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Do końca 2015 r. w miastach na świecie będzie ponad miliard
przedmiotów i usług podłączonych do sieci internetowej, z czego aż 45 proc.
z nich znajdziemy w mieszkaniach i budynkach publicznych - prognozuje
międzynarodowa firma badawcza Gartner.
Do 2020 r. aglomeracje mają wykorzystywać ich ponad 9 razy więcej,
z czego zdecydowaną większość w budownictwie (81 proc.). Są to m.in.
rozwiązania związane ze zdalnym zarządzaniem ciepłem, oświetleniem czy
wentylacją za pomocą aplikacji, a także pomiarami bieżącego zużycia energii
i wody. To, czy już wkrótce nowe technologie będą wykorzystywane na
szerszą skalę w Polsce, zależy m.in. od tego, czy władze miast będą
inwestować środki w rozwiązania przyszłości. Dużą rolę mogę odegrać też
inwestorzy prywatni i tempo wdrażania przez nich innowacji.
Polskie miasta deklarują chęć inwestowania w inteligentne technologie
wspomagające realizację funkcji publicznych, związanych z transportem,
gospodarką komunalną, ochroną środowiska czy infrastrukturą. Blisko trzy
czwarte przedstawicieli samorządów i spółek miejskich zapowiada, że
chciałoby na ten cel wykorzystać środki unijne.
Z budżetu polityki spójności na lata 2014 – 2020 do wykorzystania jest
pula 82,5 mld euro, z czego ponad 10 mld ma być przeznaczonych na
cyfryzację i inteligentny rozwój. Największym zainteresowaniem wśród
polskich władz lokalnych cieszy się wdrażanie rozwiązań związanych
z oświetleniem miejskim np. Wrocław – energooszczędny system oświetlenia;
Lublin - światła miejskie zwiększają swoją moc po zmierzchu wtedy, kiedy
nadjeżdża pojazd lub nadchodzi pieszy (przypomnę, że w roku 2012
składałem interpelację w sprawie technologii LED na naszych ulicach i drugą
w roku 2014 dotyczącą automatycznej regulacji oświetlenia ulic). Według
najnowszego raportu „Inteligentny Rozwój Miasta” potrzebne są zwłaszcza
systemy zarządzania ruchem, w tym inteligentne karty miejskie.
Przy staraniach o fundusze duże znaczenie w ocenie wniosków może
mieć posiadanie przez miasto przygotowanych standardów Smart City. Na
razie wprowadzenie tego rozpoznawalnego na całym świecie standardu
rozważa m.in. Gdańsk, którego władze od stycznia tego roku testują system
„Citizen Sensor”, skupiający 10 różnych aplikacji pozwalających na
monitorowanie ruchu na ulicach i warunków pogodowych, automatyczną
identyfikację pojazdów czy zarządzanie energią w budynkach. Dzięki temu

mieszkańcy otrzymują na swoje smartfony informacje i wskazówki dotyczące,
np. korków, nadchodzącej ulewy lub nagłego wyłączenia prądu w dzielnicy.
W perspektywie kilku kolejnych lat wszystkie nowo powstające
budynki w Polsce, zgodnie z dyrektywą unijną, powinny być niemal
samowystarczalne
pod
względem
energetycznym
i
wykorzystywać
rozwiązania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi, którymi w praktyce
najłatwiej zarządzać z poziomu aplikacji czy strony internetowej.
Takie rozwiązania mogą przynieść znaczne oszczędności dla miejskich
i domowych budżetów oraz poprawiać efektywność usług publicznych.
Przykładowo w Gdańsku system do zarządzania oświetleniem miejskim
przynosi oszczędności rzędu 250 tys. zł rocznie. Jednak większość działań
podejmowanych w ramach koncepcji inteligentnych miast w Polsce jest
jeszcze we wczesnej fazie rozwoju.
Moje pytanie:
1. Czy miasto Elbląg ma plany rozwojowe jako Smart City? Jeśli tak, to
jakie projekty są przygotowane do realizacji tego zadania?
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