców

• Konkursy, programy

• Strona www, tygodnik Ratusz

Jak docieramy do mieszkańców



• Darmowa TERMOWIZJA

589 przebadanych budynków w kolejnych 4 
edycjach

• Program PIECODORADCY pilotaż

doradztwo, przeglądy kominiarskie, montaż 
palników turbo do przepalania dymu

• Projekt KOZA

pokazy odgórnej metody palenia w piecach

• Program edukacji ekologicznej (konkursy 
adresowane do różnych grup odbiorców, gry 
miejskie, projekty, programy szkolne)

• Doradztwo energetyczne dla mieszkańców

Programy dedykowane mieszkańcom



W ramach „Porozumienia na rzecz 
partnerstwa dla zrównoważonego 
rozwoju” z 2014 r. 

Plany współpracy na każdy rok 

- 13 zadań na 2021

Kampania Ciepłolubni

http://cieplolubni.com.pl/

Współpraca z OPEC i PGE Energia Ciepła



• Realizacja innowacyjnych 
przedsięwzięć i rozwiązań na rzecz 
zwiększenia efektywności 
energetycznej budynków

• Analiza danych

• Organizacja cyklicznych warsztatów 
przez ekspertów z Dalkia Polska

• Wsparcie eksperckie

Współpraca z Dalkia Polska



MATRYCS

• ONE-STOP-SHOP

• Platforma dostępna dla 
mieszkańców dot. efektywności 
energetycznej budynków

• Analiza danych

• Smart City

Wszystkie informacje w jednym miejscu



450 budynków 200 użytkowników

• Cyfrowe dane – od budynków gminnych 
do oświetlenia

• Gromadzenie danych – systematyczne 
wprowadzenie faktur, wydatki, zużycie, 
równowartość emisji

• Analiza – profile i wolumeny zużycia, 
podział na punkty poboru i liczniki

• Komunikacja – zaangażowanie 
wydziałów i jednostek gminy

• Wsparcie ze strony wykonawcy 
(HotDesk, szkolenie, utrzymanie)

• Rozwój – automatyczne wprowadzanie 
danych z OPEC

System monitorowania zużycia energii

KOMUNIKACJA

ANALIZA

PLATFORMA

OBIEKTY

FAKTURY



Po pierwsze efektywność energetyczna
oraz wszelkie działania które prowadzą do 
zmniejszenia zapotrzebowania na prąd, 
ciepło, paliwa i jednocześnie prowadzą do 
zmniejszenia rachunków. 

Zasada pierwszeństwa dla oszczędzania 
energii (energy efficiency first) jest też 
jednym z fundamentów unijnej polityki 
energetycznej. 

Jak ograniczyć koszty wykorzystania energii 

w gminie? 



Ogromny potencjał redukcji 
zapotrzebowania na energię tkwi w 
budynkach. Ich dużą 
energochłonność widzimy w 
budżetach miast. Ograniczając 
zużycie energii można ograniczać 
wydatki i emisje gazów 
cieplarnianych w dość prosty i 
racjonalny ekonomicznie sposób.

W latach 2016 – 2022 
termomodernizacja 31 budynków 
(szkoły, budynki mieszkalne 
komunalne, użyteczność publiczna)

Jak ograniczyć koszty wykorzystania energii 

w gminie?



Nowoczesne technologie 
pozwalają na zarządzanie 
energetyczne w budynkach 
BEMS (Building Energy 
Management System) 
przynosząc znaczne 
oszczędności. 

Naszym celem jest 
wprowadzenie takiego 
rozwiązania również w Gdyni.

BEMS - Inteligentny system zarządzania 
energią w budynkach 

Symulacja zwrotu nakładów wprowadzenia systemów BEMS 

w 9 placówkach oświatowych w Gdyni



• Optymalizacja mocy zamówionej 
ciepła sieciowego dla 70 węzłów 
zasilających budynki gminne 
(oświatowe w 2019 r. i sportowe w 
2020 r.) 

– szacowane roczne oszczędności 
wynoszą ok. 1,73 mln zł

• Optymalizacja taryf energii 
elektrycznej dla blisko 200 punktów 
poboru 
– z oszczędnościami ok. 740 000 zł
brutto rocznie

• Organizacja grupowych zakupów 
energii elektrycznej wraz z innymi 
gminami i podmiotami – na 2021 r. 
uzyskano ceny niższe niż w 2019 i 
2020 r. (291 budynki, 272,50 
oświetlenie)

Oszczędności na energii elektrycznej 
i cieple sieciowym



• Wymiana oświetlenia ulicznego 
na LEDowe - 5658 

• Doświetlanie przejść dla pieszych

• Program dedykowany dzielnicom

• Gdynia jest właścicielem w ok. 50% 

• Dobór taryf dystrybucyjnych 

Oświetlenie uliczne



• Uczniowie uczą się jak oszczędzać 
energię w szkołach a 50% 
zaoszczędzonych środków jest 
wypłacanych szkole w formie grantu

• We wrześniu 2020 ruszyła IV edycja 
projektu

• Z powodu zawieszenia lekcji 
stacjonarnych oszczędzaniem energii 
zajmuje się administracja szkół

• Planowana jest dalsza realizacja w 
ramach współpracy z Dalkia Polska

Przykładowe działanie edukacyjne

Strażnicy Energii



www.gdynia.pl/oklimacie


