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Zmiany klimatu
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Zmiany klimatu a osiedla ekologiczne

Łagodzenie
Jak zmniejszyć emisję CO²? 
Jak przejść na inne źródła energii? 

Dostosowanie
Jak przewidzieć konsekwencje zmian 
klimatu? Wzrostu temperatury? Zubożenia 

środowiska czy bioróżnorodności? …

- Energia, 

- Biomasa, 

- Efektywność energetyczna, 

- … 

- Środowisko w obszarach miejskich, 

- Bioróżnorodność, 

- Ocieplenie budynków,

- ….

Zmiany klimatu
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Jak osiedla ekologiczne przeciwdziałają zmianom klimatu? 

Łagodzenie
Jak zmniejszyć emisję CO²? 
Jak przejść na inne źródła energii? 

Narzędzia dla władz lokalnych we 
Francji:

Plan terytorialny dotyczący klimatu i 
energii

(PCET)

Narzędzia dla władz lokalnych we 
Francji:
Program regionalny na rzecz spójności 
ekologicznej

Zmiany klimatu

Dostosowanie
Jak przewidzieć konsekwencje zmian 
klimatu? Wzrostu temperatury? Zubożenia 

środowiska czy bioróżnorodności? …
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Osiedla ekologiczne
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Narodowa Karta Osiedli Ekologicznych
(20 celów)

Realizować projekty 
skierowane do wszystkich 
podmiotów otrzymujących 
środki w ramach danego 
regionu

1

Wyznaczyć ramy formalne 
oraz wdrożyć  pilotaż i 
kompleksowy system 
zarządzania

2

Prowadzić spójną politykę 
w zakresie wyborów 
inwestycyjnych

3

Uwzględnić praktyki 
użytkowników i 
ograniczenia koncepcyjne 
władz

4

Wdrożyć środki  na rzecz 
ewaluacji i stałej poprawy5

6

7

8

9

10

Działać przede wszystkim 
w obrębie istniejącej 
zabudowy miejskiej i  
ustalić odpowiednią 
intensywność zabudowy w 
celu zahamowania rozwoju 
przestrzennego miast

Stworzyć warunki 
harmonijnego współżycia 
społecznego i solidarności 
międzypokoleniowej 

Stworzyć zdrowe i 
bezpieczne środowisko

Stworzyć wysokiej jakości 
przestrzeń miejską i 
architektoniczną, 
uwzględniając zarówno 
intensywny tryb życia, jak i 
jego jakość

Działać z poszanowaniem 
lokalnego dziedzictwa 
przyrodniczego i 
architektonicznego, historii 
i tożsamości dzielnicy

11

12

13

14

15

Stymulować  lokalny, 
zrównoważony  i spójny 
rozwój  gospodarczy

Promować korzystanie z 
innych środków transportu 
niż samochód na krótkich 
odległościach

Promować korzystanie z 
innych środków transportu 
niż samochód na krótkich 
odległościach

Promować bezpieczne 
sposoby przemieszczania 
się  i transport publiczny w 
celu zmniejszenia użycia 
samochodów

Promować cyfryzację 
poprzez pomoc w 
tworzeniu sieci i 
innowacyjnych usług

16

17

18

19

20

Opracować  plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
pozwalający przewidzieć i 
dostosować się do zmian 
klimatu i związanych z nimi 
zagrożeniami

Działać na rzecz 
dywersyfikacji źródeł i 
zmniejszenia zużycia 
energii promując 
odnawialne źródła energii i 
recykling

Ograniczyć produkcję 
odpadów, rozwijać i 
wzmacniać sektor 
recyklingu i upcyklingu

Chronić oraz zapewnić 
sprawne i oszczędne 
zarządzanie zasobami 
wodnymi

Chronić i szanować 
bioróżnorodność , gleby i 
procesy naturalne
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Zmiany klimatu!

Koszyk energetyczny!! 

Łagodzenie
Jak zmniejszyć emisję CO²? 
Jak przejść na inne źródła energii? 

Ograniczyć emisję CO²
środków transportu! 
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Użyć właściwego narzędzia! 

Woda!

Bioróżnorodność!! 

Dostosowanie
Jak przewidzieć konsekwencje zmian 
klimatu? Wzrostu temperatury? 
Zubożenia środowiska czy 

bioróżnorodności? …
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Poziom krajowyPoziom lokalny

Pomoc

Konsultacje
Ekspertyzy 

roczne

ETAP 1
Podpisanie Karty

ETAP 2

Wniosek o 
oznakowanie

Ewaluacja celów

ETAP 3
Oznakowanie

Ewaluacja 
rezultatów

Maksymalnie 2-3 lata 2 lata6 miesięcy 6 miesięcy

Jedna Karta

Dokumentacja do 
ekspertyzy

Zestawienie 
podsumowujące rezultaty

9

Oznakowanie – Od Karty do oznakowania
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13 przyznanych znaków (etap 3)  / 32 ubiegające się osiedla (etap 2)



11

Zmiany klimatu 
a osiedla ekologiczne



12

Plany przeciwdziałania zmianom klimatu pomagają realizować cele 
w osiedlach ekologicznych
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Procedura

ETAP 1 :

Cele Planu przeciwdziałania
zmianom klimatu

ETAP 2 :

Podpisanie „Karty”
z podmiotami operacyjnymi
(partnerami)

ETAP 3 :

Cele dotyczące budownictwa /
źródeł energii…
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Znak w rewitalizowanym obszarze miejskim: 
Kompleks domów Fréquel-Fontarabie w 20. dzielnicy 
Paryża został objęty niewielkim projektem, który ma na 
celu nie tylko usunięcie stanowiącej zagrożenie zabudowy, 
ale także zastosowanie rozwiązań urbanistycznych i 
środowiskowych uwzględniających przede wszystkim 
zużycie energii. Wszystkie budynki, w tym mieszkalne, będą 
spełniały standardy budynków o niskim zużyciu energii.

Przykład: osiedle ciepła



15



16



17

Przyszłe działania
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Kolejne ważne kroki

2013

2015

2020

• Organizacja 
międzynarodowej 
konferencji dotyczącej 
środowiska

• Krok w kierunku realizacji 
protokołu z Nagoi 
(bioróżnorodność)

Przygotowanie 
Francji do realizacji 
założeń w ramach:

• Europejskiego 
programu 
energetycznego

• protokołów z Kioto i 
Nagoi

Działania 
na poziomie 

międzynarodowym

Działania 
na poziomie 

krajowym
2030

2015

Krajowe priorytety dla Ministerstwa:

• rozwój ekologicznych obszarów 
miejskich
•
• równość terytorialna: rozwój 
społeczno-funkcjonalny na poziomie 
lokalnym w zakresie know-how; 

• realizacja rocznych planów
budowlanych (500 000 mieszkań) 

Opracowanie 
nowych celów

narodowej 
polityki 

energetycznej

2017

18

Luty 2015 r. : 

Światowa Konferencja 
Klimatyczna

Le Bourget

Kwiecień 2014 r. : 

World Urban Forum 

Medellin

2016 r. : 

Program Narodów Zjednoczonych 
ds. Osiedli Ludzkich

HABITAT 3

2020 r. : 

Wygaśnięcie terminu 
obowiązywania protokołów 
z Kioto i Nagoi

2050 
Zrównoważone 

Miasta
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Rozpoczęcie ewaluacji

Aby ocenić politykę Francji na arenie międzynarodowej i oszacować skuteczność polityki państwa dotyczącej 
zrównoważonych miast, Ministerstwo Mieszkalnictwa rozpoczyna pierwszą ewaluację 20 celów.

Ewaluacja pozwoli:

• śledzić wyniki osiedli ekologicznych (nawet jeśli nie pozwalają one na badanie przekrojowe) w obszarze zasobów wodnych, 
energii i odpadów,

• prowadzić równoległe do ewaluacji badania w celu zidentyfikowania cech szczególnych osiedli ekologicznych w ramach 
pozostałych celów.

Założenia na 2014 r. obejmują: 
• w ramach celów 17, 18 i 19: ewaluacja wszystkich działań dotyczących zasobów wodnych, 
energii i odpadów.
• w ramach innych celów: przeprowadzone zostanie badanie w celu wyznaczenia 
najlepszych praktyk. W 2015 r. powinna zostać wypracowana metoda ewaluacji celów na 
poziomie krajowym.
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Główne zasady ewaluacji osiedli ekologicznych

Pewne parametry są już poddawane ocenie poprzez istniejące narzędzia ewaluacji na poziomie miasta lub dzielnicy:

• Energia:

— Badane: zużycie energii elektrycznej, gazu, paliwa; energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych, zużycie energii w 
ramach sieci ciepłowniczej /chłodniczej

— Przedmiot badania: budynki i urządzenia publiczne, budynki mieszkalne (sektor prywatny), budynki mieszkalne 
(komunalne), budynki i urządzenia biurowe (sektor prywatny), wszelkie urządzenia produkujące energię.

• Woda:

— Badane: zużycie wody pitnej, produkcja ścieków bytowych, opady deszczu, oczyszczone spływy powierzchniowe (z 
budynków, parkingów, dróg itp.)

— Przedmiot badania: budynki i urządzenia publiczne, budynki mieszkalne (sektor prywatny), budynki mieszkalne 
(komunalne), budynki i urządzenia biurowe (sektor prywatny), przestrzeń publiczna (drogi i przestrzeń zielona)

• Odpady:

— Badane: odpady bytowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych,  odpady 
wielkogabarytowe

— Przedmiot badania: budynki mieszkalne (sektor prywatny), budynki mieszkalne (komunalne), budynki i urządzenia 
biurowe (sektor prywatny), budynki i urządzenia publiczne, przestrzeń publiczna (drogi i przestrzeń zielona)
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• Kronsberg, Hanower
• Energieökologische Modellstadt Ostritz-St. Marienthal, 

Ostritz 

• BedZED, Sutton

• Hammarby Sjöstad, Sztokholm
• Bo01, Malmö
• Alidhem, Umeå

• Vesterbro, Kopenhaga
• Project Zero, Sonderborg

• Oxford Park, Juuru

• ZAC de Bonne, Grenoble
• Le Plateau de Haye, Nancy-Laxou-Maxéville
• L’Union, Roubaix-Tourcoing-Wattrelos

• 22@, Barcelona
• Soto del Henares, Torrejón de Ardoz

• Saint Léonard, Liège

• aspern Die Seestadt Wiens, Wiedeń

• Skaftkärr, Porvoo

Wlk. Brytania

Hiszpania

Niemcy

Dania

Belgia

Finlandia

Austria

Szwecja

FRANCJA

• Ecoparc, Neuchatêl
• Plaines-du-Loup, Lozanna

Szwajcaria

• Casal Bartone, Rzym
• Voltri, Gênes

Włochy

• Leidsche rijn, UtrechtHolandia

Analiza porównawcza 22 osiedli ekologicznych w 13 państwach Europy

Porvoo
JuuruSztokholm

Sonderborg Malmö

Hanower

Kopenhaga

Liège
Sutton

Roubaix
Nancy

Grenoble

Ostritz

Wiedeń

BarcelonaTorrejón 
de Ardoz

Rzym

Gêne

LozannaNeuchâtel

Umeå

Utrecht

Lista zbadanych osiedli ekologicznych - czerwiec 2012 r.

Estonia
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Przykłady

1. STANDARDOWE PRAKTYKI

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz sprawniejsze zarządzanie zasobami leżą u podstaw
koncepcji osiedli ekologicznych. Miasta poszukują innowacyjnych rozwiązań w tych dobrze znanych, lecz
jednocześnie skomplikowanych kwestiach.

Tendencje

Hammarby Sjöstad 
Sztokholm, Szwecja

•Wykorzystywanie energii ze spalania 
odpadów
•Produkcja biogazu z osadów ściekowych 
(3 mln m3 gazu do kuchenek i ogrzewania)

Les Plaines-du-Loup
Lozanna, Szwajcaria

•Instalacja wodomierza w każdym 
mieszkaniu
•Zielone dachy
•Sadzenie roślin przystosowanych do 
warunków panujących w regionie
•Podlewanie w starannie zaplanowanych 
odstępach i przy użyciu odpowiednich 
technologii

BedZED
Sutton, Wlk. Brytania

•Instalacja paneli słonecznych na dachu 
każdego domu
•Kominowy system wentylacji i ogrzewania 
pomieszczeń

Sprawne i oszczędne zarządzanie 
zasobami wodnymi

Stosowanie odnawialnych źródeł energii

Metodologia 
i procedury

Rozwój regionalny Ochrona zasobówŚrodowisko 
i jego użytkowanie
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2. SZEROKO ROZPOWSZECHNIONE PRAKTYKI

Tendencje

Saint-Léonard 
Liège, Belgia

•Rewitalizacja 86 ha terenów zielonych 
(Esplanade Saint Léonard i “Coteaux de la 
Citadelle”) 
•Wdrożenie projektów partycypacyjnych 
rekultywacji wybranych spośród projektów w 
ramach inicjatywy „Végétaliz’action”

Kronsberg
Hanower, Niemcy

•Utworzenie gospodarstwa o powierzchni 100 
ha, które ma przełamać jednorodny charakter 
i monotonię przestrzenną towarzyszącą 
industrializacji i produkcji rolnej
•Inicjatywa „Miasto jako Ogród” - park rolniczy 
z ogrodem, otoczony murem i zagrodami 
dla owiec, położony na południowy zachód 
od osiedla

Hammarby Sjöstad
Sztokholm, Szwecja

•Exhaustive sorting in practical systems, and 
maximizing the recycling of materials and 
energy
•Zautomatyzowany system zbierania odpadów z 
poszczególnych mieszkań przy pomocy 
podziemnego transportu próżniowego 
odpadów, w którym oddzielane są odpady 
organiczne, nadające się do recyklingu i inne

Zachowanie bioróżnorodności, przywracanie i rozwój przyrody miejskiej
Tworzenie bodźców dla sortowania 

odpadów i recyklingu

Przykłady

W ostatnich latach coraz bardziej rozwija się tzw. „przyroda miejska”. Osiedla ekologiczne coraz częściej dążą do zachowania
bioróżnorodności i podejmują inicjatywy na rzecz przywracania przyrody w centrum miasta czy w innych obszarach miejskich
uwzględniając specyfikę lokalnego ekosystemu.

Z kwestią sortowania odpadów, podejmowaną od dwudziestu lat, wiążą się nowe systemy sortowania i upcyklingu odpadów, w
szczególności systemy przetwarzania odpadów w źródło energii.

Metodologia 
i procedury

Rozwój regionalny Ochrona zasobówŚrodowisko 
i jego użytkowanie
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Osiedle ekologiczne w Polsce? 

Warszawa? Lublin? Łódź? …

Dziękuję za uwagę


