
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zważywszy, iż Dyrektywa Europejska o 
Sprawności Energetycznej Budynków 
przedstawia wielkie wyzwanie do 
przekształcenia europejskiego sektora 
budynkowego w kierunku lepszej 
sprawności energetycznej, wzrostu udziału 
źródeł energii odnawialnej oraz redukcji 
emisji CO2, 
 
Zważywszy, iż budynki komunalne powinny 
być/ stają się jaskrawymi przykładami i 
świadomi konieczności polegania na 
mieszkańcach dla osiągnięcia zamierzonych 
celów, 
 
Zważywszy, iż konieczne jest wyprzedzanie 
wprowadzania Dyrektywy Europejskiej o 
Sprawności Energetycznej Budynków – i jej 
poszerzenie o aspekty środowiskowe – 
przez dobrowolną inicjatywę, 
 

 
Dołączenie do Display® pozwoli nam : 

 
 
porównywać budynki w naszym mieście i 
porównywać nasze budynki z budynkami z 
innych miast, 
 
 
wymieniać doświadczenia z innymi 
europejskimi miastami. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Aby zapewnić sukces i jednolity 
europejski charakter Kampanii „Display“, 
zobowiązujemy się stosować następujące 
warunki : 

 
 
eksponować do wiadomości mieszkańców 
sprawność – w zakresie zużycia energii, 
emisji CO2 i zużycia wody – co najmniej dla: 

 5 budynków komunalnych (w miastach 

< 50 000 mieszkańców) 

 10 budynków komunalnych (w 

miastach pomiędzy 50,000 a 100 000 
mieszkańców) 

 20 budynków komunalnych (w 

miastach > 100 000 mieszkańców) 
 
udostępnić Energy Cities oficjalne dane 
administracyjne naszego miasta, które są 
potrzebne dla plakietki i strony internetowej 
Europejskiej Kampanii “Display”, 
 
eksponować plakietkę Display na każdym z 
budynków objętych Kampanią w miejscu 
publicznie dostępnym, 
 
uruchomić akcję informacyjną i pobudzającą 
świadomość adresowaną do użytkowników 
budynków. 
 
 
W rewanżu Energy Cities zobowiązuje się 
do: 

 
udostępnić naszym władzom miejskim na 
stronie internetowej narzędzie obliczeniowe 
wraz z instrukcją użytkowania, 
 
umożliwić naszym władzom miejskim 
wydrukowanie po jednej plakietce Display dla 
każdego z wytypowanych budynków (zbiór 
PDF) 
 
 dostarczać dodatkowych informacji do 
uzupełnienia Display’a na prośbę naszych 
władz lokalnych, 
 
regularnie informować nas o postępach 
Europejskiej Kampanii „Display“. 
 
publikować nasze prace dzięki oficjalnej 
stronie internetowej Europejskiej Kampanii 

„Display”www.display-campaign.org. 
 

(wykonać w 2 kopiach i zwrócić do: Energy Cities  / 2 chemin de Palente / F-25000 Besancon) 
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decydujemy dołączyć do “Display –
Europejskiej Kampanii w zakresie 
Budynków Komunalnych na rzecz 

Ochrony Klimatu” 

Statut 
DISPLAY

’a 

http://www.display-campaign.org/

