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1. Wprowadzenie – Podstawa opracowania, charakter i zakres 

dokumentu 

Podstawę opracowania projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elek-

tryczną i paliwa gazowe Gminy Olsztyn” stanowią ustalenia określone w umowie nr 

U/7021/292/17 z dnia 12 grudnia 2017 r. zawartej pomiędzy: 

 Gminą Olsztyn 

 a firmą Energoekspert sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Karłowicza 11a. 

 

Opracowanie wykonano zgodnie z: 

 ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity /t.j./  

Dz.U. 2017 poz. 1875 z późn.zm.), 

 ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2018, poz. 755  

z późn.zm.), 

 ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016, poz. 831), 

 ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017  

poz. 519 z późn.zm.), 

 ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405 z późn.zm.), 

 ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz.U. 2017 poz. 1073 z późn.zm.), 

 ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332  

z późn.zm.), 

 ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów  

(t.j. Dz.U. 2017, poz. 130 z późn.zm.), 

 ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2017 

poz. 229 z późn.zm.), 

 ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2017 poz. 

1148 z późn.zm.), 

 przepisami wykonawczymi do ww. ustaw; 

oraz z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z obecnego i planowanego zagospoda-

rowania przestrzennego gminy. 

Opracowanie i przyjęcie niniejszych „Założeń…” uchwałą Rady Gminy stanowić będzie 

spełnienie wymagań stawianych w art. 19 ustawy Prawo energetyczne o opracowywaniu 

„Projektu założeń…” co najmniej na okres 15 lat z aktualizacją co najmniej raz na 3 lata. 

Zadaniem niniejszego opracowania jest: 

 ocena stanu aktualnego zaopatrzenia gminy Olsztyn w ciepło, energię elektryczną i pa-

liwa gazowe; 

 identyfikacja przewidywanych możliwości rozwoju przestrzennego gminy; 

 identyfikacja potrzeb energetycznych istniejącej i planowanej zabudowy; 
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 określenie niezbędnych działań dla zapewnienia pokrycia zapotrzebowania na energię; 

 wytyczenie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej  

i paliw gazowych w gminie; 

 określenie możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw  

i energii, z uwzględnieniem OZE i wysokosprawnej kogeneracji; 

 określenie możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozu-

mieniu aktualnie obowiązującej ustawy o efektywności energetycznej; 

 wytyczenie kierunków działań Gminy dla osiągnięcia optymalnego wyniku przy realizacji 

założeń do planu zaopatrzenia dla gminy. 

 

W niniejszym opracowaniu uwzględniono założenia i ustalenia następujących dokumentów 

planistycznych: 

 Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Olsztyn przyjęta Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/125/16 z dnia 26.04.2016 r.,  

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olsztyn (Aktualizacja z II.2018 r.) przyjęty 

Uchwałą Nr XXV/278/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 13 marca 2018 r., 

 obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Dokumentami strategicznymi, których zapisy poddano analizie na cele przedmiotowego 

opracowania, są: 

 Strategia rozwoju Gminy Olsztyn na lata 2014-2020 przyjęta uchwałą nr XXXI/296/16 

Rady Gminy Olsztyn z dnia 29.09.2014 r.; 

 Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olsztyn. Aktualizacja na lata 2009-

2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016 – przyjęty uchwałą  

Nr XXXI/242/09 Rady Gminy Olsztyn z dnia 30 czerwca 2009 r. 

Dodatkowo w projekcie założeń uwzględniono zapisy ujęte w dokumentach planistycznych 

i strategicznych na poziomie regionalnym: 

 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, przyjęta przez Sejmik 

Województwa Śląskiego uchwałą nr IV/38/2/2013 w dniu 1 lipca 2013 r., stanowiąca 

aktualizację dokumentu przyjętego w dniu 17 lutego 2010 r.; 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ przyjęty 

przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr V/26/2/2016 z dnia 29 sierpnia 

2016 r.; 

 Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu 

osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia 

ekspozycji – przyjęty uchwałą Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego  

z dnia 18 grudnia 2017 r. 

 

Projekt założeń wykonany został w oparciu o informacje i uzgodnienia uzyskane od przed-

siębiorstw energetycznych i jednostek gminy oraz w wyniku przeprowadzonej ankietyzacji 

wśród dużych podmiotów gospodarczych, których działalność w sposób pośredni lub bez-

pośredni związana jest z wytwarzaniem i/lub dystrybucją nośników energii zarówno dla po-

trzeb własnych, jak i odbiorców zewnętrznych.  

Instytucje i podmioty objęte akcją ankietową na potrzeby niniejszego opracowania: 
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 Urząd Gminy Olsztyn, 

 PSE Operator S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, 

 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie al. Armii Krajowej 5, 42-202 Często-

chowa, 

 OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddz. w Świerklanach ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świer-

klany, 

 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu ul. Szczęść Boże 11, 41-800 

Zabrze, 

 PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Górnośląski ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze, 

 obiekty użyteczności publicznej będące własnością gminy, 

 firmy działające na terenie gminy. 

Jako rok bazowy dla bilansowania potrzeb energetycznych stanu istniejącego oraz stano-

wiący punkt odniesienia dla bilansowania stanu docelowego przyjęto rok 2016.  
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2. Polityka energetyczna, planowanie energetyczne 

2.1 Polityka energetyczna w Unii Europejskiej – dokumenty 

i obowiązujące dyrektywy 

Europejska Polityka Energetyczna, przyjęta przez Komisję WE w dniu 10 stycznia 2007 r., 

ma trzy założenia: 

 przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, 

 ograniczanie podatności Unii na wpływ czynników zewnętrznych wynikającej z zależności 

od importu węglowodorów, 

 wspieranie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, co zapewni odbiorcom bezpieczeń-

stwo zaopatrzenia w energię po przystępnych cenach. 

Europejska polityka energetyczna stanowi ramy dla budowy wspólnego rynku energii,  

w którym wytwarzanie energii oddzielone jest od jej dystrybucji, a szczególnie ważnym prio-

rytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii (przez dywersyfikację źródeł i dróg 

dostaw) oraz ochrona środowiska. 

Główne cele Unii Europejskiej w sektorze energetycznym do 2020 r. (zapisane w tzw. „pa-

kiecie klimatyczno-energetycznym” przyjętym przez UE w 2009 r.), to: 

 wzrost efektywności zużycia energii o 20%, 

 zwiększenie udziału energii odnawialnej w zużyciu energii o 20%, 

 redukcja emisji CO2 o 20% w stosunku do poziomu z 1990 r., 

 udział biopaliw w ogólnym zużyciu paliw: 10% - w sektorze transportu. 

Na Szczycie Klimatycznym w Brukseli w październiku 2014 r. określono nowe cele w za-

kresie polityki energetyczno-klimatycznej do 2030 r. Najważniejsze z nich to: 

 redukcja emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 40% w porównaniu do 

wielkości emisji w roku 1990, 

 zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym UE o co 

najmniej 27%, 

 poprawa efektywności energetycznej. 

Do tego czasu kraje o PKB poniżej 60% średniej unijnej, w tym Polska, będą mogły rozda-

wać elektrowniom 40% uprawnień do emisji CO2 za darmo. 

Ponadto na funkcjonowanie sektora energetycznego mają również wpływ uregulowania 

prawne Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, takie jak: 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w spra-

wie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) 

– tzw. dyrektywa IED, 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r.  

w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich 

obiektów energetycznego spalania – tzw. dyrektywa MCP, 
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 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w spra-

wie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy – tzw. dyrektywa CAFE (Dz.U. 

L 152 z 11.6.2008, str. 1-44), 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego 

systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – tzw. dyrektywa ETS, 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z 23 kwietnia 2009 r. w spra-

wie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 

85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 

2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 

– tzw. dyrektywa CCS, 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25 października 2012 r.  

w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz 

uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE, 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w spra-

wie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, 

zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE – tzw. nowa dy-

rektywa NEC. 

Dyrektywa IED weszła w życie 6 stycznia 2011 r. Jej podstawowym celem jest ujednolice-

nie i konsolidacja przepisów dotyczących emisji przemysłowych tak, aby usprawnić system 

zapobiegania zanieczyszczeniom powodowanym przez działalność przemysłową oraz ich 

kontroli, a w rezultacie zapewnić poprawę stanu środowiska na skutek zmniejszenia emisji 

przemysłowych. Podstawowym zapisem ujętym w dyrektywie jest wprowadzenie od stycz-

nia 2016 roku nowych, zaostrzonych standardów emisyjnych. 

Ponadto dyrektywa wprowadziła zmiany takie jak: 

 pojęcie źródła rozumiane ma być jako komin, a nie jako kocioł; 

 dyrektywa dotyczy źródeł, których suma mocy przekracza 50 MW, przy czym 

sumowaniu podlegają kotły o mocy większej niż 15 MW; 

 od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2020 r. państwa członkowskie mogły określić  

i wdrożyć przejściowe krajowe plany redukcji emisji dla instalacji, które dostały 

pozwolenie przed 27 listopada 2002 r. i zostały uruchomione przed 27 listopada 

2003 r. Obiekty objęte tym planem mogą zostać zwolnione (w okresie od 2016 do 

2020 r.) z wymogu przestrzegania nowych standardów emisyjnych, przy czym muszą 

zostać dotrzymane co najmniej dopuszczalne wielkości emisji, wynikające  

z dyrektywy LCP i zawarte w stosownym pozwoleniu; 

 do dnia 31 grudnia 2022 r. wyłączone ze spełniania wymogów tej dyrektywy są 

ciepłownie o mocy mniejszej niż 200 MW, które dostarczają do miejskiej sieci 

ciepłowniczej co najmniej 50% ciepła oraz którym udzielono pozwolenia przed 27 

listopada 2002 r. i zostały uruchomione przed 27 listopada 2003 r.; 

 źródła energetyczne wykorzystujące miejscowe paliwa stałe – ze względu na ich 

niższą jakość – mogą stosować minimalne stopnie odsiarczania zamiast limitów 

emisji dwutlenku siarki. 

W Dyrektywie IED przewidziano odstępstwa od przyjętych standardów i w przypadku insta-

lacji pracujących nie dłużej niż 1500 godzin rocznie, które otrzymały pozwolenie nie później 
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niż 27 listopada 2002 r., limit emisji dwutlenku siarki wynosi 800 mg/Nm3, jeśli spalają paliwo 

stałe. Dla tej samej instalacji (i paliwa) ograniczenie tlenków azotu wynosi 450 mg/Nm3, jeśli 

dodatkowo jej moc nie przekracza 500 MW. Taka sama wielkość limitu dla NOx jest też 

przyjmowana dla instalacji o mocy ponad 500 MW, jednakże w ich przypadku pozwolenie 

musiało być uzyskane jeszcze przed 1 lipca 1987 r. 

 

Dyrektywa 2015/2193 (MCP) ‘w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do 

powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania’ określa dopuszczalne wielkości 

emisji dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i pyłu dla średnich obiektów energetycz-

nego spalania o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW 

(dalej zwane „obiektami”) oraz nowych obiektów o mocy równej lub przekraczającej 50 MW. 

Nowe przepisy mają również zastosowanie do połączeń nowych średnich obiektów energe-

tycznego spalania, dla których: 

 gazy odlotowe są odprowadzane przez wspólny komin, lub 

 w ocenie właściwego organu, przy uwzględnieniu czynników technicznych  

i ekonomicznych, gazy odlotowe mogłyby być odprowadzane przez wspólny komin; 

jak również – połączeń, w przypadku których całkowita nominalna moc cieplna wynosi nie 

mniej niż 50 MW, za wyjątkiem obiektów objętych zakresem stosowania rozdziału III dyrek-

tywy 2010/75/UE (w sprawie emisji przemysłowych – zintegrowane zapobieganie zanie-

czyszczeniom i ich kontrola – tzw. Dyrektywa IED). 

Zgodnie z Dyrektywą MCP obiektem energetycznego spalania jest każde urządzenie tech-

niczne, w którym paliwa są utleniane w celu wykorzystania wytworzonego w ten sposób 

ciepła. Istniejący obiekt energetycznego spalania oznacza obiekt oddany do użytkowania 

przed dniem 20 grudnia 2018 r. lub dla którego przed dniem 19 grudnia 2017 r. uzyskano 

pozwolenie na podstawie przepisów krajowych, pod warunkiem, że obiekt ten został oddany 

do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. Nowy obiekt energetycznego spa-

lania oznacza obiekt inny niż istniejący. 

Dyrektywa MCP zobowiązuje państwa członkowskie do implementacji jej zapisów do dnia 

19 grudnia 2017 r. 

Ustalenia powyższej dyrektywy do prawa polskiego wprowadza się ustawą o zmianie 

ustawy Prawo ochrony środowiska z 15 września 2017 r., podpisaną przez Prezydenta RP 

w dniu 17.10.2017 r. 

 

W tabeli poniżej przedstawiono limity emisji z istniejącego średniego obiektu spalania ener-

getycznego o nominalnej mocy cieplnej większej niż 5 MW, które będą obowiązywać od 

dnia 01.01.2025 r. 

 
Tabela 2-1 Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla obiektów istniejących, o nominalnej mocy 

cieplnej większej niż 5 MW, innych niż silniki i turbiny gazowe  

Zanieczyszczenie 
Biomasa 

stała 

Inne paliwa 

stałe 

Olej 

napędowy 

Paliwa ciekłe 

inne niż olej na-

pędowy 

Gaz 

ziemny 

Paliwa gazowe 

inne niż gaz 

ziemny 

SO2 200 1, 2 400 3 – 350 4 – 35 5, 6 

NOx 650 650 200 650 200 250 

Pył 30 7 30 7 – 30 – – 
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Dopuszczalne wielkości emisji określa się w temperaturze 273,15 K, przy ciśnieniu 101,3 kPa i po korekcie 
uwzględniającej zawartość pary wodnej w gazach odlotowych, przy znormalizowanej zawartości O2 wynoszą-
cej 6% dla obiektów stosujących paliwa stałe, 3% dla obiektów wykorzystujących paliwa ciekłe i gazowe, in-
nych niż silniki i turbiny gazowe. 

1. Wielkość nie ma zastosowania do obiektów opalanych wyłącznie drewnianą biomasą stałą. 

2.  300 mg/Nm3 w przypadku obiektów opalanych słomą. 

3.  1 100 mg/Nm3 w przypadku obiektów o nominalnej mocy cieplnej większej niż 5 MW i nie większej 
niż 20 MW. 

4.  Do dnia 01.01.2030 r. – 850 mg/Nm3 dla obiektów o nominalnej mocy cieplnej większej niż 5 MW i nie 
większej niż 20 MW, opalanych ciężkim olejem opałowym. 

5.  400 mg/Nm3 dla niskokalorycznych gazów koksowniczych i 200 mg/Nm3 dla niskokalorycznych ga-
zów wielkopiecowych w hutnictwie żelaza i stali. 

6.  170 mg/Nm3 dla biogazu. 

7.  50 mg/Nm3 w przypadku obiektów o nominalnej mocy cieplnej większej niż 5 MW i nie większej niż 
20 MW. 

 

W tabeli poniżej przedstawiono limity emisji z istniejącego średniego obiektu spalania ener-

getycznego o nominalnej mocy cieplnej nie większej niż 5 MW, które będą obowiązywać od 

dnia 01.01.2030 r. 

 
Tabela 2-2 Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla obiektów istniejących, o nominalnej mocy 

cieplnej nie większej niż 5 MW, innych niż silniki i turbiny gazowe 

Zanieczyszczenie 
Biomasa  

stała 
Inne paliwa 

stałe 
Olej  

napędowy 

Paliwa ciekłe 

inne niż olej na-

pędowy 

Gaz  

ziemny 

Paliwa gazowe 

inne niż gaz 

ziemny 

SO2 200 1, 2 1 100 – 350 – 200 3 

NOx 650 650 200 650 200 250 

Pył 50 50 – 50 – – 

Dopuszczalne wielkości emisji określa się w temperaturze 273,15 K, przy ciśnieniu 101,3 kPa i po korekcie 
uwzględniającej zawartość pary wodnej w gazach odlotowych, przy znormalizowanej zawartości O2 wynoszą-
cej 6% dla obiektów stosujących paliwa stałe, 3% dla obiektów wykorzystujących paliwa ciekłe i gazowe, in-
nych niż silniki i turbiny gazowe. 

1. Wielkość nie ma zastosowania do obiektów opalanych wyłącznie drewnianą biomasą stałą. 

2.  300 mg/Nm3 w przypadku obiektów opalanych słomą. 

3.  400 mg/Nm3 w przypadku niskokalorycznych gazów koksowniczych w hutnictwie żelaza i stali. 

 

W tabeli poniżej przedstawiono limity emisji z nowego średniego obiektu spalania energe-

tycznego, które będą obowiązywać od dnia 20.12.2018 r. 

 
Tabela 2-3 Dopuszczalne wielkości emisji (mg/Nm3) dla średnich obiektów nowych, innych niż silniki 

i turbiny gazowe 

Zanieczyszczenie 
Biomasa  

stała 
Inne paliwa 

stałe 
Olej  

napędowy 

Paliwa ciekłe 

inne niż olej na-

pędowy 

Gaz  

ziemny 

Paliwa gazowe 

inne niż gaz 

ziemny 

SO2 200 1 400 – 350 2 – 35 3, 4 

NOx 300 5 300 5 200 300 6 100 200 

Pył 20 7 20 7 – 20 8 – – 

Dopuszczalne wielkości emisji określa się w temperaturze 273,15 K, przy ciśnieniu 101,3 kPa i po korekcie 
uwzględniającej zawartość pary wodnej w gazach odlotowych, przy znormalizowanej zawartości O2 wynoszą-
cej 6% dla obiektów stosujących paliwa stałe, 3% dla obiektów wykorzystujących paliwa ciekłe i gazowe, in-
nych niż silniki i turbiny gazowe. 
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1. Wielkość nie ma zastosowania do obiektów opalanych wyłącznie drewnianą biomasą stałą. 

2.  Do dnia 01.01.2025 r. – 1700 mg/Nm3 dla obiektów należących do małych systemów wydzielonych 
(SIS) lub mikrosystemów wydzielonych (MIS). 

3.  400 mg/Nm3 dla niskokalorycznych gazów koksowniczych i 200 mg/Nm3 dla niskokalorycznych ga-
zów wielkopiecowych w hutnictwie żelaza i stali. 

4.  100 mg/Nm3 w przypadku biogazu. 

5.  500 mg/Nm3 dla obiektów o całkowitej nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i nie większej 
niż 5 MW. 

6.  Do dnia 01.01.2025 r. – 450 mg/Nm3 w przypadku spalania ciężkiego oleju opałowego zawierającego 
od 0,2% do 0,3% N oraz 360 mg/Nm3 w przypadku spalania ciężkiego oleju opałowego zawierającego 
mniej niż 0,2% N w odniesieniu do obiektów należących do SIS lub MIS. 

7.  50 mg/Nm3 dla obiektów o całkowitej nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i nie większej 
niż 5 MW oraz 30 mg/Nm3 dla obiektów o całkowitej nominalnej mocy cieplnej większej niż 5 MW i nie 
większej niż 20 MW. 

8.  50 mg/Nm3 dla obiektów o całkowitej nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i nie większej 
niż 5 MW. 

 

W celu dotrzymania ustalonych w przedmiotowej dyrektywie emisji, wprowadza ona również 

obowiązek prowadzenia nadzoru nad urządzeniami oczyszczającymi spaliny w zakresie 

przechowywania zapisów lub informacji wykazujących rzeczywiste ciągłe funkcjonowanie 

takich urządzeń. Istotne są ponadto zapisy dotyczące prowadzenia pomiarów emisji z czę-

stotliwością: 

 raz na trzy lata w przypadku obiektów o nominalnej mocy cieplnej nie większej niż 

20 MW, 

 raz w roku w przypadku obiektów o nominalnej mocy cieplnej większej niż 20 MW. 

 

Dyrektywa NEC z 2001 r. nakładała na państwa członkowskie Unii Europejskiej po 2010 r. 

ograniczenia emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, lotnych związków organicznych (LZO) 

i amoniaku (NH3) do poziomów określonych dla 15 krajów w wysokości: 3634 kt SO2, 

5923 kt NOx i 5581 kt LZO (art. 4). W tym celu od 2002 roku ustanowiono program stopnio-

wego dochodzenia do wyznaczonych pułapów emisji. Nowa Dyrektywa NEC (z 2016 r.) 

wprowadza nowe zobowiązania dotyczące redukcji krajowych emisji sześciu głównych za-

nieczyszczeń (na lata 2020-2030), tj.: dwutlenku siarki, tlenków azotu, lotnych związków 

organicznych, amoniaku, cząstek stałych (sadzy) i metanu oraz potencjalnie rtęci. 

 

Dyrektywa CAFE podtrzymuje wymogi dotyczące aktualnie obowiązujących wartości do-

puszczalnych dotyczących jakości powietrza, a jako nowy element wprowadza pojęcie i cele 

redukcji nowej substancji zanieczyszczającej, jaką jest pył zawieszony PM2,5; o szczegól-

nym znaczeniu dla ochrony zdrowia ludzkiego. 

 

Dyrektywa ETS z 2009 r. zmienia Dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerze-

nia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. System 

ma wspierać redukcję gazów cieplarnianych w sposób ekonomicznie uzasadniony.  

Dyrektywa 2003/87/WE wprowadzając zasady handlu uprawnieniami do emisji określiła, że 

zbiorczy limit emisji dla grupy emitorów w kolejnych etapach, zwanych okresami handlo-

wymi, rozdzielany będzie w postaci zbywalnych uprawnień. Każde źródło w sektorach prze-

mysłowych europejskich systemu ETS na koniec okresu rozliczeniowego musi posiadać nie 
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mniejszą liczbę uprawnień od ilości wyemitowanego CO2. Przekroczenie emisji ponad liczbę 

uprawnień związane jest z opłatami karnymi. 

Dyrektywa 2003/87/WE wprowadziła trzyletni okres pilotażowy obejmujący lata 2005-2007. 

Pierwsza faza funkcjonowania systemu miała zapoczątkować rozwój mechanizmów i infra-

struktury do wdrożenia i monitorowania instrumentów giełdowych oraz przetestować kształ-

towanie się cen uprawnień. W drugiej fazie obejmującej lata 2008-2012 wdrożono bardziej 

restrykcyjne limity przydziałów emisji. W fazie trzeciej od 2013 roku liczba bezpłatnych 

uprawnień została ograniczona do 80% poziomu bazowego (z okresu 2005-2008) i w kolej-

nych latach jest corocznie równomiernie zmniejszana do 30% w roku 2020, aż do całkowitej 

likwidacji bezpłatnych uprawnień w roku 2027. 

Znowelizowana dyrektywa ETS, zgodnie z art. 10 ust. 1, ustanawia aukcję jako podstawową 

metodę rozdziału uprawnień do emisji. W trzecim okresie rozliczeniowym wszystkie upraw-

nienia nie przydzielone bezpłatnie muszą być sprzedawane w drodze aukcji. 

 

Dyrektywa CCS dotycząca geologicznego składowania CO2 ustanawia organizacyjne  

i prawne ramy bezpiecznego składowania dwutlenku węgla. Na składowisko można wybrać 

tylko taką formację geologiczną, która nie powoduje znaczącego ryzyka wycieku, zagroże-

nia dla środowiska i uszczerbku dla zdrowia. Dla energetyki bardzo istotny jest art. 33 dy-

rektywy, który formułuje wymagania dotyczące nowobudowanych bloków o mocy powyżej 

300 MW. Operatorzy mają obowiązek dokonać sprawdzenia, czy dostępne są składowiska 

CO2, czy jest możliwość wykonania instalacji transportowych oraz czy jest możliwa moder-

nizacja obiektów energetycznych i dobudowanie instalacji CCS. 

 

Dyrektywa 2012/27/UE ‘w sprawie efektywności energetycznej’ przede wszystkim określa 

cel strategiczny, którym jest zwiększenie efektywności energetycznej o 20% (zmniejszenie 

zużycia energii pierwotnej o 20%) do 2020 r. W dokumencie określono obowiązek opraco-

wania przez kraje członkowskie długoterminowej strategii dotyczącej wspierania inwestycji 

w renowację krajowych zasobów budynków mieszkalnych i użytkowych, zarówno publicz-

nych, jak i prywatnych. Dyrektywa wskazuje, iż obowiązkiem państw członkowskich jest 

umożliwienie końcowym odbiorcom energii dostępu do audytów energetycznych oraz wdra-

żanie inteligentnych systemów pomiarowych, po konkurencyjnych cenach, które informują 

o rzeczywistym czasie korzystania i zużyciu energii. Dodatkowo zapisy w Dyrektywie okre-

ślają wymagania dotyczące efektywności zaopatrzenia w energię odnoszące się do instala-

cji chłodniczych i ciepłowniczych o mocy przekraczającej 20 MW, jak również sieci i urzą-

dzeń do przetwarzania i dystrybucji energii elektrycznej. Wymogiem zawartym w Dyrektywie 

jest ustanowienie przez każde państwo członkowskie krajowego celu w zakresie osiągnięcia 

efektywności energetycznej do 2020 r. Po określonym terminie Komisja Europejska dokona 

oceny utworzonego planu. W przypadku, gdy wyznaczony cel zostanie określony na pozio-

mie niewystarczającym do zrealizowania unijnego celu 2020 r., Komisja ma prawo do po-

nownej oceny planu. Ponadto zapisy zawarte w Dyrektywie dążą do zwiększenia przejrzy-

stości odnośnie wyboru energii elektrycznej z kogeneracji a energii elektrycznej wytworzo-

nej w oparciu o inne technologie. 
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2.2 Polityka energetyczna kraju 

2.2.1 Krajowe uwarunkowania formalno-prawne 

Ustawa Prawo energetyczne 

Najważniejszym rangą aktem prawnym w systemie prawa polskiego w dziedzinie energetyki 

jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. 2018, poz. 755, ze 

zm., zwana dalej ustawą PE) oraz powiązane z nią akty wykonawcze (rozporządzenia), 

głównie Ministra Gospodarki, Ministra Energii i Ministra Środowiska. 

Prawo energetyczne w zakresie swojej regulacji dokonuje wdrożenia dyrektyw unijnych do-

tyczących następujących zagadnień: 

 przesyłu energii elektrycznej oraz gazu ziemnego przez sieci przesyłowe, 

 wspólnych zasad dla rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, 

 promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, 

 bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i gazu, 

 wspierania kogeneracji. 

Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, warunki zaopatrzenia 

i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, 

a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią. Jej celem jest 

stworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, oszczędnego 

i racjonalnego użytkowania paliw, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skut-

kom monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska oraz ochrony interesów od-

biorców i minimalizacji kosztów. 

Wdrażanie zapisów dyrektyw unijnych (związanych z sektorem energetycznym) wprowa-

dzane jest w kolejnych nowelach ustawy Prawo energetyczne. I tak np.: Ustawa o zmianie 

ustawy PE z dnia 12.01.2007 r. (Dz. U. 2007, Nr 21, poz. 124) realizuje główny cel dyrektywy 

2004/8/WE (art. 1) w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło 

użytkowe na wewnętrznym rynku energii, którym jest zwiększenie efektywności energetycz-

nej i poprawa bezpieczeństwa dostaw poprzez stworzenie zasad i ram dla identyfikowania 

i oznaczania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz jej wspierania. Ustawa 

pozwala na pozytywną stymulację rozwoju produkcji ciepła i energii elektrycznej w układzie 

kogeneracji o wysokiej sprawności opartej na zapotrzebowaniu na ciepło użytkowe i osz-

czędnościach energii pierwotnej na wewnętrznym rynku energii, z uwzględnieniem specy-

ficznych uwarunkowań krajowych. 

Dnia 11 marca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – 

Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011, Nr 21, poz. 104). 

Wymieniona ustawa dokonała, między innymi, w zakresie swojej regulacji, wdrożenia dy-

rektywy 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotyczą-

cej działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwe-

stycji infrastrukturalnych oraz uzupełnia transpozycję dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku we-

wnętrznego energii i dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 

czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego. 
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Z punktu widzenia bezpieczeństwa zaopatrzenia odbiorców w nośniki energii, ważnego  

w nawiązaniu do mających miejsce w ostatnich latach poważnych awarii zasilania, dla zna-

czących obszarów kraju wprowadzono poważne zmiany w kwestii planowania energetycz-

nego, w szczególności planowania w sektorze elektroenergetycznym. 

Operatorzy systemów elektroenergetycznych zostali zobowiązani do sporządzania planów 

rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elek-

tryczną, na okresy nie krótsze niż 5 lat oraz prognoz dotyczących stanu bezpieczeństwa 

dostaw energii elektrycznej na okresy nie krótsze niż 15 lat. Plany te powinny także określać 

wielkość zdolności wytwórczych i ich rezerw, preferowane lokalizacje i strukturę nowych 

źródeł, zdolności przesyłowych lub dystrybucyjnych w systemie elektroenergetycznym  

i stopnia ich wykorzystania, a także działania i przedsięwzięcia zapewniające bezpieczeń-

stwo dostaw energii elektrycznej. Plany winny być aktualizowane na podstawie dokonywa-

nej co 3 lata oceny ich realizacji. Sporządzane przez ww. przedsiębiorstwa aktualizacje (co 

3 lata) winny uwzględniać wymagania dotyczące zakresu zaspokojenia obecnego i przy-

szłego zapotrzebowania na energię, wynikające ze zmian w miejscowych planach zagospo-

darowania przestrzennego, a w przypadku ich braku, ustalenia zawarte w aktualnych zapi-

sach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Dla potrzeb opracowania ww. planów przedsiębiorstw i/lub ich aktualizacji ustawa zobowią-

zuje Gminy, przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorców końcowych paliw gazowych lub 

energii elektrycznej do udostępniania nieodpłatnie informacji o przewidywanym zakresie do-

starczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, przedsięwzięciach w zakresie 

modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz ewentualnych nowych źródeł paliw gazo-

wych, energii elektrycznej lub ciepła, w tym źródeł odnawialnych, przedsięwzięciach w za-

kresie modernizacji, rozbudowy lub budowy połączeń z systemami gazowymi albo z syste-

mami elektroenergetycznymi innych państw i przedsięwzięciach racjonalizujących zużycie 

paliw i energii u odbiorców, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub 

innych informacji prawnie chronionych. 

W zakresie planowania energetycznego postanowiono również, że gminy będą realizować 

zadania własne w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe 

zgodnie z: miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku 

takiego planu – z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz odpowiednim programem ochrony powie-

trza przyjętym na podstawie art. 9l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony śro-

dowiska (t.j. Dz. U. 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.). Ponadto postanowiono, że Projekt 

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe sporządza się 

dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. 

Znaczenie planowania energetycznego na szczeblu gminnym zostało podkreślone przez 

wprowadzenie obowiązku sporządzenia i uchwalenia przez gminy „Założeń do planu zao-

patrzenia...” dla obszaru całej gminy w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy 

Dotyczy to zarówno opracowania pierwszych „Założeń...”, jak i przeprowadzenia ich aktua-

lizacji. 

Wprowadzone od dnia 1 stycznia 2012 r. rozszerzenie zakresu obowiązków gminy o plano-

wanie i organizację działań mających na celu racjonalizację zużycia energii, pociągnęło za 
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sobą konieczność wskazania w projekcie „Założeń…” możliwości stosowania środków po-

prawy efektywności energetycznej i stanowi o podniesieniu rangi ważności wymienionych 

zagadnień.  

Prezydent RP 16 sierpnia 2013 r. podpisał tzw. „mały trójpak”, nowelizujący ustawę Prawo 

energetyczne. Najważniejszymi założeniami nowelizacji jest rozdział właścicieli przesyłu 

i obrotu gazem, obowiązek sprzedaży gazu przez giełdę czy ulgi dla przemysłu energo-

chłonnego, określenie uwarunkowań formalnych w jakich powinny działać i rozwijać się od-

nawialne źródła energii. 

Wprowadzono tzw. obliga gazowe, powodujące obowiązek sprzedaży, przez firmy obraca-

jące gazem, określonej części surowca za pośrednictwem giełdy.  

Nowelizacja wprowadza również definicję "odbiorcy wrażliwego", który może liczyć na dofi-

nansowanie kosztów zakupu energii, a mianowicie: 

 odbiorca wrażliwy energii elektrycznej definiowany jako osoba, której przyznano 

dodatek mieszkaniowy, 

 odbiorca wrażliwy gazu definiowany jako osoba, której przyznano ryczałt na zakup 

opału. 

Status odbiorcy wrażliwego uprawnia do otrzymania (na jego wniosek) od gminy (dotacja  

z budżetu państwa) dodatku energetycznego, jednak nie więcej niż 30% pewnego limitu, 

wyliczanego na podstawie średniego zużycia energii elektrycznej, średniej jej ceny i liczby 

osób w gospodarstwie domowym. Limit wysokości dodatku ogłasza co roku minister gospo-

darki. Ustawa szczegółowo reguluje zasady udzielania dodatku. 

Wprowadzono także pewne ulgi dla odbiorców przemysłowych, zużywających do produkcji 

ponad 100 GWh rocznie energii elektrycznej. W zależności od udziału kosztów energii  

w kosztach produkcji, nie będą oni musieli legitymować się potwierdzeniem zakupu energii 

ze źródeł odnawialnych, co obniża ogólne koszty działania. Objęci tym systemem są od-

biorcy wydobywający węgiel kamienny lub rudy metali nieżelaznych, prowadzący produkcję 

wyrobów z drewna (z wyłączeniem mebli, papieru, chemikaliów, wyrobów z gumy i tworzyw 

sztucznych, szkła, ceramicznych materiałów budowlanych, metali, żywności). 

Nowelizacja nakłada na Ministra Gospodarki obowiązek opracowania projektu krajowego 

planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku. Nowelizacja okre-

śla też zasady monitorowania rynku energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych 

źródeł energii, biogazu rolniczego, a także rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw 

ciekłych stosowanych w transporcie. 

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne uchwalona przez Sejm w dniu 30 listopada 2016 r. 

i podpisana przez Prezydenta RP w dniu 8 grudnia 2016 r. przewiduje m.in. rezygnację  

z regulowania cen gazu ziemnego. Nowela zakłada zwolnienie przedsiębiorstw energetycz-

nych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem 

ziemnym z zagranicą i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw 

gazowych z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia przez Prezesa URE. Uwal-

nianie cen dla poszczególnych grup odbiorców będzie następować w różnych terminach.  

Z dniem wejścia w życie ustawy (1.01.2017 r.) uwolnione zostały ceny dla przedsiębiorstw 

obrotu w zakresie sprzedaży: na rynku hurtowym, w tzw. punkcie wirtualnym (w tym na 

giełdzie towarowej), sprężonym gazem ziemnym CNG, skroplonym gazem ziemnym LNG. 

Od dnia 1 października 2017 r. z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia zwolnione 

zostaną przedsiębiorstwa obrotu dostarczające gaz do wszystkich odbiorców końcowych,  
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z wyjątkiem odbiorców w gospodarstwach domowych. Natomiast ceny gazu ziemnego dla 

odbiorców gazu ziemnego w gospodarstwach domowych podlegać będą kontroli Prezesa 

URE do dnia 1 stycznia 2024 r. Oznacza to, że w trakcie tego okresu przejściowego, od-

biorcy w gospodarstwach domowych będą mogli w dalszym ciągu nabywać gaz ziemny po 

cenie regulowanej przez Prezesa URE. 

 
Ustawa o efektywności energetycznej 

W dniu 20 maja 2016 r. Sejm przyjął ustawę o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016 poz. 

831), która uchyla ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Data 

wejścia w życie nowej ustawy: 1 październik 2016 r. Ustawa ta wdraża do prawa krajowego 

zapisy Dyrektywy 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności ener-

getycznej. W ustawie określono zasady opracowywania krajowego planu działań dot. efek-

tywności energetycznej, zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności 

energetycznej oraz zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii. Ponadto 

w ustawie przedstawiono zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębior-

stwa, których wykonywanie będzie obowiązkowe od momentu wejścia ustawy w życie.  

Według ustawy krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej (KPD EE) bę-

dzie opracowywany co 3 lata przez Ministra Energii. KPD EE ma zawierać opis planowanych 

działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej w poszczególnych sekto-

rach gospodarki, określenie krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej oraz in-

formacje o osiągniętej oszczędności energii. Ponadto na potrzeby KPD EE ma być sporzą-

dzana strategia wspierania inwestycji w renowację budynków. 

Zgodnie z nową ustawą jednostka sektora publicznego zobowiązana jest do zastosowania 

co najmniej jednego z niżej wymienionych środków poprawy efektywności energetycznej 

(zmiana w stosunku do ustawy z 2011 r., w której wymagano zastosowania co najmniej 

dwóch środków): 

1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energe-

tycznej; 

2) nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zu-

życiem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instala-

cję lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja; 

4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; 

5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, potwierdzone uzyskaniem wpisu 

do rejestru EMAS. 

W wykazie środków poprawy efektywności energetycznej nastąpiła zmiana w porównaniu 

do wykazu zawartego w ustawie z 2011 r. – wykreślono sporządzenie audytu energetycz-

nego budynków i wprowadzono nowy środek polegający na wdrażaniu systemu zarządzania 

środowiskowego. 

Zastosowanie przez jednostkę sektora publicznego danego środka poprawy efektywności 

energetycznej będzie mogło się odbyć na podstawie umowy o poprawę efektywności ener-

getycznej. Natomiast nakłady inwestycyjne przeznaczone na realizację przedsięwzięcia słu-

żącego poprawie efektywności energetycznej na podstawie umowy powinny być spłacane 

w zależności od poziomu uzyskiwanych oszczędności energii.  
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Nowa ustawa nakłada na organy władzy publicznej obowiązek nabywania efektywnych 

energetycznie produktów lub budynków lub zlecania wykonania usług związanych ze zuży-

ciem energii albo wynajmowania efektywnych energetycznie budynków lub ich części, albo, 

w użytkowanych budynkach należących do Skarbu Państwa poddawanych przebudowie 

zapewnienia wypełnienia zaleceń, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r.  

o charakterystyce energetycznej budynków. 

Ustawa z 2011 r. wprowadziła system świadectw efektywności energetycznej, tzw. „białych 

certyfikatów”, które stanowią potwierdzenie zrealizowania przez przedsiębiorstwo energe-

tyczne działań skutkujących oszczędnością energii. Do wydawania oraz umarzania tych 

świadectw upoważniony został Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Prawa majątkowe wy-

nikające ze świadectwa efektywności energetycznej są towarem giełdowym i mogą być zby-

wane na Towarowej Giełdzie Energetycznej. 

Celem wspomnianego systemu jest uzyskanie wymiernych oszczędności energii w trzech 

obszarach: 

 zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych,  

 zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych, służących 

procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, 

 zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle  

i dystrybucji. 

Dla wymienionych powyżej trzech kategorii przedsięwzięć służących poprawie efektywności 

energetycznej, do momentu uchwalenia nowej ustawy, przeprowadzano przetargi na tzw. 

białe certyfikaty przez Prezesa URE. 

Do nowej ustawy o efektywności energetycznej uchwalonej przez Sejm w dniu 20.05.2016 r. 

przeniesiono obowiązujący system świadectw efektywności energetycznej, wprowadzając 

jednak następujące zmiany, m.in.: 

 począwszy od 2016 r. – zakres obowiązku dotyczącego realizacji przedsięwzięcia 

służącego poprawie efektywności energetycznej lub uzyskania i przedstawienia do 

umorzenia świadectwa efektywności energetycznej określono, jako uzyskanie  

w każdym roku oszczędności energii finalnej w wysokości 1,5%; 

 dopuszczono możliwość realizacji obowiązku nałożonego na podmioty zobowiązane, 

poprzez uiszczanie opłaty zastępczej w zakresie: 30% tego obowiązku w 2016 r., 

20% tego obowiązku w 2017 r., 10% tego obowiązku w 2018 r.; 

 wskazano, iż świadectwa efektywności energetycznej nie będą wydawane za 

przedsięwzięcia, które zostały już zrealizowane; 

 zniesiono obowiązek przeprowadzania przetargu, w wyniku którego Prezes URE 

dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, 

za które można było uzyskać świadectwa. Wydawanie przez Prezesa URE 

świadectw będzie się odbywać na wniosek podmiotu, u którego będzie realizowane 

przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej. 

 

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, ogła-

sza w drodze obwieszczenia Minister Energii i publikuje w „Monitorze Polskim”. Natomiast 

ww. ustawa wymienia następujące tego rodzaju przedsięwzięcia: 

 izolacja instalacji przemysłowych; 



 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Olsztyn 

23 

EE
energoekspert sp. z o. o.

energia i ekologia

 przebudowa lub remont budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; 

 modernizacja lub wymiana: 

– oświetlenia, 

– urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach 

energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych, 

– lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła, 

– urządzeń przeznaczonych do użytku domowego; 

 odzysk energii, w tym odzysk energii w procesach przemysłowych; 

 ograniczenie strat: 

– związanych z poborem energii biernej, 

– sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu 

ziemnego, 

– na transformacji, 

– w sieciach ciepłowniczych; 

 stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej w instalacjach 

odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji lub cie-

pła odpadowego z instalacji przemysłowych. 

 

Podmiot, który otrzymał świadectwo efektywności energetycznej, jest obowiązany po zrea-

lizowaniu przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, do sporządze-

nia audytu efektywności energetycznej, potwierdzającego oszczędność energii uzyskaną  

w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia. Audyt ten stanowi załącznik do zawiadomienia  

o zakończeniu ww. przedsięwzięcia, składanego przez dany podmiot Prezesowi URE,  

w terminie 45 dni od dnia jego zakończenia. Prezes URE przeprowadza wyrywkową wery-

fikację audytów. 

 
Ustawa o odnawialnych źródłach energii 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 1148 

z późn.zm.) wprowadza regulacje mające na celu wzrost udziału odnawialnych źródeł ener-

gii w procesie wytwarzania energii finalnej. Do najważniejszych zmian w dotychczasowych 

przepisach, które wprowadza ustawa, należy nowy system wsparcia wytwórców energii 

z odnawialnych źródeł.  

Szczegółowy opis ww. ustawy znajduje się w rozdziale 10 dotyczącym oceny możliwości 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. 

2.2.2 Krajowe dokumenty strategiczne i planistyczne 

Na krajową politykę energetyczną składają się dokumenty przyjęte do realizacji przez Pol-

skę, a mianowicie: 

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 

 Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej, 

 Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, 

 Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii 
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oraz ustalenia formalno-prawne ujęte w ustawie Prawo energetyczne oraz w ustawie o efek-

tywności energetycznej - wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw. 

 
Polityka energetyczna Polski 

W „Polityce energetycznej Polski do 2030 r.”, przyjętej przez Radę Ministrów 10 listopada 

2009 r., jako priorytetowe wyznaczono kierunki działań na rzecz: efektywności i bezpieczeń-

stwa energetycznego (opartego na własnych zasobach surowców), zwiększenia wykorzy-

stania odnawialnych źródeł energii, rozwoju konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz 

ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko. 

Spośród głównych narzędzi realizacji aktualnie obowiązującej polityki energetycznej szcze-

gólne znaczenie, bezpośrednio związane z działaniem na rzecz gminy (samorządów gmin-

nych i przedsiębiorstw energetycznych), posiadają: 

 Planowanie przestrzenne zapewniające realizację priorytetów polityki energetycznej, 

planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe gmin oraz planów 

rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, 

 Ustawowe działania jednostek samorządu terytorialnego uwzględniające priorytety 

polityki energetycznej państwa, w tym poprzez zastosowanie partnerstwa publiczno-

prywatnego (PPP), 

 Wsparcie realizacji istotnych dla kraju projektów w zakresie energetyki (np. projekty 

inwestycyjne, prace badawczo-rozwojowe) ze środków publicznych, w tym funduszy 

europejskich. 

Dokument ten zakłada, że bezpieczeństwo energetyczne Polski będzie oparte głównie 

o własne zasoby węgla kamiennego i brunatnego. Ograniczeniem dla wykorzystania węgla 

jest jednak polityka ekologiczna, związana z redukcją emisji CO2. Stąd szczególnie poło-

żony jest nacisk na rozwój czystych technologii węglowych (tj. m.in. wysokosprawna koge-

neracja). Dzięki uzyskanej derogacji aukcjoningu uprawnień do emisji CO2 (konieczność 

zakupu 100% tych uprawnień na aukcjach przesunięto na rok 2020) – Polska zyskała więcej 

czasu na przejście na niskowęglową energetykę. Z kolei w zakresie importowanych surow-

ców energetycznych dokument zakłada dywersyfikację rozumianą również jako zróżnico-

wanie technologii produkcji (np. pozyskiwanie paliw płynnych i gazowych z węgla), a nie, 

jak do niedawna, jedynie kierunków dostaw. Nowym kierunkiem działań będzie również 

wprowadzenie w Polsce energetyki jądrowej, w przypadku której jako zalety wymienia się: 

brak emisji CO2, możliwość uniezależnienia się od typowych kierunków dostaw surowców 

energetycznych, a to z kolei wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa energetycznego 

kraju. 

Polityka energetyczna do 2030 zakłada, że udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym 

zużyciu w Polsce, ma wzrosnąć do 15% w 2020 roku i 20% w roku 2030. Planowane jest 

także osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw. 
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Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 

Rada Ministrów 7 grudnia 2010 r. przyjęła dokument pn. „Krajowy plan działań w zakresie 

energii ze źródeł odnawialnych” (w skrócie KPD OZE), stanowiący realizację zobowiązania 

wynikającego z art. 4 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 

23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 

KPD OZE określa przewidywane końcowe zużycie energii brutto w układzie sektorowym, tj. 

w ciepłownictwie i chłodnictwie, elektroenergetyce i transporcie na okres 2010÷2020 ze wska-

zaniem scenariusza referencyjnego (uwzględniającego środki służące efektywności energe-

tycznej i oszczędności energii przyjęte przed rokiem 2009) i scenariusza dodatkowej efektyw-

ności energetycznej (uwzględniającego wszystkie środki przyjmowane od roku 2009). 

Ogólny cel krajowy w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ostatecznym zuży-

ciu energii brutto w 2020 r. wynosi 15%, natomiast przewidywany rozkład wykorzystania 

OZE w układzie sektorowym przedstawiono następująco: 

 17,05% dla ciepłownictwa i chłodnictwa (systemy sieciowe i niesieciowe), 

 19,13% dla elektroenergetyki, 

 10,14% dla transportu. 

KPD OZE w obszarze elektroenergetyki przewiduje rozwój OZE w zakresie źródeł opartych 

na energii wiatru oraz biomasie oraz zakłada zwiększony wzrost ilości małych elektrowni 

wodnych. Natomiast w obszarze ciepłownictwa i chłodnictwa przewiduje utrzymanie dotych-

czasowej struktury rynku, przy uwzględnieniu rozwoju geotermii oraz wykorzystania energii 

słonecznej. W zakresie rozwoju transportu zakłada zwiększanie udziału biopaliw i biokom-

ponentów. 

 

Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 

831 z późn.zm.) Minister Energii co 3 lata, do dnia 31 stycznia danego roku, sporządza i 

przedstawia do zatwierdzenia Radzie Ministrów krajowy plan działań dotyczący efektywno-

ści energetycznej. 

Pierwszy przyjęty dokument pt. „Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycz-

nej” (w skrócie KPD EE) został przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów w 2007 

roku i stanowił realizację zapisu art. 14 ust. 2 Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europej-

skiego i Rady z dnia 5.04.2006 r. ws. efektywności końcowego wykorzystania energii i usług 

energetycznych. Z kolei 20.10.2014 r. Rada Ministrów przyjęła KPD EE dla Polski 2014. 

Jest on trzecim krajowym planem, w tym pierwszym sporządzonym na podstawie dyrektywy 

2012/27/UE ws. efektywności energetycznej (Dz. Urz. L 315 z 14.11.2012), w którym osza-

cowano oszczędności energii finalnej uzyskane w 2010 r. na poziomie 9,3% oraz planowane 

do osiągnięcia w 2016 r. – na poziomie 13,9%. Otrzymane wartości przekraczają wyzna-

czone cele w zakresie oszczędności energii finalnej, które zostały obliczone zgodnie z dy-

rektywą 2006/32/WE – dla 2010 r. na poziomie 2%, a dla 2016 r. na poziomie 9%. W doku-

mencie wyznaczono także oszczędności energii pierwotnej planowane w 2020 r., które wy-

niosły 13,33 Mtoe.  

Aktualnie obowiązujący, czwarty KPD EE (przyjęty przez RM dnia 23 stycznia 2018 r.) okre-
śla krajowe cele w zakresie efektywności energetycznej na 2020 rok, które zdefiniowano 
jako: ograniczenie zużycia energii pierwotnej w latach 2010÷20 na poziomie 13,6 Mtoe, bez-
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względne zużycie energii finalnej w 2020 r. na poziomie 71,6 Mtoe oraz bezwzględne zuży-
cie energii pierwotnej w 2020 r. na poziomie 96,4 Mtoe. Przedstawiono w nim wartości osz-
czędności energii pierwotnej uzyskane do końca 2015 r. (5,37 Mtoe) oraz szacunkowe osz-
czędności na 2016 r. (6,46 Mtoe) i 2020 r. (11,97 Mtoe).  
 

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu 

energii 

„Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii” został 

przyjęty uchwałą nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. Podstawę jego opracowa-

nia stanowi art. 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej bu-

dynków (Dz.U. z 2014 poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151). Obecnie tekst jednolity ww. 

ustawy: Dz.U. z 2017 poz. 1498 z późn.zm. 

Kluczowym elementem „Krajowego planu (…)” jest wprowadzenie definicji „budynku o ni-

skim zużyciu energii” w Polsce, przy uwzględnieniu stanu istniejącej zabudowy oraz możli-

wych do osiągnięcia i jednocześnie uzasadnionych ekonomicznie środków poprawy efek-

tywności energetycznej. Definicja ta wskazuje, iż jest to budynek, który spełnia wymogi zwią-

zane z oszczędnością energii i izolacyjnością cieplną zawarte w następujących przepisach 

techniczno-budowlanych: 

 w art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, 

 w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015, 

poz. 1422 z późn.zm.), 

które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku, a dla budynków zajmowanych przez wła-

dze publiczne oraz będących ich własnością – od 1 stycznia 2019 roku. 

„Krajowy plan (…)” zawiera propozycje nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie 

stosowania urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych, urządzeń odzyskujących ciepło w in-

stalacjach wentylacyjnych, które mogą być stosowane w budynkach w celu poprawy ich 

efektywności energetycznej. W „Krajowym planie (…)” znajduje się charakterystyka działań 

związanych z projektowaniem, budową i przebudową budynków w sposób zapewniający ich 

energooszczędność oraz zwiększeniem pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w no-

wych oraz istniejących budynkach. 

2.2.3 Lokalne dokumenty strategiczne i planistyczne 

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Olsztyn 

Aktualnie obowiązujące „Studium…” przyjęte zostało Uchwałą Nr XIII/126/16 Rady Gminy 

Olsztyn z dnia 26 kwietnia 2016 r. Studium jest istotnym dokumentem z dziedziny planowa-

nia przestrzennego na poziomie gminy. Celem jego sporządzenia jest określenie polityki 

przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa 

miejscowego, ale jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejsco-

wych planów zagospodarowania przestrzennego, które zawierają szczegółowe ustalenia.  

Z punktu widzenia zagadnień stanowiących treść niniejszych „Założeń..” istotne są nastę-

pujące kierunki działań, poruszanych w Studium: 

 Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów; 
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 Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

tereny wyłączone spod zabudowy; 

 Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej; 

 Wskazania i charakterystyka obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji, 

rekultywacji; 

 Wskazania i charakterystyka obszarów problemowych. 

 
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy  

Olsztyn 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zawierają szczegółowe ustalenia stu-

dium i są aktami prawa miejscowego. Ich celem jest takie kształtowanie zagospodarowania 

przestrzennego gminy, aby zapewnione zostały niezbędne warunki do zaspokojenia potrzeb 

bytowych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych społeczeństwa, uwzględniając za-

chowanie równowagi przyrodniczej i ochrony krajobrazu. 

 
Strategia rozwoju Gminy Olsztyn na lata 2014-2020 

Dokument przyjęty został Uchwałą XXXI/296/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 29.09.2014 r. 

W dokumencie sformułowano wizję gminy w roku 2020, uwzględniającą poszczególne 

płaszczyzny rozwoju, będącą realizacją misji zawartej w przesłaniu rozwojowym: „Olsztyn 

2020 – gmina zrównoważonego rozwoju”. Zgodnie z omawianą Strategią rozwój gminy wi-

nien odbywać się ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb społeczno-gospodarczych oraz 

z najwyższym poszanowaniem dóbr środowiska naturalnego gminy i powinien się odbywać 

w następujących płaszczyznach: 

 Spójny rozwój przestrzenno-społeczno-gospodarczy; 

 Gmina o stabilnej zdywersyfikowanej strukturze gospodarczej; 

 Centrum turystyki krajobrazowej i pielgrzymkowej rozpoznawalne w skali kraju; 

 Gmina korzystająca z potencjału swoich mieszkańców jednocześnie warunkująca ich roz-

wój osobowościowy; 

 Gmina przyjazna dla rozwoju przedsiębiorczości; 

 Gmina pielęgnująca i promująca swoje walory turystyczno-krajobrazowe oraz wiekowy 

dorobek kulturalny. 

Cel strategiczny, który umożliwi realizację zakładanego scenariusza rozwojowego (sformu-

łowanej misji strategicznej) zdefiniowano następująco: „Ustabilizowana sytuacja społeczno-

gospodarcza gminy wykorzystująca jej unikatowy potencjał przyrodniczy”. Osiągniecie ww. 

celu strategicznego odbywać się będzie poprzez realizację następujących Programów Ope-

racyjnych, którym przypisane zostały konkretne Kierunki Działania: 

 PO I – Wykorzystanie potencjału kulturowo-środowiskowego gminy. 

 PO II – Aktywizacja mieszkańców gminy oraz przeciwdziałanie negatywnym 

zjawiskom społecznym i gospodarczym. 

 PO III – Poprawa efektywności zarządzania gminą. 

 PO IV - Poprawa jakości i konkurencyjności przestrzeni gminnej (m.in. następujące 

kierunki działania: KD 4.1 – Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnego budownictwa 
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mieszkaniowego w tym socjalnego i komunalnego, KD 4.3 – Realizacja przedsię-

wzięć sprzyjających poprawie efektywności energetycznej, KD 4.7. – Wzrost atrak-

cyjności terenów inwestycyjnych w gminie). 

Poszczególne składowe Celu strategicznego, a więc Programy Operacyjne i Kierunki Dzia-

łania, będą wdrażane poprzez realizację konkretnych projektów – działań o charakterze in-

westycyjnym, szkoleniowym, informacyjno-promocyjnym oraz marketingowym. W Strategii 

uwzględniono następujące projekty uznane za strategiczne dla gminy, dysponujące naj-

większym potencjałem i generujące największą wartość dodaną: 

1. Zagospodarowanie terenów gminnych, na których występują pokłady wód termalnych. 

2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Olsztyn-Odrzykoń. 

3. Optymalizacja sieci drogowej na terenie gminy Olsztyn wraz z infrastrukturą (oświetle-

nie ulic, chodniki, ścieżki rowerowe, odwodnienie). 

4. Rozwój komunikacji publicznej w obrębie gminy Olsztyn. 

5. Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych. 

6. Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach gminnych. 

7. Rozwój infrastruktury okołoturystycznej. 

8. Rozwój potencjału turystycznego gminy. 

9. Działania promocyjne zwiększające rozpoznawalność gminy. 

10. Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

11. Termomodernizacja obiektów gminnych. 

 
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olsztyn na lata 2017-2022 

Dokument przyjęty został uchwałą Nr XXII/246/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 7 września 

2017 r. W Programie sformułowano jego Cel Strategiczny: „Poprawa jakości życia miesz-

kańców gminy Olsztyn poprzez ograniczenie koncentracji problemów społecznych, gospo-

darczych, przestrzennych, środowiskowych, kulturowych na obszarach zdegradowanych” 

oraz Cele Operacyjne: 

1. Aktywna i przedsiębiorcza społeczność lokalna. 

2. Atrakcyjna i przyjazna przestrzeń publiczna. 

3. Poprawa jakości życia mieszkańców. 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Olsztyn wyznaczono 4 podobszary rewitalizacji, 

tj.: Olsztyn I, Olsztyn II, Przymiłowice oraz Turów, a na listę planowanych podstawowych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostały wpisane następujące zadania: 

 Zagospodarowanie obiektu byłego dworca PKP w Turowie; 

 Przekształcenie niezagospodarowanego budynku przy ul. Karlińskiego w centrum 

rekreacyjno-turystyczne, tj. pensjonat ze strefą wellness, restauracją serwującą 

dania oparte o produkty tradycyjne, regionalne, ekologiczne i organiczne oraz strefą 

aktywności fizycznej; 

 Ośrodek konferencyjno-szkoleniowy przy ul. Kazimierza Wielkiego 5; 

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Olsztynie na cele kulturalne i rekrea-

cyjne; 



 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Olsztyn 

29 

EE
energoekspert sp. z o. o.

energia i ekologia

 Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na obszarze rewitalizacji w Olsz-

tynie i Turowie. 

 
Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olsztyn. Aktualizacja na lata 

2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016 

Program przyjęty został Uchwałą Nr XXXI/242/09 Rady Gminy Olsztyn z dnia 30 czerwca 

2009 r.  

W Aktualizacji POŚ omówione zostały zamierzenia planowane na lata 2009-2012 oraz do 

roku 2016 w szeroko rozumianej ochronie i poprawie środowiska naturalnego na terenie 

gminy z podziałem na działania w zakresie: ochrony wód, gospodarki wodnej, ochrony po-

wietrza atmosferycznego, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami, eliminacji nad-

zwyczajnych zagrożeń środowiska, ochrony przyrody, ochrony przed hałasem oraz edukacji 

ekologicznej społeczeństwa. Aktualnie, ze względu na terminy zawarte w Programie, plano-

wane przedsięwzięcia winny zostać już zrealizowane. 

 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olsztyn. Aktualizacja 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olsztyn (Aktualizacja z II.2018 r.) został przyjęty 

Uchwałą Nr XXV/278/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 13 marca 2018 r. PGN opisuje kierunki 

działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego. Działania 

prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska, a instytucje zarządza-

jące i wdrażające Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-

2020 planują w sposób uprzywilejowany traktować gminy, które będą posiadać przedmio-

towy dokument. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jako lokalny dokument o charakterze strategiczno-opera-

cyjnym określa wizję rozwoju gminy stanowiącą podstawę dla określenia celów wynikają-

cych z realizacji unijnej i krajowej polityki niskoemisyjnej. W dokumencie przyjęto następu-

jący cel strategiczny i cele szczegółowe: 

 Poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzy-

staniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy 

Olsztyn. 

– Wzrost efektywności energetycznej obiektów ze szczególnym uwzględnieniem budyn-

ków mieszkalnych; 

– Ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z sektora transportu drogowego oraz indy-

widualnych źródeł ciepła; 

– Zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii; 

– Zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych na terenie Gminy Olsztyn; 

– Redukcja zużycia energii finalnej w poszczególnych sektorach odbiorców energii; 

– Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ich wpływu na lokalną gospodarkę 

energetyczną oraz jakość powietrza. 

Z punktu widzenia niniejszych „Założeń…” istotne są następujące działania określone  

w PGN: 

 Odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne dla budynków mieszkalnych; 

 Odnawialne źródła energii – kolektory słoneczne dla budynków mieszkalnych,; 
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 Odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne dla budynków użyteczności 

publicznej; 

 Odnawialne źródła energii – kolektory słoneczne dla budynków użyteczności 

publicznej; 

 Efektywność energetyczna w infrastrukturze mieszkaniowej – termomodernizacja; 

 Modernizacja systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych 

na terenie gminy Olsztyn – Etap I – wymiana kotłów grzewczych w budynkach 

mieszkalnych w ilości 32 sztuk; 

 Modernizacja systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych 

na terenie gminy Olsztyn – Etap II – wymiana kotłów grzewczych w budynkach 

mieszkalnych w ilości 80 sztuk; 

 Efektywność energetyczna w infrastrukturze mieszkaniowej – pompy ciepła 

powietrze/woda do podgrzewu ciepłej wody użytkowej dla budynków prywatnych. 

 
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” 

Strategia „Śląskie 2020+” została przyjęta Uchwałą Nr IV/38/2/2013 Sejmiku Województwa 

Śląskiego z dnia 1 lipca 2013 r. 

Dla zagadnień ujętych w niniejszych „Założeniach…” istotne znaczenie mają następujące 

kierunki i cele wyznaczone w Strategii: 

 Cel operacyjny C.1 – Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska 

Kierunki i typy działań: 

– Promowanie działań oraz wdrażanie technologii ograniczających antropopresję na śro-

dowisko przyrodnicze (infrastruktura ograniczająca negatywny wpływ działalności go-

spodarczej i komunalnej); 

– Wspieranie wdrożenia rozwiązań ograniczających niską emisję oraz zużycie zasobów 

środowiska i energii w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych, obiektach  

i przestrzeni użyteczności publicznej; 

– Wsparcie modernizacji elektrowni i linii przesyłowych; 

– Wspieranie tworzenia i wdrażania zintegrowanych systemów gospodarki odpadami ze 

szczególnym uwzględnieniem sieci instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 

– Wsparcie rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii przy minimaliza-

cji kosztów środowiskowych i krajobrazowych. 

2.2.4 Uwarunkowania środowiskowe 

Ustawa Prawo ochrony środowiska 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2017, poz. 519) 

stanowi podstawowy dokument prawny określający zasady ochrony środowiska oraz wa-

runki korzystania z jego zasobów. Szczegółowe zasady określone są w rozporządzeniach 

jako aktach wykonawczych. 

W dniu 12 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie 

ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2015 poz. 1593) – tzw. ustawa antysmogowa. 

Zapisy ustawy poszerzają zakres uprawnień władz lokalnych w zakresie działań mających 

na celu poprawę jakości powietrza. Ustawa umożliwia samorządom podejmowanie decyzji 



 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Olsztyn 

31 

EE
energoekspert sp. z o. o.

energia i ekologia

dotyczących m.in. typów i jakości paliw możliwych do stosowania lub zabronionych na wy-

znaczonym terenie. Dodatkowo władze mogą wskazać konkretne rozwiązania techniczne 

lub normy emisji instalacji do spalania paliw dopuszczonych do wykorzystania na danym 

obszarze. Efektem tego typu działań podejmowanych przez władze będzie poprawa stanu 

środowiska i zdrowia ludzi. Powodem, dla którego podjęto decyzję o opracowaniu noweli-

zacji Prawa ochrony środowiska, był pogarszający się stan powietrza i problem smogu  

w niektórych regionach Polski, a także brak uwarunkowań prawnych, dających samorządom 

możliwości realnego wpływu na mieszkańców w zakresie stosowania niskoemisyjnych roz-

wiązań na potrzeby grzewcze. 

 
Program Ochrony Powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu 

osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu 

stężenia ekspozycji 

„Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie 

poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” przyjęty 

został Uchwałą nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. 

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim dokonanej za 2015 rok, 

wyznaczono strefy, które zostały zakwalifikowane jako strefy C, a tym samym zostały zobli-

gowane do opracowania Programu ochrony powietrza. W województwie śląskim, podzielo-

nym na 5 stref ochrony powietrza, ponadnormatywne stężenia przynajmniej jednej z normo-

wanych substancji wystąpiły w każdej strefie. Dla strefy śląskiej (w skład której wchodzi 

Olsztyn) należało opracować Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie: 

 dopuszczalnego poziomu stężenia średniorocznego oraz dopuszczalnej częstości prze-

kraczania poziomu dopuszczalnego 24-godz. stężeń pyłu zawieszonego PM10; 

 dopuszczalnego poziomu stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM2,5; 

 poziomu docelowego stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu; 

 dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu docelowego 8-godzinnego dla ozonu; 

 dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu celu długoterminowego dla ozonu; 

 poziomu docelowego oraz celu długoterminowego ze względu na ochronę roślin, wyra-

żonego jako AOT40. 

 

Program określa ogólny zakres działań do realizacji na terenie stref województwa śląskiego, 

który przyniesie docelowo efekt w postaci obniżenia poziomu ww. substancji w powietrzu do 

wielkości dopuszczalnych i docelowych. W zakresie związanym z zaopatrzeniem gminy 

Olsztyn w energię jednym z podstawowych kierunków działań zmierzających do przywraca-

nia poziomów dopuszczalnych jest modernizacja lub likwidacja indywidualnych źródeł ciepła 

opalanych węglem.  

W Programie Ochrony Powietrza uwzględniono następujące działania naprawcze do reali-

zacji na terenie strefy śląskiej (w tym gminy Olsztyn), najistotniejsze z punktu widzenia ni-

niejszych „Założeń…”: 

 Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje spalanie 

paliw stałych – działanie naprawcze realizowane jest na podstawie Uchwały nr 

V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. ws. wprowadze-

nia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,  

w których następuje spalanie paliw. Zadanie winno być realizowane poprzez: 
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– PRIORYTET 1: Zastąpienie niskosprawnych urządzeń siecią ciepłowniczą (brak na te-

renie gminy Olsztyn) lub urządzeniami opalanymi gazem; 

– PRIORYTET 2: Zastąpienie niskosprawnych urządzeń urządzeniami opalanymi olejem, 

ogrzewaniem elektrycznym lub urządzeniami spełniającymi minimum wymogi jako-

ściowe dla urządzeń na paliwa stałe, które zostały określone w normie PN-EN 303-

5:2012; 

– PRIORYTET 3: Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację obiektów ogrze-

wanych w sposób indywidualny. 

 Działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje) 

oraz informacyjne i szkoleniowe – prowadzenie akcji edukacyjnych jest zadaniem obliga-

toryjnym dla każdej z gmin województwa i winny obejmować m.in.: 

– informowanie o szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach indywidualnych oraz 

stosowania starych kotłów węglowych o wysokiej emisji zanieczyszczeń, 

– promowanie stosowania niskoemisyjnych źródeł ogrzewania oraz ciepła sieciowego, 

– promowanie wiedzy na temat niskoemisyjnych paliw stałych oraz prawidłowej eksploat-

acji instalacji do spalania paliw stałych, 

– promowanie oszczędności energii, poprzez stosowanie termomodernizacji i innych me-

tod ograniczania zużycia energii zarówno elektrycznej, jak i cieplnej. 

 

2.3 Planowanie energetyczne na szczeblu gminnym – zasady 

kształtowania gospodarki energetycznej w gminie 

Szczególną rolę w planowaniu energetycznym prawo przypisuje samorządom gminnym po-

przez zobowiązanie ich do planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elek-

tryczną i paliwa gazowe na swoim terenie. Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, 

obowiązkiem gminy jest zapewnienie zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. 

Wśród zadań własnych gminy wymienia się w szczególności sprawy: wodociągów i zaopa-

trzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania 

czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów ko-

munalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.  

Prawo energetyczne w art. 18 wskazuje na sposób wywiązywania się gminy z obowiązków 

nałożonych na nią przez Ustawę o samorządzie gminnym. Do zadań własnych gminy  

w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy: 

 planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na 

obszarze gminy,  

 planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i pro-

mocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy, 

 planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy oraz 

finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znajdujących się na terenie gminy.  

 

Polskie Prawo energetyczne przewiduje dwa rodzaje dokumentów planistycznych:  

 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,  

 Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.  
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Dokumenty te powinny być zgodne z założeniami polityki energetycznej państwa, miejsco-

wymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zawartymi w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także spełniać wy-

mogi ochrony środowiska.  

Zgodnie z art. 19 Prawa energetycznego projekt założeń do planu zaopatrzenia jest opra-

cowywany przez Wójta gminy (Prezydenta, Burmistrza miasta), a następnie podlega opinio-

waniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami 

oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa. Projekt założeń przed uchwa-

leniem przez radę gminy winien podlegać wyłożeniu do publicznego wglądu. 

Projekt założeń jest opracowywany we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami energe-

tycznymi, które są zobowiązane (zgodnie z art. 16 i 19 Prawa energetycznego) do bezpłat-

nego udostępnienia zarządom gmin swoich planów rozwoju w zakresie zaspokojenia aktu-

alnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.  

Plan zaopatrzenia winien być opracowywany w sytuacji, kiedy okaże się, że plan rozwoju 

opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne nie zapewnia realizacji założeń do planu 

zaopatrzenia. Plan zaopatrzenia uchwalany jest przez radę gminy, po uprzednim badaniu 

przez samorząd województwa pod kątem zgodności z polityką energetyczną państwa.  

Poglądowy schemat procedur tworzenia dokumentów lokalnego planowania wynikający  

z Prawa energetycznego przedstawia poniższy rysunek.   
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Rysunek 2-1 Proces planowania energetycznego na szczeblu lokalnym 

 

 

 

 

 

 

  

Założenia do planu zaopatrzenia… Plan rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego 

Plan zaopatrzenia Realizacja inwestycji 

Zakres projektu „Założeń…”:(art. 19 ust. 3) 

 ocena stanu aktualnego zaopatrzenia gminy w energię, 

 identyfikacja przewidywanych możliwości rozwoju Gminy na 15 lat, 

 potrzeby energetyczne istniejącej i planowanej zabudowy na 15 lat, 

 niezbędne działania dla zapewnienia pokrycia zapotrzebowania, 

 analiza przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie energii, 

 określenie możliwości wykorzystania lokalnych zasobów paliw i energii w tym 

OZE, 

 określenie możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycz-

nej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycz-

nej, 

 określenie zakresu współpracy z innymi gminami, 

 określenie zasad aktualizacji i wdrażania „Założeń…” 

Projekt „Założeń…” przyjęty przez  Wójta, 

Burmistrza, Prezydenta (art. 19 ust. 1) 

Samorząd wojewódzki  

(art. 19 ust.5) opiniuje 

w zakresie współpracy 

z innymi gminami oraz 

zgodności z polityką 

energetyczną państwa 

Wyłożenie do 

publicznego 

wglądu  

(art. 19 ust. 6) 

Rada Miejska  

uchwała 

Zakres planu rozwoju: (art. 16 ust. 3) 

 przewidywany zakres dostarczania paliw gazowych, energii elek-
trycznej lub ciepła, 

 przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy lub budowy 
sieci oraz ewentualnych nowych źródeł paliw gazowych, energii 

elektrycznej lub ciepła w tym źródeł odnawialnych 

Art. 7 ust 4 i ust 5 
Przedsiębiorstwa energetyczne… są zobowiązane zapewnić reali-
zację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby 
przyłączeń podmiotów ubiegających się o przyłączenie na warun-

kach określonych w art. 9 i 46 oraz w „Założeniach…” 

Plan Rozwoju Przedsiębiorstwa Energetycznego – na min. 3 lata, 
Operator Systemu Elektroenergetycznego - na min. 3 lata (art. 16 

ust. 2) 

Prezes URE 
(art. 16 ust. 6) 

uzgadnia w zakresie przedsię-
biorstw elektroenergetycznych i 

gazowniczych 

Zarząd Województwa  
opiniowanie 

(art. 23 ust. 3 i 4) 

„Plan Rozwoju Przedsiębiorstwa  

Energetycznego” 

Wójt, Burmistrz, Pre-
zydent bada czy 

Plany Rozwojowe 
Przedsiębiorstw za-
pewniają realizację 

„Założeń…” 

 

Rada Miejska 
uchwała 

Wójt, Burmistrz, Prezydent opracowuje i przyjmuje projekt „Planu 
zaopatrzenia…”  

(art. 20 ust. 1) 

Samorząd Województwa (art. 
17) bada zgodność z polityką  

energetyczną państwa 

„Plan zaopatrzenia…”  
(art. 20 ust. 4) 

Realizacja inwestycji ujętych w Planie Zaopatrzenia 
Inwestycje i działania ujęte w Planie zaopatrzenia stanowią 

podstawę do ujęcia ich kosztów w budżecie gminy 

Realizacja inwestycji ujętych w Planach Rozwoju 
Działania ujęte w uzgodnionym Planie rozwoju stanowią 

podstawę do ujęcia ich kosztów w taryfie przedsiębiorstwa 

TAK 

NIE 

Wójt, Burmistrz, Prezydent opracowuje pro-

jekt „Założeń…” (art. 19 ust.1) 

„Założenia do planu…” 

(art. 19 ust. 8) 

Zgodnie z ustawą 

aktualizacja  

co 3 lata 

Przedsiębiorstwo energetyczne opracowuje plan 

rozwoju (art. 16 ust.1) 

Zgodnie z ustawą  
plan rozwoju podlega ak-

tualizacji co 3 lata 

Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają nieodpłatnie swoje 
plany rozwoju w zakresie dotyczącym terenu tej gminy oraz pro-
pozycje niezbędne do opracowania projektu założeń (art. 19 ust. 

4) 

Procedura SOOŚ 

(ustawa o udostępnianiu… 

Dział IV) 

Procedura SOOS 

(ustawa o udostępnianiu… Dział IV) 
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3. Charakterystyka gminy 

3.1 Położenie geograficzne, główne formy zagospodarowania 

Gmina wiejska Olsztyn położona jest w północnej części województwa śląskiego, w powie-

cie częstochowskim i jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Jury Krakowsko-

Częstochowskiej. Położenie gminy na obszarze Wyżyny Częstochowskiej (części Jury Kra-

kowsko-Częstochowskiej) klasyfikuje jej przynależność pod względem geologicznym do 

Monokliny Śląsko-Krakowskiej.  

W skład gminy wchodzi 12 sołectw: Olsztyn, Biskupice, Biskupice Nowe, Bukowno, Kra-

sawa, Kusięta, Odrzykoń, Przymiłowice, Skrajnica, Turów, Zrębice Pierwsze i Zrębice Dru-

gie. 

Olsztyn graniczy z następującymi gminami: 

 od północnego zachodu z gminą miejską Częstochowa, 

 od północy z gminą wiejską Mstów, 

 od wschodu z gminą wiejską Janów, 

 od południa z gminami: miejsko-wiejską Żarki i wiejską Poraj, należącymi do powiatu 

myszkowskiego, 

 od zachodu z gminami wiejskimi: Kamienica Polska i Poczesna. 

Na poniższych rysunkach przedstawiono położenie gminy Olsztyn na tle województwa ślą-

skiego i powiatu częstochowskiego. 

 
Rysunek 3-1 Podział administracyjny województwa śląskiego 

 
Źródło: www.gminy.pl 
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Rysunek 3-2 Gmina Olsztyn na tle powiatu częstochowskiego 

 
Źródło: www.gminy.pl 

 

Jak wynika z powyższego gmina Olsztyn zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie 

miasta Częstochowa, w bliskości Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej i Krakowa, a także 

przy głównych szlakach komunikacyjnych, tj.: autostrady A1 Północ-Południe oraz lotnisk: 

Katowice-Pyrzowice – 60 km i Kraków-Balice – 130 km. 

Powierzchnia gminy wynosi około 109 km2. Struktura użytkowania gruntów przedstawia się 

jak w poniższej tabeli. 

 
Tabela 3-1 Struktura użytkowania gruntów w Olsztynie  

Sposób wykorzystania gruntów 
Powierzchnia 

[ha] 

Udział w całkowitej  

powierzchni gminy 

[%] 

grunty zabudowane i zurbanizowane 538 4,9 

użytki rolne 4 875 44,7 

grunty leśne oraz zadrzewione  

i zakrzewione 
5 277 48,4 

nieużytki 210 1,9 

tereny różne 10 0,1 

Gmina ogółem: 10 910 100,0 

Źródło: GUS – Bank Danych Lokalnych 

 

Jak wskazują powyższe dane największą część powierzchni gminy (48,4%) zajmują grunty 

leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, których łączna powierzchnia wynosi 5 277 ha. Dużą 

część gminy obejmują także użytki rolne – 4 875 ha, co daje 44,7% łącznej powierzchni, 

jednakże rolnictwo nie odgrywa ważnej roli w strukturze gospodarczej Olsztyna. Natomiast 

grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują 4,9% powierzchni gminy – 538 ha.  
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3.2 Warunki klimatyczne 

Na obszarze gminy obserwuje się bardzo dobre warunki mikroklimatyczne – klimat jest suchy  

i ciepły, średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 7,5÷8,0oC. Nieco chłodniejsze są 

same wapienne wzgórza. Do osobliwości klimatu należy skrócenie pośrednich pór roku, zmien-

ność pogody w krótkim czasie i duży procent burzowych opadów nawalnych. Suma opadów 

rocznych wynosi ok. 600÷650 mm. Zdecydowana większość (65%) sumy opadów przypada na 

okres letni. Dla obszaru Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej średni czas zalegania pokrywy 

śnieżnej wynosi ok. 80 dni, natomiast długość okresu wegetacyjnego – ok. 210. 

Według pomiarów stacji meteorologicznej Częstochowa, położonej w części grzbietowej 

wzniesienia o wysokości względnej dochodzącej do 40 m, gdzie rzeźba terenu w niewielkim 

stopniu modyfikuje kierunek i siłę wiatru – dominują wiatry zachodnie, południowo-zachod-

nie i południowe (szczególnie w styczniu, kiedy wyjątkowo rzadko wieje z północy, północ-

nego wschodu i wschodu). Ogólnie w ciągu całego roku najrzadziej wieją wiatry z północ-

nego wschodu. Udział cisz jest niski – 9%. Średnia prędkość wiatru wynosi ok. 3 m/s. Nie 

występuje znaczące zróżnicowanie prędkości wiatru w poszczególnych porach roku. 

Ukształtowanie terenu gminy Olsztyn sprawia, że występuje tu znaczne zróżnicowanie to-

poklimatyczne. Niekorzystne warunki przewietrzania występują w Turowie, Przymiłowicach-

Podgrabiu, w części Bukowna oraz części Zrębic – Rędzin i Wolnicy. 

Zgodnie z obowiązującą nomenklaturą teren Polski podzielony jest na 5 stref klimatycznych. 

Dla każdej z nich określono obliczeniową temperaturę powietrza na zewnątrz budynku, która 

jest równa także temperaturze obliczeniowej powierzchni gruntu. Gmina Olsztyn leży w III 

strefie klimatycznej, dla której temperatura obliczeniowa powietrza na zewnątrz budynku 

wynosi -200C. 

Dane klimatyczne dotyczące średnich wieloletnich temperatur powietrza, podane wg pol-

skiej normy PN-B-02025 dla stacji meteorologicznej w pobliskiej Częstochowie, przedsta-

wiono w poniższej tabeli: 

 
Tabela 3-2 Średnie wieloletnie temperatury miesiąca i liczby dni ogrzewania  

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Temperatura [OC] -2,9 -1,8 1,9 7,4 12,5 16,4 17,4 16,9 13,1 8,3 3,4 -0,6 

Ilość dni ogrzewania 31 28 31 30 5 0 0 0 5 31 30 31 

Liczba stopniodni 719 636 601 423 86 0 0 0 38 384 519 651 

 

3.3 Ludność i zasoby mieszkaniowe 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) stan ludności 

w Olsztynie na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 7 814 osób, w tym kobiet: 3 905 i mężczyzn: 

3 909. Przy powierzchni gminy wynoszącej ok. 109 km2 gęstość zaludnienia wynosi  

72 osoby/km2.  

W tabeli poniżej przedstawiono dane dotyczące stanu ludności na terenie Olsztyna w latach 

2012-2016 (dane wg GUS – stan na 31.12.). 
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Tabela 3-3 Stan ludności w gminie w latach 2012-2016 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Ludność ogółem, w tym: 7 257 7 283 7 649 7 736 7 814 

kobiety 3 629 3 655 3 838 3 878 3 905 

mężczyźni 3 628 3 628 3 811 3 858 3 909 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym 1 450 1 437 1 480 1 469 1 502 

Ludność w wieku produkcyjnym 4 642 4 645 4 828 4 874 4 879 

Ludność w wieku poprodukcyjnym 1 165 1 201 1 341 1 393 1 433 

Gęstość zaludnienia [os./km2] 67 67 70 71 72 

Przyrost naturalny 11 -6 -14 -22 2 

  Źródło: GUS - Bank Danych Lokalnych  

 

Z analizy powyższych danych wynika ciągły wzrost liczby ludności zamieszkującej gminę 

Olsztyn – średnio o ok. 1,6% rocznie w analizowanym czasie. Natomiast w pobliskiej Czę-

stochowie zanotowano w tym okresie spadek populacji średniorocznie o około 0,8%, pod-

czas gdy w całym powiecie częstochowskim stan ludności utrzymał się na względnie stałym 

poziomie.  

Ludność w wieku produkcyjnym stanowiła na koniec 2016 r. około 63% populacji w gminie,  

w wieku przedprodukcyjnym ok. 19%, a w wieku poprodukcyjnym – 18%. 

 
W tabelach poniżej przedstawiono charakterystykę zasobów mieszkaniowych i budynków 

na terenie Olsztyna w latach 2012-2016. 

 
Tabela 3-4 Charakterystyka zasobów mieszkaniowych w gminie w latach 2012-2016 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Budynki mieszkalne ogółem  

[liczba budynków] 
2 547 2 563 2 581 2 594 2 615 

Zasoby mieszkaniowe ogółem  

[liczba mieszkań] 
2 566 2 598 2 628 2 658 2 689 

Powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem 

[tys. m2] 
255,3 260,4 265,9 269,8 273,9 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 

[m2] 
99,5 100,2 101,2 101,5 101,9 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 

1 osobę   [m2/os.] 
35,2 35,7 34,8 34,9 35,1 

Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie  

[os./mieszk.] 
2,83 2,80 2,91 2,91 2,91 

Mieszkania oddane do użytkowania 

[liczba mieszkań] 
21 42 36 32 38 

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do 

użytkowania   [m2] 
3 117 6 718 6 493 4 268 5 076 

Źródło: GUS - Bank Danych Lokalnych 
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Tabela 3-5 Charakterystyka nowych budynków w gminie Olsztyn 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Budynki nowe oddane do użytkowania ogółem 

[liczba budynków], w tym: 
27 57 39 34 61 

budynki mieszkalne  20 41 29 28 37 

budynki niemieszkalne  7 16 10 6 24 

Kubatura nowych budynków ogółem [m3], 

   w tym: 
17 259 54 746 33 617 26 099 57 689 

kubatura budynków mieszkalnych [m3] 14 908 31 467 24 294 18 321 24 059 

Źródło: GUS - Bank Danych Lokalnych 

 

Liczba zasobów mieszkaniowych w gminie wzrasta z roku na rok – średnio o około 1,1% 

rocznie. Średnia roczna liczba nowych budynków mieszkalnych oddawanych do użytkowa-

nia w latach 2012-2016 wynosi około 30 budynków mieszkalnych rocznie, w których oddano 

przeciętnie 34 mieszkania rocznie o średniej powierzchni użytkowej ok. 150 m2. 

3.4 Sektor usługowo-wytwórczy 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego - BDL (stan na koniec 2016 r.) liczba 

podmiotów gospodarczych na terenie gminy Olsztyn zarejestrowanych w systemie REGON 

wynosiła 763, w tym: 

 w sektorze publicznym: 20 podmiotów gospodarczych, 

 w sektorze prywatnym: 741 podmiotów gospodarczych – w tym 624 podmioty (84%) 

to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). 

W poniższych tabelach przedstawiono liczbę jednostek gospodarczych zarejestrowanych 

na terenie Olsztyna w latach 2012-2016 w podziale na rodzaj działalności oraz klasę wiel-

kości.  

 
Tabela 3-6 Podział podmiotów gospodarczych w gminie Olsztyn wg rodzajów działalności 

Rodzaj działalności 2012 2013 2014 2015 2016 

ogółem 709 739 754 744 763 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  

i rybactwo 
14 14 13 13 14 

przemysł i budownictwo 198 201 209 200 201 

pozostała działalność 497 524 532 531 548 

Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych 

 
Tabela 3-7 Podział podmiotów gospodarczych w gminie Olsztyn wg klas wielkości 

Klasa wielkości 2012 2013 2014 2015 2016 

ogółem 709 739 754 744 763 

0-9 674 704 718 708 728 

10-49 32 32 33 33 32 

50-249 3 3 3 3 3 

250-999 0 0 0 0 0 

powyżej 1000 0 0 0 0 0 

Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych 
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Liczba podmiotów gospodarczych na terenie Olsztyna w ostatnich latach uległa nieznacz-

nemu wzrostowi – o ok. 8% w rozpatrywanym okresie. Sektorami, w których działa najwięk-

sza ilość podmiotów gospodarczych na terenie gminy, są przede wszystkim usługi i handel. 

Podmioty należące do sektora przemysł i budownictwo stanowią ok. 26% wszystkich jedno-

stek gospodarczych. Większość (95%) przedsiębiorstw na terenie gminy Olsztyn to przed-

siębiorstwa małe (do 9 pracowników). Nie występują przedsiębiorstwa duże – liczące powy-

żej 250 pracowników.  

W 2016 r. zarejestrowano w gminie 240 bezrobotnych (w tym 122 mężczyzn). Udział zare-

jestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił w przedmio-

towym roku 4,9% (5,6% w całym powiecie, 5,6% w województwie śląskim i 5,6% dla całej 

Polski) i w gminie Olsztyn od roku 2014 maleje. 

W sferze gospodarczej istotne znaczenie ma działalność związana z obsługą ruchu tury-

stycznego (baza noclegowa, w tym szczególnie agroturystyka, gastronomia itp.). Ważnym 

miejscem pracy mieszkańców Olsztyna jest Częstochowa. Istotnymi jednostkami gospodar-

czymi na terenie gminy są m.in. przedsiębiorstwa: Alex-Pol, Wosana S.A., Firma Poligra-

ficzno-Introligatorska UDZIAŁOWIEC, „Kabex” M. i K. Bogunia Sp.j., Zakład Poligraficzny 

Andrzej Połać. 

Mimo znacznego udziału w powierzchni gminy użytków rolnych Olsztyn nie ma rolniczego 

charakteru, a rolnictwo i hodowla nie należą do kluczowych kierunków rozwoju gospodar-

czego gminy – do przyczyn takiego stanu należą przede wszystkim: niska jakość gleb (do-

minują gleby V i VI klasy bonitacyjnej), stosunkowo duże rozdrobnienie gospodarstw oraz 

występowanie na terenie gminy obszarów prawnie chronionych. Brak jest gospodarstw spe-

cjalizujących się w jakiejś dziedzinie produkcji rolniczej, czy zwierzęcej. Gmina Olsztyn nie 

posiada również rozwiniętego przemysłu i z uwagi na walory krajobrazowe oraz obecność 

obszarów prawnie chronionych nie jest spodziewany rozwoju tego sektora. W gminie rozwija 

się przede wszystkim drobna przedsiębiorczość. 

3.5 Utrudnienia terenowe w rozwoju systemów energetycznych 

Utrudnienia w rozwoju systemów sieciowych można podzielić na dwie grupy: 

 czynniki związane z elementami geograficznymi, 

 czynniki związane z istnieniem obszarów podlegających ochronie. 

Przy obecnym stanie techniki niemal wszystkie utrudnienia związane z czynnikami geogra-

ficznymi mogą być pokonane. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami, które nie zaw-

sze mają uzasadnienie. 

3.5.1 Czynniki geograficzne  

Dotyczą one zarówno elementów pochodzenia naturalnego jak i powstałych w wyniku dzia-

łalności człowieka. Mają one charakter obszarowy lub liniowy. Do najważniejszych należą: 

 akweny i cieki wodne; 

 obszary zagrożone zniszczeniami powodziowymi; 

 obszary nieustabilizowane geologicznie (np. tereny bagienne, składowiska odpadów 

organicznych itp.); 
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 trasy komunikacyjne (linie kolejowe, zwłaszcza wielotorowe i zelektryfikowane, 

główne trasy drogowe, lotniska); 

 tereny o specyficznej rzeźbie terenu (głębokie wąwozy i jary lub odwrotnie: wały 

ziemne lub pasy wzniesień). 

W przypadku istnienia tego rodzaju utrudnień należy dokonywać oceny, co jest bardziej 

opłacalne – pokonanie przeszkody czy jej obejście. Zależy to również od rodzaju rozpatry-

wanego systemu sieciowego. Najłatwiej i najtaniej przeszkody pokonują linie elektroenerge-

tyczne, trudniej sieci gazowe, a najtrudniej sieci ciepłownicze. 

Akweny i cieki wodne 

Gmina Olsztyn leży w obrębie dorzecza Warty, która płynie wzdłuż zachodniej granicy wy-

żyny. Obszar jurajski charakteryzuje niedobór wód powierzchniowych spowodowany cią-

głym wsiąkaniem wody opadowej i wydostającej się z warstw wodonośnych w skrasowiałe 

wapienie i korytarze jaskiń. Doliny są suche. Na terenie gminy występują lokalne potoki 

(Dopływ spod góry Pustelnia – płynący przez tereny leśne, Dopływ spod Choronia i Ordo-

nówka) oraz rowy melioracyjne. Wody stojące występują w postaci nielicznych stawów  

i oczek wodnych. Część zbiorników o niewielkiej powierzchni, w rejonie Kusiąt, ma naturalny 

charakter – powstały one w zapadliskach krasowych. Największy ze zbiorników posiada ok. 

0,5 ha powierzchni. 

Zachodni fragment obszaru gminy (ok. 22 ha) znajduje się w obszarze bezpośredniego za-

grożenia powodzią od rzeki Warty – o małym prawdopodobieństwie. Obszar obejmuje te-

reny leśne, a w części południowej teren łąk. 

Te przeszkody wodne, ze względu na swą lokalizację, nie powinny stanowić utrudnienia dla 

dalszej rozbudowy systemów energetycznych. 

Trasy komunikacyjne 

Przez obszar gminy przebiega droga krajowa nr 46 (Kłodzko - Nysa - Niemodlin - Opole - 

Lubliniec - Częstochowa - Janów - Szczekociny) o długości ok. 21 km w granicach Olsztyna, 

która jest główną osią komunikacyjną gminy w kierunku wschód-zachód. Na terenie gminy 

zlokalizowanych jest także 10 dróg powiatowych o łącznej długości ok. 44 km oraz drogi 

gminne – łącznie ok. 63 km. 

Przez Gminę Olsztyn przebiega odcinek linii kolejowej Częstochowa - Kielce (z przystan-

kami na terenie gminy w Kusiętach i Turowie oraz łącznica kolejowa Poraj - Częstochowa – 

krótki odcinek w zachodniej części Gminy. 

Sieć dróg samochodowych oraz linie kolejowe mogą stanowić pewne utrudnienie w rozwoju 

systemów energetycznych. 

Rzeźba terenu 

Olsztyn charakteryzuje się zróżnicowaną formą ukształtowania terenu. Położony jest na 

atrakcyjnych krajobrazowo – skalistych i pagórkowatych terenach. Charakterystycznymi ele-

mentami zróżnicowanej rzeźby terenu gminy są wystające ponad wierzchowinę jurajską 

skaliste wapienie w postaci ostańców. Największe skupiska form skałkowych o dużych roz-

miarach znajdują się w obrębie Sokolich Gór, grupy wzniesień na wschód od Olsztyna na-

zywanych Olsztyńskimi Skałami, w rejonie Kusiąt (Góry Towarne), w obrębie Zielonej Góry 

oraz kompleksu Dębowej Góry. Zespoły form skałkowych wieńczą także wzgórza w rejonie 
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Zrębic. Przy południowo-wschodniej granicy gminy wyróżnia się wzgórze położone na za-

chód od Siedlec. W obrębie części wzgórz liczne są formy jaskiniowe. Uformowane zostały 

również liczne wydmy i pokrywy piaszczyste. 

Ukształtowanie terenu stanowić może utrudnienie w rozbudowie sieci energetycznych w re-

jonach, gdzie to będzie konieczne i możliwe (ze względu na ochronę krajobrazu). Ponadto 

na terenie gminy część obszarów posiada: cechy litologiczne, warunki gruntowo-wodne, 

ukształtowanie powierzchni lub predyspozycje do występowania zjawisk geodynamicznych 

– niekorzystne dla posadowienia obiektów budowlanych. 

3.5.2 Utrudnienia związane z terenami chronionymi  

Mają one charakter obszarowy. Do najważniejszych należą: 

 obszary przyrody chronionej: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki 

krajobrazowe, pomniki przyrody, zabytkowe parki; 

 kompleksy leśne; 

 obszary urbanistyczne objęte ochroną konserwatorską oraz zabytki architektury; 

 obszary objęte ochroną archeologiczną; 

 cmentarze; 

 tereny kultu religijnego; 

 tereny zamknięte: wojskowe, PKP. 

W niektórych przypadkach prowadzenie elementów systemu zaopatrzenia w ciepło jest cał-

kowicie niemożliwe, a dla pozostałych jest utrudnione, wymagające dodatkowych zabezpie-

czeń potwierdzonych odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami. Ponadto w przypadku 

obszarów objętych ochroną konserwatorską mocno utrudnione może być prowadzenie dzia-

łań termorenowacyjnych obiektów. W każdym przypadku konieczne jest prowadzenie 

uzgodnień z konserwatorem zabytków. 

Obszary przyrody chronionej. Obszary leśne 

Na obszarze gminy Olsztyn zlokalizowane są następujące obszary chronione w oparciu  

o ustawę o ochronie przyrody: 

– Rezerwat Sokole Góry – 215,95 ha; rok powstania: 1953 r., 

– Rezerwat Zielona Góra – 19,7 ha; rok powstania: 1953 r., 

– Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd” wraz z otuliną – park obejmuje znaczną część gminy 

(poza jej północno-wschodnią częścią), a otuliną objęty jest cały teren gminy; rok po-

wstania: 1980 r., 

– Użytek ekologiczny „Góry Towarne” – 10,4 ha; rok powstania: 2003 r. 

Ponadto na terenie gminy ochronie prawnej podlega aktualnie 14 pomników przyrody, któ-

rymi są przede wszystkim pojedyncze okazy lub grupy drzew. 

Tereny leśne obejmują ponad 48% powierzchni gminy. Jest to zalesienie dużo wyższe od 

średniej krajowej, która wynosi ok. 29%. M.in. występują tereny leśne zbliżone składem do 

zespołów naturalnych, tj. takich jakie istniały przed zmianami dokonanymi przez człowieka 

– zespoły buczyny karpackiej porastające szczytowe partie wzgórz, lasy dębowo-grabowe 

oraz rozległe bory sosnowe. 

Obszary te zlokalizowane są najczęściej poza terenem zabudowy i nie powinny stanowić 

większej bariery w rozwoju systemów energetycznych gminy. 
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Obszary NATURA 2000 

Na terenie gminy – w pasie od Rezerwatu Sokole Góry (centralna część obszaru Olsztyna) 

w kierunku północnym, poprzez wzgórze zamkowe aż do północno-zachodniej części gminy 

(Rezerwat Zielona Góra) – znajduje się część Specjalnego obszaru ochrony siedlisk NA-

TURA 2000 PLH240015 „Ostoja Olsztyńsko-Mirowska”, którego całkowita powierzchnia wy-

nosi 2 210,9 ha. Pozostała część tego obszaru zlokalizowana jest na terenie Częstochowy  

i gminy Mstów. 

Obszary objęte ochroną konserwatorską i archeologiczną 

W rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków - Delegatura w Częstochowie, wg 

stanu na 2010 r., figuruje 8 obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na 

terenie gminy Olsztyn, a na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego objęto ochroną dalsze 23 obiekty. Oprócz powyższego, wg ewidencji Wo-

jewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków - Delegatura w Częstochowie, na terenie Olsztyna 

zlokalizowano 3 stanowiska archeologiczne. Ponadto, wg załącznika do „Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn”, na terenie gminy 

istnieje 85 obiektów archeologicznych objętych ochroną i proponowanych do objęcia 

ochroną na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  

z czego 77 wpisanych do Gminnej ewidencji zabytków” (2009 r.). 

Obszary i obiekty objęte ścisłą ochroną konserwatorską stanowić mogą ograniczenie roz-

woju systemów energetycznych, jak również ograniczenie działań termomodernizacyjnych 

związanych z poprawą termoizolacji ścian. 
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4. Zaopatrzenie gminy w ciepło 

Na terenie gminy Olsztyn nie istnieje systemowe (zdalaczynne) zaopatrzenie odbiorców  

w energię cieplną – zbyt rozproszona zabudowa mieszkaniowa i usługowa nie sprzyja rea-

lizacji dostawy ciepła z sieci. 

4.1 Źródła ciepła na terenie gminy 

Potrzeby ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) zaspo-

kajane są za pomocą ciepła wytwarzanego w źródłach lokalnych i indywidualnych, takich 

jak kotłownie i paleniska domowe.  

Wg danych przedstawionych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Olsztyn 

(2015 r.), uzyskanych w akcji ankietowej, w około 80% ankietowanych budynków mieszkal-

nych źródło ciepła opalane jest węglem kamiennym. Natomiast wg danych pozyskanych  

z PGNiG - Katowicki Obszar Sprzedaży – ok. 32% gospodarstw domowych do ogrzewania 

mieszkań wykorzystuje gaz ziemny sieciowy. Do indywidualnych źródeł ciepła należą więc 

przede wszystkim kotły opalane węglem, paliwem gazowym lub drewnem. 

Na terenie gminy zlokalizowane są: 

 kotłownie lokalne w obiektach przemysłowych i usługowych – w tabeli poniżej przedsta-

wiono 33 zidentyfikowane obiekty; 

 szereg kotłowni indywidualnych pracujących na: paliwie węglowym, gazie ziemnym, 

drewnie, oleju opałowym i gazie płynnym oraz obiektów indywidualnie ogrzewanych pie-

cami kaflowymi lub ogrzewanych grzejnikami akumulacyjnymi zasilanymi energią elek-

tryczną, a także innymi sposobami, jak pompy ciepła, kolektory słoneczne, kominki. 

4.1.1 Kotłownie lokalne 

W skład kotłowni lokalnych wliczane są kotłownie wytwarzające ciepło na potrzeby własne 

obiektów przemysłowych i usług komercyjnych, obiektów użyteczności publicznej oraz wie-

lorodzinnych budynków mieszkalnych.  

W ramach przeprowadzonej ankietyzacji, przy uwzględnieniu zestawienia w zakresie pod-

miotów korzystających ze środowiska zlokalizowanych na terenie Olsztyna wprowadzają-

cych pyły lub gazy do powietrza z kotłów, pozyskanego z Urzędu Marszałkowskiego, uzy-

skano informacje o istniejących kotłowniach lokalnych i innych źródłach eksploatowanych 

przez poszczególnych właścicieli. 

Zidentyfikowano 33 źródła ciepła. Paliwem wykorzystywanym w ww. kotłowniach jest głów-

nie gaz ziemny, a ponadto paliwo stałe (węgiel kamienny), jak również w sporadycznych 

przypadkach drewno, olej opałowy i gaz płynny. 

Do wspomagania pracy kotłów w zakresie przygotowania c.w.u. w 4 obiektach zainstalo-

wane są kolektory słoneczne, tj.: w Szkole Podstawowej w Olsztynie przy ul. Zielonej, 

Szkole Podstawowej w Kusiętach, Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym „Dworek św. An-

toniego” i Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej „Święta Puszcza”. 
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Tabela 4-1 Zestawienie kotłowni lokalnych w gminie Olsztyn 

Lp. Obiekt/ Firma Adres 

Moc 
całko-
wita 

źródła 

Paliwo 

Uwagi 

rodzaj Zużycie roczne 

MW - ilość jedn. 

1 
Centrum Duchowości 
Archidiec. Częstoch. 
„Święta Puszcza” 

Olsztyn, ul. Świętej 
Puszczy 6 

0,280 GZ-50 25 450 m3 
 + kolektory sło-
neczne 

2 Szkoła Podstawowa Olsztyn, ul. Kühna 18 0,260 GZ-50 21 561 m3   

3 Szkoła Podstawowa Zrębice, ul. Główna 143 0,204 GZ-50 15 240 m3   

4 GOSiR Olsztyn, ul. Zielona 66 0,190 GZ-50 10 000 m3   

5 Przedszkole Gminne Olsztyn, ul. Napoleona 22 0,170 GZ-50 14 332 m3   

6 
Szkoła Podstawowa 
im. K. Karlińskiego 

Olsztyn, ul. Zielona 66 0,160 GZ-50 14 000 m3 
 + kolektory sło-
neczne 

7 
Szkoła Podstawowa  
z halą sportową 

Kusięta 0,152 GZ-50 12 244 m3 
 + kolektory sło-
neczne 

8 
Dom Rekol.-Wypocz. -
Dworek św. Antoniego 

Olsztyn, ul. Kühna 46 0,120 GZ-50 20 904 m3 
 + kolektory sło-
neczne 

9 Urząd Gminy 
Olsztyn, pl. Piłsud-
skiego 10 

0,075 GZ-50 8 094 m3   

10 Szkoła Podstawowa Turów, ul. Szkolna 12 0,063 
olej 
opał. 

4 500 litr   

11 Szkoła Podstawowa Biskupice, ul. Szkolna 4 0,060 GZ-50 66 040 m3   

12 
Przychodnia Zam-
kowa AMICUS 

Olsztyn, ul. Kühna 26 b.d. GZ-50 b.d. m3   

13 
Z-d Ortoped.-Rehabili-
tac. im. Jana Pawła II 

Olsztyn, ul. Mstowska 52 b.d. GZ-50 b.d. m3   

14 
Gminny Ośrodek Kul-
tury 

Olsztyn, pl. Piłsud-
skiego 15 

b.d. GZ-50 4 587 m3   

15 
ALEX-POL Alojzy 
Szczerba 

Turów, ul. Akacjowa 5 b.d. 

olej 
opał. 

12 Mg   

GZ-50 105 782 m3   

16 
Firma Poligraficzno-
Introligatorska "Udzia-
łowiec" Sp. z o.o. 

Olsztyn, ul. Narcyzowa 2 b.d. GZ-50 49 941 m3 w Odzrykoniu 

17 
Zakład Poligraficzny 
Zakład Pracy Chronio-
nej Andrzej Połać 

Olsztyn, pl. Piłsud-
skiego 1a 

b.d. GZ-50 17 491 m3   

18 
Jolanta Zdońska Cen-
trum Konf-Bankiet." 
Zielone Wzgórza" 

Bukowno 37a b.d. węgiel 21,0 Mg   

19 
Wyrób-Sprzedaż 
Mięsa i Wędlin  
Deska s.c. 

Olsztyn, ul. Kolejowa 
29B 

b.d. 
drewno 8,8 Mg   

GZ-50 9 192 m3   

20 
Z.G.H " Zajazd u Her-
manów" 

Olsztyn, ul. Kazimierz 
Wielkiego 9 

b.d. 
węgiel 6,0 Mg   

drewno 6,5 Mg   

21 
ZPHU Anna Romań-
ska "ROMEX" 

Zrębice I, ul. Główna 
12b 

b.d. węgiel 10,0 Mg   

22 
Przychodnia Lekarska 
B. Malina 

Olsztyn, ul. Żwirki i Wi-
gury 36 

0,024 GZ-50 2 898 m3   

23 
Przychodnia Lekarska 
B. Malina 

Zrębice, ul. Główna 141 0,024 GZ-50 b.d. m3 
piec uruchomiony  
w XII.2017 r. 

24 Komisariat Policji 
Olsztyn, pl. Piłsud-
skiego 7/8 

b.d. GZ-50 5 118 m3   

25 Ciastkarnia "ANNA" 
Olsztyn, ul. Żwirki i Wi-
gury 43 

b.d. węgiel 8,0 Mg   

26 
Firma "P.S.W."  
Piotr Lubas 

Przymiłowice,  
ul. Flora 11 

b.d. węgiel 5,9 Mg   

27 
Olsztyńskie Centrum 
Turystyki "Zielona 
Grusza" R. Sieradzki 

Olsztyn, ul. Zamkowa 12 b.d. 
węgiel 4,3 Mg   

LPG 0,011 Mg   
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Lp. Obiekt/ Firma Adres 

Moc 
całko-
wita 

źródła 

Paliwo 

Uwagi 

rodzaj Zużycie roczne 

MW - ilość jedn. 

28 
Zakład Betoniarsko-
Kamieniarski Zdzi-
sława Jędrzejewska 

Olsztyn, ul. Kühna 11 b.d. 
węgiel 3,5 Mg   

drewno 1,0 Mg   

29 
F.H. TECH-PRIM 
Ilona Dziurkowska 

Olsztyn, ul. Kühna 41 b.d. GZ-50 2 596 m3   

30 PLAST-BUD Sp. z o.o. Olsztyn, ul. Wrzosowa 8 b.d. GZ-50 2 618 m3   

31 Delikatesy JURA S.C. 
Olsztyn, pl. Piłsud-
skiego 2 

b.d. węgiel 4,0 Mg   

32 
Gminna Spółdzielnia 
w Olsztynie 

Olsztyn, ul. Kościelna 1 b.d. GZ-50 2 326 m3   

33 Endurance S.C. 
Olsztyn, ul. Narcyzowa 
19 

b.d. GZ-50 1 381 m3   

 

4.1.2 Źródła indywidualne – niska emisja 

Źródła tzw. „niskiej emisji” dotyczą: 

 wytwarzania ciepła na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych i publicznych 

oraz dostawy c.w.u. do tych obiektów, 

 wytwarzania ciepła grzewczego i technologicznego w przemyśle. 

Definicja „niskiej emisji” z urządzeń wytwarzania ciepła, tj. w kotłach i piecach najczęściej 

dotyczy tych źródeł ciepła, z których spaliny są emitowane przez kominy niższe od 40 m.  

W rzeczywistości zanieczyszczenia emitowane są głównie emitorami o wysokości ok. 10 m, 

co powoduje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń po najbliższej okolicy i jest szczególnie 

odczuwalne w okresie zimowym. 

Podstawowym nośnikiem energii pierwotnej dla ogrzewania budynków i obiektów zlokalizo-

wanych w gminie Olsztyn jest paliwo stałe, przede wszystkim węgiel kamienny w postaci 

pierwotnej, czy też drewno (prawdopodobnie często wilgotne). Procesy spalania tych paliw 

w urządzeniach małej mocy, o niskiej sprawności średniorocznej, bez systemów oczyszcza-

nia spalin (piece ceramiczne, kotły i inne), są źródłem emisji substancji szkodliwych dla śro-

dowiska i człowieka, takich, jak: CO, SO2, NOx, pyły, zanieczyszczenia organiczne, w tym 

kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), włącznie z benzo-

(α)pirenem, dioksynami i furanami oraz węglowodory alifatyczne, aldehydy i ketony, a także 

metale ciężkie. 

Inwentaryzacja obiektów „niskiej emisji” sprowadza się do oszacowania ilości mieszkań  

i ich powierzchni ogrzewalnych. W gminie Olsztyn są to wielkości związane przede wszyst-

kim z budownictwem jednorodzinnym ogrzewanym indywidualnie.  

4.2 Zapotrzebowanie ciepła i sposób pokrycia – bilans stanu 

istniejącego 

Zapotrzebowanie na ciepło na terenie gminy Olsztyn wg stanu na koniec roku 2016 okre-

ślono na ok. 33,5 MW, w tym: 

 28,5 MW na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, 

   1,5 MW na potrzeby obiektów usług publicznych, 

   3,5 MW na potrzeby przemysłu i usług komercyjnych. 
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Roczne zużycie ciepła na terenie gminy oszacowano na ok. 197 TJ, w tym: 

 172 TJ na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, 

     7 TJ na potrzeby obiektów usług publicznych, 

   19 TJ na potrzeby przemysłu i usług komercyjnych. 

Zestawienie bilansowe zapotrzebowania ciepła dla odbiorców w Olsztynie z uwzględnie-

niem charakteru odbiorów i sposobu ich zaopatrzenia przedstawiono w tabeli poniżej. Wiel-

kości zapotrzebowania poszczególnych grup odbiorców w układzie procentowym oraz pro-

centowy udział sposobu zaopatrzenia odbiorów w ciepło przedstawiono na poniżej zamiesz-

czonych wykresach. Przedstawiony bilans potrzeb cieplnych jest bilansem szacunkowym.  

Przy opracowaniu bilansu cieplnego Olsztyna, określającego zapotrzebowanie na moc  

i energię cieplną przez odbiorców z terenu gminy, wykorzystano następujące dane: 

 zużycie gazu sieciowego wg informacji przekazanych przez PGNiG Obrót Detaliczny 

sp. z o.o. - Katowicki Obszar Sprzedaży -Region Górnośląski; 

 dla odbiorców indywidualnych wielkości zapotrzebowania mocy cieplnej oszacowano 

wskaźnikowo wg zajmowanej powierzchni użytkowej lub kubatury obiektu; 

 wartości zapotrzebowania energii dla większych odbiorców określone są wg 

rzeczywistej wielkości zużycia energii podanej przez odbiorcę, natomiast dla 

pozostałych odbiorców są wielkościami wyliczonymi w oparciu o: 

 zapotrzebowanie mocy szczytowej i przyjęty czas poboru mocy dla danego 

charakteru odbioru (ankietyzacja), 

 wielkości zużycia paliwa – dane wg Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń 

Środowiska, raporty za lata 2014÷2016 (Urząd Marszałkowski). 

 
Tabela 4-2 Tabela bilansowa zapotrzebowania mocy cieplnej w Olsztynie  [MW] 

Wyszczególnienie 
Gaz  

sieciowy 
Ogrzewanie  

węglowe 

Inne  
(olej, LPG, 
en. el. itp.) 

OZE 
(m.in. 

drewno) 
Razem 

Budownictwo  
mieszkaniowe 

6,9 18,9 1,6 1,1 28,5 

Obiekty użyteczności 
publicznej 

1,3 0 0,1 0,1 1,5 

Przemysł i usługi  
komercyjne 

0,9 1,7 0,4 0,5 3,5 

Ogółem 9,1 20,6 2,1 1,7 33,5 
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Wykres 4-1 Udział zapotrzebowania mocy u odbiorców ciepła w Olsztynie  

 
 

Wykres 4-2 Procentowy udział sposobu zaopatrzenia w ciepło odbiorców w Olsztynie  

 

Jak z powyższego wynika największe zapotrzebowanie na ciepło na terenie gminy wykazuje 

budownictwo mieszkaniowe. Ponad 60% zapotrzebowania konsumentów ciepła w gminie 

zaspokajane jest przez wykorzystanie paliwa węglowego. 

4.3 Ocena stanu istniejącego systemu zaopatrzenia w ciepło 

Zaopatrzenie w ciepło odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy jest realizowane na ba-

zie rozwiązań indywidualnych, dla których głównym nośnikiem energii w budownictwie 

mieszkaniowym jest węgiel kamienny oraz gaz ziemny sieciowy. Z uwagi na występujący 

na terenie gminy ww. indywidualny charakter systemu ogrzewań, ciągłość dostaw ciepła 

zależna jest głównie od dostępności pierwotnych nośników energii (przede wszystkim węgla 

kamiennego i drewna), a na terenach objętych systemem gazowniczym – od sprawności 

systemu dystrybucji. 

Istotnym argumentem warunkującym ciągłość dostaw energii cieplnej staje się konieczność 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń, która towarzyszy wytwarzaniu ciepła na bazie węgla 
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kamiennego. Gmina w ramach dostępnych środków realizuje już zadania w zakresie ogra-

niczenia „niskiej emisji” wobec osób fizycznych polegające na wspieraniu działań zmierza-

jących do redukcji negatywnego oddziaływania na środowisko szkodliwych rozwiązań indy-

widualnych. W roku 2017 Gmina udzieliła mieszkańcom dotacji celowych do zabudowy eko-

logicznych źródeł ciepła z własnego budżetu w ramach realizacji zapisów „Regulaminu 

udzielania dofinansowania z budżetu gminy Olsztyn na modernizację systemów ogrzewania 

na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn” (załącznik do 

Uchwały Rady Gminy Olsztyn Nr XVIII/187/17 z dnia 14.02.2017 r.) – wymiana 20 starych 

pieców węglowych na kotły gazowe i kotły nowej generacji na węgiel z automatycznym do-

zowaniem paliwa (na ekogroszek) posiadające atest energetyczno-emisyjny wystawiony 

przez akredytowane laboratorium. W 2018 r. i w latach następnych będą realizowane dalsze 

modernizacje systemów ogrzewania m.in. z funduszów WFOŚiGW w ramach realizacji 

uchwalonego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
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5. Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną 

5.1 Wprowadzenie – charakterystyka przedsiębiorstw  

W procesie zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla odbiorców w gminie Olsztyn uczest-

niczą przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się: wytwarzaniem, przesyłaniem oraz dys-

trybucją tejże energii. Ważną grupę stanowią przedsiębiorstwa obrotu, sprzedające energię 

elektryczną odbiorcom finalnym. Poniżej przedstawiono charakterystyki najważniejszych 

podmiotów odpowiedzialnych za niezakłóconą dostawę energii elektrycznej dla odbiorców 

zlokalizowanych na obszarze gminy.  

5.1.1 Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii 

elektrycznej 

Aktualnie na terenie gminy zidentyfikowano 1 podmiot prowadzący działalność w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej, tj. przedsiębiorstwo Alojzy Szczerba Alex-Pol, które eks-

ploatuje w Turowie przy ul. Południowej elektrownię wiatrową o nazwie Farma Wiatrowa 

Turów o łącznej mocy zainstalowanej 0,500 MW (2 x 0,250 MW). Firma posiada koncesję 

na wytwarzanie energii elektrycznej nr WEE/4339/26357/W/OKA/2015/AMa, wydaną dnia 

30.11.2015 r. i ważną do 31.12.2030 r. 

5.1.2 Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii 

elektrycznej 

Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) z siedzibą w Konstancinie-

Jeziornej, która zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została wyzna-

czona Operatorem Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego na okres od 2 lipca 

2014 r. do 31 grudnia 2030 r. Obszar działania operatora systemu przesyłowego został 

określony jako wynikający z udzielonej temu przedsiębiorcy koncesji na przesyłanie energii 

elektrycznej z dnia 15 kwietnia 2004 r. Nr PEE/272/4988/W/2/2004/MS z późn.zm., tj. prze-

syłanie energii elektrycznej sieciami własnymi zlokalizowanymi na obszarze Rzeczypospo-

litej Polskiej.  

5.1.3 Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją energii 

elektrycznej 

Na terenie gminy Olsztyn działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej prowadzi 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie (TD S.A.). Spółka została wyzna-

czona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w dniu 31.12.2008 r. na okres do 31 grudnia 

2025 r. Przedsiębiorstwo posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej nr 

PEE/19/2698/U/1/98/JK z późn.zm., ważną do 31.12.2025 r. Obszar działania OSD obej-

muje część gmin województwa dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego, śląskiego, lubu-

skiego, łódzkiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego. 

Przedsiębiorstwo TAURON Dystrybucja S.A. posiada rozbudowaną sieć dystrybucyjną, sta-

nowiącą ok. 25% sieci elektroenergetycznej w kraju. Obszar działania spółki obejmuje pra-

wie 58 tys. km2, liczba obsługiwanych klientów wynosi ok. 5,5 mln. Przedsiębiorstwo dostar-

cza rocznie 49,7 TWh energii elektrycznej za pośrednictwem linii energetycznych o łącznej 



 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Olsztyn 

51 

EE
energoekspert sp. z o. o.

energia i ekologia

długości 267,5 tys. km. Ponadto spółka eksploatuje 59 tys. stacji elektroenergetycznych 

oraz ponad 58 tys. transformatorów. 

PKP Energetyka S.A. – funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycz-

nego, którego sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośredniego połączenia z siecią przesy-

łową, pełni PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 63/67, wyznaczona 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki operatorem systemu dystrybucyjnego w dniu 

14 marca 2008 r. na okres od 17 marca 2008 r. do 31 grudnia 2030 r.; obszar działania 

operatora systemu dystrybucyjnego wynikający z udzielonej temu przedsiębiorcy koncesji 

na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 25 lipca 2001 r. Nr PEE/237/3158/N/2/2001/MS z 

późn.zm., tj. dystrybucja energii elektrycznej sieciami własnymi zlokalizowanymi na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. Omawiane przedsiębiorstwo energetyczne posiada własną sieć 

przesyłowo-rozdzielczą z liniami elektroenergetycznymi średniego i niskiego napięcia, sta-

cjami transformatorowymi, a przede wszystkim podstacjami zasilającymi trakcję kolejową, 

której zasilanie jest jednym z podstawowych celów spółki prowadzącej działalność na ob-

szarze całego kraju. 

5.1.4 Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem energią elek-

tryczną 

Aktualna lista sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z TAURON Dystrybucja S.A. 

umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej – tzw. generalną umowę dys-

trybucji (GUD), umożliwiającą tym podmiotom sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców 

na terenie działania Oddziałów TAURONu Dystrybucja S.A. w Będzinie, Bielsku-Białej, Czę-

stochowie, Krakowie i Tarnowie – liczyła w styczniu 2018 r. 156 podmiotów. Aktualne listy 

sprzedawców dostępne są na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A.: 

http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/zmiana-sprzedawcy/Strony/lista-

sprzedawcow-energii-elektrycznej.aspx 

Natomiast lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi PKP Energetyka S.A. posiada 

umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Generalna umowa dystrybucji), 

umożliwiająca realizację przez sprzedawcę sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców 

przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A. liczy aktualnie 43 podmioty 

(stan na styczeń 2018 r.). Zaktualizowana lista sprzedawców dostępna jest na stronie inter-

netowej PKP Energetyka S.A.: 

http://www.pkpenergetyka.pl/Obsluga-klienta/Zostan-klientem 

5.2 System zasilania gminy 

Do zasadniczych elementów infrastruktury związanej z zasilaniem danego obszaru w ener-

gię elektryczną należy zaliczyć podsystemy: wytwarzania energii elektrycznej, przesyłu 

energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej. W niniejszym rozdziale przedsta-

wiono charakterystykę poszczególnych elementów systemu elektroenergetycznego na ob-

szarze gminy Olsztyn.  

http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/zmiana-sprzedawcy/Strony/lista-sprzedawcow-energii-elektrycznej.aspx
http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/zmiana-sprzedawcy/Strony/lista-sprzedawcow-energii-elektrycznej.aspx
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5.2.1 Źródła energii elektrycznej na terenie gminy 

Na obszarze gminy zlokalizowany jest jeden podmiot prowadzący działalność w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej – przedsiębiorstwo Alojzy Szczerba Alex-Pol eksploatu-

jące w Turowie przy ul. Południowej elektrownię wiatrową o nazwie Farma Wiatrowa Turów 

o łącznej mocy zainstalowanej 0,500 MW (2 x 0,250 MW). 

5.2.2 Linie i stacje elektroenergetyczne NN i WN 

Elementem infrastruktury eksploatowanego przez PSE S.A. systemu przesyłowego na te-

renie gminy Olsztyn jest stacja elektroenergetyczna 400/220 kV Joachimów, która pełni pod-

stawową rolę w zasilaniu aglomeracji śląskiej, w tym również gminy Olsztyn. Stacja połą-

czona jest na napięciu 220 kV ze stacjami: Łagisza (z odczepem do stacji Wrzosowa), Anio-

łów, Rogowiec, Kielce, Łośnice i Huta Częstochowa oraz na napięciu 400 kV ze stacjami: 

Trębaczew, Rogowiec i Wielopole. W omawianej stacji są zainstalowane 2 autotransforma-

tory 400/220 kV o mocy 500 oraz 330 MVA. Stacja Wrzosowa, pełniąca rolę rezerwową  

w zasilaniu gminy, połączona jest na napięciu 220 kV ze stacjami: Joachimów oraz Huta 

Częstochowa (stacja nie jest własnością PSE S.A.). W stacji Wrzosowa zainstalowane są 

dwa autotransformatory 220/110 kV o mocy 160 MVA.  

Przez obszar gminy przebiegają następujące linie elektroenergetyczne NN będące własno-

ścią OSP PSE S.A.:  

 Joachimów – Trębaczew  - 400 kV, 

 Joachimów – Rogowiec tor 3  - 400 kV, 

 Joachimów – Rogowiec tor 2  - 220 kV, 

 Joachimów – Rogowiec tor 1  - 220 kV, 

 Joachimów – Wielopole   - 400 kV, 

 Joachimów – punkt rozgałęźny XJL - 220 kV, 

 Punkt rozgałęźny XJL – Wrzosowa - 220 kV, 

 Punkt rozgałęźny XJL – Łagisza - 220 kV, 

 Joachimów – Huta Częstochowa - 220 kV, 

 Joachimów – Aniołów   - 220 kV, 

 Joachimów – Kielce   - 220 kV, 

 Joachimów – Łośnice   - 220 kV, 

 Wrzosowa – Huta Częstochowa - 220 kV. 

 

Transformacja z poziomu napięcia WN i NN na poziom SN odbywa się w stacjach elektroe-

nergetycznych transformatorowych, tzw. Głównych Punktach Zasilających (GPZ). Na tere-

nie gminy Olsztyn nie występują GPZ-ty (stacje elektroenergetyczne WN/SN) – wg informa-

cji Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstocho-

wie obszar gminy zaopatrywany jest w energię elektryczną za pośrednictwem sieci śred-

niego napięcia 15 kV z następujących stacji, zlokalizowanych w sąsiednich gminach i będą-

cych w zarządzie ww. OSD: 

 SE „Wrzosowa” – 220/110/30/15 kV, 

 SE „Julianka” – 110/15 kV, 

 SE „Poraj” – 110/15 kV, 

 RS „Mstów” – 15 kV. 

Ponadto teren gminy przecinają dwie linie napowietrzne wysokiego napięcia 110 kV relacji: 
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 SE Wrzosowa - SE Stubiecko i SE Wrzosowa - SE Rudniki (linia 2-torowa), 

 SE Wrzosowa - SE Julianka (linia 1-torowa). 

Długość sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia na terenie gminy Olsztyn wynosi 

łącznie ok. 17 km – występują tylko linie napowietrzne. 

Sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia, łącząca stacje WN/SN, pracuje w układzie 

zamkniętym – w sytuacjach awaryjnych istnieje możliwość wzajemnego połączenia stacji 

elektroenergetycznych. Układ ten wpływa na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej 

do odbiorców. Stan techniczny powyżej wymienionych stacji oraz linii elektroenergetycz-

nych eksploatator ocenia jako dobry. 

5.2.3 Linie SN, nN i stacje transformatorowe SN/nN 

Dystrybucja energii elektrycznej na rozpatrywanym obszarze odbywa się na średnim napię-

ciu 15 kV oraz na niskim napięciu – liniami napowietrznymi i kablowymi. TAURON Dystry-

bucja S.A. Oddział w Częstochowie eksploatuje na terenie gminy: 

 linie napowietrzne SN (15 kV) o długości ok. 56,7 km,  

 linie kablowe SN (15 kV) o długości ok. 18,2 km, 

 linie napowietrzne nN (0,4 kV) o dł. 74,9 km, 

 linie kablowe nN (0,4 kV) o dł. 72,7 km. 

W sieci SN na obszarze gminy pracuje 48 stacji transformatorowych 15/0,4 kV, będących 

własnością TAURON Dystrybucja S.A., 17 stacji „obcych” oraz 1 stacja, w której transfor-

mator SN/nN jest własnością odbiorcy.  

Stan techniczny linii SN, nN oraz stacji transformatorowych SN/nN ocenia się jako dobry. 

W celu zapewnienia niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz odpowiednich jej pa-

rametrów jakościowych TD S.A. prowadzi sukcesywnie modernizację istniejących sieci, bu-

dowę nowych urządzeń elektroenergetycznych oraz tworzy optymalne układy pracy sieci, 

zgodnie z ustalonymi harmonogramami. 

5.3 Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej 

Na terenie gminy Olsztyn nie ma odbiorców energii elektrycznej z poziomu NN. 

Ponieważ operator TD S.A. nie prowadzi odrębnej statystyki dotyczącej zużycia energii 

elektrycznej w poszczególnych gminach – ewidencja danych prowadzona jest na poziomie 

województw, powiatów i miast – zaprezentowane w niniejszym rozdziale wielkości liczbowe 

są danymi szacunkowymi, wyznaczonymi na podstawie publikowanych przez GUS danych 

dotyczących odbiorców w gospodarstwach domowych na obszarach wiejskich powiatu czę-

stochowskiego. Zużycie energii elektrycznej wyznaczono:  

 proporcjonalnie do udziału mieszkań na obszarze gminy Olsztyn w ogólnej ilości 

mieszkań na obszarach wiejskich powiatu częstochowskiego i przemnożono tak 

uzyskaną wielkość przez zużycie energii elektrycznej na obszarach wiejskich powiatu 

częstochowskiego, 

 poprzez przemnożenie liczby ludności na obszarze gminy Olsztyn przez zużycie 

energii elektrycznej na jednego mieszkańca na obszarach wiejskich powiatu 

częstochowskiego. 

W celu wyznaczenia zużycia energii w gospodarstwach domowych z powyższych wielkości 

wyliczono średnią. Przeciętne zużycie na 1 odbiorcę (gospodarstwo domowe) w Olsztynie 
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uzyskano w wyniku podzielenia powyższej wielkości przez wyznaczoną proporcjonalnie  

z danych dla terenów wiejskich powiatu częstochowskiego liczbę odbiorców energii elek-

trycznej w gospodarstwach domowych. Zgodnie z wyżej opisaną metodologią, szacunkowe 

zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w gminie Olsztyn kształtowało 

się jak w poniższej tabeli. 

 
Tabela 5-1 Szacunkowe dane nt. zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na ob-

szarze gminy Olsztyn w latach 2009-2016 

 Jedn. m. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Zużycie energii 

elektrycznej (nN) 
MWh 5 100 5 566 5 402 5 512 5 643 5 769 5 987 6 044 

Liczba odbiorców gosp.dom. 2 843 2 867 2 917 2 909 2 939 2 935 2 988 3 025 

Przeciętne  

zużycie  
kWh/odb. 1 907 2 081 1 985 2 021 2 046 2 081 2 128 2 123 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS - BDL 

 

Oszacowane jw. dane dotyczące liczby odbiorców i zużycia energii elektrycznej w gospo-

darstwach domowych w Olsztynie przedstawiono graficznie na wykresach poniżej. 

 
Wykres 5-1 Liczba odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na obszarze gminy 

Olsztyn w latach 2002-2016 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS - BDL 
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Wykres 5-2 Zużycie energii elektrycznej [MWh] w gospodarstwach domowych na obszarze gminy Olsz-

tyn w latach 2002-2016 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS - BDL 

 

Zużycie energii elektrycznej w gminie posiada widoczną tendencją wzrostową. Liczba od-

biorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych również stale wzrasta i wynosi 

obecnie ok. 3 tys. odbiorców.  

5.4 Sieci oświetlenia drogowego 

Oświetlenie ulic jest bardzo ważnym elementem infrastruktury gminnej i zajmuje znaczącą 

pozycję w budżecie. Zadania własne gminy w zakresie oświetlenia reguluje Art. 18 ust. 1 

pkt 2) i pkt 3) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 755), zgodnie z którym do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia  

w energię elektryczną należy planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdują-

cych się na terenie gminy oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych 

znajdujących się na terenie gminy. 

Gmina Olsztyn zawarła ze spółką TAURON Dystrybucja S.A. umowę świadczenia usługi 

oświetleniowej na okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2020 r.  

Na terenie gminy zainstalowanych jest łącznie 909 opraw oświetlenia zewnętrznego,  

z czego 838 szt. stanowi własność TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie.  

Zastosowane w oświetleniu ulicznym na terenie Olsztyna oprawy należące do TD S.A. to 

oprawy ze źródłami sodowymi oraz ledowe. Moce opraw sodowych wynoszą: 70 W, 100 W, 

150 W i 250 W, a oprawy typu LED – 49 W (24 szt.). Łączna moc opraw wynosi ok. 93 kW. 

TAURON Dystrybucja S.A. w najbliższej przyszłości nie przewiduje przedsięwzięć inwesty-

cyjnych oraz modernizacyjnych infrastruktury oświetlenia ulicznego.  

Stan oświetlenia będącego własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie 

oceniany jest jako dobry. 
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5.5 Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych 

W opracowanym przez PSE S.A. „Planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przy-

szłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025” dla obszaru gminy Olsz-

tyn oraz jej najbliższego otoczenia planowane są następujące zamierzenia inwestycyjne, 

które będą miały wpływ na zaopatrzenie gminy w energię elektryczną: 

 Przebudowa linii 400 kV Pasikurowice-Dobrzeń-Trębaczew-Joachimów; 

 Modernizacja stacji 400/220 kV Joachimów; 

 Zakup, dostawa i montaż w stacji Joachimów jednostek regulacyjnych kąta fazowego 

napięcia do pracy z autotransformatorami AT1 i AT2 400/220 kV o mocy 500 MVA;  

 Modernizacja linii 220 kV Joachimów-Łagisza/Wrzosowa; 

 Modernizacja linii 220 kV Joachimów-Rogowiec 2, 

 Modernizacja linii 220 kV Joachimów-Łośnice, 

 Modernizacja linii 220 kV Joachimów-Huta Częstochowa w celu dostosowania do zwięk-

szonych przesyłów mocy; 

 Modernizacja stacji 220/110 kV Wrzosowa. 

Jednocześnie OSP PSE S.A. zastrzega się, że w związku ze zmianami zachodzącymi  

w sektorze wytwarzania na Górnym Śląsku, planowane przez OSP zamierzenia inwesty-

cyjne mogą ulec zmianie. 

 

Przedsiębiorstwo TAURON Dystrybucja S.A. planuje w latach 2018-2020 realizację nastę-

pujących przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych na terenie gminy Olsztyn, uję-

tych w „Planie inwestycyjnym TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie na lata 

2018-2020”:  

 2018 r. – Wymiana słupów będących w złym stanie technicznym w linii 15 kV Wrzosowa 

- Olsztyn, 

 2019 r. – Przebudowa stacji trafo 15/0,4 kV S-150 Skrajnica wraz z włączeniem do sieci 

SN i nN, 

 2019 r. – Przyłączenie działek rekreacyjnych w Olsztynie przy ul. Świętej Puszczy, 

 2020 r. – Budowa linii kablowej 15 kV z SE Koksownia do miejscowości Olsztyn, 

 2020 r. – Modernizacja sieci nN zasilanych z S-38 Turów, S-230 Przymiłowice Kotysów, 

S-263 Bukowno Okupniki, S-641 Turów Celiny, S-111 Przymiłowice Wieś,  

 2020 r. – Modernizacja sieci nN zasilanych z S-299 Ciecierzyn, S-48 Zrębice 2, S-49 

Zrębice 3, S-47 Zrębice 1. 

5.6 Ocena stanu zaopatrzenia w energię elektryczną 

Podstawową rolę w zasilaniu gminy Olsztyn, jak i aglomeracji śląskiej, pełni Krajowy System 

Elektroenergetyczny poprzez stację elektroenergetyczną 400/220 kV Joachimów (OSP - 

PSE S.A.). Transformacja z poziomu napięcia WN i NN na poziom SN odbywa się w sta-

cjach elektroenergetycznych GPZ, zlokalizowanych w gminach sąsiadujących z Olsztynem 

i będących w zarządzie OSD - TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie. 

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że jako podstawowe kryterium techniczne sto-

sowane do oceny pewności zasilania przyjmuje zachowanie „Reguły n-1”, której spełnienie 

oznacza, że w przypadku zaistnienia wyłączenia dowolnego, pojedynczego elementu sys-
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temu (np. jednego toru linii, transformatora, sekcji szyn zbiorczych lub bloku energetycz-

nego) nie zostaną przekroczone dopuszczalne parametry obciążeniowe i napięciowe żad-

nego z elementów systemu i nie wystąpi zagrożenie stabilności jego pracy. Zamierzenia 

inwestycyjne planowane przez OSP (PSE S.A.) w zakresie infrastruktury przesyłowej ma-

jące na celu zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną 

uwzględniają zachowanie ww. reguły. 

Sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia, łącząca stacje WN/SN, pracuje w układzie 

zamkniętym – w sytuacjach awaryjnych istnieje możliwość wzajemnego połączenia stacji 

elektroenergetycznych. Układ ten wpływa na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej 

do odbiorców. Stan techniczny stacji oraz linii elektroenergetycznych eksploatatorzy oce-

niają jako dobry. 

Wg OSD moc zainstalowanych w GPZ-tach transformatorów oraz transformatorów zainsta-

lowanych w stacjach 15/0,4 kV pokrywa obecne zapotrzebowanie odbiorców na moc. Na-

leży jednak liczyć się z koniecznością budowy nowych stacji i linii elektroenergetycznych SN 

i nN, podyktowaną potrzebami przyszłych inwestorów – zgodnie z wydanymi przez TD S.A. 

warunkami przyłączenia do sieci oraz zawartymi umowami. Budowa infrastruktury elektroe-

nergetycznej konieczna będzie także na terenach wyznaczanych w mpzp pod nową zabu-

dowę mieszkaniową. 

Celem zapewnienia niezawodności dostaw energii elektrycznej i jej odpowiednich parame-

trów jakościowych TD S.A. prowadzi sukcesywnie modernizację istniejących sieci, budowę 

nowych urządzeń elektroenergetycznych oraz tworzy optymalne układy pracy sieci, zgodnie 

z ustalonymi harmonogramami. 

Na podstawie § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.  

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 

(Dz. U. 2007 Nr 93, poz. 623 z późn.zm.) operatorzy systemów dystrybucyjnych zostali zo-

bowiązani do publikacji wskaźników niezawodności zasilania odbiorców. Przedmiotowe 

wskaźniki dla obszaru zasilania TAURON Dystrybucja S.A. oraz PKP Energetyka S.A. za 

2016 r. kształtowały się następująco:  

 
Tabela 5-2 Wskaźniki niezawodności zasilania w 2016 r. 

Lp. Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
PKP Ener-
getyka S.A. 

TAURON  
Dystrybucja S.A. 

1. 
Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania 
przerwy nieplanowej długiej i bardzo długiej  
(SAIDI - nieplanowane) 

min 184,77 137,68 

2. 
Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania 
przerwy nieplanowej długiej i bardzo długiej z katastro-
falnymi (SAIDI - nieplanowane z katastrofalnymi) 

min 201,48 137,94 

3. 
Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania 
przerwy planowanej długiej i bardzo długiej  
(SAIDI - planowane) 

min 15,05 59,38 

4. 
Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nie-
planowych długich i bardzo długich  
(SAIFI - nieplanowane) 

szt./odb. 4,00 2,55 

5. 
Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nie-
planowych długich i bardzo długich z katastrofalnymi 
(SAIFI - nieplanowane z katastrofalnymi) 

szt./odb. 4,01 2,55 

6. 
Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw pla-
nowych długich i bardzo długich  
(SAIFI - planowane) 

szt./odb. 0,09 0,40 
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Lp. Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
PKP Ener-
getyka S.A. 

TAURON  
Dystrybucja S.A. 

7. 
Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich  
(MAIFI) 

szt./odb. 8,43 3,49 

8. 
Łączna liczba obsługiwanych odbiorców  
(suma WN, SN i nN) 

szt. 44 801 5 372 951 

Źródło: opracowanie własne na podst. danych TAURON Dystrybucja S.A. i PKP Energetyka S.A. 

 

Przy wyznaczaniu wskaźników uwzględniono następujące definicje, znajdujące się w ww. 

rozporządzeniu: 

 SAIDI – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo dłu-

giej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej 

trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez 

łączną liczbę obsługiwanych odbiorców, 

 SAIFI – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, sta-

nowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku po-

dzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców, 

 MAIFI – wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców na-

rażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną 

liczbę obsługiwanych odbiorców. 

Wskaźniki SAIDI i SAIFI wyznaczane są oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowa-

nych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzględnienia tych przerw. 

Przerwy planowane są to przerwy wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elek-

troenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do 

czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej. Przerwy nieplanowane to przerwy spo-

wodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej prze-

rwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wzno-

wienia dostarczania energii elektrycznej. Przerwy krótkie to przerwy trwające dłużej niż 1 se-

kundę i nie dłużej niż 3 minuty. Przerwy długie to przerwy trwające dłużej niż 3 minuty i nie 

dłużej niż 12 godzin. Przerwy bardzo długie to przerwy trwające dłużej niż 12 godzin i nie 

dłużej niż 24 godziny. Przerwy katastrofalne są to przerwy trwające dłużej niż 24 godziny. 

 

Jak wynika z powyżej zamieszczonej tabeli, wskaźniki czasu trwania i częstości przerw dys-

trybutorów TAURON Dystrybucja S.A. i PKP Energetyka S.A. są obecnie porównywalne. 

Należy jednak pamiętać, że PKP Energetyka S.A. obsługuje nieporównanie mniejszą liczbę 

odbiorców niż lokalni operatorzy systemów dystrybucyjnych, co w obliczeniach statystycz-

nych rodzi określone konsekwencje. Tym niemniej osiąganie takich wskaźników niezawod-

ności, w połączeniu z faktem, że sieć dystrybucyjna PKP Energetyka S.A. przeważnie jest 

zasilana z sieci lokalnych operatorów systemów dystrybucyjnych dobrze świadczy o jakości 

operatywnego zarządzania systemem, jak również technicznych możliwościach rezerwowa-

nia. Wydaje się zatem, że warto brać pod uwagę zasilanie z sieci PKP Energetyka S.A.  

w miarę oferowanych przez to przedsiębiorstwo rezerw dystrybucyjnych, zwłaszcza w przy-

padku realizacji obiektów położonych w sąsiedztwie terenów kolejowych. 
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6. Zaopatrzenie gminy w gaz ziemny  

6.1 Wprowadzenie – charakterystyka przedsiębiorstw  

Przedsiębiorstwami gazowniczymi, których działanie związane jest z zaopatrzeniem gminy 

Olsztyn w gaz sieciowy są: 

 w zakresie przesyłu gazu ziemnego – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach,  

 w zakresie technicznej dystrybucji gazu ziemnego – Polska Spółka Gazownictwa Sp.  

z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, 

 w zakresie obrotu gazem ziemnym – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Ob-

rót Detaliczny Sp. z o.o. Region Górnośląski – jako główny podmiot działający na 

rynku obrotu gazem. 

 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A. posiada koncesję na przesyła-

nie i dystrybucję paliw gazowych na lata 2004-2030, a 1.07.2005 r. uzyskał status operatora 

systemu przesyłowego (OSP). Oddziały Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYS-

TEM S.A. (w tym Oddział w Świerklanach) czuwają nad bezpieczeństwem i sprawnym dzia-

łaniem sieci gazociągów wysokiego ciśnienia oraz poszczególnych elementów, wchodzą-

cych w skład sytemu gazowniczego (takich jak tłocznie gazu, stacje redukcyjne i stacje re-

dukcyjno-pomiarowe I st.). 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., która powstała w dniu 1 lipca 2013 r. w wyniku 

konsolidacji sześciu spółek gazownictwa Grupy Kapitałowej PGNiG i od tej pory prowadziła 

działalność dystrybucyjną gazu ziemnego na terenie kraju od 1 stycznia 2017 r. prowadzi 

działalność  

w nowej strukturze organizacyjnej. W wyniku reorganizacji spółki powstała nowa struktura 

zarządzania – Centrala, 17 Oddziałów Zakładów Gazowniczych, 172 Gazownie i 59 Placó-

wek Gazowniczych. Teren województwa śląskiego, w tym gminy Olsztyn, obsługuje aktual-

nie Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.  

PSG sp. z o.o. jest Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce 

(OSD) i jej głównym zadaniem jest niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią 

dystrybucyjną na terenie całego kraju – bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz do 

sieci innych operatorów lokalnych. Spółka świadczy usługę transportu paliwa gazowego na 

podstawie umów zawartych z podmiotami zajmującymi się sprzedażą paliwa gazowego. Do 

obowiązków spółki należy prowadzenie ruchu sieciowego, rozbudowa, konserwacja oraz 

remonty sieci i urządzeń, dokonywanie pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu. 

Za obrót gazem ziemnym na terenie gminy Olsztyn odpowiedzialna jest przede wszystkim 

spółka PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. (Katowicki Obszar Sprzedaży, Region Gór-

nośląski). Od 2014 roku rynek gazowy otworzył się także dla sprzedawców innych niż 

PGNiG. Aktualizowana lista sprzedawców dostępna jest na stronie www operatora systemu 

dystrybucyjnego (https://www.psgaz.pl/procedura-zmiany-sprzedawcy). Ostatnia lista, aktu-

alna na 9.01.2018 r., zawiera 90 podmiotów sprzedających gaz, z którymi Polska Spółka 
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Gazownictwa sp. z o.o. posiada zawarte umowy na świadczenie usługi dystrybucji paliwa 

gazowego. 

6.2 Charakterystyka systemu gazowniczego 

Odbiorcy na obszarze gminy Olsztyn zaopatrywani są w gaz ziemny wysokometanowy 

grupy E z krajowego systemu przesyłu gazu, którego operatorem jest Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Parametry gazu wynoszą:  

 ciepło spalania – nie mniejsze niż 34,0 MJ/m3, 

 wartość opałowa – nie mniejsza niż 31,0 MJ/m3, 

 liczba Wobbego – zakres od 45,0 MJ/m3 włącznie do 56,9 MJ/m3, 

zgodnie z normą PN-C-04752 „Gaz ziemny. Jakość gazu w sieci przesyłowej” oraz zapisami 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2.07.2010 r. w sprawie szczegółowych warun-

ków funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1059 z późn.zm.). 

Z dniem 1 sierpnia 2014 r. nastąpiła zmiana jednostki rozliczeniowej za dystrybucję paliw 

gazowych. Rozliczenia między Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o., a sprzedawcami 

gazu (ZUD) za transportowane przez PSG paliwa gazowe odbywa się teraz w jednostkach 

energii (kWh), a nie jak dotychczas w jednostkach objętości (m3). Obowiązek prowadzenia 

rozliczeń w jednostkach energii wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki  

z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 

rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. 2018, poz. 640). 

6.2.1 System źródłowy 

Podstawowym źródłem/kierunkiem zasilania obszaru gminy Olsztyn w gaz ziemny jest ga-

zociąg wysokiego ciśnienia biegnący poza terenem gminy (od strony zachodniej), będący 

własnością i w zarządzie OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach. Obszar gminy 

zaopatrywany jest w gaz ziemny wysokometanowy ze stacji „Węzeł Częstochowa”, z gazo-

ciągu śr/c DN 350 relacji Siewierz-Częstochowa. Przez obszar gminy nie przebiegają sieci 

gazowe wysokiego ciśnienia. Przebieg gazociągów wysokiego ciśnienia w pobliżu Olsztyna 

przedstawiono na poniższym rysunku. 

 
Rysunek 6-1 Przebieg sieci gazowych w/c w pobliżu gminy Olsztyn 

 
Źródło: https://swi.gaz-system.pl 

https://swi.gaz-system.pl/
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6.2.2 System dystrybucyjny gazu 

Źródłem zasilania systemu dystrybucyjnego obszaru gminy Olsztyn w gaz ziemny jest stacja 

OGP GAZ-SYSTEM S.A. „Węzeł Częstochowa” zlokalizowana na terenie miasta Często-

chowa. Sieci gazowe średniego ciśnienia, wyprowadzone z terenu Częstochowy do pół-

nocno-zachodniej części obszaru gminy, eksploatowane przez Operatora Systemu Dystry-

bucyjnego – PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, dostarczają gaz bezpo-

średnio do odbiorców.  

Łączna długość sieci gazowej na terenie gminy wynosi ok. 83 km (wg stanu na 

31.12.2016 r.). Wg OSD stopień gazyfikacji gminy wynosi obecnie ok. 468%. Aktualnie gaz 

dostarczany jest do odbiorców w następujących miejscowościach: Olsztyn, Biskupice, Bu-

kowno, Krasawa I, Kusięta, Przymiłowice, Skrajnica, Turów i Zrębice. 

W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe dane nt. infrastruktury gazowej w gminie  

w latach 2012-2016. 

 
Tabela 6-1 Sieci i przyłącza gazowe w gminie Olsztyn w latach 2012-2016 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Łączna długość sieci wraz  

z przyłączami   [m] 
80 710 80 854 81 242 81 636 82 938 

Sieć średniego ciśnienia bez przy-

łączy   [m] 
54 584 54 641 54 816 54 997 55 885 

Przyłącza gazowe   [m] 26 126 26 213 26 426 26 639 27 053 

Ilość przyłączy gazowych [szt.]  

w tym do bud. mieszk. [szt.] 

1 058 

1 051 

1 072 

1 064 

1 098 

1 088 

1 123 

1 112 

1 151 

1 139 

Źródło: PSG sp. z o.o. OZG Zabrze 

 

Zgodnie z opinią OSD sieć gazowa jest w dobrym stanie technicznym i może być źródłem 

gazu dla potencjalnych odbiorców. 

Gmina Olsztyn realizuje ze środków budżetu Gminy dofinansowania do wymiany starych 

źródeł ciepła na nowe, m.in. gazowe. 

6.3 Charakterystyka odbiorców i zużycie gazu 

Sprzedaż gazu przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny Sp. z o.o. 

w Zabrzu Region Górnośląski - Katowicki Obszar Sprzedaży (PGNiG OD sp. z o.o. 

RG-KOS) na teren gminy Olsztyn kształtowała się w roku 2016 na poziomie ok. 1 294 

tys. m3 przy ok. 1 219 odbiorcach łącznie. W ostatnich 5 latach sprzedaż gazu ziemnego 

przez PGNiG kształtowała się średniorocznie na poziomie ok. 1 360 tys. m3. Od 2014 roku 

rynek gazowy otworzył się także dla sprzedawców innych niż PGNiG – stąd wg danych GUS 

- BDL w 2016 r. w gminie Olsztyn było łącznie 1 320 konsumentów gazu sieciowego,  

a łączne ich zużycie wynosiło ok. 1 427 tys. m3. Z powyższego wynika, że ww. pozostali 

sprzedawcy obsługują mniej niż 8% odbiorców, zużywających ok. 9% łącznego zużycia 

gazu w gminie. W związku z powyższym dalszą charakterystykę odbiorców i zużycia gazu 

w gminie oparto o dostępne dane pozyskane z PGNiG sp. z o.o. w Zabrzu – Region Górno-

śląski - Katowicki Obszar Sprzedaży. 

https://swi.gaz-system.pl/
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Zgodnie z powyższym najliczniejszą grupę odbiorców gazu ziemnego w gminie Olsztyn sta-

nowią gospodarstwa domowe – 96,4%, usługi i handel stanowią 3,2%, a przemysł – 0,4%. 

Również pod względem zużycia gazu w chwili obecnej gospodarstwa domowe są najpo-

ważniejszym odbiorcą zużywając w 2016 r. ok. 1 014 tys. m3 gazu, co stanowi 78,4% cał-

kowitej rocznej sprzedaży gazu przez PGNiG na terenie gminy. Na drugim miejscu należy 

zaklasyfikować odbiorców z grupy „Usługi i Handel” – ok. 215 tys. m3 (16,6%), a następnie 

odbiorców przemysłowych – ok. 65 tys. m3 (5%). Udział gazu zużywanego na ogrzewanie 

mieszkań stanowi ok. 80% całkowitego zużycia gazu przez gospodarstwa domowe (średnia 

roczna z ostatnich 5 lat) i wzrósł w ostatnich latach. 

W tabelach poniżej przedstawiono odpowiednio liczbę odbiorców gazu i wielkość sprzedaży 

paliwa gazowego przez PGNiG OD sp. z o.o. RG-KOS na terenie gminy w latach 2012-2016 

oraz pokazano na wykresach skalę i strukturę zmian ilości odbiorców gazu i wielkości jego 

zużycia w tych latach. 

 
Tabela 6-2 Liczba odbiorców gazu PGNiG w latach 2012-2016 na terenie gminy Olsztyn 

Rok 

Gospodarstwa domowe 

Przemysł Usługi * Handel * Pozostali Razem 

ogółem 
w tym ogrze-

wanie 
mieszkań 

2012 1 082 683 10 42 7 0 1 141 

2013 1 103 697 11 44 5 0 1 163 

2014 1 127 714 10 50 0 0 1 187 

2015 1 160 848 8 51 0 0 1 219 

2016 1 175 864 5 39 0 0 1 219 

Źródło: PGNiG OD sp. z o.o. Region Górnośląski - Katowicki Obszar Sprzedaży 
*  od 2014 r. dane dla Usług i Handlu podawane są łącznie  

 
Tabela 6-3 Sprzedaż gazu PGNiG w latach 2012-2016 na terenie gminy Olsztyn [tys. Nm3/rok] 

Rok 

Gospodarstwa domowe 

Przemysł Usługi * Handel * Pozostali Razem 

ogółem 
w tym ogrze-

wanie 
mieszkań 

2012 952,0 707,2 204,4 238,8 15,4 0,0 1 410,6 

2013 947,2 681,0 143,1 209,5 13,5 0,0 1 313,3 

2014 907,0 635,3 181,5 270,9 0,0 0,0 1 359,4 

2015 957,6 835,7 169,3 277,0 0,0 0,0 1 403,9 

2016 1 013,6 922,7 64,8 215,2 0,0 0,0 1 293,6 

Źródło: PGNiG OD sp. z o.o. Region Górnośląski - Katowicki Obszar Sprzedaży 
*  od 2014 r. dane dla Usług i Handlu podawane są łącznie  

 

Średnie roczne zużycie gazu na terenie gminy w latach 2012-2016 kształtowało się na mniej 

więcej wyrównanym poziomie ok. 1,35 mln m3, w tym wśród gospodarstw domowych na 

poziomie ok. 0,96 mln m3.  
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Skalę i strukturę zmian ilości odbiorców gazu i wielkości jego zużycia przedstawiono na 

poniższych wykresach. 

 
Wykres 6-1. Struktura zmian odbiorców gazu i poziomu zużycia ogółem w gminie Olsztyn w latach 

2012-2016 

 
Źródło: oprac. własne na podst. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Górnośląski - Katowicki Obszar Sprzedaży 

 

Jak wynika z powyżej przedstawionych danych poziom sprzedaży gazu przez PGNiG na 

terenie gminy wykazuje niewielkie wahania i utrzymuje się na względnie stałym poziomie. 

Liczba użytkowników gazu na terenie Olsztyna, wg danych PGNiG, w ostatnich latach suk-

cesywnie wzrasta, co obrazuje powyższy wykres. Przedstawiony w tabeli spadek liczby od-

biorców w ostatnich latach może wynikać ze zmiany sprzedawcy paliwa gazowego, co zo-

stało umożliwione przez uwolnienie rynku gazu. 

 
Wykres 6-2. Struktura zmian odbiorców gazu i poziomu zużycia w gospodarstwach domowych 

w gminie Olsztyn w latach 2012-2016 

 
Źródło: oprac. własne na podst. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Górnośląski - Katowicki Obszar Sprzedaży 
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Z powyższych danych wynika, że w grupie gospodarstw domowych po 2014 r. wystąpił 

wzrost liczby odbiorców gazu sieciowego na ogrzewanie mieszkań oraz zużycia gazu na 

ten cel.  

6.4 Plany inwestycyjno-modernizacyjne – plany rozwoju 

przedsiębiorstw 

Opracowany przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. i uzgodniony przez Prezesa URE Plan Rozwoju 

na lata 2018-2027 nie zakłada realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy Olsztyn. 

W Planie Rozwoju PSG sp. z o.o. na lata 2016-2020 nie znajdują się inwestycje związane 

z rozwojem sieci gazowej na terenie gminy Olsztyn. Zaplanowana jest jedynie rozbudowa 

sieci gazowej związana z przyłączeniem nowych odbiorców w miejscowościach: 

 Bukowno – w ul.: Widokowa, Spacerowa i Malownicza,  

 Krasawa – w ul. Drugiej,  

 Biskupice – w ul. Szkolnej. 

Wszelkie inwestycje związane z rozbudową sieci gazowej na terenach gminy Olsztyn będą 

realizowane przez PSG OZG Zabrze w miarę występowania przyszłych potencjalnych od-

biorców o warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej i spełniające warunek opłacal-

ności ekonomicznej. 

6.5 Ocena stanu systemu gazowniczego 

Na teren gminy gaz jest dostarczany z kierunku północno-zachodniego – ze stacji I st. zlo-

kalizowanej na terenie Częstochowy, eksploatowanej przez OGP GAZ-SYSTEM S.A., ga-

zociągami średniego ciśnienia do części gospodarstw zlokalizowanych w następujących 

miejscowościach: Olsztyn, Biskupice, Bukowno, Krasawa I, Kusięta, Odrzykoń, Przymiło-

wice, Skrajnica, Turów i Zrębice. Budynki na terenie sołectw Krasawa II i Biskupice Nowe 

nie mają dostępu do gazu sieciowego. Stopień gazyfikacji gminy wg oceny operatora sys-

temu dystrybucyjnego wynosi obecnie ok. 46%. 

PSG sp. z o.o. OZG Zabrze informuje, iż wszelkie inwestycje związane z rozbudową sieci 

gazowej na terenie gminy będą realizowane w miarę występowania przyszłych potencjal-

nych odbiorców o warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej i spełniające warunek 

opłacalności ekonomicznej. 

Gaz ziemny sieciowy stanowi najczęściej podstawowe paliwo dla lokalnych układów koge-

neracyjnych (lub trigeneracyjnych), których rozwój na terenie gminy może być podstawą 

dywersyfikacji układu zasilania odbiorców. 
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7. Ceny energii i jej nośników 

7.1 Ciepło 

Na terenie gminy Olsztyn nie występują zbiorcze (zdalaczynne) systemy zaopatrzenia  

w ciepło. Potrzeby ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej zaspo-

kajane są za pomocą ciepła wytwarzanego w źródłach lokalnych i indywidualnych (kotłownie 

i paleniska domowe). Dla zobrazowania wysokości kosztów ponoszonych przez użytkowni-

ków indywidualnych źródeł ciepła w poniższej tabeli przedstawiono porównanie cen paliw 

dostępnych na rynku w układzie zł za jednostkę energii dla poniżej przyjętych założeń: 

 koszt gazu ziemnego wyliczono na podstawie aktualnych taryf: PGNiG Obrót Detaliczny 

sp. z o.o. Taryfa w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 6 na okres do dnia 31 marca 

2018 r. oraz PSG sp. z o.o. Taryfa nr 6 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług re-

gazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, na okres do 31 grudnia 2018 r. Koszt gazu ziem-

nego uwzględnia zarówno cenę gazu oraz stawkę opłat za usługi przesyłowe w ramach 

umowy kompleksowej, przy założeniu, że roczne zużycie gazu (wg grupy taryfowej W-

3.6) kształtuje się na poziomie 4 000 m3 (tj. ok. 43 900 kWh/rok); 

 koszt ogrzewania energią elektryczną wyliczono na podstawie aktualnych taryf: TAURON 

Dystrybucja S.A. oraz TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. – zatwierdzonych decyzjami Pre-

zesa URE z dnia 14 grudnia 2017 r. i z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2018 r.; 

przy założeniu korzystania z taryfy G12, zużycia rocznego na poziomie 9 600 kWh oraz 

70% wykorzystywania energii w nocy i 30% w dzień; 

 w przypadku pozostałych paliw cena jednostkowa energii w paliwie obliczona została na 

podstawie aktualnych cen oferowanych na rynku przez producentów i sprzedawców da-

nego nośnika energii. 

 
Tabela 7-1 Porównanie kosztów brutto energii cieplnej z różnych paliw (z uwzględnieniem sprawności 

urządzeń przetwarzających) 

Nośnik energii 
Cena paliwa Wartość opałowa Sprawność Koszt ciepła 

zł/Mg GJ/Mg % zł/GJ 

węgiel groszek 621  28  80  27,73  

węgiel orzech 744  30  75  33,07  

węgiel kostka 726  29  75  33,37  

brykiet opałowy drzewny  849  19,5  75  58,05  

gaz ziemny (W-3.6 PSG)  1,8642*      35,5*** 90  58,35 

gaz płynny  2 558  46  90  61,80  

olej grzewczy Ekoterm Plus  3 332  42,6  85  92,03  

energia elektryczna (G-12)  0,39**  -  -  108,33 

Źródło: Opracowanie własne 

* - [zł/Nm³], ** - [zł/kWh], *** - [MJ/Nm³] 

 

Obliczono również uśredniony koszt 1 GJ ciepła z lokalnej kotłowni gazowej, zakładając 

poziom mocy zamówionej w wysokości 1 MW (grupa taryfowa W-6.1 /W-6A/), PSG Sp.  

z o.o. Oddział w Zabrzu) i zużyciu ok. 6 200 GJ/rok. Sprawność urządzenia przetwarzają-
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cego przyjęto na poziomie 90%, zaś wartość opałową 35,5 MJ/Nm3. Przy tak sformułowa-

nych założeniach jednostkowy koszt ciepła z kotłowni gazowej kształtuje się na poziomie 

ok. 58 zł/GJ brutto. 

Jak widać z powyższego zestawienia istnieje duża rozbieżność pomiędzy jednostkowymi 

kosztami energii (w zł/GJ) uzyskanej z poszczególnych nośników. Należy jednak pamiętać, 

że jednostkowy koszt ciepła przedstawiony w powyższej tabeli to tylko jeden ze składników 

całkowitej opłaty za zużycie energii. W jej skład wchodzi również m.in.: koszt urządzenia prze-

twarzającego energię powyższych nośników na ciepło wraz z kosztami obsługi i konserwacji, 

koszty dostawy itp. 

7.2 Gaz 

Gaz ziemny wysokometanowy jest dostarczany odbiorcom w obrębie gminy Olsztyn przez 

Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, która zajmuje 

się techniczną stroną dystrybucji gazu. Handlową obsługą klientów zajmuje się PGNiG Ob-

rót Detaliczny sp. z o.o. Region Górnośląski. 

Aktualną wysokość opłat za gaz ziemny wysokometanowy dla poszczególnych grup taryfo-

wych przedstawiono w „Taryfie PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w zakresie obrotu pali-

wami gazowymi Nr 6” zatwierdzonej decyzją Prezesa URE o nr DRG.DRG-

2.4212.62.2017.KGa z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz w „Taryfie nr 6 dla usług dystrybucji 

paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego” PSG sp. z o.o. zatwier-

dzonej decyzją Prezesa URE o nr DRG.DRG-2.4212.71.2017.AIK z dnia 25 stycznia 2018 r.  

Odbiorcy za dostarczone paliwo gazowe i świadczone usługi dystrybucji rozliczani są we-

dług cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych. Kwalifikacja odbiorców do grup 

taryfowych dokonywana jest odrębnie dla każdego miejsca odbioru w oparciu m.in. o nastę-

pujące kryteria: rodzaj paliwa gazowego, moc umowną, roczną ilość pobieranego paliwa 

gazowego oraz system rozliczeń. Kryteria te zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 15 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 640) w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. 

Opłata za dostarczony gaz stanowi sumę: 

 opłaty za pobrane paliwo, będącej iloczynem ilości energii zawartej w odebranym paliwie 

gazowym [kWh] i ceny za paliwo gazowe [zł/kWh], 

 opłaty stałej za usługę przesyłową: 

– dla odbiorców z grup W-1.1 do W-4 jest ona stała i określona w zł/m-c, 

– dla odbiorców z grup W-5.1 do W-13.2 jest ona iloczynem zamówionej mocy umownej, 

liczby godzin w okresie rozliczeniowym i stawki za usługę przesyłową, 

 opłaty zmiennej za usługę przesyłową, będącej iloczynem ilości energii zawartej w ode-

branym paliwie gazowym [kWh] i stawki zmiennej za usługę przesyłową [zł/kWh], 

 miesięcznej stałej opłaty abonamentowej [zł/m-c]. 

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. 

2017 poz. 43 z późn.zm.), począwszy od dnia 1 listopada 2013 r. sprzedaż paliwa gazowego 

podlega opodatkowaniu akcyzą. Stawki akcyzy dla paliwa gazowego są zróżnicowane ze 

względu na jego przeznaczenie. Istotne z punktu widzenia konsumenta jest zwolnienie  
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z akcyzy sprzedaży paliwa gazowego przeznaczonego do celów opałowych przez gospo-

darstwa domowe. Celem opałowym jest np. wykorzystanie paliwa gazowego do ogrzewania 

pomieszczeń, ogrzewania wody użytkowej lub podgrzewania posiłków. 

Ponadto od dnia 1 sierpnia 2014 r. zmianie uległa jednostka rozliczenia zużycia gazu ziem-

nego, w związku z czym przedsiębiorstwa obrotu paliwami gazowymi oraz wykonujące 

usługę przesyłu i dystrybucji dokonują rozliczenia z odbiorcami w jednostkach energii – ki-

lowatogodzinach [kWh]. Ilość energii zawartej w paliwie gazowym stanowi iloczyn ilości pa-

liwa gazowego [m³] i współczynnika konwersji [kWh/m³], który dla gazu ziemnego wysoko-

metanowego grupy E wynosi 10,972 kWh/m³. 

Na poniższych wykresach (w celu porównania z wcześniejszymi latami) przedstawiono jed-

nostkowy koszt zakupu gazu w okresie XI.2013-II.2018 r. w jednostkach objętości [zł/Nm³]. 

Na poniższych wykresach przedstawiono jednostkowy koszt zakupu gazu (w zł/Nm3) od 

roku 2013 dla grup taryfowych W-1.1 do W-4 (dla gospodarstw domowych zwolnionych  

z akcyzy) dla wartości granicznych rocznego zużycia gazu w poszczególnych grupach. War-

tości na wykresach uwzględniają podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%. 

 
Wykres 7-1 Jednostkowa cena zakupu gazu w grupie W-1.1 [zł/Nm3] 
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Wykres 7-2 Jednostkowa cena zakupu gazu w grupie W-2.1 [zł/Nm3] 

 
 
Wykres 7-3 Jednostkowa cena zakupu gazu w grupie W-3.6 [zł/Nm3] 
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Wykres 7-4 Jednostkowa cena zakupu gazu w grupie W-4 [zł/Nm3] 

 
 

Powyższe wykresy odzwierciedlają obserwowane w ostatnich latach zmiany kosztów za pa-

liwa gazowe. Wynika z nich, że jednostkowy koszt gazu w rozpatrywanym okresie spadł 

średnio o ok. 11% – od blisko 13% dla najniższego zużycia w grupie W-2.1 do ok. 9% dla 

najwyższego zużycia w grupie W-3.6 oraz w grupie W-1.1. Należy zwrócić uwagę na fakt, 

że spadek kosztów za paliwa gazowe utrzymuje się od 2014 r. 

Kolejnym wnioskiem nasuwającym się po analizie powyżej przedstawionych wykresów jest 

zauważalna różnica w opłatach za gaz przez odbiorców, którzy znajdują się „na granicy” 

grup taryfowych – np. odbiorca będący w grupie taryfowej W-3.6 i zużywający rocznie 

8 tys. Nm3 gazu zapłaci rocznie ok. 1,6 tys. zł mniej (brutto) niż odbiorca z grupy W-4 zuży-

wający 8 001 Nm3 gazu. Zasadnym jest więc, aby odbiorcy gazu, którzy rocznie zużywają 

taką ilość gazu, że znajdują się „na granicy” grup taryfowych, dokładnie przeanalizowali 

swoje zużycie i jeżeli jest taka możliwość, tak je ograniczyli, by znaleźć się w niższej grupie 

taryfowej. 

Na następnym wykresie pokazano zmiany jednostkowego kosztu gazu brutto dla lokalnej 

kotłowni gazowej (moc zamówiona na poziomie 1 MW i roczne zużycie ciepła ok. 6 200 GJ), 

w grupie taryfowej W-6A (W-6.1) z ceną za paliwo gazowe przeznaczone do celów opało-

wych (uwzględniającą podatek akcyzowy). 
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Wykres 7-5 Jednostkowa cena zakupu gazu wysokometanowego w grupie W-6.1 (W-6A) 

 
 

Również ten wykres obrazuje obserwowane w ostatnich latach spadki kosztów za paliwa 

gazowe. Jednostkowy koszt gazu (w zł/Nm3) dla tego przypadku spadł w rozpatrywanym 

czasie o ok. 18%. 

7.3 Energia elektryczna 

Odbiorcy energii elektrycznej są za nią rozliczani według cen i stawek opłat właściwych dla 

grup taryfowych. Podział odbiorców na grupy odbywa się przy uwzględnieniu następujących 

kryteriów: poziom napięcia sieci w miejscu dostarczenia energii, wartość mocy umownej, 

system rozliczeń, zużycie roczne energii i liczba stref czasowych. Kryteria te zostały okre-

ślone w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegóło-

wych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną 

(Dz.U. 2017, poz. 2500). 

Na terenie gminy Olsztyn dostawcą energii elektrycznej jest TAURON Dystrybucja S.A. Od-

dział w Częstochowie. Aktualna taryfa Spółki na dystrybucję energii elektrycznej została za-

twierdzona decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.45.9.2017.DK z dnia 14 grudnia 

2017 r. ze zmianą z 3.01.2018 r. (decyzja Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.2.4.2018.DK). 

Taryfa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r. 

Na obszarze gminy obrót energią elektryczną jest realizowany przez spółkę TAURON 

Sprzedaż Sp. z o.o., na podstawie taryfy, która zatwierdzona została decyzją Prezesa URE 

nr DRE.WRE.4211.33.14.2017.DK z dnia 14 grudnia 2017 r. 

Na poniższym wykresie przedstawiono zmiany jednostkowego kosztu energii elektrycznej 

brutto w grupie taryfowej G11 (układ 1-fazowy bezpośredni) przy danym rocznym zużyciu 

na przestrzeni ostatnich lat dla klientów korzystających z usług ww. przedsiębiorstw ener-

getycznych. 

 
Wykres 7-6 Zmiana jednostkowych kosztów brutto energii elektrycznej u odbiorcy w grupie taryfowej 

G11 w latach 2011-2018 
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W stosunku do roku 2011 nastąpił wzrost jednostkowego kosztu energii elektrycznej w oma-

wianej grupie taryfowej. Dla rocznego zużycia na poziomie 2000 kWh koszt w 2018 roku 

wynosi ok. 60 gr/kWh i wzrósł o 1,6% w stosunku do kosztu z roku 2011. W latach 2012  

i 2015 daje się zaobserwować znacznie większe jednostkowe koszty energii. 

Poniżej przedstawiono zmiany jednostkowego kosztu energii elektrycznej brutto w grupie 

taryfowej G12 (układ 3-fazowy bezpośredni) przy danym rocznym zużyciu w latach 2011-

2018 dla klientów korzystających z usług dystrybucyjnych TAURON Dystrybucja S.A. oraz 

kupujących energię elektryczną od TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. i wykorzystujących 30% 

energii w strefie dziennej i 70% w nocnej. 
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Wykres 7-7 Zmiana jednostkowych kosztów brutto energii elektrycznej u odbiorcy w grupie taryfowej 

G12 w latach 2011-2018 

 
 

W stosunku do 2011 r. nastąpił spadek jednostkowego kosztu energii elektrycznej w oma-

wianej grupie taryfowej przy przyjętych założeniach. Dla rocznego zużycia na poziomie 

10 000 kWh koszt w 2018 roku wynosi ok. 39 gr/kWh i spadł o ok. 5% w stosunku do kosztu 

z roku 2011 i wzrósł o ok. 1% w stosunku do roku 2017. W latach 2012-2014 dało się zaob-

serwować wzrost jednostkowego kosztu energii w stosunku do 2011 r. 

Poniżej przedstawiono porównanie jednostkowych kosztów energii elektrycznej brutto u od-

biorcy w grupie taryfowej G11 i G12 w TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Sprzedaż 

Sp. z o.o. na tle wybranych zakładów elektroenergetycznych w kraju. 
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Wykres 7-8 Porównanie jednostkowych kosztów brutto energii elektrycznej u odbiorcy w grupie G11 
na tle innych przedsiębiorstw 

 

Wykres 7-9 Porównanie jednostkowych kosztów brutto energii elektrycznej u odbiorcy w grupie G12 
na tle innych przedsiębiorstw 

 

 
Jednostkowy koszt zakupu energii elektrycznej oferowany przez TAURON na terenie gminy 

Olsztyn w grupie taryfowej G11 w porównaniu z wybranymi przedsiębiorstwami w kraju przy 

zapotrzebowaniu rocznym 500 kWh lokuje się na średnim poziomie w stosunku do innych, 

a przy zapotrzebowaniu rocznym 2 000 kWh – poniżej średniego poziomu. Natomiast jed-

nostkowy koszt zakupu energii elektrycznej w grupie G12 jest jednym z niższych w porów-

naniu z innymi. 

Poniżej na wykresie kolumnowym skumulowanym zaprezentowano porównanie jednostko-

wych kosztów energii brutto w taryfie G11 dla rocznego zużycia energii na poziomie 

2 000 kWh z przedstawieniem udziałów w tej cenie kosztów dystrybucyjnych i za energię. 
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Wykres 7-10 Porównanie jednostkowego kosztu energii elektrycznej u odbiorcy w taryfie G11 dla zu-
życia 2000 kWh/rok 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie aktualnych taryf dla energii elektrycznej 
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8. Analiza rozwoju – przewidywane zmiany zapotrzebowania na 

nośniki energii 

8.1 Wprowadzenie 

Celem „Analizy rozwoju ...” jest określenie wielkości i lokalizacji nowej zabudowy z uwzględ-

nieniem jej charakteru oraz istotnych zmian w zabudowie istniejącej, które skutkują przyro-

stami i zmianami zapotrzebowania na nośniki energii na terenie gminy. 

W analizie uwzględniono: 

 dokumenty planistyczne kraju i województwa, tj.: 

– Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,  

– Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiej-

skie (KSRR) przyjętą 13 lipca 2010 r. przez Radę Ministrów,  

– Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, przyjętą przez Sejmik Wo-

jewództwa Śląskiego uchwałą nr. IV/38/2/2013 w dniu 1 lipca 2013 r. stanowiącą aktua-

lizację dokumentu przyjętego w dniu 17 lutego 2010 r.; 

– Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ przyjęty przez 

Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr. V/26/2/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. 

oraz 

 dokumenty strategiczne i planistyczne gminy,  

 konsultacje z Urzędem Gminy Olsztyn, 

 publikacje Głównego Urzędu Statystycznego, 

 materiały z innych źródeł (internet, prasa itp.). 

Aktualnie obowiązującymi dokumentami planistycznymi dla Olsztyna są: 

 zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Olsztyn przyjęta Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/125/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r.,  

 obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Spośród dokumentów o charakterze strategicznym wymienić należy: 

 Strategię rozwoju Gminy Olsztyn na lata 2014-2020 przyjęta uchwałą Nr XXXI/296/14 

Rady Gminy w Olsztynie z dnia 29.09.2014 r., 

 Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2023 przyjętą uchwałą Nr XXIV/270/17  

z dnia 19.12.2017 r. 

Głównym czynnikiem warunkującym zaistnienie zmian w zapotrzebowaniu na wszelkiego 

typu nośniki energii jest dynamika rozwoju gminy ukierunkowana w wielu płaszczyznach. 

Elementami wpływającymi bezpośrednio na rozwój Olsztyna są: 

 zmiany demograficzne uwzględniające zmiany w ilości oraz strukturze wiekowej i zawo-

dowej ludności, migracja ludności; 

 rozwój zabudowy mieszkaniowej; 

 rozwój szeroko rozumianego sektora usług obejmującego między innymi: 

– działalność handlową i usług komercyjnych, 
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– działalność kulturalną i sportowo-rekreacyjną, 

– działalność w sferze nauki i edukacji, 

– działalność w sferze ochrony zdrowia; 

 rozwój przemysłu i wytwórczości; 

 konieczność likwidowania zagrożeń ekologicznych. 

Sporządzanie długoterminowych prognoz zapotrzebowania energii odgrywa ważną rolę  

w planowaniu budowy przyszłych jednostek wytwórczych oraz rozwoju sieci dystrybucyjnej 

i przesyłowej. Określenie przypadków maksymalnego zapotrzebowania stanowi ważny ele-

ment zarządzania energetycznego. Zapotrzebowanie energii w danym czasie jest funkcją 

wielu czynników, takich jak: temperatura zewnętrzna, niedawny stan pogody, pora dnia, 

dzień tygodnia, sezony wakacyjne, warunki ekonomiczne itd. W znaczeniu długotermino-

wym należy ująć ogląd probabilistyczny poziomów zapotrzebowania szczytowego, na pod-

stawie prognoz przyrostu gęstości zabudowy, dokonując pełnej oceny możliwych rozkładów 

przyszłych wartości zapotrzebowania, ważnych tak z punktu widzenia prognozy, jak również 

niezbędnych dla oceny i zabezpieczenia ryzyka finansowego związanego ze zmiennością 

zapotrzebowania i niepewnością prognozy. Określone szczytowe zapotrzebowanie mocy  

w danym czasie jest związane z zakresem niepewności, powodowanym błędami prognoz 

rozwoju czynników takich jak: wielkość populacji, przemiany technologiczne, warunki eko-

nomiczne, przeważające warunki pogodowe (oraz rozkład tych warunków), jak również  

z ogólną przypadkowością właściwą dla określonego zjawiska. Występują różne rodzaje 

prognoz obciążenia, które można skategoryzować na wiele sposobów. Najważniejsze  

z cech to: termin i rodzaj danych wejściowych. Każda prognoza: krótkoterminowa, średnio-

terminowa i długoterminowa, posiada różne cechy charakterystyczne, wymagające zasto-

sowania właściwych danych wejściowych i technik. Każdy typ prognozy cechuje podobne 

ryzyko, jednakże ważność poszczególnych czynników ryzyka może się diametralnie różnić.  

Prognozy krótkoterminowe sporządzane są na okres jednego roku lub krótszy. Ten typ pro-

gnoz nie jest nadmiernie obciążony ryzykiem regulacyjnym lub technologicznym, jednakże 

pojawienie się, lub tym bardziej nagła upadłość dużego odbiorcy przemysłowego może mieć 

znaczny wpływ na ten typ prognozy. W dodatku nadzwyczajne uwarunkowania mogą skut-

kować ryzykiem dla trafności przewidywań krótkoterminowych. 

Prognozy średnioterminowe sporządzane są na okres od roku do pięciu lat. Mogą być wy-

korzystywane do określenia niezbędnych aktywów cechujących się krótkim czasem nie-

zbędnym do ich zaprojektowania i budowy, takich jak źródła szczytowe. Prognozy takie są 

nieprzydatne do określenia wymagań stawianych źródłom podstawowym, albowiem okres 

czasu potrzebny do budowy dużych, nowoczesnych źródeł podstawowych najczęściej prze-

kracza pięć lat. 

Prognozy długoterminowe dotyczą okresów dłuższych niż pięć lat. Ważnym polem zastoso-

wania tego typu prognoz jest planowanie zasobów.  

Istotnymi elementami niepewności, które należy uwzględnić w trakcie prognozowania są 

m.in.: określenie wielkości zapotrzebowania, ocena wpływu rozwoju technik energoosz-

czędnych, programów wzrostu sprawności energetycznej. Wynikają z tego dwie kwestie: 

kiedy dany program wpłynie na wartość zapotrzebowania i w jakim stopniu wpłynie na za-

chowanie odbiorców. Okresowo elementem decydującym jest cena energii (nośników ener-

gii). Jeśli ceny energii wykazują ciągły wzrost w znaczącym stopniu, odbiorcy mogą być 
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motywowani do odpowiedzialności za efektywność wykorzystania energii i chętniej przyłą-

czą się do udziału w realizacji programów oszczędnościowych. Jeżeli konsekwentnie wpro-

wadzi się opłaty zależne od pory dnia, większość odbiorców podejmie starania, aby zużyć 

jak najwięcej energii, w okresach o niższych cenach. Uwzględnienie modyfikacji zachowań 

odbiorców oddziaływać będzie również na trafność prognozy. Zastrzec należy, że prognozy 

długoterminowe zawsze obarczone są wyższym poziomem ryzyka niż prognozy średnioter-

minowe, tak więc trudność oceny wpływu przedsięwzięć oszczędnościowych wzrasta z wy-

dłużeniem horyzontu czasowego prognozy. 

Znaczącym utrudnieniem przy realizacji opracowań prognostycznych w dziedzinie planowa-

nia energetycznego dla potrzeb gminnych jest fakt narastających trudności w pozyskaniu 

wiarygodnych danych wejściowych, np. pozyskanie informacji o łącznym zużyciu energii 

elektrycznej na danym obszarze, dostępnej uprzednio u właściwych operatorów systemów 

dystrybucyjnych, obecnie wymaga agregacji danych pochodzących od kilkudziesięciu dzia-

łających na danym obszarze przedsiębiorstw obrotu. Prowadzi to do sytuacji, że nawet  

w danych publikowanych przez GUS dostrzega się uproszczenia, polegające na nie-

uwzględnianiu działalności mniejszych operatorów.  

W praktyce dla potrzeb opracowywanych gminnych projektów założeń do planów zaopa-

trzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wysoce przydatna okazała się kompi-

lacja metody scenariuszowej z metodą modelowania odbiorcy końcowego. Bilansowanie 

potrzeb energetycznych gminy wynikających z rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz 

zagospodarowania nowych terenów pod rozwój strefy usług i wytwórczości przeprowadzono 

dla dwóch okresów:  

 perspektywicznego (długoterminowego) – horyzont czasowy 15 lat (zgodnie z wymaga-

niami ustawy Prawo energetyczne), tj. do roku 2033,  

 średnioterminowego – pięcioletniego, tj. do roku 2023. 

8.2 Uwarunkowania do określenia wielkości zmian zapotrzebowania 

na nośniki energii 

8.2.1 Prognoza demograficzna 

Ruch naturalny ludności Polski na początku XXI wieku wszedł na drogę zbliżoną do obser-

wowanej w krajach zachodnich, która charakteryzuje się m.in.: spadkiem liczby urodzeń  

i małżeństw, przesuwaniem średniego wieku rodzenia i tworzenia związków (w kierunku 

starszych roczników), wzrostem liczby rozwodów i związków nieformalnych, co oznacza 

dalsze zmiany w strukturze wieku ludności. Przewiduje się więc: 

 postępujący proces starzenia się społeczeństwa, zwłaszcza w miastach, 

 zmniejszenie się udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym, 

 stopniowy spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym. 

Prowadzone przez demografów badania i analizy wskazują, że trwający od kilkunastu lat 

spadek rozrodczości jeszcze nie jest procesem zakończonym i dotyczy w coraz większym 

stopniu kolejnych roczników młodzieży. Wśród przyczyn tego zjawiska wymienia się m.in.: 

rosnący poziom wykształcenia, trudności na rynku pracy, trudne warunki społeczno-ekono-

miczne. 
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W 2014 roku opracowana została przez GUS „Prognoza ludności na lata 2014-2050”, która 

zawiera założenia i analizę przewidywanych trendów zmian w przebiegu procesów demo-

graficznych (płodności i umieralności), kierunków i rozmiarów ruchów migracyjnych defini-

tywnych oraz wyniki prognozy ludności do 2050 r. sporządzonej na podstawie przyjętych 

wariantów założeń. W ww. opracowaniu zawarto wyniki długookresowej prognozy do 

2050 r. według płci, pojedynczych roczników wieku oraz grupowania w 5-letnie i funkcjo-

nalne grupy wieku dla Polski i województw, w miastach i na terenach wiejskich. Prognoza 

ta wprowadziła korektę, według której zmiany liczby ludności do 2025 r. przebiegać będą 

dla terenów wiejskich woj. śląskiego z odmiennym trendem niż przewidywała to wcześniej-

sza prognoza (sporządzona na okres 2008-2035) – zamiast spadku o ok. 1,8% nastąpić 

może wzrost o ok. 1,2% w porównaniu do wielkości prognozowanej na rok 2015. W prze-

dziale 2025-2035 obie prognozy przewidują spadek populacji na terenach wiejskich woj. 

śląskiego, z tym że prognoza na lata 2014-2050 – około 5-krotnie łagodniejszy. Dla wsi 

analizowanego województwa, według ww. prognozy, w skali województwa nastąpi obniże-

nie liczby ludności w okresie 2016-2033 o około 1%. 

Z analizy danych GUS dotyczących rzeczywistego stanu liczby ludności w gminie Olsztyn 

w okresie 2001-2016 wynika, że wzrasta ona średnio o ok. 1% rocznie. Dla dalszych analiz 

przyjęto, że stan ludności zamieszkałej w gminie będzie się kształtował w perspektywie do-

celowej opracowania (2033 r.) w przedziale między 7,5 a 9,5 tys. osób. 

Należy nadmienić, że zmiany liczby ludności nie przekładają się wprost na rozwój budow-

nictwa mieszkaniowego – mają na to również wpływ takie czynniki jak np. postępujący pro-

ces poprawy standardu warunków mieszkaniowych i związana z tym pośrednio rosnąca 

liczba gospodarstw jednoosobowych. 

8.2.2 Rozwój zabudowy mieszkaniowej  

Parametrami decydującymi o wielkości zapotrzebowania na nowe budownictwo mieszka-

niowe są potrzeby mieszkaniowe nowych rodzin oraz zapewnienie mieszkań zastępczych 

w miejsce wyburzeń, jak również wielkość wskaźników związanych z oceną zapotrzebowa-

nia na mieszkania, określająca: 

 ilość osób przypadających na mieszkanie, 

 wielkość powierzchni użytkowej przypadającej na osobę, 

jak również stopień wyposażenia mieszkań w niezbędną infrastrukturę techniczną. 

Sukcesywne działania realizujące politykę mieszkaniową winny obejmować: 

– wspieranie budownictwa mieszkaniowego poprzez przygotowanie uzbrojonych terenów, 

politykę kredytową i politykę podatkową; 

– opracowanie odpowiedniego programu i realizację odpowiedniej skali budownictwa so-

cjalnego i czynszowego. 

Dla budownictwa mieszkaniowego w gminie przewiduje się: 

 działania zmierzające do modernizacji, restrukturyzacji i rewitalizacji istniejących zaso-

bów mieszkaniowych; 

 wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowej; 

 dogęszczanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 

Zapotrzebowanie na energię występujące przy realizacji uzupełnienia ulic zabudową „plom-

bową” redukowane będzie przez działania renowacyjne i modernizacyjne, w trakcie których 

dąży się między innymi do zminimalizowania potrzeb energetycznych. Wystąpią natomiast 



 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Olsztyn 

79 

EE
energoekspert sp. z o. o.

energia i ekologia

zmiany co do charakteru odbioru i nośnika energii, uwzględniające poprawę standardu wa-

runków mieszkaniowych. Wielkości te są trudne do określenia pod kątem sprecyzowania 

odpowiedzi na pytania w jakiej skali miejscowej i czasowej, gdzie i kiedy realizowane będą 

te zamierzenia. Związane jest to bowiem głównie z możliwościami finansowymi właścicieli 

budynków. 

Podstawą do określenia chłonności obszarów, jak również szacowanego tempa zabudowy, 

było przeprowadzenie analizy aktualnie obowiązujących dokumentów strategicznych Gminy 

Olsztyn, tj.: Studium Uwarunkowań... i obowiązujących mpzp oraz trendy rozwoju wynika-

jące z danych GUS.  

Rozwój nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowany będzie głównie jako 

koncentracja zabudowy istniejącej na terenie prawie wszystkich sołectw gminy oraz na te-

renach jeszcze nie zabudowanych.  

W poniższej tabeli zestawiono tereny przeznaczone pod rozwój zabudowy mieszkaniowej 

określone według przedstawionych powyżej materiałów. Opracowane na podstawie doku-

mentów jw. zestawienie terenów zostało konsultowane z jednostkami organizacyjnymi 

Urzędu Gminy Olsztyn. 

 
Tabela 8-1 Obszary rozwoju budownictwa mieszkaniowego 

Rejon 
Typ  

zabudowy 
Oznaczenie  

terenu 

Powierzchnia 
obszaru 

Liczba działek/ 
budynków/ 
mieszkań 

Całkowita  
powierzchnia 
mieszkalna 

ha m2 

1 2 3 4 5 6 

Biskupice mieszkaniowa MN_B.1 23,0 115 17 250 

  mieszkaniowa MN_B.2 62,6 313 46 950 

  mieszkaniowa MN_B.3 19,5 97 14 550 

  mieszkaniowa MN_B.4 3,1 15 2 250 

  mieszkaniowa MN_B.5 1,3 6 900 

  mieszkaniowa MN_B.6 2,4 12 1 800 

  mieszkaniowa MN_B.7 24,7 123 18 450 

Bukowno mieszkaniowa MN_BU.1 32,0 160 24 000 

  mieszkaniowa MN_BU.2 3,8 18 2 700 

  mieszkaniowa MN_BU.3 2,1 10 1 500 

Krasawa mieszkaniowa MN_KR.1 3,1 15 2 250 

Kusięta mieszkaniowa MN_KU.1 6,3 31 4 650 

  mieszkaniowa MN_KU.2 2,1 10 1 500 

  mieszkaniowa MN_KU.3 2,3 11 1 650 

  mieszkaniowa MN_KU.4 1,1 5 750 

  mieszkaniowa MN_KU.5 11,9 59 8 850 

Odrzykoń mieszkaniowa MN_OD.1 1,1 5 750 

  mieszkaniowa MN_OD.2 3,7 18 2 700 

  mieszkaniowa MN_OD.3 2,0 10 1 500 

Olsztyn mieszkaniowa MN_OL.1 10,7 53 7 950 

  mieszkaniowa MN_OL.2 5,8 29 4 350 

  mieszkaniowa MN_OL.3 0,8 4 600 

  mieszkaniowa MN_OL.4 4,3 21 3 150 

  mieszkaniowa MN_OL.5 2,2 10 1 500 

  mieszkaniowa MN_OL.6 5,6 27 4 050 

  mieszkaniowa MN_OL.7 0,4 2 300 
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Rejon 
Typ  

zabudowy 
Oznaczenie  

terenu 

Powierzchnia 
obszaru 

Liczba działek/ 
budynków/ 
mieszkań 

Całkowita  
powierzchnia 
mieszkalna 

ha m2 

1 2 3 4 5 6 

  mieszkaniowa MN_OL.8 1,8 9 1 350 

  mieszkaniowa MN_OL.9 11,9 59 8 850 

  mieszkaniowa MN_OL.10 15,4 96 14 400 

Przymiłowice mieszkaniowa MN_P.1 4,3 21 3 150 

  mieszkaniowa MN_P.2 2,2 11 1 650 

  mieszkaniowa MN_P.3 2,3 11 1 650 

  mieszkaniowa MN_P.4 1,1 5 750 

  mieszkaniowa MN_P.5 3,1 15 2 250 

  mieszkaniowa MN_P.6 2,0 9 1 350 

Skrajnica mieszkaniowa MN_S.1 4,4 21 3 150 

  mieszkaniowa MN_S.2 2,0 10 1 500 

  mieszkaniowa MN_S.3 1,5 7 1 050 

  mieszkaniowa MN_S.4 1,0 4 600 

Turów mieszkaniowa MN_T.1 8,3 41 6 150 

  mieszkaniowa MN_T.2 13,6 68 10 200 

  mieszkaniowa MN_T.3 17,2 86 12 900 

  mieszkaniowa MN_T.4 1,6 7 1 050 

  mieszkaniowa MN_T.5 1,8 8 1 200 

  mieszkaniowa MN_T.6 4,9 24 3 600 

Zrębice mieszkaniowa MN_Z.1 40,5 253 37 950 

  mieszkaniowa MN_Z.2 7,8 38 5 700 

  mieszkaniowa MN_Z.3 2,3 11 1 650 

  mieszkaniowa MN_Z.4 2,9 14 2 100 

 

Możliwy łączny przyrost zasobów mieszkaniowych wynikający z rezerw chłonności terenów, 

może wynieść około 2 010 budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej. 

Wg danych Banku Danych Lokalnych GUS-u wyznaczono średnie tempo przyrostu nowych 

zasobów mieszkaniowych w gminie Olsztyn (wg ilości mieszkań oddanych do użytku w la-

tach 2007-2016) na poziomie 35 mieszkań na rok w zabudowie indywidualnej – jednoro-

dzinnej. 

Utrzymanie takiego tempa rozwoju przełoży się na oddanie do użytku ok. 525 mieszkań  

w okresie 2018-2033, wykorzystując ok. 26% rezerw terenowych pod zabudowę mieszka-

niową. Założono, że takie tempo odzwierciedlać będzie wariant zrównoważony rozwoju 

gminy. 

Analizując dynamikę zmian ilości mieszkań oddawanych do użytku w ostatnich latach przy-

jęto w wariancie optymistycznym, że możliwe przyspieszenie rozwoju zabudowy mieszka-

niowej nie przekroczy 15% wzrostu w stosunku do wariantu zrównoważonego, osiągając 

wielkość ok. 600 mieszkań w okresie docelowym. Należy brać również pod uwagę możli-

wość wystąpienia spowolnienia tempa realizacji zabudowy mieszkaniowej, które oceniono 

na poziomie ok. 3/4 w stosunku do wariantu zrównoważonego, co przełoży się na około 400 

nowych mieszkań do 2033 roku w wariancie stagnacyjnym. Decydującym o tempie rozwoju 

budownictwa mieszkaniowego będzie popyt na mieszkania wynikający z możliwości finan-

sowych mieszkańców/inwestorów. 
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Duża rezerwa terenowa przewidywana pod budownictwo mieszkaniowe stanowi o trudności 

we wskazaniu, które obszary i w jakim stopniu będą zagospodarowywane w analizowanym 

przedziale czasowym. Z uwagi na fakt, że z terenami zabudowy mieszkaniowej ściśle zwią-

zana jest sfera tzw. usług bezpośrednich takich jak: usługi handlu detalicznego, zakwatero-

wania, gastronomii lub tp., przy prowadzeniu analiz związanych z zapotrzebowaniem na 

nośniki energii potrzeby tej grupy usług uwzględniono przy bilansowaniu potrzeb budownic-

twa mieszkaniowego. 

8.2.3 Rozwój zabudowy strefy usług i wytwórczości 

Rozwój sektora usługowo-produkcyjnego realizowany będzie wielokierunkowo i obejmować 

będzie między innymi: przyrost funkcji rekreacyjnych i turystycznych, stworzenie warunków 

przestrzennych dla rozwoju funkcji gospodarczych (szczególnie w rejonie Turowa), wła-

ściwe zagospodarowanie rejonu rynku i podnóża Góry Zamkowej i racjonalną rozbudowę 

układu drogowego, w tym dla obsługi nowych terenów rozwojowych. Szeroko rozumiana 

zabudowa usługowa obejmuje m.in. obiekty: handlowe, użyteczności publicznej (szkolnic-

two, służba zdrowia, kultura), hotele, obiekty sportu i rekreacji itp. 

Największe tereny związane z rozwojem działalności gospodarczej zlokalizowane są w pół-

nocno-wschodniej części gminy – w sołectwach: Turów, Bukowno, Przymiłowice i Zrębice I. 

Obszary ze wskazaniem na możliwy rozwój funkcji usługowej rozmieszczone są głównie  

w stolicy gminy – w Olsztynie. Również na terenie sołectwa Olsztyn zlokalizowany jest teren 

usług sportu i turystyki UST_OL.5 przewidziany pod inwestycję pn. „Termy Jurajskie”. 

Zestawienie obszarów strefy przemysłu, usługowo-produkcyjnej i usługowej przedstawiono 

w poniższej tabeli. 

 
Tabela 8-2 Tereny rozwoju strefy usług i przemysłu 

Rejon 
Typ  

zabudowy 

Oznaczenie 

terenu 

Powierzchnia  

obszaru [ha] 

Prognozowany stan  
zagospodarowania 

do 2023 2024-2033 

1 2 3 4 5 6 

Biskupice usług sportu i turystyki UST_B.1 7,75 10% 20% 

  przemysłowo-usługowa PU_B.1 5,84 20% 30% 

Bukowno usług sportu i turystyki UST_BU.1 1,00 25% 75% 

  przemysłowo-usługowa PU_BU.1 10,31 10% 20% 

Kusięta usług sportu i turystyki UST_KU.1 2,48 20% 40% 

Olsztyn usługowa U_OL.1 1,21 50% 50% 

  usługowa U_OL.2 0,87 100% - 

  usługowa U_OL.3 0,48 - 100% 

  usługowa U_OL.4 0,43 100% - 

  usług sportu i turystyki UST_OL.1 0,86 100% - 

  usług sportu i turystyki UST_OL.2 1,38 30% 70% 

  usług kultury i turystyki UST_OL.3 0,58 - 100% 

  usług sportu i turystyki UST_OL.4 1,93 30% 50% 

  
usług sportu i turystyki 

(„Termy Jurajskie”) 
UST_OL.5 9,68 25% 50% 

  usług sportu i turystyki UST_OL.6 0,48 - 100% 

  przemysłowo-usługowa PU_OL.1 2,58 - 50% 

  przemysłowo-usługowa PU_OL.2 0,84 - 100% 

  przemysłowo-usługowa PU_OL.3 0,51 100% - 
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Rejon 
Typ  

zabudowy 

Oznaczenie 

terenu 

Powierzchnia  

obszaru [ha] 

Prognozowany stan  
zagospodarowania 

do 2023 2024-2033 

1 2 3 4 5 6 

Przymiłowice usług sportu i turystyki UST_P.1 7,86 25% 50% 

  przemysłowo-usługowa PU_P.1 7,07 25% 50% 

Turów przemysłowo-usługowa PU_T.1 20,38 10% 20% 

  przemysłowo-usługowa PU_T.2 0,45 - 100% 

  przemysłowa P_T.1 0,54 100% - 

  przemysłowa P_T.2 1,44 35% 65% 

Zrębice usług sportu i turystyki UST_Z.1 3,36 25% 50% 

  usług sportu i turystyki UST_Z.2 1,14 50% 50% 

  usług sportu i turystyki UST_Z.3 1,76 25% 50% 

  przemysłowo-usługowa PU_Z.1 11,56 10% 20% 

  przemysłowo-usługowa PU_Z.2 2,50 20% 40% 

  przemysłowo-usługowa PU_Z.3 1,47 35% 35% 

 

Dokładniejsze określenie czasu zagospodarowania terenu, rodzaju zabudowy i charakteru 

działalności oraz związane z tym sprecyzowanie wielkości zapotrzebowania na energię, bę-

dzie zależne od decyzji inwestorów i uzależnione od przyszłej sytuacji w gospodarce.  

W związku z powyższym zakłada się, że w wariancie zrównoważonym realny stopień tempa 

przyrostu zabudowy strefy usługowo-produkcyjnej, będzie kształtował się w skali gminy 

średnio na poziomie 1/3 sumy maksymalnego rozwoju przewidywanego w analizowanym 

okresie – przedstawionego powyżej. 

Lokalizacja obszarów nowej zabudowy mieszkaniowej oraz strefy usług i wytwórczości za-

znaczona jest na mapie w części graficznej opracowania. 

8.3 Potrzeby energetyczne dla nowych obszarów rozwoju 

Dla przedstawionych powyżej kierunków rozwoju zabudowy mieszkaniowej oraz rozwoju 

usług i przemysłu na obszarze gminy przyjęto wskaźniki, które pozwoliły na określenie 

przedstawionych poniżej potrzeb energetycznych. Zakłada się, że lokalizowana na przed-

miotowym obszarze zabudowa zarówno mieszkaniowa, jak i obiektów użyteczności publicz-

nej, będzie realizowana zgodnie z tendencjami w zakresie rozwoju technologii energoosz-

czędnych. 

Dla zobrazowania skali zmian, jakie winny nastąpić w najbliższych latach, poniżej zesta-

wiono wybrane kryteria izolacyjności przegród zewnętrznych, porównując stan według prze-

pisów dotychczasowych i wprowadzonych do obowiązywania. 

 
Tabela 8-3 Przykładowe zmiany współczynnika przenikania ciepła  

L.p. Rodzaj przegrody 

Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/m2 K] 

do 
31.12.2013 

od 
01.01.2014 

od 
01.01.2017 

od 
01.01.2021* 

1 Ściany zewnętrzne 0,30 0,25 0,23 0,20 

2 
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrze-
wanymi poddaszami lub nad przejazdami 

0,25 0,20 0,18 0,15 

3 
Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewa-
nymi i zamkniętymi przestrzeniami podpod-
łogowymi 

0,45/0,8 0,25 0,25 0,25 



 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Olsztyn 

83 

EE
energoekspert sp. z o. o.

energia i ekologia

L.p. Rodzaj przegrody 

Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/m2 K] 

do 
31.12.2013 

od 
01.01.2014 

od 
01.01.2017 

od 
01.01.2021* 

4 
Okna, drzwi balkonowe, powierzchnie prze-
zroczyste nieotwieralne 

1,8/1,7 1,3 1,1 0,9 

5 Okna połaciowe 1,8 1,5 1,3 1,1 

Wartość współczynnika określona dla temperatury obliczeniowej ogrzewanego pomieszczenia ti ≥ 16oC, 
* - dla budynków zajmowanych przez władze publiczne i będących ich własnością od 01.01.2019 r. 

 

W celu zbilansowania potrzeb energetycznych gminy wynikłych z zagospodarowania no-

wych terenów przyjęto następujące założenia: 

 określenie potrzeb energetycznych dla pełnej chłonności wytypowanych obszarów roz-

woju, 

 oraz w rozbiciu na okresy przewidywanej realizacji: 

– do 2023 roku, 

– na lata 2024 do 2033 – okres docelowy. 

Do analizy bilansu przyrostu zapotrzebowania na ciepło przyjęto następujące szacunkowe 

założenia: 

 Średnia powierzchnia użytkowa (ogrzewana) mieszkania – 150 m2 – dla budynku jedno-

rodzinnego; 

 Nowe budownictwo będzie realizowane jako energooszczędne spełniające wymagania 

ujęte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 

1422) – wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania mocy cieplnej na ogrzewaną po-

wierzchnię użytkową mieszkania: 

– 60 W/m2 – do roku 2020, 

– 50 W/m2 – od roku 2021; 

 Zapotrzebowanie mocy cieplnej i roczne zużycie energii dla potrzeb przygotowania cie-

płej wody użytkowej (c.w.u.) wyliczono w oparciu o PN-92/B-01706 - Instalacje wodocią-

gowe; 

 Dla zabudowy strefy usług i wytwórczości przyjęto uśredniony wskaźnik zapotrzebowania 

mocy cieplnej na poziomie 150 kW/ha, a w przypadku terenów sportowo-turystyczno-

rekreacyjnych – średnio 50 kW/ha. 

 

Wielkości zapotrzebowania na gaz ziemny wyznaczono: 

 Dla budownictwa mieszkaniowego z uwzględnieniem wykorzystania gazu dla pokrycia 

potrzeb grzewczych oraz dodatkowo na potrzeby gotowania i wytworzenia c.w.u., 

  Dla strefy usług i przemysłu – wyłącznie na pokrycie potrzeb grzewczych. 

 

Wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną wyznaczono przy następujących zało-

żeniach: 

 dla budownictwa mieszkaniowego określono dwa warianty: 

– minimalny – przy wykorzystaniu potrzeb na oświetlenie i korzystanie ze sprzętu gospo-

darstwa domowego; 



 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Olsztyn 

84 

– maksymalny, gdzie dodatkowo energia elektryczna wykorzystywana jest przez 50% od-

biorców dla wytwarzania c.w.u. 

 Wskaźniki zapotrzebowania na energię elektryczną dla zabudowy mieszkaniowej przy-

jęto zgodnie z normą N SEP-E-002 na 1 mieszkanie na poziomie: 

– 12,5 kW na pokrycie potrzeb na oświetlenie i sprzęt gospodarstwa domowego, 

– 30,0 kW na pokrycie potrzeb na oświetlenie i sprzęt gospodarstwa domowego oraz wy-

tworzenie ciepłej wody użytkowej. 

 Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla strefy usług i przemysłu wyznaczono wskaź-

nikowo wg przewidywanej powierzchni zagospodarowywanego obszaru i potencjalnego 

charakteru odbioru w zakresie 50÷200 kW/ha. 

 

Prognozowane wielkości są wielkościami szczytowego zapotrzebowania na wszystkie no-

śniki energii liczone u odbiorcy – bez uwzględniania współczynników jednoczesności. 

Wielkości sumaryczne potrzeb energetycznych nowych odbiorców w skali całej gminy (bez 

uwzględnienia współczynników jednoczesności), z wyszczególnieniem głównych grup od-

biorców przedstawiono w tabelach poniżej: 

 
Tabela 8-4 Potrzeby energetyczne dla obszarów rozwoju – dla pełnej chłonności terenów 

Charakter  
odbiorcy 

Ilość odbiorców 
(mieszkań) 

Zapotrzebowanie na 
Zapotrzebowanie na  
energię elektryczną 

ciepło gaz ziemny min max 

MW m3/h kW kW 

Budownictwo 
mieszkaniowe 

2 010 15,7 ~2 420 ~25 090 ~42 650 

Strefa usług  
i przemysłu 

- 12,3 ~1 475 ~12 435 

 
Tabela 8-5 Zestawienie zbiorcze potrzeb energetycznych perspektywy średnio i długoterminowej  

(do roku 2033) dla wariantu zrównoważonego 

Okres 
rozwoju 

Zapotrzebowanie 
ciepła  
[ MW ] 

Zapotrzebowanie 
na gaz ziemny 

[ m3/h ] 

Zapotrzebowanie na energię elek-
tryczną dla nowych odbiorców 

[ kW ] 

dla nowych zasobów budownictwa mieszkaniowego 

 - - min max (50% c.w.u.) 

do 2023 1,42 216 1 890 3 210 

2024-2033 2,65 413 3 950 6 715 

Sumarycznie do 2033 4,07 629 4 840 9 925 

dla nowych obszarów rozwoju strefy usług i przemysłu 

do 2023 0,73 88 765 

2024-2033 1,28 154 1 300 

Sumarycznie do 2033 2,01 242 2 065 

 

Szczegółowe zestawienie oszacowanych potrzeb energetycznych wytypowanych obszarów 

rozwoju zabudowy z uwzględnieniem rozkładu tego zapotrzebowania w analizowanych prze-

działach czasowych, tj. do roku 2023 i 2033 przedstawiono w załączniku do opracowania.  
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Przedstawione powyżej wielkości potrzeb energetycznych określają potrzeby u odbiorcy,  

w wariacie zrównoważonym, przewidywanym do pojawienia się na terenie gminy w analizo-

wanym okresie. 

Na potrzeby określenia przyszłościowego bilansu zapotrzebowania na nośniki energii dla 

gminy na poziomie źródłowym przyjęto, na podstawie zaobserwowanych tendencji jej roz-

woju i uwarunkowań zewnętrznych mogących mieć wpływ na ten rozwój, zdefiniowane po-

niżej trzy warianty rozwoju, uwzględniające między innymi wcześniej przedstawione wa-

rianty tempa rozwoju zabudowy mieszkaniowej i zróżnicowane tempo rozwoju strefy aktyw-

ności gospodarczej. Tak przyjęte warianty obejmować będą: 

 wariant optymistyczny – oddanie 600 mieszkań w okresie docelowym oraz przyśpie-

szenie tempa rozwoju strefy usług i przemysłu o 25% w stosunku do przyjętego jak dla 

wariantu zrównoważonego; 

 wariant zrównoważony – utrzymanie średniego tempa rozwoju zabudowy mieszkanio-

wej z poziomu ostatnich lat, tj. 525 mieszkań w okresie docelowym oraz określonym  

w rozdziale 8.2.3. tempie przyrostu zabudowy strefy usług i wytwórczości; 

 wariant stagnacyjny – przyjęto, że w stosunku do wariantu zrównoważonego rozwój 

zabudowy mieszkaniowej będzie na poziomie 75% (ok. 400 mieszkań), a usługowej  

i wytwórczej na poziomie 25% wariantu zrównoważonego. 

W kolejnych rozdziałach przedstawiono wyniki przeprowadzonych analiz, w których uwzglę-

dniono też wskazania dotyczące kierunków wykorzystania poszczególnych nośników dla 

pokrycia potrzeb grzewczych oraz określono efekty zmiany zapotrzebowania wynikające  

z działań termomodernizacyjnych i zmiany sposobu zaopatrzenia w ciepło.  

8.4 Zakres przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło 

8.4.1 Bilans przyszłościowy zapotrzebowania na ciepło 

Przyszłościowy bilans zapotrzebowania gminy na ciepło przeprowadzono przy uwzględnie-

niu przyjętych w powyższych podrozdziałach: 

 potrzeb cieplnych nowych odbiorców z terenu gminy dla wcześniej zdefiniowanych 

wariantów rozwoju,  

 przewidywanego tempa przyrostu zabudowy w wytypowanych okresach, 

oraz 

 pozostawieniu bez zmian charakteru istniejącej zabudowy, 

 przyjęciu, że działania termomodernizacyjne będą prowadzone w sposób ciągły,  

a ich skala oszacowana została: dla wariantu zrównoważonego na 0,6% średnio-

rocznie do roku 2023 i 0,4% w skali roku w okresie 2024-2033; dla wariantu 

optymistycznego na 0,7% średniorocznie do roku 2023 i 0,5% w skali roku w okresie 

2024-2033; dla wariantu stagnacji na 0,4% średniorocznie do roku 2023 i 0,2%  

w skali roku w okresie 2024-2033, 

 uwzględnieniu ubytku zasobów mieszkaniowych na poziomie 5 mieszkań rocznie. 

Poniżej przedstawiono zestawienia bilansowe dla założonych wariantów rozwoju – zrówno-

ważonego, optymistycznego i stagnacyjnego uwzględniając zarówno przyjętą dynamikę 

rozbudowy nowych obszarów rozwoju, jak również zróżnicowane tempo zmian dla obiektów 
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istniejących (np. tempo działań termomodernizacyjnych czy realizacji planów rozwoju pod-

miotów gospodarczych). W poniższych zestawieniach przedstawiono wielkości zapotrzebo-

wania ciepła dla głównych grup odbiorców w przyjętych okresach rozwoju gminy. 

 
 
Wariant zrównoważony 

 
Tabela 8-6 Przyszłościowy bilans cieplny gminy [MW] – wariant zrównoważony 

Charakter  
zabudowy 

Wyszczególnienie do 2023 2024-2033 

Budownictwo 

mieszkaniowe 

stan na początku okresu 28,5 28,8 

spadek w wyniku ubytków i działań termomodernizacyjnych 1,1 1,7 

przyrost związany z nowym budownictwem 1,4 2,6 

stan na koniec okresu 28,8 29,7 

Strefa usług 

i wytwórczości 

stan na początku okresu 5,0 5,5 

spadek w wyniku ubytków i działań termomodernizacyjnych 0,2 0,4 

przyrost związany z rozwojem 0,7 1,3 

stan na koniec okresu 5,5 6,4 

Gmina  

Olsztyn 

stan na początku okresu 33,5 34,3 

spadek w wyniku ubytków i działań termomodernizacyjnych 1,3 2,1 

przyrost związany z rozwojem gminy 2,1 3,9 

stan na koniec okresu 34,3 36,1 

zmiana w stosunku do stanu z 2016 r. 2,5% 8,1% 

 

Na terenie gminy Olsztyn, zgodnie z badaniem ankietowym przeprowadzonym na potrzeby 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na reprezentatywnej próbie budynków mieszkalnych na-

leżących do osób prywatnych (PGN, rozdz. 3.2.1.), działania termomodernizacyjne prowa-

dzone przez mieszkańców gminy można określić jako stosunkowo zaawansowane, nie ma-

jące wielkiego wpływu na dalsze obniżenie zapotrzebowania na ciepło w istniejącym bu-

downictwie mieszkaniowym – prowadzone przyszłe działania termomodernizacyjne nie 

zrównoważą w znacznym stopniu potrzeb planowanego nowego budownictwa. Uwzględ-

niono również zmniejszanie się zapotrzebowania ciepła w wyniku ubytku zasobów – starych 

budynków. Szacuje się, że do roku 2033 może nastąpić wzrost zapotrzebowania ciepła  

w zabudowie mieszkaniowej w stosunku do stanu obecnego o ok. 4,5%. Sumarycznie  

w wariancie zrównoważonym szacuje się, że do roku 2033 może nastąpić wzrost zapotrze-

bowania mocy cieplnej na poziomie 8% w stosunku do stanu obecnego.  

 
Wariant optymistyczny 

 
Tabela 8-7 Przyszłościowy bilans cieplny gminy [MW] – wariant optymistyczny 

Charakter  
zabudowy 

Wyszczególnienie do 2023 2024-2033 

Budownictwo 

mieszkaniowe 

stan na początku okresu 28,5 28,8 

spadek w wyniku ubytków i działań termomodernizacyjnych 1,3 1,9 

przyrost związany z nowym budownictwem 1,6 3,0 
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Charakter  
zabudowy 

Wyszczególnienie do 2023 2024-2033 

stan na koniec okresu 28,8 29,9 

Strefa usług 

i wytwórczości 

stan na początku okresu 5,0 5,7 

spadek w wyniku ubytków i działań termomodernizacyjnych 0,2 0,3 

przyrost związany z rozwojem  0,9 1,6 

stan na koniec okresu 5,7 7,0 

Gmina  

Olsztyn 

stan na początku okresu 33,5 34,5 

spadek w wyniku ubytków i działań termomodernizacyjnych 1,5 2,2 

przyrost związany z rozwojem gminy 2,5 4,6 

stan na koniec okresu 34,5 36,9 

zmiana w stosunku do stanu z 2016 r. [%] 3,2% 10,4% 

 

W wariancie optymistycznym założono, że równolegle ze zwiększoną intensywnością reali-

zacji inwestycji w zakresie budowy nowych obiektów zarówno w sferze zabudowy mieszka-

niowej, jak i szeroko rozumianej sferze usług i wytwórczości, zwiększone będzie również 

tempo działań zmierzających do obniżenia potrzeb energetycznych obiektów – termomo-

dernizacja. 

W konsekwencji ww. skomasowanych działań nastąpi w perspektywie roku 2023 wzrost za-

potrzebowania ciepła w zabudowie mieszkaniowej w stosunku do stanu obecnego o ok. 5%. 

Natomiast sumarycznie w wariancie optymistycznym szacuje się, że do roku 2033 może 

nastąpić wzrost zapotrzebowania mocy cieplnej na poziomie 10% w stosunku do stanu 

obecnego. 

 
Wariant stagnacyjny 

 
Tabela 8-8 Przyszłościowy bilans cieplny gminy [MW] – wariant stagnacyjny 

Charakter  
zabudowy 

Wyszczególnienie do 2023 2024-2033 

Budownictwo 

mieszkaniowe 

stan na początku okresu 28,5 28,7 

spadek w wyniku ubytków i działań termomodernizacyjnych 0,9 1,1 

przyrost związany z nowym budownictwem 1,1 2,0 

stan na koniec okresu 28,7 29,6 

Strefa usług 

i wytwórczości 

stan na początku okresu 5,0 5,0 

spadek w wyniku ubytków i działań termomodernizacyjnych 0,2 0,4 

przyrost związany z rozwojem 0,2 0,3 

stan na koniec okresu 5,0 4,9 

Gmina  

Olsztyn 

stan na początku okresu 33,5 33,7 

spadek w wyniku ubytków i działań termomodernizacyjnych 1,1 1,5 

przyrost związany z rozwojem gminy 1,3 2,3 

stan na koniec okresu 33,7 34,5 

zmiana w stosunku do stanu z 2016 r. [%] 0,6% 3,1% 
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Sumarycznie w wariancie stagnacyjnym szacuje się, że w okresie do 2033 roku wielkość 

zapotrzebowania na ciepło może się nieznacznie zwiększyć – o ok. 3% do 2033 r., przy 

stagnacji wielkości zapotrzebowania ciepła do roku 2023. 

Obrazowo skalę zmian zapotrzebowania na ciepło, jakie potencjalnie mogą wystąpić w ana-

lizowanym okresie, przedstawiono zbiorczo na poniższym wykresie. 

 
Wykres 8-1 Prognoza zmian zapotrzebowania na ciepło dla gminy Olsztyn 

 
 

8.4.2 Prognoza zmian w strukturze zapotrzebowania na ciepło 

Oprócz przyrostu zapotrzebowania ciepła wynikającego z rozwoju gminy i pojawiania się 

nowych odbiorców, w rozpatrywanym okresie wystąpią również zjawiska zmiany struktury 

pokrycia zapotrzebowania na ciepło w istniejącej zabudowie. Gmina winna w dalszym ciągu 

dążyć do likwidacji przestarzałych i niskosprawnych ogrzewań bazujących na spalaniu wę-

gla kamiennego (szczególnie ogrzewań piecowych) i zamianie ich na rzecz: 

 paliw niskoemisyjnych (gaz ziemny, olej opałowy, gaz płynny, węgiel wysokiej jakości 

spalany w kotłach niskoemisyjnych najnowszej generacji); 

 źródeł energii odnawialnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa); 

 energii elektrycznej. 

Obecne zapotrzebowanie mocy cieplnej pokrywane przez ogrzewania węglowe w poszcze-

gólnych grupach odbiorców kształtuje się następująco: 

 budownictwo mieszkaniowe  - 18,9 MW; 

 usługi komercyjne i przemysł -   1,7 MW. 

W grupie ogrzewań węglowych jw. powinny zajść zmiany sposobu ogrzewania. 

W świetle powyższego jako odbiorców, dla których powinna nastąpić zmiana sposobu 

ogrzewania należy praktycznie wymienić wyłącznie zabudowę mieszkaniową. Realnie, bio-

rąc pod uwagę fakt, że wśród zidentyfikowanych rozwiązań wykorzystujących ogrzewanie 

węglowe, szczególnie w zabudowie indywidualnej jednorodzinnej, część (trudną do jedno-

znacznego określenia) stanowią już rozwiązania węglowe niskoemisyjne, można przyjąć, 

że potencjalna wielkość mocy cieplnej, która podlegać będzie zastąpieniu przez podane 

powyżej sposoby zaopatrzenia w ciepło w związku z likwidacją przestarzałych ogrzewań 
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węglowych, będzie się wahała w granicach 60% powyżej podanej wartości – to jest około 

13 MW. 

8.4.3 Możliwości pokrycia przyszłego zapotrzebowania na ciepło  

Wielkość mocy cieplnej wytypowana do zmiany sposobu zaopatrzenia w ciepło (nieefek-

tywne ogrzewania węglowe jw.) wynosi ogółem około 13 MW. Z czego ok. połowę (tj. 7 MW) 

przewiduje się do modernizacji w perspektywie 2033 r. Natomiast przyrost potrzeb cieplnych 

w perspektywie roku 2033, wskutek rozwoju gminy (na wszystkich wytypowanych nowych 

terenach rozwoju) w wariancie zrównoważonym szacuje się na około 6 MW. Całkowitą moc 

cieplną do rozdysponowania na poszczególne nośniki energii, tj.: użytkowany „ekologicznie” 

węgiel kamienny, inne paliwo (gaz na terenie, na którym jest dostępny, olej opałowy, gaz 

płynny, biomasa, pompy ciepła i wspomagająco do przygotowania c.w.u. kolektory sło-

neczne) oraz energię elektryczną, do roku 2033 oszacowano więc na około 13 MW (7 MW 

+ 6 MW).  

Biorąc pod uwagę opisane w rozdziale 7 relacje cen nośników energii należy liczyć się  

z faktem, że znaczna ilość energii cieplnej (określona wg powyższych szacunków) produ-

kowana będzie nadal na bazie węgla przy założeniu jego efektywnego i ekologicznego użyt-

kowania. Osiągnięcie ww. wskaźników zmian sposobu ogrzewania możliwe jest przy zało-

żeniu wydatnego zaangażowania władz samorządowych w proces propagowania i wspo-

magania procesów modernizacji.  

W celu ujęcia rozbudowy sieci gazowniczych oraz uzbrojenia terenu przeznaczonego pod 

nowe budownictwo w planach rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych, po uchwaleniu 

„Projektu Założeń...”, Gmina powinna sukcesywnie koordynować umieszczanie stosownych 

zadań w planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Przystąpienie przedsiębiorstw 

energetycznych do koniecznych działań inwestycyjnych na terenach przeznaczonych pod 

nowe budownictwo wymaga współdziałania z władzami gminnymi pod kątem przygotowania 

miejscowych planów zagospodarowania z uwzględnieniem zarezerwowania lokalizacji tras 

prowadzenia sieci i sprecyzowania potrzeb docelowych dla danego terenu. W przypadku 

odbiorców zlokalizowanych w takich odległościach od systemu gazowniczego, że nieopła-

calna jest rozbudowa sieci dla ich obsługi, należy stosować rozwiązania indywidualne (głów-

nie gaz płynny, olej opałowy, energię elektryczną, drewno, dobrej jakości węgiel spalany  

w kotłach niskoemisyjnych oraz odnawialne źródła energii). 

Mając na uwadze ocenę istniejącego stanu zaopatrzenia obszaru gminy w ciepło należy 

stwierdzić, że: 

 istotnym jest kontynuowanie realizacji działań w kierunku likwidacji niskiej emisji  

w gminie, w szczególności poprzez system dotacji na wymianę dotychczasowego 

systemu ogrzewania budynków/lokali lub budowę ekologicznych instalacji 

grzewczych; 

 w przypadku nowego budownictwa – akceptować w procesie poprzedzającym 

budowę tylko niskoemisyjne źródła ciepła, tj.: kotłownie opalane gazem sieciowym, 

gazem płynnym, olejem opałowym, drewnem, dobrej jakości węglem spalanym  

w nowoczesnych wysokosprawnych kotłach, ogrzewanie elektryczne i pompy ciepła 

oraz kolektory słoneczne jako wspomaganie w wytwarzaniu ciepłej wody użytkowej; 

 należy kontynuować przedsięwzięcia związane z modernizacją i rozbudową systemu 

dystrybucyjnego gazu ziemnego w mieście, tak aby w przyszłości dawały one 
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możliwość zaopatrzenia prognozowanych odbiorców, przy założeniu 

samofinansowania się sektora energetycznego; 

 każdorazowo dla nowego odbiorcy o zapotrzebowaniu mocy cieplnej ≥50 kW 

zlokalizowanego w obrębie oddziaływania systemu gazowniczego rozważyć należy 

podłączenie go do tego systemu lub przeprowadzić analizę uzasadniającą 

opłacalność innego rozwiązania. 

8.5 Prognoza zmian zapotrzebowania na gaz ziemny 

Dla oszacowania tempa przyrostu zapotrzebowania i jego zakresu na poziomie źródłowym 

w poniższej tabeli przedstawiono zapotrzebowanie szczytowe gazu sieciowego dla wariantu 

zrównoważonego, optymistycznego i pełnej chłonności terenów rozwoju. Do wyliczenia 

orientacyjnych wielkości zapotrzebowania szczytowego na gaz ziemny przyjęto szczytowe 

potrzeby uwzględniające wykorzystanie paliwa gazowego na cele c.o. i przygotowania 

c.w.u. (w przypadku budownictwa mieszkaniowego) dla wszystkich terenów przewidywa-

nych pod zabudowę. 

 
Tabela 8-9 Przyrost zapotrzebowania gazu sieciowego dla nowych odbiorców [m3/h] 

Rodzaj  
zabudowy  

Wariant zrównoważony Wariant optymistyczny Pełna 
chłonność 

terenu 
do 2023 2024÷2033 

Łącznie 
do 2033 

do 2023 2024÷2033 
Łącznie 
do 2033 

Budownictwo 
mieszkaniowe 

216 414 630 250 470 720 2 420 

Usługi 
i przemysł 

90 155 245 110 190 300 1 475 

 

Maksymalny możliwy przyrost zapotrzebowania na gaz ziemny w gminie wg przedstawio-

nych wyżej założeń wyniósłby dla całości potrzeb w perspektywie 2032 r. około 1 020 m3/h 

(wariant optymistyczny, szczytowo, bez zapotrzebowania na cele technologiczne i bez 

uwzględnienia współczynników jednoczesności odbioru). Lokalizacja nowych odbiorów 

związana będzie ściśle z warunkami, które w znacznym stopniu zostaną określone przez 

przyszłych inwestorów. Należy zaznaczyć, że część ww. określonego przyrostu zapotrze-

bowania na gaz ziemny występuje na terenach jeszcze nie zgazyfikowanych. W zestawieniu 

nie uwzględniono mogących wystąpić spadków zużycia przez odbiorców istniejących. 

Natomiast określenie zapotrzebowania na gaz sieciowy na cele technologiczne nie jest moż-

liwe bez znajomości rodzaju zabudowy i charakteru przyszłej produkcji. Informacja o takich 

potencjalnych odbiorcach pojawi się w momencie występowania inwestorów: o decyzję  

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz do przedsiębiorstwa gazowniczego 

o warunki przyłączenia.  

System gazowniczy na terenie gminy Olsztyn, w opinii Polskiej Spółki Gazownictwa sp.  

z o.o., będącej Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce, jest  

w dobrym stanie technicznym i może być źródłem gazu dla potencjalnych odbiorców.  

Odrębnym zagadnieniem jest ocena wielkości zapotrzebowania gazu ziemnego w przy-

padku podjęcia decyzji przez przedsiębiorstwa o budowie źródeł wytwarzania energii lub ich 

głębokiej modernizacji z wykorzystaniem jako paliwa gazu ziemnego sieciowego. Dotyczy 

to również możliwości pojawienia się nowego wytwórcy energii, chcącego bazować na gazie 
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ziemnym. Wzrost zapotrzebowania na gaz, wynikający z planów rozbudowy ww. źródeł, wi-

nien być przedmiotem niezależnych uzgodnień warunków zasilania pomiędzy zaintereso-

wanym podmiotem a operatorem sieci. 

8.6 Prognoza zmian zapotrzebowania na energię elektryczną  

Instalacje elektryczne powinny zapewniać w długotrwałym horyzoncie czasowym ich użyt-

kowania dostawę mocy na poziomie zabezpieczającym potrzeby odbiorców zlokalizowa-

nych na zasilanym obszarze. Z tego założenia wynika, że należy zapewnić co najmniej: 

 niezawodną dostawę energii elektrycznej o właściwych parametrach technicznych  

i jakościowych, 

 bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych, w tym właściwą ochronę przed pora-

żeniem elektrycznym, przetężeniami grożącymi zużywaniem się instalacji, pożarem, 

przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, a także innymi zagrożeniami, 

 ochronę ludzi i środowiska przed emitowaniem pola magnetycznego, hałasu i tempera-

tury o wartościach i natężeniach większych od dopuszczalnych wielkości granicznych. 

Odrębnym problemem jest ustalenie indywidualnego zapotrzebowania dla poszczególnych 

obiektów. W chwili obecnej nie ma bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych jedno-

znacznie normujących metodologię wyznaczania szczytowych obciążeń poszczególnych 

elementów sieci. W szczególności problem dotyczy wielkości współczynników jednoczesno-

ści, przyjmowanych w szerokim zakresie rozbieżności.  

Wielkość zmian zapotrzebowania na energię elektryczną na poziomie źródłowym wyzna-

czono przyjmując założenie, że podstawowe zapotrzebowanie dla odbiorców pozaprzemy-

słowych to: oświetlenie, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt elektroniczny i ewentualnie 

wytwarzanie c.w.u. Wzrastać może zapotrzebowanie na energię elektryczną dla celów 

grzewczych, szczególnie w zabudowie wielorodzinnej, gdzie dotychczas wykorzystywane 

było ogrzewanie piecowe, lecz z jednej strony jest to element stanowiący tylko ok. 1% za-

potrzebowania na energię cieplną, a z drugiej praktycznie nie stanowi o zwiększeniu zapo-

trzebowania na moc zainstalowaną u odbiorcy korzystającego już z energii elektrycznej dla 

wytwarzania c.w.u. Składniki infrastruktury elektroenergetycznej zapewniającej dostawę 

energii elektrycznej do zabudowy mieszkaniowej winny zatem charakteryzować się takimi 

właściwościami technicznymi, aby ich użytkownicy mogli korzystać z posiadanych urządzeń 

gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, teletechnicznego i innego zarówno teraz, jak  

i przez okres co najmniej 25 do 30 najbliższych lat, tj. winny być tak zwymiarowane i wyko-

nane, aby były w stanie sprostać nowym wymaganiom wynikającym ze zmian w wyposaże-

niu mieszkań w urządzenia elektryczne i zmian stylu życia mieszkańców. W warunkach 

przeprowadzanej na skalę ogólnoeuropejską transformacji zasad dostawy dóbr energetycz-

nych do warunków rynkowych, opracowano normę N SEP-E-002 „Instalacje elektryczne  

w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy pla-

nowania”. Celem ustaleń wymienionej normy jest zapewnienie technicznej poprawności wy-

konania instalacji oraz jej pożądanych walorów użytkowych w dłuższym horyzoncie czaso-

wym, równym przewidywanemu okresowi jej eksploatacji. Określenia przyrostu szczyto-

wego zapotrzebowania mocy dla zabudowy mieszkaniowej na poziomie źródłowym, doko-

nano przyjmując wskaźniki zapotrzebowania mocy stosownie do ustaleń wymienionej 

normy. Odrębnym problemem był dobór wartości tzw. współczynników jednoczesności.  
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W niniejszym opracowaniu zakres wzrostu zapotrzebowania na szczytową moc elektryczną 

w budownictwie mieszkaniowym określono dla wariantów: 

 minimalnego – gdzie energia zużywana jest wyłącznie na potrzeby oświetlenia oraz 

sprzętu gospodarstwa domowego, RTV, teletechnicznego itp. ; 

 maksymalnego – gdzie dodatkowo 50% odbiorców korzysta z tego nośnika energii 

dla potrzeb wytwarzania c.w.u. 

Wielkości zapotrzebowania szczytowej mocy elektrycznej przez potencjalnych nowych in-

westorów z zakresu usług i wytwórczości oszacowane są wskaźnikowo i winny być skory-

gowane w chwili, kiedy możliwe będzie określenie struktury działalności takich firm. Dla tej 

grupy odbiorców współczynnik jednoczesności przyjmuje się również zgodnie z normą jw. 

Dla zabudowy przemysłowej oraz sektora użyteczności publicznej dokonano oszacowania 

zapotrzebowania mocy szczytowej, przyjmując zapotrzebowanie szczytowej mocy elek-

trycznej wymagane dla podobnego typu obiektów. 

Przedstawione w poniższej tabeli wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną wyra-

żają potencjalne maksymalne potrzeby odbiorców dla zrównoważonego wariantu rozwoju 

gminy bez uwzględnienia współczynnika jednoczesności oraz bez uwzględniania pokrycia 

potrzeb grzewczych. Dodatkowo założono, że maksymalnie 5% potrzeb cieplnych nowych 

odbiorców w budownictwie mieszkaniowym będzie pokryte z wykorzystaniem energii elek-

trycznej. Sumaryczne zestawienie wynikającego z rozwoju gminy wzrostu szczytowego za-

potrzebowania mocy przez poszczególne grupy odbiorców, w wyżej opisanych wariantach 

– maksymalnym i minimalnym, przedstawiono w poniższej tabeli. 

 
Tabela 8-10 Szczytowe zapotrzebowanie mocy elektrycznej w nowej zabudowie 

Wyszczególnienie 
Przyrost zapotrzebowania [kWe ] 

do 2023 2024-2033 

Budownictwo mieszkaniowe –  

oświetlenie + sprzęt (+ c.w.u.) 

Wariant MIN 1 888 3 950 

Wariant MAX 3 209 6 715 

Budownictwo mieszkaniowe – ogrzewanie 71 132 

Strefa usług i przemysłu  766 1 301 

RAZEM 
Wariant MIN 2 725 5 383 

Wariant MAX 4 046 8 148 

 

Jak wyżej wspomniano, powyższe wartości są wielkościami szczytowego zapotrzebowania 

mocy u odbiorcy. W celu oszacowania wielkości zapotrzebowania na poziomie źródłowym 

zastosowano odpowiednie współczynniki jednoczesności: 

– 0,086 – dla gospodarstw domowych wykorzystujących energię elektryczną na oświetle-

nie i eksploatację sprzętu gospodarstwa domowego (wariant „MIN”), 

– 0,068 – dla gospodarstw domowych korzystających ponadto z elektrycznych podgrze-

waczy ciepłej wody, 

– 0,077 – dla gospodarstw domowych w przypadku, gdy energia elektryczna wykorzysty-

wana jest przez 50% odbiorców na wytwarzanie c.w.u. (wariant „MAX”), 

– 0,3 – dla pokrycia zapotrzebowania strefy usług i przemysłu, 

– 1,0 – dla pokrycia potrzeb grzewczych. 
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Szacunkowo wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną na poziomie źródłowym, tj. 

zasilania z poziomu WN 110 kV średnio osiągnie maksymalnie poziom: 

1. (0,45÷0,55) MWe do roku 2023, 

2. (1,3÷1,6) MWe łącznie do 2033. 

Wielkości powyższe wyrażają maksymalne wielkości przyrostu zapotrzebowania mocy na 

obszarze gminy, co ma istotne znaczenie dla planowania rozbudowy infrastruktury energe-

tycznej w momencie rozpoczęcia zagospodarowywania poszczególnych obszarów. Nato-

miast ze względu na fakt, że w chwili obecnej nie można jednoznacznie określić terminu  

i tempa rozwoju zabudowy w poszczególnych obszarach przewidzianych do zagospodaro-

wania przestrzennego, należy liczyć się z tym, że tempo rzeczywistego przyrostu zapotrze-

bowania mocy dla obszaru całej gminy będzie wolniejsze i nie będzie stanowić sumy mak-

symalnych przyrostów zapotrzebowania dla poszczególnych obszarów cząstkowych. Loka-

lizacja nowych inwestycji będzie ściśle związana z warunkami, które w znacznym stopniu 

określone zostaną przez przyszłych inwestorów. 

Przystąpienie do koniecznych działań inwestycyjnych na terenach przeznaczonych pod 

nowe budownictwo wymaga od przedsiębiorstw energetycznych współdziałania z Gminą 

pod kątem przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu 

zarezerwowania lokalizacji tras prowadzenia sieci i sprecyzowania potrzeb docelowych dla 

danego terenu. 

 



 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Olsztyn 

94 

9. Scenariusze zaopatrzenia obszaru gminy w energię 

Planowanie zaopatrzenia w energię rozwijającego się na terenie gminy nowego budownic-

twa stanowi, zgodnie z Prawem energetycznym, zadanie własne Gminy, którego realizacji 

podjąć się mają za jej przyzwoleniem odpowiednie przedsiębiorstwa energetyczne. Głów-

nym założeniem scenariuszy zaopatrzenia w energię powinno być wskazanie optymalnych 

sposobów pokrycia potencjalnego zapotrzebowania na energię dla nowego budownictwa.  

Rozwój systemów energetycznych ukierunkowany na pokrycie zapotrzebowania na energię 

na nowych terenach rozwoju powinien charakteryzować się cechami takimi jak: zasadność 

ekonomiczna działań inwestycyjnych i minimalizacja przyszłych kosztów eksploatacyjnych. 

Zasadność ekonomiczna działań inwestycyjnych to zgodność działań z zasadą samofi-

nansowania się przedsięwzięcia. Jej przejawem jest np.: 

 realizacja takich inwestycji, które dają możliwość spłaty nakładów inwestycyjnych w cenie 

energii jaką będzie można sprzedać dodatkowo; 

 nie wprowadzanie w obszar rozwoju zbędnie równolegle różnych systemów energetycz-

nych, np. jednego jako źródła ogrzewania, a drugiego jako źródła ciepłej wody użytkowej. 

Takie działanie daje małą szansę na spłatę kosztów inwestycyjnych obu systemów. 

Zasadność eksploatacyjna stwarza w perspektywie przyszłemu odbiorcy energii warunki 

do zakupu energii za cenę atrakcyjną rynkowo. 

W celu określenia scenariuszy zaopatrzenia w energię cieplną, przyjęto następujące, do-

stępne na terenie gminy rozwiązania techniczne: gaz sieciowy oraz rozwiązania indywidu-

alne oparte w głównej mierze o niskoemisyjne spalanie węgla, oleju opałowego, gazu płyn-

nego i biomasy, jak również wykorzystania odnawialnych źródeł energii – OZE (wody geo-

termalne, kolektory słoneczne, pompy ciepła lub inne). W niektórych przypadkach na cele 

grzewcze wykorzystana może być również energia elektryczna. 

Przez ww. rozwiązania techniczne zaopatrzenia w ciepło rozumieć należy zakres działań 

inwestycyjnych jak poniżej: 

 gaz sieciowy: 

– budowa sieci gazowej z przyłączami do budynków, 

– budowa kotłowni gazowych lub instalowanie dwufunkcyjnych kotłów gazowych 

(c.o.+c.w.u.); 

 wody geotermalne: 

– wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego i analiza parametrów wód istnieją-

cych w projektowanej lokalizacji, 

– budowa obiektu rekreacyjnego / leczniczego („Termy Jurajskie”) wraz z konieczną infra-

strukturą pozyskiwania ciepła, 

– (w zależności od wyników analizy parametrów źródła również ewentualna budowa sieci 

preizolowanej niskoparametrowej do zasilania w ciepło zlokalizowanych w odległości do 

ok. 2 km obiektów: gminnych, innych obiektów użyteczności publicznej oraz terenu 

usług, sportu i turystyki; zabudowa węzłów cieplnych w obiektach); 

 rozwiązania indywidualne oparte o spalanie oleju opałowego dla każdego odbiorcy: 

– instalacja dwufunkcyjnego kotła (c.o.+ c.w.u.), 

– zabudowa zbiornika na paliwo; 
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 rozwiązania indywidualne oparte o węgiel kamienny spalany w nowoczesnych kotłach 

dla każdego odbiorcy: 

– budowa kotłowni węglowej z zasobnikiem c.w.u.; 

 rozwiązania indywidualne oparte o spalanie biomasy (głównie produktów drzewnych) dla 

każdego odbiorcy: 

– budowa kotłowni wraz z zasobnikiem c.w.u.; 

 rozwiązania indywidualne oparte o wykorzystanie energii odnawialnej jako element do-

datkowy: 

– kolektory słoneczne, 

– pompy ciepła. 

W zakresie pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną wskazuje się rozwiązania po-

legające na przyłączaniu do istniejących na danym terenie sieci elektroenergetycznych oraz 

należy rozpatrzyć możliwość zastosowania ogniw fotowoltaicznych. 

9.1 Scenariusze zaopatrzenia nowych odbiorców w ciepło 

Charakteryzując poszczególne tereny rozwoju pod kątem wyposażenia w infrastrukturę 

energetyczną – w przypadku gminy Olsztyn – dostępność systemu gazowniczego, w dalszej 

części rozdziału wskazano rozwiązania umożliwiające pokrycie potrzeb cieplnych wytypo-

wanych obszarów rozwoju zarówno budownictwa mieszkaniowego, jak i usług i wytwórczo-

ści oraz preferencje dla wykorzystania systemu gazowniczego.  

9.1.1 Nowe obszary pod zabudowę mieszkaniową 

Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych pod zabudowę miesz-

kaniową przedstawiono w tabeli poniżej. 

 
Tabela 9-1 Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych pod zabudowę miesz-

kaniową 

Oznaczenie 
obszaru rozwoju 

Sposób pokrycia zapotrzebowania  
mocy cieplnej 

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne 

olej opałowy, 
inne 

węgiel 
kamienny ** 

OZE 

MN_B.3, 4, 5 i 7, MN_KU.1, 2, 3 i 5, MN_OD.1, 

MN_OL.2, 5, 6, 7, 8 i 10, MN_P.2÷6, MN_S.1, 2 

i 4, MN_T.3, 5 i 6, MN_Z.4 

X   X 

MN_B.1 i 2, MN_BU.1, MN_KU.4, MN_OD.2 i 3, 

MN_OL.1, 3, 4 i 9, MN_P.1, MN_Z.1 
 (X)* X X X 

MN_B.6, MN_BU.2 i 3, MN_KR.1, MN_S.3, 

MN_T.1, 2 i 4, MN_Z.2 i 3 
 X X X 

* - wskazane w przypadku spełnienia warunków techniczno-ekonomicznych; 
** - kocioł klasy 5, tj. taki, który posiada certyfikat wydany zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 lub kocioł spełniający  
       wymogi ekoprojektu (zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej). 

 

W celu pokrycia potrzeb cieplnych obszarów budownictwa mieszkaniowego MN_B.3, 4, 5  

i 7, MN_KU.1, 2, 3 i 5, MN_OD.1, MN_OL.2, 5, 6, 7, 8 i 10, MN_P.2÷6, MN_S.1, 2 i 4, 
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MN_T.3, 5 i 6, MN_Z.4 zaleca się w pierwszej kolejności wykorzystanie systemu gazowni-

czego. Natomiast na pokrycie potrzeb cieplnych obszarów MN_B.1 i 2, MN_BU.1, 

MN_KU.4, MN_OD.2 i 3, MN_OL.1, 3, 4 i 9, MN_P.1, MN_Z.1 zaleca się szczegółowe prze-

analizowanie warunków techniczno-ekonomicznych wykorzystania systemu gazowniczego, 

przynajmniej dla części tych terenów (zlokalizowanych w możliwej do akceptacji odległości 

od sieci). 

Obszary przeznaczone dla budownictwa mieszkaniowego znacznie oddalone od systemów 

sieciowych lub inne, których zaopatrzenia w gaz przedsiębiorstwa energetyczne nie zdecy-

dują się ująć w swych planach rozwoju (po przeanalizowaniu szczegółowych warunków 

techniczno-ekonomicznych przedsięwzięcia), zaleca się zaopatrywać w ciepło przy wyko-

rzystaniu rozwiązań indywidualnych – głównie poprzez wykorzystanie paliw niskoemisyj-

nych (olej opałowy, gaz płynny oraz dobrej jakości węgiel spalany w nowoczesnych wyso-

kosprawnych kotłach niskoemisyjnych), energii elektrycznej oraz rozwiązań opartych  

o wykorzystanie OZE, w tym: kolektory słoneczne (do współpracy z instalacjami c.w.u.), 

pompy ciepła, biomasa jako paliwo.  

Niezależnie od powyższych zaleceń proponuje się wykorzystanie OZE – np. kolektorów sło-

necznych czy pomp ciepła do współpracy z instalacjami w poszczególnych obiektach. 

9.1.2 Nowe obszary pod zabudowę usługową i przemysłową 

Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych pod zabudowę usłu-

gowo-wytwórczą przedstawiono w poniższej tabeli. 

 
Tabela 9-2 Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych pod zabudowę usłu-

gową i przemysłową 

Oznaczenie 
obszaru rozwoju 

Sposób pokrycia zapotrzebowania  
mocy cieplnej 

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne 

olej opałowy, 
inne 

węgiel 
kamienny  

OZE 

PU_BU.1, U_OL.1, 3 i 4, UST_OL.2, 3 i 4, PU_OL.2 

i 3, UST_P.1, PU_P.1, UST_Z.3, PU_Z.3 
X   X 

PU_B.1, UST_KU.1, U_OL.2, UST_OL.1, PU_OL.1, 

PU_T.1 i 2, P_T.1, PU_Z.1 i 2 
 (X)* X  X 

UST_B.1, UST_BU.1, P_T.2, UST_Z.1 i 2  X  X 

UST_OL.5 i 6      X** 

* - wskazane w przypadku spełnienia warunków techniczno-ekonomicznych; 
** - z wykorzystaniem wód geotermalnych – po wykonaniu otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego i analizie parametrów  
     wody. 

 

Celem pokrycia potrzeb cieplnych budownictwa usługowego i przemysłowego terenów 

PU_BU.1, U_OL.1, 3 i 4, UST_OL.2, 3 i 4, PU_OL.2 i 3, UST_P.1, PU_P.1, UST_Z.3, 

PU_Z.3 zaleca się w pierwszej kolejności wykorzystanie systemu gazowniczego. Natomiast 

w celu pokrycia potrzeb cieplnych obszarów PU_B.1, UST_KU.1, U_OL.2, UST_OL.1, 

PU_OL.1, PU_T.1 i 2, P_T.1, PU_Z.1 i 2 zaleca się szczegółowe przeanalizowanie warun-

ków techniczno-ekonomicznych wykorzystania systemu gazowniczego.  

Obszary przeznaczone dla nowego budownictwa usługowo-wytwórczego znacznie odda-

lone od systemów sieciowych, których zaopatrzenia w gaz przedsiębiorstwa energetyczne 
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nie zdecydują się ująć (po przeanalizowaniu szczegółowych warunków techniczno-ekono-

micznych przedsięwzięcia) w swych planach rozwoju, zaleca się zaopatrywać w ciepło przy 

wykorzystaniu rozwiązań indywidualnych (opartych na spalaniu m.in. gazu płynnego, oleju 

opałowego) oraz ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania OZE – np. ko-

lektorów słonecznych do współpracy z instalacjami c.w.u. czy też pomp ciepła w poszcze-

gólnych obiektach. Dla skoncentrowanej nowej zabudowy, przy występowaniu całorocz-

nego zapotrzebowania na ciepło (i/lub chłód) należy rozważyć możliwość zastosowania 

układu kogeneracji. 

9.2 Scenariusze zaopatrzenia nowych odbiorców w energię 

elektryczną 

Scenariusze pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną dla poszczególnych obsza-

rów rozwojowych wynikają z przyrostu zapotrzebowania wstępnie określonego w prognozie 

stanowiącej jeden z poprzednich rozdziałów niniejszego opracowania. Ze względu na pro-

gnozowany rozwój zabudowy, głównie mieszkaniowej, jak również przemysłowej i usługo-

wej, rozbudowy będą wymagać sieci SN, jak również stacje transformatorowe SN/nN oraz 

sieć nN. Założenia do określenia koniecznego zakresu inwestycji będą stanowić: wielkość 

zapotrzebowania na poziomie średnich napięć oszacowana we wspomnianej prognozie wg 

poboru mocy dla warunków maksymalnego jej wykorzystania u odbiorców – po zastosowa-

niu odpowiednich współczynników jednoczesności (m.in. określonych postanowieniami 

normy N SEP E-002 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elek-

tryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania”) oraz tempo postępu technicz-

nego w zakresie wysokosprawnych źródeł światła, zgodnie z którym można by przyjąć, że 

w miarę postępującej modernizacji istniejących systemów oświetleniowych przyrost potrzeb 

w zakresie oświetlenia ulic zostanie zaspokojony przy niezmienionym zapotrzebowaniu 

energetycznym.  

Szczegóły dotyczące niezbędnych inwestycji i układu zasilania (rozbudowy sieci SN lub nN 

w zależności od wnioskowanej wysokości mocy przyłączeniowej, budowy/rozbudowy stacji 

SN/nN) będą określone w warunkach przyłączenia, wydawanych na podstawie wpływają-

cych wniosków zawierających informacje o zapotrzebowanej mocy przyłączeniowej i lokali-

zacji przyłączanych odbiorców. 

Terminy realizacji niezbędnych inwestycji winny być dostosowane do zmieniających się po-

trzeb odbiorców. Warunkiem podjęcia realizacji właściwych zadań inwestycyjnych przez lo-

kalnego OSD będzie zawarcie umów o przyłączenie do sieci oraz wyznaczenie docelowych 

terenów przeznaczonych pod zabudowę niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych  

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

9.3 Scenariusze zaopatrzenia nowych odbiorców w gaz ziemny 

Rozbudowa systemu gazowniczego dla zaspokojenia potrzeb zarówno nowych odbiorców 

(na określonych w niniejszych Założeniach obszarach rozwoju gminy), jak i potencjalnych 

odbiorców istniejących, winna być prowadzona w następujących kierunkach: 

 modernizacji i rozbudowy istniejącego na obszarze gminy systemu gazowniczego 

zgodnie z realizowanymi przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu 

planami rozwoju, z ukierunkowaniem na rozbudowę istniejącej sieci średniego 
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ciśnienia i przyłączanie odbiorców wykorzystujących gaz jako paliwo dla pokrycia 

kompleksowych potrzeb grzewczych (c.o. + c.w.u.), 

 zasilenie w gaz odbiorców z terenów nowej zabudowy gminy, które  

w przeprowadzonych wstępnych uzgodnieniach zostały przez dystrybutora (PSG sp. 

z o.o. OZG w Zabrzu) określone jako „teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po 

stronie rozwoju sieci, nowi odbiorcy mogą być przyłączani w oparciu o warunki 

określone w taryfie”, 

 analiza racjonalności rozbudowy systemu sieci gazowniczych w kierunku terenów 

dotychczas nie zgazyfikowanych (analizy techniczno-ekonomiczne opłacalności 

inwestycji), 

 utrzymywanie ciągłości dostaw gazu i bezpieczeństwa eksploatacji systemu. 

 

W ramach oceny możliwości zaopatrzenia poszczególnych obszarów rozwoju w energię 

elektryczną i gaz ziemny przeprowadzono wstępne uzgodnienia z przedsiębiorstwami ener-

getycznymi, a ich stanowiska przedstawiono w załączniku 3 do opracowania. 

9.4 Likwidacja „niskiej emisji” 

„Niska emisja” jest przyczyną między innymi wysokiego poziomu stężeń pyłu zawieszonego 

PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki SO2 oraz jest odpowiedzialna za występowanie przekroczeń 

poziomu docelowego jakości powietrza w zakresie benzo(α)pirenu [B(α)p]. Zagadnienie li-

kwidacji niskiej emisji w gminie Olsztyn rozpatruje się w nawiązaniu do przyjętego przez 

Zarząd Województwa Śląskiego „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa ślą-

skiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu 

oraz pułapu stężenia ekspozycji”, który przyjęty został Uchwałą nr V/47/5/2017 Sejmiku Wo-

jewództwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. 

Zgodnie z definicją stref zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony śro-

dowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska  

z dnia 2 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 914) w sprawie stref, w których dokonuje się 

oceny jakości powietrza na potrzeby oceny i zarządzania jakością powietrza, w Polsce funk-

cjonuje 46 stref, w tym 12 aglomeracji. Zgodnie z ww. rozporządzeniem gmina Olsztyn 

wchodzi w skład strefy śląskiej. W wyniku rocznej oceny jakości powietrza w województwie 

śląskim wyznaczono strefy, które zostały zakwalifikowane jako strefy C, a tym samym zo-

stały zobligowane do opracowania Programu ochrony powietrza. Dla strefy śląskiej (w skład 

której wchodzi gmina Olsztyn) należało opracować Program ochrony powietrza ze względu 

na przekroczenie: 

 dopuszczalnego poziomu stężenia średniorocznego oraz dopuszczalnej częstości prze-

kraczania poziomu dopuszczalnego 24-godz. stężeń pyłu zawieszonego PM10; 

 dopuszczalnego poziomu stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM2,5; 

 poziomu docelowego stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu; 

 dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu docelowego 8-godzinnego dla ozonu; 

 dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu celu długoterminowego dla ozonu; 

 poziomu docelowego oraz celu długoterminowego ze względu na ochronę roślin, wyra-

żonego jako AOT40. 
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Planowane w programie cele i działania zmierzające do ograniczenia zanieczyszczenia po-

wietrza ww. substancjami opisane zostały w rozdziale 2.2.3 niniejszego opracowania. 

Działania w zakresie likwidacji „niskiej emisji” powinny zostać ukierunkowane przede 

wszystkim na likwidację niskosprawnych kotłów i pieców (ceramicznych) węglowych na 

rzecz efektywniejszych kotłów węglowych i gazowych. W przypadku odbiorców zlokalizo-

wanych na obszarach poza zasięgiem oddziaływania systemu gazowniczego główne dzia-

łania powinny zostać ukierunkowane na promocję działań zapewniających wzrost efektyw-

ności energetycznej tych obiektów.  

Urząd Gminy Olsztyn prowadzi działania w zakresie ograniczenia „niskiej emisji” wobec 

osób fizycznych, właścicieli kotłowni węglowych starego typu, co skutkuje poprawą stanu 

środowiska w zakresie zanieczyszczenia atmosfery. M.in. w roku 2017 Gmina udzieliła 

mieszkańcom dotacji z własnego budżetu do zabudowy ekologicznych źródeł ciepła. Dofi-

nansowano wymianę 20 źródeł ciepła na proekologiczne. W ramach realizacji zapisów I-go 

etapu zadania pt. „Modernizacja systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach 

mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn” Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w 2018 r. 

Gmina planuje działania, które obejmować będą wymianę 32 źródeł ciepła, tj. montaż:  

18 sztuk kotłów gazowych, 13 sztuk kotłów na węgiel z automatycznym załadunkiem paliwa 

(posiadających 5 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012 – na podstawie zaświadczenia wyda-

nego przez jednostkę posiadająca akredytację PCA) oraz 1 kotła elektrycznego. 

Rada Gminy Olsztyn w dniu 14 lutego 2017 r. roku podjęła Uchwałę nr XVIII/187/17 ws. 

określenia zasad i trybu udzielania dofinansowania z budżetu gminy Olsztyn na moderniza-

cję systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy 

Olsztyn. Na podstawie tej uchwały możliwe jest uzyskanie dofinansowania do zabudowy: 

kotła na gaz, kotła olejowego, kotła gazowo-olejowego, niskoemisyjnego kotła na paliwo 

stałe (nowej generacji) na drewno, węgiel, koks, pellet, miał, węgiel brunatny – wyłącznie  

z automatycznym dozowaniem paliwa, posiadającego atest energetyczno-emisyjny wysta-

wiony przez akredytowane laboratorium (świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa 

ekologicznego”). 

Obszarem działalności władz lokalnych jest również dawanie dobrego przykładu poprzez 

wymianę systemów grzewczych w budynkach należących do gminy (np. urzędach, szko-

łach, budynkach komunalnych) i ich termomodernizacja oraz wspieranie pożądanych po-

staw obywateli poprzez system ww. zachęt finansowych. Działania termomodernizacyjne są 

prowadzone na obiektach użyteczności publicznej będących pod zarządem Urzędu Gminy. 

Charakterystykę tych działań i jego skalę przedstawiono w dalszych rozdziałach, dotyczą-

cych racjonalizacji użytkowania energii oraz możliwości stosowania środków poprawy efek-

tywności energetycznej. 
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10. Ocena możliwości i planowane wykorzystanie lokalnych 

źródeł energii 

Do lokalnych źródeł energii zaliczono: 

 odnawialne źródła energii wykorzystujące naturalne zasoby energii słonecznej, energii 

geotermalnej, odtwarzających się cyklicznie elementów przyrody, energii wiatru i płyną-

cych strumieni wody, 

 możliwości wykorzystania zasobów energii odpadowej, 

 skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. 

10.1 Rola władz lokalnych i samorządowych w rozwoju energetyki 

odnawialnej 

Zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 22) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 1148, z późn.zm.), odnawialne źródło energii jest to: 

odnawialne niekopalne źródło energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania 

słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroe-

nergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, 

biogazu rolniczego oraz z biopłynów. Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawial-

nych jest jednym z istotnych elementów zrównoważonego rozwoju, który przynosi wymierne 

efekty ekologiczno-energetyczne. Odnawialne źródła energii (OZE) powinny stanowić 

istotny udział w ogólnym bilansie energetycznym gmin, powiatów, czy województw naszego 

kraju. Przyczynią się one do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu,  

a zwłaszcza do poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastruk-

turze energetycznej. 

Obecnie na całym świecie obserwuje się wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Wpływa na to wiele czynników, w tym m.in.: 

 zanieczyszczenie atmosfery; 

 problem globalnego ocieplenia klimatu; 

 wzrost zapotrzebowania na energię; 

 wzrost cen nośników energii; 

 coraz szybszy rozwój technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii; 

 rozwój świadomości społecznej i propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju. 

 

Dotychczas energetyka polska opierała się głównie na paliwach kopalnych. Jednak przyjęty 

kierunek polityki europejskiej wskazuje na konieczność odejścia od tego typu wytwarzania 

energii. Ustalony na szczycie UE na początku 2007 roku plan strategiczny zakłada jako cel 

polityki energetycznej Unii wzrost udziału odnawialnych źródeł energii do 2020 roku do po-

ziomu 20%.  

W związku z wprowadzeniem w 2009 r. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, na pań-

stwach członkowskich UE ciąży obowiązek wprowadzenia regulacji prawnych w zakresie 
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rozwoju OZE. Pierwszym krokiem w kierunku implementacji zapisów ww. dyrektywy do usta-

wodawstwa polskiego było przyjęcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz 

niektórych innych ustaw z dn. 16 lipca 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 984). 

W dniu 4 maja 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źró-

dłach energii (tekst jedn.: Dz. U. 2017 poz. 1148, z późn.zm.), która wprowadza regulacje 

mające na celu wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w procesie wytwarzania energii 

finalnej. Do najważniejszych zmian, które wprowadza ustawa, należy nowy system wsparcia 

wytwórców energii z odnawialnych źródeł. Dotychczas przedsiębiorcy korzystający w pro-

cesie wytwórczym z odnawialnych źródeł energii byli uprawnieni do otrzymania tzw. zielo-

nych certyfikatów, które mogły zostać sprzedane na giełdzie, a uzyskana wartość stanowiła 

wsparcie. Uchwalona ustawa o OZE przewiduje zapewnienie wytwórcy energii elektrycznej 

z odnawialnych źródeł energii możliwości sprzedaży wytworzonej energii przez 15 lat po 

stałej cenie (z uwzględnieniem inflacji). Warunkiem uzyskania pomocy publicznej jest wy-

granie przez danego wytwórcę aukcji na wyprodukowanie określonej ilości energii elektrycz-

nej ze źródeł odnawialnych w określonym czasie. Aukcje organizowane są przez Urząd Re-

gulacji Energetyki (URE) i odbywają się za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej 

(IPA). Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na mocy ustawy będzie wyznaczał sprzedawcę 

energii elektrycznej („sprzedawca zobowiązany”), który będzie miał obowiązek zakupu ener-

gii od wytwórcy, który wygrał aukcję. Aukcje będą przeprowadzane odrębnie dla różnych 

technologii oraz mocy instalacji. Wytwórca energii elektrycznej z OZE, który chce wziąć 

udział w aukcji, musi złożyć ofertę za pośrednictwem specjalnej platformy aukcyjnej. W ofer-

cie muszą zostać zawarte informacje na temat rodzaju i mocy instalacji oraz ilości produko-

wanej energii elektrycznej, którą wytwórca zamierza sprzedać w określonym czasie. Wy-

twórca musi przedstawić także cenę sprzedaży energii elektrycznej. Aukcje wygrywać będą 

uczestnicy, którzy zaoferują najkorzystniejsze warunki sprzedaży wytworzonej energii elek-

trycznej – aż do wyczerpania określonej w ogłoszeniu do aukcji ilości lub wartości energii 

elektrycznej, która w danej aukcji może zostać zakupiona. 

W dniu 1 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ww. ustawy o OZE, która wprowadziła 

szereg istotnych zmian w obowiązujących zapisach ustawy z dnia 20.02.2015 r. Główne 

zmiany dotyczą systemu wsparcia dla prosumentów (jednoczesnych producentów i kon-

sumentów energii), do których, według aktualnej definicji, mogą zaliczać się osoby fizyczne 

oraz podmioty wykonujące działalność gospodarczą (za wyjątkiem przedsiębiorstw energe-

tycznych). Zasada odsprzedaży do sieci nieskonsumowanej przez prosumentów energii 

elektrycznej w ramach taryf gwarantowanych została na mocy nowelizacji przekształcona 

na możliwość skorzystania z tzw. opustów – rozliczeń różnicy pomiędzy ilością energii elek-

trycznej wprowadzonej do sieci i z niej pobranej w stosunku: 1÷0,7 dla wszystkich mikroin-

stalacji z wyjątkiem mikroinstalacji o mocy zainstalowanej do 10 kW (1÷0,8).  

Nowelizacja wprowadziła również modyfikacje w systemie aukcyjnym – udział w aukcjach 

na sprzedaż energii elektrycznej z OZE mogą brać również podmioty takie jak klaster ener-

gii oraz spółdzielnia energetyczna, których szczegółowe definicje zawarto w ustawie.  

W ustawie wprowadzono podział aukcji na następujące koszyki technologiczne: 

1) instalacje o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej bez 

względu na źródło pochodzenia, większym niż 3 504 MWh/MW/rok; 

2) instalacje wykorzystujące do wytworzenia energii elektrycznej ulegającą biodegrada-

cji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwie-

rzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów  
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z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, 

zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyska-

nej z termicznego przekształcania odpadów; 

3) instalacje, w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wyko-

rzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3 504 MWh/MW/rok; 

4) instalacje zgłoszone przez członków klastra energii; 

5) instalacje zgłoszone przez członków spółdzielni energetycznej; 

6) instalacje wykorzystujące wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elek-

trycznej; 

7) instalacje inne niż wymienione w pkt 1÷6. 

Co więcej aukcje będą rozdzielone ze względu na moc instalacji – odrębnie dla instalacji do 

1 MW oraz powyżej 1 MW. Aukcje mają odbywać się co najmniej raz do roku i będą ogła-

szane przez Prezesa URE najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem. Kolejność w jakich będą 

przeprowadzane poszczególne aukcje będzie określana na drodze rozporządzenia przez 

Radę Ministrów. W zależności od technologii wytwarzania energii oraz mocy instalacji okre-

ślana będzie również tzw. cena referencyjna, czyli maksymalna cena energii, która może 

zostać zaproponowana przez wytwórcę, biorącego udział w aukcji.  

Wsparcie instalacji odnawialnych źródeł energii gwarantują także regulacje wynikające  

z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18.10.2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 1229  

z późn.zm.) ‘w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do 

umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycz-

nej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania 

danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii’. 

Według zawartych w dokumencie zapisów przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się 

wytwarzaniem i/lub obrotem energii mają obowiązek uzyskania i przedstawienia do umo-

rzenia świadectw pochodzenia lub, w wypadku jego braku, uiszczenia tzw. opłaty zastęp-

czej. Począwszy od 2021 r. udział ilościowy wytwarzanej przez dane przedsiębiorstwo ener-

gii elektrycznej, wynikającej ze świadectw pochodzenia lub z uiszczonej opłaty zastępczej, 

musi wynosić 20% rocznie. 

W dniu 16.07.2016 r. weszła w życie ustawa z dn. 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych (Dz.U. 2016 poz. 961), która reguluje zasady lokalizacji elektrowni 

wiatrowych na terenie kraju. Najważniejsze zapisy ustawy dotyczą minimalnej odległości 

farm wiatrowych od zabudowań mieszkalnych, którą określono na 10-krotność wysokości 

wiatraków wraz z wirnikiem i łopatami, co w praktyce wyniesie 1,5÷2 km. Wyznaczona od-

ległość dotyczyć ma również lokalizacji farm wiatrowych przy granicach m.in. parków naro-

dowych, rezerwatów, parków krajobrazowych czy obszarów Natura 2000. W przypadku ist-

niejących już wiatraków, nie spełniających nowego kryterium, wprowadzony został zakaz 

rozbudowy elektrowni – dopuszczalne będą jedynie prace remontowe, niezbędne do eks-

ploatacji. Ponadto ustawa dopuszcza lokalizację elektrowni wiatrowych jedynie na podsta-

wie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ustawa sta-

nowi znaczące ograniczenie możliwości realizacji ww. inwestycji. Zgodnie z zapowiedzią 

Rządu cześć zapisów znajdujących się w ustawie ma zostać zmieniona. 
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Klastry energii 

Nowością w polskim ustawodawstwie jest zawarcie w ustawie o OZE definicji klastra energii. 

Pod tym pojęciem rozumie się podmiot powstały w wyniku porozumienia zawartego przez 

osoby fizyczne, firmy, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu tery-

torialnego, którego celem jest wytwarzanie oraz równoważenie zapotrzebowania, dystrybu-

cji i obrotu energią (m.in. energią wytworzoną z odnawialnych źródeł energii). Zgodnie  

z ustawą obszar działania klastra nie może przekraczać granic jednego powiatu bądź pięciu 

gmin. Klaster energii ma być reprezentowany przez Koordynatora, którym może być jeden 

z członków klastra bądź utworzona w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie lub fundacja.  

W obowiązującej ustawie o OZE dla klastrów energetycznych przewidziany został osobny 

koszyk technologiczny zapewniający możliwość udziału w odrębnej aukcji na zakup energii 

elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii. Jednakże Ministerstwo Energii pra-

cuje aktualnie nad nowelizacją ustawy o OZE, w której zawarte mają być zmiany w klasyfi-

kacji koszyków technologicznych – m.in. rezygnacja z koszyków przewidzianych dla kla-

strów i spółdzielni energetycznych.  

Z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego zawarta w ww. ustawie koncepcja 

klastrów energii jest warta zainteresowania. Stwarza ona możliwości lokalnego współdzia-

łania samorządów oraz innych podmiotów w zakresie wytwarzania i zaopatrzenia odbiorców 

w energię elektryczną oraz ciepło, a także możliwość obniżenia kosztów dystrybucji i prze-

syłu energii ze względu na lokalny charakter działalności. Decentralizacja systemów zaopa-

trzenia w energię w ramach działania klastra stwarza możliwość niezawodnych oraz cią-

głych dostaw mediów energetycznych do odbiorców, co wiąże się z poprawą bezpieczeń-

stwa energetycznego regionu. Ponadto utworzenie klastra energii daje większe możliwości 

współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi i badawczymi, co stwarza szeroki 

zakres możliwości do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zarządzania 

energią – tzn. wytwarzania, przesyłu, magazynowania oraz użytkowania energii. Dla samo-

rządów korzystnym rozwiązaniem może być również utworzenie, w ramach klastra energii, 

grup zakupowych w celu obniżenia kosztów dostawy mediów energetycznych – energii elek-

trycznej i cieplnej oraz paliw gazowych.  

Idea klastrów energii stwarza wiele możliwości dla poprawy bezpieczeństwa oraz efektyw-

ności wytwarzania, przesyłu oraz użytkowania energii, co jest szczególnie istotne z powodu 

wzrastającej konsumpcji energii, a także coraz bardziej restrykcyjnych norm środowisko-

wych. Wzrost innowacyjności, możliwy do osiągnięcia poprzez działalność klastra energii, 

może przyczynić się również do wzrostu atrakcyjności gospodarczej danego regionu, co 

wpłynie na jego rozwój. 

Istotne jest stworzenie określonych reguł prawnych dla działalności klastrów energii oraz 

uszczegółowienie zasad współdziałania klastrów energii z lokalnymi operatorami systemów 

dystrybucyjnych, co może w znaczący sposób wpłynąć na efekty osiągane przez klastry  

w zakresie zarządzania energią. 

W związku z coraz większym zainteresowaniem społeczeństwa ideą klastrów Rząd zapo-

wiedział prace nad ustawą dotyczącą energetyki rozproszonej, w której mają zostać uszcze-

gółowione zasady działalności klastrów energii.  
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10.2 Analiza potencjału energetycznego energii odnawialnej na 

obszarze gminy 

Pakiet klimatyczno-energetyczny „3x20” przyjęty przez Unię Europejską, stawia znaczne 

wymagania administracji rządowej krajów członkowskich w zakresie uzyskania rozwiązań 

możliwych do wdrożenia i korzystnych szczególnie w dziedzinie pozyskania energii ze źró-

deł odnawialnych. Ważną kwestią jest określenie realnego potencjału odnawialnych źródeł 

energii oraz wskazanie w jakich rodzajach OZE dany region kraju będzie mógł realizować 

zakładane dla naszego Państwa cele. 

Opłacalność uruchomienia instalacji do pozyskania energii z odnawialnych źródeł energii  

w dużym stopniu zależy od przyszłego sposobu wykorzystania wyprodukowanej energii 

oraz od możliwości technicznych pozyskania i przetwarzania energii związanej z zastoso-

waną technologią, współczynnika sprawności urządzeń czy strat energii na drodze od pro-

ducenta do konsumenta. 

 
Biomasa 

Do celów energetycznych najczęściej stosowane są następujące postacie biomasy: 

 drewno odpadowe w leśnictwie i przemyśle drzewnym oraz odpadowe opakowania drew-

niane; 

 rośliny energetyczne z upraw celowych (plantacje energetyczne), np. wierzba wiciowa, 

ślazowiec pensylwański, topinambur oraz trawy wieloletnie, jak np.: miskant olbrzymi; 

 zieleń miejska (np. zieleń osiedlowa, uliczna, parki, ogródki działkowe); 

 słoma zbożowa, słoma z roślin oleistych lub roślin strączkowych oraz siano; 

 odpady organiczne – gnojowica, osady ściekowe w przemyśle celulozowo-papierniczym, 

makulatura, odpady organiczne z cukrowni, roszarni lnu, gorzelni, browarów; 

 biopaliwa płynne do celów transportowych (np. oleje roślinne, biodiesel, bioetanol z go-

rzelni i agrorafinerii) 

oraz biogaz pozyskiwany z fermentacji roślin zielonych, przeróbki gnojowicy, osadów ście-

kowych i wysypisk komunalnych. 

Biomasa ze względu na swoje parametry energetyczne 14/1/0,01 (wartość opałowa w MJ/kg 

/ procentowa zawartość popiołu / procentowa zawartość siarki) jest coraz szerzej używana 

do uszlachetniania węgla poprzez zastosowanie technologii współspalania węgla i biomasy 

(co-firing). Proces ten jest coraz bardziej popularny na świecie ze względu na wprowadzanie 

w wielu krajach (głównie wysokorozwiniętych) ostrzejszych norm na emisję gazów odloto-

wych ze źródeł ciepła, a zwłaszcza wobec emisji związków siarki. Jedną z możliwości jest 

mieszanie węgla z granulatem z biomasy, co znacznie obniża stężenie siarki zarówno  

w paliwie, jak i w spalinach oraz może powodować zmianę kierunku inwestowania, tj. – nie  

w kosztowne urządzenia do desulfuryzacji (odsiarczania) spalin, a w granulację biomasy.  

Najważniejszymi argumentami za energetycznym wykorzystaniem biomasy są: 

 ograniczenie emisji CO2 z paliw nieodnawialnych, który w przeciwieństwie do CO2  

z biopaliw, nie jest neutralny dla środowiska i może zwiększać efekt cieplarniany; 

 wysokie koszty odsiarczania spalin z paliw kopalnych; 

 aktywizacja ekonomiczna, przemysłowa i handlowa lokalnych społeczności; 
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 decentralizacja produkcji energii i tym samym wyższe bezpieczeństwo energetyczne 

przez poszerzenie producentów energii. 

Należy wspomnieć również o potencjalnych wadach energetycznych biomasy, do których 

należą: 

 ryzyko zmniejszenia bioróżnorodności w przypadku wprowadzenia monokultury 

roślin o przydatności energetycznej; 

 spalanie biopaliw, jak każde spalanie, powoduje powstawanie NOX, a koszty ich 

usuwania w małych źródłach są wyższe niż w przypadku dużych profesjonalnych 

zakładów; 

 podczas spalania biomasy, zwłaszcza zanieczyszczonej pestycydami, odpadami 

tworzyw sztucznych lub związkami chloropochodnymi, wydzielają się dioksyny  

i furany o toksycznym i rakotwórczym oddziaływaniu; 

 popiół z niektórych biopaliw w temperaturze spalania topi się, zaślepia ruszt i musi 

być mechanicznie rozbijany. 

Poniżej przedstawiono potencjalne możliwości pozyskania na obszarze gminy energii ciepl-

nej z poszczególnych rodzajów biomasy. 

 
Słoma 

W celu oszacowania potencjalnych zasobów słomy na obszarze gminy, przyjęto następu-

jące założenia: 

– 4 187 ha – powierzchnia gruntów ornych na obszarze gminy (dane wg GUS BDL za 

2014 r.) – przyjęto, że 50% tej powierzchni jest wykorzystywana na zasiew zbóż, 

– 1,5 Mg/ha – przeciętny uzysk słomy, 

– 10% – udział słomy przeznaczonej do energetycznego wykorzystania, 

– 14 MJ/kg – wartość opałowa słomy, 

– 1 600 h – praca kotła w ciągu roku z wykorzystaniem mocy szczytowej, 

– 80% – średnioroczna sprawność przetwarzania energii chemicznej słomy na energię 

cieplną. 

Po uwzględnieniu powyższych założeń otrzymamy następujące wyniki: 

 3 140 Mg/rok – łączne zasoby słomy w gminie, 

 3,5 TJ/rok – potencjalna wielkość rocznej produkcji energii cieplnej, 

 0,61 MW – potencjalna wielkość mocy cieplnej. 

Z powyższych szacunkowych obliczeń wynika, że potencjał energetyczny słomy na terenie 

gminy jest niewielki. Budowa ewentualnych źródeł ciepła na ten nośnik mogłaby oprzeć się 

raczej na imporcie tego surowca z terenów przyległych. 

 
Uprawy (plantacje) energetyczne 

Uprawy energetyczne zdefiniowane zostały jako „plantacje zakładane w celu wykorzystania 

pochodzącej z nich biomasy w procesie wytwarzania energii” (Rozporządzenie Ministra Go-

spodarki z 18.10.2012 r. – Dz.U. 2012, poz. 1229 ze zm.). Plantacja drzewna nie ma dużych 

wymagań glebowych i może być interesującym sposobem zagospodarowania nieużytków, 

nadmiarów mało żyznych terenów rolnych lub terenów przeznaczonych do rekultywacji.  

W grupie energetycznych upraw biomasy drzewnej wykorzystuje się szybko wzrastające 
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krzewy z rotacją 3÷4 letnich cyklów wyrębu, gęsto sadzonych, z odpowiednim nawadnia-

niem i nawożeniem gleby. W celu oszacowania potencjalnych zasobów energii z tego typu 

plantacji na terenie gminy, przyjęto następujące założenia: 

– 65 ha – powierzchnia przeznaczona pod plantacje w gminie (ok. 30% nieużytków), 

– 10 Mg/ha – przeciętny roczny przyrost suchej masy, 

– 3 lata – cykl zbioru z danego terenu, 

– 14 MJ/kg – wartość opałowa, 

– 1600 h/a – praca kotła w ciągu roku z wykorzystaniem mocy szczytowej, 

– 80% –  średnioroczna sprawność przetwarzania energii chemicznej na energię cieplną. 

Po uwzględnieniu powyższych założeń otrzymamy następujące wyniki: 

 650 Mg/rok – łączne zasoby w mieście, 

 7,3 TJ/a – potencjalna wielkość rocznej produkcji energii cieplnej, 

 1,25 MW – potencjalna wielkość mocy cieplnej. 

 

Szacunkowe obliczenia, które zostały przedstawione powyżej wskazują, że potencjał ener-

getyczny biomasy powstającej z upraw na terenie gminy Olsztyn nie będzie zbyt znaczący. 

Większe zasoby energii zawarte są w biomasie pochodzącej z potencjalnych plantacji ener-

getycznych. Pewne zasoby biomasy będzie można dodatkowo pozyskać z gruntów leśnych, 

zadrzewionych i zakrzewionych, stanowiących znaczny udział (ok. 48%) w powierzchni 

gminy – zasobów biomasy trudnych jednak do określenia ze względu na fakt, że gmina leży 

w granicach Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” i jego otuliny. 

Przy opracowywaniu niniejszego dokumentu na obszarze gminy zlokalizowano 3 podmioty 

gospodarcze, które spalają biomasę w postaci drewna na potrzeby wytwarzania ciepła. Po-

nadto biomasa jako paliwo do celów grzewczych na terenie gminy wykorzystywana jest 

szczególnie w budownictwie mieszkaniowym. 

 

Biogaz 

W gospodarstwach hodowlanych oraz oczyszczalniach ścieków powstają duże ilości wy-

soko zanieczyszczonych odpadów. Tradycyjnie odpady te są używane jako nawóz lub  

w niektórych przypadkach składowane na wysypiskach. Obydwie metody mogą powodować 

problemy ekologiczne związane z zanieczyszczeniem rzek i wód podziemnych, emisje odo-

rów oraz inne problemy zagrożenia zdrowia. Jedną z form utylizacji tych odpadów jest fer-

mentacja beztlenowa, dzięki której uzyskać można biogaz. 

Głównymi surowcami podlegającymi fermentacji beztlenowej są: 

 odchody zwierzęce, 

 osady z oczyszczalni ścieków, 

 odpady organiczne, 

 zboża, nasiona roślin oleistych. 

Do typowych sposobów wykorzystania biogazu należą: 

 spalanie w kotłach grzewczych, 

 spalanie w silnikach agregatów prądotwórczych, 

 podłączenie do sieci gazu ziemnego, 

 zasilanie silników pojazdów trakcyjnych. 
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Najczęściej biogaz jest wykorzystywany jako paliwo w silnikach agregatów prądotwórczych. 

Pozostałe z wymienionych metod wykorzystania biogazu znajdują w chwili obecnej rzadkie 

zastosowanie. 

 
Energia wiatru 

W celu efektywnego wykorzystania energii wiatru do produkcji energii elektrycznej należy 

spełnić pewne warunki spośród których najważniejsze jest stałe występowanie wiatru  

o określonej prędkości. Elektrownie wiatrowe są przystosowane do pracy przy prędkościach 

wiatru w zakresie od 5 do 25 m/s. Dla typowych konstrukcji prędkość wiatru od 15 do 20 m/s 

jest prędkością optymalną. Zbyt mała prędkość wiatru uniemożliwia produkcję energii elek-

trycznej w zadowalającej ilości zaś zbyt wysoka może prowadzić do uszkodzenia elektrowni 

wiatrowej. Na wybór lokalizacji elektrowni wiatrowej ma wpływ rzeźba terenu oraz klasa 

szorstkości określająca parametry przepływu powietrza. Elektrownie winny być zlokalizo-

wane z dala od zabudowań. Zakłada się że na 1 MW mocy zainstalowanej należy przezna-

czyć ok. 10 ha terenu. 

Polska jest krajem w którym nie występują szczególnie korzystne warunki do budowy elek-

trowni wiatrowych. Pomiary wykonane przez IMiGW pozwoliły na dokonanie podziału na-

szego kraju na strefy według wykorzystania energii wiatru. Na podstawie mapy Polski po-

dzielonej na strefy energetyczne można oszacować zasoby energetyczne wiatru dla woje-

wództwa śląskiego. 

 
Rysunek 10-1 Strefy energetyczne wiatru na obszarze Polski 

 
Źródło: Mapa prof. H. Lorenc, badania za lata 1971- 2000 

 

Na podstawie rysunku można określić, że gmina Olsztyn, podobnie jak znakomita większość 

województwa śląskiego, znajduje się w IV strefie energetycznej wiatru co odpowiada tak 
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zwanym warunkom niekorzystnym. Energia użyteczna wiatru na terenie otwartym i wysoko-

ści 10 m wynosi >250÷500 kWh/m2, natomiast na wysokości 30 m energia możliwa do wy-

korzystania to >500÷1000 kWh/m2. W związku z powyższym gmina Olsztyn nie posiada 

zbyt dobrych warunków do instalacji elektrowni wiatrowych. 

Przy opracowywaniu niniejszego dokumentu na obszarze gminy zlokalizowano 1 podmiot 

gospodarczy – „Alojzy Szczerba Alex-Pol”, który eksploatuje w Turowie przy ul. Południowej 

elektrownię wiatrową o nazwie Farma Wiatrowa Turów – o łącznej mocy zainstalowanej 

0,500 MW (2 x 0,250 MW).  

 
Energetyka wodna 

Energetyka wodna bazuje na wykorzystaniu energii wód śródlądowych które charakteryzują 

się dużym natężeniem przepływu mierzonym w m3/s oraz dużym spadem mierzonym w me-

trach i będącym różnicą poziomów wody górnej i dolnej z uwzględnieniem strat przepływu. 

W celu wykorzystania danego cieku wodnego należy najpierw przeanalizować uwarunko-

wania techniczne (tj. natężenie przepływu oraz spad), jak również uwarunkowania spo-

łeczne oraz prawne. Inwestycje w zakresie energetyki wodnej są najczęściej realizowane 

przez inwestorów prywatnych, którzy na podstawie własnych ustaleń podejmują decyzję  

o możliwości i zakresie wykorzystania danego cieku wodnego w celu produkcji energii elek-

trycznej. Przeprowadzanie badań oraz ryzyko inwestycyjne obciążą w takim przypadku in-

westora. Na terenie województwa śląskiego występują zróżnicowane warunki dla rozwoju 

małej energetyki wodnej, począwszy od bardzo dobrych na południu województwa, poprzez 

dobre w środkowej części, aż do przeciętnych na północy. 

Przez obszar Olsztyna przepływają cieki wodne, które nie mogą zostać wykorzystane do 

produkcji energii elektrycznej ze względu na niskie wartości natężenia przepływu oraz 

spadu. 

 
Energetyka geotermalna 

Źródłem energii geotermalnej jest wnętrze Ziemi o temperaturze około 5400°C, różnica tem-

peratur między wnętrzem a powierzchnią ziemi powoduje przepływ ciepła w kierunku gór-

nych warstw skorupy ziemskiej. Wraz z zagłębianiem się pod ziemię w kierunku jądra tem-

peratura rośnie o średnio 25 K/km. Najpopularniejszą metodą pozyskiwania ciepła z wnętrza 

ziemi jest wydobywanie wód geotermalnych. W celu wykorzystania energii tych wód wyko-

nuje się dwa oddalone od siebie o pewną odległość odwierty do głębokości zalegania zaso-

bów geotermalnych, następnie przetłacza się wodę przez wymiennik ciepła w celu odebra-

nia energii, a w dalszej kolejności wykorzystaną wodę pompuje się drugim otworem do 

złoża. Wody geotermalne często są silnie zasolone, co wpływa niekorzystnie na pracę wy-

mienników ciepła i pozostałych elementów armatury instalacji geotermalnych. 

Wody głębinowe charakteryzują się różnymi poziomami temperatury, z tego względu można 

je wykorzystywać do zróżnicowanych celów: 

 do ciepłownictwa (m.in.: ogrzewanie niskotemperaturowe i wentylacja pomieszczeń, 

przygotowanie ciepłej wody użytkowej); 

 do celów rolniczo-hodowlanych (m.in.: ogrzewanie upraw pod osłonami, suszenie 

płodów rolnych, ogrzewanie pomieszczeń inwentarskich, przygotowanie ciepłej wody 

technologicznej, hodowla ryb w wodzie o podwyższonej temperaturze); 

 w rekreacji (m.in.: podgrzewanie wody w basenie); 
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 przy wyższych temperaturach do produkcji energii elektrycznej. 

Eksploatacja energii geotermalnej może mieć również szkodliwy wpływ na środowisko, po-

nieważ z płynu uwalniają się szkodliwe substancje, takie jak siarkowodór (H2S), którego 

pochłanianie wiąże się z dodatkowymi nakładami inwestycyjnymi na instalację. Innym po-

tencjalnym zagrożeniem jest radon będący produktem rozpadu radioaktywnego uranu, który 

jest unoszony wraz z parą ze studni geotermalnej.  

Na terenie województwa śląskiego najkorzystniejsze warunki do wykorzystywanie energii 

geotermalnej występują w obszarze powiatów północnych oraz północnej części powiatów 

bielskiego i cieszyńskiego. Nawet w przypadku najbardziej uprzywilejowanych geotermalnie 

powiatów warunki hydrogeotermalne poszczególnych gmin mogą się różnić w sposób 

istotny za sprawą zmian porowatości i przepuszczalności utworów zbiornika, a także za 

sprawą zmian jego głębokości. Na efektywność pozyskiwania energii geotermalnej oprócz 

wartości mocy termicznej wpływa także położenie zwierciadła wód podziemnych, wartość 

depresji podczas eksploatacji oraz stabilność wydajności w czasie. Przy ocenie efektywno-

ści inwestycji geotermalnej wszystkie te czynniki powinny być analizowane i uwzględniane. 

 
Rysunek 10-2 Rozkład geotermii w Polsce 

 
Źródło: ,,Energia Geotermalna. Świat-Polska-Środowisko”, Instytut gospodarki  

surowcami mineralnymi i energią. Laboratorium geotermalne PAN, Kraków 2000 r. 

 

Na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej w rejonie gminy Olsztyn występują użytkowe 

wody podziemne w piętrach wodonośnych jurajskim i triasowym. Dotychczas nierozpo-

znane pozostają warunki hydrogeologiczne w utworach paleozoicznych (dewon), a ich po-

tencjał – zgodnie z przewidywaniami naukowców – może być znaczący. Wg prognoz Pań-

stwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie i zgodnie z badaniami Instytutu Gospo-

darki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN można się spodziewać uzyskania w utworach 

dewonu (na głębokości do 2000 m) wód o temperaturze około 50÷55(57)°C. Przewidywana 
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wydajność i temperatura w zupełności pokryłaby zapotrzebowanie na wody termalne poten-

cjalnego obiektu rekreacyjnego (baseny) lub leczniczego (SPA).  

Gmina posiada opracowany, przez zlokalizowany w Sosnowcu Oddział Górnośląski Pań-

stwowego Instytutu Geologicznego, „Projekt prac geologicznych na wykonanie otworu po-

szukiwawczo-rozpoznawczego S-2 w utworach triasu i dewonu w celu ujęcia wód termal-

nych w miejscowości Olsztyn, województwo śląskie”. Został również opracowany Master 

Plan pokazujący możliwości realizacyjne dla przewidywanej w ww. lokalizacji inwestycji pod 

nazwą „Termy Jurajskie” oraz raport oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia. 

Powołana przez Radę Gminy spółka prawa handlowego – Przedsiębiorstwo Komunalne 

„Olsztyńska Geotermia" Sp. z o.o. ze 100-procentowym udziałem Gminy Olsztyn – może 

występować o koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie ww. wód termalnych oraz prze-

prowadza poszukiwania partnera strategicznego zainteresowanego współfinansowaniem 

odwiertu i realizacją inwestycji. 

W zależności od wyników wykonanego odwiertu – przy odpowiednio dużych parametrach 

istniejących wód – należy poddać analizie możliwość realizacji zaopatrzenia w ciepło rów-

nież znajdujących się w odległości do ok. 2 km obiektów: gminnych (2 szkoły podstawowe, 

przedszkole i hala GOSiR-u), innych obiektów użyteczności publicznej (przychodnia, 

ośrodki wypoczynkowo-rekolekcyjne) oraz teren usług sportu i turystyki zlokalizowany po 

wschodniej stronie drogi (na wysokości planowanych „Term Jurajskich” – teren rozwoju 

UST_OL.6) – o szacunkowym łącznym zapotrzebowaniu na moc cieplną rzędu ok. 1,7 MW. 

 
Pompy ciepła 

Pompy ciepła są interesującym rozwiązaniem w zakresie ogrzewania budynków, przygoto-

wania ciepłej wody użytkowej oraz mogą być wykorzystane w klimatyzacji. Istotnym proble-

mem w stosowaniu pomp ciepła są względy ekonomiczne. Obecnie istnieje możliwość uzy-

skania dofinansowania na proekologiczne przedsięwzięcia (np. z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Banku Ochrony Środowiska), co powoduje 

że inwestycje w OZE, m.in. pompy ciepła, są opłacalne ekonomicznie. 

Możliwe są następujące systemy pracy instalacji grzewczej wykorzystującej jako źródło cie-

pła pompę ciepła: 

 system monowalentny – pompa ciepła jest jedynym generatorem ciepła, 

pokrywającym w każdej sytuacji 100% zapotrzebowania; 

 system biwalentny (równoległy) – pompa ciepła pracuje jako jedyny generator ciepła, 

aż do punktu dołączenia drugiego urządzenia grzewczego. Po przekroczeniu punktu 

dołączenia pompa pracuje wspólnie z drugim urządzeniem grzewczym (np. z kotłem 

gazowym lub ogrzewaniem elektrycznym); 

 system biwalentny (alternatywny) – pompa ciepła pracuje jako wyłączny generator 

ciepła, aż do punktu przełączenia na drugie urządzenie grzewcze. Po przekroczeniu 

punktu przełączenia pracuje wyłącznie drugie urządzenie grzewcze (np. kocioł 

gazowy). 

W przypadku, gdy ogrzewanie podłogowe i ścienne w domu jednorodzinnym jest dobrze 

zaprojektowane jest ono w stanie zapewnić utrzymanie temperatury wewnętrznej w po-

mieszczeniach +19°C przy temperaturze zasilania instalacji c.o. nie przekraczającej +30°C 

i temperaturze zewnętrznej na poziomie -20°C. Współczynnik wydajności grzejnej wynosi 

dla instalacji pomp ciepła średnio 3, co oznacza że 1 kW energii elektrycznej pozwala na 
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uzyskanie 3 kW mocy cieplnej. Ponadto duża akumulacyjność instalacji ogrzewania ścien-

nego i podłogowego sprawia, że system sterowania pompy ciepła w celu ograniczenia kosz-

tów tak steruje pracą systemu, że pobiera on energię elektryczną prawie wyłącznie w czasie 

tańszej taryfy nocnej. 

Stosowanie pomp ciepła do ogrzewania obiektów jest rozwiązaniem drogim inwestycyjnie 

lecz za to korzystnym eksploatacyjnie. Zakłada się, że rozwiązania z wykorzystaniem pomp 

ciepła – z uwagi na możliwość pozyskania środków zewnętrznych na sfinansowanie inwe-

stycji oraz opłacalność eksploatacyjną rozwiązań – mogą być realizowane zarówno w obiek-

tach gminnych jak i prywatnych. Zatem rola Gminy polegać będzie na pełnieniu roli inwe-

stora i propagatora.  

Na terenie gminy Olsztyn pompy ciepła wykorzystywane są sporadycznie w budynkach pry-

watnych.  

 
Energia słońca 

Natężenie promieniowania słonecznego w górnych granicach atmosfery Ziemi wynosi 

1 367 W/m2 powierzchni. Ponieważ część promieniowania słonecznego jest absorbowana 

oraz rozpraszana przez atmosferę, to wartość natężenia promieniowania na powierzchni 

Ziemi jest mniejsza – przyjmuje się, że w słoneczny dzień wynosi ona około 1 000 W/ m2. 

Na ilość energii słonecznej, która dociera do danego miejsca na ziemi, ma wpływ szerokość 

geograficzna oraz czynniki pogodowe. Średnie roczne nasłonecznienie obszaru Polski wy-

nosi ~1 000 kWh/m2 na poziomą powierzchnię, co odpowiada wartości opałowej około 

120 kg paliwa umownego. W celu wykorzystania energii słonecznej należy ją przekształcić 

do innej postaci, może się to odbywać za pomocą konwersji fotowoltaicznej w ogniwach lub 

też konwersji fototermicznej w kolektorach słonecznych. Zaletą wykorzystywania energii po-

chodzącej ze słońca jest brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, jej wadą natomiast 

wciąż wysokie nakłady inwestycyjne na urządzenia oraz ich instalację.  

Na rysunku poniżej przedstawiony został rozkład nasłonecznienia na terenie Polski, z któ-

rego wynika, że gmina Olsztyn położona jest w rejonie o stosunkowo wysokim nasłonecz-

nieniu. 

 
Rysunek 10-3 Nasłonecznienie w Polsce 

 
Źródło: www.enis.pl 
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Kolektory słoneczne 

Kolektory słoneczne są urządzeniami stosowanymi do konwersji promieniowania słonecz-

nego w ciepło ogrzewające czynnik obiegowy, który można następnie wykorzystać na po-

trzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej lub w celu wspomożenia instalacji centralnego 

ogrzewania. Kolektory słoneczne są również stosowane do podgrzewania wody basenowej, 

mogą dostarczać ciepła na potrzeby szklarni czy też suszenia płodów rolnych.  

Systemy wykorzystujące kolektory słoneczne można podzielić na systemy pasywne oraz 

systemy aktywne. W systemach pasywnych konwersja promieniowania zachodzi w specjal-

nie zaprojektowanych elementach struktury budynku, a cały proces odbywa się w sposób 

naturalny. W przypadku systemów aktywnych przepływ czynnika przez kolektor jest wymu-

szany poprzez wykorzystanie pompy lub wentylatora w zależności od stanu skupienia me-

dium obiegowego. Idea działania kolektora polega na tym, że pochłaniający promieniowanie 

absorber nagrzewa się, a ciepło jest od niego odbierane przez czynnik obiegowy. 

Na terenie gminy Olsztyn kolektory słoneczne zostały zinwentaryzowane w 4 lokalizacjach: 

 Szkole Podstawowej przy ul. Zielonej 66 w Olsztynie, 

 Szkole Podstawowej z halą sportową w Kusiętach, 

 Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym Dworek św. Antoniego w Olsztynie, 

 Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej „Święta Puszcza” w Olsztynie.  

Ponadto na terenie gminy w budynkach prywatnych są sporadycznie wykorzystywane ko-

lektory słoneczne na potrzeby ciepłej wody użytkowej. 

 
Ogniwa fotowoltaiczne 

Ogniwo fotowoltaiczne to urządzenie, w którym zachodzi bezpośrednia konwersja promie-

niowania słonecznego na energię elektryczną do czego wykorzystywane jest zjawisko foto-

woltaiczne. Efekt fotowoltaiczny polega na powstawaniu napięcia elektrycznego gdy mate-

riały o niejednorodnej strukturze są wystawione na działanie fotonów. Specjalna konstrukcja 

ogniw wykonanych z elementów półprzewodnikowych pozwala na zmaksymalizowanie 

efektu fotowoltaicznego i wykorzystanie promieniowania słonecznego. Pojedyncze ogniwo 

fotowoltaiczne wykonane z krzemu posiada nominalne napięcie w wysokości 0,5 V. W celu 

zwiększenia napięcia, ogniwa łączy się szeregowo w moduły, które zaś łączy się w panele 

fotowoltaiczne. 

Aby umożliwić korzystanie z energii elektrycznej wytwarzanej w panelach należy jednak 

zbudować kompletny system składający się z następujących elementów: 

 modułów fotowoltaicznych, 

 akumulatora magazynującego energię, 

 przetwornicy, która umożliwi konwersję prądu stałego wytwarzanego przez ogniwa 

do postaci prądu zmiennego, z której korzysta znaczna większość urządzeń. 

Ogniwa fotowoltaiczne są najczęściej stosowane do: 

– zasilania obiektów położonych poza zasięgiem sieci elektroenergetycznej, 

– zasilania domków letniskowych, 

– wytwarzania energii w celu odsprzedaży do sieci, 

– zasilania urządzeń komunalnych, telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych, automatyki 

przemysłowej itp. 
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Przy opracowywaniu niniejszego dokumentu na obszarze gminy nie zlokalizowano podmio-

tów gospodarczych i obiektów użyteczności publicznej, które wykorzystują instalacje foto-

woltaiczne. 

 
System hybrydowy słoneczno-wiatrowy 

Scharakteryzowane powyżej technologie OZE wykorzystujące energię słoneczną i wiatru 

dają bardzo dobre wyniki przy ich jednoczesnym zastosowaniu w tzw. układach hybrydo-

wych. Prowadzone obserwacje meteorologiczne wskazują, że w porze największego nasi-

lenia wiatrów (okres jesienno-zimowy) promieniowanie słoneczne jest słabe, natomiast  

w porze wiosenno-letniej, kiedy natężenie promieniowania słonecznego jest najsilniejsze, 

spada średnia prędkość wiatru. Stąd połączenie ze sobą energii słonecznej i wiatrowej daje 

stały dopływ energii do odbiorcy w ciągu roku. Systemy hybrydowe mogą być montowane 

tam, gdzie doprowadzenie energii jest nieopłacalne. Wiatrowo-słoneczna metoda pozyski-

wania energii jest samowystarczalna, niezależna, jak również eliminuje potrzebę budowania 

ziemnych lub napowietrznych łączy elektrycznych. Ma ona szczególnie zastosowanie  

w dziedzinie oświetlenia ulicznego. 

Na obszarze Olsztyna nie zidentyfikowano układów hybrydowych. 

 

10.3 Możliwości wykorzystania zasobów energii odpadowej w gminie  

Zasoby energii odpadowej istnieją we wszystkich tych procesach, w trakcie których powstają 

produkty (główne lub odpadowe) o parametrach różniących się od parametrów otoczenia, 

w tym w szczególności o podwyższonej temperaturze. 

„Jakość” odpadowej energii cieplnej zależy od poziomu temperatury na jakim jest ona do-

stępna i stąd lepszym parametrem termodynamicznym opisującym zasoby odpadowej ener-

gii cieplnej jest egzergia, jako praca którą układ może wykonać w danym otoczeniu prze-

chodząc do stanu równowagi. Do głównych źródeł odpadowej energii cieplnej należą: 

 procesy wysokotemperaturowe (np. w piecach grzewczych do obróbki plastycznej lub 

obróbki cieplnej metali, w piekarniach, w części procesów chemicznych), gdzie dostępny 

poziom temperaturowy jest wyższy od 100°C; 

 procesy średniotemperaturowe, gdzie jest dostępne ciepło odpadowe na poziomie tem-

peraturowym rzędu 50-100°C (np. procesy destylacji i rektyfikacji, przemysł spożywczy); 

 zużyte powietrze wentylacyjne o temperaturze zbliżonej do 20°C; 

 ciepłe wody odpadowe i ścieki o temperaturze w przedziale 20÷50°C. 

Optymalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie ciepła odpadowego bezpośrednio w samym 

procesie produkcyjnym (np. do podgrzewania materiałów wsadowych do procesu), gdyż 

występuje wówczas duża zgodność między podażą ciepła odpadowego, a jego zapotrzebo-

waniem do procesu. Ponadto istnieje zgodność dostępnego i wymaganego poziomu tem-

peratury. Problemem jest możliwość technologicznej realizacji takiego procesu. Decyzje 

związane z takim sposobem wykorzystania ciepła w całości spoczywają na podmiocie pro-

wadzącym związaną z tym działalność. 

Procesy wysoko- i średniotemperaturowe pozwalają wykorzystywać ciepło odpadowe na 

potrzeby ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody. Przy tym odbiór ciepła na 

cele ogrzewania następuje tylko w sezonie grzewczym i to w sposób zmieniający się w za-
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leżności od temperatur zewnętrznych. Stąd w części roku energia ta nie będzie wykorzysty-

wana, a dla pozostałego okresu należy przewidzieć uzupełniające źródło ciepła. Decyzja  

o takim sposobie wykorzystania ciepła odpadowego powinna być każdorazowo przedmio-

tem analizy celem określenia opłacalności takiego działania. 

Biorąc pod uwagę możliwości wykorzystania energii odpadowej, należy zauważyć, że pod-

mioty gospodarcze, dla których działalność związana z zaopatrzeniem w ciepło stanowi (lub 

może stanowić) działalność marginalną, nie są zainteresowane jej podejmowaniem. Stąd też 

głównymi odbiorcami ciepła odpadowego będą podmioty wytwarzające ciepło odpadowe.  

Ciepło odpadowe na poziomie temperatury 20÷30°C często powstaje nie tylko w zakładach 

przemysłowych, ale i w gospodarstwach domowych (np. zużyta ciepła woda), mogąc stano-

wić źródło ciepła dla odpowiednio dobranej pompy ciepła. Ponadto znakomitym źródłem 

ciepła do ogrzewania mieszkań jest ciepło wytwarzane przez eksploatowane urządzenia 

techniczne, jak: pralki, lodówki, telewizory, sprzęt komputerowy i inne urządzenia po-

wszechnie obecnie stosowane w gospodarstwie domowym. 

Istnieje również możliwość wykorzystania energii odpadowej zużytego powietrza wentyla-

cyjnego: 

 dla nowoczesnych obiektów budowlanych straty ciepła przez przegrody uległy 

znacznemu zmniejszeniu, natomiast potrzeby wentylacyjne pozostają nie zmienione, 

udział strat ciepła na wentylację w ogólnych potrzebach cieplnych staje się coraz 

bardziej znaczący (dla tradycyjnego budownictwa mieszkaniowego straty wentylacji 

stanowią ok. 20÷25% potrzeb cieplnych, a dla budynków o wysokiej izolacyjności 

przegród budowlanych nawet ponad 50%; dla obiektów wielkokubaturowych 

wskaźnik ten jest jeszcze większy); 

 odzysk ciepła z wywiewanego powietrza wentylacyjnego na cele przygotowania 

powietrza dolotowego jest wykorzystaniem wewnątrzprocesowym z jego wszystkimi 

zaletami; 

 w obiektach wyposażonych w instalacje klimatyzacyjne (np. w obiektach usługowych 

o znaczeniu miejskim i regionalnym) układ taki pozwala na odzyskiwanie chłodu  

w okresie letnim, zmniejszając zapotrzebowanie energii do napędu klimatyzatorów. 

W związku z powyższym, proponuje się w gminie stosowanie układów rekuperacji ciepła  

w układach wentylacji wszystkich obiektów wielkokubaturowych, zwłaszcza wyposażonych 

w instalacje klimatyzacyjne (sale gimnastyczne, sportowe, baseny), których modernizacji 

lub budowy podejmie się Gmina. Jednocześnie korzystne jest promowanie tego rozwiązania 

w mniejszych obiektach, w tym także mieszkaniowych (na rynku dostępne są już rozwiąza-

nia dla budownictwa jednorodzinnego). 

Znaczącym źródłem ciepła są także ludzie przebywający w danym pomieszczeniu, co legło  

u podstaw idei tzw. „domu pasywnego”, tj. standardu wznoszenia obiektów budowlanych, 

który wyróżniają bardzo dobre parametry izolacyjne przegród zewnętrznych oraz zastoso-

wanie szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie 

eksploatacji. Praktyka pokazuje, że zapotrzebowanie na energię w takich obiektach jest 

ośmiokrotnie mniejsze niż w tradycyjnych budynkach wznoszonych według obowiązujących 

norm. Dom pasywny to nowa idea w podejściu do oszczędzania energii we współczesnym 

budownictwie. Jej innowacyjność przejawia się w tym, że skupia się ona przede wszystkim 

na poprawie parametrów elementów i systemów istniejących w każdym budynku, zamiast 

wprowadzania dodatkowych rozwiązań. W domach pasywnych redukcja zapotrzebowania 
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na ciepło jest tak duża, że nie stosuje się w nich tradycyjnego systemu grzewczego, a jedy-

nie dogrzewanie powietrza wentylacyjnego. Niezbędne staje się stosowanie rekuperacyj-

nych systemów wymiany ciepła w układach wentylacji i klimatyzacji. Do zbilansowania za-

potrzebowania na ciepło wykorzystuje się również promieniowanie słoneczne oraz wyżej 

wspomniane ciepło pochodzące od wewnętrznych źródeł, takich jak urządzenia elektryczne 

i mieszkańcy. Dom pasywny wyróżnia bardzo niskie zapotrzebowanie na energię do ogrze-

wania – poniżej 15 kWh/(m²•rok). Istotą budownictwa pasywnego jest maksymalizacja zy-

sków energetycznych i ograniczenie strat ciepła. Aby to osiągnąć wszystkie przegrody ze-

wnętrzne posiadają niski współczynnik przenikania ciepła. Ponadto zewnętrzna powłoka bu-

dynku jest nieprzepuszczalna dla powietrza. Podobnie stolarka okienna wykazuje mniejsze 

straty cieplne niż rozwiązania stosowane standardowo. Z kolei system nawiewno-wywiew-

nej wentylacji zmniejsza o 75÷90% straty ciepła związane z wentylacją budynku. Rozwią-

zaniem często stosowanym w domach pasywnych jest gruntowy wymiennik ciepła. Jest to 

urządzenie służące do wspomagania wentylacji budynków zwiększające ich komfort cieplny 

poprzez ujednolicenie temperatury dostarczanego do budynku powietrza. Gruntowy wy-

miennik ciepła opiera się na efekcie stałocieplności pod powierzchnią ziemi, gdzie stała 

temperatura jest przezeń używana bądź to dla ogrzewania, bądź do chłodzenia budynków. 

Najczęściej jest to system połączony z wentylacją mechaniczną budynku i rekuperatorem, 

ewentualnie z wentylacją grawitacyjną wspomaganą kominem słonecznym (urządzenie 

wspomagające naturalną wentylację budynku, przez wykorzystanie konwekcji ogrzanego 

powietrza). Istotnym przy wykonywaniu gruntowego wymiennika ciepła jest umieszczenie 

go minimum 20 cm poniżej głębokości przemarzania gruntu. Wkopanie go na taką głębo-

kość znacznie poprawia jego wydajność energetyczną. W celu podniesienia sprawności wy-

miennika umieszcza się nad nim około 30 cm powyżej warstwę izolacji termicznej, ewentu-

alnie konstruuje złoże ze żwiru, bądź kruszywa łamanego o dużej granulacji, które zwiększy 

znacznie powierzchnię wymiany termicznej przepływającego powietrza. Gruntowy wymien-

nik ciepła służy do wstępnego ogrzania, bądź też wstępnego schłodzenia powietrza. W okre-

sie zimowym świeże powietrze po przefiltrowaniu przechodzi przez to urządzenie, gdzie jest 

wstępnie ogrzewane. Następnie powietrze dostaje się do rekuperatora, w którym zostaje 

podgrzane ciepłem pochodzącym z powietrza wywiewanego z budynku. Charakterystyczny 

dla standardu budownictwa pasywnego jest fakt, że w przeważającej części zapotrzebowa-

nie na ciepło zostaje zaspokojone dzięki zyskom cieplnym z promieniowania słonecznego 

oraz ciepłu oddawanemu przez urządzenia i przebywających w budynku ludzi. Jedynie  

w okresach szczególnie niskich temperatur stosuje się dogrzewanie powietrza nawiewa-

nego do pomieszczeń. 

Przewiduje się, że opisywany system budownictwa stanie się w nieodległej przyszłości stan-

dardem w dziedzinie zapewnienia ogrzewania nowo budowanych pomieszczeń. Co prawda 

ocenia się, że budowa domu pasywnego powoduje około 30-procentowy przyrost nakładów 

na budowę, jednakże generuje znaczące zmniejszenie kosztów ogrzewania na przestrzeni 

kilkudziesięcioletniej eksploatacji domu. Niezwykle istotne jest również zmniejszenie szkód  

w środowisku, osiągane dzięki spektakularnemu zaoszczędzeniu zużywanych do celów 

grzewczych paliw kopalnych. Efekt ten można jeszcze powiększyć stosując wysokosprawne 

pompy ciepła do zapewnienia klimatyzacji i zbilansowania deficytów ciepła. Ponieważ energia 

cieplna emitowana przez użytkowane urządzenia elektryczne oraz ciepło wytwarzane przez 

osoby zamieszkujące budynek dostępne są niezależnie od uwarunkowań geograficznych, 

możliwość zastosowania nowoczesnych rozwiązań energetycznych w zakresie budownictwa 

może być z powodzeniem stosowana również na obszarze Olsztyna. 
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Coraz wyższy poziom świadomości energetycznej i ekologicznej, w połączeniu ze stale wzra-

stającymi możliwościami technicznymi, stwarza realne szanse użytecznego zagospodarowa-

nia znacznych ilości energii, wytwarzanej w trakcie różnorodnej aktywności człowieka – do-

tychczas przeważnie bezproduktywnie marnowanej. Wdrażana polityka przeciwdziałania 

zmianom klimatycznym, w połączeniu z rosnącymi cenami paliw kopalnych oraz mechani-

zmami ekonomicznego wspierania aktywności w zakresie efektywności energetycznej spra-

wiają, że zastosowanie rozwiązań wykorzystujących tę energię będzie coraz bardziej atrak-

cyjne pod względem ekonomicznym. Czyni to realnym sprostanie wyzwaniom, jakie stawia 

przed ludzkością rosnące zagrożenie zmianami klimatycznymi. 

W sytuacji zidentyfikowania znacznego źródła energii odpadowej na terenie gminy jego za-

gospodarowanie stanowić powinno priorytet w aspekcie polityki pro-racjonalizacyjnej. 

Na terenie gminy nie stwierdzono obiektów, w których wykorzystywane jest ciepło odpadowe. 

10.4  Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej – 

kogeneracja 

Jedną z racjonalnych, oszczędnych i ekologicznych metod wytwarzania energii są skoja-

rzone układy do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła. W układzie skojarzo-

nym ciepło odpadowe z jednego procesu staje się źródłem energii dla następnego procesu. 

Obecnie energia elektryczna może być wytwarzana w skojarzeniu z produkcją ciepła użyt-

kowego w różnych układach technologicznych, w zależności od wymaganej, możliwej do 

zagospodarowania mocy cieplnej, której wielkość stanowi najczęściej jedno z głównych kry-

teriów doboru wielkości i rodzaju układu. Ponadto w oparciu o wytworzone ciepło istnieje 

możliwość produkcji chłodu użytkowego w układach technologicznych ziębiarek absorpcyj-

nych lub adsorpcyjnych. Takie skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu 

bywa coraz częściej określane jako „trigeneracja”. Konieczność dbałości o jak najlepsze 

wykorzystanie energii paliw kopalnych, w aspekcie nadrzędnej polityki przeciwdziałania nie-

korzystnym zmianom klimatu znalazła wyraz w dyrektywie 2004/8/WE Parlamentu Europej-

skiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapo-

trzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniającej dyrektywę 

92/42/EWG. W dyrektywie tej wyróżniono: mikrokogenerację – w jednostkach o maksymal-

nej mocy elektrycznej poniżej 50 kW oraz kogenerację na małą skalę – w jednostkach  

o maksymalnej mocy elektrycznej poniżej 1 MW. Natomiast pojęciem kogeneracji o wyso-

kiej wydajności oznaczono kogenerację w jednostkach kogeneracji, w których produkcja ko-

generacyjna powinna zapewnić oszczędności w energii pierwotnej w wysokości co najmniej 

10% w porównaniu z wartościami referencyjnymi dla rozdzielonej produkcji ciepła i energii 

elektrycznej, względnie produkcję w jednostkach kogeneracji na małą skalę i jednostkach 

mikrokogeneracji zapewniająca oszczędności w energii pierwotnej. Do technologii kogene-

racyjnych objętych dyrektywą zaliczono: turbiny gazowo-parowe z odzyskiwaczami ciepła, 

turbiny parowe przeciwprężne, turbiny parowe upustowo-kondensacyjne, turbiny gazowe  

z odzyskiwaczami ciepła, silniki spalinowe, mikroturbiny, silniki Stirlinga, ogniwa paliwowe, 

silniki parowe, organiczny obieg Rankine'a oraz pozostałe rodzaje technologii lub ich kom-

binacje równocześnie wytwarzające ciepło i energię elektryczną i/lub mechaniczną w trakcie 

tego samego procesu. Przepisy ww. dyrektywy zostały uchylone przez dyrektywę Parla-

mentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektyw-

ności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 
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2004/8/WE i 2006/32/WE, jednakże krajowy system wsparcia dla wytwórców energii elek-

trycznej i ciepła w kogeneracji, został przedłużony przepisami ustawy z dnia 14 marca 

2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U.  

z 2014 r., poz. 490) i będzie obowiązywał do dnia 30 czerwca 2019 r.  

W małych układach rozproszonych wykorzystuje się głównie gazowe silniki spalinowe lub 

turbiny gazowe do napędu generatorów energii elektrycznej z jednoczesnym wytwarzaniem 

ciepła odpadowego (ze spalin oraz wody i oleju chłodzącego silnik) oraz do wytworzenia 

pary wodnej lub gorącej wody do celów komunalno-bytowych lub przemysłowych. Spraw-

ność takiego układu nierzadko przekracza 85%. Układy te zasilane są przeważnie gazem 

ziemnym lub olejem opałowym. 

Doboru konfiguracji i parametrów układu kogeneracyjnego do konkretnego obiektu doko-

nuje się na podstawie: 

 określenia uwarunkowań pracy układu kogeneracyjnego (w tym m.in. określenia 

priorytetu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła); 

 wykresów uporządkowanych zapotrzebowania energii elektrycznej oraz ciepła dla 

obiektu; 

 warunków ekonomicznych realizacji inwestycji (kosztów ekonomicznych i inwesty-

cyjnych). 

Stosowanie rozproszonych układów skojarzonych w porównaniu do układów klasycznych 

cechuje się następującymi zaletami: 

 wysoka sprawność wytwarzania (do 90%) energii przy najpełniejszym wykorzystaniu 

energii chemicznej zawartej w paliwie; 

 wysoka sprawność procesu skojarzonego powoduje, że energię elektryczną wyproduko-

waną w skojarzeniu ma obowiązek zakupić przedsiębiorstwo dystrybucyjne;  

 względnie niższe zanieczyszczenie środowiska produktami spalania; 

 wykorzystanie istniejących lokalnych zasobów paliw; 

 zmniejszenie kosztów przesyłu energii poprzez redukcję strat powstających przy przesyle 

energii elektrycznej; 

 zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności zasilania odbiorców poprzez bardziej rów-

nomierne rozłożenie źródeł wytwarzających energię elektryczną. 

Na te dwie ostatnie zalety należy zwrócić uwagę, gdyż rozproszone układy skojarzone mogą 

stać się jednym z elementów krajowego systemu elektroenergetycznego, zapewniającego 

obniżkę kosztów i zwiększenie jego niezawodności. Opłacalność układu wystąpi w przy-

padku, gdy energia elektryczna zostanie spożytkowana na miejscu lub sprzedana do są-

siednich obiektów z pominięciem istniejącej sieci dystrybucyjnej.  

W chwili obecnej na terenie Gminy Olsztyn nie zinwentaryzowano instalacji produkującej  

w skojarzeniu energię elektryczną i cieplną. Działania inwestycyjne związane z realizacją 

takich źródeł energii na terenie gminy winny być działaniami ściśle związanymi z moderni-

zacją lub budową układu zasilania konkretnego obiektu i/lub kompleksu obiektów (np. osie-

dla). Zakłada się, że rola Gminy w tym zakresie będzie ograniczała się do pełnienia funkcji 

koordynatora. 
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10.5 Podsumowanie 

Wykorzystanie energii w sposób racjonalny, a w szczególności energii ze źródeł odnawial-

nych, jest jednym z istotnych składników zrównoważonego rozwoju, przynoszącym wy-

mierne efekty ekologiczno-energetyczne. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bi-

lansie paliwowo-energetycznym gminy przyczynia się do poprawy efektywności wykorzy-

stania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska po-

przez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych od-

padów. W związku z tym wspieranie rozwoju tych źródeł staje się coraz poważniejszym 

wyzwaniem dla Gminy – jako gospodarza oraz właściciela wielu terenów oraz obiektów uży-

teczności publicznej, gdzie może prowadzić aktywną politykę proekologiczną na wielu 

płaszczyznach. Za najistotniejsze kryterium decyzji należy stosować efektywność energe-

tyczną. Gmina może kierować swoje działania prowadzące do rozwoju wykorzystania ener-

gii elektrycznej i ciepła z OZE bezpośrednio i/lub pośrednio. W przypadku bezpośredniego 

wsparcia inwestycji Gmina może występować w pozycji Inwestora, realizując inwestycję, lub 

Mecenasa wspierając potencjalnych inwestorów. Dodatkowo – w ramach prowadzonej po-

lityki pro-ekologicznej – Gmina może pełnić rolę inspiratora (centrum informacyjnego), gdzie 

rola samorządu będzie ograniczać się jedynie do działań edukacyjno-szkoleniowych. Wybór 

sposobu prowadzenia polityki OZE jest silnie skorelowany z możliwościami finansowymi 

gminy oraz świadomością proekologiczną władz lokalnych. Ze względu na dużą kapitało-

chłonność inwestycji OZE, Gmina jako podmiot kreujący politykę energetyczną nakierowaną 

także na wzrost wykorzystania energii ze źródeł ekologicznych, powinna pełnić funkcję in-

spiratora, zmierzającą do propagowania i promocji rozwiązań OZE oraz do prowadzenia 

różnego rodzaju działań dydaktycznych mających na celu wzrost świadomości ekologicznej 

zarówno mieszkańców, jak i potencjalnych przyszłych inwestorów. Istotną rolę w propago-

waniu przez gminę energetyki odnawialnej pełnić będzie w szczególności realizacja instala-

cji OZE w gminnych obiektach użyteczności publicznej.  

Obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie powinno stopniowo przyby-

wać, przy zwiększeniu dostępności instalacji wykorzystujących OZE – również pod wzglę-

dem finansowym. Największe przyrosty mogą nastąpić przy planowanym wykorzystaniu 

wód geotermalnych (kompleks „Termy Jurajskie”) oraz wykorzystaniu kolektorów słonecz-

nych, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła.  

W przyjętym do realizacji przez Radę Gminy Olsztyn „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Olsztyn” przedstawiono plan działań krótko- i średniookresowych na okres do 2020 

roku, w którym przewidziano m.in. montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów sło-

necznych dla budynków mieszkalnych, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów 

słonecznych dla budynków użyteczności publicznej oraz montaż pomp ciepła typu powie-

trze/woda do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w budynkach prywatnych. Określone  

w harmonogramie rzeczowo-finansowym w aktualizacji PGN z lutego 2018 r. ww. działania 

gminne w zakresie zastosowania OZE pozwolą na zaoszczędzenie ok. 3 768 MWh energii 

i zmniejszenie emisji CO2 o ok. 2 400 Mg.  

Kontynuowanie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji zgodnie  

z „Regulaminem udzielania dofinansowania z budżetu gminy Olsztyn na modernizację sys-

temów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsz-

tyn”, w tym m.in. na zakup i montaż kotłów nowej generacji na paliwo stałe (niskoemisyj-
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nych), na drewno (biomasę) oraz stosowanie w ramach planowania przestrzennego kryte-

riów efektywności energetycznej daje także możliwości zwiększenia wykorzystania energii 

ze źródeł odnawialnych. 
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11. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, ener-

gii elektrycznej i paliw gazowych – racjonalizacja zużycia 

energii w gminie 

Działania racjonalizujące użytkowanie energii można podzielić, ze względu na miejsce ich 

realizacji, na: 

 działania w poszczególnych systemach energetycznych zaopatrujących gminę; 

 działania związane z produkcją, przesyłem i konsumpcją energii. 

Istotnym kryterium jest również podział na działania inwestycyjne i edukacyjne. 

Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie nośników energii na obszarze gminy mają 

szczególnie na celu: 

 ograniczenie zużycia energii pierwotnej wydatkowanej na zapewnienie komfortu funkcjo-

nowania gminy i jej mieszkańców; 

 dążenie do jak najmniejszych opłat dla odbiorców energii przy jednoczesnym spełnieniu 

warunku samofinansowania się sektora paliwowo-energetycznego; 

 minimalizację szkodliwych dla środowiska skutków funkcjonowania sektora paliwowo-

energetycznego na obszarze gminy; 

 wzmocnienie bezpieczeństwa i pewności zasilania w zakresie dostaw ciepła, energii elek-

trycznej i paliw gazowych. 

Końcowym efektem przedsięwzięć racjonalizujących zużycie ciepła, energii elektrycznej  

i paliw gazowych oraz stosowania środków poprawy efektywności energetycznej jest przede 

wszystkim oszczędność energii, rozumiana jako ilość zaoszczędzonej energii ustalona po-

przez pomiar lub oszacowanie zużycia przed i po wdrożeniu jednego lub kilku środków po-

prawy efektywności energetycznej. Dodatkowym efektem tych działań jest obniżenie emisji 

gazów cieplarnianych, w tym CO2, oraz pozostałych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 

wprowadzanych do powietrza. 

11.1 Racjonalizacja wytwarzania i użytkowania ciepła 

Kotłownie lokalne oraz indywidualne źródła ciepła 

Racjonalizacja działań w przypadku kotłowni lokalnych oraz indywidualnych źródeł ciepła 

powinna być ukierunkowana na modernizację niskosprawnych kotłowni węglowych i wy-

mianę kotłów (pieców węglowych, w tym szczególnie ceramicznych) na nowoczesne, o wyż-

szym poziomie sprawności, zastosowanie zmiany paliwa (np. na gazowe) tam, gdzie to 

możliwe, wprowadzeniu dodatkowych instalacji umożliwiających wspomagająco wykorzy-

stanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła). 

Indywidualne źródła ciepła zlokalizowane na terenie gminy stanowią w znacznej części ni-

skosprawne kotły opalane paliwem stałym, tj. takim jak węgiel, koks czy miał węglowy. Taki 

stan rzeczy jest przyczyną występowania zjawiska tzw. „niskiej emisji”.  

Działania racjonalizacyjne powinny zostać ukierunkowane: na dalszą likwidację kotłów wę-

glowych na rzecz efektywniejszych kotłów gazowych i nowoczesnych, wysokosprawnych, 

niskoemisyjnych kotłów węglowych (na paliwo stałe), czy też na wymianę bądź instalowanie 
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kotłów olejowych, biomasowych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, co prze-

łoży się na ograniczenie zapotrzebowania energii pierwotnej. 

 
Budynki 

Podstawowymi przepisami określającymi wymagania dotyczące energooszczędności bu-

dynków jest: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332  

z późn.zm.) i wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1422).  

Rozporządzenie to wskazuje, iż budynek i jego instalacje: c.o., wentylacyjne, klimatyza-

cyjne, c.w.u., a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, 

produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych – również oświetlenia wbudowanego, po-

winny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i energii 

elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można 

było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie, który został określony w załączniku nr 2 do 

tego rozporządzenia. Poziom ten dotyczy zarówno wartości izolacyjności termicznej prze-

gród budowlanych, wyrażonej jako współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2•K)], jak  

i kształtowania odpowiednio niskiej wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię pier-

wotną EP [kWh/m2/rok].  

Wymagania (wskaźniki) dotyczące energooszczędności budynków będą sukcesywnie zao-

strzane – zgodnie z harmonogramem zmian określonym w tym rozporządzeniu, tak, aby 

osiągnąć cel, zgodnie z którym: 

 od dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki będą budynkami o niemal 

zerowym zużyciu energii;  

 po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz 

będące ich własnością będą budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. 

Dla zobrazowania skali zmian, jakie winny nastąpić w najbliższych latach, poniżej zesta-

wiono wybrane kryteria izolacyjności przegród zewnętrznych, określone w załączniku 2 do 

ww. rozporządzenia. 

 
Tabela 11-1 Przykładowe zmiany wartości współczynnika przenikania ciepła 

Lp. Rodzaj przegrody 
Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2•K)] 

od 01.01.2014 r. od 01.01.2017 r. od 01.01.2021* r. 

1 Ściany zewnętrzne 0,25 0,23 0,20 

2 
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrze-
wanymi poddaszami lub nad przejazdami 

0,20 0,18 0,15 

3 
Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewa-
nymi i zamkniętymi przestrzeniami podpod-
łogowymi 

0,25 0,25 0,25 

4 
Okna, drzwi balkonowe, powierzchnie prze-
zroczyste nieotwieralne 

1,3 1,1 0,9 

5 Okna połaciowe 1,5 1,3 1,1 

Wartość współczynnika określona dla temperatury obliczeniowej ogrzewanego pomieszczenia t i ≥ 16oC, 
* dla budynków zajmowanych przez władze publiczne i będących ich własnością od 01.01.2019 r. 
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Na maksymalną wartość wskaźnika EP składają się cząstkowe maksymalne zapotrzebowa-

nia na nieodnawialną energię pierwotną: na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowa-

nia ciepłej wody użytkowej (EPH+W ); na chłodzenie (EPC) i oświetlenie (EPL) budynku. 

Niska wartość wskaźnika EP oznacza, że użyty nośnik energii w małym stopniu wpływa na 

degradację środowiska naturalnego, a w szczególności na efekt cieplarniany. Jednak na 

poziom energochłonności budynku wskazuje wartość energii użytkowej, którą należy do-

starczyć do pomieszczeń w budynku, aby funkcjonował zgodnie z założeniami projekto-

wymi. O jej wartości decyduje m.in. izolacyjność cieplna przegród przezroczystych i nieprze-

zroczystych, mostki cieplne, kształt budynku czy strumień powietrza wymienianego w pro-

cesie wentylacji. Maksymalne dopuszczalne wartości wskaźnika EPH+W na potrzeby ogrze-

wania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla poszczególnych rodzajów bu-

dynków, określone w ww. rozporządzeniu, zestawiono w tabeli poniżej. 

 
Tabela 11-2 Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji 

oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej 

Lp. Rodzaj budynku 

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+W na 
potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania cie-

płej wody użytkowej [kWh/(m2•rok)] 

od 01.01.2014 r. od 01.01.2017 r. od 01.01.2021* r. 

1 Budynek mieszkalny jednorodzinny 120 95 70 

2 Budynek mieszkalny wielorodzinny 105 85 65 

3 Budynek zamieszkania zbiorowego 95 85 75 

4 
Budynek użyteczności publicznej –  
– opieka zdrowotna 

390 290 190 

5 
Budynek użyteczności publicznej - pozo-
stałe 

65 60 45 

6 
Budynek gospodarczy, magazynowy  
i produkcyjny 

110 90 70 

* dla budynków zajmowanych przez władze publiczne i będących ich własnością od 01.01.2019 r. 

 

Przykłady możliwych do zastosowania działań służących poprawie charakterystyki energe-

tycznej budynków, w tym dostosowania i utrzymania ich zapotrzebowania na energię na 

racjonalnie niskim poziomie, określa w szczególności załącznik 4 do „Krajowego planu dzia-

łań dotyczącego efektywności energetycznej dla Polski 2014”. Wyciąg z tego załącznika  

w zakresie rekomendowanych do stosowania komponentów instalacji c.o., c.w.u. i wentyla-

cji, w podziale na rodzaj zabudowy, przedstawiono w rozdz. 12.  

Od 9 marca 2015 r. funkcjonuje nowy system oceny energetycznej budynków, wprowa-

dzony ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. 

Dz.U. 2017 poz. 1498 z późn.zm.). Nakłada on na właścicieli i zarządców nieruchomości, 

którzy chcą je sprzedać albo wynająć, obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki 

energetycznej. Wymóg ten dotyczy również osób posiadających spółdzielcze prawo wła-

snościowe do lokalu. Momentem, w którym świadectwo charakterystyki energetycznej po-

winno zostać przekazane nabywcy lub najemcy, jest zawarcie umowy sprzedaży lub umowy 

najmu. Jeśli zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z tego obowiązku, nabywca albo 

najemca może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy wezwać pisemnie zbywcę lub 

wynajmującego do przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej w terminie 2 mie-

sięcy od dnia doręczenia wezwania. Nabywca lub najemca nie może zrzec się prawa do 

tego wezwania. W przypadku, gdy świadectwo charakterystyki energetycznej nie zostanie 
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przekazane w ww. terminie, nabywca albo najemca może – w terminie nie dłuższym niż 6 

miesięcy w przypadku umowy najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzedaży – 

zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy albo wynaj-

mującego. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane także w przypadku obiektów uży-

teczności publicznej, to jest – budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m2 

zajmowanych przez: ograny wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz administrację pu-

bliczną, w których obsługiwani są interesanci. W tych budynkach należy ponadto w widocz-

nym miejscu umieścić kopię świadectwa. Obowiązek jej umieszczenia dotyczy także budyn-

ków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w których są świadczone usługi dla 

ludności, i dla których wykonano takie świadectwa. 

Obowiązek sporządzania świadectw nie dotyczy budynku: podlegającego ochronie na pod-

stawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; używanego jako miejsce 

kultu i do działalności religijnej; przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonego  

w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego; 

mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; wolnosto-

jącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2 oraz gospodarstw rolnych o wskaźniku EP 

określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną 

nie wyższym niż 50 kWh/(m2∙rok). 

Osoby posiadające lub zarządzające budynkami/lokalami, dla których sporządzono świa-

dectwa, będą także zobowiązane do przeprowadzania okresowych kontroli instalacji grzew-

czych i klimatyzacyjnych. Właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany poddać bu-

dynki w czasie ich użytkowania kontroli: 

 okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania,  

z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do 

potrzeb użytkowych:  

– co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW, 

– co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej 

mocy cieplnej ponad 100 kW, 

– co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej 

ponad 100 kW, 

 okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej 

zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 

12 kW. 

Kontrolą objęty został cały system ogrzewania, tj. kotły wraz z urządzeniami instalacyjnymi. 

Ponadto obowiązkiem kontroli objęto również urządzenia zasilane paliwem odnawialnym,  

a nie jak do tej pory, tylko paliwem nieodnawialnym. 

Kolejnym instrumentem wspomagającym racjonalne użytkowanie ciepła w zabudowie 

mieszkaniowej oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorial-

nego jest rządowy program wsparcia remontów i termomodernizacji, który działa w oparciu 

o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 

Jego celem jest poprawa stanu technicznego istniejących budynków ze szczególnym 

uwzględnieniem zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię, zmniejszenia rocz-

nych strat energii, zmniejszenia rocznych kosztów pozyskania ciepła, zamiany źródła ener-

gii na źródło odnawialne lub zastosowania wysokosprawnej kogeneracji. 
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Beneficjentami tego programu są właściciele zasobów mieszkaniowych (gminy, spółdziel-

nie mieszkaniowe, właściciele mieszkań zakładowych i prywatni właściciele), właściciele 

budynków zamieszkania zbiorowego oraz jednostki samorządu terytorialnego. Program ten 

obejmuje dwa główne moduły: wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i wsparcie 

przedsięwzięć remontowych. Wsparcie jest udzielane w postaci tzw. premii, czyli spłaty 

części kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia. Spłata jest dokonywana ze 

środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, obsługiwanego przez Bank Gospodar-

stwa Krajowego i zasilanego ze środków budżetu państwa. 

Jednym z narzędzi możliwych do wykorzystania w celu określenia opłacalnych pod kątem 

kosztów sposobów termomodernizacji dla konkretnego budynku jest audyt energetyczny 

wykonany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remon-

towego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia ter-

momodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 z późn.zm.). W audycie energetycznym 

analizowane są wszystkie możliwe techniczne procesy prowadzące do obniżenia zapotrze-

bowania cieplnego przez dany obiekt budowlany. Na podstawie przeprowadzonych obli-

czeń, mogą być wybrane te działania, które powodują największe oszczędności energii 

przy krótkim czasie zwrotu poniesionych nakładów. 

Zaznaczyć należy, że przy specyficznych obiektach budowlanych, z pewnych względów 

technicznych, niektóre z działań termomodernizacyjnych nie mogą być prowadzone. Przy-

kładem mogą być obiekty objęte ochroną konserwatorską posiadające indywidualną elewa-

cję zewnętrzną z istniejącymi formami charakterystycznymi dla danego okresu w architek-

turze budowlanej, dla których wyklucza się możliwość docieplenia ścian zewnętrznych. 

 
Działania termomodernizacyjne w obiektach użyteczności publicznej należących do 

zasobów gminy i innych 

Zlokalizowane obiekty użyteczności publicznej na obszarze gminy charakteryzują się sze-

rokim zakresem architektonicznym. Przy tego typu budynkach należy przeprowadzić indy-

widualne audyty energetyczne, które uwzględnią indywidualne zapotrzebowanie cieplne dla 

danego typu obiektu oraz możliwości ich realizacji z punktu widzenia architektury. 

W poniższej tabeli przedstawiono obiekty użyteczności publicznej zlokalizowane na terenie 

gminy Olsztyn – gminne i inne. 

 
Tabela 11-3 Zestawienie przeprowadzonych działań termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności 

publicznej na terenie Olsztyna 

Kategoria Nazwa obiektu Przeprowadzone działania termomodernizacyjne  

S
z
k
o
ły

 i
 P

rz
e

d
s
z
k
o

la
 

Przedszkole Gminne 
Ocieplenie ścian, stropodachu, wymiana stolarki zewnętrznej, instala-
cja zaworów termoregulacyjnych – 2010 r. 

Szkoła Podstawowa  
w Biskupicach 

Ocieplenie ścian, stropodachu – 2016 r 

Szkoła Podstawowa z halą 
sportową w Kusiętach 

Ocieplenie ścian, stropodachu bud. szkoły – 2009 r., wymiana stolarki 
zewnętrznej bud. szkoły – 2006/2008. 
Hala sportowa dobudowana w 2011 r.  
Baterie słoneczne na cele c.w.u. – 2011 r. 

Szkoła Podstawowa  
w Turowie 

Ocieplenie ścian, wymiana stolarki zewnętrznej – 2002 r. Ocieplenie 
stropodachu – 2015 r. 

Szkoła Podstawowa 
w Zrębicach 

Ocieplenie ścian / stropodachu – 2008 r. Wymiana stolarki zewnętrznej 
– 1996 r. Instalacja zaworów termoregulacyjnych.  

Szkoła Podstawowa – Olsztyn, 
ul. Kühna 18 

Ocieplenie ścian, stropodachu, wymiana stolarki okiennej w sali gimna-
stycznej, wymiana instalacji c.o. – 2010 r. 
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Kategoria Nazwa obiektu Przeprowadzone działania termomodernizacyjne  

Szkoła Podstawowa – Olsztyn, 
ul. Zielona 66 

Budynek oddany do użytku w 2004 r.  
Zainstalowane kolektory słoneczne na cele c.w.u. 

P
o

z
o
s
ta

łe
 

Gminny Ośrodek Kultury 
Ocieplenie ścian, stropodachu, wymiana stolarki zewnętrznej, instala-
cja zaworów termoregulacyjnych – 2015 r. 

Gminny Ośrodek Sportu  
i Rekreacji 

Ocieplenie ścian, stropodachu, wymiana stolarki zewnętrznej, instala-
cja zaworów termoregulacyjnych – 2010 r. 

Urząd Gminy 
Ocieplenie ścian, stropodachu, wymiana stolarki zewnętrznej, instala-
cja zaworów termoregulacyjnych – 2008 r. 

Przychodnia Zamkowa  
AMICUS 

Ocieplenie ścian, stropodachu – 2011 r., wymiana stolarki zewnętrznej 
– 2010 r. 

Z-d Ortopedyczno-Rehabilita-
cyjny im. Jana Pawła II 

Ocieplenie ścian, wymiana stolarki zewnętrznej – 2015 r. 

Przychodnia Lekarska B. Ma-
lina – Olsztyn 

Ocieplenie ścian, stropodachu, wymiana stolarki zewnętrznej – 2005 r., 
instalacja zaworów termoregulacyjnych – 2006 r. 

Przychodnia Lekarska B. Ma-
lina – Zrębice 

Ocieplenie ścian, remont dachu, wymiana stolarki okiennej – 2013 r., 
instalacja zaworów termoregulacyjnych – 2006 r.  
Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe – 2017 r. 

Dom Rekolekcyjno-Wypoczyn-
kowy - Dworek św. Antoniego 

Budynek oddany do użytku w 2003 r. 
Zainstalowane kolektory słoneczne na cele c.w.u. – 2003 r. 

Centrum Duchowości Archid. 
Częstoch. „Święta Puszcza” 

Ocieplenie ścian, wymiana stolarki zewnętrznej, instalacja zaworów 
termoregulacyjnych. Zainstalowane kolektory słoneczne na cele c.w.u. 

 

W ramach przyjętego przez Radę Gminy Olsztyn Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zapla-

nowano w ramach działań krótko- i średnioterminowych przedsięwzięcia pt.: 

 Odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne dla budynków użyteczności publicz-

nej, 

 Odnawialne źródła energii – kolektory słoneczne dla budynków użyteczności publicznej; 

z okresem realizacji w latach 2016-2020. 

11.2 Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej 

Źródła energii elektrycznej – działania producentów 

Koncesjonowaną działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej na terenie gminy 

prowadzi firma „Alojzy Szczerba Alex-Pol”. Zgodnie z powyższym wszelkie działania mające 

na celu racjonalizację wytwarzania energii elektrycznej powinny być realizowane przez ww. 

podmiot na obiektach przez niego eksploatowanych. 

 
Ograniczenie strat energii elektrycznej w systemie dystrybucyjnym – działania dys-

trybutorów 

Najważniejszymi kierunkami zmniejszania strat energii elektrycznej w systemie dystrybucyj-

nym są: 

 zmniejszenie strat przesyłowych w liniach energetycznych; 

 zmniejszenie strat jałowych w stacjach transformatorowych. 

W przypadku stacji transformatorowych zagadnienie zmniejszania strat rozwiązywane jest 

poprzez monitorowanie stanu obciążeń poszczególnych stacji transformatorowych i gdy jest 

to potrzebne na skutek zmian sytuacji, wymienianie transformatorów na inne, o mocy lepiej 

dobranej do nowych okoliczności. Działania takie są na bieżąco prowadzone przez TAU-

RON Dystrybucja S.A. 
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Generalnie należy stwierdzić, że podmiotami w całości odpowiedzialnymi za zagadnienia 

związane ze zmniejszeniem strat w systemie dystrybucji energii elektrycznej w granicach 

gminy są przedsiębiorstwa dystrybucyjne (TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstocho-

wie, „PKP Energetyka” S.A.). 

Najistotniejsze sposoby wykorzystania energii elektrycznej to: 

 napędy silników elektrycznych, 

 oświetlenie, 

 ogrzewanie elektryczne, 

 zasilanie urządzeń elektronicznych. 

Z punktu widzenia poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej, działania do-

tyczące modernizacji samych silników elektrycznych są mało atrakcyjne. Należy zwracać 

uwagę raczej na wymianę całego urządzenia, które jest napędzane tym silnikiem, a to na-

leży zaliczyć do działań związanych z poprawą efektów stosowania energii elektrycznej. 

W przypadku napędów elektrycznych należy zwrócić uwagę na możliwość oszczędzania 

energii elektrycznej poprzez zastosowanie napędów z regulacją obrotów silnika w zależno-

ści od aktualnych potrzeb (np. przy pomocy falowników) oraz na dbałość, aby napędy elek-

tryczne nie były przewymiarowane i pracowały z optymalną sprawnością. 

Okresy pracy większych odbiorników energii elektrycznej należy, w miarę możliwości, prze-

suwać na godziny poza szczytem – w strefach pozaszczytowych zmniejszają się koszty 

ponoszone w związku z użytkowaniem energii elektrycznej. 

 
Poprawienie efektywności wykorzystania energii elektrycznej – inteligentne opomia-

rowanie 

Zgodnie z postanowieniami tzw. trzeciej dyrektywy klimatycznej („Dyrektywa 2006/32/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie efektywności koń-

cowego wykorzystania energii i usług energetycznych”) państwa członkowskie są zobowią-

zane do zainstalowania 80% tzw. inteligentnych systemów pomiaru do roku 2020. Na mocy 

dyrektywy obowiązek wprowadzenia inteligentnych systemów uzależniony jest od przepro-

wadzenia ekonomicznej oceny wszystkich długoterminowych kosztów i korzyści dla rynku 

oraz indywidualnego konsumenta lub od oceny, która forma inteligentnego pomiaru jest uza-

sadniona z ekonomicznego punktu widzenia i najbardziej opłacalna oraz w jakim czasie 

wdrożenie jest wykonalne. 

Obecnie można wyróżnić dwa systemy inteligentnego wykorzystywania energii: 

 Smart Grid, 

 Smart Metering. 

Smart Grid – technologia pozwalająca na integrację sieci elektroenergetycznych z sieciami 

IT w celu poprawy efektywności energetycznej, aktywizacji odbiorców, poprawy konkurencji, 

zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i łatwiejszego przyłączenia do odnawialnych 

źródeł energii.  

Smart Metering – wprowadzenie nowoczesnych urządzeń pomiarowych na każdym etapie 

pracy sieci elektroenergetycznych, w tym wymianę istniejących systemów liczników na licz-

niki wyposażone w możliwość dwustronnej komunikacji. 
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Do największych zalet Smart Meteringu zaliczyć można możliwość naliczania kosztów za 

rzeczywiście zużytą ilość energii. Wraz z uruchomieniem systemu obliczanie kosztów ener-

gii elektrycznej na podstawie prognoz przestanie funkcjonować, w zamian koszty zostaną 

wyliczane na podstawie rzeczywistego zużycia. Wprowadzenie systemu da również możli-

wość elastycznego dostosowania taryfy dla indywidualnych potrzeb odbiorców. Smart Me-

tering pozwoli również na sprawną zmianę dostawcy energii elektrycznej, co pozwoli na 

wzrost poziomu konkurencji rynku elektroenergetycznego. 

 
Analiza i ocena możliwości wykorzystania energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania 

Ogrzewanie elektryczne polega na bezpośrednim wykorzystaniu przemiany energii elek-

trycznej na ciepło w pomieszczeniu za pomocą m.in. grzejników elektrycznych, listew przy-

podłogowych oraz ogrzewania podłogowego lub sufitowego za pomocą kabli czy mat grzej-

nych. Ogrzewanie elektryczne w ostatnich czasach jest szeroko propagowane i zdobywa 

sobie coraz więcej zwolenników. Jego zastosowanie pociąga za sobą wysokie koszty eks-

ploatacyjne przy relatywnie niskich inwestycyjnych. Na rynku dostępnych jest wiele urzą-

dzeń grzewczych wykorzystujących energię elektryczną. Decydując się na ogrzewanie elek-

tryczne należy zwrócić uwagę na odpowiedni dobór mocy. Istotne bowiem jest nie tylko za-

pewnienie komfortu cieplnego, ale również najniższych kosztów inwestycyjnych i eksploat-

acyjnych. 

Wśród zalet, jakie posiada ogrzewanie elektryczne należy wymienić: 

 powszechną dostępność źródła energii (np. na terenach, gdzie rozwija się budownictwo 

jednorodzinne, a brak tam uzbrojenia w gaz lub sieci ciepłownicze); 

 niskie nakłady inwestycyjne – instalacja elektryczna musi być wykonana w każdym bu-

dynku; ogrzewanie elektryczne wyklucza konieczność budowy dodatkowych pomiesz-

czeń na kotłownie, składowanie paliwa i popiołu, brak także (w przypadku modernizacji 

obiektu) potrzeby ochrony komina przed działaniem spalin (jak np. w przypadku kotłowni 

gazowych); 

 komfort i bezpieczeństwo użytkowania (nie występuje zagrożenie wybuchem lub zacza-

dzeniem, brak potrzeby gromadzenia materiałów łatwopalnych – paliwa); 

 bezpośrednie i dokładne opomiarowanie zużytej energii; 

 możliwość optymalizacji zużycia energii – duża możliwość regulacji temperatury, również 

osobno dla poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniu; 

 brak strat ciepła na podłączeniach, zarówno wewnątrz budynku, jak i do budynku; 

 możliwość zaspokojenia wszystkich potrzeb energetycznych mieszkańców budynku za 

pomocą jednego nośnika energii; 

 stała gotowość eksploatacyjna – możliwość zaspokojenia potrzeby ogrzewania poza se-

zonem grzewczym; 

 możliwość instalowania grzejników o różnych gabarytach, zależnie od potrzeb występu-

jących w danym pomieszczeniu; 

 niskie koszty naprawy i obsługi; 

 instalacje ogrzewania elektrycznego nie wymagają działań konserwacyjnych; 

 duża sprawność i trwałość urządzeń; 

 „ekologiczność” ogrzewania – szczególnie w miejscu jego użytkowania. Emisja zanie-

czyszczeń odbywa się w miejscu wytwarzania energii elektrycznej (w przypadku, gdy nie 

jest ona wytwarzana w sposób ekologiczny). 
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Do wad ogrzewania elektrycznego należy zaliczyć wysokie koszty eksploatacji – średnie 

koszty są wyższe niż dla ogrzewania gazowego, olejowego, czy w przypadku opalania drew-

nem. Zakłady elektroenergetyczne czynią starania w celu zwiększenia konkurencyjności 

ogrzewania elektrycznego w stosunku do innych mediów. Służy temu szeroka akcja marke-

tingowa poparta tworzeniem dodatkowych grup taryfowych. Niektóre zakłady elektroener-

getyczne posiadają kilka odmian swoich taryf dwu- lub trójstrefowych. 

Poniżej wymieniono niektóre rodzaje ogrzewania opartego na wykorzystaniu energii elek-

trycznej wraz z krótkim opisem: 

 podłogowe (kablowe, przy pomocy mat grzewczych) – ciepło rozchodzi się od dołu 

ku górze i równomiernie całodobowo ogrzewa pomieszczenie, możliwość 

regulowania temperatury; instalacja nie wymaga konserwacji i jest niewidoczna; 

 sufitowe (z użyciem folii grzewczych) – równomierny rozkład temperatury, instalacja 

niewidoczna, pokryta np. tapetą; 

 listwy grzejne – system składający się z dowolnej ilości modułów; 

 piece akumulacyjne (statyczne lub z dynamicznym rozładowaniem) – zasilanie 

tańszą energią „nocną”; 

 elektryczne kotły c.o. – przepływowe i akumulacyjne; 

 grzejniki konwektorowe – nie wymagają dodatkowych instalacji, mają małe wymiary  

i niewielki ciężar; 

 ogrzewacze promiennikowe – ogrzewanie nakierowane na konkretne miejsca  

w ogrzewanym pomieszczeniu; 

 grzejniki nawiewne – dmuchawy gorącego powietrza ogrzanego przez grzałki 

elektryczne; 

 montaż grzałek w piecach węglowych – system tani (przy wykorzystaniu w czasie 

tańszej strefy taryfy nocnej), ale przestarzały i nie zapewniający równomiernego 

rozkładu temperatury w pomieszczeniu. 

Możliwość wykorzystania energii elektrycznej jako nośnika ciepła w budownictwie mieszka-

niowym musi wiązać się z istnieniem odpowiednich rezerw w systemie elektroenergetycz-

nym na danym terenie. Istotny czynnik stymulujący stanowić może stworzenie przez TAU-

RON Dystrybucja S.A. dodatkowych grup taryfowych preferujących w większym stopniu, niż 

dotychczasowa taryfa dwustrefowa, odbiorców korzystających z ogrzewania elektrycznego. 

Aktualnie nie wydaje się być zbyt racjonalnym lansowanie stosowania w nowej zabudowie 

ogrzewania opartego na wykorzystaniu energii elektrycznej, głównie z uwagi na jego wyso-

kie koszty eksploatacyjne. Celowym natomiast wydaje się wykorzystanie tego rodzaju 

ogrzewania na obszarach, na których dokonuje się rewitalizacji zabudowy, czy też moder-

nizacji istniejącego sposobu ogrzewania będącego często źródłem „niskiej emisji” (zmiany 

sposobu ogrzewania mieszkań za pomocą pieców ceramicznych i etażowych ogrzewań wę-

glowych). Zastosowanie energii elektrycznej jako źródła energii cieplnej podyktowane może 

być również brakiem możliwości technicznych zastosowania innego nośnika energii (np.  

w obiektach zabytkowych). Przy podejmowaniu działań zmierzających do wykorzystania 

ogrzewania elektrycznego należy brać pod uwagę możliwości istniejącej w danym rejonie 

infrastruktury elektroenergetycznej.  

W przypadku zmiany sposobu ogrzewania z węglowego na system elektroenergetyczny ko-

nieczne jest wykonanie inwestycji (w najprostszej formie) obejmujących: 
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 przygotowanie sieci elektroenergetycznych do zwiększonego poboru mocy; wymianę 

liczników jednofazowych na liczniki trójfazowe, dwu- lub trójstrefowe; 

 zamontowanie w mieszkaniach grzejników elektrycznych wraz z regulatorami 

temperatury lub zabudowa w istniejących piecach kaflowych grzałek elektrycznych  

z regulatorami temperatury. 

Przed wykonaniem inwestycji polegającej na konwersji ogrzewania z węglowego na system 

elektroenergetyczny celowym jest potwierdzenie wielkości energetycznych budynku dla okre-

ślenia jego dokładnego zapotrzebowania na moc cieplną i rocznego zużycia ciepła (najlepiej 

poprzez wykonanie audytu energetycznego). Biorąc pod uwagę wielkość kosztów eksploata-

cyjnych oraz zakres występowania ogrzewań elektrycznych w istniejącej zabudowie zakłada 

się, że w Olsztynie energia elektryczna będzie stanowiła alternatywne źródło energii cieplnej 

w ograniczonym zakresie. Jej zastosowanie będzie uzależnione od dyspozycyjności sieci 

elektroenergetycznej w danym obszarze. Głównymi odbiorcami energii elektrycznej na po-

trzeby ogrzewania mogą być modernizowane budynki mieszkalne i usługowe. 

 
Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego 

Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo energetyczne do zadań własnych gminy należy planowanie 

i finansowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na jej terenie.  

Technicznie racjonalizacja zużycia energii na potrzeby oświetlenia ulicznego jest możliwa 

w dwu podstawowych płaszczyznach: 

 przez wymianę opraw i źródeł świetlnych na energooszczędne; 

 poprzez kontrolę czasu świecenia – zastosowanie wyłączników przekaźnikowych, które 

dają lepszy efekt (niż zmierzchowe), w postaci dokładnego dopasowania do warunków 

świetlnych czasu pracy. 

Poza powyższym elementem racjonalnego użytkowania energii elektrycznej na oświetlenie 

uliczne jest dbałość o regularne przeprowadzanie prac konserwacyjno-naprawczych  

i czyszczenia opraw. 

Przy doborze odpowiedniego oświetlenia istotne są parametry i koszty eksploatacji systemu 

oświetleniowego. Nie bez znaczenia jest tutaj poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Istot-

nym czynnikiem jest właściwy dobór źródeł światła. Obecnie istnieje wiele nowoczesnych 

materiałów i technologii umożliwiających uzyskanie odpowiedniej jakości oświetlenia. Na-

stąpił rozwój lamp wysokoprężnych sodowych z coraz to mniejszymi mocami, a także m.in. 

opraw typu LED. Istotnym czynnikiem doboru prawidłowego oświetlenia jest również ener-

gooszczędność. Ważne jest, by zastosować takie oprawy, które zapewnią prawidłowy rozsył 

światła i będą wyposażone w wysokiej klasy odbłyśniki. Źródła światła powinny przy możli-

wie małej ilości dostarczanej energii elektrycznej, posiadać wysoką skuteczność świetlną. 

Obecnie nie stanowi problemu wybór prawidłowego oświetlenia. Na rynku jest wielu krajo-

wych i zagranicznych producentów opraw oświetleniowych, które doskonale sprawdzają się 

w warunkach zewnętrznych. Wg efektów kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego 

w innych gminach w kraju, całkowita modernizacja oświetlenia może przynieść ograniczenie 

zużycia energii na poziomie około 50%, co w sposób oczywisty uzasadnia konieczność dy-

namicznej realizacji działań modernizacyjnych. 

Nowoczesnym rozwiązaniem w dziedzinie oświetlenia ulicznego są obecnie hybrydowe sys-

temy zasilania, które do działania nie potrzebują podłączenia do sieci energetycznej. Hybry-

dowe światła uliczne działają w oparciu o elektryczność powstałą poprzez przechwytywanie 
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energii słonecznej za pomocą paneli słonecznych oraz energii wiatru przy użyciu silników 

wiatrowych. Kombinacja ta sprawia, że systemy są bardziej praktyczne w stosunku do sys-

temów oświetleniowych opierających się jedynie na energii słonecznej. Hybrydowa lampa 

uliczna oprócz tradycyjnych komponentów składa się z turbiny wiatrowej o mocy 400 W, 

dwóch ogniw fotowoltaicznych (260 W) oraz akumulatorów wykonanych w technologii 

VRLA-żel z elektrolitem uwięzionym w strukturze żelu krzemowego SiO2 każdy 230 Ah. Wy-

posażona jest także w sterownik światła ulicznego, który umożliwia modulację szerokości 

impulsu oraz w technologię ochrony przed przeciążeniem w celu sterowania ładowaniem 

akumulatora. Kieruje on również pracą światła poprzez nastawianie czasu lub poprzez od-

czytywanie poziomu światła przy pomocy modułu komórki PV. Lampy hybrydowe mogą być 

montowane tam, gdzie doprowadzenie energii jest nieopłacalne. Bez słońca i wiatru, przy 

akumulatorze naładowanym do pełna, potrafią świecić po 10-14 godzin przez 4 do 5 dni. 

Wiatrowo-słoneczna metoda oświetlenia jest samowystarczalna, niezależna, jak również eli-

minuje potrzebę budowania ziemnych łączy elektrycznych, które są typowe dla konwencjo-

nalnych systemów oświetleń ulicznych. 

Na terenie gminy Olsztyn ponad 90% punktów oświetlenia drogowego znajduje się w posia-

daniu spółki TAURON Dystrybucja S.A., a pozostałe na majątku UG Olsztyn.  

W 2013 r. władze gminy złożyły zamówienie na świadczenie usługi o podwyższonym stan-

dardzie oświetlania miejsc publicznych i dróg na terenie gminy Olsztyn. Zamówienie obej-

mowało wymianę przestarzałych energochłonnych opraw oświetleniowych na oprawy ener-

gooszczędne: 187 opraw sodowych o mocy 70 W, 22 oprawy sodowe o mocy 100 W i 24 

oprawy LED o mocy 43 W. Wykonanie zamówienia powierzono spółce TAURON Dystrybu-

cja S.A. Oddział w Częstochowie. 

Popularną praktyką w naszym kraju jest to, iż zakłady elektroenergetyczne obciążają gminy 

nie tylko kosztami energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia, ale również (osobno) kosz-

tami konserwacji oświetlenia. Gmina, odpowiadając za oświetlenie na swoim terenie i pono-

sząc koszty związane z konserwacją oświetlenia, powinna dążyć do przejęcia całości ma-

jątku oświetleniowego. W sytuacji takiej konserwacja oświetlenia staje się usługą na rzecz 

gminy, której wykonawca winien zostać wybrany zgodnie z zapisami ustawy o zamówie-

niach publicznych, co może przynieść znaczne oszczędności. Aktualnie Gmina Olsztyn ma 

podpisaną w 2013 r. umowę świadczenia usługi oświetleniowej z TAURON Dystrybucja S.A. 

Oddział w Częstochowie.  

11.3 Racjonalizacja użytkowania paliw gazowych 

Zmniejszenie strat gazu w systemie dystrybucji  

Działania związane z racjonalizacją użytkowania gazu wiążą się z jego dystrybucją i spro-

wadzają się do zmniejszenia strat gazu. 

Straty gazu w sieci dystrybucyjnej spowodowane są głównie następującymi przyczynami: 

 nieszczelności na armaturze – dotyczą zarówno samej armatury, jak i jej połączeń  

z gazociągami (połączenia gwintowane lub, przy większych średnicach, kołnierzowe). 

Zmniejszenie uchodzenia gazu na samej armaturze, w większości wypadków, będzie 

wiązało się z jej wymianą; 
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 awarie (nagłe nieszczelności) i remonty (gaz wypuszczany do atmosfery ze względu na 

prowadzone prace) – modernizacja sieci wpłynie na zmniejszenie prawdopodobieństwa 

awarii. 

Należy podkreślić, że zmniejszenie strat gazu ma trojakiego rodzaju znaczenie: 

 efekt ekonomiczny – zmniejszenie strat gazu powoduje zmniejszenie kosztów operacyj-

nych przedsiębiorstwa gazowniczego, co w dalszym efekcie powinno skutkować obniże-

niem kosztów zaopatrzenia w gaz dla odbiorcy końcowego; 

 efekt ekologicznych – metan jest gazem powodującym efekt cieplarniany, a jego nega-

tywny wpływ jest znacznie wyższy niż dwutlenku węgla, stąd też należy ograniczać jego 

emisję; 

 niebezpieczeństwo wybuchu – w skrajnych przypadkach wycieki gazu mogą lokalnie po-

wodować powstawanie stężeń zbliżających się do granic wybuchowości, co zagraża bez-

pieczeństwu. 

Generalnie, niemal całość odpowiedzialności za działania związane ze zmniejszeniem strat 

gazu w jego dystrybucji, spoczywa na PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.  

Ze względu na fakt, że w warunkach zabudowy mieszkaniowej bardzo istotne znaczenie 

mają koszty związane z zajęciem pasa terenu, uzgodnieniem prowadzenia różnych instala-

cji podziemnych oraz zwłaszcza z odtworzeniem nawierzchni, jest rzeczą celową, aby wy-

miana instalacji podziemnych różnych systemów (gaz, woda, kanalizacja, kable energe-

tyczne i telekomunikacyjne itd.) była prowadzona w sposób kompleksowy. 

 
Racjonalizacja wykorzystania paliw gazowych  

Paliwa gazowe w mieście są wykorzystywane na następujące cele: 

 wytwarzanie ciepła (w postaci gorącej wody lub pary), 

 bezpośrednie przygotowywanie ciepłej wody użytkowej, 

 przygotowywanie posiłków w gospodarstwach domowych i obiektach zbiorowego żywie-

nia, 

 cele bezpośrednio technologiczne. 

Sprawność wykorzystania gazu w każdym z powyższych sposobów uzależniona jest od 

cech samych urządzeń oraz od sposobu ich eksploatacji. 

W przypadku wytwarzania ciepła w kotłach gazowych efekty można uzyskać poprzez wy-

mianę urządzeń. Wzrost sprawności dla nowych urządzeń wynika z uwzględnienia nastę-

pujących rozwiązań technicznych: 

 lepsze rozwiązanie układu palnikowego oraz układu powierzchni ogrzewalnych kotła, 

pozwalające na zwiększenie nominalnej sprawności kotła, a co za tym idzie 

sprawności średnioeksploatacyjnej; 

 stosowanie zapalaczy iskrowych zamiast dyżurnego płomienia (dotyczy to przede 

wszystkim małych kotłów gazowych stosowanych jako indywidualne źródła ciepła), 

efekt ten ma szczególnie istotne znaczenie przy mniejszych obciążeniach cieplnych 

kotła; 

 lepszy dobór wielkości kotła – unikanie przewymiarowania; 

 stosowanie kotłów kondensacyjnych, pozwalających odzyskać ze spalin ciepło 

parowania pary wodnej zawartej w spalinach (stąd sprawność nominalna odniesiona 

do wartości opałowej gazu jest większa od 100%). Jednak ich stosowanie wymaga 
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niskotemperaturowego układu odbioru ciepła oraz układu do neutralizacji  

i odprowadzenia kondensatu. 

Zmiany zapotrzebowania gazu na cele bezpośrednio technologiczne spowodowane pod-

wyższeniem sprawności wytwarzania wymagają indywidualnych ocen dla każdego z odbior-

ców, jednak będą mniejsze od zmian zapotrzebowania gazu związanych z wahaniami pro-

dukcji. 

Reasumując, najważniejsze kierunki zmian zapotrzebowania gazu będą polegały na: 

 działaniach racjonalizujących zużycie gazu na cele ogrzewania u istniejących 

odbiorców (zarówno po stronie samego wytwarzania ciepła, jak i w dalszej kolejności 

poprawa efektywności ogrzewania); 

 przechodzeniu odbiorców korzystających z innych rodzajów ogrzewania na 

ogrzewanie gazowe – będzie się ono odbywać stopniowo i ze względu na 

rozproszony charakter tego procesu nie zostanie w pełni zrealizowane; 

 przyłączaniu odbiorców nowo wybudowanych; 

 rozbudowie sieci przez PSG sp. z o.o. 

11.4 Racjonalizacja – kierunki działań gminy 

Podstawowym zadaniem samorządu lokalnego w procesie stymulowania działań racjonali-

zacyjnych jest pełnienie funkcji centrum informacyjnego oraz bezpośredniego wykonawcy  

i koordynatora działań racjonalizacyjnych, szczególnie tych, które związane są z obiektami 

bezpośrednio podlegającymi gminie (szkoły, przedszkola, domy kultury, obiekty sportowo-

rekreacyjne itp.). Funkcja centrum informacyjnego winna przejawiać się poprzez: 

 uświadamianie konsumentom energii korzyści płynących z jej racjonalnego użytkowania; 

 promowanie opłacalnych ekonomicznie i ekologicznie rozwiązań w dziedzinie zaopatrze-

nia w ciepło;  

 uświadamianie możliwości związanych z dostępnym dla mieszkańców gminy preferen-

cyjnym finansowaniem niektórych przedsięwzięć racjonalizacyjnych. 

Dla przyspieszenia przemian w zakresie przechodzenia na nośniki energii bardziej przy-

jazne dla środowiska oraz prowadzenia działań zmniejszających energochłonność po-

trzebne są dodatkowe zachęty organizacyjno-ekonomiczne ze strony Gminy, takie jak np.: 

 formułowanie i realizacja programów edukacyjnych dla odbiorców energii, 

popularyzujących i uświadamiających możliwe kierunki działań i ich finansowanie; 

 propagowanie rozwiązań z wykorzystaniem energetyki odnawialnej jako najbardziej 

korzystnych z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego; 

 kontynuowanie stosowania (przez określony czas) systemu dopłat dla odbiorców 

zabudowujących w swoich domach wysokiej jakości kotły na paliwo stałe, ciekłe, 

gazowe lub biomasę, gwarantujące obniżenie wskaźników emisji; 

 rozważenie możliwości dofinansowywania ocieplania budynków (m.in. poprzez 

uchwalony PGN – działanie „Efektywność energetyczna w infrastrukturze 

mieszkaniowej – termomodernizacja”). Pewne możliwości stwarza również polityka 

państwa w postaci ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, która 

umożliwia zaciąganie kredytów na korzystnych warunkach na termomodernizację  

i otrzymanie 20% premii wykorzystanej kwoty kredytu (nie więcej niż 16% kosztów 

na realizację termomodernizacji). 
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Większość możliwych działań związanych z racjonalizowaniem użytkowania energii na te-

renie gminy (np. termomodernizacja budynków) wymaga znacznych nakładów. W celu 

zmaksymalizowania udziału środków zewnętrznych w finansowaniu zadań z zakresu racjo-

nalizacji układu zaopatrzenia w energię, przedsięwzięcia tego rodzaju mogą zostać ujęte  

w dokumentach strategiczno-operacyjnych gminy – jak na przykład w Planie Gospodarki 

Niskoemisyjnej, o czym była mowa powyżej.  
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12. Możliwości stosowania środków poprawy efektywności 

energetycznej 

12.1 Działania wynikające z ustawy o efektywności energetycznej 

Z dniem 1 października 2016 r. roku weszła w życie ustawa o efektywności energetycznej 

(Dz.U. 2016 poz. 831). Ustawa zobowiązuje sektor publiczny do pełnienia wzorcowej roli  

w kwestii oszczędności energii. Jednostki sektora publicznego zostały zobowiązane, aby, 

realizując swoje zadania, zastosowały przynajmniej jeden ze środków poprawy efektywno-

ści energetycznej, do których należą: 

 umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego po-

prawie efektywności energetycznej; 

 nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem ener-

gii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 

 wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację 

lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja; 

 realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listo-

pada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz.U. 2017 poz. 130  

z późn.zm.); 

 wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, potwierdzone uzyskaniem wpisu do 

rejestru EMAS. 

Stosowanie przez jednostkę sektora publicznego danego środka poprawy efektywności 

energetycznej może się odbyć na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej. 

Nakłady inwestycyjne przeznaczone na realizację przedsięwzięcia służącemu poprawie 

efektywności powinny być spłacane w zależności od poziomu uzyskiwanych oszczędności 

energii. Celem zwiększenia efektywności energetycznej budynków stanowiących własność 

instytucji państwowych, ustawa nakłada na organy władzy publicznej obowiązek nabywania 

efektywnych energetycznie produktów lub budynków czy też zlecania wykonania usług albo 

wynajmowania efektywnych energetycznie budynków lub ich części, albo, w użytkowanych 

budynkach należących do Skarbu Państwa poddawanych przebudowie zapewnienia wypeł-

nienia zaleceń, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce ener-

getycznej budynków (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1498 z późn.zm.). 

Ustawa o efektywności energetycznej reguluje również zasady funkcjonowania systemu 

świadectw efektywności energetycznej (czyli tzw. „białych certyfikatów”), którego celem jest 

uzyskanie wymiernych oszczędności energii w trzech obszarach: 

 zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych,  

 zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia wykorzystane do potrzeb własnych, 

służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, 

 zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji. 

Dla wymienionych powyżej trzech kategorii przedsięwzięć służących poprawie efektywności 

energetycznej są przez Prezesa URE przeprowadzane przetargi na tzw. białe certyfikaty. 
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Pozyskanie białych certyfikatów jest obowiązkowe dla firm sprzedających energię odbior-

com końcowym, w celu przedłożenia ich Prezesowi URE do umorzenia. Podmioty, które  

w myśl Ustawy o efektywności energetycznej są objęte obowiązkiem pozyskania świadectw 

efektywności energetycznej, a nie uzyskają ich i nie umorzą, winny uiścić opłatę zastępczą 

w odpowiedniej wielkości określonej ww. Ustawą. Prawa majątkowe wynikające ze świa-

dectwa efektywności energetycznej są towarem giełdowym i mogą być zbywane na Towa-

rowej Giełdzie Energetycznej. 

Białe certyfikaty potwierdzają deklarowaną oszczędność energii uzyskanej w wyniku reali-

zacji przedsięwzięcia lub kilku przedsięwzięć tego samego rodzaju, służących poprawie 

efektywności energetycznej (tzw. przedsięwzięcia pro-oszczędnościowe). Są to w szczegól-

ności: 

 izolacja instalacji przemysłowych; 

 przebudowa lub remont budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; 

 modernizacja lub wymiana: 

– oświetlenia, 

– urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach 

energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych, 

– lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów; 

 odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych; 

 ograniczenie strat: 

– związanych z poborem energii biernej, 

– sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu 

ziemnego, 

– na transformacji, 

– w sieciach ciepłowniczych, 

– związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych; 

 stosowanie do ogrzewania obiektów lub ich chłodzenia energii wytwarzanej w odnawial-

nych źródłach energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego z insta-

lacji przemysłowych. 

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej za-

warty został w obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. (M.P. 2016  

poz. 1184). 

Przywołana powyżej ustawa wprowadza pewne modyfikacje w zakresie funkcjonowania 

systemu świadectw efektywności energetycznej, który opisany został we wcześniejszej 

ustawie o efektywności energetycznej z dnia 15.04.2011 r., dotyczą one m.in.:  

 począwszy od 2016 r. – zakres obowiązku dotyczącego realizacji przedsięwzięcia 

służącego poprawie efektywności energetycznej lub uzyskania i przedstawienia do 

umorzenia świadectwa efektywności energetycznej określony został, jako uzyskanie 

w każdym roku oszczędności energii finalnej w wysokości 1,5%; 

 dopuszczona została możliwość realizacji obowiązku, nałożonego na podmioty zo-

bowiązane, w zakresie: 30% tego obowiązku w 2016 r., 20% tego obowiązku w 

2017 r., 10% tego obowiązku w 2018 r. poprzez uiszczanie opłaty zastępczej; 
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 określona została stała wielkość jednostkowej opłaty zastępczej, która będzie wynosić 

1 000 zł w roku 2016 oraz 1 500 zł w 2017 r. za tonę oleju ekwiwalentnego, natomiast za 

rok 2018 oraz za każdy kolejny rok jednostkowa opłata zastępcza zwiększa się o 5% w 

stosunku do jej wysokości obowiązującej za rok poprzedni; 

 świadectwa efektywności energetycznej nie będą wydawane za przedsięwzięcia, 

które zostały już zrealizowane; 

 zniesiony został obowiązek przeprowadzania przetargu, w wyniku którego Prezes 

URE dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energe-

tycznej, za które można było uzyskać świadectwa. Wydawanie przez Prezesa URE 

świadectw będzie się odbywać na wniosek podmiotu, u którego będzie realizowane 

przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej. 

12.2 Środki poprawy efektywności energetycznej budynków 

Sektor budynków cechuje się największym potencjałem w zakresie oszczędności energii. 

Szczegółowy opis środków, które służą poprawie efektywności energetycznej i prowadzą 

do redukcji rocznego zapotrzebowania na energię końcową na cele związane z ogrzewa-

niem i wentylacją, przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, chłodzeniem oraz oświetleniem 

wbudowanym budynków, przedstawiono w „Krajowym Planie Działań dotyczącym efektyw-

ności energetycznej dla Polski 2017” (KPD 2017), przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 

23 stycznia 2018 r. Rekomendowane w nim komponenty instalacji c.o., c.w.u. i wentylacji  

w podziale na rodzaj zabudowy przedstawia tabela poniżej. 

 
Tabela 12-1 Komponenty instalacji ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (bez opcji chłodze-

nia) w podziale na rodzaj zabudowy według „Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności 
energetycznej dla Polski 2017” 

Rodzaj  
zabudowy 

Instalacja c.o. OZE Instalacja c.w.u. Wentylacja  

Budynki 
mieszkalne 
jednorodzinne 

Ogrzewanie wodne niskotemperatu-
rowe: 
- grzejniki podłogowe lub podłogowo-
konwekcyjne, 
-  parametry instalacji: 55/45°C lub 
40/30°C, 
 - urządzenia regulacyjne grzejni-
kowe o dokładności regulacji 1K, 
-  źródło ciepła:  

 kocioł kondensacyjny gazowy,  

 pompa ciepła PC COP 6,0,  

 kocioł niskotemperaturowy 

Kolektory sło-
neczne ter-
miczne 

Zasilana przez zasob-
nik biwalentny, instala-
cja bez cyrkulacji 

Mechaniczna na-
wiewno-wywiewna  
z wysokosprawnym od-
zyskiem ciepła, regulo-
wana obciążeniowo 

Budynki 
mieszkalne 
wielorodzinne 

Ogrzewanie wodne niskotemperatu-
rowe: 
- grzejniki konwekcyjne lub podło-
gowo-konwekcyjne, 
- parametry instalacji: 55/45°C, 
45/35°C lub 40/30°C, 
- urządzenia regulacyjne grzejnikowe 
o dokładności regulacji 1K, 
- źródło ciepła:  

 kocioł kondensacyjny gazowy, 

 węzeł cieplny z obudową, 

 mini-CHP – kogeneracja 
(skojarzone wytwarzanie ciepła 
i energii elektryczn.),  

 pompa ciepła PCCOP 4,2,  

 kocioł niskotemperaturowy 

Kolektory sło-
neczne ter-
miczne w roz-
wiązaniach  
z zasobnikiem 

Zasilana przez zasob-
nik biwalentny, instala-
cja z cyrkulacją lub in-
stalacja c.w.u. zasilana 
z mini stacji mieszka-
niowych (instalacje 
mieszkaniowe bez cyr-
kulacji) 

Mechaniczna na-
wiewno-wywiewna  
z wysokosprawnym od-
zyskiem ciepła min. 
75%, regulowana ob-
ciążeniowo 
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Rodzaj  
zabudowy 

Instalacja c.o. OZE Instalacja c.w.u. Wentylacja  

Budynki uży-
teczności pu-
blicznej 

Ogrzewanie wodne niskotemperatu-
rowe: 
- grzejniki konwekcyjne lub ogrzewa-
nie płaszczyznowe, 
- parametry instalacji: 55/45°C, 
45/40°C lub 40/30°C, 
- urządzenia regulacyjne grzejnikowe 
o dokładności regulacji 1K, 
- źródło ciepła:  

 kocioł kondensacyjny gazowy,  

 węzeł cieplny,  

 pompa ciepła PCCOP 4,5,  

 kocioł niskotemperaturowy 

Kolektory sło-
neczne ter-
miczne w roz-
wiązaniach  
z zasobnikiem 

Zasilana przez zasob-
nik biwalentny lub za-
sobnik pośredni, insta-
lacja z cyrkulacją lub 
instalacja c.w.u. zasi-
lana z mini stacji lub 
bezpośrednio (instala-
cje bez cyrkulacji) 

Mechaniczna na-
wiewno-wywiewna  
z wysokosprawnym od-
zyskiem ciepła min. 
70% lub wentylacja 
zdecentralizowana  
z odzyskiem ciepła  
o przepływie powietrza 
zmiennym według po-
trzeb 

Źródło: „Krajowy Planu Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2017” 

 

W zakresie stosowania instalacji klimatyzacji „Krajowy plan (…)” rekomenduje umożliwienie 

eliminowania albo znacznego zredukowania układów chłodniczych dla klimatyzacji korzy-

stających z agregatów chłodniczych poprzez: ograniczenie zysków ciepła (redukcja zysków 

słonecznych poprzez ochronę przeciwsłoneczną i ograniczenie zysków wewnętrznych), do-

stosowanie strumienia powietrza do rzeczywistego obciążenia, wykorzystanie alternatyw-

nych metod chłodzenia (chłodzenie nocne, wykorzystanie energii gruntu, free cooling, chło-

dzenie pasywne). Dla niewielkich obiektów mogą być zalecane układy z bezpośrednim od-

parowaniem oparte o indywidualne klimatyzatory typu „SPLIT” lub „MULTISPLIT”. 

Natomiast dla obniżenia zużycia energii dla potrzeb oświetlenia pomieszczeń, ww. Plan 

wskazuje na konieczność zastosowania systemów regulacji takich jak: czujniki obecności, 

czujniki jasności itp. Nowoczesnym rozwiązaniem jest również system „oświetlenia dyna-

micznego” (np. diody LED), który stymuluje aktywność człowieka przez modelowanie po-

ziomu natężenia oświetlenia i temperatury barwowej światła w ciągu dnia. Oświetlenie typu 

LED może być zasilane prądem stałym – do zasilania stosowane mogą być np. panele PV, 

ogniwa paliwowe itp. 

W KPD 2017 stwierdza się, że w celu poprawienia charakterystyki energetycznej budynku, 

należy wziąć pod uwagę, że w budynkach energooszczędnych istotnym elementem są 

systemy słoneczne oparte na akumulatorach cieplnych. Ich zadaniem jest gromadzenie 

energii słonecznej w ciągu dnia i oddawanie jej w nocy, kiedy nie jest dostarczana 

dodatkowa energia w postaci promieni słonecznych. Słoneczne systemy cieplne dzieli się 

na systemy pasywne i aktywne. Systemy pasywne to takie, które nie wymagają dodatkowej 

energii do działania, natomiast systemy aktywne potrzebują do działania energii 

pochodzącej spoza systemu. Systemy pasywne mogą pozyskiwać energię w sposób 

bezpośredni lub pośredni. 

12.3 Propozycja działań organizacyjnych w zakresie zarządzania 

i racjonalizacji zużycia energii w gminie 

12.3.1 Energetyk Gminny 

Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne do zadań samorządu terytorialnego należy planowa-

nie i organizacja zaopatrzenia w nośniki energii. Aby z większą efektywnością realizować na-

łożone na gminę zobowiązania można rozważyć utworzenie stanowiska Energetyka/Inży-

niera Gminnego. Zadaniem inżyniera/energetyka gminnego byłoby przygotowane, w oparciu 
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o fachowo przeprowadzone planowanie energetyczne, prowadzenie efektywnego wdrożenia 

działań mających na celu poprawę racjonalizacji i efektywności użytkowania energii. 

Do głównych celów stawianych przed Energetykiem Gminnym należeć powinno: 

 planowanie i zarządzanie gospodarką energetyczną w zakresie obowiązków nałożonych 

na gminy przez właściwe ustawy, 

 stworzenie systemu zarządzania energią w gminnych obiektach użyteczności publicznej, 

 monitorowanie systemu oświetlenia ulicznego w celu poprawy jego efektywności i racjo-

nalnego zużycia energii elektrycznej, 

 kształtowanie spójnej polityki energetycznej w gminie, zmierzającej do obniżenia zużycia 

energii oraz zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego, 

 propagowanie nowych rozwiązań w dziedzinie energetyki w tym alternatywnych źródeł 

energii. 

Realizacja ww. zadań przez inżyniera/energetyka gminnego powinna być oparta o bazę da-

nych, w której zawarte są informacje na temat obecnego oraz przyszłego zapotrzebowania 

na nośniki energetyczne zasilające wszystkie obiekty należące do Gminy. Utworzona baza 

danych powinna stanowić dynamicznie zmieniające się i aktualizowane zestawienie, pozwa-

lające na bieżącą kontrolę nad zużyciem nośników energii przez poszczególne obiekty oraz 

na sporządzanie prognoz wielkości zakupu energii w nadchodzących latach. 

Dysponowanie taką wiedzą pozwala na porównanie zużycia między poszczególnymi obiek-

tami oraz na korektę ewentualnych odchyleń w zakresie wartości mocy zamówionej oraz 

zużytej energii. To z kolei pozwala na kompleksowe zarządzanie energią w obiektach nale-

żących do Gminy w zakresie zapotrzebowania na nośniki energetyczne oraz daje możliwość 

kontroli i optymalizacji wydatków, ponoszonych przez Gminę na regulacje zobowiązań zwią-

zanych z dostarczeniem mediów. 

Wdrożenie w pełnym zakresie systemu zarządzania energią w obiektach gminnych wymaga 

ciągłego i systematycznego rozwijania bazy danych. Zdefiniowanie bazy wyjściowej dla 

analiz obiektów i stworzenie systemu monitoringu kosztów oraz zużycia energii w obiektach 

jest pomocnym narzędziem, w oparciu o które można programować zakup, określać i reali-

zować działania, które w pierwszej kolejności koncentrują się głównie na dokonywaniu ko-

rekt zawartych umów z dostawcami energii. W dalszej kolejności można określić koszty oraz 

zrealizować zadania niskonakładowe w obiektach należących do Gminy, które zostały wy-

typowane na drodze analizy. Dodatkowo tym systemem można również objąć oświetlenie 

uliczne. 

Następnym krokiem jest określenie oraz wybranie do realizacji działań wysokonakładowych, 

uporządkowanie stanu własności oświetlenia ulicznego w celu przeprowadzenia jego pełnej 

modernizacji i włączenie go do systemu grupowego zakupu energii. 

Właściwe i ciągłe działanie tego systemu jest związane z koordynacją realizacji doraźnych 

działań modernizacyjnych, monitorowaniem inwestycji sektora energetycznego, które ma 

na celu  zmniejszenie kosztów środowiskowych na obszarze gminy oraz stałym monitorin-

giem i aktualizacją baz danych obiektów oraz monitoringiem inwestycji w sektorze energe-

tycznym po stronie przedsiębiorstw energetycznych. 

Inżynier/energetyk gminny w trakcie realizacji swoich zadań powinien również koordynować 

działania remontowe i modernizacyjne wraz z wdrażaniem przedsięwzięć, które zmniejszają 
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zużycie i koszty energii. W pierwszej kolejności powinno się wybierać obiekty charakteryzu-

jące się znacznymi kosztami energii oraz dużym potencjałem dla opłacalnych przedsięwzięć 

energooszczędnych. 

Sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania energią w obiektach miejskich będzie moż-

liwe jedynie w wypadku pełnej współpracy między administratorami obiektów oraz jednost-

kami i wydziałami Urzędu Gminy. 

Działanie systemu poprawiłaby również współpraca Energetyka Gminnego z odpowiednimi 

komórkami Urzędu Gminy w ramach następujących procedur: 

 Przygotowania, opiniowania, uzgadniania dokumentów o znaczeniu strategicznym dla 

gminy, tj.: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu; miejscowe plany zagospo-

darowania terenu; plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Plan 

gospodarki niskoemisyjnej itp.; 

 Przygotowania, opiniowania przedsięwzięć inwestycyjnych, zarówno na etapie projekto-

wania (studium wykonalności), jak i ich realizacji w ramach wydawania takich decyzji jak: 

pozwolenie na budowę; warunki zabudowy i zagospodarowania terenu; ustalenie lokali-

zacji inwestycji celu publicznego itp. 

Proponowany zakres współpracy energetyka gminnego na poszczególnych szczeblach re-

alizacji zadań inwestycyjnych oraz prac planistyczno-projektowych został przedstawiony  

w tabeli znajdującej się poniżej. 

 
Tabela 12-2 Zakres współpracy Energetyka Gminnego w działaniach planistyczno-inwestycyjnych 

gminy 

KATEGORIA RODZAJ CZYNNOŚCI 

Działania  

planistyczne 

Czynny udział w opracowywaniu i aktualizacji dokumentów dotyczących planowania 

energetycznego na obszarze gminy, tj.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, ener-

gię elektryczną i paliwa gazowe”; „Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i pa-

liwa gazowe” (opcjonalnie), Plan gospodarki niskoemisyjnej  

Współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie polityki energetycznej, w tym – opiniowanie 

założeń i planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

Wydawanie opinii do planów rozwojowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw energetycz-

nych, co do ich zgodności z zapisami ujętymi w „Założeniach do planu zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” 

Udział w pracach nad tworzeniem i aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy 

Opiniowanie przed uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-

nego, w zakresie możliwości zaopatrzenia w media energetyczne 

Udział w pracach nad tworzeniem dokumentacji związanej z planowaniem działań w za-

kresie ochrony powietrza, w tym – ograniczenia niskiej emisji 

Udział w budowaniu systemu wsparcia finansowego 

Udział w pracach nad tworzeniem wieloletnich planów inwestycyjnych – propozycje dzia-

łań energooszczędnych (np. termomodernizacje) 

Działania  

inwestycyjne 

Opiniowanie wniosków przed wydaniem decyzji budowlanych, tj.: WZIZT, pozwolenia na 

budowę, decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego itp. 

Opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań związanych z budową lub modernizacją 

źródeł spalania energetycznego oraz wykorzystania OZE 
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Rezultaty działań prowadzonych przez inżyniera/energetyka gminnego można mierzyć jako 

uśredniony wskaźnik zmniejszenia zapotrzebowania na nośniki energii dla danych typów 

obiektów (przedszkola, szkoły, pozostałe obiekty użyteczności publicznej). Monitoring rezul-

tatów wypracowanych przez Energetyka Gminnego można przeprowadzić w oparciu  

o podane poniżej przykładowe wskaźniki: 

 ograniczenia średnioważonego zużycia energii elektrycznej do powierzchni 

obiektów, 

 ograniczenia sumarycznej mocy zamówionej (energii elektrycznej) do sumy 

wszystkich obiektów, 

 ograniczenia średnioważonej mocy zamówionej do 100 punktów oświetleniowych, 

 ograniczenia średnioważonego zużycia ciepła do powierzchni obiektów. 

12.3.2 Efektywne lokalne planowanie energetyczne i koordynacja działań 

przedsiębiorstw 

Podczas stosowania środków poprawy energetycznej oraz racjonalizacji użytkowania ener-

gii należy zwrócić uwagę na to, że kompleksowo zrealizowane planowanie energetyczne 

wymaga powołania już na etapie opracowywania dokumentów siły fachowej, której zada-

niem będzie samo planowanie, a następnie wdrożenie jego postanowień. Celem planowa-

nia energetycznego jest realizacja zadań i uzyskanie ich efektów. Jednym z obszarów ko-

ordynacji między planowaniem a realizacją inwestycji jest sprawowanie nadzoru nad kształ-

tem oraz efektami zrealizowanych działań (działania termomodernizacyjne → zmiana 

umowy → zmiana mocy zamówionej gazu). Aby zapewnić zrównoważony rozwój gminy 

istotna jest właściwa koordynacja planowania energetycznego z planowaniem działań inwe-

stycyjnych i ich realizacją. Kolejnym ważnym zadaniem stojącym przed Gminą jest koordy-

nacja działań przedsiębiorstw energetycznych. Koordynacja ta obejmuje wykonanie analiz 

dotyczących umieszczenia w kolejnych planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych 

działań zgodnych z założeniami do planu zaopatrzenia w energię, ale również koordynacja 

działań przedsiębiorstw w trakcie realizacji projektów modernizacji dróg. Pozytywny skutek 

może również przynieść aktywność w zakresie rozwoju gospodarczego – oferty inwesty-

cyjne mogą być o wiele bardziej atrakcyjne jeżeli będą poparte właściwym rozpoznaniem 

warunków dostawy nośników energii na oferowanych terenach, a warunki ich dostawy będą 

oferowane przez gminę oraz przedsiębiorstwo energetyczne. Koordynacja działań przed-

siębiorstw to również współpraca w zakresie edukacji ekoenergetycznej, która obu stronom 

może przynosić korzyści. 

12.3.3 Rynkowy zakup energii  

Funkcjonowanie sektora energetycznego w Polsce jest oparte na założeniu samofinanso-

wania się oraz rynkowości dostaw energii. Gmina będąca odbiorcą energii, a jednocześnie 

przedstawicielem odbiorców lokalnych, ma zarówno obowiązek, jak i prawo organizować 

ich zapatrzenie, wykorzystując dostępne mechanizmy rynkowe. Wykorzystanie przez gminę 

możliwości wolnego dostępu do rynku energii i optymalizacja handlowa oraz techniczna jej 

dostaw, w pierwszej kolejności do obiektów gminnych oraz oświetlenia, a następnie również 

do mieszkańców, staje się jedną ze składowych zakresu działania samorządu. 

Uwolnienie rynku nakłada na gminę obowiązek, w zgodzie z ustawą o zamówieniach pu-

blicznych, zamawiania energii na drodze przetargu. Potencjalne korzyści dla gminy, które 

można uzyskać przy zakupie rynkowym energii na potrzeby np. oświetlenia ulicznego czy 
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obiektów użyteczności publicznej, są do uzyskania pod warunkiem dysponowania wiedzą 

na temat tego co i w jaki sposób zamówić. 

12.3.4 Zasady i metody budowy programu zmniejszenia kosztów energii 

w obiektach gminnych 

Optymalizacja dostaw nośników energii do obiektów gminnych jest podstawowym narzę-

dziem mającym na celu redukcję kosztów eksploatacji tych podmiotów. Obiekty podległe 

jednostce samorządu terytorialnego indywidualnie zawierają umowy z dostawcami energii  

i paliw (z wyjątkiem zakupu energii elektrycznej, gdzie przetarg na potrzeby jednostek gmin-

nych organizuje kompleksowo Gmina), co często prowadzi do wyboru nieoptymalnych wa-

runków dostaw jej nośników. Zarządzanie gospodarką energetyczną w sposób błędny  

w obiektach jednostki samorządu terytorialnego może prowadzić do znacznego wzrostu 

kosztów, który nie jest adekwatny do rzeczywistego zapotrzebowania na energię. 

Biorąc pod uwagę powyższe, można rozważyć wprowadzenie w gminie Olsztyn „Programu 

optymalizacji kosztów nośników energii”. Program ten ma na celu zwiększenie efektywności 

gospodarki nośnikami energii na terenie gminy. Jest on z założenia skierowany dla podmio-

tów samorządu i miałby być pierwszym krokiem na drodze do redukcji kosztów nośników 

energii w obiektach, które prowadzą działalność w zakresie realizacji zadań własnych sa-

morządu. 

Program optymalizacji kosztów nośników energii powinien być realizowany w czterech etapach: 

 ETAP I: „Wytypowanie obiektów objętych programem”, 

 ETAP II: „Określenie zasad gromadzenia informacji o obiektach użyteczności publicznej”, 

 ETAP III: „Gromadzenie i weryfikacja informacji o wytypowanych obiektach”, 

 ETAP IV: „Wnioski z przeprowadzonych analiz”. 

W trakcie Etapu I powinny zostać wyłonione obiekty objęte programem. Powinny być to takie 

obiekty jak: przedszkola, szkoły, budynki urzędu gminy, obiekty kultury itp. 

Celem Etapu II jest dokonanie podziału obiektów na typy według ich cech charakterystycz-

nych. Obiekty mogą zostać podzielone ze względu na charakter spełnianej na obszarze 

gminy działalności. Przykładowy podział obiektów może wyglądać następująco: 

 placówki oświatowe, 

 pozostałe obiekty użyteczności publicznej. 

Na podstawie przedstawionego wyżej podziału obiektów gminnych, wchodzących w skład 

powstałej na etapie realizacji programu bazy informacji, umożliwi się przeprowadzenie róż-

nego rodzaju analiz, porównań oraz na stworzenie rankingu obiektów o zbliżonej specyfice 

działania. Po dokonaniu podziału obiektów na poszczególne typy następnym krokiem jest 

opracowanie uniwersalnego wzoru kwestionariusza informacyjnego skierowanego do osób 

zarządzających obiektami. Skonstruowany prawidłowo kwestionariusz powinien zostać po-

dzielony na 2 części: 

 część informacyjna, 

 część monitorująca. 

Część informacyjna powinna dostarczyć danych o parametrach umowy na dostawę energii 

elektrycznej, gazu sieciowego oraz danych technicznych i budowlanych o wytypowanych 

obiektach. Część informacyjna charakteryzuje się tym, że jest wypełniana tylko raz na po-

czątkowym etapie budowy bazy. Część monitorująca powinna stanowić źródło informacji  
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o historycznym jak i bieżącym zużyciu energii oraz poniesionych kosztach. Część monito-

rująca powinna być przekazywana administratorowi w zdefiniowanych uprzednio przedzia-

łach czasowych. 

Na Etapie III należy przekazać zarządcom obiektów gminnych gotowe kwestionariusze  

w celu ich uzupełnienia. Uzyskane dane powinny być zweryfikowane pod kątem ich prawi-

dłowości przed wprowadzeniem do bazy przez administratora. Przeprowadzony w ten spo-

sób proces zbierania danych zagwarantuje rzetelność otrzymanych na tym etapie informa-

cji. Niezbędne będzie również otrzymanie od zarządców obiektów kopii umów z dostawcami 

nośników energii. Pozwoli to na budowę prawidłowej bazy, która będzie zawierała wszystkie 

niezbędne informacje dotyczące obiektów, jak również o generowanych przez te obiekty 

kosztach nośników energii. Baza informacji o obiektach powinna umożliwiać: tworzenie „Ra-

portu o stanie wykorzystania nośników energii” zarówno dla pojedynczego obiektu jak i dla 

grupy, charakteryzującego się możliwością wyboru okresu za jaki karta ma przedstawiać 

informacje. Karta obiektu powinna zawierać dane o: 

 nazwie obiektu wraz z podstawowymi danymi adresowymi, 

 okresie za jaki karta obiektu przedstawia dane, 

 wykorzystywanych nośnikach energii w obiekcie, 

 jednostkowej cenie danego nośnika energii w danej jednostce czasu, 

 rocznym zużyciu energii w obiekcie, 

 strukturze zużycia energii według przyjętych wcześniej kryteriów. 

Karta obiektu powinna również umożliwiać tworzenie wykresów z kosztami oraz zużyciem 

nośników energii w budynkach wraz z porównaniem z latami poprzednimi oraz wartościami 

średnimi jednostkowych cen nośników energii dla danych typów obiektów. Kolejnym ele-

mentem, który winien się znajdować w karcie obiektu powinno być zestawienie wskaźników 

zapotrzebowania na energię oraz jej kosztów według konkretnych parametrów (np.: po-

wierzchni użytkowej, liczby użytkowników itp.). 

Podana powyżej przykładowa struktura bazy danych może w zależności od aktualnych po-

trzeb być modyfikowana oraz rozszerzana o kolejne zapisy danych, porównania, zestawie-

nia i inne. 

Prawidłowo skonstruowana baza danych powinna mieć charakter dynamicznie zmieniają-

cego się i aktualizowanego zestawienia, które będzie pozwalało na bieżącą kontrolę zużycia 

nośników energii przez poszczególne obiekty oraz prognozowanie wielkości zakupu energii 

w kolejnych latach. Pozwoli to na porównanie zużycia pomiędzy poszczególnymi obiektami 

oraz korektę możliwych odchyleń w zakresie mocy zamówionej i wielkości zużytej energii. 

Aktualizowana baza danych umożliwi zarządzanie energią w obiektach gminnych w zakre-

sie zapotrzebowania na nośniki energii w sposób kompleksowy oraz pozwoli na stałą kon-

trolę i optymalizację wydatków ponoszonych przez Gminę na regulacje zobowiązań zwią-

zanych z dostarczaniem mediów. 

Etap IV służyć powinien wypracowaniu wniosków na podstawie przeprowadzonych na po-

przednim etapie analiz. Otrzymane wnioski powinny być wykorzystanie do: 

 opracowania planu działań Gminy w celu optymalizacji zawartych umów na dostawy 

energii przez poszczególne obiekty, 

 opracowania prognozy zapotrzebowania na nośniki energii na podstawie 

historycznych danych oraz analizy sytuacji umownej i rozliczeniowej, 
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 sporządzenia zestawienia danych o poszczególnych obiektach użyteczności 

publicznej na potrzeby opracowania Opisu Przedmiotu Zamówienia do SIWZ na 

zakup energii w układzie wolnorynkowym, 

 opracowania planu nisko- i wysokonakładowych działań modernizacyjnych w celu 

ograniczenia kosztów i zużycia energii w obiektach. 

Przedstawione powyżej działania mogą stanowić wskazówki dotyczące ukierunkowania 

przedsięwzięć, jakie winny być przeprowadzone w poszczególnych jednostkach sektora pu-

blicznego tak, aby spełnić wymagania ustawy o „efektywności energetycznej”. 
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13. Zakres współpracy z gminami 

13.1 Zakres współpracy – stan istniejący  

Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 4 Prawa energetycznego (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 755 z późn.zm.), 

„Projekt założeń ...” określa zakres współpracy z innymi gminami odnośnie sposobu pokry-

wania potrzeb energetycznych. W ramach prac związanych z opracowaniem niniejszego 

projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

Gminy Olsztyn” dokonano analizy istniejących i przyszłych możliwych powiązań pomiędzy 

Olsztynem a gminami bezpośrednio sąsiadującymi. 

Określony na tej podstawie zakres obecnej i możliwej w przyszłości współpracy został 

przedstawiony władzom gmin sąsiadujących w ramach wystosowanej do nich koresponden-

cji. Korespondencja z ww. gminami została umieszczona w załączniku do opracowania. 

Gmina sąsiaduje bezpośrednio z następującymi gminami: 

 od północnego zachodu z gminą miejską Częstochowa, 

 od północy z gminą wiejską Mstów, 

 od wschodu z gminą wiejską Janów, 

 od południa z gminami: miejsko-wiejską Żarki i wiejską Poraj, należącymi do powiatu 

myszkowskiego, 

 od zachodu z gminami wiejskimi: Kamienica Polska i Poczesna. 

Wzajemną lokalizację ww. gmin przedstawiono na rysunku 3-2. 

Współpraca między Olsztynem a sąsiednimi gminami w zakresie poszczególnych systemów 

energetycznych związana jest głównie z eksploatatorami tych systemów. Współpraca ta wy-

stępuje w ramach istniejącej infrastruktury technicznej dotyczącej transportu poszczegól-

nych nośników energii i istniejących sieciowych powiązań Olsztyna z gminami sąsiednimi. 

Aktualne powiązania sieciowe i organizacyjne przedstawiono w ramach przyjętego podziału 

na nośniki energetyczne. 

 
System elektroenergetyczny 

Ze względu na charakter systemu elektroenergetycznego, obejmującego swoim zasięgiem 

rozległe obszary zasilania Lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Krajowego 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego, współpraca i koordynacja rozwoju infrastruktury ener-

getycznej na obszarze Olsztyna oraz gmin ościennych winna być w naturalny sposób za-

pewniona przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją ener-

gii elektrycznej, działające na rozpatrywanym terenie. Na terenie gminy znajdują się sieci 

Lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego – TAURONu Dystrybucji S.A. oraz PKP 

Energetyka S.A. Staropolski Rejon Dystrybucji (aktualnie PKP Energetyka S.A. Oddział  

w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej Łódzki Rejon Dystrybucji). 
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System gazowniczy 

W zakresie systemu gazowniczego współpraca z niektórymi sąsiednimi gminami realizo-

wana jest w ramach działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Ga-

zowniczy w Zabrzu, której ponadgminny charakter determinuje wzajemne powiązania po-

przez istniejące powiązania sieciowe. 

13.2  Możliwe przyszłe kierunki współpracy 

W przyszłości zakłada się, że ewentualna współpraca gminy Olsztyn z gminami sąsiednimi 

odnośnie pokrywania potrzeb energetycznych realizowana będzie głównie na szczeblu 

określonych powyżej i powstałych w przyszłości przedsiębiorstw energetycznych (przy ko-

ordynacji ze strony władz gminnych). 

Aktualnie, zlokalizowana na terenie miasta Częstochowa spółka ELSEN SA, zajmująca się 

wytwarzaniem i dystrybucją energii cieplnej w tym mieście, wykazuje zainteresowanie do-

starczaniem ciepła do gminy Olsztyn. W chwili obecnej brak jest sieciowego powiązania 

EC ELSEN z terenem Olsztyna, jak również na terenie gminy nie istnieją sieci ciepłownicze 

– szacowana długość ciepłociągu łączącego sieć ELSEN-u z centrum Olsztyna wynosiłaby 

około 7 do 8 km. 

Przyjęcie proponowanego przez spółkę ELSEN SA rozwiązania zaopatrzenia w ciepło kon-

sumentów z terenu Olsztyna wymaga wykonania wstępnego studium wykonalności takiego 

projektu, obejmującego m.in.: 

 określenia liczby odbiorców ciepła na terenie Olsztyna oraz wielkości zamówionej przez 

nich mocy cieplnej;  

 wykonania koncepcji technicznej przedmiotowego przedsięwzięcia; 

 przeprowadzenia analizy:  

– kosztu przedsięwzięcia,  

– ceny ciepła sieciowego u odbiorcy w Olsztynie pod kątem jej atrakcyjności dla potencjal-

nych odbiorców. 

Wynik tych prac stanowić powinien podstawę decyzji odnośnie przyjęcia takiego modelu zao-

patrzenia w ciepło mieszańców Olsztyna, których w relacji z przedsiębiorstwem, reprezentuje 

Samorząd Gminy. 

Gmina Kamienica Polska stwierdza, że w związku z planowanym rozwojem gminy nie może 

wykluczyć, iż w przyszłości może być konieczna współpraca pomiędzy Gminą Kamienica 

Polska a gminami sąsiednimi w zakresie systemu elektroenergetycznego.  

Wspólne zamówienia publiczne są obecnie postrzegane jako możliwość racjonalizacji kosz-

tów działalności samorządu terytorialnego. Potencjalne oszczędności może przynieść wzra-

stająca skala zamówienia oraz ograniczenie kosztów związanych z procesem przetargowym.  

Gmina Miasto Częstochowa organizuje cyklicznie wspólne postępowania przetargowe dla 

potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych i spółek gminy na dostawę energii elektrycz-

nej oraz postępowania przetargowe, których przedmiotem zamówienia jest kompleksowa 

dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego. Gmina Żarki 

brała udział we wspólnym postępowaniu przetargowym, uczestnicząc w Grupie Zakupowej 

LUBIN, w ramach której wyłoniono dostawcę energii elektrycznej na okres od 1.01.2018 r. 

do 31.12.2018 r. i obecnie nie planuje udziału w przetargach na zakup energii elektrycz-

nej/gazu sieciowego. Natomiast Gmina Kamienica Polska przeprowadza, jako zamawia-
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jący, co roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elek-

trycznej. Gmina Poraj przeprowadziła przetarg na zakup energii elektrycznej dla 64 obiek-

tów oświetlenia ulicznego i 26 budynków użyteczności publicznej Gminy Poraj, 30 obiektów 

Poreco Sp. z o.o. oraz dla 13 obiektów szkolnych, przedszkolnych i Gminnego Ośrodka 

Kultury na okres od 01.01.2018 do 31.12.2019 r. Gmina Janów również planuje przetargi na 

zakup energii elektrycznej i/lub gazu sieciowego tylko i wyłącznie w trybie indywidualnym. 

Także Gmina Poczesna planuje w bieżącym roku rozpisać przetarg dotyczący zakupu ener-

gii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej, obiektów oraz jednostek or-

ganizacyjnych Gminy (nie planuje udziału w przetargach w grupach zakupowych). Gmina 

Mstów planuje zakup energii elektrycznej, gazu sieciowego wyłącznie w ramach przetargów 

indywidualnych.  

Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755  

z późn.zm.) określająca zasady kształtowania polityki energetycznej, zasady i warunki zao-

patrzenia oraz użytkowania paliw i energii, nakłada na organy samorządowe, głównie 

gminne, obowiązek odpowiedniego planowania i następnie realizacji związanych z tym za-

gadnieniem zadań. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy do zadań własnych gminy w zakresie 

zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy m.in. planowanie i orga-

nizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. 

Podstawowym w tym zakresie dokumentem są „Założenia do planu zaopatrzenia gminy  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” opracowywane przez gminę zgodnie z art. 

19 ust. 1. Zakres „Założeń ...” określony jest w art. 19 ust. 3 ww. ustawy. 

Rada Miasta Częstochowy przyjęła w dniu 19 października 2004 roku „Założenia do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy”, które 

ostatnio zaktualizowane zostały 25 września 2014 roku (Uchwała Nr 990/LV/2014 RM Czę-

stochowy). Rada Gminy Poczesna uchwałą nr 148/XX/16 w dniu 23.06.2016 r. uchwaliła 

„Założenia do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla gminy Pocze-

sna”. Rada Gminy Kamienica Polska uchwaliła „Projekt założeń do planu zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Kamienica Polska” uchwałą nr 

58/XIII/2015 w dniu 23 września 2015 r. Rada Miejska w Żarkach uchwaliła „Projekt założeń 

do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żarki”  

w dniu 27.02.2017 r. uchwałą nr XXIX/221/2017. Natomiast Gmina Janów aktualnie nie 

przewiduje realizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe. Również Gmina Mstów nie posiada uchwalonych przedmiotowych założeń 

i aktualnie nie przewiduje realizacji takiego projektu. Gmina Poraj nie podała informacji  

w ww. kwestii. 

Współpraca międzygminna powinna również obejmować wymianę informacji i dokonywanie 

wspólnych uzgodnień przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-

nego czy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz 

tworzenie programów, których celem byłaby eliminacja niskiej emisji, np. poprzez likwidację 

niskosprawnych źródeł ciepła opalanych węglem, czy promocja OZE (kolektory słoneczne, 

ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.). Istotna jest również współpraca pomiędzy gminami 

i przedsiębiorstwami energetycznymi przy wyznaczaniu przebiegu tras inwestycji liniowych  

o zasięgu ponadgminnym, tj. np. gazociągów przesyłowych lub linii elektroenergetycznych. 

 
  



 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Olsztyn 

147 

EE
energoekspert sp. z o. o.

energia i ekologia

Odnawialne źródła energii 

Poza możliwościami międzygminnej współpracy na systemach energetycznych, możliwym 

kierunkiem współdziałania pomiędzy gminą Olsztyn, a niektórymi sąsiadującymi gminami 

jest wykorzystanie biomasy w procesach energetycznych. Istnieją również możliwości wy-

korzystania odpadów z produkcji rolnej i przemysłu drzewnego oraz obszarów leśnych i te-

renów zieleni miejskiej. Należy zaznaczyć, że w ostatnim okresie, następuje wzrost zainte-

resowania wykorzystaniem tego paliwa, również przez indywidualnych inwestorów. Trzeba 

jednak zwrócić uwagę na trudności z organizacją odbioru biomasy (szczególnie słomy)  

w przypadku dużego rozdrobnienia gospodarstw rolnych. 

Z uzyskanych informacji wynika, że odnośnie zasobów biomasy na terenie miasta Często-

chowy, tamtejszy Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM nie jest w posia-

daniu danych dotyczących możliwej do zagospodarowania przez odbiorców spoza terenu 

miasta ilości osadów ściekowych (uzyskiwanych w Oczyszczalni Ścieków Warta S.A.), jak 

również odpadów organicznych z konserwacji zieleni miejskiej (pozyskiwanych przez firmy 

świadczące usługi w ww. zakresie) – zagospodarowanie odpadu realizowane jest w Czę-

stochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o., częściowo wykorzystywane jest 

przez wykonawców konserwacji we własnym zakresie, a częściowo trafia do RIPOK Cz.P.K. 

Sp. z o.o. Gmina Poczesna podaje w swoich „Założeniach…”, że wg klasyfikacji obszarów 

charakteryzujących się najlepszymi warunkami do rozwoju biomasy (wg „Atlasu zasobów 

energii odnawialnej w woj. śląskim”) potencjał techniczny gminy mieści się w strefie B – tj. 

od 7 do 35 TJ/rok. W pismach UG Kamienica Polska i UMiG Żarki stwierdzono, że na terenie 

tych gmin nie są dostępne zasoby biomasy możliwe do zagospodarowania przez odbiorców 

spoza ich terenu. Gminy Mstów i Poraj nie posiadają danych dotyczących zasobów bio-

masy. 

Ewentualne działania związane z wykorzystaniem energetycznym biomasy winny być 

przedmiotem dalszej wymiany informacji pomiędzy sąsiadującymi gminami. Wymiana tych 

informacji posłużyć może skoordynowaniu działań w zakresie zoptymalizowania obszarów, 

z których biomasa może być pozyskiwana dla konkretnego potencjalnego źródła energii. 
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14. Wnioski 

1. Niniejsze opracowanie stanowi projekt Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe Gminy Olsztyn. 

 

2. Zawartość niniejszego projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elek-

tryczną i paliwa gazowe Gminy Olsztyn spełnia wymagania obowiązującej ustawy 

Prawo energetyczne i aktów prawnych z nią związanych oraz realizuje na szczeblu lo-

kalnym cele polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej. 

 

3. Projekt założeń spełnia również funkcję podstawy merytorycznej i formalnej dla dal-

szych etapów planowania energetycznego na szczeblu lokalnym – w tym w szczegól-

ności dla: 

 Planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych działających i zamierzających 

rozpocząć działalność na terenie gminy Olsztyn w zakresie nowych potrzeb 

energetycznych oraz racjonalizacji produkcji i przesyłu, zapewnienia bezpieczeństwa 

energetycznego – zgodnie z art. 16 ustawy Prawo energetyczne; 

 Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – zgodnie z art. 20 

ustawy Prawo energetyczne w sytuacji braku planowania i w konsekwencji realizacji 

Założeń przez przedsiębiorstwa energetyczne w ich Planach rozwoju; 

 Planowania zagospodarowania przestrzennego gminy – w szczególności w zakresie 

zabezpieczenia w nośniki energetyczne dla programowanych nowych obiektów  

i obszarów rozwoju oraz rezerwowania terenu na konieczne nowe urządzenia 

zaopatrzenia energetycznego. 

 

4. Niniejsze Założenia zawierają m.in.: 

 zbiór danych w zakresie aktualnych potrzeb energetycznych gminy i sposobu ich 

zaspokajania z oceną stanu, 

 określenie przewidywanych nowych potrzeb energetycznych ze wskazaniem 

kierunków ich pokrycia, 

 zakres działań służących podniesieniu efektywności energetycznej użytkowania 

energii w gminie, 

 zakres działań służących wzrostowi wykorzystania źródeł energii lokalnych, 

odnawialnych i skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o rynek 

ciepła. 

 

5. Przeprowadzone prace związane z inwentaryzacją stanu energetycznego dla gminy 

Olsztyn dały generalny obraz potrzeb energetycznych odbiorców zlokalizowanych na jej 

terenie. Obraz tego stanu został przedstawiony w rozdziałach 4, 5 i 6 niniejszego opra-

cowania. Poniżej zestawiono podstawowe wartości energetyczne charakteryzujące ak-

tualnie gminę: 

 zapotrzebowanie mocy cieplnej w gminie określono na poziomie ok. 33,5 MW, w tym 

w zabudowie mieszkaniowej ok. 28,5 MW (ok. 85%); 
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 roczne zużycie energii cieplnej w gminie określono na około 197 TJ, w tym przez 

zabudowę mieszkaniową ok. 172 TJ (tj. ok. 87%). 

 roczne zużycie energii elektrycznej w gminie na niskim napięciu wynosiło łącznie  

w roku 2016 ok. 6,04 GWh; 

 roczne zużycie gazu ziemnego w gminie wynosiło łącznie w roku 2016 około 

1,3 mln m3, z czego łączne zużycie w gospodarstwach domowych – ok. 1,0 mln m3. 

 

6. Przewidywany przyrost zapotrzebowania na nośniki energetyczne dla nowego budow-

nictwa w okresie docelowym do roku 2033, dla przewidywanego zrównoważonego 

tempa rozwoju gminy, oszacowano na poziomie: 

 potrzeby cieplne nowych odbiorców do 2033 r. szacuje się na około 6 MW, w tym dla 

nowego budownictwa mieszkaniowego około 4 MW; 

 wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w skali gminy szacuje się, po 

uwzględnieniu współczynników jednoczesności, na poziomie WN rzędu 1,3÷1,6 MW. 

 

7. Przedstawione powyżej wielkości przyrostów zapotrzebowania na energię cieplną 

winny zostać pokryte z systemu gazowniczego lub na bazie indywidualnych rozwiązań 

o charakterze „ekologicznym”. Przyrost zapotrzebowania na energię elektryczną prze-

widuje się pokryć na bazie istniejącego systemu zaopatrującego gminę, który posiada 

znaczne rezerwy. Decyzje co do sposobu zaopatrzenia w energię winny zostać podjęte 

w sytuacji sprecyzowanego rodzaju zabudowy dla poszczególnych terenów. Poprzedzić 

je powinna: analiza ekonomiczna aktualnych relacji kosztów budowy i eksploatacji po-

szczególnych instalacji, analiza kierunków rozwoju rynku nośników energii oraz suge-

stie ze strony przyszłych odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych. Istotnym czynni-

kiem wpływającym na kształt zaopatrzenia powinna być formowana przez władze gminy 

energetyczna polityka lokalna realizująca cele strategiczne gminy w oparciu o cele stra-

tegiczne kraju i Unii Europejskiej. Gmina winna szczególny nacisk kłaść na wykorzysta-

nie lokalnych zasobów energii przez obecnych i przyszłych odbiorców. W tym aspekcie 

najistotniejsze kierunki działań to: 

 wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii w szczególności w obiektach 

gminnych i zabudowie indywidualnej, w tym w aspekcie wykorzystania wód 

geotermalnych, 

 wspieranie rozwoju wysokosprawnej kogeneracji/mikrokogeneracji w układzie 

centralnym i rozproszonym, w szczególności w obiektach gminnych, a także  

w zabudowie indywidualnej, 

 wspieranie rozwoju rozwiązań technicznych pozwalających na ekologicznie 

poprawne przetwarzanie węgla kamiennego na energię cieplną w nowoczesnych 

indywidualnych niskoemisyjnych źródłach. 
 

Kwestią niemałej wagi jest obecnie sprawa rozpoznania możliwości występujących wód 

geotermalnych – wykonanie, wg posiadanego przez UG Olsztyn projektu, otworu po-

szukiwawczo-rozpoznawczego S-2 oraz analiza na podstawie parametrów źródła za-

kresu możliwości (liczby obiektów i zasięgu) realizacji zaopatrzenia w potencjalnie po-

zyskane ciepło.  

Należy rozważyć również propozycję spółki ELSEN SA dotyczącą zaopatrzenia terenu 

Olsztyna w ciepło systemowe z EC ELSEN. Potencjalnie wybudowany w gminie Olsztyn 
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w wyniku powyższego system ciepłowniczy powinien posiadać status efektywnego sys-

temu ciepłowniczego. 

 

8. Do najważniejszych zagadnień związanych z zaopatrzeniem w ciepło budownictwa in-

dywidualnego z terenu gminy należy zaliczyć: 

 promowanie i popularyzowanie rozwiązań technicznych związanych z ograniczeniem 

tzw. „niskiej emisji” poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej o potrzebie ter-

momodernizacji budynków oraz modernizacji ogrzewających je przestarzałych źródeł 

węglowych (szczególnie tych, które wykorzystują piece ceramiczne – kaflowe) – 

zgodnie z kierunkami wytyczonymi w uchwalonym Planie gospodarki niskoemisyjnej; 

 uświadamianie zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających ze spalania w in-

dywidualnych kotłowniach odpadów komunalnych oraz niskiej jakości paliwa węglo-

wego; 

 popularyzowanie wśród indywidualnych odbiorców odnawialnych źródeł energii oraz 

spalania węgla w nowoczesnych niskoemisyjnych kotłach węglowych. 

 

9. W zakresie działań, związanych z racjonalizacją zaopatrzenia i użytkowania ciepła  

w obiektach gminnych należy ująć: 

 popularyzowanie wśród indywidualnych mieszkańców budynków wielorodzinnych 

działań mających na celu ograniczenie zużycia energii;  

 organizację, planowanie i dofinansowanie dalszych działań modernizacyjnych w ni-

skosprawnych lokalnych kotłowniach węglowych i działań termomodernizacyjnych 

budynków przez nie zasilanych; 

 promowanie i organizacja finansowania preferencyjnego dla działań jw. ze środków 

gminnych, WFOŚiGW, Ekofunduszu i innych środków pomocowych. 

 

10. W zakresie rozwoju energetyki odnawialnej na terenie gminy zaleca się: 

 pełnienie przez Gminę funkcji propagatora i centrum edukacyjnego dla mieszkańców; 

 podjęcie działań zmierzających do wykorzystania odnawialnych źródeł w obiektach 

gminnych. Każdorazowo modernizacja obiektu istniejącego lub budowa nowego 

winna uwzględniać poszukiwania planistyczne możliwości zastosowania rozwiązań 

energetyki odnawialnej; 

 promowanie działań związanych z przeznaczeniem części terenów nieużytków na 

organizację plantacji energetycznych oraz wykorzystanie odpadów drzewnych z ist-

niejących na terenie gminy obszarów zielonych. 

 

11. Stan techniczny oraz przewidywane zamierzenia, planowane przez TAURON Dystrybu-

cja S.A. Oddział w Częstochowie w zakresie sieci elektroenergetycznej WN, SN, nN  

i stacji transformatorowych dają podstawę do stwierdzenia o bezpieczeństwie w zakre-

sie zasilania istniejących i przewidywanych do realizacji nowych obiektów w najbliższej 

perspektywie. TD S.A. jako przedsiębiorstwo o zakresie działania na obszarze wielu 

gmin realizuje współpracę pomiędzy gminami sąsiadującymi w zakresie zaopatrzenia  

w energię elektryczną. Główne zadania stojące przed przedsiębiorstwem to zaopatrze-

nie nowych terenów rozwojowych gminy oraz zapewnienie bezpieczeństwa zasilania 

wszystkich odbiorców. Zadaniem władz samorządowych jest zadbanie aby stosowne 



 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Olsztyn 

151 

EE
energoekspert sp. z o. o.

energia i ekologia

zadania zostały wpisane w kolejne Plany Rozwoju TD S.A. oraz zarezerwowanie odpo-

wiednich terenów pod niezbędną infrastrukturę. 

 

12. Stan techniczny elementów systemu gazowniczego gminy, będącego w gestii Polskiej 

Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu oraz planowane 

zamierzenia PSG pozwalają na stwierdzenie o wystarczającej zdolności przesyłowych 

sieci rozdzielczych dla zaspokojenia istniejących i programowanych do realizacji obiek-

tów. Gazyfikacja obszarów, w których zgłoszone zostanie zapotrzebowanie to najistot-

niejsze zadanie stojące przed PSG sp. z o.o. OZG w Zabrzu, które to zadanie Gmina 

powinna na bieżąco monitorować i kontrolować w Planach rozwoju PSG sp. z o.o. OZG 

w Zabrzu oraz zarezerwować odpowiednie tereny pod niezbędną infrastrukturę. 

 

13. Działania planistyczne, o których mowa w punkcie 3 dotyczą głównie planowania inwe-

stycyjnego. Niemniej ważnym zagadnieniem w polu działania samorządu gminy jest kre-

owanie prawidłowych układów organizacyjno-prawnych w dziedzinie zaopatrzenia w po-

szczególne nośniki energii. Ma to duże znaczenie przy ukierunkowaniu działań na two-

rzenie rynku energii i ograniczaniu naturalnych monopoli (np. w sprawach zawiązanych 

z: gazyfikacją gminy, utrzymaniem i modernizacją oświetlenia ulicznego). 

 

14. Strategiczne cele rozwoju energetycznego gminy. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz w niniejszym projekcie założeń określono 

główne cele Gminy w zakresie realizacji obowiązku organizowania i planowania zaopa-

trzenia terenu gminy Olsztyn w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe: 

 

Cel nr 1 – Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw energii i jej nośników dla odbior-

ców z terenu gminy z jednoczesnym zachowaniem akceptowalnych parametrów 

ekologicznych i ekonomicznych dostawy. 

Cel nr 2 – Zabezpieczenie dostaw energii i jej nośników na potrzeby planowanej nowej 

zabudowy. 

Cel nr 3 – Racjonalizacja użytkowania energii i jej nośników. Poprawa i stymulowanie po-

prawy efektywności energetycznej na wszystkich etapach procesu zaopatrzenia 

gminy w energię.  

Cel nr 4 – Rozwój racjonalnego wykorzystania odnawialnych i lokalnych źródeł energii  

w oparciu o zidentyfikowane lokalne możliwości. 

Cel nr 5 – Edukacja i promocja szeroko rozumianej efektywności energetycznej i rozszerza-

nia zakresu wykorzystania odnawialnych i lokalnych źródeł energii. 

W ramach ww. celów strategicznych wskazuje się na konieczność podjęcia przez Gminę 

realizacji następujących zadań: 

 

Cel nr 1 – Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw energii i jej nośników dla 

odbiorców z terenu gminy z jednoczesnym zachowaniem akceptowalnych 

parametrów ekologicznych i ekonomicznych dostawy 
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Zadanie C1.Z1 – Opracowanie procedur organizacyjnych na wypadek awarii w poszczegól-

nych systemach energetycznych na terenie gminy. Realizacja po stronie odpowiednich 

przedsiębiorstw energetycznych i służb Gminy. 

Zadanie C1.Z2 – Kontynuacja i dalsze rozszerzanie zakresu działań związanych z zakupem 

energii i jej nośników w układzie rynkowym dla odbiorców z terenu gminy. Realizacja – 

służby Gminy. 

Zadanie C1.Z3 – Bieżące monitorowanie stanu technicznego i rezerw układu zasilania  

i dystrybucji energii i jej nośników na obszarze gminy. Realizacja – przedsiębiorstwa ener-

getyczne i służby Gminy. 

Zadanie C1.Z4 – Monitoring kosztów energii i jej nośników w aspekcie utrzymania poziomu 

cen akceptowalnych dla odbiorców końcowych – stymulowanie i kreowanie układów rynko-

wych. Realizacja – służby Gminy. 

 

Cel nr 2 – Zabezpieczenie dostaw energii i jej nośników na potrzeby planowanej nowej 

zabudowy 

 

Zadanie C2.Z1 – Koordynacja operacyjna zaopatrzenia w nośniki energii nowych terenów 

rozwojowych i współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi. 

Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo energetyczne planowanie i organizacja zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy (w tym również dla 

nowego budownictwa) stanowi zadanie własne gminy, którego realizacji podjąć się 

mają za przyzwoleniem gminy odpowiednie przedsiębiorstwa energetyczne. Zadaniem 

Gminy w tym zakresie winno być gromadzenie informacji o najbliższych planowanych 

inwestycjach i zgłaszanie ich corocznie do odpowiednich przedsiębiorstw energetycz-

nych, celem ujęcia ich w planach rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych działa-

jących na obszarze gminy oraz ciągłe monitorowanie tych planów i analiza ich zgodno-

ści z uchwalonymi „Założeniami ...”. 

Zadanie C2.Z2 – Koordynacja planowania przestrzennego gminy oraz procesów i decyzji 

administracyjnych w celu zapewnienia realizacji zaopatrzenia w nośniki energii nowych jej 

użytkowników na warunkach ustalonych w dokumentach planistycznych i z zachowaniem 

zasad rynkowych oraz z uwzględnieniem minimalizacji oddziaływania tych procesów na śro-

dowisko. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i przy wyznaczaniu 

terenów pod zabudowę – wyznaczenie pasów terenu na uzbrojenie liniowe i punktowe. 

Zadanie C2.Z3 – Stymulowanie działań inwestorów do rozważenia zastosowania rozwiązań 

opartych o wykorzystanie lokalnych układów kogeneracji, także z wykorzystaniem, w miarę 

możliwości, gazu ziemnego jako nośnika energii oraz wykorzystanie OZE. 

Zadanie C2.Z4 – Zapewnienie oświetlenia ulicznego nowych tras komunikacyjnych i obsza-

rów z niedostatecznym oświetleniem. 

 

Cel nr 3 – Racjonalizacja użytkowania energii i jej nośników. Poprawa i stymulowanie 

poprawy efektywności energetycznej na wszystkich etapach procesu zao-

patrzenia gminy w energię  
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Zadanie C3.Z1 – Kontynuacja i doskonalenie zarządzania zużyciem i kosztami energii  

w zasobach gminnych.  

Racjonalizacja gospodarki energią w jednostkach gminnych wymaga, z uwagi na spe-

cyfikę ich eksploatacji, ciągłych i wnikliwych obserwacji. Istotnym argumentem przema-

wiającym za doskonaleniem systemu stałego monitoringu i zarządzania energią jest po-

zycja kosztów energii w budżecie gminy oraz wymagania stawiane przez ustawę o efek-

tywności energetycznej. Istotnym jest również kontynuacja działań oraz propagowanie 

ich wyników. 

Zadanie C3.Z2 – Stymulowanie racjonalizacji i likwidacji przestarzałych i niskosprawnych 

ogrzewań węglowych – likwidacja „niskiej emisji”. 

Planując działania w myśl Polityki energetycznej Polski do 2030 roku oraz w zgodzie ze 

standardami ochrony środowiska Gmina powinna podjąć działania edukacyjne i stymu-

lacyjne dla przedsięwzięć mających na celu zmianę sposobu zasilania w ciepło – z ni-

skosprawnych, opartych o paliwo węglowe – na rozwiązania niskoemisyjne, tj. podłą-

czenia do systemu gazowniczego oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

Istotnym jest kontynuowanie programu działań związanych z dofinansowywaniem tych 

modernizacji dokonywanych przez odbiorców indywidualnych.  

Zadanie C3.Z3 – Podniesienie efektywności systemów dystrybucji energii i jej nośników po-

przez kontynuację modernizacji systemu w zakresie sieci dystrybucyjnych i zasilających – 

realizacja po stronie odpowiednich przedsiębiorstw energetycznych, z koordynacją ze strony 

służb Gminy. 

Zadanie C3.Z4 – Podniesienie efektywności użytkowania ciepła poprzez ograniczanie zu-

życia energii użytecznej w ramach działań związanych z: 

 termomodernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych i obiektów gminnych, 

 wspieraniem działań termomodernizacyjnych i modernizacji indywidualnych syste-

mów grzewczych w zabudowie jednorodzinnej. 

Zadanie C3.Z5 – Sukcesywna modernizacja systemu oświetlenia ulicznego. 

 

Cel nr 4 – Rozwój racjonalnego wykorzystania odnawialnych i lokalnych źródeł 
energii w oparciu o zidentyfikowane lokalne możliwości 

 

Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Olsztyn winien być ukierun-

kowany szczególnie na wykorzystanie energii słonecznej (instalowanie kolektorów sło-

necznych i ogniw fotowoltaicznych), zastosowanie pomp ciepła oraz potencjalnie wód 

geotermalnych (kompleks „Termy Jurajskie”). Zakłada się, że Gmina powinna stymulo-

wać rozwój OZE i źródeł lokalnych wśród odbiorców indywidualnych i we własnych zaso-

bach. W przypadku obiektów gminnych każdorazowo decyzję o modernizacji źródła cie-

pła w obiektach użyteczności publicznej należy poprzedzić analizą możliwości zastoso-

wania w obiekcie odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej mikrokogeneracji. 

Zadanie C4.Z1 – Planowanie i finansowanie budowy odnawialnych źródeł energii w obiek-

tach gminnych. 
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Zadanie C4.Z2 – Popularyzacja w budownictwie mieszkaniowym racjonalnych rozwiązań 

OZE poprzez system zachęt finansowych dla mieszkańców. 

Zadanie C4.Z3 – Popularyzacja rozwiązań OZE racjonalnych do zastosowania w obiektach 

usług komercyjnych i przedsiębiorstwach. 

Zadanie C4.Z4 – Tworzenie zachęt ekonomicznych i administracyjnych do budowy źródeł 

OZE oraz wykorzystania lokalnych źródeł energii w obiektach na terenie gminy. 

 

Cel nr 5 – Edukacja i promocja szeroko rozumianej efektywności energetycznej  

i rozszerzania zakresu wykorzystania odnawialnych i lokalnych źródeł 

energii 

 

Zadanie C5.Z1 – Kontynuacja i dalszy rozwój działań edukacyjnych w obszarze efektywno-

ści energetycznej i odnawialnych źródeł energii dla różnych odbiorców – dzieci, młodzieży, 

dorosłych mieszkańców.  

Zadanie C5.Z2 – Promocja działań Gminy w obszarze efektywności energetycznej i odna-

wialnych źródeł energii poprzez zamieszczenie informacji w środkach masowego przekazu 

(m.in. prasa, internet, akcje plakatowe) na temat zrealizowanych działań i ich efektów. 

Zadanie C5.Z3 – Promocja gospodarki niskoemisyjnej i efektywnej energetycznie (niskoe-

misyjne zamówienia publiczne, planowanie przestrzenne itp.). 

Zadanie C5.Z4 – Pełnienie wzorcowej roli przez gminne obiekty użyteczności publicznej  

w zakresie efektywnego wykorzystania energii i OZE oraz ograniczania zużycia energii  

i kosztów jej zakupu. 

 

15. Niniejszy projekt założeń stanowi dla Wójta Gminy podstawę do przeprowadzenia pro-

cesu legislacyjnego zgodnie z art. 19 ustawy Prawo energetyczne oraz ich uchwalenie 

na sesji Rady Gminy Olsztyn.  

Uchwalone założenia stanowić winny dokument „lokalnego prawa energetycznego” bę-

dący podstawą do realizacji przez Gminę lokalnej polityki energetycznej, której wiodą-

cym celem winien być zrównoważony rozwój gospodarki energetycznej Gminy Olsztyn, 

w oparciu o zasadę zapewnienia bieżącego i perspektywicznego bezpieczeństwa ener-

getycznego oraz spełnienia wymogów niskoemisyjności, i którego wdrożenie i formy re-

alizacji powinny podlegać bieżącemu monitorowaniu przez stosowne komisje Rady.  

 

Aktualizację „Założeń do planu zaopatrzenia...” winno się przeprowadzać w 3-letnich 

okresach (zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo energetyczne). 

 

16. Na podstawie art. 20 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. ust. 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne 

(t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 755 z późn.zm.) niniejsze założenia do planu zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe mogą stanowić podstawę opracowania 

projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 

Olsztyn w sytuacji braku realizacji niniejszych założeń przez wskazane przedsiębior-

stwa energetyczne.  


