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1. WPROWADZENIE  
 
1.1. Czemu i komu ma służyć poradnik?  
 
 Nasz kraj od 8 lat znajduje się w okresie gruntownej przebudowy systemu gospodarczo-
społecznego. Główne tendencje tych zmian to: budowa rynkowej gospodarki i wzrost 
samorządności społeczeństwa połączony z przesuwaniem uprawnień i obowiązków na 
samorządowe miasta i gminy. Proces przebudowy nie jest zakończony, jednakże powstałe 
warunki prawne i uzyskane doświadczenie w reprezentowaniu interesów lokalnej 
społeczności już nakładają na władze gmin i miast konkretne zadania prawne, gospodarcze i 
społeczne. 
 
  Energia i gospodarowanie nią na obszarze miast i gmin nie jest wyizolowanym zadaniem 
gminy. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego lokalnej gospodarki i mieszkańców, 
lokalne warunki środowiska naturalnego, rozwój gospodarczy i ochrona mieszkańców przed 
nadmiernym kosztem energii wymagają całościowego ujęcia zagadnienia. Nie jest to łatwe, 
bo rozwoju społeczno-gospodarczego gmin i miast nie da się ująć w ramy prostych 
zależności, za pomocą których rzeczywisty stan mógłby być opisany prostym teoretycznym 
wzorcem - modelem. Wiele celów, jakie stawiać sobie może gmina, może być wzajemnie 
sprzecznych, np. wysoki stopień bezpieczeństwa zasilania w energię - niskie koszty energii 
dostarczanej do odbiorców - drastyczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze wszystkich 
źródeł energii w gminie. 
 
 Potrzebny jest więc kompromis na miarę możliwości gminy i jej lokalnego rynku ciepła 
w odniesieniu do realizacji założonych celów, ale również w wynegocjowaniu, czy też 
częściowo wymuszeniu zgody wszystkich uczestników lokalnego rynku ciepła na ich 
realizację. Te wszystkie aspekty mieści w sobie zasada zrównoważonego rozwoju gmin, która 
w planowaniu zaopatrzenia w ciepło w sposób wiążący obie strony: wytwórcy i dostawcy 
ciepła - stronę podażową oraz użytkownika - stronę popytową, znajduje narzędzie realizacji 
zrównoważonego rozwoju lokalnej gospodarki ciepłem. Planowanie zaopatrzenia w ciepło w 
gminie ma wymiar lokalny, jednakże skutkuje również poza jej granice: 
 
  na region - przez regionalne systemy zaopatrzenia w energię, 
  na kraj - przez krajowe bezpieczeństwo i bilansowanie zaopatrzenia kraju w energię, 
  na kontynent i świat - przez wspólne dla nich problemy ograniczania zanieczyszczeń i ich 

rozprzestrzeniania się, w tym również problem ochrony klimatu ziemi. 
 
 Generalnym więc celem poradnika "Jak planować zaopatrzenie w ciepło w gminie" jest 
podpowiadanie gminom jak sprostać wyzwaniom powstającym w obecnym i przyszłym 
rozwoju społeczno-gospodarczym gminy, jak sporządzić plan zaopatrzenia w ciepło, by 
racjonalnie użytkować energię w gminie (tzn. czy bardziej opłacalna będzie rozbudowa 
źródeł energii i sieci, czy też racjonalne użytkowanie energii). 
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Tekst jednolity Dz. U. z 
1996r. Nr 13, poz. 74; zmiany: Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, 
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43) oraz Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 1997 r., Nr 54) wprowadziły uregulowania prawne w zakresie planowania i 
organizacji zaopatrzenia w ciepło na obszarze gmin. Obie Ustawy określają jedynie w sposób 
ramowy zadania i obowiązki gmin w tym zakresie. Nie określono natomiast ani metodyki 
opracowywania planu, która stanowi podstawę jego opracowania, ani też trybu 
opracowywania planu. Tę oczywistą lukę ma wypełnić przedstawiany Państwu niniejszy 
poradnik.  
 Nie jest to, rzecz oczywista, cel jedyny. Ważnym zadaniem jest aktualnie m.in. 
dostosowanie polskiego prawa, w tym także prawa energetycznego, do przepisów prawnych 
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obowiązujących w Unii Europejskiej, co ma ścisły związek ze staraniami Polski o 
członkostwo w niej. Dość szczegółowy zarys kierunków i zamierzeń programowych w tej 
mierze na najbliższe lata zawiera tzw. Biała Księga. Stanowi ona zbiór zasad i wytycznych, 
którymi powinny się kierować poszczególne kraje członkowskie w rozwiązywaniu swoich, a 
także wspólnych dla Unii problemów energetycznych.  
 
 Obok powyższego poradnik ma do spełnienia również inny cel. Jest nim wprowadzenie 
zasad zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej gminy oraz regionu poprzez 
włączenie do procedur planowania racjonalnego użytkowania energii. Jest to zadanie ważne, 
gdyż stosowanie tych reguł w praktyce oznacza z jednej strony harmonijny rozwój 
uwzględniający potrzeby społeczności lokalnej, wymogi efektywnej gospodarki, a także 
rozwiązanie problemów ochrony środowiska, z drugiej natomiast określa kierunki działania, 
jakie należy podejmować w celu zapewnienia potrzeb mieszkańców gminy w odniesieniu do 
energii (wymaganego komfortu i stylu życia). Wszystko to w konsekwencji ma służyć 
ludziom - mieszkańcom gminy - indywidualnym obywatelom i działającym na jej terenie 
firmom, a dalej idąc, również regionowi i całemu krajowi. 
  Realizacja wymienionych celów nie byłaby możliwa bez ukształtowania świadomych 
postaw władz lokalnych, wytwórców energii, jej użytkowników itp. oraz wiedzy niezbędnej 
do opracowania planu zaopatrzenia w ciepło i jego realizacji. Poradnik ma stanowić pomoc 
dla władz lokalnych przy opracowywaniu "Planu zaopatrzenia w ciepło w gminie" - 
zgodnie z wymaganiami nowego prawa energetycznego i jest przeznaczony dla tych 
pracowników gmin, którzy będą odpowiedzialni za przygotowanie planu. Może także być 
pomocny dla innych uczestników lokalnej gospodarki energetycznej. Kolejny ważny cel 
poradnika stanowi podnoszenie świadomości i wiedzy wszystkich uczestników 
regionalnej/gminnej gospodarki energetycznej (władze wojewódzkie i gminne, 
przedsiębiorstwa energetyczne, użytkownicy energii, społeczeństwo, producenci urządzeń 
energetycznych, firmy usług energetycznych, konsultanci, regionalne agencje poszanowania 
energii itp.), m.in. w zakresie metod zintegrowanego planowania zasobów energii. 
 Poradnik opracowany został przede wszystkim dla organów samorządowych władz i 
służb wykonawczych po to, by pomóc w sporządzeniu planu zaopatrzenia w ciepło w 
gminie, głównie w myśl wymogów Ustawy Prawo energetyczne, tj.: 
 
- jak określić cele rozwoju gospodarki ciepłem w gminie, 
- jakie zadania i założenia postawić wykonawcom opracowania - "Plan zaopatrzenia w 

ciepło w gminie", 
- jak skoordynować lokalne plany zaopatrzenia w sieciowe nośniki energii (gaz, energia 

elektryczna, ciepło), 
- jak ocenić zakres i jakość opracowania "Plan zaopatrzenia w ciepło w gminie" oraz 

przyjąć go od wykonawców tego opracowania,  
- jakie czynności należy podjąć, by uzgodnić ten plan z delegowanymi przez ustawę 

Prawo energetyczne stronami. 
 
 Treści te niosą głównie rozdziały 1, 2, 3, 5 i 6, rozdział 4 - metodyczny informacje i 
przykłady w aneksach mają zorientować gminy jaki zakres czynności metodycznych winien 
być podjęty przez wykonawców planu zaopatrzenia w ciepło, czego wymagać i jak 
współpracować z wykonawcami. 
 
 Warto podkreślić, że niniejszy poradnik jest pierwszą tego rodzaju próbą przyjścia z 
pomocą gminom w sporządzaniu planów zaopatrzenia w ciepło. Został on opracowany przede 
wszystkim dla większych i średnich miast, a także dla tych osób, które już dostatecznie 
orientują się w zagadnieniach gospodarki energetycznej. W celu umożliwienia korzystania 
z poradnika również małym gminom miejskim i gminom wiejskim w każdym z rozdziałów i 
podrozdziałów podane zostały w wyodrębnionej formie elementarne, skrótowe informacje i 
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porady. W niektórych częściach będzie on również mógł być pomocny dla przedsiębiorstw 
energetycznych, grup użytkowników energii i mniej zorientowanych w tej problematyce 
konsultantów. Nie oznacza to, że poradnik jest w pełni uniwersalny, tj. dla małych miast i 
gmin wiejskich. Dla tych gmin potrzebne jest opracowanie innej wersji poradnika.  
 
 
1.2. Dlaczego gmina powinna planować zaopatrzenie w ciepło na swoim obszarze?  
 
1.2.1. Unormowania ogólne odnoszące się do treści zadań i kompetencji gminy 
 
 Obowiązki gminy w zakresie planowania zaopatrzenia w ciepło wynikają z 
wymienionych wyżej ustaw. Pierwsza z nich, Ustawa o samorządzie terytorialnym, stwierdza, 
że (art.7.1) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 
gminy. W przepisach ustawowych obowiązuje zasada, że wszelkie sprawy o znaczeniu 
lokalnym, jeśli nie są zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, są zadaniami 
własnymi gminy (art. 6 Ustawy o samorządzie). Istnieje również przewidziana ustawowo 
możliwość poruczania gminie zadań administracji rządowej. W tych przypadkach gmina 
realizując zadania, podlega polityce rządowej. Zadania własne gminy wykonują w ramach 
środków własnych, natomiast zadania zlecone po formalnym zapewnieniu środków przez 
administrację rządową. Gmina może poszerzyć zakres zadań i kompetencji o niektóre zadania 
zastrzeżone dla administracji rządowej zawierając z odpowiednim organem rządowym 
porozumienie o przejęciu jego ustawowych zadań i kompetencji. 
 
 
1.2.2. Zakres zadań własnych gminy 
 
 Zgodnie z postanowieniami Ustawy o samorządzie terytorialnym (art.7 ust. 1) można 
wyodrębnić następujące podstawowe grupy zadań własnych gminy: 
  zadania związane z infrastrukturą techniczną (m.in. drogi, ulice, wodociągi, 

kanalizacja, zaopatrzenie w energię, komunikacja publiczna), 
  zadania z zakresu świadczeń społecznych i usług niematerialnych (m.in. szkoły, żłobki, 

przedszkola, zakłady opieki zdrowotnej, pomoc społeczna, kultura), 
  zadania z dziedziny porządku i bezpieczeństwa publicznego (zapewnianie porządku i 

bezpieczeństwa obywateli, ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo sanitarne), 
  zadania z zakresu ładu przestrzennego i ochrony środowiska (m.in. 

zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska, gospodarka terenami).  
 
 Zgodnie z postanowieniami wzmiankowanej Ustawy (§ 7, ust. 2) gminy mają obowiązek 
realizacji zadań własnych, przy czym jest to pewne minimum. Obowiązek wykonywania 
zadań własnych przez gminę wynika z potrzeby zagwarantowania pewnych świadczeń wobec 
jej mieszkańców. Ustawa określa również prawnie dopuszczalne kierunki aktywności w 
zakresie wykonywania przez gminę zadań publicznych. Zadania te określa art.7 ust. 1 
Ustawy. 
 Gmina może (na podstawie art. 10 Ustawy) realizować zadania publiczne również w 
ramach współdziałania z innymi gminami. Może się to odbywać poprzez przekazanie swoich 
ustawowych zadań publicznych na związek komunalny, posiadający własną osobowość 
prawną. Istnieje też możliwość zawarcia porozumienia komunalnego w odniesieniu do 
realizacji zadań danej gminy innej gminie (wiodącej). 
 Natomiast szczegółowe obowiązki gminy w zakresie zaopatrzenia w energię 
elektryczną i ciepło określa Ustawa Prawo energetyczne w art. 18 - 20 (patrz: Aneks 1).
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1. Poradnik "Jak planować zaopatrzenie w ciepło w gminie" ma stanowić pomoc dla 

władz lokalnych w świetle wymagań nowego "Prawa energetycznego". 
 
2. Poradnik został opracowany z położeniem silniejszych akcentów na racjonalne 

użytkowanie energii, tradycyjnie słabszej stronie dotychczasowych planów zaopatrzenia w 
ciepło. 

 
3. Racjonalne użytkowanie energii w gminie ma być pomostem w osiągnięciu 

zrównoważonej gospodarki energetycznej gminy, również w ochronie interesów 
mieszkańców i podmiotów gospodarczych oraz poprawie stanu środowiska naturalnego w 
gminie. 

 
4. Poradnik jest przeznaczony dla tych, którzy w gminie będą odpowiedzialni za 

przygotowanie planu, może służyć również innym uczestnikom lokalnej gospodarki 
energetycznej.  

 
 
 
2. OGÓLNIE O PLANIE ZAOPATRZENIA W CIEPŁO 
 
2.1. Dlaczego i jak planować 
 
 Potrzeba długofalowego planu zaopatrzenia w ciepło najsilniej występuje w odniesieniu 
do wytwarzania i dostarczania sieciowych (przesyłanych sieciami energetycznymi) nośników 
energii, takich jak gaz, energia elektryczna, ciepło (ciepła woda, para). Żywotność techniczna 
infrastruktury energetycznej, tj. urządzeń produkcji, przesyłu i rozdziału energii sięga 
kilkudziesięciu lat, więc skutki zbudowania takiej a nie innej infrastruktury, jej konfiguracji - 
miejsce dostarczenia i zdolności przepustowej - moc odbioru w danym miejscu, rozciągają się 
na co najmniej 20 lat. W tym czasie zmieniać się może wiele czynników, które przyjęto do 
założeń przy projektowaniu i budowie infrastruktury energetycznej: 
- zapotrzebowanie na ciepło bądź przez zmianę ilościową odbiorców (rozwój 

mieszkalnictwa i sektora użyteczności publicznej, rozwój lub upadek firm itp.), bądź 
przez bardziej efektywne wykorzystanie energii przez odbiorców; 

- postęp technologiczny w wytwarzaniu, przesyle i użytkowaniu ciepła, który powoduje 
wprowadzanie na rynek bardziej konkurencyjnych energetycznie i ekonomicznie, a także 
bardziej przyjaznych środowisku naturalnemu urządzeń i instalacji; 

- ceny paliw i energii; 
- wymagania odbiorców w odniesieniu do komfortu - zapewnienie potrzeb 

energetycznych, np. rezygnacja z paliw węglowych w kuchniach na rzecz gazowych i 
energii elektrycznej - rosną w miarę wzrostu zamożności społeczności lokalnej. 

 
 Wszystko to są czynniki obiektywne, które powodują, że planujemy w warunkach dużej 
niepewności. Są również czynniki subiektywne, których uwzględnienie i ustalenie może być 
wynikiem samego planowania, tj.: 
-  czy każdy odbiorca energii w gminie ma mieć w każdej chwili możliwość swobodnego  

wyboru nośnika energii dla zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych (ciepło 
technologiczne, ciepło grzewcze, napędy, oświetlenie itp.), co praktycznie sprowadza się 
do tego, że w granicach jego przedsiębiorstwa, budynku publicznego, czy też 
mieszkalnego znajdują się sieci gazowe, elektryczne i ciepłownicze o pożądanej mocy 
dostawy energii; 

- czy w imię ładu przestrzennego gminy i rachunku ekonomicznego w rozwoju 
infrastruktury sieciowych nośników energii modernizować i budować sieci tak, by w 
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zależności od charakteru odbiorów (gęstości zapotrzebowania ciepła, rodzaju 
zapotrzebowania na ciepło, możliwości technicznych przebiegu rurociągów, preferencji 
w stosowaniu nośników energii, historycznie ukształtowanych sieci itp.) rozdzielić 
optymalnie strefę wpływu sieciowych przedsiębiorstw energetycznych i celowo 
ograniczyć możliwość korzystania przez odbiorców ze wszystkich sieciowych nośników 
energii do zaspokajania każdej potrzeby energetycznej. 

 
 
2.2. Zrównoważony rozwój gmin 
 
 Zrównoważony rozwój gospodarczy jest to taki rozwój, który uwzględnia różnorodne 
aspekty odnoszące się do zaspokojenia potrzeb ludzkich, rozwoju gospodarczego, ochrony 
środowiska itp. Gospodarka energetyczna, stanowiąca ważny element rozwoju gospodarczego 
zajmuje ważne miejsce w polityce energetycznej państwa i regionu. Lokalnie natomiast 
stanowi ważne pole działań w rozwoju gospodarczym i społecznym gminy. Reforma państwa 
przeprowadzona po 1989 r. wprowadziła szereg zmian zmierzających do decentralizacji 
zarządzania. Nie ukształtował się wprawdzie jeszcze docelowy model administracji państwa i 
samorządu terytorialnego, jednakże została już uchwalona Ustawa Prawo energetyczne. 
Ogólnie rzecz biorąc jest ono ukierunkowane na liberalizację i konkurencyjne rozwiązania 
rynkowe w energetyce. 
 Realizacja zrównoważonego rozwoju gmin wymaga uwzględnienia szeregu aspektów w 
zakresie lokalnej gospodarki energetycznej - prawnych, gospodarczych, energetycznych, 
ekologicznych, społecznych, finansowych i wynikających z nich zadań. Są to: 
 
 Aspekty prawne: 
 
  uczestnictwo gmin jako jednostek samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy 

państwowej (Ustawa o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r.); wynikają stąd 
określone zadania publiczne, m.in. sprawy zaopatrzenia w ciepło; 

  zadania wynikające z prawa energetycznego (patrz: Aneks 1); 
  obowiązek tworzenia warunków konkurencji w stosunku do komunalnych podmiotów 

gospodarczych (w tym energetycznych) wynikający zarówno z Ustawy z dnia 24 lutego 
1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, jak też z Ustawy Prawo 
energetyczne. 

 
 Aspekty gospodarcze: 
 
  zachęty dla nowych inwestorów oraz ułatwianie konkurencji istniejącym podmiotom 

gospodarczym poprzez oferowanie nośników energii po możliwie niskich cenach; 
  zapewnianie mieszkańcom nośników energii po możliwie niskich cenach i zwiększanie w 

ten sposób możliwości tworzenia nadwyżki lokalnego kapitału dla rozwoju gminy; 
  kreowanie lokalnego popytu na usługi DSM1 - prowadzenie zrównoważonego rozwoju 

gospodarki energetycznej umożliwiającej realizację celów ekonomicznych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu komfortu energetycznego jej mieszkańcom; 

  tworzenie dodatkowych miejsc pracy w gminie poprzez zrównoważony rozwój jej 
gospodarki energetycznej.

                                                           
1DSM (Demand Side Management) - zarządzanie popytem, obejmuje działania, których celem jest wpływanie 
na popyt klientów. 
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 Aspekty energetyczne: 
 
  zagwarantowanie bezpieczeństwa i pewności zasilania w energię; 
  ekonomiczne wykorzystanie lokalnych źródeł energii. 
 Aspekty ekologiczne: 
 
  poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez wybór przyjaznych dla 

środowiska systemów wytwarzania energii i efektywne jej wykorzystanie; 
  ustalanie priorytetów rozwoju gospodarczego i społecznego, a w konsekwencji 

kierunków inwestowania zakładających cele poprawy środowiska idące dalej niż to 
przewidują obowiązujące standardy. 

 
 Aspekty społeczne: 
 
  stymulowanie rozwoju gospodarki energetycznej w kierunku zapewnienia mieszkańcom 

gminy nośników energii po możliwie niskich, akceptowalnych społecznie cenach; 
  stosowanie dopłat do rachunków za energię dla najuboższych mieszkańców gminy; 
  możliwość inwestowania przez zakłady energetyczne w przedsięwzięcia oszczędzające 

energię u użytkowników poprzez umożliwienie użytkownikom energii pokrycia tych 
wydatków w cenach energii, a tym samym zmniejszenia rachunków za energię, np. 
cieplną. 

 
 Aspekty finansowe: 
 
  formy własności przedsiębiorstw energetycznych; 
  oddziaływanie zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej na wpływy do 

budżetu (w krótkim okresie czasu) i zmniejszenie obciążeń budżetu (w długim okresie 
czasu); 

  wdrażanie ekonomicznie uzasadnionych oszczędności energii w obiektach użyteczności 
publicznej i administracji gminy; 

  pozyskiwanie przez gminę środków finansowych (emitowanie obligacji, gwarancji na 
pożyczki, samoopodatkowanie się mieszkańców na zrównoważony rozwój gospodarki 
energetycznej); 

  pozyskiwanie środków z dotacji lub niskooprocentowanych pożyczek z 
proekologicznych funduszów celowych na realizację projektów modernizacji gospodarki 
energetycznej, których efektem jest również istotna poprawa stanu środowiska 
naturalnego; 

  uwzględnianie nowoczesnych energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań przy 
przyznawaniu kredytów na budowę i modernizację budynków mieszkalnych. 

 
 
2.3. Podstawowe cele planu zaopatrzenia w ciepło 
 
 Pierwszoplanowym zadaniem spoczywającym na władzach gminy jest ustalenie celów 
społeczno-ekonomicznych, które powinna realizować gmina. Dotyczy to zarówno całej 
gospodarki gminy, jak też gospodarki energetycznej gminy. Cele gospodarki energetycznej 
gminy w wielu przypadkach przenikają się i korelują z celami gospodarki energetycznej 
państwa i regionu. Konieczne jest więc uwzględnienie występujących w tym zakresie 
powiązań. Gmina współuczestniczy w realizacji uniwersalnych celów związanych z 
zarządzaniem, gospodarką i ochroną środowiska naturalnego, a także z potrzebami 
energetycznymi przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych działających na jej terenie, jak 
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też zaspokojeniem potrzeb mieszkańców gminy (zapewnienie komfortu energetycznego i 
określonego poziomu życia). Należy do nich zaliczyć w pierwszym rzędzie: 
 
  zapewnienie niezawodnego i pełnego zaspokojenia potrzeb energetycznych odbiorców 

(zróżnicowanie źródeł zaopatrzenia w paliwa i energię, utrzymanie zapasów 
strategicznych i programy działań awaryjnych, stworzenie producentom warunków do 
odtwarzania i rozwoju podaży paliw i energii, zapewnienie perspektywicznych dostaw i 
dostępności do zróżnicowanych nośników energii); 

  minimalizacja kosztów zaspokajania potrzeb energetycznych odbiorców (stworzenie 
rynku i możliwości konkurencji producentów paliw i energii, wprowadzenie w życie 
antymonopolistycznych regulacji warunków i cen dostawy paliw i energii, realizacja 
strategii zaspokajania potrzeb wg zasady najmniejszych kosztów); 

  zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego związanego z produkcją i 
użytkowaniem energii (restrukturyzacja zakładów przemysłowych znajdujących się na 
terenie gminy w kierunku zwiększenia zatrudnienia i ekologicznej struktury produkcji, 
rozwijanie systemów paliwowo-energetycznych i infrastruktury mniej uciążliwych dla 
środowiska nośników energii - gaz, energia elektryczna itp., według strategii 
najmniejszych kosztów społecznych, ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, 
wody, gleby w celu zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia mieszkańców gminy); 

  uzyskanie społecznego przyzwolenia i poparcia dla realizacji zintegrowanych programów 
ekonomicznych, energetycznych i ekologicznych (upowszechnianie wśród mieszkańców 
gminy i podmiotów gospodarczych informacji i decyzji odnoszących się do gospodarki 
energetycznej gminy i regionu, preferowanie kierunków i rozwiązań w zintegrowanej 
gospodarce energetycznej - podaż i popyt energii - tworzących nowe miejsca pracy, 
rozwijanie systemów paliwowo-energetycznych i ich infrastruktury, zwłaszcza w 
odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej z uwzględnieniem 
wymogów i możliwości finansowych mieszkańców oraz niezbędnego poziomu pomocy 
socjalnej, rozwijanie świadomości w zakresie ekonomizacji energii oraz edukacji 
ekologicznej). 

 
 Realizacja wymienionych zadań powinna spełniać oczekiwania społeczności lokalnej w 
odniesieniu do: 
  rynku pracy, 
  poprawy stanu środowiska, 
  ochrony przed praktykami monopolistycznymi,  
  relatywnie niskich lokalnych cen energii. 
  wykorzystania lokalnych zasobów paliw, energii odnawialnej i odpadowej. 
 
 Należy przy tym mieć na uwadze fakt, że zadania te mieszczą się zarówno w polityce 
energetycznej, jak też w polityce ekologicznej państwa i polityce zarządzania krajem. 
Punktem wyjścia do określenia celów planu zaopatrzenia w ciepło jest określenie celów 
gospodarki energetycznej gminy. 
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1. Potrzeba opracowania długofalowego planu zaopatrzenia w ciepło podyktowana jest 

długą żywotnością technicznej infrastruktury energetycznej. Skutki podjętych w tej mierze 
decyzji i działań rozciągają się na okres co najmniej 20 lat. 

 
2. Zrównoważony rozwój gminy powinien uwzględniać w pierwszym rzędzie 

zaspokojenie potrzeb jej mieszkańców, rozwój gospodarczy i ochrony środowiska. 
 
3. Cele gospodarki energetycznej miasta/gminy w wielu przypadkach przenikają się i 

korelują z celami gospodarki energetycznej państwa i regionu. Konieczne jest więc 
uwzględnienie występujących w tym zakresie powiązań. 

 
4. Realizacja zadań w zakresie gospodarki energetycznej gminy powinna spełniać 

oczekiwania społeczności lokalnej. 
 
 
3. PROCEDURY SPORZĄDZANIA PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO 
 
3.1. Procedury prawne 
 
 Procedury prawne w odniesieniu do planowania zaopatrzenia w ciepło w gminie zawarte 
są w następujących aktach normatywnych: 
  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348), 
  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 

415). 
  Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia 31 stycznia 1980 r. (Tekst 

jednolity: Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z późniejszymi zmianami). 
 Punkt wyjścia dla opracowania planu stanowią regulacje prawne zawarte w ustawie 
Prawo energetyczne (art. 18-20). Regulacje te zostały przytoczone w całości wcześniej. Nowe 
prawo energetyczne nakłada na gminy obowiązek opracowania planu zaopatrzenia w 
ciepło w następujących etapach: 
  opracowanie założeń do projektu planu zaopatrzenia w ciepło w gminie, 
  uzgodnienie z wojewodą założeń do projektu planu zaopatrzenia w ciepło 
  opracowanie projektu planu zaopatrzenia w ciepło w gminie, 
  uzgodnienie z wojewodą projektu planu zaopatrzenia w ciepło, 
  opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło w gminie uwzględniającego poprawki 

wynikające z koniecznych uzgodnień, 
  zatwierdzenie planu zaopatrzenia w ciepło w gminie i przekazanie go do realizacji. 
 
 Ustawa Prawo energetyczne nie określa szczegółowej procedury opracowania planu a 
jedynie ustala wymagania w odniesieniu do zawartości założeń do projektu planu oraz 
samego planu. Wprowadza również obowiązek uzgodnienia założeń i projektu planu z 
wojewodą. 
 Założenia do planu powinny uwzględnić przedsięwzięcia racjonalizacji użytkowania 
ciepła. Oznacza to konieczność ujęcia przez autorów planu (zarząd gminy) w założeniach do 
projektu planu zarówno przedsięwzięć racjonalizujących, jak też ewentualnych oczekiwań 
odbiorców. Chodzi tu o prowadzenie działań zmierzających do racjonalizacji gospodarki 
energetycznej, które mogą się mieścić w możliwościach realizacji przez gminę: 
 
  racjonalizacja gospodarki źródłami i przesyłami energii (np. racjonalizacja systemów 

zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną z punktu widzenia minimalizacji strat energii 
w sieci, wykorzystywanie w budownictwie komunalnym technologii energooszczędnych, 
wykorzystywanie niekonwencjonalnych źródeł energii); 
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  wprowadzenie w drodze referendum gminnego samoopodatkowania się mieszkańców na 
cele publiczne związane z racjonalizacją wykorzystania energii (np. na pokrycie części 
kosztów zmiany systemu zaopatrzenia w energię cieplną z opalania węglowego w 
indywidualnych paleniskach domowych na centralne ogrzewanie mieszkań, na 
dofinansowanie ocieplenia budynków); 

  wprowadzenie przez władze gminy ulg w podatku od nieruchomości służących 
bezpośrednio racjonalizacji gospodarki energetycznej (np. ulgi w podatku od terenów 
zajętych pod budowę elektrowni wiatrowej), bądź też wykorzystywanych w 
poszanowaniu zasad racjonalizacji gospodarki energią (np. ulgi w podatku od budynków 
charakteryzujących się wysokimi parametrami w zakresie oszczędności energii); 

  przeznaczenie środków z gminnego funduszu ochrony środowiska na cele związane z 
racjonalizacją gospodarki energią. 

 
 Założenia do projektu planu powinny być zgodne z wymaganiami prawa energetycznego, 
planem zagospodarowania przestrzennego oraz wymogami ochrony środowiska. Obowiązek 
ten wynika z regulacji zawartych w: Ustawie Prawo energetyczne, Ustawie o 
zagospodarowaniu przestrzennym oraz  Ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska. Przy 
opracowaniu końcowej wersji założeń do planu powinno się rozpatrzyć wnioski, zastrzeżenia 
i uwagi zgłoszone przez mieszkańców gminy. Następnie projekt założeń wymaga dokonania 
uzgodnień z wojewodą w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa. 
 Uzgodnione założenia stanowią podstawę opracowania projektu planu zaopatrzenia w 
ciepło w gminie. Projekt ten powinien obejmować następujące elementy: 
-  rozwój i modernizacja systemów zaopatrzenia w ciepło - propozycje, 
-  uzasadnienie ekonomiczne zgłoszonych propozycji, 
-  harmonogram realizacji zadań, 
-  przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć i źródła finansowania. 
 Również projekt planu zaopatrzenia w ciepło w gminie wymaga kolejnych ustaleń w 
zakresie zgodności z prawem energetycznym, planem zagospodarowania przestrzennego i 
wymogami ochrony środowiska. Ustalenia te odbywają się na szczeblu gminy (zarząd 
gminy), po czym projekt powinien być przekazany wojewodzie do zaopiniowania pod 
względem zgodności z wymogami prawa energetycznego i polityką energetyczną państwa na 
szczeblu wojewódzkim. 
 Związki prawne pomiędzy planem miejscowym a planem zaopatrzenia w ciepło określa 
Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. Nr 54, poz. 348). Artykuł 
18 tej Ustawy do zadań własnych gminy zalicza: 
  planowanie i organizację zaopatrzenia w ciepło na obszarze gminy, 
  planowanie i organizację oświetlenia miejsc publicznych oraz finansowanie oświetlenia 

ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy, z wyłączeniem autostrad. 
 Gmina ma obowiązek realizowania tych zadań zgodnie z założeniami polityki 
energetycznej państwa oraz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Podobnie jak plan zagospodarowania przestrzennego również plan 
zaopatrzenia w ciepło przygotowywany jest przez zarząd gminy a uchwalany przez radę 
gminy. Ustawa nakłada na władze gminy obowiązek sporządzenia planu zaopatrzenia w 
ciepło. 
 Uczestnikami rynku energetycznego są przedsiębiorstwa energetyczne, dystrybutorzy i 
użytkownicy energii. Przedsiębiorstwa energetyczne są to podmioty gospodarcze prowadzące 
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, 
przesyłania oraz dystrybucji paliw i energii lub obrotu nimi. Prawo energetyczne (art. 7. ust. 
4) nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii 
elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła obowiązek zapewnienia realizacji i finansowania 
budowy i rozbudowy sieci, w tym przyłączeń odbiorców. Niezbędnym warunkiem jest, by 
sieci te były przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w 
planie zaopatrzenia w ciepło. Przedsiębiorstwa energetyczne mają obowiązek (art. 16 ust. 1) 
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sporządzania dla obszaru swojego działania planów rozwoju w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną, 
uwzględniając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy.  
 Zarówno w przypadku planu zaopatrzenia w ciepło, jak i planu miejscowego, wojewoda 
pełni rolę nadzorczą w zakresie zgodności planu z prawem oraz, odpowiednio, zgodności z 
polityką energetyczną, polityką zagospodarowania przestrzennego i zapewnienia realizacji 
zadań publicznych. Obowiązkiem wojewody jest również koordynacja planów zaopatrzenia 
w ciepło na obszarze województwa.  
 Po wprowadzeniu niezbędnych poprawek i uzupełnień projekt planu zaopatrzenia gminy 
w ciepło stanowi końcową wersję projektu wymagającą zatwierdzenia przez radę gminy. 
Również ona może wprowadzić ewentualne poprawki, o ile uzna ich celowość. 
 Szczegółowe zestawienie procedur prawnych i wynikających z nich czynności zawiera 
tab.1. 
 

Tabela 1 
 

Zestawienie procedur prawnych związanych z opracowaniem 
planu zaopatrzenia w ciepło 

CZYNNOŚĆ PODSTAWA PRAWNA WYKONAWCA 

Opracowanie założeń planu 
zaopatrzenia w ciepło 
 
  Ocena stanu aktualnego 
i przewidywanych zmian 
zapotrzebowania na ciepło 
 
  Przedsięwzięcia racjonalizujące 
użytkowanie ciepła 
 
  Możliwości wykorzystania nadwyżek 
lokalnych zasobów energii (skojarzone 
wytwarzanie ciepła i energii 
elektrycznej, ciepło z instalacji 
przemysłowych, współpraca z innymi 
gminami) 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 
Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, 
poz. 348) 

 
 
 
 

Zarząd gminy 
 

Odbiorcy, użytkownicy, 
przedsiębiorstwa energet. 

 
 

Zarząd gminy, 
przedsiębiorstwa energet. 

Skoordynowanie założeń do projektu 
planu zaopatrzenia w ciepło z planem 
zagospodarowania przestrzennego  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 89, poz. 415). 

 
Zarząd gminy 

Skoordynowanie założeń do projektu 
planu zaopatrzenia w ciepło z 
wymogami ochrony środowiska 

Ustawa o ochronie i kształtowaniu 
środowiska (Tekst jednolity: Dz.U. z 
1994 r. Nr 49, poz. 196, z 
późniejszymi zmianami). 

 
 

Zarząd gminy 

Rozpatrzenie wniosków, zastrzeżeń i 
uwag zgłoszonych przez mieszkańców 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 
Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, 
poz. 348) 

 
Rada gminy 

Uchwalenie założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło 

Jak wyżej Rada gminy 

Zebranie informacji i propozycji 
niezbędnych do opracowania 
projektu założeń przez zarząd gminy 

 
Jak wyżej 

 
Przedsiębiorstwa 

energetyczne 
Uzgodnienie projektu założeń w 
zakresie zgodności z założeniami 
polityki energetycznej państwa 

 
Jak wyżej 

 
Rada gminy   Wojewoda 
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Opracowanie projektu planu 
zaopatrzenia w ciepło 
 
  Rozwój i modernizacja systemów 
zaopatrzenia w ciepło - propozycje  
 
  Uzasadnienie ekonomiczne 
zgłoszonych propozycji 
 
  Harmonogram realizacji zadań 
 
  Przewidywane koszty realizacji 
proponowanych przedsięwzięć i źródła 
finansowania 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 
Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, 
poz. 348) 

 
Zarząd gminy 

Ustalenie zgodności projektu planu z 
planem zagospodarowania 
przestrzennego  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 89, poz. 415). 

 
Zarząd gminy 

Ustalenie zgodności projektu planu z 
wymogami ochrony środowiska 

Ustawa o ochronie i kształtowaniu 
środowiska (Tekst jednolity: Dz.U. z 
1994 r. Nr 49, poz. 196, z 
późniejszymi zmianami). 

 
Zarząd gminy 

Skoordynowanie projektu planu z 
planami gmin sąsiednich - o ile istnieją 
powiązania w zakresie gospodarki 
cieplnej 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 
Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, 
poz. 348) 

 
Zarząd gminy 

Stwierdzenie zgodności projektu 
planu z wymogami prawa 
energetycznego 

 
Jak wyżej 

 
Rada gminy   Wojewoda 

Przedstawienie projektu planu 
wojewodzie do zaopiniowania 

 
Jak wyżej 

 
Rada gminy 

Opiniowanie projektu planu 
zaopatrzenia w ciepło 

Jak wyżej Wojewoda 

Uwzględnienie ewentualnych sugestii i 
zaleceń wojewody i opracowanie 
końcowej wersji planu 

 
Jak wyżej 

 
Zarząd gminy 

Uchwalenie planu zaopatrzenia w 
ciepło 

Jak wyżej Rada gminy 

 

Ustawa Prawo energetyczne nie określa szczegółowych sposobów jak opracować plan. Ustala 
ona jedynie wymagania w odniesieniu do zawartości założeń do projektu planu oraz samego 
planu. Szczegółowe procedury (wykaz czynności prawnych związanych z opracowaniem 
założeń planu, opracowaniem planu i jego zatwierdzeniem) zestawiono w tab. 1. 
 
 

3.2.  Procedury merytoryczne - jak merytorycznie doprowadzić do opracowania i 
uchwalenia planu zaopatrzenia w ciepło w gminie 

 
3.2.1. Przygotowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło 
 
3.2.1.1. Co projekt założeń planu zaopatrzenia w ciepło (PZC) winien zawierać?  
 
 Ustawowym minimum jest zakres przedstawiony w art. 19 Ustawy z dn. 10 kwietnia 
1997r. Prawo energetyczne, obejmujący: 
1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, 
2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła przez odbiorców i użytkowników, 
3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów energii 

odnawialnej, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej 
oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, 

4) zakres współpracy z innymi gminami. 
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Aby projekt założeń PZC mógł być dobrze przygotowany winno go poprzedzić opracowanie 
fazy I i II metodyki planowania lokalnego rozwoju gospodarki ciepła w gminie (rys. 1, patrz 
też rys. 12). Są to fazy: 

- Faza I Diagnoza, analiza i ocena stanu istniejącego oraz określenie niedomagań i 
potencjału oszczędności ciepła. 

- Faza II Koncepcja ramowa oraz wytypowanie krótko- i średnioterminowych 
priorytetowych przedsięwzięć modernizacyjnych. 

 
Konieczność realizacji fazy I i II dla opracowania projektu założeń PZC jest podyktowana 
tym, że: 
- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania ciepła należy dokonać 

w oparciu o: 
- inwentaryzację/bazę danych o odbiorcach energii (aktualnie charakterystyka i 

zużycie energii przez grupy odbiorców) - (rys. 2 i 13), 
- przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepło w oparciu o plany rozwojowe i 

przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie ciepła przez samych odbiorców - (rys. 14), 
- zakres przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła przez odbiorców winien być 

skonfrontowany z ich opłacalnością i wstępną oceną techniczną i finansową ich 
wykonalności. Informacje te są wynikiem opracowania fazy II (rys. 14). Przedsięwzięcia 
te winny być określone dla wszystkich znaczących grup odbiorców w gminie: 
mieszkalnictwo, użyteczność publiczna, przemysł, 

- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów ciepła: 
skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, ciepła odpadowego z przemysłu, 
odnawialnych źródeł energii: biomasa (słoma, odpady drzewne, śmieci), cieki wodne, 
energia wiatru itp. winny być ocenione pod względem technicznym i ekonomicznym, by 
określić ich opłacalność w stosunku do konwencjonalnych źródeł energii, a w przypadku 
politycznego (poza kryteriami ekonomicznymi) ich forsowania, uzyskać wiedzę o 
potrzebnych instrumentach ich stymulacji, 

- określenie strefy wpływów poszczególnych systemów nośników energii (sieciowych: 
gaz, energia elektryczna, ciepło i indywidualnych: paliwa stałe, olej opałowy, gaz 
płynny) musi być poparte wszechstronną, obiektywną analizą techniczno-ekonomiczną, 

- zakres współpracy z gminami musi określać formę ocenianych możliwości 
(technicznych, ekonomicznych, finansowych, politycznych) w odniesieniu do łączenia 
systemów grzewczych sąsiednich gmin na podstawie tworzenia wariantów rozwiązań 
modernizacyjnych (rys. 14). 

 
1. Zakres założeń projektu planu zaopatrzenia w ciepło winien spełniać co najmniej 

wymogi ustawowe (art. 18 Ustawa Prawo Energetyczne). 
 
2. Przygotowanie założeń winno poprzedzić opracowanie diagnozy stanu istniejącego 

oraz koncepcji ramowej planu zaopatrzenia w ciepło. 
 
3. Zakres założeń planu udokumentowanych jak w pkt. 2, stanowić będzie wiarygodną i 

wyczerpującą bazę umożliwiającą uzgodnienie tych założeń. 
 



 17

3.2.1.2. Od czego zacząć 
 
 Najlepiej zacząć od samego siebie, od urzędu gminy. Przede wszystkim należy 
przeprowadzić inwentaryzację wszystkich opracowań powstałych w okresie ostatnich 5-10 
lat, jeżeli opracowania takie powstały, we wszystkich komórkach administracyjnych 
dotyczących: 
- inwentaryzacji odbiorców energii, 
- rozwoju infrastruktury sieci energetycznych (energii elektrycznej, gazu), 
- koncepcji i projektów poszczególnych rozwiązań w zakresie źródeł ciepła, rurociągów i 

węzłów cieplnych, podłączenia nowych odbiorców ciepła itp., 
- tzw. master planów rozwoju centralnego lub lokalnych systemów ciepłowniczych na 

obszarze gminy, 
- planów poprawy jakości powietrza w gminie, w tym planów redukcji tzw. niskiej emisji, 
- planów rozwoju gminy związanych ze wzrostem zaopatrzenia w ciepło, 
- planu przestrzennego zagospodarowania gminy. 
 Następnie trzeba się dowiedzieć jakimi planami rozwoju na obszarze gminy dysponują: 
- przedsiębiorstwa energetyczne, przede wszystkim dystrybucyjne: elektryczne i 

gazownicze, 
- przedsiębiorstwa ciepłownicze, przede wszystkim komunalne i pozagminne 

przedsiębiorstwa wytwórczo-dystrybucyjne, 
- główni odbiorcy ciepła: budynki mieszkalne gminy, budynki użyteczności publicznej, 

spółdzielnie mieszkaniowe, zrzeszenia właścicieli budynków, większe zakłady 
przemysłowe. 

 
 Dalej należy ocenić czy istniejące opracowania są aktualne i przydatne do opracowania 
projektu założeń PZC przez uzupełnienie względnie weryfikację istniejących opracowań. 
Jeżeli tak, to prace związane z wykonaniem projektu założeń można: 
- wykonać samodzielnie przez specjalistów urzędu miasta, 
- zlecić niezależnym, doświadczonym konsultantom. 
 
 W tym przypadku schemat czynności przygotowania projektu założeń PZC może 
wyglądać następująco: 
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Zrób inwentaryzację
wszystkich opracowań

związanych z PZC w gminie

Dokonaj oceny aktualności
i kompletności istniejących

opracowań

Po kątem (kryteria):
- co zostało już zrobione
- co jest jeszcze do zrobienia
- aktualności założeń: cen urządzeń
  i nośników energii, istniejącego 
  i prognozowanego zapotrzebowania
  ciepła, itp.
- wybranych technologii

Dokonaj oceny przydatności
istniejących opracowań

dla sporządzenia projektu
założeń PZC

Po kątem (kryteria):
- kompletności wymaganego
  zakresu założeń
- aktualności celów gospodarki
  ciepłem w gminie

Jeżeli tak, to

Zmodyfikuj i uzupełnij
istniejące opracowania

pod kątem założeń planu
oraz opracuj te założenia

lub

Poleć wykonać to
specjalistom 
urzędu gminy

Zleć firmom
konsultingowym

Projekt założeń PZC  
 
Rys. 1. Schemat czynności przy opracowaniu projektu założeń na podstawie istniejących 
opracowań 
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Postaw wstępne cele
przed PZC

Przedyskutuj te cele
z wszystkimi podmiotami

lokalnego rynku ciepła

Dokonaj oceny i analizy
stanu istniejącego
(Faza I metodyki)

Poleć wykonać to
specjalistom urzędu 

gminy
lub

Zleć firmom
konsultingowym

Oceń czy wstępne cele
trzeba zmienić;

jeżeli trzeba, to zmień

Opracuj ramową
koncepcję rozwoju
(Faza II metodyki)

Opracuj projekt
założeń PZC  

Rys. 2. Schemat czynności przy opracowaniu projektu założeń PZC, jeżeli zaczyna się od 
początku 
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 Jeżeli istniejące opracowania nie są aktualne i przydatne, albo w ogóle nie ma takich 
opracowań, to proces przygotowania projektu założeń należy powtórzyć (rys. 2). Początkiem 
będzie przedstawienie celów dla planu zaopatrzenia w ciepło opartych na doświadczeniach 
własnych (gminy), jak również doświadczeniach i potrzebach lokalnych przedsiębiorstw 
energetycznych (elektrycznych, gazowych i ciepłowniczych) oraz głównych odbiorców 
ciepła. Można skorzystać z celów ramowych przedstawionych w tab. 9. Może przy tym 
okazać się, że wstępnie zdefiniowane cele (patrz rys. 4, fazy I), już na początku procesu 
planistycznego, tj. po wykonaniu analizy i oceny stanu istniejącego, będą musiały być 
zweryfikowane. 
 

1. Należy zacząć od inwentaryzacji wszystkich opracowań własnych gminy oraz 
wszystkich podmiotów lokalnego rynku ciepła, które tematycznie związane są z planem 
zaopatrzenia w Ciepło (PZC). 

2. Projekt założeń PZC można opracować dwoma sposobami, w zależności od tego, jak 
jesteśmy do tego przygotowani, tj: 

- mając aktualne plany zaopatrzenia w ciepło, drogą ich adaptacji i uzupełnień do zakresu 
wymaganego prawnie, 

- startując od początku, tj. od dokonania oceny analizy stanu istniejącego (Faza I 
metodyki), i opracowania koncepcji modernizacji (Faza II metodyki). 

3. Wykonując projekt założeń planu zaopatrzenia w ciepło należy zacząć od postawienia 
celów jakie przez plan zamierzamy osiągnąć. Wstępnie postawione cele podlegają weryfikacji 
w całym procesie planowania, pierwszy raz przy analizie i ocenie stanu istniejącego (po 
pierwsze czy są osiągalne, po drugie jak je osiągnąć w najłatwiejszy i najtańszy sposób). 

4.  Definiowanie celów jest procesem politycznym, gdyż potrzebny jest kompromis 
między ekonomicznie rozbieżnymi celami cząstkowymi: bezpieczeństwo, koszty, ochrona 
środowiska. Trzeba je konsultować ze wszystkimi podmiotami/stronami lokalnego rynku 
ciepła, ale odpowiedzialność za nie podejmuje decydent czyli wg prawa gmina. 
 
 
 
3.2.1.3. Czego wymagać od opracowanego przez specjalistów gminy lub firmy 

konsultingowe projektu założeń PZC 
 
 Planowanie zaopatrzenia w ciepło jest procesem ciągłym. Wymogi Ustawy Prawo 
energetyczne nie regulują w jakim terminie od wejścia w życie Ustawy i co ile lat winien być 
sporządzany plan zaopatrzenia w ciepło w gminie. Ponieważ plany rozwojowe 
dystrybucyjnych przedsiębiorstw energetycznych (elektroenergetycznych i gazowych) mają 
być wykonywane co 2 lata (projekt rozporządzenia wykonawczego), celowe byłoby 
opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło również w tym samym czasie. Jest to podyktowane 
potrzebą koordynacji wszystkich planów zaopatrzenia w nośniki energii na obszarze gminy. 
Dalszą sugestią jest sporządzenie zaktualizowanych wersji planu zaopatrzenia w ciepło nie 
rzadziej niż co 5 lat. Ciągłość procesu planowania i realizacji lokalnej polityki energetycznej 
za pomocą planu zaopatrzenia w ciepło oraz cykliczność sporządzania kolejnych edycji 
planów stawia gminie zadanie prowadzenia bazy danych i gromadzenia wszelkich 
związanych z tym planem informacji. 
 
 Jeżeli więc opracowanie projektu założeń PZC zostanie wykonane przez specjalistów 
gminy czy też firmy konsultingowe, to od tego opracowania winno wymagać się: 
- nie tylko zakresu z ustawowym minimum (pkt. 1.1), 
 
- ale również takiego zakresu, który by pozwolił uzgodnić projekt założeń z wojewodą w 

odniesieniu do zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa. Pole możliwych 
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uzgodnień określonych w postaci obszarów i siły oddziaływania wojewody w procesie 
uzgadniania PZC przedstawiono w tab. 2. 

 
 Merytoryczny zakres wymogów do opracowanego projektu założeń winien wynikać z 
Fazy I i Fazy II metodyki sporządzania planu, w tym: 
 
- dokonanie w miarę głębokiej (wymagany stopień szczegółowości) i szerokiej (wymagany 

zakres: źródła ciepła, sieci, grupy odbiorców itp.) inwentaryzacji, analizy i oceny stanu 
istniejącego, 

 
- przygotowanie informacji w formie pisemnej i elektronicznej oraz przekazanie tych 

informacji gminie, która włączy je do istniejącej lub budowanej bazy danych w gminie, 
 
- ocena warunków realizacji zoptymalizowanego planu, barier i ograniczeń oraz zakresu 

korekty planu z uwagi na warunki jego realizacji, 
 
- analiza techniczno-ekonomiczna wybranych opcji (z uzasadnieniem eliminacji innych 

opcji) po stronie podażowej: wytwarzania i przesyłu ciepła oraz po stronie popytowej: 
użytkowania ciepła, 

 
- przedstawienie optymalnego (patrz zintegrowane planowanie zasobów energii) rozdziału 

inwestycji po stronie podażowej i popytowej, spełniających warunki najniższych kosztów 
usług cieplnych (komfort cieplny w budynkach, przygotowanie ciepłej wody, ciepło 
procesowe itp.), 

 
- ocena możliwości współpracy z sąsiednimi gminami w odniesieniu do wykorzystania 

źródeł ciepła, połączenia systemów sieciowych, wspólnych inwestycji modernizacji 
istniejących lub budowy nowych źródeł i sieci itp. 
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Tabela 2 
Obszary i siła oddziaływania wojewody w procesie uzgadniania założeń PZC w gminie 

Projekt założeń wg art. 19 Projekt planu wg art. 20

Lp.
Elementy założeń polityki energetycznej państwa 

według Prawa energetycznego  - art. 15
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1 Ocena bezpieczeństwa energetycznego państwa

2
Prognoza krajowego zapotrzebowania na paliwa i 
energię przy uwzględnieniu zakładanego wzrostu 
produktu krajowego brutto

3 Prognoza importu oraz eksportu paliw i energii

4 Prognoza zdolności wytwórczych źródeł paliw i energii

5 Polityka inwestycyjna

6 Działania w zakresie ochrony środowiska

7
Rozwój wykorzystania niekonwencjonalnych, w tym 
odnawialnych, źródeł energii

8
Polityka racjonalizacji użytkowania paliw i energii, 
szczególnie przy uwzględnieniu promocji 
energooszczędnego budownictwa

9
Polityka koncesjonowania działalności przedsiębiorstw 
energetycznych

10 Polityka cenowa

11 Polityka w zakresie obowiązkowych zapasów paliw

12
Polityka przekształceń własnościowych w sektorze 
energetycznym

13 Propozycje dotyczące współpracy międzynarodowej

14 Propozycje kierunkowe prac naukowo-badawczych

15 Propozycje zmian uregulowań prawnych

Siła oddziaływania: słaba

umiarkowana; informacja, doradztwo

silna; nacisk przez dysponowane mechanizmy  
 

 

1. Przygotowanie założeń projektu planu zaopatrzenia w ciepło w gminie musi 
spełniać następujące wymogi: 

- dać podstawy techniczne i ekonomiczne dla przedstawienia zakresu 
określonego w ustawie Prawo energetyczne, 

- uwzględnić zakres i szczegółowość opracowania dające na wstępie możliwość 
uzgodnienia założeń ze wszystkimi podmiotami lokalnego rynku ciepła oraz z wojewodą, 

- opierać się na aktualnej i wiarygodnej inwentaryzacji, analizie i ocenie 
istniejącej sytuacji i ocenić scenariuszowo prognozy zapotrzebowania na ciepło. 

2. Powinno się dążyć do opracowania planu zaopatrzenia w ciepło przez 
niezależnych ekspertów (gminy, firmy konsultingowe). W małych gminach, gdy powierzy się 
to lokalnemu przedsiębiorstwu energetycznemu (czego się nie rekomenduje, ale może być to 
rozwiązaniem praktycznym), celowe jest skoreferowanie tego opracowania przez 
niezależnych ekspertów. Plany przedsiębiorstwa energetycznego, nawet ciepłowniczego nie 
są tożsame z planem zaopatrzenia w ciepło w gminie. Inna jest perspektywa, interes i cel tych 
planów. 
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3.2.2. Uzgadnianie i zatwierdzenie projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło  
 
3.2.2.1. Uzgodnienie projektu założeń PZC z właściwym wojewodą  
 
 Ustawa Prawo energetyczne nie reguluje sposobu, zakresu i terminu uzgodnienia 
założeń PZC z właściwym wojewodą. Jedynym odniesieniem w ustawie jest to, że 
przedmiotem uzgodnień jest zgodność z założeniami polityki energetycznej państwa. W tab. 2 
przedstawiono elementy założeń polityki energetycznej państwa wg Ustawy Prawo 
energetyczne (art. 15) i równocześnie intensywności pól, które, wg doświadczeń autorów 
poradnika, będą silniejszymi lub słabszymi kryteriami oceny projektu założeń przez 
wojewodę. Im ciemniejszy kolor, tym rola wojewody w ocenie projektu założeń będzie 
większa. 
 
Potencjalne pole uzgodnień w zakresie aktualnego stanu i przewidywanych zmian: 
- ocena bezpieczeństwa energetycznego państwa obejmować będzie zgodność kierunków 

rozwoju krajowych systemów sieciowych nośników energii i możliwości zasilania z 
punktu widzenia bilansu paliwowego w kraju z rozwojem zapotrzebowania nośników 
energii/ciepła w gminie. W dużym stopniu ocena ta będzie dokonana podczas 
uzgadniania planów lokalnych przedsiębiorstw energetycznych i planu zaopatrzenia w 
ciepło w gminie, 

- uzgodnienia w zakresie prognozy krajowego zapotrzebowania będą wypracowane w 
formie informacji w jakim stopniu kierunki, elastyczność i struktura wzrostu 
zapotrzebowania w gminie przystają do prognozy krajowej, 

- w zakresie ochrony środowiska przedmiotem uzgodnień mogą być: 
- dotrzymanie standardów emisji źródeł ciepła (wymóg formalny, gdyż ten obowiązek 

nakłada Ustawa o ochronie środowiska), 
- zgodność z regionalną (wojewódzką) polityką ekologiczną, realizowaną np. za 

pomocą lokalnych standardów emisji (operatów) zanieczyszczeń, 
- zgodność z priorytetami inwestycyjnymi Wojewódzkich Funduszy Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
Potencjalny zakres uzgodnień w odniesieniu do racjonalizacji użytkowania ciepła przez 
odbiorców: 
- w zakresie polityki inwestycyjnej; uzgodnienia mogą dotyczyć zaangażowania 

centralnych, regionalnych funduszy termorenowacji budynków i innych 
energooszczędnych przedsięwzięć, jeżeli przedsięwzięcia takie powstaną i będą w gestii 
wojewody, 

- w zakresie ochrony środowiska; przedstawienie efektów środowiskowych z tytułu 
racjonalizacji użytkowania energii, 

- w zakresie polityki racjonalizacji użytkowania paliw i energii; określenie udziału 
racjonalizacji w zmianie zapotrzebowania na ciepło, przedstawienie zakresu 
optymalnego, tj. konkurencyjnego w kosztach w stosunku do kosztu dostawy ciepła, 
realnego zakresu racjonalizacji wynikającego z ograniczeń realizacji zakresu 
optymalnego. Dotyczy to takich grup odbiorców jak: mieszkalnictwo, użyteczność 
publiczna i większe przedsiębiorstwa państwowe. 

 
Potencjalne pole uzgodnień w zakresie lokalnych zasobów ciepła: 
- jeżeli powstaną mechanizmy (kredyty preferencyjne, ulgi podatkowe itp.) polityki 

inwestycyjnej państwa w zakresie promocji niekonwencjonalnych i lokalnych zasobów 
ciepła (odnawialne źródła energii, ciepło odpadowe z procesów przemysłowych, 
skojarzone wytwarzanie ciepła), to wojewoda będzie zwracał uwagę na to czy te warunki 
zostały wzięte pod uwagę przy analizowaniu opłacalności wykorzystania tych źródeł 
ciepła. Przedstawienie wyników takiej analizy może być podstawą uzgodnień, 



 24

- w zakresie ochrony środowiska wojewoda może wymagać oceny potencjalnego wpływu 
niekonwencjonalnych i lokalnych zasobów ciepła na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
w gminie w tle regionalnej polityki ekologicznej. Uszeregowanie jednostkowych kosztów 
dostawy ciepła z potencjalnych konwencjonalnych źródeł ciepła może być podstawą 
ustalenia lokalnych dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń przez wojewodę na zasadzie 
najmniejszych kosztów osiągnięcia poprawy jakości powietrza w gminie i w regionie. 

 
Potencjalne pole uzgodnień w zakresie współpracy z innymi gminami: 
- możliwość skoordynowania planów inwestycyjnych gmin, szczególnie jeżeli będą mogły 

być wspierane wojewódzkimi programami energetycznymi i ekologicznymi, np. 
likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń w dużych aglomeracjach miast, 

- oceny kosztów i cen ciepła w sąsiednich gminach dla poszukiwania rozwiązań w zakresie 
wzajemnej współpracy systemów energetycznych (przede wszystkim cieplnych) tych 
gmin. Celem tych uzgodnień byłaby minimalizacja kosztów inwestycyjnych i cen ciepła 
w gminach, 

- uzgodnienia w zakresie przekształceń własnościowych dotyczyłyby oceny w jakich 
strukturach organizacyjnych i własnościowych można najlepiej zrealizować założenia 
PZC, co może być podstawą ustalenia kierunków przekształceń niezrestrukturyzowanych 
jeszcze przedsiębiorstw ciepłowniczych (o których decyduje wojewoda), względnie do 
powstania nowych na bazie istniejących (forma doradztwa, koordynacji). 

 
 Ilustracją procesu uzgadniania i zatwierdzania założeń PZC jest poniższy schemat: 
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Opracowany projekt
założeń PZC

Przedstawienie
projektu wojewodzie

Zaopiniowanie projektu
przez wojewodę

Projekt wymaga zmian

tak

Dokonanie zmian w projekcie nie

Uzgodnienie projektu
z wojewodą

Wyłożenie do publicznego
wglądu

Zebranie wniosków,
zastrzeżeń i uwag do projektu

Ocena zasadności wniosków,
zastrzeżeń, uwag i przygotowanie

propozycji zmian

Rozpatrzenie wniosków, 
zastrzeżeń

i uwag przez Radę Gminy

Projekt założeń PZC
wymaga zmian

tak       
nie

Przepracowanie projektu założeń
(wróć do rys. 1 lub rys. 2)

i początku czynności uzgodnień

Uchwalenie założeń PZC
przez Radę Gminy

 
 
Rys. 3. Czynności dla uzgodnienia i zatwierdzenia założeń planu zaopatrzenia w ciepło 
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1. Ramy uzgodnienia projektu założeń PZC z wojewodą dotyczą zgodności z 
założeniami polityki energetycznej państwa. 

2. Opracowanie projektu założeń winno uwzględnić podstawowe pola uzgodnień:
- ocenę bezpieczeństwa energetycznego i prognozę zapotrzebowania przez 

strukturę paliwową i energetyczną w gminie, 
- politykę inwestycyjną przez zgodność z inwestycjami regionalnymi, 
- ochronę środowiska przez zgodność z regionalną polityką ekologiczną, 
- rozwoju lokalnych, niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł ciepła, 
- możliwości realizacji założeń planu w ramach kierunków przekształceń 

własnościowych w ciepłownictwie w regionie. 
 
 
 
3.2.2.2. Uzgodnienia projektu założeń PZC z innymi uczestnikami lokalnego rynku ciepła  
 
 Ustawa Prawo energetyczne zobowiązuje gminę do wyłożenia projektu założeń PZC 
do publicznego wglądu na okres 21 dni, w wyniku czego osoby i jednostki organizacyjne 
zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło (uczestnicy lokalnego rynku ciepła) mają prawo 
składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń. Jest to wymóg prawny, natomiast 
okres 21 dni może okazać się za krótki, by dotrzeć do wszystkich, którzy będą mieli wpływ 
na PZC albo skutki PZC będą na nich bezpośrednio oddziaływać. Dlatego też w rozdz. 3.3 
"Procedury koordynacyjne" proponuje się projekt założeń opracować wcześniej i 
przeanalizować w szerszym otoczeniu instytucji i osób związanych z PZC. Otrzymane 
wnioski, zastrzeżenia i uwagi rada gminy ma obowiązek rozpatrzyć, uchwalając projekt 
założeń PZC. 
 
1. Plan zaopatrzenia w ciepło na obszarze gminy nie dotyczy wyłącznie sieciowych 

nośników ciepła (ciepłownictwa). Współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami 
energetycznymi (elektrycznymi, gazowniczymi, ciepłowniczymi) jest konieczna od 
samego początku opracowania planu zaopatrzenia w ciepło. 

2. Znajomość planów modernizacyjnych (przedsięwzięcia energooszczędne) i 
rozwojowych (wzrost zapotrzebowania na ciepło) użytkowników ciepła wpływa na 
bardziej dokładne określenie scenariuszy zapotrzebowania na ciepło. Warto 
współpracować z użytkownikami energii we wszystkich fazach opracowania planu 
zaopatrzenia w ciepło. 

 
 
 
3.2.3. Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło  
 
3.2.3.1. Co projekt planu zaopatrzenia w ciepło winien zawierać?  
 
 Podstawą do opracowania projektu planu zaopatrzenia w ciepło są uchwalone przez 
radę gminy założenia PZC. Ustawowym minimum jest zakres przedstawiony w art. 20 
Ustawy Prawo energetyczne obejmujący: 
1) propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w 

ciepło wraz z uzasadnieniem ekonomicznym, 
2) harmonogram realizacji zadań, 
3) przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródła ich 

finansowania. 
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Celowe będzie dodanie do pkt. 1 propozycji w zakresie racjonalizacji zużycia ciepła z 
rozbiciem na: 
- przedsięwzięcia realizowane i finansowane przez grupy użytkowników ciepła: 

spółdzielnie mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa 
przemysłowe, 

- przedsięwzięcia realizowane i finansowane przez przedsiębiorstwa energetyczne 
(elektryczne, gazownicze, ciepłownicze) na rzecz zmniejszenia zużycia ciepła u 
odbiorców, które stanowią opłacalny dla nich zakres inwestycji po stronie zarządzania 
popytem (art. 16 i 45 Ustawy Prawo Energetyczne). 

Da to możliwość przygotowania i realizacji planów zaopatrzenia w ciepło na zasadzie 
zintegrowanego planowania zasobów ciepła na obszarze gminy. 
 
 Merytoryczną podstawą do opracowania projektu planu jest wykonanie fazy III i IV 
metodyki sporządzania planu. Jest to uzasadnione tym, że: 
- propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w 

ciepło powinny być oparte zarówno o plan długofalowy jak i priorytetowe 
przedsięwzięcia, krótko- i średnioterminowe. Proponowane przedsięwzięcia winny być 
technicznie wykonalne, ekonomicznie konkurencyjne w stosunku do wariantowych i 
możliwe do sfinansowania, a to daje realizacja fazy III i IV (rys. 16 i 17), 

- harmonogram realizacji zadań przedstawia tempo osiągania celów i rzutuje na sposoby 
finansowania. Harmonogram winien być opracowany nie tylko pod kątem możliwości 
realizacyjnych: technicznych, organizacyjnych i finansowych (płynność finansowa 
lokalnych przedsiębiorstw energetycznych), ale również w oparciu o akceptowalną 
ścieżkę rozwoju cen sieciowych nośników energii, 

- przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródła ich 
finansowania muszą wynikać ze szczegółowych analiz techniczno-ekonomicznych, 
wrażliwości oceny ryzyka, testów korzyści - strat uczestników lokalnego rynku ciepła. 

 

Projekt planu zaopatrzenia w ciepło powinien zawierać te informacje, które pozwolą ocenić: 
- czy zakres przedsięwzięć modernizacyjnych spełnia postawione cele i czy jest realna 

realizacja tych przedsięwzięć, 
- ile, kto sfinansuje bądź pozyska środki na sfinansowanie wdrożenia PZC, 
- jakie są skutki PZC: ekonomiczne, ekologiczne i społeczne, 
- kto zyska a kto straci, jakie jest ryzyko przyjęcia planu i kto je poniesie. 
 
 
 
3.2.3.2. Czego wymagać od wykonawców projektu planu zaopatrzenia w ciepło  
 
 Przede wszystkim wykonawcy, którym gmina poleci lub zleci wykonanie projektu 
planu zaopatrzenia w ciepło, winni opracować zakres projektu PZC zgodnie z pkt. 3.2.3.1. 
Formą końcową opracowania będzie studium w zakresie fazy III i IV metodyki oraz 
wykonany na podstawie tego studium raport pt. "Projekt planu zaopatrzenia w ciepło" wraz 
ze skrótem dla decydentów: członków zarządu gminy, wojewody, członków rady gminy. 
Skrót dla decydentów winien zawierać podstawowe informacje założeń planu oraz samego 
planu. 
 Wykonawcy winni wciągać delegowanych do współpracy i odbioru specjalistów i 
decydentów gminy, zarówno na etapie opracowania założeń, jak też samego planu, by: 
 
- przedstawiać i przedyskutować wyniki każdej fazy opracowania oraz ważniejszych 

decyzyjnych bloków danej fazy, np. podział na jednostki bilansowe obszaru gminy, 
określenie strefy wpływów systemów zaopatrzenia w ciepło na obszarze gminy (patrz 
faza II) itp.; 
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- informować stopniowo o przebiegu prac nad planem, a nie dopiero po ich zakonczeniu; 
ułatwi to zrozumienie powstawania poszczególnych elementów składowych i całości 
opracowania, a w konsekwencji jego przyjęcie przez decydentów; 

- sprzężenia i potrzeby zmian wystąpiły etapowo, a nie na końcu, co pozwoli na uniknięcie 
niepotrzebnych prac i straty czasu. 

 
 Wykonawcy winni dokonywać analiz i wyboru rozwiązań w oparciu o scenariusze 
rozwoju zapotrzebowania na ciepło, biorąc pod uwagę przykładowe scenariusze (rys. 4): 
 
- scenariusz gospodarki pasywnej; pasywny rozwój gospodarczy gminy, brak stymulacji 

gminy dla restrukturyzacji lokalnej gospodarki, orientacja gminy na zapewnienie 
bezpieczeństwa dostaw energii i organizację rynku ciepła na zasadach ograniczenia 
konkurencji, kosztowa formuła cen ciepła, słaby rozwój mieszkalnictwa, brak aktywnych 
programów racjonalizacji zużycia ciepła itp., 

- scenariusz gospodarki aktywnej; aktywna polityka gospodarcza gminy, warunki dla 
rozwoju nowych przemysłów i usług, orientacja na zrównoważony rozwój gospodarki 
energetycznej po obu stronach - podażowej i popytowej, stwarzanie warunków dla 
konkurencji przedsiębiorstw energetycznych (tam gdzie to możliwe), efektywna formuła 
cen ciepła, rozwój mieszkalnictwa, tworzenie i realizacja aktywnych programów 
racjonalizacji zużycia ciepła itp., 

- scenariusz dotychczasowy; kontynuacja istniejących trendów w przyszłości w zależności 
od tego kiedy i z jaką intensywnością gmina już realizuje lokalną zintegrowaną politykę 
gospodarczą, energetyczną i ekologiczną. Scenariusz ten może być bliski scenariuszowi 
gospodarki pasywnej lub aktywnej, 

- scenariusz rozwoju społeczno-ekologicznego; aktywna, zintegrowana polityka 
energetyczna, ekologiczna i społeczna gminy, skoordynowane działania gminy, 
przedsiębiorstw energetycznych i mieszkańców na rzecz głębokiej, ekonomicznie 
uzasadnionej termorenowacji budynków, planowanie rozwoju systemów zaopatrzenia w 
ciepło według pełnej zasady najniższych kosztów zapewnienia usługi cieplnej (komfort 
cieplny, ciepła woda, ciepło procesowe itp.). 

 Przykładowy opis scenariuszy dla gospodarki krajowej przedstawiono w aneksie 6. 
Dla każdej gminy scenariusze mogą być różne. Ważne jest, by wybrać (konieczna konsultacja 
z decydentami) scenariusz referencyjny jako bazowy dla analiz techniczno-ekonomicznych. 
Wykonawcy projektu planu zaopatrzenia w ciepło winni uwzględnić zakres zmienności 
zaopatrzenia w ciepło, wynikający z określenia powyższych scenariuszy w analizach 
wrażliwości i ocenie ryzyka wystąpienia skrajnych scenariuszy. Kto to ryzyko poniesie i jakie 
będą skutki dla wszystkich uczestników lokalnego rynku ciepła oraz jak to ryzyko zmniejszyć 
(spadek rentowności przedsiębiorstw energetycznych, wzrost cen sieciowych nośników 
energii w tym na ciepło, zagrożenie subsydiowaniem cen przez gminę, braki w pokryciu 
zapotrzebowania na ciepło itp.). 
 
 Plan zaopatrzenia w ciepło winien być sporządzony na przyszłe 20 lat jako koncepcja 
długoterminowego rozwoju, jednakże przez przedsięwzięcia krótkoterminowe (od 3 do 5 lat) 
i średnioterminowe (od 5 do 10 lat) winien wskazywać jak zakładany na 20 lat wprzód model 
lokalnych systemów energetycznych pracujących na pokrycie zapotrzebowania na ciepło 
będzie osiągnięty. 
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Rys. 4. Poglądowe scenariusze zapotrzebowania na ciepło w gminie 
 
 
 

1. Wykonawcy projektu planu zaopatrzenia w ciepło winni go opracować co najmniej w 
zakresie wymogów ustawowych (prawo energetyczne), tj. jak zmodernizować i rozwinąć 
systemy zaopatrzenia w ciepło łącznie ze stroną użytkowania ciepła, w jakich terminach, 
za ile i jak sfinansować realizację tego planu. 

2. Weryfikacją pracy wykonawców jest to: 
 jak w najbardziej ekonomiczny i możliwy do wykonania sposób osiągnięte zostaną cele 

postawione przed planem, 
 jak uwzględniają niepewność przyszłości (ceny na nośniki energii, zapotrzebowanie na 

ciepło itp.), jakie z tej niepewności wynika ryzyko dla uczestników rynku ciepła, kto to 
ryzyko poniesie i jak temu ryzyku przeciwdziałać, 

 w jaki sposób stan docelowy (20 lat naprzód) będzie osiągany przez przedsięwzięcia 
krótko- (do 5 lat) i średnioterminowe (do 10 lat), oceniany według głównych kryteriów 
lokalnej gospodarki energetycznej: stopnia bezpieczeństwa zasilania, ścieżki cen na 
sieciowe nośniki energii/ciepła, zmniejszenia uciążliwości dla środowiska. 

3. Wykonawcy winni zaproponować interaktywną współpracę z decydentami, by 
informować ich o wynikach najważniejszych etapów pracy, uzyskać ich aprobatę na 
podstawie założeń danych etapów i możliwości korygowania tych założeń, jeżeli wyniki 
etapów prowadzą do nieakceptowalnych rozwiązań. 
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3.2.4. Uzgadnianie projektu i ustalenie planu zaopatrzenia w ciepło 
 
3.2.4.1. Informacja dla podmiotów lokalnego rynku ciepła 
 
 Ustawa Prawo energetyczne nie wymaga informowania i uzgadniania projektu planu 
zaopatrzenia w ciepło z podmiotami lokalnego rynku ciepła. Niemniej jednak sugeruje się 
wcześniejsze poinformowanie o wynikach projektu PZC lokalnych przedsiębiorstw 
energetycznych, grup użytkowników ciepła: spółdzielni mieszkaniowych, zrzeszeń 
konsumentów, znaczących odbiorców przemysłowych, znaczących pozarządowych 
organizacji społecznych i ekologicznych itp. oraz władz lokalnych i regionalnych, a następnie 
seminaryjne przedstawienie i dyskusję nad projektem PZC w gminie. 
 Dyskusja nad projektem PZC winna stać się jedną z form komunikowania się ze 
społeczeństwem2 w zakresie racjonalnej i przyjaznej środowisku gospodarki energetycznej 
gminy. Uzyskane z tych konsultacji uwagi, opinie i zastrzeżenia mogą być podstawą do 
ewentualnych uzupełnień projektu, względnie ważniejsze z nich mogą być przedyskutowane 
w czasie sesji rady gminy nad uchwaleniem PZC. 
 
 

Warto poinformować wszystkich znaczących podmiotów lokalnego rynku ciepła o wynikach 
projektu planu zaopatrzenia w ciepło dla: 
- Uzyskania uwag i opinii mogących mieć wpływ na ostateczny kształt projektu PZC, 
- Koordynacji planów lokalnych przedsiębiorstw energetycznych (ciepło, energia 

elektryczna, gaz), 
- realizacji polityki gminy w zakresie komunikowania się ze społeczeństwem. 
 
 
3.2.4.2. Uzgodnienie projektu planu zaopatrzenia w ciepło z wojewodą 
 
 Jest to wymóg ustawowy, aczkolwiek ustawa nie reguluje sposobu, zakresu i terminu 
uzgodnienia projektu PZC z wojewodą. Przedmiotem uzgodnienia jest to, czy projekt planu 
jest zgodny z założeniami projektu PZC, które wcześniej zostały uzgodnione z wojewodą (pkt 
3.2.2.1). Polem uzgodnień będzie więc wszystko to, co ustalone zostało w uzgodnieniach z 
wojewodą przy ocenie założeń projektu PZC oraz dodatkowo, jak sugeruje tab. 2 te pola, 
które stanowią umiarkowaną i silną możliwość oddziaływania wojewody na projekt planu 
PZC. Będą to: 
- prognoza zdolności wytwórczych źródeł paliw i energii, 
- polityka inwestycyjna, 
- działania w zakresie ochrony środowiska, 
- rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii, 
- polityka racjonalnego użytkowania energii, 
- polityka cenowa, 
- polityka przekształceń własnościowych w sektorze energetycznym. 
 
Podstawą uzgodnień projektu planu zaopatrzenia w ciepło jest zgodność z założeniami planu 
(patrz pkt. 3.2.2.1 poradnika). 
 

                                                           
2  Więcej informacji na ten temat można uzyskać w poradnikach: „Planowanie polityki efektywnego 
wykorzystania energii dla zarządów miast”, „Komunikowanie się w gminie”. 
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3.2.4.3. Czynności uzgodnień planu zaopatrzenia w ciepło z wojewodą 
 
 Uzgodnienia planu zaopatrzenia w ciepło z wojewodą mogą przebiegać w następujący 
sposób: 
 

Opracowanie projektu PZC

Skoreferowanie projektu PZC
przez niezależnego

eksperta/konsultanta

Ocena zarządu gminy,
czy projekt PZC wymaga uzupełnień?

tak

nie
Poprawa,

uzupełnienie PZC

Przedstawienie projektu PZC
podmiotom lokalnego rynku ciepła

- poinformowanie
- seminarium

Ocena: wymaga zmian?

tak

Dokonanie zmian,
uzupełnień

nie

Przedłożenie projektu PZC
wojewodzie

Proces uzgodnień z wojewodą
i ocena: wymaga zmian?

tak

Dokonanie zmian
i uzupełnień

nie

Uchwalenie przez Radę Gminy
PZC

nie

tak

Uzupełnienie, względnie
ponowne opracowanie

projektu PZC

Plan PZC  
 
Rys. 5. Schemat czynności dla uzgodnienia z wojewodą planu zaopatrzenia w ciepło 
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3.2.4.4. Skutki uchwalenia planu zaopatrzenia w ciepło na obszarze gminy  
 
 Uchwalony przez radę gminy plan zaopatrzenia w ciepło na obszarze gminy staje się 
prawem lokalnym i instrumentem lokalnej polityki energetycznej. Ustawa Prawo 
energetyczne nakłada obowiązek prowadzenia działań na obszarze gminy w zakresie 
zaopatrzenia w ciepło zgodnie z ustalonym w gminie planem zaopatrzenia w ciepło. Oznacza 
to, że wszelkie inne instrumenty polityki gospodarczej, ekologicznej, budowlanej itp. w 
gminie winny wspierać realizację planu zaopatrzenia w ciepło na obszarze gminy, między 
innymi: 
- plan zagospodarowania przestrzennego, 
- mechanizmy prawa budowlanego, np. pozwolenia na budowę, 
- inwestycje infrastruktury gminy, 
- gminne fundusze ochrony środowiska w zakresie rozwoju przyjaznych środowisku źródeł 

i systemów energetycznych. 
 
Plan zaopatrzenia w ciepło na obszarze gminy jako dokument prawny w zakresie lokalnej 
gospodarki energetycznej jest brzemienny w skutkach, gdyż: 
- dzieli strefę wpływów sieciowych nośników energii (energia elektryczna, gaz, ciepło) 
na obszary terytorialne, w których: 
- jest ustalona i może być wymuszana wyłączność stosowania jednego systemu 
sieciowych nośników energii, 
- jest preferencja jednego lub dwóch sieciowych nośników energii i dopuszczona 
konkurencja między tymi nośnikami, 
- nie ma preferencji dla żadnego sieciowego nośnika energii, natomiast jest 
dopuszczona konkurencja indywidualnych systemów grzewczych (paliwa stałe, olej opałowy, 
gaz płynny), 
- określa rozwój sieci elektrycznych, gazowych i ciepłowniczych, co ingeruje (lub może 
ingerować) w niezależne od gminy lokalne przedsiębiorstwa energetyczne. Gmina może 
realizować plan zaopatrzenia w ciepło przez: decyzje właściciela lub współwłaściciela 
lokalnych przedsiębiorstw energetycznych, koordynację planów lokalnych przedsiębiorstw 
energetycznych, własne infrastrukturalne inwestycje gminy, 
- plan zaopatrzenia w ciepło jest narzędziem regulacji rynku ciepła w gminie. Z drugiej 
strony przedsiębiorstwa elektryczne, gazownicze i ciepłownicze nie tylko konkurują między 
sobą, oferując różne nośniki energii, ale konkurują również z innymi przedsiębiorstwami 
energetycznymi w ramach tego samego systemu energetycznego (np. producenci energii 
elektrycznej, dostawcy energii elektrycznej itp.). Plan nie może generalnie zamykać 
lokalnego rynku ciepła na konkurencję. W obszarze rynku, w którym ogranicza prawa rynku, 
musi uzasadnić, że jest to podyktowane interesem dostawy ciepła do klientów po możliwie 
najniższych kosztach, bezpieczeństwem zasilania i względami ochrony środowiska. Podstawą 
tego są analizy, których wyniki wskazują na to, że w takim wyłączonym spod zasad rynku 
obszarze wybór danego sieciowego nośnika energii jest ekonomicznie uzasadniony. 
Ograniczeniem rynku jest więc umowa, że w interesie społeczeństwa i gospodarki gminy 
najpierw przeprowadza się symulację (analizy) konkurencyjności sieciowych nośników 
energii, by potem wybrany system sieciowy zrealizować i utrzymać go w poprawnej kondycji 
ekonomicznej, 
- plan zaopatrzenia w ciepło określa kto (gmina, przedsiębiorstwa energetyczne, 
użytkownicy energii itp.), w jakiej sieci zrealizuje przedsięwzięcia modernizacyjne i 
rozwojowe, w jakim czasie i w jaki sposób sfinansuje te przedsięwzięcia. Gmina przyjmuje 
odpowiedzialność nie tylko za stworzenie planu, ale również za jego realizację. 
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3.3. Procedury koordynacyjne  
 
3.3.1. Zasady koordynacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planu 

zaopatrzenia gminy w ciepło  
 
 Obowiązujące przepisy (Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym i Ustawa Prawo 
energetyczne) nie dają podstawy do ustalenia kolejności sporządzania planów - 
zagospodarowania przestrzennego i zaopatrzenia w ciepło. Nie zostały również wypracowane 
praktyczne zasady działania w tym zakresie. Najczęściej kolejność prac wynikać będzie z 
istniejących uwarunkowań, takich jak: bieżąca konieczność wykonania planu, determinacja 
władz gminy w jego uchwaleniu, istnienie przygotowanych wcześniej opracowań 
szczegółowych będących podstawą planu. Wzajemne powiązania poszczególnych opracowań 
planistycznych powodują konieczność koordynacji rozwiązań zawartych w planach. Na 
schemacie pokazano powiązania pomiędzy planami. 
 
 Waga poruszanych zagadnień, a także ustalenia ustawowe (obowiązek przygotowania 
studium do końca 1999 roku) powodują, że pierwszym i najważniejszym dla gminy 
dokumentem będzie  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego”. Studium określa ogólną politykę gospodarki przestrzennej oraz rozwoju 
gminy i jest podstawą do wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
gminy lub jej wydzielonych obszarów. Studium musi m.in. uwzględniać, założenia polityki 
energetycznej państwa. 
 
 Studium uwarunkowań a także założenia polityki przestrzennej państwa są podstawą 
do sporządzenia  Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło”. Założenia powinny 
uwzględniać plany rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych, o ile plany takie 
istnieją. Założenia są podstawą do przygotowania  Planu zaopatrzenia w ciepło”. Na tym 
etapie musi wystąpić silna korelacja planu zaopatrzenia w ciepło i planów rozwoju 
przedsiębiorstw energetycznych funkcjonujących na obszarze gminy. Metodą kolejnych 
uzgodnień powinno nastąpić ich wzajemne dostosowanie. Ustawodawca nie sprecyzował 
sposobu w jaki  Plan zaopatrzenia w ciepło” będzie egzekwowany przez gminę w stosunku do 
działających na jej terenie przedsiębiorstw energetycznych. Oprócz dwu- lub wielostronnych 
uzgodnień ustalenia planu zaopatrzenia w ciepło muszą znajdować odzwierciedlenie w planie 
miejscowym. Ustawa Prawo energetyczne nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne 
obowiązek zapewnienia realizacji i finansowania budowy i rozbudowy urządzeń i sieci. 
Obowiązek ten znajduje odzwierciedlenie w decyzjach o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania przestrzennego wydawanych dla konkretnych inwestycji. 
 
 Plan zaopatrzenia w ciepło oraz dostosowane do niego plany rozwoju przedsiębiorstw 
energetycznych są podstawą do przygotowania konkretnych planów inwestycyjnych. Plany 
inwestycyjne mają formalne umocowanie w  Decyzjach o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania przestrzennego”, wydawanych na podstawie planu miejscowego. 
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Rys.6. Koordynacja planów na szczeblu gminy - schemat powiązań 
 
 
Przepływ informacji i zakres koordynacji pomiędzy poszczególnymi opracowaniami winien 
być adekwatny do wzajemnie ze sobą powiązanych dokumentów jak: 
 
a) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa dane do 

założeń planu zaopatrzenia w ciepło, które obejmują: 
 uwarunkowania, cele i kierunki polityki przestrzennej, 
 obszary zabudowane i obszary, które mogą być przeznaczone pod zabudowę, 
 obszary przewidziane pod zorganizowaną działalność inwestycyjną, 
 kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, 
 obszary objęte ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego, 
 zagrożenia środowiskowe. 

Studium uwzględnia, między innymi, założenia polityki energetycznej państwa 
b) Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło określają dane do planu zaopatrzenia w ciepło, 

które obejmują: 
 ocenę stanu aktualnego i przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepło, 
 przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła przez odbiorców i 
użytkowników, 
 możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów energii, 
 zakres współpracy z innymi gminami. 

 
c) Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych określają dane do planu zaopatrzenia w 

ciepło, które obejmują: 
 przewidywany zakres dostaw paliw lub energii, 
 przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci,  
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 przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie paliw i energii u odbiorców, 
 przewidywany sposób finansowania inwestycji, 
 przewidywane przychody niezbędne do realizacji planów. 

 
Plany rozwoju są dostosowywane do ustaleń planu zaopatrzenia w ciepło. 
 
d) Plan zaopatrzenia w ciepło określa wytyczne do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, które obejmują: 
 propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów 
zaopatrzenia w ciepło, 
 lokalizację sieci. 

 
e) Ustawa Prawo energetyczne nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek 

zapewnienia realizacji i finansowania budowy i rozbudowy urządzeń i sieci, co znajduje 
odzwierciedlenie w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
przestrzennego wydawanych dla konkretnych inwestycji. 

 
f) Plan zaopatrzenia w ciepło zawiera dane wyjściowe do tworzenia i korekty planów 

rozwoju oraz planów inwestycyjnych przedsiębiorstw energetycznych, które obejmują: 
 propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów 
zaopatrzenia w ciepło, 
 uzasadnienie ekonomiczne, 
 harmonogram realizacji zadań, 
 źródła finansowania.  

 
Prowadzone na obszarze gminy przedsięwzięcia w zakresie zaopatrzenia w ciepło muszą być 
zgodne z planem. 
 
 
3.3.2. Organizacja prac koordynacyjnych w zakresie planowania gospodarki 

energetycznej gminy  
 
 Prace planistyczne w zakresie przedstawionym na rys. 6 muszą być na bieżąco 
koordynowane. Chodzi tu z jednej strony o przepływ informacji niezbędnych do opracowania 
planu, z drugiej natomiast o dotarcie z informacjami o planie, w różnych stadiach jego 
powstawania, do mieszkańców gminy i innych uczestników (podmiotów) zaangażowanych w 
jego realizację. Wymaga to stworzenia odpowiednich procedur koordynacyjnych zarówno w 
samej gminie, jak też poza nią.  
 Realizacja zadań związanych z planowaniem zaopatrzenia w ciepło praktycznie rzecz 
biorąc w mniejszym lub większym stopniu odnosi się do wszystkich uczestników 
(podmiotów) rynku ciepła. Są to: 

 władze miasta (zarząd gminy, rada gminy) wraz z podległymi im służbami i instytucjami 
realizującymi zadania na rzecz rozwoju miasta; 
 wytwórcy i dostawcy energii (przedsiębiorstwa energetyczne); 
 odbiorcy, użytkownicy energii. 

 
 W procesie planowania zaopatrzenia gminy w ciepło uczestniczy również - na mocy 
Ustawy - wojewoda wraz ze swoimi służbami (urzędem wojewódzkim). 
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 Prowadzenie aktywnej polityki energetycznej gminy wymaga stworzenia 
zintegrowanego systemu energetycznego obejmującego: 

 przedsiębiorstwa energetyczne działające na polu pozyskania paliw i energii, 
przetwarzania, transmisji i dystrybucji oraz handlu energią i mocą na rzecz gminy 
(niekoniecznie funkcjonujące wyłącznie na jej terenie), w tym urządzenia energetyczne, 
sieci oraz instalacje; 
 użytkowników energii na terenie gminy, a w szczególności ich instalacje  i urządzenia 
energetyczne w zakresie wszystkich dostępnych na danym terenie nośników 
energetycznych. 

 Ta integracja w warunkach różnych form własności gminy, różnych interesów, 
różnych form organizacyjnych obejmuje również zadania związane z jej gospodarką 
energetyczną. Ich realizacja  jest możliwa przez przygotowanie programu sterującego. 
Głównym jego celem jest  koordynacja prac wielu zespołów wykonawczych działających w 
oparciu o różnorodne  dokumenty projektowe, realizacyjne oraz akty prawne. W związku z 
tym wskazane jest powołanie organu doradczego o charakterze sztabowym. Organ taki może 
przybierać różne formy organizacyjne. Może to być np. zespół nadzorująco-wykonawczy. 
Takie rozwiązanie pozwoliłoby  na angażowanie do opracowania różnych analiz, opinii, 
ekspertyz itp. materiałów odpowiednich specjalistów  spoza zespołu nadzorująco-
wykonawczego. Zespół ten mógłby również stanowić forum polityczne umożliwiające 
wpływanie na ostateczny kształt przygotowywanych propozycji stanowiących podstawę do 
podejmowania decyzji.  Jednocześnie dla aktywnej realizacji zadań  powinien on być tak 
umiejscowiony, aby jego sugestie, kierowane pod adresem decydentów, stanowiły podstawę 
do podejmowania przez nich decyzji i były realizowane przez podmioty odpowiedzialne za 
poszczególne sektory gospodarki energetycznej. 
 Gmina i lokalne podmioty mogą oczywiście wypracować inne formy organizacyjne. 
Mogłoby to być np. stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarki energetycznej gminy, 
nadzorowane  przez urząd  gminy. Takie rozwiązanie byłoby wskazane wówczas, gdyby 
miało ono realizować zadania wymagające posiadania osobowości prawnej. 
 Realizacją konkretnych celów mógłby się zajmować komitet koordynacyjny działający 
w ramach zespołu nadzorująco-wykonawczego lub stowarzyszenia. Z komitetem 
koordynacyjnym powinien ściśle współpracować zespół nadzorująco-wykonawczy jako organ 
wykonawczy reprezentujący urząd  miasta, podległy np. jednemu z wiceprezydentów  
(burmistrzowi). Do zadań zespołu nadzorująco-wykonawczego należałoby m.in.: 

 inwentaryzacja cech ekonomicznych i ekologicznych producentów i użytkowników 
energii i infrastruktury sieciowych nośników energii (ciepło sieciowe, gaz, energia 
elektryczna), 
 monitorowanie i analiza kosztów energii w obiektach stanowiących własność miasta, 
 wykonywanie prac stanowiących cele średnioterminowe będących w zakresie 
obowiązków urzędu miasta/gminy (patrz tab. 3), 
 współdziałanie z komitetem koordynacyjnym stowarzyszenia, 
 realizacja polityki energetycznej na szczeblu miejskim w ramach systemu zarządzania 
gospodarką energetyczną miasta, m.in. w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych. 

 
 W przypadku dużych miast, w których problemy energetyczne są złożone, 
prowadzenie baz danych, opracowanie projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło oraz 
opracowanie   projektu planu zaopatrzenia w ciepło można zlecić, z zachowaniem procedur 
przetargowych, innej osobie prawnej, np. specjalistycznej firmie konsultingowej lub 
projektowej, powierzając jej realizację  procesu planistycznego. 
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Rys. 7. Przykładowy schemat powiązań organizacyjnych gminy dla planowania zaopatrzenia w ciepło 
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Tabela 3 
Cel/zadanie Uzasadnienie 

1. Opracowanie planu zaopatrzenia gminy w energię 
(wszystkie nośniki energii) na zasadach zintegrowania 
wszystkich zasobów energii: podażowych 
(konwencjonalnych, odnawialnych) i popytowych 
(proefektywnościowych) 

1. Skoordynowanie i opracowanie spójnego dla całej 
gminy planu zaopatrzenia w energię 
 
 
 

2. Opracowanie skorelowanego planu inwestycyjnego 
rozwoju infrastruktury energetycznej gminy i energo-
oszczędnych przedsięwzięć u użytkowników energii 

2. Koordynacja planów i wypracowanie konsensusu w 
zakresie nieokreśloności finansowania inwestycji, np.: 
- przedsiębiorstw energetycznych [art.4 Ustawy 
Prawo energetyczne, 
- gminy [art. 19 Ustawy Prawo Energetyczne]. 

3. Uwzględnianie warunków lokalnych w kształto-
waniu i kalkulacji taryf wszystkich nośników energii, 
sprzyjających realizacji programów rozwoju, polityki 
energetycznej 
i ekologicznej gminy 

3. Stymulowanie pożądanego rozwoju i zarządzanie 
popytem na energię według wspólnego planu 
zaopatrzenia gminy w energię 

4.Opracowanie założeń polityki eneregetycznej i 
ekologicznej gminy 

4. Koordynacja działalności wszystkich uczestników 
lokalnego rynku energii realizujących uzgodnione cele 
rozwoju gospodarki energetycznej miasta/gminy [art. 14 i 
16 Ustawy Prawo Energetyczne w adaptacji do potrzeb 
szczebla lokalnego] 

5. Stworzenie spójnego systemu informacyjnego i 
doradczego dla racjonalnego wykorzystania energii 
przez odbiorców energii 
 

5. Koordynacja i współpraca z: 
- Urzędem Regulacyjnym Energetyki (URE) [art. 
22  Ustawy Prawo Energetyczne], 
- służbami marketingowymi przedsiębiorstw 
energetycznych. 

 
 
3.3.3. Procedury koordynacyjne 
 
 W pracach planistycznych możemy wyróżnić następujące trzy grupy procedur 
koordynacyjnych: 
  procedury odnoszące się do koordynacji wewnętrznej w urzędzie gminy (zarząd gminy, 

rada gminy), 
  procedury odnoszące się do koordynacji zewnętrznej w gminie (z podmiotami innymi niż 

urząd gminy), 
  procedury odnoszące się do koordynacji zewnętrznej poza gminą. 
 
a) Procedury odnoszące się do koordynacji wewnętrznej w urzędzie gminy (zarząd gminy, 

rada gminy) 
 
 Jednostką wykonawczą planu zaopatrzenia w ciepło w ramach urzędu gminy byłby 
zespół nadzorująco-wykonawczy. Podlegałby on  wiceprezydentowi miasta (burmistrzowi), 
który byłby odpowiedzialny za jego realizację. Wspomniany zespół opracowywałby 
założenia do planu i plan  zaopatrzenia w ciepło przy współudziale właściwych wydziałów 
funkcjonalnych urzędu gminy, ewentualnie zlecałby wykonanie części lub całości prac 
planistycznych instytucjom wyspecjalizowanym. Zadania w zakresie opracowania założeń do 
planu oraz planu zaopatrzenia w ciepło wynikające z przepisów Ustawy Prawo energetyczne 
zestawiono w tab. 1. 
 Powyższa procedura obowiązywałaby przy opracowywaniu pierwszego planu 
zaopatrzenia w ciepło. Pozostaje jednak kwestia ustalenia okresu, w jakim powinien 
obowiązywać  plan zaopatrzenia gminy w ciepło. Naszym zdaniem powinien to być okres 
pięcioletni. Należałoby przy tym dążyć do tego, aby po pewnym czasie (optymalny wydaje 
się okres 1-2 lat) doprowadzić do równoległego opracowania planu zagospodarowania 
przestrzennego i planu zaopatrzenia w ciepło (np. co 5 lat). 
 
b) Procedury odnoszące się do koordynacji zewnętrznej w ramach gminy 
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 Podobnie jak w przypadku procedur w odniesieniu do koordynacji wewnętrznej 
jednostką odpowiedzialną za sporządzenie planu zaopatrzenia w ciepło byłby wiceprezydent 
(burmistrz). Realizacja planu należałaby natomiast do zadań zespołu wykonawczo-
nadzorujacego należałoby opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło. Koordynacja zewnętrzna 
w ramach gminy wymagałaby identyfikacji uczestników (podmiotów) rynku ciepła. Do takich 
podmiotów zaliczyć można m.in.: 
- przedsiębiorstwa energetyczne: producentów i dystrybutorów ciepła (elektrociepłownie 

zawodowe, elektrownie przemysłowe - zakładowe itp.), 
- znaczących odbiorców energii cieplnej ulokowanych na terenie miasta, 
- innych odbiorców (użytkowników) energii, w tym indywidualnych odbiorców ciepła, 
- instytuty, wyższe uczelnie, stowarzyszenia naukowo-techniczne zajmujące się 

gospodarka  cieplna (ekspertyzy, pomoc w pracach merytorycznych itp.), 
- instytucje zajmujące się ekologią inne. 
 
 Do zadań zespołu wykonawczo-nadzorującego należałoby przede wszystkim: 
- wzajemna współpraca z zespołem opracowującym i aktualizującym plan 

zagospodarowania przestrzennego. Należy przy tym podkreślić, że prawo nie narzuca 
żadnych szczegółowych rozwiązań. Istotne są tu działania w punkcie styku, 

- uzgadnianie planów przedsiębiorstw energetycznych (co 2 lata) w celu uwzględniania 
potrzeb przedsiębiorstw w odniesieniu do energii cieplnej, 

- współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi i innymi wytwórcami ciepła w zakresie 
ich możliwości i planów w zakresie wytwarzania i dostaw ciepła, w szczególności w 
zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych do opracowania planu zaopatrzenia gminy 
w ciepło, 

- monitorowanie potrzeb i możliwości wytwórczych oraz ocena ich aktualności (nie 
rzadziej niż co 5 lat), 

- komunikowanie się ze społeczeństwem: 
  komunikowanie się poza mediami (spotkania, prezentacje, grupy dyskusyjne, 

warsztaty, sympozja, demonstracje, konkursy, wystawy itp.), 
  komunikowanie się przy pomocy mediów (media pisane, środki wizualne, środki 

audio, środki audiowizualne, komunikaty komputerowe). 
 
c) Procedury odnoszące się do koordynacji zewnętrznej poza miastem/gminą 
 
Koordynacja zewnętrzna poza gminą obejmowałaby współpracę z: 
- sąsiednimi gminami w zakresie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, dostaw ciepła 

itp., 
- wojewodą (uzgadnianie założeń do planu oraz projektu planu pod względem zgodności z 

polityką energetyczną województwa i kraju), 
- urzędami, np. w zakresie wytycznych dla polityki ekologicznej i norm ochrony 

środowiska (emisja), 
- instytucjami naukowo-badawczymi, biurami projektów itp. w zakresie rozwiązań w 

odniesieniu do racjonalizacji gospodarki ciepłem, 
 
a ponadto: 
- wymianę doświadczeń. 
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1. Obowiązujące akty normatywne nie określają kolejności sporządzania planów 
zagospodarowania przestrzennego i zaopatrzenia w ciepło. Kolejność prac nad nimi wynika z 
lokalnych uwarunkowań. Wzajemne powiązania poszczególnych opracowań planistycznych 
powodują konieczność koordynacji rozwiązań zawartych w planach. 
2. Powiązanie planu zaopatrzenia w ciepło z planem zagospodarowania przestrzennego 

gminy wymaga ścisłej koordynacji. Dla realizacji tego celu pomocne są odpowiednie 
procedury koordynacyjne. 

3. Prowadzenie efektywnej polityki energetycznej gminy wymaga stworzenia 
zintegrowanego planowania zasobami energetycznymi. Dla zapewnienia sprawnej 
koordynacji zadań planistycznych wskazane jest powołanie organu doradczego o 
charakterze sztabowym, np. stowarzyszenia na rzecz rozwoju gospodarki 
energetycznej, komitetu koordynacyjnego działającego w zakresie realizacji celów 
oraz zespołu wykonawczo-nadzorującego, stanowiącego organ wykonawczy. 

4. Procedury koordynacyjne można podzielić na procedury odnoszące się do 
koordynacji: 
- wewnętrznej w urzędzie gminy, 

           - zewnętrznej w gminie, 
            - zewnętrznej poza gminą. 
 
 
 
 
4. METODYKA PLANOWANIA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO 
 
4.1. Co to jest lokalne planowanie zaopatrzenia gminy w ciepło  
 
 Gmina, działając na swoim lokalnym rynku ciepła w otoczeniu zróżnicowanych 
podmiotów tego rynku, wypełnia cztery podstawowe funkcje, są to: 
- Gmina jest konsumentem nośników energii w tym ciepła w budynkach użyteczności 

publicznej (szkoły, ośrodki zdrowia, urzędy) i budynkach komunalnych oraz w 
oświetleniu ulicznym w części, w której jest właścicielem. 

- Gmina jest producentem i dystrybutorem ciepła oraz ciepłej wody użytkowej, gdy jest 
właścicielem przedsiębiorstw ciepłowniczych i wodociągowych. 

- Gmina jest deweloperem i regulatorem lokalnego rynku ciepła przez swoje plany 
zaopatrzenia w ciepło i plany zagospodarowania przestrzennego. 

- Gmina jest motywatorem proefektywnych zachowań użytkowników energii, w tym 
swoich mieszkańców. 

 
 Planowanie zaopatrzenia w ciepło jest instrumentem polityki energetycznej gminy, 
który daje możliwość realizacji powyższych funkcji gminy, oczywiście w największym 
stopniu wypełniania roli dewelopera i regulatora rynku ciepła w gminie. Zadaniem planu 
zaopatrzenia w ciepło jest bowiem, jak wykazano wcześniej, realizacja celów gospodarki 
ciepłem w gminie, głównie dla: 
- zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania gminnych, sieciowych systemów 

grzewczych, 
- osiągnięcia możliwie niskich kosztów usług cieplnych, 
- ochrony środowiska, 
przy jednoczesnej akceptacji sposobu realizacji tych celów przez lokalną społeczność. 
 
 Problem w tym, że w rachunku ekonomicznym cele te są rozbieżne, tzn. im większy 
stopień bezpieczeństwa (pewności i ciągłości) zaopatrzenia w ciepło chcemy osiągnąć oraz 
im wyższy chcemy osiągnąć poziom ochrony środowiska w gminie, tym wyższe są koszty 
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dostarczanego ciepła. Stąd powstało pojęcie magicznego trójkąta celów gospodarki 
energetycznej (rys. 8). 
 

  BEZPIECZEŃSTWO

STAN OBECNY

       KOSZTY   OCHRONA 
   ŚRODOWISKA I
   ZASOBÓW ZIEMI  

 
Rys. 8. Magiczny trójkąt celów gospodarki energetycznej 
 
 
 Ustalenie kierunku rozwoju lokalnej gospodarki energetycznej wymaga poszukiwania 
kompromisu wśród wielu celów cząstkowych. Nie zawsze od razu się to udaje, kompromis 
ten jest nie tylko wynikiem politycznych dyskusji i decyzji podejmowanych przez wielu 
uczestników lokalnego rynku ciepła, władze, gospodarzy gminy. Jest również kompromisem, 
który jest weryfikowany w procesie planowania, tzn. analizowany dla ustalenia czy założone 
na początku cele planowania zaopatrzenia w ciepło są możliwe do realizacji. Jeżeli nie, 
wówczas należy je skorygować i powtórzyć proces przygotowania założeń planu (rys. 12). 
 
 Proces planowania (rys. 9) jest czynnością polegającą na tym, by jak najefektywniej i 
najskuteczniej osiągnąć założony cel. Jest on próbą znalezienia wśród wielu możliwych dróg 
osiągnięcia celu, najmniej kosztownej i najbardziej prawdopodobnej w dojściu do tego celu. 
Plan jest narzędziem interwencjonizmu gminy w organizację i rozwój lokalnego rynku ciepła. 
By uwzględnić w procesie planowania interes wielu stron, należy stosować zarówno jawne, 
przejrzyste i koordynacyjne procedury, jak również właściwą metodę sporządzania planu, 
preferowaną metodą winno być zintegrowane planowanie zasobów ciepła. Struktura tej 
metody zawiera godzenie interesów dwóch stron przez analizy i oceny efektywności 
zamierzeń modernizacyjnych i rozwojowych: po stronie popytowej (użytkowania ciepła) oraz 
podażowej (produkcji i dostawy ciepła). 
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nie tak:

lecz tak: Cel

PLAN/STRATEGIA
 

Rys. 9. Filozofia osiągania celu przez PLAN/STRATEGIĘ 
 
 
Planowanie zaopatrzenia w ciepło jest instrumentem polityki energetycznej gminy. 
Umożliwia ono realizację podstawowych funkcji gminy w zakresie gospodarki cieplnej 
(konsument, producent/dystrybutor ciepła i ciepłej wody użytkowej, deweloper i regulator 
lokalnego rynku ciepła, motywator proefektywnych zachowań użytkowników energii). 
 
 
4.2. Metody sporządzania planów zaopatrzenia w ciepło  
 
 Podstawą metodologii budowy planów zaopatrzenia w energię, w tym również planów 
zaopatrzenia w ciepło, jest problem jak uporać się z niepewnością, gdy planujemy na 20 lat 
wprzód. Istnieje bowiem zawsze niebezpieczeństwo, że: 
 
- jeśli nie doszacujemy przyszłego zapotrzebowania i mocy zainstalowanych urządzeń 

wytwórczych i przesyłowych, to nie będziemy w stanie pokryć zapotrzebowania i nie 
spełnimy podstawowego celu gospodarki energetycznej, tj. ciągłości i niezawodności 
dostawy energii, 

- odwrotnie, jeżeli przeszacujemy przyszłe zapotrzebowanie, to nadmiar zainstalowanej i 
nieproduktywnej mocy zwiększy koszty stałe, a więc nie dostarczymy energii po 
możliwie najmniejszych kosztach. 

 
 Są dwa sposoby, by pokryć zapotrzebowanie na ciepło, a ściśle mówiąc zapewnić 
pożądany przez odbiorców gminy poziom usług na potrzeby grzewcze, tj.  
- komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach, 
- ciepłą wodę do mycia, prania w gospodarstwach domowych i w sektorze usług 

publicznych, 
- średnio i niskotemperaturowe ciepło technologiczne w procesach przemysłowych. 
Pierwszy to odtworzenie, modernizacja, rozbudowa czy też budowa źródeł ciepła i sieci 
przesyłowych, by pokryć istniejące lub rosnące według tradycyjnych trendów 
zapotrzebowanie na ciepło. Drugi to włączenie do procesu planowania całego łańcucha 
procesów spełnienia końcowej usługi w odniesieniu do potrzeb grzewczych, tj. wytwarzania, 
przesyłu, dystrybucji i użytkowania ciepła oraz poszukiwanie takiego zakresu inwestycji po 
stronie podażowej ciepła (wytwarzanie, przesył i dystrybucja nośników energii w tym ciepła) 
i po stronie popytowej (użytkowanie ciepła), by uzyskać najniższe koszty zapewnienia usługi 
końcowej na potrzeby grzewcze. 
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 Są to oczywiście sposoby skrajne i ograniczające pole wielu możliwych pośrednich 
rozwiązań, tj.: 
- pierwszy, historyczny, realizowany w przeszłości, dotyczy takiego planowania, w którym 

systemy zaopatrzenia w ciepło rozwijają się bez zwracania uwagi na poziom 
racjonalnego, ekonomicznie uzasadnionego zapotrzebowania ciepła przez odbiorców, 

- drugi, przyszłościowy, będący formą zrównoważonego rozwoju gospodarki 
energetycznej gminy, zakłada idealną równowagę między kosztem dostarczonego ciepła 
(nośnika energii) a kosztem zaoszczędzonego ciepła, racjonalizującym (zmniejszającym) 
istniejące zużycie ciepła u odbiorcy. 

 
 Ten ostatni sposób nosi nazwę zintegrowanego planowania zasobów ciepła3. Zbliżanie 
się planowania zaopatrzenia w ciepło do zintegrowanego planowania zasobów ciepła winno 
stanowić metodę postępowania w opracowaniu kolejnych planów zaopatrzenia w ciepło w 
gminie. Przemawiają za tym następujące względy: 
- przez włączenie do procesu planowania opcji popytowych, a wiec przedsięwzięć 

racjonalizujących zużycie energii, spełniamy w tej części wymóg Ustawy Prawo 
energetyczne, art. 19 ust 3, tj. opracowanie w projekcie założeń do planu "przedsięwzięć 
racjonalizujących użytkowanie ciepła przez odbiorców i użytkowników", 

- oceniając opłacalność i określając warunki realizacji opcji popytowych, zmniejszamy 
niepewność prognozy zapotrzebowania na ciepło. Tym samym zmniejszamy 
prawdopodobieństwo przeinwestowania, a więc nietrafnych decyzji po stronie podaży 
ciepła, 

- zintegrowane planowanie zmierza do osiągnięcia najniższych kosztów usługi końcowej 
na potrzeby grzewcze, a więc przy tym sposobie planowania i realizacji planu łatwiej 
będzie o akceptowalność społeczną planu zaopatrzenia w ciepło i polityki energetycznej 
w gminie. 

 
 
4.3. Co trzeba wiedzieć o cieple i energii?  
 
 Ciepło jest taką postacią energii, która przenosi się z jednego ciała na drugie na skutek 
różnicy temperatur.  Jest ono wykorzystywane do celów grzejnych, a więc także do 
ogrzewania pomieszczeń. Ciepło zwykle powstaje ze spalania paliw, takich jak np. węgiel, 
koks, drewno, oleje opałowe i inne paliwa ciekłe (np. nafta), gazy opałowe (ziemny lub 
koksowniczy).  Paliwa i nośniki energii, z których ciepło jest wytwarzane, nazywane są 
paliwami pierwotnymi a wytworzone ciepło w tym przypadku jest wtórnym nośnikiem 
energii. Ciepło można również otrzymać z przetwarzania energii elektrycznej. 
 
a. Jednostka miary ilości ciepła (i równocześnie energii) to "1 dżul" (joul) oznaczany 
przez "J". Jest to bardzo mała jednostka i w praktyce stosuje się jej wielokrotności, gdzie: 

 k (kilo) oznacza x 1 tysiąc (103) więc kJ (1 kilodżul) = tysiąc dżuli; 

 M (mega) oznacza x 1 milion (106) więc MJ (1 megadżul) = milion dżuli; 

 G (giga) oznacza x 1 miliard (109) więc GJ (1 gigadżul) = miliard dżuli; 

 P (peta) oznacza x 1 bilion (1012) więc PJ (1 petadżul) = bilion dżuli.  
 Stosuje się także inną jednostkę ilości ciepła (i energii) - niesłusznie często kojarzącą 
się tylko z energią elektryczną - watogodzinę. "1 watogodzina", oznaczana jako "Wh", jest 
również bardzo małą jednostką i w praktyce stosuje się jej następujące wielokrotności: 

 kWh - kilowatogodzina = tysiąc Wh; 
 MWh - megawatogodzina = milion Wh = tysiąc kWh; 
 GWh - gigawatogodzina = miliard Wh = milion kWh; 

                                                           
3 Zainteresowanych czytelników kierujemy do poradnika Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania 
Energii „Zintegrowane planowanie w gospodarce energetycznej”. Warszawa * Katowice * Kraków 1977. 
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 PWh - petawatogodzina = bilion Wh = miliard kWh. 
   
 Relacja między dżulem i kilowatogodziną jest następująca:  
 
 
 
b. Jednostką miary mocy ciepła (i energii) czyli ilości wytwarzanego lub użytkowanego 
ciepła w czasie jest "1 Wat" oznaczany przez "W" odpowiadający strumieniowi ciepła 
1J/sekundę. Jest to bardzo mała jednostka i w praktyce stosuje się jej wielokrotności:  

 kW - kilowat = tysiąc W = 3.6 MJ/godz.; 
 MW - megawat = milion W = tysiąc kW = 3.6 GJ/godz; 

   GW - gigawat = miliard W = milion kW = 3.6 PJ/godz; 
 
 
Ciepło jest postacią energii wykorzystywaną do celów grzejnych, a więc także do ogrzewania 
pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej itp. 
Jednostką miary ilości ciepła jest 1 dżul i jego wielokrotności, natomiast jednostką mocy 
ciepła jest 1 Wat i jego wielokrotności. 
 
 
4.4. Na czym polega zaopatrzenie gminy w ciepło?  
 
 Podstawowym celem zaopatrzenia gminy w ciepło jest pokrycie zapotrzebowania na 
ciepło do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, administracyjnych i publicznych, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz innych potrzeb związanych z gospodarką 
komunalną, sferą publiczną i lokalnym przemysłem. 
 
a. Potrzeby ciepła w gminie mogą być pokrywane w różny sposób i przy zastosowaniu 
różnych technologii pozyskiwania i wykorzystywania ciepła, a więc z różnych źródeł ciepła, 
w różnych nośnikach ciepła, przy różnych sprawnościach wytwarzania i użytkowania ciepła. 
Może to być: 

 gaz ziemny doprowadzony bezpośrednio do użytkowników ciepła, używany do 
indywidualnego ogrzewania etażowego, kotłów w budynkach albo grzejników wody 
użytkowej; 
 paliwo ciekłe bezpośrednio u użytkowników ciepła, używane do indywidualnego 
ogrzewania etażowego, kotłów w budynkach albo grzejników wody użytkowej; 
 energia elektryczna jako nośnik ciepła grzewczego u użytkowników, stosowana do 
grzejników i pieców; 
 ciepło w gorącej wodzie z kotłowni lokalnych (osiedlowych, blokowych); 
 ciepło w gorącej wodzie z systemów ciepłowniczych centralnego ogrzewania 
zdalaczynnych - SCO (elektrociepłownie, ciepłownie); 
 węgiel (lub drewno) dla ogrzewania indywidualnego, kotłów w budynkach lub 
pieców i kuchni domowych; 
 paliwo bezdymne (brykiety) - jako paliwo, które może zastąpić węgiel w 
ogrzewaniu indywidualnym; 
 ciepło pozyskiwane z energii odnawialnej, a więc np. z wód geotermicznych, 
kolektorów słonecznych, biogazu itp. 

 
 W konsekwencji zaopatrzenie miast i gmin w ciepło może odbywać się przy różnych 
kosztach ciepła - w zależności od cen paliw, technologii i kosztów wytwarzania, przesyłu i 
dystrybucji ciepła oraz taryf i opłat za użytkowanie ciepła i przy różnej szkodliwości dla 
środowiska naturalnego (różne wielkości emisji i różne rodzaje zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego, problemy ścieków i odpadów). 

 1 kWh = 3600 kJ = 3.6 MJ
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b. Ciepłownictwo w gminie to nazwa określająca ciepło sieciowe, a więc ciepło z 
systemów centralnego ogrzewania (SCO) zasilanych z odległych scentralizowanych źródeł 
ciepła i rozprowadzających gorącą wodę do odbiorców ciepła poprzez sieć rurociągów. 
Źródła ciepła w tych systemach to kotłownie, ciepłownie lub elektrociepłownie, w których 
spalaniem paliw podgrzewana jest gorąca woda jako czynnik przenoszący ciepło do 
odbiorców, ale również systemy wyspowe, kotłownie osiedlowe i wewnątrzobiektowe. Jest to 
również wskazywanie rozsądnych technologii grzewczych w przypadku ogrzewania 
indywidualnego przy braku sieciowych systemów zdalaczynnych. 
 Układ takiego SCO pokazano na rys. 10, gdzie wyodrębniono: 

 stronę podażową SCO czyli źródła ciepła, a więc kotłownie, ciepłownie i 
elektrociepłownie oraz ciepłownicze sieci przesyłowe i rozdzielcze. Po stronie podażowej 
podmiotami są dostawcy ciepła czyli właściciele źródeł ciepła lub zarządzający nimi oraz 
operatorzy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, 
 stronę popytową SCO, w której podmiotami są odbiorcy ciepła użytkujący urządzenia do 
ogrzewania pomieszczeń oraz ciepłą wodę użytkową i wykorzystują ciepło do innych 
celów komunalnych lub w sferze publicznej i procesach przemysłowych. 

 Takie rozróżnienie jest uzasadnione rozbieżnością interesów dostawców ciepła, którzy 
chcą sprzedać z największym zyskiem i odbiorców ciepła, którzy chcą kupić jak najtaniej. 
Sprzeczność ta ma charakter systemowy, przyczyniający się do powstawania 
niezrównoważonego ekonomicznie rynku ciepła. Problem ten wyjaśniono w rozdziale o 
istocie zintegrowanego planowania gospodarki ciepłem na terenie gminy. 
 
c. Wytwarzanie ciepła może odbywać się w różnych technologiach. Może to być 
wykorzystywanie energii chemicznej spalanych paliw do podgrzewania wody, np. dla SCO 
albo do bezpośredniego wytwarzania efektu grzejnego (np. piece domowe). Może też 
odbywać się przez zamianę innej energii w ciepło, np. grzejniki elektryczne, promienniki 
gazowe, kolektory słoneczne, gorąca woda podziemna. 
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ŹRÓDŁO CIEPŁA

np. CIEPŁOWNIA

STRONA
PODAŻOWA

SIEĆ PRZESYŁOWA

STRONA URZĄDZENIA GRZEWCZE
POPYTOWA

EFEKT GRZEJNY
np. KOMFORT CIEPLNY

Sprawność całkowita = sprawność wytwarzania*
*sprawność przesyłu * sprawność urządzeń grzewczych

Energia chemiczna paliw

Ciepło wytworzone

Ciepło 
dostarczone

Ciepło użyteczne

Sprawność = ciepło wytworzone/energia chem.paliw*100%

Sprawność = ciepło dostarczone/ciepło wytworzone*100%

Sprawność = ciepło użyteczne/ciepło dostarczone*100%

 
Rys. 10. System zaopatrzenia gminy w ciepło 
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 Aby zorientować się ile ciepła w MJ można uzyskać w określonym czasie (godzina, 
doba, miesiąc itp.) ze spalania konkretnego paliwa, trzeba znać ilość spalanego w tym czasie 
paliwa i wiedzieć jaką energię chemiczną posiada jednostka tego paliwa (np. kilograma, tony, 
metra sześciennego lub litra). Jest to wskaźnik znany jako "wartość opałowa" podawany w 
MJ/jednostkę paliwa. W tab. 4 zestawiono najczęściej stosowane paliwa wraz z ich 
przykładowymi wartościami opałowymi. 
 

 
Tabela 4 

 
Wartości opałowe paliw  

 
Lp. Rodzaj paliwa Jednostka 

ilości 
Wartość opałowa 
w MJ/jednostkę 

1 Węgiel energetyczny kg 23.00 

2 Węgiel dla odbiorców indywidualnych kg 27.00 

3 Koks kg 28.00 

4 Gaz ziemny N m3 34.33 

5 Olej opałowy lekki kg 41.50 

6 Olej opalowy ciężki kg 41.50 

7 Brykiety węglowe bezdymne kg 26.80 

8 Drewno opałowe kg 15.00 

 
Przykład: 

W kotłowni spalono w ciągu miesiąca 150 ton węgla energetycznego i 20 tys. m3 gazu 
ziemnego. Jaki strumień energii chemicznej paliw doprowadzono w tym czasie do kotłowni? 
Rozwiązanie:  
150*23 + 20*34.33 = 4136.6 GJ. Miesiąc ma 31*24 = 744 godzin, wobec czego średnia moc 
paliw w miesiącu = 4136.6/3.6*744 = 1.544 MW = 1544 KW.  
 
 d. Sprawność wytwarzania ciepła w kotłowniach, ciepłowniach, elektrociepłowniach a 
także w innych technologiach wytwarzania jest stosunkiem ilości ciepła wytworzonego do 
energii chemicznej pobranego w paliwach (rys.10). I tak, dla podanego wyżej przykładu: Jeśli 
kotłownia, spalając podane ilości paliw w tym czasie, wyprodukowałaby 3723 GJ ciepła, to 
sprawność wytwarzania ciepła wyniosłaby 3723/4136.6*100 = 90.0%. 
 
 W podobny sposób, znając sprawność kotłowni, można wyliczyć ile ciepła zostanie 
wytworzone z określonej ilości i rodzaju paliw. Jest to podstawowy rachunek prowadzony 
przy wszelkich zamierzeniach modernizacyjnych zmierzający do ocen efektywności 
wytwarzania ciepła. W tab. 5 przedstawiono przykładowy zakres sprawności wytwarzania 
ciepła w różnych źródłach przy spalaniu różnych paliw Można zauważyć wyraźne różnice w 
sprawności wytwarzania ciepła wynikające z wielkości źródła, rodzaju spalanego paliwa oraz 
technologii wytwarzania ciepła. 
 Problem sprawności wytwarzania ciepła w elektrociepłowniach jest bardziej złożony i 
wymaga szerszych wiadomości. 
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Tabela 5 
 

Sprawności wytwarzania ciepła 
 

Lp. Rodzaj źródła ciepła Rodzaj 
paliwa 

Sprawność 
wytwarzania ciepła 

w % 

Uwagi 

   od do  

1 Piece ceramiczne domowe węgiel 30 60 do 6 KW 

2 Piece ceramiczne domowe brykiety 35 65 do 6 KW 

3 Kotłownie lokalne węgiel 60 75 do 0.5 MW 

4 Kotłownie lokalne gaz  70 85 do 0.5 MW 

5 Kotłownie lokalne olej 70 80 do 0.5 MW 

6 Kotłownie osiedlowe węgiel 75 85 do 10 MW 

7 Kotłownie osiedlowe gaz  80 90 do 10 MW 

8 Kotłownie osiedlowe olej 80 85 do 10 MW 

9 Ciepłownie węgiel 75 88 do 100 MW 

10 Ciepłownie gaz  80 92 do 100 MW 

11 Ciepłownie olej 80 90 do 100 MW 

12 Elektrociepłownie* węgiel 85 90 do 300 MW i wyżej 

13 Elektrociepłownie* gaz  85 95 do 300 MW i wyżej 

14 Elektrociepłownie* olej 85 95 do 300 MW i wyżej 

 
* Łączna sprawność wytworzenia ciepła i energii elektrycznej przy pełnym wykorzystaniu 
mocy cieplnej przez cały rok. 
 
e. Sprawność przesyłania ciepła jest odzwierciedleniem strat jakie powstają w sieciach 
rozprowadzających ciepło. Jest stosunkiem ilości ciepła dostarczonego odbiorcom z sieci 
rozdzielczej do ilości ciepła wytworzonego wchodzącego do tej sieci (rys. 10). 

 
 Wracając do podanego już przykładu: Jeśli, przy wytworzonych w ciągu miesiąca 
3723 GJ ciepła, straty w sieci rozdzielczej wyniosłyby np. 186 GJ, to odbiorcom dostarczono 
by ciepło w ilości: 3723 - 168 = 3537 GJ. Sprawność sieci wyniosłaby wtedy: 3573/3723*100 
= 96%. 
 
f. Sprawność urządzeń grzewczych odnosi się do grzejników do ogrzewania 
pomieszczeń lub wymienników (boilerów) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a także 
innych urządzeń oddających ciepło użyteczne. Sprawność ta jest stosunkiem ilości ciepła 
użytecznego (zużytego) do ogrzania pomieszczenia, podgrzania wody lub procesu 
technologicznego do ciepła dostarczonego do urządzenia grzewczego (rys. 10). 
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 I znowu w podanym przykładzie: Jeśli dostarczono do urządzeń grzejnych odbiorców 
ciepło w ilości 3573 GJ, a bezpośrednio do ogrzania pomieszczeń i innych celów grzejnych 
zużyto np. 3216 GJ, to sprawność urządzeń grzejnych wyniesie: 3216/3573*100 = 90%.  
 
g. Sprawność całkowita ogrzewania jest to sprawność obejmująca całość procesu 
ogrzewania od paliwa do ciepła bezpośrednio użytkowanego a więc fazę wytwarzania ciepła, 
fazę przesyłu i rozdziału ciepła oraz urządzenia grzewcze. Wobec tego sprawność całkowita 
ogrzewania będzie iloczynem sprawności faz procesu i urządzeń grzewczych (rys. 10): 
 Sprawność całkowita w % = (sprawność wytwarzania ciepła w %) * (sprawność sieci 
w %) * (sprawność urządzeń grzejnych w %). 

W podanym przykładzie sprawność ta wyniesie: 90/100*96/100*90/100*100 = 77.76%. 
 
 Znajomość sprawności całkowitej ogrzewania pozwala wyliczyć ile ciepła w paliwie 
zostało zużyte na ciepło użyteczne w GJ/GJ, a znając wartość opałową paliwa określić ile 
zużyto jednostek paliwa na jednostkę ciepła w ogrzewaniu. Sprawności całkowite ogrzewania 
mogą być bardzo różne i zależą od zastosowanych technologii ogrzewnictwa (pkt. 4.4.c). 
Poniżej podano przykładowe wielkości sprawności całkowitej osiągane w różnych 
technologiach ogrzewnictwa: 

 ogrzewanie z kotłowni lokalnych (osiedlowych, dla kilku bloków) wyposażonych w 
kotły węglowe - 65 do 70%; 
 zasilanie w ciepło z systemów ciepłowniczych centralnego ogrzewania 
zdalaczynnych - SCO (elektrocieplownie, ciepłownie) - 75 do 85%; 
 indywidualne ogrzewanie etażowe lub lokalne (dla jednego budynku) z 
nowoczesnym kotłem opalanym gazem ziemnym oraz gazowe podgrzewacze wody 
użytkowej - 70 do 85%, przepływowe i akumulacyjne - 80 do 90%; 
 indywidualne ogrzewanie etażowe lub lokalne (dla budynku) z nowoczesnym 
kotłem opalanym olejem opałowym oraz olejowe podgrzewacze wody (przepływowe 
i akumulacyjne) - 80 do 90%; 
 ogrzewanie akumulacyjne elektryczne mierząc zużycie energii elektrycznej na 
zaciskach licznika energii - 95 do 98%; 
 ogrzewanie indywidualne za pomocą pieców kaflowych lub kotłów do ogrzewania 
etażowego opalanych węglem lub paliwem bezdymnym - 35 do 65%; 

 ogrzewanie indywidualne z wykorzystaniem energii odnawialnej, np. wód geotermalnych, 
energii słonecznej i energii wiatru - 50 do 75%. 
 
Podstawowym celem zaopatrzenia gminy w ciepło jest pokrycie zapotrzebowania na ciepło 
do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, administracyjnych i publicznych, przygotowania 
ciepłej wody użytkowej oraz innych potrzeb związanych z gospodarką komunalną, sferą 
publiczną, przy uwzględnieniu potrzeb lokalnego przemysłu. Realizacja zaopatrzenia gminy 
w ciepło może się odbywać w różny sposób: przy zastosowaniu różnych technologii 
pozyskiwania i wykorzystania ciepła. Zaopatrzenie miast i gmin w ciepło może się odbywać 
przy różnych kosztach ciepła - w zależności od cen paliw, kosztów wytwarzania ciepła oraz 
taryf i opłat za jego użytkowanie, a także przy różnej szkodliwości dla środowiska 
naturalnego. 
 
 



 50

4.5. Co to jest ekonomia zaopatrzenia gminy w ciepło?  
 
 
 Usługą końcową systemu zaopatrzenia gminy w ciepło (rys.10) ma być efekt grzejny 
dający np. w ogrzewaniu pomieszczeń odpowiedni poziom komfortu cieplnego. O ekonomii 
zaopatrzenia gminy w ciepło stanowi więc wielkość kosztów ponoszonych dla osiągnięcia 
tego końcowego efektu grzejnego. Jest to koszt funkcjonowania całości systemu zaopatrzenia 
gminy w ciepło w układzie przedstawionym na rys. 10. Jest on sumą kosztów funkcjonowania 
poszczególnych elementów tego systemu, a więc kotłowni, ciepłowni lub elektrociepłowni 
wytwarzających ciepło, sieci rurociągów przesyłowo-rozdzielczych i grzejników końcowych 
dających efekt grzejny u użytkowników. Koszty te składają się z kosztów stałych i kosztów 
zmiennych. Koszty stałe to przede wszystkim amortyzacja maszyn, urządzeń i budowli, 
narzuty i płace pracowników wydziałów podstawowych, remonty i inne stałe wydatki. Koszty 
zmienne to głównie paliwa i inne nośniki ciepła oraz koszty eksploatacji urządzeń i instalacji. 
O wielkości kosztów stałych stanowi głównie amortyzacja zależna od wielkości nakładów 
inwestycyjnych poniesionych na budowę elementów systemu zaopatrzenia gminy w ciepło, 
wartości majątku i kosztów obsługi kredytu inwestycyjnego. Koszty zmienne zależą w dużym 
stopniu od nowoczesności i sprawności energetycznej poszczególnych elementów systemu i 
w konsekwencji od ilości, rodzaju i cen zużywanych paliw i energii elektrycznej. Do kosztów 
zmiennych zalicza się również efekt oddziaływania na środowisko naturalne, a więc opłaty i 
kary za użytkowanie środowiska naturalnego. 
 Dla umożliwienia orientacji w poziomie kosztów stałych i zmiennych w zależności od 
zakresu podejmowanej inwestycji w rozdz. 4.9 w tab. 8 pokazano przykładowe wielkości 
wskaźników nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych dla różnych rodzajów 
kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni (EC) w zależności od mocy i stosowanych paliw. 
Pokazano tam także takie same wskaźniki dla rurociągów sieci ciepłowniczych. 
 Ekonomia zaopatrzenia gminy w ciepło powinna być analizowana i oceniana w trakcie 
eksploatacji systemu ogrzewania, ale generalnie wynika z doboru takiej a nie innej 
technologii wytwarzania i użytkowania ciepła. Stąd istotne znaczenie ma planowanie 
systemów zaopatrzenia w ciepło, dające pogląd na efektywność ekonomiczną ogrzewania 
niezależnie od rodzaju i wielkości systemu grzewczego. 
 
a. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne: 

- obliczeniowe zapotrzebowanie mocy ciepła użytecznego dla uzyskania efektu 
grzejnego, np. komfortu cieplnego w pomieszczeniu dla temperatur zewnętrznych 
powietrza atmosferycznego występujących w naszej strefie klimatycznej w kW/jednostkę 

naturalną, a więc np. przy ogrzewaniu pomieszczeń w W/m3 objętości lub w W/m2 
powierzchni ogrzewanej. Wskaźnik ten może też wyrażać jednostkowe (np. na jednostkę 
powierzchni) zapotrzebowanie ciepła w MJ, ale wtedy musi być określony czas w jakim 

ciepło jest pobierane, np. MJ/m2/godz. albo w MJ/m2/miesiąc. Wskaźnik pozwala na 
ocenę charakterystyki cieplnej obiektów, np. budynków; 
- roczny koszt ciepła użytecznego w PLN/GJ - średnioroczny lub średni w sezonie 
grzewczym, tj. koszt GJ zużytego ciepła bezpośrednio na uzyskanie efektu grzejnego u 
odbiorcy końcowego, a więc do ogrzania pomieszczenia. Wskaźnik ten pozwala na ocenę 
poziomu kosztów ciepła w danej technologii/systemie w porównaniu z takimi kosztami w 
innych technologiach/systemach zaopatrywania gmin w ciepło; 
- jednostkowy koszt ciepła zużytego na jednostkę usługi grzejnej (tj. u końcowego 
odbiorcy) w PLN/jednostkę naturalną, średnioroczny lub średni w sezonie grzewczym, a 

więc np. w PLN/m3/rok lub w PLN/m2/rok ogrzewanego pomieszczenia. Podobnie jak w 
poprzednim przypadku, wskaźnik pozwala na ocenę poziomu kosztu jednostkowego tej 
usługi w porównaniu z takim samym kosztem w innych systemach zaopatrywania gmin w 
ciepło; 
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- jednostkowy koszt przygotowania ciepłej wody użytkowej o temperaturze określonej w 
przepisach u odbiorcy końcowego w PLN/litr cwu. Wskaźnik pozwala na ocenę poziomu 
kosztu jednostkowego w porównaniu z takim kosztem w innych technologiach/systemach 
zaopatrywania gmin w ciepło. 

 
 Jeśli w podanym już przykładzie założymy, że powierzchnia ogrzewanych 

pomieszczeń wynosi 10000m2, to jednostkowy wskaźnik zużycia ciepła (średni w danym 
miesiącu) wyniesie: 

 3216 GJ/m-c/10000m2 = 0,3216 GJ/m-c 
 
 
b. Koszty zaopatrzenia gminy w ciepło to koszty wytwarzania ciepła w SCO i koszty 
wytwarzania efektu grzejnego u odbiorcy (rys. 10 i 11) zasilanego bezpośrednio paliwem lub 
energią elektryczną. Są zwykle liczone w omówionym już na wstępie układzie, a więc jako: 
- koszty stałe, w tym: 

 amortyzacja, 
 materiały pozostałe zużywane na cele eksploatacyjne z wyłączeniem materiałów 
zużywanych do remontów, 
 koszty zakupu energii cieplnej przeznaczonej do odsprzedaży w części obejmującej 
opłatę stałą, 
 płace i narzuty na płace pracowników wydziałów podstawowych z wyjątkiem płac i 
narzutów na płace związane z wykonywaniem remontów, które ewidencjonowane są 
w pozycji "remonty", 
 koszty remontów środków trwałych obejmujących remonty wykonywane przez 
własne służby oraz zlecenie innym wyspecjalizowanym jednostkom gospodarczym, 
 koszty wydziałowe, 
 koszty ogólnozakładowe, 
 koszty pozostałe. 

- koszty zmienne, w tym: 
 koszty paliw produkcyjnych, w tym koszty paliw podstawowych, 
 koszty zakupu paliw, w tym koszty transportu, 
 koszty zakupu energii cieplnej, przeznaczonej do odsprzedaży, w części obejmującej 
opłatę zmienną, 
 koszty wody zużywanej na cele technologiczne, 
 koszty zużycia środków chemicznych do uzdatniania wody, 
 opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z wyłączeniem opłat karnych. 

 Koszty całkowite stanowią sumę kosztów stałych i zmiennych.  
 W kosztach stałych znaczącą pozycję stanowi amortyzacja. W przypadku inwestycji 
ciepłowniczych jej udział w kosztach całkowitych może sięgać nawet 50% wielkości tych 
kosztów. Wielkość amortyzacji ustala się w oparciu o aktualne rozporządzenie Ministra 
Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych. Nakład inwestycyjny można oszacować 
w oparciu o wskaźniki z tab. 8 lub inne dostępne z ofert albo katalogów maszyn i urządzeń. 
 W kosztach zmiennych wytwarzania ciepła dominującą pozycję stanowią zazwyczaj 
koszty paliw i energii. Aby je wyliczyć, trzeba przede wszystkim znać aktualne ceny paliw i 
nośników energii. Przykładowe wielkości tych cen (z podatkiem VAT) średnio w Polsce, 
jakie obowiązywały na koniec I kw. 1997 r. podano w tab. 6. 
 W dalszym ciągu, znając rodzaje i ilości zużytych paliw lub energii można obliczyć 
koszt zakupu paliw lub energii oraz koszty ich transportu i składowania.  
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 W podanym przykładzie koszt zakupu paliw wyniesie: 
 węgiel: 150 ton*107.50PLN = 16125 PLN; 

 gaz ziemny: 20 tys.m3 *530.00 PLN = 10600 PLN.  
Razem koszt zakupu paliw: 16125 + 10600 = 26725 

 
 Pozostałe składniki kosztów zmiennych i koszty stałe są wyznaczane indywidualnie 
dla każdej kotłowni na podstawie analizy ekonomicznej. 
 
 W przytoczonym przykładzie nie można dokonać takiej analizy ze względu na brak 
danych, więc oszacowano, że wszystkie inne koszty stałe i zmienne poza paliwem wyniosą 
25000PLN i koszty całkowite przykładowej kotłowni wyniosłyby 51725 PLN/miesiąc. 
Wskaźniki ekonomiczne dostawy ciepła z kotłowni byłyby wówczas następujące: 

 koszt na jednostkę ciepła użytecznego: 51725PLN/3216 = 16.08 PLN/GJ; 

 koszt ciepła zużytego na m2 powierzchni ogrzewanej: 51725/10000 = 5.17 PLN/m2/m-c. 
 

Tabela 6 
 

Ceny paliw i energii w Polsce na koniec I kw. 1997 r. 
 

Lp. 
 

Rodzaj paliwa 
 

Jednostka
Wartość  opałowa 

w GJ/jedn.
Cena w  

PLN/jedn. 
Cena w  
PLN/GJ

1 Węgiel energetyczny tona 23,00 107,50 4,67

2 Węgiel dla odbiorców 
indywidualnych

tona 27,00 320,00 11,85

3 Koks tona 28,00 392,00 14,00

4 Gaz ziemny dla kotłowni tys. m3 34,33 530,00 15,44

5 Gaz ziemny odbiorców 
indywidualnych

tys. m3 34,33 660,00 19,23

6 Gaz ziemny - usługi tys. m3 34,33 570,00 16,60

7 Olej opałowy lekki tona 41,50 1005,00 24,22

8 Olej opalowy ciężki tona 41,50 411,00 9,90

9 Brykiety węglowe bezdymne* tona 26,80 350,00 13,06

10 Energia elektrryczna dla odbiorców 
indywidualnych

MWh 3,60 200,33 55,65

11 Energia elektryczna - taryfa nocna MWh 3,60 110,00 30,56

 

* Cena prognozowana 
 
 Prognozę autorską cen nośników energii przedstawiono w aneksie 2. 
 
 Koszty ciepła i ceny sprzedaży ciepła ze zdalaczynnych systemów ciepłowniczych w 
Polsce są bardzo różne. Dla przykładu: średnie roczne ceny ciepła z SCO w dużych miastach 
wahają się od 19.00 do 25.00 PLN/GJ. Poziom kosztów wytwarzania i dystrybucji ciepła w 
SCO zależy głównie od technologii wytwarzania ciepła i stosowanych paliw, a więc przy 
planowaniu zaopatrzenia gminy w ciepło musi być kalkulowany odrębnie dla każdego SCO. 
W analizach ekonomicznych zaopatrzenia gminy w ciepło bardzo przydatne są kalkulowane 
koszty użytkowania ciepła u odbiorcy w zależności od rodzaju nośnika ciepła. Są to koszty, 
które oprócz ceny nośnika ciepła na wejściu do odbiorcy (może to być np. koszt paliwa) 
zawierają koszty amortyzacji i eksploatacji urządzenia grzejnego (np. pieca kaflowego).
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O ekonomii zaopatrzenia gminy w ciepło stanowi wielkość kosztów ponoszonych dla 
osiągnięcia końcowego efektu grzejnego. Jest to koszt funkcjonowania całości systemu 
zaopatrzenia gminy w ciepło, stanowiący sumę kosztów funkcjonowania poszczególnych 
elementów tego systemu - kotłowni, ciepłowni lub elektrociepłowni wytwarzających ciepło, 
sieci rurociągów przesyłowo-rozdzielczych i grzejników końcowych dających efekt grzejny u 
użytkowników. 
Podstawowym założeniem w planie rozwoju i modernizacji zaopatrzenia gminy w ciepło 
powinna być efektywność ekonomiczna realizowanych inwestycji. Barierą dla wdrażania 
zamierzeń inwestycyjnych może być zarówno opłacalność jak i dostępność do kapitału. 
 
 
4.6. A co z ekologią?  
 
 Spalaniu paliw towarzyszy wydzielanie się gazów spalinowych odprowadzanych do 
atmosfery przez kominy. Spaliny te zawierają szkodliwe dla środowiska naturalnego 
zanieczyszczenia, które pogarszają jakość powietrza atmosferycznego. 
 
a. Główne substancje emitowane przy spalaniu paliw, określane przepisami prawa jako 
szkodliwe, to: dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NO, tlenek węgla CO, pyły nietoksyczne, 

substancje smołowe. Natomiast dwutlenek węgla CO2, którego oprócz azotu jest w spalinach 

najwięcej, to główny czynnik emisji gazów cieplarnianych. 
 Emisja zanieczyszczeń odbywa się na poziomie niskim i wysokim. Emisja wysokiego 
poziomu to wysokie kominy energetyki zawodowej i przemysłu. Emisja niskiego poziomu to 
paleniska domowe i małe kotłownie ciepłownicze. Obniżanie emisji wysokiego poziomu jest 
łatwiejsze, bo duże pojedyncze kominy można wyposażać w urządzenia oczyszczające 
spaliny. Dlatego w ostatnich latach zauważa się duży postęp w redukcji emisji wysokiego 
poziomu. Emisja niskiego poziomu jest bardzo uciążliwa, szczególnie w zimie, ze względu na 
ogromną ilość małych emitorów, jakimi są kominy domowe. Obniżanie tej emisji jest 
możliwe przez zmniejszanie liczby tych emitorów, a więc zastępowanie palenisk 
indywidualnych centralnym ogrzewaniem z dużych systemów ciepłowniczych, a także przez 
wprowadzanie do palenisk domowych w miejsce powszechnie używanego węgla innych 
niskoemisyjnych paliw. Są nimi gaz ziemny, olej opałowy, brykiety bezdymne lub energia 
elektryczna. 
 
b. Dopuszczalna wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza jest określona w g/GJ 
wytworzonego ciepła. Jest ona normowana Ustawą o ochronie środowiska i obłożona 
opłatami a w razie przekroczenia dopuszczalnych norm - karami. W tab. 4 przytoczone 
zostały przykładowe normy w odniesieniu do emisji dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu 
dla kotłów z rusztem stałym, kotłów z rusztem mechanicznym oraz kotłów pyłowych z 
suchym odżużlaniem. Normy te określone rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza 
przed zanieczyszczeniem (Dz. U. z 1990 r. z dnia 14 marca 1990 r. poz. 92), ustalają 
dopuszczalną wielkość emisji po 1997 roku w g/GJ. W tab. 7 pokazano przykład norm z 
Ustawy o ochronie powietrza atmosferycznego dotyczących dopuszczalnych wielkości emisji. 
Normy te zależne są od rodzaju urządzenia. Podane wielkości dotyczą kotłów istniejących a 
nie nowych mocy, większych od 200 kW. 
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Tabela 7 

 
Dopuszczalna wielkość emisji po 1997 r. w g/GJ 

 
Lp. Zanieczyszczeni

e 
Kocioł z rusztem 

stałym 
Kocioł z rusztem 
mechanicznym 

Kocioł pyłowy z 
suchym odżużlaniem

1 Dwutlenek siarki 720 640 870 

2 Dwutlenek azotu 35 95 170 

3 Pył 1370 600 130 

 
 
 Problemy ekologiczne związane z wytwarzaniem ciepła stanowią również 
składowanie odpadów (żużel, popioły) oraz gospodarka ściekowa.  
Więcej informacji o emisji zanieczyszczeń źródeł ciepła przedstawiono w aneksie 3. 
 
 
Spalaniu paliw towarzyszy wydzielanie się gazów spalinowych odprowadzanych do 
atmosfery przez kominy, powodując zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Główne 
substancje emitowane przy spalaniu paliw to: SO2, NO, CO, pyły nietoksyczne, substancje 

smołowe. Problemy ekologiczne związane z wytwarzaniem ciepła stanowią również 
składowanie odpadów i gospodarka ściekowa. 
 
 
 
4.7. Jakie są potrzeby ciepła na terenie miasta i gminy?  
 
 
 Zaopatrzenie gminy w ciepło wymaga stosowania złożonych technologicznie i 
organizacyjnie oraz rozprzestrzenionych terytorialnie środków (rys. 10 i 11). Po stronie 
podażowej (rys. 11) znajdują się technologie dostawy nośników ciepła, a więc gorącej wody 
grzewczej, gazu, energii elektrycznej i innych paliw użytkowanych bezpośrednio. Są to 
elektrociepłownie, ciepłownie i kotłownie oraz sieci zasilające i rozdzielcze ciepła 
centralnego (SCO), gazu ziemnego, a także energii elektrycznej. Po stronie popytowej 
występują technologie tworzenia z użytkowanego ciepła pożądanych efektów grzejnych. 
Przykładem (rys. 10 i 11) mogą tu być grzejniki w pomieszczeniach służące do tworzenia 
komfortu cieplnego przez utrzymywanie w pomieszczeniach odpowiedniej temperatury. 
Występują tu jeszcze inne urządzenia potrzebne do tworzenia efektów grzejnych dla 
użytkowników o różnym charakterze (np. pralnie, suszarnie, sterylizatory, podgrzewacze 
różnych substancji itp.), a także przemysłowe odbiorniki ciepła. 
 Miasto lub gminę interesują przede wszystkim odbiorcy ciepła w sferze 
mieszkaniowej, komunalnej i publicznej. Odbiorców przemysłowych uwzględnia się w 
planowaniu ze względu na konieczność zbilansowania całkowitych potrzeb ciepła na terenie 
gminy. Jest to potrzebne dla określania wymaganej mocy źródeł ciepła, sieci przesyłowych i 
optymalizacji ekonomicznej całego systemu. Ze względu na niektóre wspólne właściwości 
potrzeb ciepła, z punktu widzenia np. celu i sposobu użytkowania, źródeł ciepła, struktury 
nośników ciepła, sposobu rozliczeń i taryf, celowe jest wyodrębnienie trzech głównych grup 
odbiorców/użytkowników ciepła: 
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 mieszkania, w tym ogrzewane indywidualnie (piece węglowe, ogrzewanie etażowe 
węglowe. gazowe lub elektryczne) i zbiorowo (kotłownie lokalne, osiedlowe, ciepłownie, 
elektrociepłownie); 
 sferę publiczną, a więc gospodarkę komunalną, urzędy, handel, usługi, oświatę, służbę 
zdrowia, kulturę, itp.; 
 przemysł, pobierający czasami ciepło nie tylko do ogrzewania pomieszczeń, ale również 
do technologii produkcji. 
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Pompy ciepła

Sieć gazu

Sieć elektryczna

Sieć SCO

Energia elektryczna

- Kotły

- Wymienniki ciepła

- Pompy ciepła
- Grzejniki w po-

  mieszczeniach

- Oszczędność 

  energii

Potrzeby technologii

przemysłowych

Komfort cieplny dla 

ogrzewanych

pomieszczeń

Inne potrzeby sfery 

komunalnej 

i publicznej

Paliwa

Gaz ziemny

Urządzenia wytwa-

rzania i użytkowania 

ciepła w małej skali

 
 
Rys. 11. Lokalny techniczny system energetyczny 
 
 
a. Zapotrzebowanie ciepła dla pojedynczego odbioru ciepła analizowanego 
indywidualnie charakteryzuje: 

 fizyczna wielkość odbioru, a więc np. powierzchnia ogrzewana w m2 lub objętość 

ogrzewana w m3 albo ilość ciepłej wody użytkowej o określonej temperaturze w 

m3/godz., 
 fizyczne warunki użytkowania ciepła, a więc np. dla ogrzewania:  
- okres czasu użytkowania ciepła w godzinach, miesiącach lub latach, 
- średnia temperatura otoczenia w tym okresie czasu (sezonowość), 

 jednostkowe zapotrzebowanie mocy ciepła w W/m2 lub m3 lub w W/ inną jednostkę 

usługi grzejnej albo jednostkowe zużycie ciepła w MJ/m2/rok lub m3/rok lub w MJ/ inną 
jednostkę usługi grzejnej. Jest to wskaźnik na zasilaniu, więc w określonych wyżej 
fizycznych warunkach użytkowania ciepła charakteryzuje jego sprawność energetyczną 
odbioru ciepła w porównaniu do innych tego typu, ale np. energooszczędnych odbiorów. 
Tak więc np. dla budynków wielkość tego wskaźnika mieści w sobie wielkość strat ciepła 
wskutek złej izolacyjności ścian, 
 rodzaj nośnika dostarczającego ciepło (np. gorąca woda z SCO, gaz ziemny, węgiel lub 
brykiety bezdymne, energia elektryczna). 

 Znajomość powyższych wielkości pozwoli obliczyć moc odbiornika ciepła w kW i 
godzinowe - w GJ/godz., miesięczne - w GJ/miesiąc i roczne - w GJ/rok zapotrzebowanie 
ciepła dla określonego odbiornika/użytkownika.  
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Przykład:  

Jakie jest zapotrzebowanie ciepła dla mieszkania o powierzchni 67m2? Maksymalne 

jednostkowe zapotrzebowanie mocy = 100 W/m2, średnie w sezonie jednostkowe 

zapotrzebowanie mocy 55W/m2, czas grzania = 5000 godz./rok, przy średniej temperaturze 
otoczenia +2 C w sezonie grzewczym. 
 
Rozwiązanie: 

Maksymalna moc grzejników w mieszkaniu: 67 m2 x 0,1 kW/m2 = 6,70 kW 

Średnia moc odebranego ciepła: 67 m2 x 0,055 kW/m2 = 3,68 kW 
Wielkość odebranego ciepła w sezonie: 3,68 kW x 5000 h = 18400 kWh/rok = 
18400 kWh/rok x 3,6 MJ/kWh = 66240 MJ/rok = 66,24 GJ/rok 

Jednostkowe zużycie ciepła: 66,24 GJ/rok : 67 m2 = 0,99 GJ/m2 rok = 

0,99 GJ/m2 rok : 3,6 GJ/MWh = 0,275 Mwh/rok = 275 kWh/rok 
 
b. Zapotrzebowanie ciepła dla miasta lub gminy jest sumą zapotrzebowania 
poszczególnych odbiorów na obszarze gminy w kW (lub w MW) i w GJ/rok a także w 
GJ/godz. Przy określaniu mocy nie jest to jednak zwykła suma, bowiem trzeba uwzględnić, że 
nie wszystkie odbiory ciepła pracują równocześnie przy pełnym wykorzystaniu ich mocy 
cieplnej. Dla oceny wielkości mocy stosuje się wtedy tzw. współczynnik równoczesności. 
 Z charakterystyki pojedynczych odbiorów ciepła wynikają ilości i rodzaje paliw lub 
energii (np. elektrycznej) potrzebnych do wytworzenia tego ciepła (rys. 10), więc sumuje się 
je także w skali miasta lub gminy. Dalej, po rozeznaniu terytorialnej lokalizacji odbiorów 

ciepła, można wyliczyć gęstość mocy ogrzewania (w MW/km2) dla poszczególnych dzielnic 
miasta lub gminy. Następnie, w oparciu o analizę charakteru użytkowania ciepła, można 
określić jednostkowe zapotrzebowanie ciepła (w GJ/mieszkańca/rok). Informacje te będą 
przydatne przy rozważaniu najlepszej lokalizacji źródeł ciepła. 
 
Zaopatrzenie gminy w ciepło wymaga stosowania złożonych technologicznie i organizacyjnie 
oraz rozprzestrzenionych terytorialnie środków. Po stronie podażowej znajdują się 
technologie dostawy nośników ciepła (gorącej wody grzewczej, gazu, energii elektrycznej i 
innych paliw użytkowanych bezpośrednio). Po stronie popytowej występują technologie 
tworzenia z użytkowanego ciepła pożądanych efektów grzejnych i oszczędności energii. 
Gmina planuje pokrycie wszystkich potrzeb odbiorców ciepła w sferze mieszkaniowej, 
komunalnej, użyteczności publicznej i odbiorców przemysłowych. Uwzględnia się w PZC 
wszystkich odbiorców z uwagi na konieczność zbilansowania całkowitego zapotrzebowania 
na ciepło w gminie i optymalizacji ekonomicznej systemu ciepłowniczego. 
 
 
4.8. Jak można pokryć potrzeby ciepła w gminie?  
 
 Jak wynika z poprzednich rozważań zapotrzebowanie na ciepło w gminie jest sumą 
potrzeb wszystkich odbiorców ciepła na terenie gminy. W rezultacie otrzymuje się informacje 
o ilości i rodzaju potrzebnych dla gminy w określonym czasie (np. miesiącu lub roku) paliw i 
energii oraz ich mocy w MW. 
 
a. Rodzaje źródeł pokrycia zapotrzebowania na ciepło są różne i zależą od tego, w jakim 
nośniku to ciepło ma być dostarczone. I tak: 
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węgiel, koks, brykiety bezdymne - dla ogrzewania indywidualnego czyli dla pieców 
kaflowych lub centralnego ogrzewania etażowego zakupywane są indywidualnie przez 
użytkowników ze składów tych paliw;  
 gaz ziemny - używany do ogrzewania indywidualnego lub lokalnego doprowadzony 
bezpośrednio do użytkowników ciepła zakupywany jest indywidualnie przez tych 
użytkowników z gazowej sieci zasilającej. Jeśli takiej sieci nie ma na terenie gminy, to 
trzeba w porozumieniu z Zakładami Gazownictwa doprowadzić do jej wybudowania, o 
ile jest to uzasadnione względami ekonomicznymi;  
 energia elektryczna - używana do ogrzewania indywidualnego lub lokalnego 
doprowadzona bezpośrednio do użytkowników ciepła zakupywana jest indywidualnie 
przez tych użytkowników z Zakładów Energetycznych; 
 ciepło w gorącej wodzie - dla dużych budynków mieszkalnych, handlowych, 
administracyjnych itp. na skalę lokalną może być dostarczane z kotłowni lokalnych lub 
osiedlowych - istniejących albo przewidywanych do wybudowania. Pierwotnym 
nośnikiem dla wytwarzania ciepła może tu być węgiel, olej opałowy lub gaz ziemny; 
 ciepło w gorącej wodzie - dla osiedli mieszkaniowych, kompleksów budynków różnego 
przeznaczenia, a także dużych budynków mieszkalnych, handlowych, administracyjnych 
itp. na skalę gminy lub miasta, może być dostarczane ze zdalaczynnych systemów 
ciepłowniczych centralnego ogrzewania (SCO). Źródłami ciepła w takich systemach są 
duże ciepłownie lub elektrociepłownie opalane węglem, gazem ziemnym lub olejem 
opałowym, 
 odnawialne źródła energii i lokalnej energii odpadowej. 

 
b. Wielkość źródeł ciepła charakteryzuje ich moc w MW i zależy od zapotrzebowania na 
moc w MW, które ma być pokryte z danego źródła. I tak: 

 użytkownikom indywidualnym zasilanym gazem ziemnym lub energią elektryczną 
odpowiednią moc przepustową powinny zapewniać sieci i stacje redukcyjne - dla gazu, 
lub transformatorowe - dla energii elektrycznej. Użytkownicy paliw stałych (węgiel, koks 
lub brykiety bezdymne) powinni dysponować składowiskami o odpowiedniej 
pojemności, 
 użytkownikom zbiorowym korzystającym z ciepła w gorącej wodzie odpowiednią moc 
zasilania należy zapewnić przez kotłownie lokalne albo przez duże ciepłownie/ 
elektrociepłownie z możliwością przesłania tej mocy sieciami ciepłowniczymi. 

 
 Poniżej podano przykłady jak sprawdzić przystosowanie źródeł zasilania dla 
odbiorców indywidualnych: 
 
Przykład 1: 
Jaką przepustowość ma mieć stacja redukcyjna gazu ziemnego, aby zasilić odbiory o mocy 
850 kW ? 
Rozwiązanie: 
Określenie mocy w MJ/godz: 
850 kW*3.6MJ/godz. = 3060MJ/godz., bo 1 kW = 3,6 MJ/godz. 

Przepustowość stacji = 3060MJ/godz/34.33MJ/m3 = 89.13 m3/godz., bo wartość opałowa 

gazu wynosi średnio 34,33 MJ/m3. 
 
Przykład 2: 
Jaką pojemność ma mieć składowisko brykietów bezdymnych, aby zapewnić dwumiesięczny 
zapas dla odbiorów o mocy 3000kW? 
Rozwiązanie: 
Określenie mocy w MJ/godz: 
3000kW*3.6MJ/godz. = 10800MJ/godz., bo 1 kW = 3,6 MJ/godz. 
Określenie zapotrzebowania brykietów na 3 miesiące: 
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2208 godz*10800MJ/godz = 23846400MJ = 23846GJ, bo 3 miesiące mają 2208 godz i 
1000MJ=1GJ. 
Określenie pojemności składowiska w tonach: 
23846GJ/26.8GJ/tonę = 890 ton, bo średnia wartość opałowa brykietów = 26,8 GJ/t. 
 
Istnieją różne źródła pokrycia zapotrzebowania na ciepło. Zależą one od tego, w jakim 
nośniku ma być dostarczone ciepło (węgiel, koks, brykiety bezdymne, gaz ziemny, energia 
elektryczna, ciepło w gorącej wodzie). Ogrzewanie może mieć charakter indywidualny lub 
lokalny. Wielkość źródeł ciepła charakteryzuje ich moc wyrażona w MW. 
 
 
 
4.9. A jak to zrobić najkorzystniej?  
 
 Obecny stan zaopatrzenia gmin w ciepło często charakteryzuje się niską 
efektywnością gospodarowania ciepłem, szczególnie w ogrzewnictwie sfery mieszkaniowo-
komunalnej. Zjawisko to występuje zarówno po stronie użytkowania, jak i wytwarzania 
ciepła. Główne cechy tej niskiej efektywności po stronie użytkowania ciepła to duże straty 
cieplne, np. budynków, u odbiorców (szczególnie w ogrzewaniu pomieszczeń), a także w 
sieciach przesyłowych oraz nadmierne zużycie ciepła wskutek zbyt niskiej sprawności 
urządzeń i instalacji wytwarzania ciepła. Brak jest też należytej regulacji poboru ciepła przy 
odbiornikach, w sieciach przesyłowych i źródłach ciepła. 
 Dostawa ciepła odbywa się w większości ze źródeł eksploatowanych już przez wiele 
lat, o przestarzałych technologiach i niskich sprawnościach. Niska efektywność zaopatrzenia 
gmin w ciepło i związane z tym nadmierne zużycie ciepła wymaga spalania zwiększonej 
ilości paliw, co w następstwie daje wysoką emisję zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego, szczególnie emisję niskiego poziomu. Na zwiększenie tej emisji wpływa 
jeszcze niekorzystna struktura bezpośrednio zużywanych nośników energii w gospodarstwach 
domowych (ogrzewanie, przygotowanie posiłków oraz ciepłej wody użytkowej), gdzie udział 
gazu ziemnego wynosi ok. 12,7%, a w elektrociepłowniach i ciepłowniach (wytwarzanie 
ciepła) jest jeszcze niższy i wynosi ok. 1,5%. Całą resztę stanowi węgiel kamienny i w 
znikomej ilości energia elektryczna. 
 Poprawa tego stanu wymaga przedsięwzięć modernizacyjnych zarówno po stronie 
użytkowania (popytowej), jak i dostawy ciepła (podażowej). Racjonalizowanie 
gospodarowania ciepłem po stronie popytowej określa się jako DSM (Demand Side 
Menagement - zarządzanie popytem), a po stronie podażowej jako SSM (Supply Side 
Menagement - zarządzanie podażą)4. Zamierzenia modernizacyjne wymagają nakładów 
inwestycyjnych po stronie DSM oraz SSM i dopiero suma tych nakładów stanowi całkowity 
koszt poprawy efektywności ciepłownictwa i zapewnia realizację pełnego zakresu 
modernizacji. Trzeba to mieć na uwadze przy sporządzaniu planów zaopatrzenia gminy w 
ciepło. 
 IRP polega na porównywaniu efektywności i opłacalności inwestycyjnej 
przedsięwzięć oszczędzających ciepło po stronie użytkowania (DSM) i poprawiających 
efektywność wytwarzania i dostawy ciepła po stronie wytwarzania (SSM). Dalej dokonywany 
jest wybór do realizacji takich przedsięwzięć, które przy najmniejszej sumie nakładów 
inwestycyjnych zapewnią pełne pokrycie zapotrzebowania na ciepło w gminie. Wymaga to 
analizy i oceny efektywności energetycznej i opłacalności inwestycyjnej zamierzeń po stronie 
DSM i SSM, a następnie optymalizacji planu ze względu na najniższe koszty inwestycji. 

                                                           
4SSM (Supply Side Management - zarządzanie podażą, obejmuje działania, których celem 
jest poprawa efektywności wytwarzania i dostawy, co w rezultacie doprowadza do 
zwiększenia produkcji czyli podaży. 
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a. Co zrobić po stronie użytkowania ciepła (popytowej)? 
 Podstawowy cel zaopatrzenia gminy w ciepło po stronie popytowej to uzyskanie w 
pełni zamierzonych efektów grzejnych np. komfortu cieplnego przy ogrzewaniu 
pomieszczeń), po możliwie najniższych kosztach i przy zapewnieniu dobrej obsługi i 
bezpieczeństwa dostaw ciepła oraz spełnieniu wymagań ochrony środowiska. Osiągnięcie 
tego celu będzie wymagało wdrażania odpowiednich przedsięwzięć racjonalizacyjnych dla 
uzyskania wysokiej sprawności użytkowania ciepła i tym samym zmniejszenia jego zużycia 
oraz zmiany struktury nośników ciepła przy bezpośrednim zasilaniu indywidualnych 
odbiorców (głównie eliminacji węgla). Ma to stworzyć warunki dla osiągnięcia 
wspomnianego na wstępie celu podstawowego, także przy znacznej redukcji niskiego 
poziomu emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.  
 W potrzebach ciepła na terenie miast i gmin dominuje jego zużycie na ogrzewanie 
pomieszczeń, dlatego poniżej podano przykład możliwości racjonalizacji użytkowania ciepła 
w tej dziedzinie. Można tu wymienić następujące główne kierunki racjonalizacji zmierzające 
do poprawy sprawności ogrzewania pomieszczeń i uzyskania zasadniczych oszczędności w 
zużyciu ciepła: 
 

 zapobieganie nadmiernym stratom ciepła (na poziomie od 20 do 50%) powodowanych 
niewystarczającą izolacyjnością cieplną ścian, stropów i innych przegród w budynkach. 
Jest to powszechna cecha istniejących budynków, szczególnie budowanych z płyt i 
prefabrykatów. Środkiem technicznym jest wykonywanie dodatkowej izolacji nakładanej 
na skorupę budynków; 
 uszczelnienie okien i drzwi lub wymiana okien w budynkach na niskoemisyjne. Okna i 
drzwi często są stare, zniszczone, złej konstrukcji, a przez to nieszczelne. Straty ciepła z 
tego powodu kształtują się na poziomie od 5 do 20%. Eliminacja strat polega na 
uszczelnianiu lub wymianie okien na nowe albo też stosowaniu nowoczesnych 
wieloszybowych okien niskoemisyjnych o bardzo niskich stratach ciepła; 
 wyposażanie instalacji ogrzewania budynków w automatyczną regulację pogodową i 
czasową. Automatyka reguluje temperaturę w ogrzewanych pomieszczeniach i czas 
ogrzewania w zależności od pory roku i pogody. Może dać to oszczędność ciepła w 
granicach od 5 do 15%. Dla regulacji indywidualnej grzejników ciepła w 
pomieszczeniach stosuje się zawory termostatyczne; 
 poprawa organizacji i zarządzania w gospodarowaniu ciepłem na terenie gminy dla 
pobudzania racjonalizacji użytkowania ciepła i poprawy ochrony środowiska i 
zapobiegania stratom i niegospodarności (systemy rozliczeń ciepła, motywacyjne taryfy 
itp.). 

 
Jednostkowy koszt zaoszczędzenia ciepła CCE oblicza się dla przedsięwzięć oszczędzających 

ciepło, na przykład takich, jak wymienione powyżej. Wskaźnik (CCE - Cost of 
Conserved Energy) podaje ile kosztuje zaoszczędzenie 1 GJ ciepła w wyniku realizacji 
danego przedsięwzięcia w PLN/GJ. Obliczenie przeprowadza się w oparciu o wzór: 
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gdzie: 
INC - nak»ady inwestycyjne na wdroóenie przedsi“wzi“cia w PLN; 
ZE - iloÑƒ zaoszcz“dzonego ciep»a w GJ/rok; 
r - stopa dyskontowania nak»adów inwestycyjnych (b“dzie objaÑniona dalej); 
n - óywotnoÑƒ zrealizowanej inwestycji w latach. 
 
 

Wskaïnik CCE pozwala na wst“pn ocen“ op»acalnoÑci wdroóenia przedsi“wzi“cia 
oszcz“dzajcego ciep»o. JeÑli CCE jest znacznie mniejsze od ceny dostarczanego ciep»a, to 
przedsi“wzi“cie moóe byƒ op»acalne. Zadecyduje o tym okres zwrotu nak»adów 
inwestycyjnych w latach, który powinien byƒ krótszy nió 5 lat. 
 
Przyk»ad: 
 

Na przedsi“wzi“cie termorenowacji zamierza si“ wydaƒ 3000 PLN. Uzyska si“ 
oszcz“dnoÑƒ: 40GJ/rok. Czy przedsi“wzi“cie jest op»acalne, jeÑli cena zakupywanego ciep»a 
wyniesie 18.00 PLN/GJ, okres óywotnoÑci inwestycji wynosi 20 lat, a stopa dyskonta 10%? 
 
Rozwizanie: 
 

CCE= 3000 PLN/40GJ*0.1/ [1-(1+0.1)-20] = 8,81 PLN/GJ 
CCE = 8,81 PLN/GJ mniejszy od ceny ciep»a = 18,00 PLN/GJ a zatem: 
WartoÑƒ oszcz“dnoÑci ciep»a: 40GJ/rok * 18.00 PLN/GJ = 720,00 PLN/rok. 
Okres zwrotu nak»adów: 3000PLN/720.00PLN/rok = 4,17 lat.  
Przedsi“wzi“cie jest op»acalne a ponadto jego op»acalnoÑƒ wzroÑnie przy ogrzewaniu 

domu droószym noÑnikiem energii. 
Przyk»ady przedsi“wzi“ƒ energooszcz“dnych (DSM) i porównanie kosztów ogrzewania 
przedstawiono w aneksie 6. 
 
c. Co zrobiƒ po stronie dostarczania ciep»a (podaóowej)? 

Od ïróde» ciep»a wymaga si“, by mia»y wysok sprawnoÑƒ przetwarzania paliw na 
ciep»o, nie zanieczyszcza»y Ñrodowiska naturalnego i dostarcza»y ciep»o po moóliwie 
najniószych kosztach. Istnieje wi“c potrzeba dzia»a½, które stworzy»yby takie moóliwoÑci po 
stronie podaóowej ciep»a dla gminy. 
 

Jakie wobec tego b“d podstawowe kierunki usprawnie½ dla poprawy efektywnoÑci i 
ekologicznej czystoÑci ïróde» ciep»a w gminie? Moóna je sformu»owaƒ nast“pujco: 
< w ogrzewaniu mieszka½ i sfery publicznej zmierzanie do likwidacji kot»owni 

lokalnych i pod»czania odbiorów do SCO. Ma to na celu eliminacj“ szkodliwoÑci 
ekologicznej wnoszonej przez spalanie w“gla w takich kot»owniach oraz obniók“ 
kosztów ogrzewania; 

< zmierzanie do likwidacji lokalnych kot»owni przemys»owych i pod»czenie ich 
odbiorców do SCO z takich samych powodów jak powyóej; 

< zmierzanie do likwidacji indywidualnych pieców domowych opalanych w“glem i 
pod»czenie mieszka½ opalanych takimi piecami do SCO. Podstawowym celem tych 
zamierze½ jest zmniejszanie tzw. niskiej emisji zanieczyszcze½ powietrza 
atmosferycznego, stanowicej w zimie duó szkodliwoÑƒ ekologiczn. Ma to daƒ 
równieó obniók“ kosztów ogrzewania; 

< tam, gdzie indywidualne piece domowe maj pozostaƒ, dóenie do opalania ich 

CCE =  
INC

ZE
 *  

r

1 -  (1 +  r )
   PLN / GJ-n  
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brykietami bezdymnymi lub zasilania energi elektryczn. Cel ten sam co powyóej; 
< dóenie do zwi“kszenie zuóycia gazu ziemnego w gospodarstwach domowych i 

ma»ych kot»owniach i ca»kowitego zaniechania stosowania w“gla. Cel jak powyóej, 
przede wszystkim ekologiczny; 

< zmierzanie do likwidacji ma»ych niskosprawnych kot»owni i elektrociep»owni a w ich 
miejsce do rozbudowy i modernizacji istniejcych a takóe budowy nowych wi“kszych 
ïróde» ciep»a, szczególnie pracujcych w uk»adach skojarzonych, a wi“c 
wytwarzajcych energi“ elektryczn i ciep»o. Ma to daƒ znaczn obniók“ kosztów 
ogrzewania (koszt wytwarzania ciep»a w duóych elektrociep»owniach skojarzonych 
jest niószy nió w kot»owniach i ciep»owniach w“glowych lub gazowych) oraz 
zmniejszenie zanieczyszcze½ powietrza. W duóych EC op»aca si“ instalowaƒ 
oczyszczanie spalin, którego w ma»ych kot»owniach i ciep»owniach zazwyczaj nie ma; 

< usprawnienie organizacji zarzdzania strony podaóowej (SSM) i wprowadzanie 
mechanizmów stymulujcych wysokosprawne i ekologicznie czyste ïród»a ciep»a. 

 
Planowany zakres takiego rozwoju ïróde» powinien uwzgl“dniaƒ zintegrowane rejony 

ciep»ownicze a wi“c lokalizacj“ ïróde» w poblióu duóych skupisk odbiorów ciep»a. W 
rozwoju i modernizacji ciep»owni oraz elektrociep»owni istniej nast“pujce g»ówne kierunki:  
< budowa nowych ciep»owni lub elektrociep»owni do wytwarzania ciep»a w skojarzeniu 

z wytwarzaniem energii elektrycznej; 
< adaptacja istniejcych elektrowni do wytwarzania ciep»a w skojarzeniu z 

wytwarzaniem energii elektrycznej, które obecnie wytwarzaj tylko energi“ 
elektryczn lub elektrociep»owni; 

< wykorzystanie lokalnych zasobów energii odnawialnej dla tworzenia ïróde» ciep»a 
wykorzystujcych np. geotermiczne zasoby gorcej wody, kolektory i elektryczne 
ogniwa s»oneczne, kot»ownie na biogaz; 

< wykorzystanie ciep»a odpadowego z przemys»u (wysokiej i Ñredniej temperatury 
spalin za piecami, suszarniami itp.). 

 
Podstawowym za»oóeniem w planie rozwoju i modernizacji zaopatrzenia gminy w 

ciep»o powinna byƒ efektywnoÑƒ ekonomiczna realizowanych inwestycji. Wobec tego barier 
dla wdraóania wyszczególnionych powyóej zamierze½ moóe byƒ op»acalnoÑƒ inwestycji 
zwizana z wysokoÑci potrzebnych nak»adów inwestycyjnych. Wystpi tu znaczne róónice, 
zaleóne od wyboru rozwiza½ i zakresu inwestycji modernizacyjnych. Ilustruj to 
zamieszczone w tab. 8 wskaïniki niezb“dnych nak»adów inwestycyjnych. S to wskaïniki 
jednostkowych nak»adów inwestycyjnych dla maszyn, urzdze½ i instalacji stosowanych przy 
budowie i modernizacji systemów ciep»owniczych. Odnosz si“ one do kompletnych 
obiektów, tzn. mieszcz w sobie nak»ady na budynki, fundamenty, instalacje pomocnicze (np. 
dla kot»owni w“glowych naw“glanie i odpopielanie) oraz na prace budowlano-montaóowe. 

Wskaïniki pozwol - przy okreÑlonym zakresie rozbudowy i modernizacji - na 
wst“pn kalkulacj“ potrzebnych nak»adów inwestycyjnych, a jest to niezb“dne dla 
przeprowadzenia analizy ekonomicznej zamierzenia modernizacyjnego. Analiza taka jest 
konieczna dla oceny op»acalnoÑci przedsi“wzi“cia inwestycyjnego, bo jest podstaw 
podejmowania decyzji. Chodzi bowiem o to, óe inwestycja o wysokich nak»adach moóe 
równieó byƒ bardzo op»acalna, jeÑli przyniesie duóe efekty (tutaj np. duó wartoÑƒ 
zmniejszonego zuóycia paliw i energii). 
 
 

Tabela 8 
 Orientacyjne wskaïniki nak»adów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji 
 
Kurs: 1 USD = 3.5 PLN  
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Lp
. 

 
Obiekt inwestycyjny 

 
Moc w 
MW 

Nak»ady 
inwestycyjne 
w PLN/kW 

Koszty 
eksploatacyjne 
w PLN/kWh 

 
Odniesie

nie do 
mocy od do od do od 

 
do 

 
1 

 
Lokalna kot»ownia 
w“glowa 

50 150 800 1000 0,10
 

0,20 
 
cieplnej 

 
2 

 
Lokalna kot»ownia 
gazowo-olejowa 

50 150 200 300 0,01
 

0,02 
 
cieplnej 

 
3 

 
Lokalna kot»ownia 
fluidalna 

50 150 900 1100 0,05
 

0,10 
 
cieplnej 

 
4 

 
Ciep»ownia w“glowa 200 500 700 900 0,05

 
0,10 

 
cieplnej 

 
5 

 
Ciep»ownia gazowo-
olejowa 

200 500 150 250 0,01
 

0,02 
 
cieplnej 

 
6 

 
EC kond.-upustowa 
w“glowa* 

50 200 4500 5000 0,05
 

0,08 
 
elektr. 

 
7 

 
EC przeciwpr“óna 
w“glowa* 

50 200 4000 4500 0,04
 

0,07 
 
elektr. 

 
8 

 
Cz»on ciep»owniczy dla 
Elektrowni 

30 50 80 100 0,01
 

0,02 
 
cieplnej 

 
9 

 
EC turbogazowa 50 200 1500 2000 0,01

 
0,02 

 
elektr. 

 
10 

 
EC parowo-gazowa 50 200 2000 3000 0,02

 
0,03 

 
elektr. 

 
11 

 
Elektrofiltry 50 100 90 110 0,00

 
0,00 

 
cieplnej 

 
12 

 
Odsiarczanie spalin – 
mokre 

50 100 650 750 0,03
 

0,04 
 
elektr. 

 
13 

 
Odsiarczanie spalin – 
suche 

50 100 200 300 0,01
 

0,02 
 
elektr. 

 
14 

 
Ciep»ownia geotermiczna 50 100 600 1500 0,01

 
0,01 

 
cieplnej 

 
15 

 
Sieƒ ciep»ownicza 
dwuprzewodowa 
preizolowana 1000 m 

50 100 40 50 0,01
 

0,02 
 
cieplnej 

 
* Z odsiarczaniem spalin. 
 
d. Jednostkowy koszt wytwarzania ciep»a "KWC" (CSE - Cost of Supplied Energy) w 
PLN/GJ jest ilorazem ca»kowitego kosztu wytwarzania ciep»a "CKWC" i iloÑci 
wytworzonego ciep»a. 
 

 
 
 

 

KWC =  
CKWC

Qw
   PLN / GJ  
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gdzie: 
CKWC - ca»kowity koszt wytwarzania ciep»a w PLN/sezon grzewczy lub  
   PLN/rok 
Qw  - iloÑƒ wytworzonego ciep»a GJ/sezon grzewczy lub GJ/rok 
 
Przyk»adowe koszty wytwarzania ciep»a przedstawiono w aneksie 7. 
CKWC stanowi o efektywnoÑci ciep»owni lub elektrociep»owni, bowiem: 
 

 
Zysk brutto z wytwarzania ciep»a "ZB" = cena sprzedaóy ciep»a "CS" 

- całkowity koszt wytwarzania ciepła „CKWK” 
 

 

 

Obecny stan zaopatrzenia gmin w ciep»o charakteryzuje si“ nisk efektywnoÑci 
gospodarowania ciep»em, zw»aszcza w sferze mieszkaniowo-komunalnej. Niska efektywnoÑƒ 
po stronie uóytkowania ciep»a przejawia si“ w duóych stratach u odbiorców (szczególnie w 
ogrzewaniu pomieszcze½), w sieciach przesy»owych oraz w nadmiernym zuóyciu ciep»a 
spowodowanym nisk sprawnoÑci urzdze½ i instalacji uóytkujcych ciep»o. Poprawa tego 
stanu wymaga przedsi“wzi“ƒ modernizacyjnych zarówno po stronie uóytkowania 
(popytowej), jak teó dostawy ciep»a (podaóowej). Racjonalizowanie gospodarowania ciep»a 
po stronie popytowej okreÑla si“ jako DSM (Demand Side Management - zarzdzanie 
popytem), natomiast po stronie podaóowej SSM (Supply Side Management - zarzdzanie 
podaó). 
Zamierzenia modernizacyjne wymagaj nak»adów inwestycyjnych po stronie DSM i SSM a 
suma tych nak»adów stanowi ca»kowity koszt poprawy efektywnoÑci ciep»ownictwa i 
zapewnia realizacj“ pe»nego zakresu modernizacji. 
Plany zaopatrzenia gminy w ciep»o mog byƒ przygotowywane albo przy pomocy 
tradycyjnych metod planowania, albo teó przy zastosowaniu metody zintegrowanego 
planowania wg najniószych kosztów (IRP - Integrated Resources Planning, LCP - Least Cost 
Planning). 
Zintegrowane planowanie polega na porównywaniu efektywnoÑci i op»acalnoÑci 
inwestycyjnej po stronie uóytkowania (DSM) i wytwarzania (SSM), a nast“pnie wyborze do 
realizacji przedsi“wzi“ƒ, które przy najmniejszej sumie nak»adów inwestycyjnych zapewni 
pokrycie zapotrzebowania na ciep»o w gminie. 
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4.10. Metodyka tworzenia planu zaopatrzenia gminy w ciep»o 
 
4.10.1. Jak podejÑƒ do sporzdzenia planu? 
 

Jak wykazuj wieloletnie doÑwiadczenia krajów stosujcych planowanie zaopatrzenia 
w ciep»o (PZC) gmin, planowanie to, jako motywowane problemami energetycznymi, 
ekologicznymi i spo»ecznymi planowanie lokalne, jest dzia»aniem wielokierunkowym. Wióe 
si“ ono z problematyk urbanistyczn, gospodarcz, infrastruktur, komunaln i us»ugow 
oraz zagadnieniami demograficznymi i spo»ecznymi. Obserwuje si“ teó wzrost znaczenia 
ekologii w decyzjach na skal“ lokaln. Powstajce w tych warunkach plany rozwojowe 
zmierzaj do optymalizacji wielokierunkowego rozwoju gminy lub miasta i charakteryzuj 
si“ dochodzeniem do tzw. "rozwiza½ zintegrowanych". Obejmuj one zagadnienia 
zapotrzebowania na ciep»o, wytwarzania i dostawy ciep»a oraz zwizane z tym zagadnienia 
ekologiczne na tle wszystkich innych spraw rozwojowych gminy. 

Odpowiedzi na pytania co zrobiƒ, po co to zrobiƒ, jak to zrobiƒ, w jakich warunkach 
to zrobiƒ - dla doÑƒ dobrze rozpoznanych zagadnie½ technicznych i ekonomicznych 
zwizanych z zaopatrzeniem w ciep»o - poszukiwane s w sferze praktycznej. Nie oznacza to 
jednak, jak si“ dalej okaóe, uproszczonego podejÑcia do problemów. Nieodzowne s tu 
komputery i bardzo zaawansowane specjalistyczne oprogramowania, ale korzysta si“ z 
dost“pnych profesjonalnie przygotowanych instrumentów. Mog tu byƒ pomocne 
doÑwiadczenia kilkunastu rozwini“tych krajów, które w ramach Mi“dzynarodowej Agencji 
Energetycznej (IEA) pracuj nad zasadami i metodyk PZC oraz gromadz informacje z 
praktyki wprowadzania PZC i stosowanego oprogramowania dla komputerów. 

Planowanie prowadzone w sposób tradycyjny jest procesem raczej zamkni“tym w 
gronie specjalistów i decydentów, co nie daje moóliwoÑci pe»nego rozpoznania warunków 
realizacyjnych i moóe powodowaƒ nieÑcis»oÑci i b»“dy w planie. Aby tego uniknƒ, procedura 
PZC zak»ada równoleg»y przebieg i wzajemne sprz“óenie: 
< prowadzonego procesu planowania i projektowania; 
< bieócego przekazywanie rezultatów prac planistycznych grupom uczestniczcym w 

realizacji koncepcji planu. 

 

Planowanie zaopatrzenia w ciep»o wymaga szukania odpowiedzi na pytania co zrobiƒ, po co to 
zrobiƒ, jak to zrobiƒ, w jakich warunkach to zrobiƒ - dla doÑƒ dobrze rozpoznanych zagadnie½ 
technicznych i ekonomicznych zwizanych z zaopatrzeniem w ciep»o w sferze praktycznej; 
cigle niedostatecznie w tych zagadnieniach prezentowane s spory spo»eczne i ekologiczne oraz 
umocowanie planu w warunkach konkurencyjnego rynku energii. 
 
 
 
 
4.10.2. Jak przyjƒ metodyk“? 
 

Dotychczas w planowaniu zaopatrzenia gminy w ciep»o nie jest wymagana specjalna 
metodyka. Wykorzystuje si“ tu wszelkie znane i stosowane juó metody planowania, 
odpowiednie dla specyfiki zagadnienia. Korzystaƒ trzeba z doÑwiadcze½ instytucji polskich i 
zagranicznych, które maj juó pewien dorobek w tym zakresie. Warto wi“c nawizaƒ do 
programu Racjonalizacja Uóytkowania Energii w Budynkach Mieszkalnych i Publicznych, 
realizowanego w ramach IEA przez kilkanaÑcie rozwini“tych krajów i ukierunkowanego 
takóe na zagadnienia PZC gmin. 

W ramach tego programu zosta»a przedstawiona propozycja ramowej koncepcji 
metodyki PZC gmin. Propozycja ta stanowi dobr podstaw“ tworzenia w»asnej metodyki 
podejÑcia do PZC gminy i uzyskiwania doÑwiadcze½ w tej sprawie. 
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Planowanie lokalne PZC ma swoj specyfik“ w podejÑciu do zagadnienia, metodach i 
instrumentacji procedury planowania oraz w definiowaniu celów. I tak: 
< PZC powinno byƒ procesem otwartym, skupiajcym wielu specjalistów i decydentów 

oraz zainteresowane grupy wspó»pracujce przy strategii realizacji koncepcji. Nie 
moóe teó opieraƒ si“ na jednej, choƒby najlepiej zdefiniowanej koncepcji; 

< wobec stosowania w PZC procedur zintegrowanego planowania zwi“ksza si“ iloÑƒ 
rozwaóanych opcji rozwiza½ i bardzo wzrasta iloÑƒ przetwarzanych danych. Ponadto 
do procesu planowania zostaj wprowadzone DSM, SSM i LCP (Planowanie wed»ug 
najmniejszych kosztów) jako nowe elementy procedury. To wszystko wymaga 
zaawansowanych technik oprogramowania komputerowego jako instrumentów 
planistycznych; 

< pojawiaj si“ wielocelowe kierunki planowania, a ekologia staje si“ waónym 
kryterium podejmowania decyzji. 

 
a. Istota planu i system celów 

Lokalny PZC jest opracowywany dla okreÑlonego obszaru administracyjnego, w tym 
przypadku gminy, w którym odbywa si“ dostawa i uóytkowanie niskotemperaturowego ciep»a 
(do 150EC) w gospodarce prywatnej i publicznej. Opracowuje si“ go po to, by oceniƒ 
zmieniajce si“ w przysz»oÑci zapotrzebowanie na ciep»o niskotemperaturowe w gminie oraz 
okreÑliƒ sposoby jego pokrywania przy najniószych kosztach i przy najmniejszej szkodliwoÑci 
ekologicznej. Naleóy to zrobiƒ w warunkach moóliwie ma»ej niepewnoÑci ocen, a wi“c na 
bazie kompleksowych prognoz rozwoju gminy, dla róónych prawdopodobnych koncepcji tego 
rozwoju. 

Gospodarowanie energi elektryczn, gazem i ciep»em wysokotemperaturowym jest 
w»czane do planu tylko w przypadkach bezpoÑredniego ogrzewania lub skojarzonych 
technologii wytwarzania ciep»a niskotemperaturowego. PZC winien jednak uwzgl“dniƒ 
rynkowe traktowanie interesów dostawców ciep»a. Cele planu s logiczn konsekwencj 
istoty planu i moóna tu mówiƒ o systemie celów, bowiem jest ich wi“cej z podzia»em na cele 
podstawowe i czstkowe. Przyk»adowe cele podstawowe dla PZC gminy pokazano w tab. 9. 
 

Cele czstkowe s»uó realizacji celu podstawowego i okreÑlane s w kaódym planie 
inaczej, w zaleónoÑci od istoty i zakresu planu. W planie naleóy dóyƒ do okreÑlenia krótko- i 
d»ugoterminowych dzia»a½, moóliwie najskuteczniejszych dla osigni“cia za»oóonych celów 
(tab. 9). Horyzont czasowy ca»oÑci planu powinien si“gaƒ 20 lat, a dla zada½ priorytetowych 
krótkoterminowych 3 lata i Ñrednioterminowych 5 do 10 lat. 

Konieczne tu jest rozwaóenie wdraóania najnowszych, dost“pnych, technicznie 
sprawdzonych i ekonomicznie konkurencyjnych, energooszcz“dnych technologii w 
wytwarzaniu i uóytkowaniu ciep»a oraz innych moóliwych przedsi“wzi“ƒ usprawniajcych 
gospodark“ ciep»em, takich jak: 
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Tabela 9 
 Przyk»adowy system celów podstawowych dla PZC gminy  
 
 
Lp
. 

 
System celów 
podstawowych 

 
Metody pomiaru stopnia 
osigni“cia celu 

Mierniki i wskaïniki 
osigania celu 

 
1 

 
EfektywnoÑƒ 
ekonomiczna 
kosztów dostaw 
ciep»a 

 
Analizy ekonomiczne i 
optymalizacje wielkoÑci 
produkcji i kosztów. Analizy 
wraóliwoÑci 

Koszty wytwarzania i 
sprzedaóy ciep»a, ceny 
noÑników energii. 
Struktura taryf 

 
2 

 
Racjonalizacja 
uóytko-wania ciep»a, 
oszcz“dnoÑƒ ciep»a 

 
Bilanse zuóycia ciep»a, 
analizy i ocena zmniejszenia 
strat i zwi“-kszenia 
sprawnoÑci uóytkowania 
ciep»a 

WielkoÑci i rozk»ad zuóycia 
ciep»a w czasie, 
energoch»onnoÑƒ, jedno-
stkowe koszty 
przedsi“wzi“ƒ 
energooszcz“dnych 

 
3 

 
Zagospodarowanie 
lokal-nych zasobów 
energii od-nawialnej 

 
Bilans potencja»u zasobów 
energii odnawialnej i 
moóliwoÑci zago-
spodarowania 

Stopie½ wykorzystania 
potencja»u energii 
odnawialnej, jednostkowe 
koszty wykorzystania 
zasobów 

 
4 

 
Zmniejszenie 
szkodliwoÑci 
ekologicznej 

 
Bilanse emisji, analizy i 
oceny szkodliwoÑci 
ekologicznej 

WielkoÑƒ, struktura emisji, 
odniesienie do 
obowizujcych norm, 
wielkoÑƒ szkód, jakoÑƒ 
powietrza, inne 

 
5 

 
Bezpiecze½stwo 
dostaw ciep»a 

 
Analiza pewnoÑci zasilania, 
ïród»a rezerwowe 

DyspozycyjnoÑƒ, iloÑƒ 
awarii, wielkoÑƒ szkód u 
odbiorców, róónicowanie i 
rezerwowanie dostaw 

 
6 

 
Akceptacja spo»eczna 

 
Badanie wp»ywu kosztów i 
cen ciep»a na standard óycia. 
Oczekiwany komfort us»ug 
energetycznych 

JakoÑƒ i komfort us»ug 
energetycznych, ceny i 
koszty ciep»a, szeroko 
poj“te bezpie-cze½stwo 
bytu, zgoda na za»oóone 
cele 

 
7 

 
ZgodnoÑƒ z celami 
roz-woju gminy i 
gospodarki 
narodowej 

 
Ocena wp»ywu opcji na cele 
rozwojowe gminy i 
gospodarki narodowej 

Jednostkowe wskaïniki 
potrzeb, wp»yw na bilanse 
p»atnicze, infrastruktura w 
gospodarce przestrzennej 



 67

 
< substytucja pierwotnych noÑników ciep»a (np. zast“powanie w“gla gazem ziemnym, 

olejem, energi elektryczn); 
< nowoczesne czyste i wysoko sprawne technologie przetwarzania paliw na ciep»o (np. 

zgazowanie w“gla, turbogazowe uk»ady skojarzone itp.); 
< technologie oczyszczania spalin i obnióania emisji zanieczyszcze½ powietrza 

atmosferycznego; 
< usprawnianie procesów uóytkujcych ciep»o; 
< wykorzystanie ciep»a odpadowego; 
< automatyzacja sterowania procesami wytwarzania, uóytkowania i przesy»ania ciep»a; 
< racjonalizacja uóytkowania ciep»a; 
< wykorzystanie potencja»u energii odnawialnej (np. geotermicznych, biologicznych 

s»o½ca itp.); 
< przedsi“wzi“cia organizacyjne i stymulujce oszcz“dzanie energii. 
 
 
b. PodejÑcie do lokalnego planowania rozwoju 

Metody podejÑcia do PZC i sposoby prowadzenia prac planistycznych mog byƒ róóne 
w zaleónoÑci od przedmiotu i zakresu planu, za»oóonych celów, a takóe t»a warunków 
lokalnych. Forma opracowania PZC powinna jednak uwzgl“dniaƒ wymóg Ustawy Prawo 
energetyczne o dwuetapowoÑci PZC. Ponióej przedstawiono przyk»adowy sposób podejÑcia 
do PZC, oparty na doÑwiadczeniach krajowych i zagranicznych, umoóliwiajcy etapowe 
prowadzenie prac nad PZC. Przebieg podstawowych dzia»a½ dla PZC gminy pokazano na rys. 
12. Wyróóniono tu dwa etapy i cztery g»ówne fazy procesu planowania. 

 
Pierwszy etap planowania rozpoczynaj prace nad precyzyjnym sformu»owaniem 

za»oóe½ wst“pnych, okreÑlajcych czym ma byƒ zamierzony rozwój i modernizacja 
zaopatrzenia gminy w ciep»o, w jakim celu oraz w jaki sposób i w jakich warunkach ma to 
byƒ zrobione (cz“Ñƒ A). Konsekwencj sformu»owanych za»oóe½ wst“pnych b“dzie ustalenie 
podstawowych celów rozwoju (przyk»ad: tab. 9). Dalej nast“puje ustalenie kryteriów, wg 
których b“d dokonywane oceny w jakim stopniu planowane rozwizania przyczyniaj si“ do 
osigania ustalonych celów PZC. Moóna zauwaóyƒ, óe jeÑli kryteria maj s»uóyƒ do oceny 
stopnia osigni“cia celów, to b“d si“ wiza»y z miernikami osigania celu (tab. 9). JeÑli np. 
celem jest efektywnoÑƒ kosztowa dostaw ciep»a, to kryterium oceny b“dzie "wielkoÑƒ kosztu 
dostaw ciep»a dla gminy w porównywalnych warunkach przed i po modernizacji zaopatrzenia 
w ciep»o". Podobnie: jeÑli celem jest racjonalizacja uóytkowania ciep»a to kryteriami oceny 
b“d np.: "iloÑƒ zaoszcz“dzonego ciep»a w GJ/rok" i "wartoÑƒ zaoszcz“dzonego ciep»a w 
PLN/rok". To samo dla czynników proekologicznych. Kryteriami mog tu byƒ: "wielkoÑƒ 
emisji zanieczyszcze½ powietrza obecnie i po modernizacji w Mg/rok" lub "wartoÑƒ op»at za 
korzystanie ze Ñrodowiska teraz i po modernizacji w PLN/rok". 
KolejnoÑƒ prac nad PZC gminy pokazano na rys. 12.  
Po sformu»owaniu za»oóe½, celów i kryteriów ocen nast“puje FAZA I i FAZA II planu. I tak: 
 
1. FAZA - (rys. 13) to analiza i ocena stanu istniejcego zaopatrzenia gminy w 

ciep»o od strony dostawy i uóytkowania ciep»a, na tle charakterystyki 
urbanistycznej i komunalnej gminy lub miasta. Bardzo istotne jest tutaj 
okreÑlenie niedomaga½ technicznych i ekonomicznych oraz niesprawnoÑci stanu 
istniejcego, ocena wyjÑciowych wielkoÑci kryterialnych (patrz cele), a takóe 
wp»ywu gospodarki ciep»em na ekologi“; 

 
2. FAZA - (rys. 14) to prognozy potrzeb ciep»a i opracowanie ramowej koncepcji 

sposobu realizacji za»oóe½ i drogi dla osiagni“cia celów PZC gminy jako 
rezultatu wst“pnej optymalizacji róónych moóliwych wariantów 
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uwzgl“dniajcych oceny i wyniki analiz FAZY I. 
 

Forma i zakresy I i II FAZY planu pozwalaj spe»niƒ wymagania Ustawy Prawo 
energetyczne odnoÑnie do pierwszego etapu PZC czyli "Projektu za»oóe½ PZC" wg art. 19 tej 
Ustawy i podlegajcego uzgodnieniu z w»aÑciwym wojewod. W drugim etapie PZC by»yby 
wykonywane nast“pne fazy planu spe»niajce dalsze wymagania art.20 tej Ustawy, które po 
uzgodnieniu z wojewod projektu za»oóe½ PZC umoóliwiaj przygotowanie przez zarzd 
gminy "Projektu PZC" przewidywanego do wykonania w drugim etapie planowania, a wi“c: 
 
3. FAZA - (rys. 16) to propozycje krótko- i Ñrednioterminowych priorytetowych 

przedsi“wzi“ƒ w ramach PZC, których realizacja b“dzie pocztkiem drogi do 
osiganych efektów i zamierzonych celów PZC; 

 
4. FAZA - (rys. 17) to sporzdzenie w oparciu o ramow koncepcj“ z FAZY II i 

propozycji z FAZY III - d»ugofalowego PZC dla gminy zawierajcego program 
realizacji i sugestie sposobów wdraóania PZC. Powstaje tu ko½cowa wersja 
d»ugoterminowego PZC zawierajca finansowo-rzeczowy program oraz 
harmonogram realizacji planu.  

 
Dalej nast“puje ko½cowe uzgodnienie planu z wojewod i ustalenie planu przez rad“ 

gminy jako formalnie obowizujcego dokumentu dla rozwoju zaopatrzenia gminy w ciep»o. 
Bardziej szczegó»owe opisy faz planu podano w dalszych rozdzia»ach. 
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Rys. 12. Metodyka planowania rozwoju i modernizacji gospodarki ciepłem w gminie 
 
 
 
4.10.3. Analiza i ocena stanu istniejcego 
 

Analiza i diagnoza stanu gospodarowania ciep»em w gminie stanowi FAZ’ I w PZC, a 
jej przebieg pokazano na rys. 12. Faza ta ma bardzo istotne znaczenie w procesie planowania, 
bowiem informacje z analizy i diagnozy stanu istniejcego stanowi podstaw“ do tworzenia 
koncepcji planu rozwojowego. Jest opracowywana po okreÑleniu za»oóe½ wst“pnych, 
sformu»owaniu celów i ustaleniu kryteriów ocen. Elementy analizy i oceny stanu istniejcego 
pokazane s na schemacie (rys. 13) w formie opisanych okienek. Niektóre z nich s 
zaznaczone jako informacje skomputeryzowane, co oznacza, óe ta forma by»aby poódana dla 
efektywnoÑci i rzetelnoÑci procesu planowania i óe istnieje oprogramowanie dla bazy danych. 
JeÑli jednak takich moóliwoÑci nie ma, to plan moóe byƒ opracowywany w sposób tradycyjny. 
Elementy zgrupowane s w czterech blokach, a mianowicie: 
< blok danych wejÑciowych - zawierajcy opisany na schemacie zestaw danych 

zebranych jako informacje ïród»owe o obecnym zaopatrywaniu gminy w ciep»o, a 
wi“c odbiorcach ciep»a, ïród»ach ciep»a, charakterystyce zabudowy i przestrzennego 
zagospodarowania gminy. JeÑli dane te by»yby w formie skomputeryzowanej (jak 

FAZA I

FAZA II

FAZA III

FAZA IV

Sprzężenia zwrotne

Zdefiniowanie  celów rozwoju 
i projekt założeń 

modernizacji ZC gminy

Kryteria ocen
Diagnoza, analiza i ocena stanu istnie-
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uzgodnionymi założeniami

Ustalenie PZC przez Radę 
gminy jako obowiazującego 

planu rozwoju

Ramowa Koncepcja osiągnięcia 
celów PZC 
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przewidziano na schemacie), to moóna sporzdziƒ map“ cyfrow stanu istniejcego 
gminy i nanieÑƒ na ni wszystkie dane z diagnozy. Jest to bardzo wygodne i 
efektywne dla analizy; 

 
< blok analiz i ocen, w którym nast“puje przetwarzanie danych wejÑciowych a oceny 

wyników analiz przechodz najpierw do weryfikacji w bloku odniesienia dla ocen, a 
potem formu»owane s jako diagnoza; 

 
< blok odniesienia dla ocen - zawiera za»oóenia wst“pne, cele i kryteria ocen. Tutaj 

wchodz wst“pne oceny stanu istniejcego i s weryfikowane do formy podlegajcej 
ocenom kryterialnym, a nast“pnie zwracane do analizy; 

 
< blok wyników - zawiera ko½cowe wyniki analizy stanowice oceny obecnego stanu 

zaopatrzenia gminy w ciep»o stanowice podstaw“ do tworzenia koncepcji PZC 
gminy. 

 
Bardziej szczegó»owe opisy elementów zgrupowanych w blokach dla danych 

wejÑciowych i wyników analiz i ocen (rys. 13) podano ponióej. 
 
 
BLOK DANYCH WEJÐCIOWYCH: 
 
a. Charakterystyka przestrzennego zagospodarowania gminy 

Zgromadzono tu wszystkie potrzebne informacje o geografii gminy, jej funkcji 
gospodarczo- spo»ecznej, demografii i zagospodarowaniu przestrzennym oraz planach 
rozwojowych. Podana jest teó charakterystyka Ñrodowiska naturalnego i wp»ywu gminy na to 
Ñrodowisko. 
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Rys. 13. Faza I – PZC. Analiza i ocena stanu istniejącego
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b. Dane o zabudowie gminy 
 

Jest to zbiór danych statystycznych o budynkach w gminie, a wi“c ich iloÑci, 
kubaturze, wieku, rodzaju oraz przeznaczeniu. Informacje te s potrzebne do rozpoznania na 
terenie gminy obiektywnego, wynikajcego z charakteru zabudowy, zapotrzebowania na 
ciep»o do ogrzewania pomieszcze½, wyposaóenie w instalacje c.o. i sposób przygotowania 
ciep»ej wody uóytkowej. WielkoÑƒ ta da podstaw“ do ocen przysz»oÑciowych potrzeb ciep»a w 
gminie. Poza tym porównana z rzeczywistym zuóyciem ciep»a da moóliwoÑƒ oceny wielkoÑci 
istniejcego potencja»u oszcz“dnoÑci ciep»a przy ogrzewaniu pomieszcze½. Powinny tu teó 
znaleïƒ si“ informacje o strukturze zabudowy czyli rozmieszczeniu budynków i grupowaniu 
ich w osiedla, wsie, kolonie itp., niezb“dne dla planowania rozmieszczenia ïróde» ciep»a i 
sieci dystrybucyjnych.  
 
c. Baza danych o uóytkownikach ciep»a  

Obejmuje trzy zbiory danych dotyczce: odbiorców indywidualnych, odbiorców sfery 
publicznej i odbiorców przesy»owych. Do bazy danych dla kaódego odbiorcy b“d 
wprowadzane charakterystyki odbiorców ciep»a. Ogrzewanie pomieszcze½ ma w kaódym 
mieÑcie i gminie swoj specyfik“ zaleón od wielkoÑci i charakteru miasta lub gminy. To 
samo dotyczy infrastruktury publicznej a wi“c zuóycia ciep»a dla us»ug, handlu i innych 
potrzeb sfery spo»ecznej. Charakterystyki odbiorców i ïróde» ciep»a oprócz danych 
technicznych (jak np. sprawnoÑci energetycznej) i iloÑciowych powinny zawieraƒ takóe dane 
ekonomiczne, a wi“c koszty i ceny. Przyk»ad bazy danych o odbiorcach ciep»a pokazano w 
aneksie 7. 
 
d. îród»a ciep»a  

Gromadzi si“ tu informacje o wszystkich ïród»ach ciep»a istniejcych na terenie 
gminy. Sposób opisu i charakteryzowania ïróde» ciep»a podano w rozdz. 4.10.6. Baza danych 
o ïród»ach ciep»a ma w PZC podstawowe znaczenie i zebrane w niej informacje powinny 
zawieraƒ pe»ne charakterystyki techniczne i ekonomiczne, a takóe eksploatacyjne, dajce 
pogld na stopie½ wykorzystania mocy poszczególnych ïróde» oraz rozk»ad w czasie 
wielkoÑci produkcji ciep»a, szczególnie z uwzgl“dnieniem sezonowoÑci lato - zima. Waóna 
jest teó ocena stanu technicznego ïróde» ze wzgl“du na nowoczesnoÑƒ technologii i zuóycie 
eksploatacyjne.  
 
BLOK WYNIKÓW: 
 
e. Rozp»yw ciep»a w gminie 

"Rozp»yw ciep»a" zawiera bilans ciep»a od strony podaóowej i popytowej zestawiony 
w oparciu o informacje o odbiorcach i ïród»ach ciep»a. Jest to bilans iloÑciowy dostawy i 
zuóycia ciep»a w gminie, dla wybranych okresów czasu (miesic, kwarta», rok), obejmujcy 
wszystkie ïród»a ciep»a i wysegregowane (wg odpowiednio dobranych zasad podzia»u) grupy 
odbiorców ciep»a. Bilans taki pozwala zorientowaƒ si“ w istniejcych moóliwoÑciach 
pokrycia potrzeb ciep»a na terenie gminy. 
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f. Pozosta»e wyniki diagnozy 
Oprócz bilansu rozp»ywu ciep»a na schemacie (rys. 13) pokazano jeszcze inne zbiory 

wyników diagnozy w formie map, np. map“ uóytkowania ciep»a i g“stoÑci uóytkowania ciep»a 
oraz struktur“ uóytkowanych noÑników ciep»a i na koniec map“ emisji zanieczyszcze½ 
powietrza. S to wszystko informacje analityczne potrzebne do sformu»owania ocen 
ko½cowych w diagnozie i stanowi takóe podstaw“ do tworzenia ramowej koncepcji PZC. 
 
BLOK ANALIZ I OCEN: 
 

W tym bloku dwa nie zaciemnione okienka na schemacie (rys. 13): "Analiza i ocena 
stanu istniejcego" oraz "Diagnoza" zawieraj procedury analiz i ocen informacji o stanie 
istniejcym z baz danych w celu otrzymania ocen ko½cowych. 
 
g. Analiza i ocena stanu istniejcego 

Jest to procedura, w której dokonywane s szczegó»owe i wielostronne analizy na 
podstawie informacji z bloku danych wejÑciowych o istniejcym stanie zaopatrzenia gminy w 
ciep»o. Wyniki analiz przekazywane s do procedury "Diagnoza". Tam s konfrontowane z 
blokiem odniesienia dla ocen w celu porównania ich z za»oóeniami do PZC, celami i 
kryteriami ocen. Rezultatem procedury ma byƒ sformu»owanie ko½cowych ocen stanu 
istniejcego zaopatrzenia gminy w ciep»o w odniesieniu do stanu docelowego po rozwoju i 
modernizacji. 

Wynikiem diagnozy powinny byƒ nast“pujce informacje nieodzowne dla tworzenia 
koncepcji ramowej PZC: 
< wykazanie ewentualnych niedomaga½ obecnego sposobu zaopatrywania gminy w 

ciep»o (brak dopasowania technicznego i ekonomicznego ïróde» i odbiorów) ; 
< ocena sprawnoÑci obecnego sposobu zaopatrywania gminy w ciep»o (nadmierne straty 

w uóytkowaniu. dystrybucji i wytwarzaniu ciep»a); 
< ocena wielkoÑci potencja»u oszcz“dnoÑci ciep»a i kosztów w odniesieniu do 

istniejcych strat a takóe w stosunku do nowoczesnych energooszcz“dnych 
technologii po stronie wytwarzania i uóytkowania ciep»a; 

< ocena problemu ekologii przy obecnym sposobie zaopatrywania gminy w ciep»o, 
wielkoÑci emisji zanieczyszcze½ powietrza atmosferycznego i jej przyczyn. OkreÑlenie 
moóliwych kierunków poprawy (oszcz“dnoÑƒ ciep»a, nowe technologie wytwarzania 
ciep»a, substytucja noÑników ciep»a, oczyszczanie spalin); 

< ocena efektywnoÑci obecnego sposobu zaopatrywania gminy w ciep»o w odniesieniu 
do istniejcej struktury spo»eczno-gospodarczej i urbanistycznej gminy i sugestie 
poprawy w nawizaniu do planów rozwojowych gminy; 

< porównanie istniejcego obecnie sposobu zaopatrywania gminy w ciep»o z podobnymi 
sposobami w innych regionach lub nowoczeÑniejszymi w kraju i za granic oraz 
wnioski wynikajce z takich porówna½.  
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Analiza i diagnoza stanu gospodarowania ciep»em w gminie jest bardzo istotna w procesie 
planowania, bowiem jej wyniki stanowi podstaw“ do tworzenia koncepcji planu rozwojowego. 
Elementy analizy i oceny stanu istniejcego obejmuj cztery bloki, tj.: 

- danych wejÑciowych, 
- analiz i ocen, 
- odniesienia dla ocen, 
- wyników. 

Rezultatem procedury ma byƒ sformu»owanie ko½cowych ocen stanu istniejcego zaopatrzenia 
gminy w ciep»o. 
 
 
 
 
4.10.4. Ramowa koncepcja realizacji za»oóe½ i osigania celów PZC 
 

Koncepcja - jako FAZA II w procesie PZC (rys. 14) - ma zawieraƒ wariant 
rozwizania, który w miar“ optymalny sposób spe»ni za»oóenia oraz pozwoli osigniƒ cele 
rozwoju i modernizacji zaopatrzenia gminy w ciep»o. Zostanie on wybrany spoÑród 
przeanalizowanych innych moóliwych wariantów PZC. Koncepcja, »cznie z diagnoz 
opracowan w Fazie I, ma stanowiƒ projekt za»oóe½ PZC podlegajcy uzgodnieniu z 
wojewod. 

Opracowanie koncepcji nast“puje po wykonaniu diagnozy (Faza I) przy 
wykorzystaniu informacji, ocen i wniosków z tej diagnozy oraz w oparciu o przewidywania 
zmian i rozwoju jaki ma nastpiƒ w przysz»oÑci w otoczeniu i okolicznoÑciach zwizanych z 
zaopatrzeniem gminy w ciep»o. S to na przyk»ad: 
< za»oóenia perspektywicznego programu rozwoju gminy i na tym tle scenariuszowa 

prognoza rozwoju potrzeb ciep»a w gminie; 
< prognozy rozwoju organizacji i funkcjonowania regionalnego rynku ciep»a w 

otoczeniu gminy; 
< za»oóenia do wspó»pracy z ssiednimi gminami w zakresie wspólnych programów 

inwestycyjnych i organizacyjnych; 
< prognozy cen noÑników energii - regionalne, bankowe, rzdowe, Ñwiatowe, jakie 

dotyczy»yby obszaru gminy lub jej ssiedztwa; 
< plany rozwojowe interesujcych gmin“ ïróde» i dostawców ciep»a; 
< informacje o perspektywach rozwojowych regionu administracyjnego, w którym leóy 

gmina w zakresie dotyczcym gminy; 
< informacje o najnowszych energooszcz“dnych i ekologicznych technologiach w 

zakresie zaopatrzenia gminy w ciep»o. 
 

Ilustracj procedury tworzenia koncepcji (FAZA II rys. 14) jest schemat blokowy 
okienek zawierajcych krótk charakterystyk“ prac planistycznych wykonywanych w danym 
okienku jako elemencie procedury np. informacje wejÑciowe dla tworzenia koncepcji to 
okienka "Cele i za»oóenia PZC...", "Prognozy rozwoju gminy i ...inne", "Katalog 
nowoczesnych technologii" oraz oceny wynikajce z diagnozy w okienkach "Strona 
podaóowa - Potencja» wytwarzania ciep»a" i "Strona popytowa - potencja» oszcz“dnoÑci w 
uóytkowaniu ciep»a". Strza»ki dwustronne oznaczaj wymian“ informacji w procesie 
dobierania rozwiza½ np. okienka "Potencja» oszcz“dnoÑci ciep»a" i "Potencja» wytwarzania 
ciep»a" s powizane strza»k wzajemnego wp»ywu, gdyó wzrost potencja»u oszcz“dnoÑci 
ciep»a stanowi moóliwoÑƒ zmniejszenia zdolnoÑci wytwórczej ïróde» ciep»a w przysz»oÑci. 

Elementy informacji wejÑciowych s wprowadzane do okienka "Analizy i oceny" i 
tutaj w wyniku opisanego w okienku przetwarzania powstaj dane i oceny umoóliwiajce 
tworzenie wariantów realizacji za»oóe½ i osigania celów PZC gminy. Dalej nast“puje 
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okienko, w którym takie warianty s tworzone wg opisanych w nim kroków procedury i w 
kolejnym okienku poddawane procesowi wyboru najlepszego wariantu. Ten wybór nast“puje 
w odniesieniu do za»oóe½ PZC oraz celów i kryteriów ocen. Dla wybranego wariantu w 
nast“pnym okienku tworzona jest "Ramowa koncepcja realizacji za»oóe½ i osigni“cia celów 
PZC gminy" b“dca tematem Fazy II PZC. 

Niektóre istotne cechy procedur Fazy II skomentowano ponióej. 
 
a. Katalog nowoczesnych technologii modernizacyjnych 
 

Modernizacja zaopatrzenia gminy w ciep»o polega mi“dzy innymi na wdraóaniu 
nowoczesnych efektywnych ekonomicznie i energooszcz“dnych technologii wytwarzania i 
uóytkowania ciep»a. W PZC potrzebne jest wi“c rozeznanie jakie technologie by»yby 
optymalne do zastosowania dla okreÑlonych przedsi“wzi“ƒ modernizacyjnych. Obecnie jest 
dost“pny bardzo duóy wybór nowoczesnych technologii zwizanych z gospodark ciep»em i 
s to technologie dojrza»e i sprawdzone pod wzgl“dem pewnoÑci osigania oferowanych 
efektów. Informacje o tych technologiach s osigalne poprzez katalogi fabryczne, prospekty 
i inne materia»y informacyjne. Naleóa»oby wi“c w ramach ekspertyz wykonywanych dla PZC 
doprowadziƒ do opracowania listy wybranych z katalogu takich technologii, które mog»yby 
byƒ brane pod uwag“ w zwizku z przewidywanym zakresem modernizacji zaopatrzenia 
gminy w ciep»o. Podstaw do okreÑlenia spektrum technologii by»yby za»oóenia wst“pne i 
cele PZC gminy. 
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Rys. 14. Faza II – PZC. Ramowa Koncepcja realizacji założeń i osiągnięcia celów PZC 
 
 

Na tej liÑcie by»yby wyszczególnione technologie, zarówno dla strony podaóowej jak i 
popytowej, obejmujce ca»y zakres modernizacji zaopatrzenia gminy w ciep»o, ze 
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A n a liz y  i o c e n y  w  p o s z c z e g ó ln y c h  je d n o s tk a c h  b ila n s o w y c h :
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-  k o s z ty  re a liz a c ji i o p ła c a ln o ś ć  z a m ie rz o n y c h  in w e s ty c ji;
-  e fe k ty w n o ś ć  e k o n o m ic z n a , k o s z ty  z a o p a trz e n ia  g m in y  w  c ie p ło ;
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p o s z c z e g ó ln e  s y s te m y  n o ś n ik ó w  e n e rg ii
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szczególnym uwzgl“dnieniem ogrzewania pomieszcze½. Opis technologii w katalogu 
podawa»by sposób jej wdroóenia w okreÑlonych warunkach realizacyjnych z podaniem cech 
nowoczesnoÑci technologii, jej dojrza»oÑci, dost“pnoÑci na rynku, podstawowych wskaïników 
dla okreÑlenia wielkoÑci moóliwych do osigni“cia efektów energetycznych i ekonomicznych 
oraz nak»adów potrzebnych na wdroóenie technologii. 
 

Dla strony podaóowej mog to byƒ np. technologie dotyczce: 
< bezpoÑredniego wytwarzania ciep»a z brykietów bezdymnych; 
< ciep»owni gazowych; 
< elektrociep»owni skojarzonych - w“glowych, ze zgazowaniem w“gla, gazowych i 

gazowo-parowych; 
< energii odpadowej z procesów technologicznych w przemyÑle; 
< energii ze spalania Ñmieci; 
< ciep»a z energii odnawialnej (bioenergia, geotermia, energia s»oneczna, itp.; 
< odsiarczania spalin, zmniejszenia zawartoÑci NOx; 
< odpylania spalin. 

Syntetycznymi wskaïnikami efektywnoÑci wdroóenia mog tu byƒ: 
< sprawnoÑƒ energetyczna w %; 
< koszt wytwarzania lub dostarczania ciep»a w PLN/GJ; 
< okres zwrotu nak»adów inwestycyjnych w latach; 
< wewn“trzna stopa zwrotu nak»adów inwestycyjnych w %. 

Dla strony popytowej mog to np. byƒ technologie dotyczce: 
< zmniejszenia strat ciep»a w budynkach; 
< zmniejszenia strat ciep»a w sieciach ciep»owniczych; 
< zapobiegania nadmiernemu zuóyciu ciep»a przez wprowadzanie automatycznej 

pogodowej regulacji temperatury w sieciach ciep»owniczych i ogrzewanych 
pomieszczeniach; 

< poprawy sprawnoÑci urzdze½ grzejnych bezpoÑredniego ogrzewania a wi“c pieców, 
grzejników gazowych, olejowych i elektrycznych.  
Czstkowymi wskaïnikami efektywnoÑci wdroóenia mog tu byƒ: sprawnoÑƒ 

energetyczna w %; koszt wytwarzania i dostawy ciep»a  w PLN/GJ, koszt uzyskania 
oszcz“dnoÑci ciep»a CCE w PLN/GJ; okres zwrotu nak»adów inwestycyjnych w latach; 
wewn“trzna stopa zwrotu nak»adów inwestycyjnych w % itp. Syntetycznym wskaïnikiem 
efektywnoÑci zapewnienia us»ug grzejnych uóytkownikom ciep»a moóe byƒ koszt 
zapewnienia tej us»ugi (strona podaóowa i popytowa energii) w cyklu óywotnoÑci nowej 
inwestycji, np. w ogrzewaniu pomieszcze½ PLN/m2/rok. 
 
b. Prognoza potrzeb ciep»a a potencja» oszcz“dnoÑci 

Jest to zasadnicze zagadnienie w PZC stanowice o zakresie i kosztach rozwoju 
modernizacji zaopatrzenia gminy w ciep»o. Scharakteryzowana w diagnozie iloÑƒ 
potrzebnego obecnie ciep»a i wielkoÑƒ nadmiernych strat w uóytkowaniu tego ciep»a pozwala 
ustaliƒ wielkoÑƒ istniejcego potencja»u oszcz“dnoÑci energii ze zmniejszenia kosztów us»ugi 
energetycznej w GJ/rok. Znajc równoczeÑnie w jakich procesach uóytkowania i w jakich 
rodzajach noÑników ciep»a ten potencja» istnieje moóna szukaƒ sposobów jego wykorzystania. 
Tutaj potrzebny jest katalog nowoczesnych energooszcz“dnych technologii, wyniki 
przeprowadzonych waóniejszych audytów energetycznych u odbiorców ciep»a, doÑwiadcze½ 
dotychczasowych wdroóe½, z których moóna wybraƒ odpowiednie rozwizania jako 
potencjalne przedsi“wzi“cia modernizacyjne. RównoczeÑnie daje to podstawy do wyceny 
niezb“dnych nak»adów inwestycyjnych na modernizacj“ strony popytowej (uóytkowania 
energii). 

Na tym tle, uwzgl“dniajc wykorzystanie potencja»u oszcz“dnoÑci i znajc za»oóenia 
rozwojowe gminy a takóe majc pogld na stopie½ pewnoÑci przewidywa½ rozwojowych 
gminy, moóna opracowaƒ prognoz“ zapotrzebowania na ciep»o w gminie. Prognoza powinna 
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obejmowaƒ horyzont czasowy do 20 lat, ale rozwój gminy moóe byƒ podzielony na etapy o 
krótszych horyzontach czasowych, np. 5, 10 lat. 

W dalszym cigu procedury potrzebne s prognozy cen paliw i noÑników ciep»a, aby 
moóliwa by»a ocena efektywnoÑci ekonomicznej zmodernizowanego ciep»ownictwa. 
Prognozy cen paliw i energii s obarczone duó niepewnoÑci, s zaleóne od stosowanych 
scenariuszy przewidywanego rozwoju gospodarczego w skali regionalnej, krajowej i 
Ñwiatowej. Aby t“ niepewnoÑƒ zmniejszyƒ, trzeba si“gaƒ po róóne prognozy (np. 
przemys»owe, bankowe, rzdowe krajowe i Ñwiatowe), a nawet po opracowania 
ekspertyzowe. 
 
c. Potencja» wytwarzania ciep»a 

Potencja» wytwarzania ciep»a to inaczej maksymalna zdolnoÑƒ ïróde» do wytwarzania 
i dostarczania ciep»a. Dlatego mówi si“ o stopniu wykorzystania potencja»u wytwarzania do 
pokrycia potrzeb ciep»a i ewentualnych rezerwach lub niedoborach. Potencja» ten jest 
okreÑlany w okienku procedury "Strona podaóowa - potencja» wytwarzania ciep»a", a obecnie 
istniejca wielkoÑƒ potencja»u wytwarzania ciep»a w gminie jest wynikiem diagnozy. Okienko 
"Strona podaóowa - potencja» wytwarzania ciep»a" jest powizane strza»k wzajemnego 
wp»ywu z okienkiem "Strona popytowa - potencja» oszcz“dnoÑci w uóytkowaniu ciep»a". 
Pozwala to oceniƒ w jakim stopniu potencja» wytwarzanie ciep»a jest zdolny pokryƒ obecne i 
przysz»oÑciowe zapotrzebowanie na ciep»o w gminie w warunkach róónego zakresu 
wykorzystania potencja»u oszcz“dnoÑci ciep»a. To z kolei jest uzaleónione od wielkoÑci 
przewidywanych efektów w oszcz“dzaniu ciep»a po stronie uóytkowania - jako rezultatu 
przedsi“wzi“ƒ racjonalizujacych uóytkowania ciep»a. 

Oprócz zdolnoÑci produkcyjnej charakterystyka ïróde» ciep»a w diagnozie zawiera ich 
rodzaje, sprawnoÑƒ, stan techniczny, a takóe koszty wytwarzania ciep»a. Okienko procedury 
"Strona podaóowa..." posiada, podobnie jak okienko "Strona popytowa...", po»czenie strza»k 
wzajemnego wp»ywu z okienkiem "Katalog nowoczesnych technologii moóliwych do 
zastosowania przy modernizacji". 

Pozwala to na porównanie istniejcych ïróde» ciep»a z najnowszymi efektywnymi 
technologiami wytwarzania ciep»a (pkt. "a") i ocen“ wielkoÑci rezerw z tytu»u dokonania ich 
rekonstrukcji i modernizacji. Celem jest poprawa sprawnoÑci energetycznej i efektywnoÑci 
ekonomicznej ïróde» ciep»a oraz zmniejszenie ucióliwoÑci oddzia»ywania na Ñrodowisko 
naturalne. 

W procedurze brane s pod uwag“ ïród»a aktualnie dost“pne i przysz»oÑciowe. 
Aktualnie dost“pne to: 
< wytwarzanie ciep»a w piecach domowych przez spalanie w“gla; 
< wytwarzanie ciep»a u odbiorców indywidualnych przez spalanie gazu ziemnego; 
< wytwarzanie ciep»a u odbiorców indywidualnych z energii elektrycznej; 
< ciep»ownie w“glowe i gazowe; 
< elektrociep»ownie w“glowe przeciwpr“óne; 
< elektrociep»ownie skojarzone w“glowe; 
< ciep»o odpadowe z zasobów lokalnych i odnawialne zasoby energii. 

îród»a przysz»oÑciowe wymienione s w katalogu nowoczesnych technologii 
modernizacyjnych - pkt. "a". 
 
d. Zintegrowane planowanie po najniószych kosztach 

W Fazie II PZC (rys. 14) wiodc jest procedura pokazana w okienku "Analizy i 
oceny", w której skupiaj si“ rezultaty juó omówionych procedur. Tutaj prowadzone s 
wieloaspektowe analizy i oceny zmierzajce do tworzenia wariantów rozwiza½ 
modernizacyjnych dla ramowej koncepcji. S one zestawiane z róónie dobieranych 
przedsi“wzi“ƒ modernizacyjnych po stronie popytowej i podaóowej. Tworzenie wariantów 
odbywa si“ wg zasad zintegrowanego planowania (IRP) i najniószych kosztów (LCP). Polega 
to na porównywaniu efektywnoÑci i op»acalnoÑci inwestycyjnej przedsi“wzi“ƒ po stronie 
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popytowej (oszcz“dzajcych ciep»o - DSM) i podaóowej (dostarczajcych ciep»o - SSM) i 
wyborze do realizacji takich przedsi“wzi“ƒ z obu stron, które przy najmniejszej sumie 
nak»adów inwestycyjnych zapewni pe»ne pokrycie zapotrzebowania na ciep»o w gminie czyli 
osigni“cie celów PZC. 

S»uó temu odr“bne procedury (okienko "Analizy i oceny") obejmujce analizy i 
oceny efektywnoÑci energetycznej, ekonomicznej, op»acalnoÑci inwestycyjnej i poprawy 
ekologicznej przedsi“wzi“ƒ wybranych po stronie popytowej i podaóowej. Nast“pnie w 
okienku "Tworzenie wariantów..." zestawiane s warianty modernizacji zaopatrzenia gminy 
w ciep»o przy róónych konfiguracjach tych przedsi“wzi“ƒ. Wyznaczane s teó efekty i koszty 
kaódego wariantu. Tak przygotowane warianty wprowadzane s do kolejnej procedury Fazy 
II PZC (rys. 14): "Analiza techniczno-ekonomiczna wariantów i optymalizacja". Tam, w 
procesie optymalizacji ze wzgl“du na najniósze koszty wdraóania i eksploatacji (LCP), 
nast“puje uszeregowanie wariantów.  

Istot“ optymalizacji w prosty sposób ilustruje wykres na rys. 15. Pokazuje on zasad“ 
konkurencyjnoÑci mi“dzy przedsi“wzi“ciami modernizacyjnymi po stronie popytowej (DSM) 
i podaóowej (SSM). Roczny przewidywany przyrost zapotrzebowania na ciep»o moóe byƒ 
pokryty albo przez wzrost dostawy ciep»a przy kosztach dostawy KWC wg krzywej SSM, 
albo przez wykorzystanie potencja»u oszcz“dnoÑci przy kosztach uzyskania oszcz“dnoÑci 
CCE wg krzywej DSM. 

 
Rys. 15. Konkurencyjność przedsięwzięć DSM i SSM – planowanie po najniższych 
kosztach usługi energetycznej 
 
 

Punkt krytyczny konkurencyjnoÑci znajduje si“ na przeci“ciu si“ krzywych. Od tego 
punktu pokrywanie wzrostu zapotrzebowania na ciep»o przez korzystanie z oszcz“dnoÑci 
ciep»a jest mniej korzystne od dostawy.  

Koszt
w PLN/GJ DSM - strona popytowa

SSM - strona podażowa

SSM + DSM

minimalny koszt
zapewnienia
usługi
energetycznej

Zapotrzebowanie na ciepło [GJ/rok]
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e. Opracowanie Ramowej Koncepcji PZC 
Procedura przedstawiona jako okienko "Ramowa Koncepcja..." przewiduje 

przeprowadzenie wielokryterialnej analizy techniczno-ekonomicznej i oceny wybranego 
wariantu realizacji PZC oraz charakterystyk“ wariantu w odniesieniu do spe»niania za»oóe½ i 
osigania celów PZC (rozdz. 4.10.2). Stopie½ osigni“cia celu jest okreÑlany iloÑciowo lub 
jakoÑciowo, wg przyj“tych kryteriów ocen, w zaleónoÑci od rodzaju celu. Po dokonaniu tej 
oceny opracowuje si“ ko½cow, prezentacyjn form“ "Ramowej koncepcji" realizacji i 
osigni“cia celów PZC w gminie. Zawiera ona za»oóenia wst“pne, cele, ocen“ stopnia 
osigni“cia celów wg koncepcji, ocen“ efektywnoÑci ekonomicznej i ekologicznej. Dalej 
nast“puje opis koncepcji rozwiza½ modernizacyjnych z podaniem nak»adów inwestycyjnych, 
efektów energetycznych, ekologicznych i ekonomicznych i ocen op»acalnoÑci inwestycji. 

 

Koncepcj“ realizacji za»oóe½ i osigania celów PZC opracowuje si“ w oparciu o informacje, 
oceny i wnioski z diagnozy opracowanej w Fazie I przy jednoczesnym uwzgl“dnieniu 
przewidywanych zmian i przysz»ego rozwoju. 
Procedura opracowywania optymalnej koncepcji PZC przewiduje przeprowadzenie 
wielokryterialnej analizy techniczno-ekonomicznej I oceny wybranego wariantu realizacji PZC. 
 
 
 
4.10.5. Wybór priorytetowych, krótko- i Ñrednioterminowych przedsi“wzi“ƒ 
 

Opracowana w FAZIE II "Optymalna koncepcja realizacji PZC" po uzgodnieniu z 
wojewod staje si“ wiócymi za»oóeniami dla dalszych prac nad PZC gminy. Dalsze fazy 
PZC maj doprowadziƒ do stworzenia d»ugofalowego planu rozwoju i modernizacji 
zaopatrzenia gminy w ciep»o. Plan ten b“dzie mia» horyzont czasowy realizacji rz“du 20 lat, 
wi“c uzasadnione jest wyodr“bnienie w nim krótszych, 5- lub 10- letnich etapów, w których 
znajd si“ priorytetowe (technika, ekonomia, ekologia) zamierzenia. 

Temu celowi ma s»uóyƒ opracowanie w oparciu o "Ramow koncepcj“ realizacji PZC" 
propozycji krótkoterminowych przedsi“wzi“ƒ o wysokim priorytecie realizacji. Opracowanie 
to stanowi odr“bn FAZ’ III w PZC. Przedstawiono j na rys. 16. 
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Rys. 16. Faza III – Krótko- i średnioterminowe przedsięwzięcia priorytetowe. 
 
 

Jak juó wspomniano, baz dla dokonania wyboru priorytetowych krótkoterminowych 
przedsi“wzi“ƒ modernizacyjnych s analizy i oceny zawarte w FAZIE II PZC. Tam istniej 
informacje o zakresie, funkcji, efektywnoÑci i kosztach dla kaódego przedsi“wzi“cia 
pozwalajce oceniƒ stopie½ jego waónoÑci w osiganiu celów PZC. Na podstawie tych 
informacji moóna ustalaƒ priorytety przedsi“wzi“ƒ i okresy czasu potrzebne dla ich realizacji. 
Wyodr“bnienie priorytetowych przedsi“wzi“ƒ modernizacyjnych pozwala na specjalne 
uwzgl“dnienie ich w planie d»ugofalowym, co zwi“kszy skutecznoÑƒ i efektywnoÑƒ planu. 
 
 
4.10.6. D»ugofalowy PZC w gminie i program realizacji 
 

Faza II procesu PZC gminy ko½czy si“ opracowaniem ramowej koncepcji rozwoju i 
modernizacji zaopatrzenia gminy w ciep»o dajcego w okreÑlonych warunkach najlepsz 
realizacj“ celów PZC. Faza III natomiast doprowadza do stworzenia propozycji zbioru 
przedsi“wzi“ƒ o wysokim priorytecie przynoszcych szybkie i wysokie efekty gospodarcze. 
Faza IV procesu PZC jest konsekwentnym nast“pstwem Fazy II i III i zawiera "Docelowy 
d»ugoterminowy plan rozwoju i modernizacji zaopatrzenia gminy w ciep»o" o charakterze 
strategiczno-wdroóeniowym (rys.17). W tej Fazie PZC przedsi“wzi“cia zawarte w ramowej 
koncepcji rozwoju (Faza II i III) b“d poddane ponownej szczegó»owej analizie techniczno-
ekonomicznej oraz analizie wraóliwoÑci na róóne scenariusze warunków jakie mog zaistnieƒ 
w trakcie realizacji PZC. Ma to na celu zmniejszanie niepewnoÑci przewidywa½ odnoÑnie 
zaopatrzenia gminy w ciep»o, która jest zwizana z prawdopodobie½stwem zaistnienia 
nieznanych sytuacji w rozwoju gminy i jej otoczenia. Jest to istotne dla ustalenia 
d»ugofalowej strategii decyzyjnej wdraóania PZC na obszarze gminy z uwzgl“dnieniem 
lokalnych i ponadlokalnych warunków stymulacyjnych i ograniczajcych.Takiemu podejÑciu 
do FAZY IV tworzenia PZC ma s»uóyƒ procedura pokazana na rys. 17, której elementy 
omówiono ponióej. 
 

Propozycje krótko- i średnioterminowych 
przedsięwzięć priorytetowych

FAZA II - Ramowa koncepcja osiągnięcia celów 
PZC gminy

Zestawienie i analiza przedsięwzięć realizacji 
ramowej koncepcji dla wytypowania krótko-
terminowych przedsięwzięć priorytetowych



 82

a. Warunki stymulujce, ograniczajce wdraóanie PZC i ich wp»yw na strategi“ 
realizacji zawarte s w okienku wst“pnej procedury Fazy IV (rys.17) obok okienka 
uzgodnionej z wojewod "Optymalnej Koncepcji Realizacji PZC". O sukcesie lub 
niepowodzeniu w realizacji PZC gminy b“d stanowi»y nie tylko sprawy zwizane z technik, 
ekonomi, finansami i organizacj, ale takóe sytuacje ogólnogospodarcze, spo»eczno-
polityczne oraz stan prawno-administracyjny. S to czynniki dzia»ajce na obszarze gminy i 
poza jej obszarem, które b“d mia»y istotne znaczenie dla wyboru strategii wdraóania planu, a 
wi“c zakresu, sposobu, formy i czasu realizacji planu. Mog one dzia»aƒ ograniczajco lub 
stymulujco na zamierzenia zwizane z planem. I tak np.: 
< ograniczajco mog dzia»aƒ wysokie nak»ady inwestycyjne przy braku w»asnych 

kapita»ów w gminie i równoczesnych trudnoÑciach w uzyskaniu dotacji lub 
niskooprocentowanych kredytów, wysokie ceny ciep»a przy niskim Ñrednim 
standardzie óycia mieszka½ców, nie uregulowane stosunki w»asnoÑciowe w obszarach, 
w których ma byƒ zainwestowany obcy kapita», nieokreÑlonoÑƒ funkcjonowania 
lokalnego rynku ciep»a itp.; 

< stymulujco moóe dzia»aƒ obnióka kosztów zaopatrywania gminy w ciep»o, 
op»acalnoÑƒ inwestycji modernizacyjnych, moóliwoÑƒ uzyskania duóych efektów 
ekonomicznych a takóe ekologicznych, zgodnych z planami wojewódzkimi lub 
krajowymi, co moóe zapewniƒ centralne dotacje lub kredyty, poprawa warunków 
zdrowotnych i komfortu óycia mieszka½ców, zgodnoÑƒ planu z planami rozwojowymi 
gminy itp.  
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Rys. 17. Faza IV – PZC. Docelowy długofalowy plan rozwoju i modernizacji. 
 

FAZA IV

Uzgodniona z wojewodą 
ramowa koncepcja  

osiągnięcia celów PZC 

Warunki stymulujące i ogra-
niczające oraz metody obli-
czeniowe dla analizy wrażli-

wości

Analiza wrażliwości i oceny 
rozwiązań techniczno-orga-
nizacyjnych PZC ze względu na:
- efekty ekonomiczne;
- efekty ekologiczne;
- warunki realizacyjne;
- warunki niepewności

Optymalizacja i weryfikacja rozwiązań na podstawie wyników analizy 
wrażliwości - ustalenie zakresu realizacji PZC gminy

Określenie  długoterminowych przedsięwzięć PZC gminy z 
uwzględnieniem krótko- i średnioterminowych przedsięwzięć

priorytetowych

Sporządzenie długoterminowego programu i harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji PZC gminy wraz z planem finansowania 

inwestycji

Długofalowy plan rozwoju i modernizacji zaopatrzenia gminy w 
ciepło i program realizacji. Raport końcowy

Potwierdzenie przez wojewodę zgodności 
planu z uzgodnionymi założeniami

Ustalenie planu zopatrzenia gminy w ciepło 
przez Radę Gminy

Rozwiązania techniczne i or-
ganizacyjne  realizacji ramo-
wej koncepcji PZC gminy oraz 
związane z tym  przed-
sięwzięcia inwestycyjne 

Test korzyści/straty uczestników lokalnego rynku ciepła
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W kaódej gminie sytuacja w ograniczeniach i stymulacji wdraóania planu b“dzie inna i 
dlatego musi byƒ okreÑlana indywidualnie. Jednolita moóe natomiast byƒ metoda podejÑcia do 
rozeznawania wp»ywu tej sytuacji na rodzaj i zakres podejmowanych decyzji. Dlatego w 
procedurze przewidziano stosowanie odpowiednio zinstrumentowanych metod przetwarzania 
informacji umoóliwiajcych optymalizacj“ procesu decyzyjnego w warunkach ogranicze½ i 
stymulacji dzia»a½. 
 
b. Analiza wraóliwoÑci rozwiza½ techniczno-organizacyjnych na podstawie optymalnej 
koncepcji realizacji PZC - wraóliwoÑci na zmiennoÑƒ warunków realizacyjnych - jest 
okienkiem nast“pnego elementu procedury Fazy IV. Analiz“ przeprowadza si“, by zbadaƒ jak 
moóe zmieniƒ si“ stopie½ osigania celów podstawowych PZC, jeÑli zmieni si“ podstawowe 
dane za»oóe½ i uwarunkowania majce na to wp»yw. Chodzi tu g»ównie o uwarunkowania, 
które w procesie PZC charakteryzowa»y si“ duó niepewnoÑci (pkt. a). Mog to byƒ np. 
prognozowane ceny ciep»a i energii, stopa dyskonta w rachunku ekonomicznym lub inne 
parametry ekonomiczne przyj“te w analizach kosztowych, przewidywane spo»eczno-
gospodarcze kierunki rozwoju gminy, zapotrzebowanie na ciep»o itp. Dlatego istotne dla 
okienka analizy wraóliwoÑci jest powizanie strza»k wzajemnego wp»ywu z okienkiem 
warunków stymulujcych i ograniczajcych. 
 
c. Optymalizacja i weryfikacja rozwiza½ PZC na podstawie wyników analizy 
wraóliwoÑci - ustalenie zakresu realizacji PZC. Jest to okienko procedury s»uócej tworzeniu 
strategii realizacyjnej i podejmowania decyzji. Ma ono powizania strza»kami wzajemnych 
wp»ywów z okienkami optymalnej koncepcji PZC i analizy wraóliwoÑci oraz z okienkiem 
warunków stymulujcych i ograniczajcych. A wi“c znajd si“ tu wszystkie informacje 
potrzebne do formu»owania decyzji, które powinny zapewniƒ efektywn, pewn i 
bezkolizyjn realizacj“ ca»oÑci PZC. Daje to moóliwoÑƒ opracowania najodpowiedniej 
skonstruowanego d»ugoletniego programu realizacyjnego PZC. 

Rozwaóane w tym elemencie procedury dzia»ania i ich rezultaty dotycz realizacji 
ca»oÑci PZC czyli ca»kowitego wykonania zaplanowanego rozwoju i modernizacji 
zaopatrzenia gminy w ciep»o. S tu wi“c brane pod uwag“ ca»kowite spodziewane efekty 
energetyczne, ekologiczne, gospodarcze, spo»eczne, poniesione nak»ady i op»acalnoÑƒ 
inwestycyjna zamierzenia. To wszystko odnoszone jest do za»oóonych celów podstawowych. 

Ujawnione w trakcie tworzenia d»ugoletniego programu realizacyjnego trudnoÑci w 
podj“ciu racjonalnych decyzji mog byƒ, zgodnie ze strza»k wzajemnego wp»ywu 
wprowadzone do ramowej koncepcji modernizacyjnej PZC w celu skoordynowania 
potrzebnych zmian. 
 
d. Test korzyÑci/straty uczestników procesu inwestycyjnego ma na celu iloÑciowe 
okreÑlenie korzyÑci i kosztów jakie wystpi w zwizku z rozwojem i modernizacj 
zaopatrzenia gminy w ciep»o i uzyskiwaniu oszcz“dnoÑci ciep»a po stronie uóytkownika 
(popytowej). Urzdzenia przynoszce oszcz“dnoÑƒ ciep»a zwykle nie b“d w»asnoÑci 
dostawców ciep»a, lecz konsumentów. Ca»kowite koszty i korzyÑci w programach 
racjonalizacji uóytkowania ciep»a b“d si“ wi“c rozk»adaƒ w róóny sposób i mog byƒ 
oceniane z punktu widzenia czterech najistotniejszych uczestników programów:  
< uóytkownikow ciep»a uczestniczcych w programie; 
< uóytkownikow ciep»a nie uczestniczcych w programie;  
< producentów i dostawców ciep»a, energii elektrycznej i gazu; 
< wszystkich mieszka½ców gminy; 
< innych gmin o ile skutki PZC ich dotycz. 

Wyniki testu pozwol na ocen“ perspektyw ekonomicznych wszystkich 
zainteresowanych w PZC i ewentualnych kosztów spo»ecznych. 
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e. D»ugo-, Ñrednio- i krótkoterminowe przedsi“wzi“cia modernizacyjne s okreÑlane i 
zestawiane jako rezultat programu realizacyjnego wypracowanego w punkcie 4.10.6c. 
Powstaje zbiorcza charakterystyka wszystkich przedsi“wzi“ƒ PZC, w tym Ñrednio- i 
krótkoterminowych przedsi“wzi“ƒ priorytetowych do»czonych z FAZY III. Wyodr“bnienie 
w osobnym elemencie (okienku) procedury FAZY IV zagadnie½ dotyczcych wszystkich 
przedsi“wzi“ƒ jest poóyteczne ze wzgl“du na wyst“pujc potrzeb“ opracowywania 
czstkowych programów realizacji niektórych przedsi“wzi“ƒ. Wymagaj one czasem 
przygotowa½ ze znacznym wyprzedzeniem (zapewnienie dostaw i finansowania, robót 
przygotowawczych itp.).  
 
f. D»ugoterminowy program rzeczowo-finansowy i harmonogram jego realizacji to 
element (okienko) procedury FAZY IV, w którym dokonywany jest rozk»ad w czasie 
wszystkich dzia»a½ i ich rezultatów w odniesieniu do PZC. Dotyczy to przewidywanych prac 
organizacyjnych, wykonawczych, ponoszonych nak»adów finansowych i kosztów, 
uzyskiwanych efektów energetycznych, ekonomicznych, ekologicznych i innych. W ten 
sposób powstanie d»ugoterminowy rzeczowo-finansowy program realizacji PZC. Program jest 
podstawowym dokumentem organizacyjnym i decyzyjnym przy realizacji PZC. Jest on 
ilustracj pe»nej treÑci PZC, gdyó zawiera wszystkie podstawowe informacje, a wi“c np. co 
jest do wykonania, co trzeba zrobiƒ, aby to moóna by»o wykonaƒ (np. prace przygotowawcze 
dostawy), jakimi si»ami i Ñrodkami trzeba to wykonaƒ, kto to ma wykonaƒ, ile to b“dzie 
kosztowa»o, kiedy to ma byƒ zrobione, co b“dzie efektem wykonania zadania. Na podstawie 
programu prowadzi si“ monitorowanie realizacji planu, podejmuje decyzje koordynujce lub 
weryfikujce w tym zakresie. 

Dla tak duóego zamierzenia jak PZC gminy program nie moóe obejmowaƒ wszystkich 
szczegó»ów realizacyjnych dla poszczególnych zada½ jednostkowych w PZC. Jest on 
programem dyrektywnym dla zada½ podstawowych. 
 
g. D»ugofalowy PZC - raport ko½cowy jest informacj zbiorcz o ca»oÑci PZC. W trakcie 
realizacji PZC s»uóy on do konsultacji, uzyskiwania opinii i ocen oraz uzgodnie½ w zakresie 
koordynacji z innymi planami. Rownieó w procesie decyzyjnym s»uóy do uzyskiwania 
potrzebnych uzgodnie½, opinii i zatwierdze½, a takóe do wszelkich wystpie½ o 
wspó»uczestnictwo w inwestycjach, finansowanie, kredyty, dotacje finansowe, ulgi p»atnicze 
itp. Dlatego teó musi zawieraƒ wszystkie niezb“dne informacje. I tak np. ogólny uk»ad raportu 
moóe byƒ nast“pujcy: 
< okreÑlenie przedmiotu planu, a wi“c podstawowej idei PZC (o co chodzi ?); 
< przedstawienie podstawowych celów PZC (co ma byƒ osigni“te ?); 
< opis niedomaga½ stanu istniejcego (po co to ma byƒ robione ?); 
< podstawowa ocena stanu istniejcego, okreÑlenie istniejcego potencja»u oszcz“dnoÑci 

ciep»a i moóliwoÑci poprawy ekologicznej (w jakich warunkach to ma byƒ robione ?); 
< g»ówne cechy rozwizania zamierzonej w PZC modernizacji (jak to ma byƒ 

zrobione?); 
< warunki realizacji (czy to da si“ zrobiƒ ?); 
< terminy realizacji (kiedy to da si“ zrobiƒ ?); 
< efektywnoÑƒ (kompleksowa) zamierzonego w PZC rozwizania (co to da ?); 
< nak»ady potrzebne na realizacj“ PZC (ile to b“dzie kosztowaƒ ?); 
< op»acalnoÑƒ planowanych w PZC inwestycji (czy to si“ op»aci ?); 
< ocena korzyÑci i strat (kto na tym zyska a kto straci i w jakiej skali ?); 
< ocena decyzyjna (czy warto to robiƒ i dlaczego ?). 
 
W Fazie IV opracowuje si“ "Docelowy d»ugoterminowy plan rozwoju i modernizacji 
zaopatrzenia gminy w ciep»o". Dokument ten ma charakter strategiczno-wdroóeniowy. W tej 
formie PZC przedsi“wzi“cia zawarte w ramowej koncepcji rozwoju (Faza II i III) b“d 
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poddane ponownej szczegó»owej analizie techniczno-ekonomicznej oraz analizie wraóliwoÑci 
na róóne scenariusze warunków, jakie mog zaistnieƒ w trakcie realizacji PZC. 
 
 
 
4.10.7. Instrumentalizacja PZC 
 

Juó od d»uószego czasu w wielu krajach uczestniczcych w programie dotyczcym 
lokalnego planowania, realizowanym przez IEA, powszechnie stosuje si“ oprogramowanie 
komputerowe jako instrumentalizacj“ PZC. Jednak ostatnio pojawiaj si“ wysoko 
wyspecjalizowane oprogramowania przystosowane jako narz“dzia do przetwarzania 
informacji w wskotematycznych dziedzinach planowania rozwoju PZC. Przyk»adem moóe tu 
byƒ GIS (Geographical Information System), pozwalajcy na sporzdzanie cyfrowych map 
alokacji terenowej róónych parametrów (w tym ekologicznych i energetycznych, np. g“stoÑci 
mocy lub zanieczyszcze½ powietrza).  

W przedstawionej tu propozycji metodyki PZC uwzgl“dniono przetwarzanie 
komputerowe, poniewaó w obecnym stanie zaawansowania sposobów opracowywania PZC 
jest ono niezb“dne, a równoczeÑnie istnieje moóliwoÑƒ jego pozyskania z krajów, które je 
stosuj. W istniejcej obecnie dost“pnej instrumentacji komputerowej moóna wyróóniƒ pewne 
kategorie oprogramowania, a mianowicie:  
 
a. Oprogramowanie dla przedsi“wzi“ƒ energetycznych : 
< przetwarzanie dla pojedynczych elementów systemów energetycznych (np. uk»ady 

skojarzone, pompy ciep»a, kolektory s»oneczne itp.) w odniesieniu do okreÑlonych 
celów; 

< przetwarzanie danych i optymalizacja »a½cuchów przetwarzania energii od granicy 
gminy do zuóycia ko½cowego; 

< przetwarzanie danych w celu wzajemnego porównywania róónych rodzajów ïróde» 
ciep»a w ciep»ownictwie; 

< kompleksowe modele dla równoleg»ej optymalizacji przedsi“wzi“ƒ modernizacyjnych 
po stronie zasilania i uóytkowania ciep»a (zintegrowane planowanie). 

 
b. Oprogramowanie wspomagajce w innych dziedzinach : 
< mapy cyfrowe dla geograficznej prezentacji alokacji przetwarzanych wielkoÑci; 
< przetwarzanie danych ekologicznych; 
< przetwarzanie specjalistycznych baz danych (np. statystyki budynków, uóytkowników 

ciep»a, referencyjne dane testowe dla porówna½ itp.); 
< analizy i oceny efektywnoÑci ekonomicznej i ekologicznej róónych przedsi“wzi“ƒ; 
< dla planowania urbanistycznego (np. cyfrowe mapy katastralne); 
< dla graficznej prezentacji wyników PZC. 
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5. JEST PLAN ZAOPATRZENIA W CIEPºO - CO DALEJ 
 
5.1. Pierwsze kroki w realizacji planu zaopatrzenia w ciep»o 
 

W ko½cu plan zaopatrzenia w ciep»o na obszarze gminy zosta» uzgodniony, uchwalony 
przez rad“ gminy i sta» si“ dokumentem lokalnego prawa okreÑlajcego modernizacj“ i 
rozwój systemów zaopatrzenia w ciep»o. PZC posiada harmonogram realizacji, który okreÑla 
co i kto oraz w jakim czasie ma zrobiƒ. Gmina wyst“puje w fazie realizacji planu jako: 
- bezpoÑredni inwestor w inwestycjach w»asnych (np. uzbrojenie terenów pod nowe 

budownictwo, termorenowacja budynków komunalnych i uóytecznoÑci publicznej, 
rozbudowa systemów sieciowych, jeóeli jest wspó»inwestorem lub przyspiesza realizacj“ 
programów ekologicznych - likwidacja niskiej emisji itp.), 

- koordynator w modernizacji i rozwoju lokalnej gospodarki energetycznej w stosunku do 
podmiotów rynku ciep»a na obszarze gminy. 

 
Gmina musi byƒ do tej roli przygotowana przez okreÑlenie kto instytucjonalnie i 

osobowo jest odpowiedzialny za realizacj“ planu zaopatrzenia w ciep»o oraz koordynacj“ 
innych planów rozwojowych jej gospodarki energetycznej.  

Problematyka PZC nak»ada si“ na dzia»alnoÑƒ wielu komórek organizacyjnych urz“du 
gminy, std istotne s: wewn“trzna koordynacja i okreÑlenie przejrzystych i Ñcis»ych 
kompetencji oraz odpowiedzialnoÑci. Kaóda gmina ma swoj specyfik“ i historycznie 
ukszta»towane struktury zarzdzania. Waóne jest jednak, by odpowiedzialnoÑƒ za zarzdzanie 
gospodark energetyczn w gminie by»a na»oóona na jednego z cz»onków zarzdu gminy a 
funkcj“ »cznikow mi“dzy komórkami organizacyjnymi gminy spe»nia» koordynator 
(doradca, pe»nomocnik itp.) gospodarki energetycznej podlega»y temu cz»onkowi zarzdu. 
 

Przyst“pujc do realizacji PZC naleóy wyznaczyƒ bdï zorganizowaƒ: 
- krytyczne fazy realizacji PZC, 
- sposoby monitorowania realizacji PZC, 
- zasady roboczej koordynacji przedsi“wzi“ƒ ca»ej gospodarki energetycznej gminy, 
- zasady komunikowania si“ ze spo»ecze½stwem, 
- sposoby informowania zarzdu gminy o realizacji planu, zagroóeniach i potrzebach 

podejmowania znaczcych decyzji w gminie, 
- okresowy system raportowania organów gminy: zarzdu rady gminy o post“pach w 

realizacji PZC.  
 
1. Plan zaopatrzenia w ciep»o jest dokumentem ukazujcym, co naleóy zrobiƒ w gminie; 

jego skutkiem jest w»aÑciwa i zgodna z planem realizacja ustalonych zada½. 
2. OdpowiedzialnoÑƒ za realizacj“ planu w gminie musi byƒ ÑciÑle okreÑlona, a kompetencje 

osób wyznaczonych do realizacji planu wyraïne i dostateczne dla podejmowania 
skutecznych decyzji. 

3. Gmina realizuje plan nie tylko w zakresie w»asnych dzia»a½ i inwestycji. Musi teó znaleïƒ 
sposoby koordynacji wszystkich przedsi“wzi“ƒ w zakresie zaopatrzenia w ciep»o na jej 
obszarze. 
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5.2. Jak monitorowaƒ realizacj“ planu zaopatrzenia w ciep»o 
 

Plan zosta» opracowany dlatego, by spe»niƒ za»oóone cele w zakresie: 
- bezpiecze½stwa zaopatrzenia w ciep»o w gminie, 
- spe»nienia oczekiwanego poziomu us»ug zaopatrzenia w ciep»o (ogrzewanie, ciep»a woda, 

ciep»o procesowe) po moóliwie najniószych kosztach, 
- ochrony Ñrodowiska, 
które maj byƒ osigni“te przez realizacj“ przedsi“wzi“ƒ okreÑlonych w planie.  

Istniej dwa, »czne sposoby monitorowania/Ñledzenia realizacji planu, tj; 
- monitorowanie post“pu w realizacji przedsi“wzi“ƒ planu (zakres, czas, koszty, efekty 

itp.),  
- monitorowanie realizacji celów mierzonymi kryteriami, jak w tabeli celów i kryteriów, 

mi“dzy innymi: 
- dyspozycyjnoÑƒ i awaryjnoÑƒ, 
- kszta»towanie si“ cen i taryf na noÑniki energii, 
- koszty energii/ ciep»a w budóecie instytucji publicznych i gospodarstwach 
domowych, 

- wielkoÑƒ emisji i imisji zanieczyszcze½ z energetyki. 
 

Obowizek monitorowania winien byƒ przypisany tej samej osobie w gminie, która 
jest odpowiedzialna za przygotowanie, realizacj“ i koordynacj“ PZC. Wyniki monitorowania 
s podstaw do podejmowania bieócych decyzji w zarzdzaniu gospodark energetyczn 
gminy i okresowej weryfikacji PZC. CzynnoÑƒ monitorowania moóe byƒ cz“Ñci systemu 
informacyjnego i jego bazy danych, tworzonego na potrzeby zarzdzania gospodark 
energetyczn gminy. 
 
1. Monitorowanie realizacji planu moóna prowadziƒ przez Ñledzenie post“pu realizacji 

przedsi“wzi“ƒ planu zaopatrzenia w ciep»o i skutki tej realizacji, tj. osigania za»oóonych 
celów gospodarki ciep»em w gminie. 

2. DoÑwiadczenia z realizacji (sukcesy i b»“dy) dadz moóliwoÑƒ korygowania bieócych 
decyzji, weryfikacji istniejcych planów oraz przygotowania nast“pnych planów. 

 
 
 
5.3. Jak i kiedy weryfikowaƒ plan zaopatrzenia w ciep»o 
 

W planowaniu zaopatrzenia w ciep»o na obszarze gminy moóna wyróóniƒ dwa 
procesy: 
- okresowych zmian w istniejcym i obowiazujacym PZC, 
- przygotowania kolejnych, nowych wersji PZC. 
 

W pierwszym procesie, tj. weryfikacji PZC, chodzi o dokonywanie bieócych korekt i 
zmian mieszczcych si“ w ramach swobody dokonanych uzgodnie½ z wojewod i ustale½ 
rady gminy. W planie uchwalonym przez rad“ gminy winny byƒ przedstawione kompetencje 
zarzdu gminy co do zakresu moóliwych zmian. Zmiany te winny byƒ przedstawione na 
corocznej sesji rady gminy poÑwi“conej w ca»oÑci lub w cz“Ñci realizacji PZC. Jeóeli zakres 
zmian wykracza poza wyznaczone kompetencje zarzdu gminy, a nie wykracza poza zakres 
uzgodnie½ z wojewod, to zatwierdzenie takich zmian dokonuje si“ w formie uchwa»y rady 
gminy. Jeóeli istnieje potrzeba gruntownej zmiany PZC, to naleóy przygotowaƒ nowy plan 
przechodzc przez wszystkie procedury przedstawione w rozdz.. 4 poradnika. 

Niezaleónie od tego, czy istnieje potrzeba weryfikacji PZC, czy teó nie, kolejn wersj“ 
zaktualizowanego lub nowego PZC (wszystkie procedury rozdz. 4 poradnika) winno si“ 
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sporzdzaƒ nie rzadziej nió co 5 lat. Celowe jest dostosowanie cyklów przygotowa½ planu 
zagospodarowania przestrzennego i planu zaopatrzenia w ciep»o na obszarze gminy w jednym 
czasie, by moóna je uchwaliƒ w gminie równoczeÑnie. B“dzie to znaczcy organizacyjnie i 
merytorycznie krok w kierunku zintegrowania zarówno planów gminy jak i przedsi“biorstw 
energetycznych dzia»ajcych na jej obszarze. 
 

Weryfikujc istniejce lub opracowujc nowe plany zaopatrzenia w ciep»o naleóy liczyƒ si“ z : 
- korekt PZC przez zarzd gminy i informacj rady gminy, 
- weryfikacj PZC przez uchwa»“ rady gminy, 
- opracowaniem nowego PZC, jeóeli istnieje gruntowana potrzeba zmian 

istniejcego planu, 
- opracowaniem kolejnej wersji PZC nie rzadziej nió co 5 lat. 

Podj“cie dzia»a½ przez gmin“, zaleóy to kompetencji zarzdu, potrzeb i zakresu zmian PZC. 
 
 
 
 
6. KILKA UWAG KO¼COWYCH DLA KORZYSTAJCYCH Z PORADNIKA 
 

Poradnik zosta» opracowany w warunkach, kiedy nowe prawo energetyczne dopiero 
powsta»o, natomiast nie wydano jeszcze rozporzdze½ wykonawczych do Ustawy. Prawo 
energetyczne stwarza jedynie warunki prawne dla funkcjonowania rynku energii, natomiast 
poradnik wybiega wprzód, by planowanie zaopatrzenia w ciep»o uwzgl“dnia»o otoczenie 
konkurencyjnego rynku energii. Niewiele jest doÑwiadcze½ w Ñwiecie, jak funkcjonowaƒ 
b“dzie miejska/gminna gospodarka energetyczna w warunkach w pe»ni zderegulowanego i 
konkurencyjnego rynku energii. Poradnik zosta» napisany w oparciu o w»asne doÑwiadczenia 
autorów, jak równieó prawdopodobnej wizji przysz»oÑci. Dlatego teó autorzy poradnika 
kieruj do korzystajcych z niego kilka uwag ko½cowych: 
 
1. Poradnik doradza gminom jak wywizaƒ si“ z obowizku wynikajcego z Ustawy Prawo 

energetyczne w zakresie przygotowania planu zaopatrzenia w ciep»o na obszarze gminy. 
2. Poradnik adresowany jest przede wszystkim do tych gmin, które chc byƒ prawdziwym 

gospodarzem ciep»a i reprezentowaƒ interes zarówno wytwórców, jak i odbiorców ciep»a. 
Std nacisk na inwestycje zrównowaóone po stronie wytwarzania i uóytkowania ciep»a.  

3. Poradnik ma stanowiƒ pomoc, a nie obowizujcy schemat post“powania. Od gminy 
zaleóy, w jakim stopniu z niego skorzysta. 

4. Posiadanie planu zaopatrzenia w ciep»o to obowizek prawny, ale to dopiero pocztek 
drogi budowania w gminie lokalnej polityki energetycznej i sprawnego systemu 
zarzdzania i koordynacji gospodarki energetycznej w gminie. 

5. Plan jest ustaleniem tylko na okreÑlony czas.. Jego realizacja winna byƒ monitorowana, 
plan weryfikowany, a kolejne wersje planu przygotowywane nie rzadziej nió co 5 lat. 
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7. SºOWNIK WAòNIEJSZYCH TERMINÓW I DEFINICJI 
 
 
Analiza wraóliwoÑci przedsi“wzi“ƒ modernizacyjnych na zmiennoÑƒ warunków 

realizacyjnych w D»ugofalowym Planie Zaopatrzenia w Ciep»o (PZC) (FAZA IV). 
Analiz“ przeprowadza si“, by zbadaƒ jak moóe zmieniƒ si“ stopie½ osigania celów 
podstawowych PZC, jeÑli zmieni si“ uwarunkowania majce na to wp»yw. Chodzi tu 
g»ównie o uwarunkowania, które w procesie PZC charakteryzowa»y si“ duó 
niepewnoÑci. Mog to np. byƒ prognozowane ceny ciep»a i energii, stopa dyskonta w 
rachunku ekonomicznym, lub inne parametry ekonomiczne przyj“te w analizach 
kosztowych. Dlatego istotne dla analizy wraóliwoÑci jest jej powizanie z warunkami 
stymulujcymi i ograniczajcymi. 

 
Baza danych o przestrzennym zagospodarowaniu gminy. S tu zgromadzone wszystkie 

potrzebne informacje o geografii gminy, jej funkcji gospodarczo - spo»ecznej, 
demografii oraz zagospodarowaniu przestrzennym i przemys»owym. Podana jest teó 
charakterystyka Ñrodowiska naturalnego i wp»ywu gminy na to Ñrodowisko.  

 
Baza danych o uóytkownikach ciep»a obejmuje dwa zbiory danych dotyczce odbiorców 

indywidualnych i odbiorców sfery publicznej. Charakterystyki odbiorców i ïróde» 
ciep»a oprócz danych technicznych jak np. sprawnoÑci energetycznych i iloÑciowych 
powinny zawieraƒ dane ekonomiczne (koszty i ceny). 

 
Baza danych o zabudowie gminy. Jest to zbiór danych statystycznych o budynkach w 

gminie, a wi“c ich iloÑci, kubaturze, wieku, rodzaju oraz przeznaczeniu. Informacje te 
s potrzebne do rozpoznania na terenie gminy obiektywnego - wynikajcego z 
charakteru zabudowy - zapotrzebowania na ciep»o do ogrzewania pomieszcze½. 
WielkoÑƒ ta da podstaw“ do ocen przysz»oÑciowych potrzeb ciep»a w gminie. Poza 
tym porównana z rzeczywistym zuóyciem ciep»a da moóliwoÑƒ oceny wielkoÑci 
istniejcego potencja»u oszcz“dnoÑci ciep»a przy ogrzewaniu pomieszcze½. Powinny 
tu teó byƒ informacje o strukturze zabudowy czyli rozmieszczeniu budynków i 
grupowaniu ich w osiedla, wsie, kolonie itp., potrzebne dla planowania 
rozmieszczenia ïróde» ciep»a i sieci dystrybucyjnych. 

 
Bezpiecze½stwo energetyczne - w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne - stan gospodarki 

umoóliwiajcy pokrycie bieócego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców 
na paliwa i energi“, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy 
zachowaniu wymaga½ ochrony Ñrodowiska. 

 
Cele planu s logiczn konsekwencj istoty planu. PZC jest opracowywany w celu oceny 

zmieniajcego si“ w przysz»oÑci zapotrzebowania na ciep»o niskotemperaturowe w 
gminie oraz okreÑlenia sposobów jego pokrywania przy najniószych kosztach i przy 
najmniejszej szkodliwoÑci ekologicznej. Naleóy to zrobiƒ w warunkach moóliwie 
ma»ej niepewnoÑci ocen, a wi“c na bazie kompleksowych prognoz rozwoju gminy, dla 
róónych prawdopodobnych koncepcji tego rozwoju. Przyk»adowe cele podstawowe 
dla PZC gminy pokazano w  tab. 9. 

 
Ciep»o jest tak postaci energii, która przenosi si“ z jednego cia»a na drugie na skutek 

róónicy temperatur. Jest wykorzystywane do celów grzejnych. Zwykle powstaje z 
przemiany energii chemicznej podczas spalania paliw, jak np. w“gla, koksu, drewna, 
olejów opa»owych i innych paliw ciek»ych (np. nafty), gazów opa»owych (ziemnego 
lub koksowniczego) albo z przetwarzania innych form-noÑników energii, takich jak 
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np. energia elektryczna. Ciep»o - w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne - oznacza 
energi“ ciepln w parze i w wodzie gorcej lub w innych noÑnikach. 

 
Co zrobiƒ po stronie dostarczania ciep»a (podaóowej)? Od ïróde» ciep»a wymaga si“, by 

mia»y wysok sprawnoÑƒ przetwarzania paliw na ciep»o, nie zanieczyszcza»y 
Ñrodowiska naturalnego i dostarcza»y ciep»o po moóliwie najniószych kosztach. 
Istnieje wi“c potrzeba dzia»a½, które stworzy»yby takie moóliwoÑci po stronie 
podaóowej ciep»a dla gminy.  

 
Co zrobiƒ po stronie uóytkowania ciep»a (popytowej)? Celem podstawowym zaopatrzenia 

gminy w ciep»o po stronie popytowej jest uzyskanie w pe»ni zamierzonych efektów 
grzejnych (komfortu cieplnego przy ogrzewaniu pomieszcze½), po moóliwie 
najniószych kosztach i przy zapewnieniu dobrej obs»ugi i bezpiecze½stwa dostaw 
ciep»a oraz spe»nieniu wymaga½ ochrony Ñrodowiska. B“dzie to wymaga»o wdraóania 
odpowiednich przedsi“wzi“ƒ racjonalizacyjnych dla uzyskania wysokiej sprawnoÑci 
uóytkowania ciep»a i tym samym zmniejszenia jego zuóycia oraz zmiany struktury 
noÑników ciep»a przy bezpoÑrednim zasilaniu indywidualnych odbiorców (g»ównie 
eliminacji w“gla). Ma to stworzyƒ warunki dla osigni“cia wspomnianych na wst“pie 
celów podstawowych takóe przy znacznej redukcji niskiego poziomu emisji 
zanieczyszcze½ powietrza atmosferycznego. 

 
Diagnoza - stan istniejcy gospodarowania ciep»em w gminie podlega w PZC analizie i 

ocenie w FAZIE I wg procedury pokazanej schematycznie na rys. 13. Faza ta jest 
pocztkiem procesu planowania i ma bardzo istotne znaczenie, bowiem informacje z 
analizy i diagnozy stanu istniejcego stanowi podstaw“ do tworzenia koncepcji 
ramowej planu rozwojowego. Jest opracowywana po okreÑleniu za»oóe½ wst“pnych, 
sformu»owaniu celów i ustaleniu kryteriów ocen. Wyniki diagnozy powinny zawieraƒ 
nast“pujce informacje nieodzowne dla tworzenia koncepcji ramowej PZC: 

< wykazanie ewentualnych niedomaga½ obecnego sposobu zaopatrywania gminy w 
ciep»o (brak dopasowania technicznego i ekonomicznego ïróde» i odbiorów); 

< ocena sprawnoÑci obecnego sposobu zaopatrywania gminy w ciep»o (nadmierne straty 
w uóytkowaniu. dystrybucji i wytwarzaniu ciep»a); 

< ocena wielkoÑci potencja»u oszcz“dnoÑci ciep»a w odniesieniu do istniejcych strat a 
takóe w stosunku do nowoczesnych energooszcz“dnych technologii po stronie 
wytwarzania i uóytkowania ciep»a; 

< ocena problemu ekologii przy obecnym sposobie zaopatrywania gminy w ciep»o, 
wielkoÑci emisji zanieczyszcze½ powietrza atmosferycznego i jej przyczyn. OkreÑlenie 
moóliwych kierunków poprawy (oszcz“dnoÑƒ ciep»a, nowe technologie wytwarzania 
ciep»a, substytucja noÑników ciep»a, oczyszczanie spalin); 

< ocena efektywnoÑci obecnego sposobu zaopatrywania gminy w ciep»o w odniesieniu 
do istniejcej struktury spo»eczno-gospodarczej i urbanistycznej gminy i sugestie 
poprawy w nawizaniu do planów rozwojowych gminy; 

< porównanie istniejcego obecnie sposobu zaopatrywania gminy w ciep»o z podobnymi 
sposobami w innych regionach lub nowoczeÑniejszymi w kraju i za granic i wnioski 
wynikajce z takich porówna½.  

 
D»ugofalowy PZC gminy stanowi FAZ’ IV PZC. W tej fazie wszystkie przedsi“wzi“cia 

zawarte w ramowej koncepcji rozwoju (Faza II) b“d poddane ponownej 
szczegó»owej analizie techniczno-ekonomicznej oraz analizie wraóliwoÑci na róóne 
scenariusze warunków jakie mog zaistnieƒ w trakcie realizacji PZC. Ma to na celu 
zmniejszanie niepewnoÑci przewidywa½ odnoÑnie zaopatrzenia gminy w ciep»o, która 
jest zwizana z prawdopodobie½stwem zaistnienia nie znanych sytuacji w rozwoju 
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gminy i jej otoczenia. Jest to istotne dla ustalenia d»ugofalowej strategii decyzyjnej 
wdraóania PZC na obszarze gminy z uwzgl“dnieniem lokalnych i ponadlokalnych 
warunków stymulacyjnych i ograniczajcych. 

 
D»ugofalowy PZC - raport ko½cowy jest informacj zbiorcz o ca»oÑci PZC. S»uóy w trakcie 

prac planistycznych do konsultacji, uzyskiwania opinii i ocen oraz uzgodnie½ w 
zakresie koordynacji z innymi planami.W procesie decyzyjnym s»uóy równieó do 
uzyskiwania potrzebnych uzgodnie½, opinii i zatwierdze½ a takóe do wszelkich 
wystpie½ o wspó»uczestnictwo w inwestycjach, finansowanie, kredyty, dotacje 
finansowe, ulgi p»atnicze itp. Dlatego musi zawieraƒ wszystkie niezb“dne informacje. 
I tak np. ogólny uk»ad raportu moóe byƒ nast“pujcy: 

< okreÑlenie przedmiotu planu a wi“c podstawowej idei PZC (o co chodzi?); 
< przedstawienie podstawowych celów PZC (co ma byƒ osigni“te?); 
< opis niedomaga½ stanu istniejcego (po co to ma byƒ robione?); 
< podstawowa ocena stanu istniejcego; okreÑlenie istniejcego potencja»u oszcz“dnoÑci 

ciep»a i moóliwoÑci poprawy ekologicznej (w jakich warunkach to ma byƒ robione?); 
< g»ówne cechy rozwizania zamierzonej w PZC modernizacji (jak to ma byƒ 

zrobione?); 
< warunki realizacji (czy to da si“ zrobiƒ?); 
< terminy realizacji (kiedy to da si“ zrobiƒ?); 
< efektywnoÑƒ (kompleksowa) zamierzonego w PZC rozwizania (co to da?); 
< nak»ady potrzebne na realizacj“ PZC (ile to b“dzie kosztowaƒ?); 
< op»acalnoÑƒ planowanych w PZC inwestycji (czy to si“ op»aci?); 
< ocena korzyÑci i strat (kto na tym zyska a kto straci i w jakiej skali?); 
< ocena decyzyjna (czy warto to robiƒ i dlaczego?). 
 
D»ugoterminowe i krótkoterminowe przedsi“wzi“cia modernizacyjne to przedsi“wzi“cia, 

które maj priorytet realizacji ze wzgl“du na ich znaczenie w PZC lub bardzo wysok 
efektywnoÑƒ ekonomiczn. S one okreÑlane i zestawiane w FAZIE III PZC. Baz dla 
dokonania wyboru priorytetowych krótkoterminowych przedsi“wzi“ƒ 
modernizacyjnych jest Ramowa Koncepcja PZC. Zawarte w niej informacje o 
zakresie, funkcji, efektywnoÑci i kosztach dla kaódego przedsi“wzi“cia pozwalaj 
oceniƒ stopie½ jego waónoÑci w osiganiu celów PZC. Na podstawie tych informacji 
moóna ustalaƒ priorytety przedsi“wzi“ƒ i okresy czasu potrzebne dla ich realizacji. 
Wybrane przedsi“wzi“cia s porównywane z katalogiem nowoczesnych technologii 
dla ewentualnej weryfikacji rozwiza½ modernizacyjnych i wyboru lepszych 
technologii. Wyodr“bnienie priorytetowych przedsi“wzi“ƒ modernizacyjnych pozwala 
na specjalne uwzgl“dnienie ich w planie d»ugofalowym, co zwi“kszy skutecznoÑƒ i 
efektywnoÑƒ planu. Ponadto wyodr“bnienie przedsi“wzi“ƒ jest poóyteczne ze wzgl“du 
na wyst“pujc potrzeb“ opracowywania czstkowych programów realizacji 
niektórych przedsi“wzi“ƒ. Wymagaj one czasami przygotowa½ ze znacznym 
wyprzedzeniem (zapewnienie dostaw i finansowania, robót przygotowawczych itp.).  

 
Dopuszczalna wielkoÑƒ emisji zanieczyszcze½ powietrza jest mierzona w g/GJ 

wytworzonego ciep»a. Jest ona normowana odpowiednimi przepisami i ob»oóona 
op»atami, a w razie przekroczenia dopuszczalnych norm - karami. 

 
Dystrybucja - w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne - rozdzia» i dostarczanie do 

odbiorców paliw lub energii za pomoc sieci. 
 
Ekonomia zaopatrzenia gminy w ciep»o zaleóy od wielkoÑci kosztów ponoszonych dla 

osigni“cia ko½cowego efektu grzejnego. Produktem ko½cowym systemu zaopatrzenia 
gminy w ciep»o ma byƒ efekt grzejny dajcy np. w ogrzewaniu pomieszcze½ 
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odpowiedni poziom komfortu cieplnego. Ekonomia zaopatrzenia gminy w ciep»o 
powinna byƒ analizowana i oceniana w trakcie eksploatacji systemu ogrzewania. 
Podlega analizie i ocenie przy wszelkich pracach planistycznych. Istotne znaczenie 
dla ocen ekonomicznych maj trzy podstawowe wskaïniki dajce pogld na 
efektywnoÑƒ ekonomiczn ogrzewania niezaleónie od rodzaju i wielkoÑci systemu 
grzewczego: 

< zapotrzebowanie mocy ciep»a z paliw dla uzyskania efektu grzejnego, a wi“c np. 
komfortu cieplnego w pomieszczeniu w kW/jednostk“ naturaln; 

< koszt na jednostk“ ciep»a uóytkowanego w PLN/GJ czyli koszt kaódego GJ zuóytego 
bezpoÑrednio na uzyskanie efektu grzejnego; 

< koszt jednostkowy ciep»a zuóytego na jednostk“ us»ugi grzejnej w PLN/jednostk“ 
naturaln, a wi“c np. w PLN/m3 lub w PLN/m2 ogrzewanego pomieszczenia albo w 
PLN/litr ciep»ej wody uóytkowej. 

 
Emisja zanieczyszcze½ powietrza atmosferycznego odbywa si“ na poziomie niskim i 

wysokim. Emisja wysokiego poziomu to wysokie kominy energetyki zawodowej i 
przemys»u. Emisja niskiego poziomu to paleniska domowe i ma»e kot»ownie 
ciep»ownicze. 

 
Energia - w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne - oznacza energi“ przetworzon w 

dowolnej postaci.  
 
ESCo - skrót ESCo oznacza specjalne instytucje zajmujce si“ us»ugami z zakresu energetyki, 

polegajcymi na poÑredniczeniu w realizacji kontraktów i uczestnictwie w zysku 
wzamian za udost“pnienie kapita»u lub Ñwiadczenie us»ug. ESCo jest to 
przedsi“biorstwo Ñwiadczce us»ugi zarówno w zakresie dostawy, jak teó efektywnego 
wykorzystania energii dla poszczególnych klientów. Us»ugi w zakresie efektywnego 
wykorzystania energii obejmuj: 

< us»ugi techniczne i/lub dostawy urzdze½, w wyniku czego nast“puje zmniejszenie 
rachunków za energi“; 

< bieóce us»ugi w zakresie remontów i konserwacji; 
< finansowanie zakupu urzdze½ lub gwarancje oszcz“dnoÑci energii. 
 
G»ówne cechy niskiej efektywnoÑci uóytkowania ciep»a to duóe straty u odbiorców 

(szczególnie w ogrzewaniu pomieszcze½) a takóe w sieciach przesy»owych oraz 
nadmierne zuóycie ciep»a wskutek zbyt niskiej sprawnoÑci urzdze½ i instalacji 
uóytkujcych ciep»o. Jest to teó brak naleóytej regulacji poboru ciep»a przy 
odbiornikach i w sieciach przesy»owych.  

 
G»ówne grupy odbiorców/uóytkowników ciep»a w gminie: 
< mieszkania, w tym ogrzewane indywidualnie (piece w“glowe, ogrzewanie etaóowe 

w“glowe. gazowe lub elektryczne) i zbiorowo (kot»ownie lokalne, osiedlowe, 
ciep»ownie, elektrociep»ownie); 

< sfera publiczna, a wi“c gospodarka komunalna, urz“dy, handel, us»ugi, oÑwiata, s»uóba 
zdrowia, kultura itp.; 

< przemys», pobierajcy czasami ciep»o nie tylko do ogrzewania pomieszcze½, ale 
równieó dla celów zwizanych z technologi produkcji. 

 
G»ówne zanieczyszczenia emitowane przy spalaniu paliw okreÑlane przepisami prawa jako 

szkodliwe, to: dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOX, tlenek w“gla CO, py»y 
nietoksyczne, substancje smo»owe. Niezaleónie od tego z uwagi na efekt cieplarniany 
ostatnio przywizuje si“ duó wag“ do emisji CO2. 
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Gmina - w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne - gminy oraz zwizki i porozumienia 
komunalne w zakresie uregulowanym ustaw z 8 marca 1990 r. o samorzdzie 
terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13, poz. 74, nr 58, poz. 261, nr 106, poz. 496 i nr 
132, poz. 622 oraz z 1997 r. nr 9, poz. 43). 

 
Harmonogram rzeczowo-finansowy - d»ugoterminowy to element d»ugofalowego PZC, w 

którym dokonywany jest rozk»ad w czasie wszystkich dzia»a½ i ich rezultatów. 
Dotyczy to przewidywanych prac organizacyjnych, wykonawczych, ponoszonych 
nak»adów finansowych i kosztów, uzyskiwanych efektów energetycznych, 
ekonomicznych, ekologicznych i innych. Harmonogram jest podstawowym 
dokumentem organizacyjnym i decyzyjnym przy realizacji PZC. Jest on ilustracj 
pe»nej treÑci PZC, gdyó zawiera wszystkie podstawowe informacje a wi“c np.: co jest 
do wykonania, co trzeba zrobiƒ, aby to moóna by»o wykonaƒ (np. prace 
przygotowawcze dostawy), jakimi si»ami i Ñrodkami trzeba to wykonaƒ, kto to ma 
wykonaƒ, ile to b“dzie kosztowa»o, kiedy to ma byƒ zrobione, co b“dzie efektem 
wykonania zadania. Na podstawie harmonogramu prowadzi si“ kontrol“ realizacji 
planu, podejmuje decyzje koordynujce lub weryfikujce realizacj“ planu. Dla tak 
duóego zamierzenia jak PZC gminy harmonogram nie moóe obejmowaƒ wszystkich 
szczegó»ów realizacyjnych dla poszczególnych zada½ jednostkowych w PZC. Jest on 
harmonogramem dyrektywnym dla zada½ podstawowych. I tak np. zadaniem w 
harmonogramie moóe byƒ budowa elektrociep»owni jako ca»oÑci a nie jej 
poszczególnych elementów. 

 
Horyzont czasowy ca»oÑci PZC gminy powinien si“gaƒ 20 lat a dla zada½ priorytetowych 

krótkoterminowych 3 lata i Ñrednioterminowych 5 do 10 lat. W planie naleóy dóyƒ do 
okreÑlania krótko- i d»ugoterminowych dzia»a½ moóliwie najlepiej prowadzcych do 
osigni“cia za»oóonych celów.  

 
Instalacje - w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne - urzdzenia z uk»adami po»cze½ 

pomi“dzy nimi. 
 
Jednostka miary energii: "1 watogodzina oznaczana jako "Wh". Jest ona takóe jednostk 

miary iloÑci ciep»a (i energii), nies»usznie cz“sto kojarzc si“ tylko z energi 
elektryczn: 

< 1 kWh - kilowatogodzina = tysic Wh a to = 3600kJ = 3.6 MJ 
 
Jednostka miary iloÑci ciep»a (i równoczeÑnie energii): "1 dóul" (joul) oznaczany przez 

"J". Jest to bardzo ma»a jednostka i w praktyce stosuje si“ jej wielokrotnoÑci, gdzie: 
< k (kilo) oznacza x 1 tysic (103) wi“c kJ (1 kilodóul) = tysic dóuli; 
< M (mega) oznacza x 1 milion (106) wi“c MJ (1 megadóul) = milion dóuli; 
< G (giga) oznacza x 1 miliard (109) wi“c GJ (1 gigadóul) = miliard dóuli; 
< P (peta) oznacza x 1 bilion (1012) wi“c PJ (1 petadóul) = bilion dóuli.   
 
Jednostk miary mocy ciep»a (i energii), czyli iloÑci wytwarzanego lub uóytkowanego 

ciep»a w czasie, jest "1 Wat" oznaczany przez "W" odpowiadajcy przep»ywowi ciep»a 
1J/sekund“. Jest to bardzo ma»a jednostka i w praktyce stosuje si“ jej wielokrotnoÑci:  

< kW - kilowat = tysic W = 3.6 MJ/godz.; 
< MW - megawat = milion W = tysic kW = 3.6 GJ/godz a to = 1 MJ/sek. 
 
Jednostkowy koszt wytwarzania ciep»a "KWC" (CSE - Cost of Supplied Energy) w 

PLN/GJ jest ilorazem ca»kowitego kosztu wytwarzania ciep»a "CKWC" i iloÑci 
wytworzonego ciep»a. 
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gdzie: 

 
CKWC - ca»kowity koszt wytwarzania ciep»a w PLN/sezon grzewczy lub 

PLN/rok 
Qw - iloÑƒ wytworzonego ciep»a GJ/sezon grzewczy lub GJ/rok 

 
Jest to wielkoÑƒ stanowica o efektywnoÑci ciep»owni lub elektrociep»owni, bowiem: 
zysk brutto z wytwarzania ciep»a "ZB" = cena sprzedaóy ciep»a "CS" - ca»kowity koszt 
wytwarzania ciep»a "CKWC". 
Przy jednakowej cenie sprzedaóy ciep»a "CS" przedsi“biorstwo wytwarzajce ciep»o 
przy niószym jednostkowym koszcie wytwarzania ciep»a "KWC" b“dzie bardziej 
rentowne. 

 
Jednostkowy koszt zaoszcz“dzenia ciep»a CCE oblicza si“ dla przedsi“wzi“ƒ 

oszcz“dzajcych ciep»o. Wskaïnik (CCE - Cost of Conserved Energy) podaje ile 
kosztuje zaoszcz“dzenie 1 GJ ciep»a w wyniku realizacji okreÑlonego przedsi“wzi“cia 
w PLN/GJ. Obliczenie przeprowadza si“ w oparciu o wzór: 

 
 
 
 

gdzie: 
 

INC - nak»ady inwestycyjne na wdroóenie przedsi“wzi“cia w PLN; 
ZE  - iloÑƒ zaoszcz“dzonego ciep»a w GJ/rok; 
r   - stopa dyskontowania nak»adów inwestycyjnych (b“dzie objaÑniona dalej); 
n  - óywotnoÑƒ zrealizowanej inwestycji w latach. 

 
Katalog nowoczesnych technologii modernizacyjnych. S w nim wyszczególnione 

technologie, zarówno dla strony podaóowej jak i popytowej, obejmujce ca»y zakres 
modernizacji zaopatrzenia gminy w ciep»o, ze szczególnym uwzgl“dnieniem 
ogrzewania pomieszcze½. Opis technologii w katalogu zawiera sposób jej wdroóenia 
w okreÑlonych warunkach realizacyjnych z podaniem cech nowoczesnoÑci 
technologii, jej dojrza»oÑci, dost“pnoÑci na rynku, podstawowych wskaïników dla 
okreÑlenia wielkoÑci moóliwych do osigni“cia efektów energetycznych i 
ekonomicznych oraz nak»adów potrzebnych na wdroóenie technologii. Przyk»adowe 
technologie podane s pod has»em: "Technologie". W ramach ekspertyz 
wykonywanych dla PZC naleóa»oby dokonaƒ opracowania takiego katalogu 
technologii. Podstaw do okreÑlenia spektrum technologii by»yby za»oóenia wst“pne i 
cele PZC gminy.  

 
Kierunki racjonalizacji uóytkowania ciep»a to przede wszystkim: 
< zapobieganie nadmiernym stratom ciep»a (na poziomie ok. 25%) powodowanych 

niewystarczajc izolacyjnoÑci ciepln Ñcian, stropów i innych przegród w 
budynkach. Jest to powszechna cecha Istniejcych budynków, a szczególnie 
budowanych z p»yt i prefabrykatów. Ðrodkiem zapobiegawczym jest wykonywanie 
dodatkowej izolacji nak»adanej na Ñciany budynków; 

< uszczelnienie okien i drzwi lub wymiana okien w budynkach na niskoemisyjne. Okna 
i drzwi cz“sto s stare, zniszczone, z»ej konstrukcji a przez to nieszczelne. Straty 
ciep»a z tego powodu kszta»tuj si“ na poziomie ok. 6%. Eliminacja strat polega na 
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uszczelnianiu lub wymianie okien na nowe albo teó stosowaniu nowoczesnych 
wieloszybowych okien niskoemisyjnych o bardzo niskich stratach ciep»a; 

< wyposaóanie instalacji ogrzewania budynków w automatyczn regulacj“ pogodow i 
czasow. Automatyka reguluje temperatur“ w ogrzewanych pomieszczeniach i czas 
ogrzewania w zaleónoÑci od pory roku i pogody. Daje to oszcz“dnoÑƒ ciep»a w 
granicach 13%; 

< poprawa organizacji i zarzdzania w gospodarowaniu ciep»em na terenie gminy dla 
pobudzania racjonalizacji uóytkowania ciep»a i poprawy ochrony Ñrodowiska i 
zapobiegania stratom i niegospodarnoÑci. 

 
Kierunki rozwoju i modernizacji ciep»owni oraz elektrociep»owni:  
< budowa nowych ciep»owni lub elektrociep»owni do wytwarzania ciep»a w skojarzeniu 

z wytwarzaniem energii elektrycznej; 
< dobudowywanie cz»onów wytwarzania ciep»a w skojarzeniu do istniejcych 

elektrowni, które obecnie wytwarzaj tylko energi“ elektryczn lub elektrociep»owni, 
które wytwarzaj takóe ciep»o, ale mog wytwarzaƒ jeszcze wi“ksze iloÑci ciep»a; 

< wykorzystanie lokalnych zasobów energii odnawialnej dla tworzenia ïróde» ciep»a 
wykorzystujcych np. geotermiczne zasoby gorcej wody, kolektory i elektryczne 
ogniwa s»oneczne, kot»ownie na biogaz a takóe elektrownie wodne i wiatrowe. 

 
Kierunki usprawnie½ dla poprawy efektywnoÑci i ekologicznej czystoÑci ïróde» ciep»a w 

gminie: 
< w ogrzewaniu mieszka½ i sfery publicznej zmierzanie do likwidacji kot»owni 

lokalnych i pod»czania odbiorców do SCO. Ma to na celu eliminacj“ szkodliwoÑci 
ekologicznej wnoszonej przez spalanie w“gla w takich kot»owniach oraz obniók“ 
kosztów ogrzewania; 

< zmierzanie do likwidacji lokalnych kot»owni przemys»owych i pod»czenie ich 
odbiorców do SCO z takich samych powodów jak powyóej; 

< zmierzanie do likwidacji indywidualnych pieców domowych opalanych w“glem i 
pod»czenie mieszka½ opalanych takimi piecami do SCO. Podstawowym celem tych 
zamierze½ jest zmniejszanie tzw. niskiej emisji zanieczyszcze½ powietrza 
atmosferycznego, stanowicej w zimie duó szkodliwoÑƒ ekologiczn. Ma to daƒ 
równieó obniók“ kosztów ogrzewania; 

< tam gdzie indywidualne piece domowe maj pozostaƒ, dóenie do opalania ich 
brykietami bezdymnymi lub zasilania energi elektryczn. Cel ten sam co powyóej; 

< dóenie do zwi“kszenia zuóycia gazu ziemnego w gospodarstwach domowych i 
ma»ych kot»owniach i ca»kowitego zaniechania stosowania w“gla. Cel jak powyóej, 
przede wszystkim ekologiczny; 

< zmierzanie do likwidacji ma»ych niskosprawnych kot»owni i elektrociep»owni a w ich 
miejsce do rozbudowy i modernizacji istniejcych a takóe budowy nowych wi“kszych 
ïróde» ciep»a, szczególnie pracujcych w uk»adach skojarzonych, a wi“c 
wytwarzajcych energi“ elektryczn i ciep»o. Ma to daƒ znaczn obniók“ kosztów 
ogrzewania (koszt wytwarzania ciep»a w duóych elektrociep»owniach skojarzonych 
jest niószy nió w kot»owniach i ciep»owniach w“glowych lub gazowych) oraz 
zmniejszenie zanieczyszcze½ powietrza. W duóych EC op»aca si“ instalowaƒ 
oczyszczanie spalin, którego w ma»ych kot»owniach i ciep»owniach zazwyczaj nie ma; 

< usprawnienie organizacji zarzdzania strony podaóowej. 
 
Koncepcja ramowa PZC - jako FAZA II w procesie PZC (rys. 4) - ma byƒ wst“pn 

propozycj kierunków rozwoju i zakresu rozwiza½ modernizacji zaopatrzenia gminy 
w ciep»o. ºcznie z Faz I ma stanowiƒ projekt za»oóe½ PZC podlegajc uzgodnieniu 
z wojewod. Jej opracowanie nast“puje po wykonaniu diagnozy (Faza I) na podstawie 
informacji, ocen i wniosków z tej diagnozy oraz w oparciu o przewidywania zmian i 



 97

rozwoju jaki ma nastpiƒ w przysz»oÑci w otoczeniu i okolicznoÑciach zwizanych z 
zaopatrzeniem gminy w ciep»o, a wi“c np.: 

< za»oóenia perspektywicznego programu rozwoju gminy i na tym tle prognoza rozwoju 
potrzeb ciep»a w gminie; 

< prognozy rozwoju regionalnego rynku ciep»a w otoczeniu gminy; 
< prognozy cen noÑników energii - regionalne, bankowe, rzdowe, Ñwiatowe - jakie 

dotyczy»yby obszaru gminy lub ssiedztwa; 
< plany rozwojowe interesujcych gmin“ ïróde» i dostawców ciep»a; 
< informacje o perspektywach rozwojowych regionu administracyjnego, w którym leóy 

gmina (w zakresie dotyczcym gminy); 
< informacje o najnowszych energooszcz“dnych i ekologicznych technologiach w 

zakresie zaopatrzenia gminy w ciep»o. 
 
Koncesja - uprawnienie do prowadzenia dzia»alnoÑci gospodarczej wydawane przez w»adze 

w zakresie: 
< wytwarzania paliw i energii z wy»czeniem: wytwarzania paliw sta»ych, wytwarzania 

energii elektrycznej w ïród»ach o mocy ponióej 1 MW, wytwarzania paliw gazowych 
z gazu p»ynnego, wytwarzania ciep»a w ïród»ach o mocy ponióej 1 MW, 

< magazynowania paliw gazowych i ciek»ych z wy»czeniem: lokalnego 
magazynowania gazu p»ynnego w instalacjach o przepustowoÑci ponióej 1 MJ/s oraz 
magazynowania paliw ciek»ych w obrocie detalicznym, 

< przesy»ania i dystrybucji paliw i energii z wy»czeniem: przesy»ania i dystrybucji 
paliw gazowych w sieci o przepustowoÑci ponióej 1 MJ/s oraz dystrybucji ciep»a z 
w“z»ów grupowych za pomoc instalacji odbiorczych, 

< obrotu paliwami i energi z wy»czeniem: obrotu paliwami sta»ymi, obrotu energi 
elektryczn za pomoc instalacji o napi“ciu ponióej 1 kV, b“dc w»asnoÑci 
odbiorcy, obrotu paliwami gazowymi, jeóeli roczna wartoÑƒ obrotu nie przekracza 
równowartoÑci 25.000 ECU, obrotu detalicznego paliwami ciek»ymi. 

 
Koszt zaopatrzenia gminy w ciep»o jest sum kosztów funkcjonowania poszczególnych 

elementów tego uk»adu, a wi“c kot»owni, ciep»owni lub elektrociep»owni 
wytwarzajcych ciep»o, sieci rurocigów przesy»owo-rozdzielczych i grzejników 
ko½cowych dajcych efekt grzejny u uóytkowników. Koszty te sk»adaj si“ z kosztów 
sta»ych i kosztów zmiennych. Koszty sta»e to przede wszystkim amortyzacja maszyn, 
urzdze½ i budowli, p»ace, remonty i inne sta»e wydatki. Koszty zmienne to g»ównie 
paliwa i inne noÑniki ciep»a oraz koszty eksploatacji urzdze½ i instalacji. Koszty 
ca»kowite s sum kosztów sta»ych i zmiennych. 

 
Koszty unikni“te (avoided costs) odnosz si“ do inwestycji w nowe ïród»a energii (por.: 

Planowanie wed»ug najmniejszych kosztów). W tym sensie planowanie wed»ug 
najmniejszych kosztów (LCP) stawia na równi energi“ produkowan i zaoszcz“dzon 
(powsta»o nawet okreÑlenie "zaoszcz“dzone megawaty = negawaty"). Dla ilustracji: 
chodzi o dostarczenie odpowiedniego oÑwietlenia, a nie energii na to oÑwietlenie; np. 
zwi“kszenie nat“óenia oÑwietlenia moóna osignƒ zwi“kszajc iloÑƒ energii dla 
dodatkowych lub mocniejszych óarówek, albo teó instalujc bardziej wydajne ïród»a 
Ñwiat»a, zuóywajce mniej energii elektrycznej na jeden lumen. 

 
Lokalne planowanie zaopatrzenia gminy w ciep»o prowadzone jest dla z»agodzenia 

skutków naturalnej u»omnoÑci rynku jaka istnieje w gospodarce wolnorynkowej. Jest 
ni sprzecznoÑƒ interesów dostawców i odbiorców ciep»a. Planowanie zaopatrzenia w 
ciep»o (PZC) gmin - jako motywowane problemami energetycznymi i ekologicznymi 
planowanie lokalne - jest dzia»aniem wielokierunkowym. Wióe si“ ono z 
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problematyk urbanistyczn, gospodarcz, infrastruktur komunaln i us»ugow oraz 
zagadnieniami demograficznymi i spo»eczno-socjalnymi. 

 
Lokalny PZC jest opracowywany dla gminy, gdzie odbywa si“ dostawa i uóytkowanie 

ciep»a niskotemperaturowego (do 150EC) w gospodarce prywatnej i publicznej. PZC 
opracowuje si“ w celu oceny zmieniajcego si“ w przysz»oÑci zapotrzebowania na 
ciep»o niskotemperaturowe w gminie oraz okreÑlenia sposobów jego pokrywania przy 
najniószych kosztach i przy najmniejszej szkodliwoÑci ekologicznej. Naleóy to zrobiƒ 
w warunkach moóliwie ma»ej niepewnoÑci ocen, a wi“c na bazie kompleksowych 
prognoz rozwoju gminy, dla róónych prawdopodobnych koncepcji tego rozwoju. 

 
Niekonwencjonalne ïród»o energii - w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne - ïród»o, 

które nie wykorzystuje w procesie przetwarzania spalania organicznych paliw 
kopalnych. 

 
Nielegalne pobieranie paliw lub energii - w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne - 

pobieranie paliw i energii bez zawarcia umowy z przedsi“biorstwem lub niezgodnie z 
umow. 

 
NoÑnik ciep»a to czynnik, przy pomocy którego ciep»o doprowadzane jest do odbiorców. 

Moóe to byƒ gorca woda grzewcza, para wodna, energia elektryczna lub kaóde 
paliwo spalane i zamienione w ciep»o u odbiorcy (np. w“giel dla pieca kaflowego, gaz 
dla grzejnika ciep»ej wody itp.). 

 
Obrót - w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne - dzia»alnoÑƒ gospodarcza polegajca na 

handlu hurtowym albo detalicznym paliwami lub energi. 
 
Odbiorca - w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne - kaódy, kto otrzymuje lub pobiera 

paliwa lub energi“ na podstawie umowy z przedsi“biorstwem energetycznym. 
 
Odnawialne ïród»o energii - w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne - ïród»o 

wykorzystujce w procesie przetwarzania nie zakumulowan energi“ s»oneczn w 
rozmaitych postaciach, w szczególnoÑci energi“ rzek, wiatru, biomasy, energi“ 
promieniowania s»onecznego w bateriach s»onecznych. 

 
Ogrzewnictwo - to ogrzewanie pomieszcze½ mieszkalnych, administracyjnych i publicznych 

oraz podgrzewanie ciep»ej wody uóytkowej. 
 
Optymalizacja decyzji realizacyjnych prowadzona jest na podstawie wyników analizy 

wraóliwoÑci i prowadzi do ustalenia zakresu realizacji D»ugofalowego PZC. Dotyczy 
ona realizacji ca»oÑci PZC czyli ca»kowitego wykonania zaplanowanego rozwoju i 
modernizacji zaopatrzenia gminy w ciep»o. S tu wi“c brane pod uwag“ ca»kowite 
spodziewane efekty energetyczne, ekologiczne, gospodarcze, spo»eczne, poniesione 
nak»ady i op»acalnoÑƒ inwestycyjna zamierzenia. To wszystko odnoszone jest do 
za»oóonych celów podstawowych. Ujawnione w trakcie tworzenia d»ugoletniego 
programu realizacyjnego trudnoÑci w podj“ciu racjonalnych decyzji mog tu byƒ 
koordynowane z Ramow Koncepcj PZC w celu dokonania potrzebnych zmian. 

 
Paliwa to w“giel, koks, brykiety w“glowe, gaz ziemny, gaz koksowniczy, gaz miejski, olej 

opa»owy lekki i ci“óki oraz drewno opa»owe. Paliwa s spalane w kot»owniach i 
piecach domowych dla wytwarzania ciep»a. W rozumieniu Ustawy Prawo 
energetyczne - paliwa sta»e, ciek»e i gazowe b“dce noÑnikami  energii chemicznej. 
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Planowanie wed»ug najmniejszych kosztów (Least Cost Planning) - metoda planowania 
inwestycji, która zapewnia pokrycie zapotrzebowania na energi“ elektryczn nie tylko 
poprzez zwi“kszenie podaóy, ale równieó na drodze bardziej efektywnego jej 
wykorzystania. Kryterium stanowi minimalizacja kosztów, uwzgl“dniajca wszystkie 
elementy, w tym równieó wzgl“dy ekologiczne, komfort uóytkownika itp. W 
szczególnoÑci w rachunku kosztów wyst“puj tzw. "unikni“te koszty inwestycji w 
nowe ïród»a energii" (avoided costs). 

 
Plany rozwojowe gminy zmierzaj do optymalnego wielokierunkowego rozwoju i 

charakteryzuj si“ dochodzeniem do tzw. "rozwiza½ zintegrowanych". Obejmuj one 
zagadnienia zapotrzebowania na ciep»o, dostawy ciep»a oraz zwizane z tym 
zagadnienia ekologiczne na tle wszystkich innych spraw rozwojowych gminy. 

 
Podmioty rynku energetycznego - podmioty uczestniczce w dzia»alnoÑci zwizanej z 

szeroko poj“t gospodark energetyczn (przedsi“biorstwa energetyczne zajmujce si“ 
wytwarzaniem, przesy»aniem i dystrybucj noÑników energii, uóytkownicy energii, 
w»adze róónego szczebla, Urzd Regulacji Energetyki i in.). Uczestnictwo to ma 
charakter czynny, poniewaó wymienione podmioty s uczestnikami gry ekonomicznej.  

 
Potencja» oszcz“dnoÑci ciep»a w uóytkowaniu - to iloÑƒ ciep»a jaka jest obecnie tracona w 

niskosprawnych energetycznie urzdzeniach grzejnych, a któr moóna odzyskaƒ 
likwidujc straty ciep»a lub wprowadzajc energooszcz“dne technologie uóytkowania 
ciep»a (vide technologie, strona popytowa). 

 
Potencja» wytwarzania ciep»a to inaczej maksymalna zdolnoÑƒ ïróde» do wytwarzania i 

dostarczania ciep»a. Dlatego mówi si“ o stopniu wykorzystania potencja»u 
wytwarzania do pokrycia potrzeb ciep»a i ewentualnych rezerwach lub niedoborach. 
Informacja o obecnej wielkoÑci potencja»u wytwarzania ciep»a w gminie znajduje si“ 
w wynikach diagnozy. W PZC chodzi o ocen“ w jakim stopniu potencja» wytwarzania 
ciep»a jest zdolny pokryƒ obecne i przysz»oÑciowe zapotrzebowanie na ciep»o w 
gminie w warunkach róónego zakresu wykorzystania potencja»u oszcz“dnoÑci ciep»a. 
To z kolei jest uzaleónione od wielkoÑci przewidywanych efektów w oszcz“dzaniu 
ciep»a po stronie uóytkowania - jako rezultatu przedsi“wzi“ƒ racjonalizujcych 
uóytkowanie ciep»a. Oprócz zdolnoÑci produkcyjnej charakterystyka ïróde» ciep»a w 
diagnozie zawiera ich rodzaje, sprawnoÑƒ, stan techniczny a takóe koszty wytwarzania 
ciep»a. "Katalog nowoczesnych technologii moóliwych do zastosowania przy 
modernizacji" pozwala na porównanie istniejcych ïróde» ciep»a z najnowszymi 
wysoko wydajnymi technologiami wytwarzania ciep»a i ocen“ wielkoÑci rezerw z 
tytu»u dokonania ich rekonstrukcji i modernizacji. Celem jest poprawa sprawnoÑci 
energetycznej i efektywnoÑci ekonomicznej ïróde» ciep»a. 

 
Procedura przyk»adowa PZC gminy obejmuje cztery fazy planowania. 

FAZA I - Analiza i ocena stanu istniejcego zaopatrzenia gminy w ciep»o od strony 
dostawy i uóytkowania ciep»a na tle charakterystyki urbanistycznej i 
komunalnej gminy lub miasta. Bardzo istotne jest tutaj okreÑlenie 
niedomaga½ i niesprawnoÑci stanu istniejcego, ocena potencja»u 
oszcz“dnoÑci ciep»a w gminie a takóe wp»ywu gospodarki ciep»em na 
ekologi“; 

FAZA II -  Opracowanie wst“pnej ramowej d»ugoterminowej koncepcji PZC dla 
ca»oÑci gminy opartej na ocenach i wynikach analiz FAZY I zawierajcej 
mi“dzy innymi prognoz“ potrzeb ciep»a dla gminy. Ustalenie katalogu 
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moóliwych przedsi“wzi“ƒ modernizacyjnych i wybór z tego katalogu 
priorytetowych przedsi“wzi“ƒ do szybkiej realizacji. 

FAZA III-  Szczegó»owa analiza moóliwoÑci i efektywnoÑci wdroóenia wybranych 
priorytetowych przedsi“wzi“ƒ. Ocena, w jakim stopniu wybrane 
przedsi“wzi“cia przyczyni si“ do osigni“cia celów PZC. 

FAZA IV- Ostateczna koncepcja d»ugoterminowego PZC dla ca»ego obszaru 
gminy zawierajca rozwizania optymalne dla osigni“cia celów PZC i 
sugestie sposobów wdraóania PZC. 

Forma i zakresy I i II fazy planu pozwalaj spe»niƒ wymagania Ustawy Prawo 
energetyczne odnoÑnie do pierwszego etapu planowania czyli "Projektu za»oóe½ PZC" 
podlegajcego uzgodnieniu z w»aÑciwym wojewod. Fazy III i IV planu umoóliwiaj 
zarzdowi gminy realizacj“ drugiego etapu planowania czyli "Projektu PZC". Fazy 
planowania poprzedzaj prace nad precyzyjnym sformu»owaniem za»oóe½ wst“pnych 
okreÑlajcych czym ma byƒ zamierzony rozwój i modernizacja zaopatrzenia gminy w 
ciep»o, w jakim celu oraz w jaki sposób i w jakich warunkach naleóy to zrobiƒ. 
Konsekwencj sformu»owanych za»oóe½ wst“pnych b“dzie ustalenie podstawowych 
celów rozwoju. 

 
Procedury lokalnego planowania rozwoju i sposoby prowadzenia prac planistycznych 

mog byƒ róóne w zaleónoÑci od przedmiotu i zakresu planu, za»oóonych celów a 
takóe t»a warunków lokalnych. Forma opracowania PZC powinna jednak uwzgl“dniaƒ 
wymóg Ustawy Prawo Energetyczne o dwuetapowoÑci PZC.  

 
Procesy energetyczne - w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne techniczne procesy w 

zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesy»ania, magazynowania, dystrybucji oraz 
uóytkowania paliw lub energii. 

 
Prognoza potrzeb ciep»a a potencja» oszcz“dnoÑci. Jest to zagadnienie w PZC stanowice o 

zakresie i kosztach rozwoju i modernizacji zaopatrzenia gminy w ciep»o. 
Scharakteryzowana w diagnozie iloÑƒ potrzebnego obecnie ciep»a i wielkoÑƒ 
nadmiernych strat w uóytkowaniu tego ciep»a pozwala ustaliƒ wielkoÑƒ istniejcego 
potencja»u oszcz“dnoÑci w GJ/rok. Znajc równoczeÑnie w jakich procesach 
uóytkowania i w jakich rodzajach noÑników ciep»a ten potencja» istnieje, moóna 
szukaƒ sposobów jego wykorzystania. Tutaj potrzebny jest katalog nowoczesnych 
energooszcz“dnych technologii, z którego moóna wybraƒ odpowiednie rozwizania do 
wdroóenia jako przedsi“wzi“cia modernizacyjne. RównoczeÑnie daje to podstawy do 
wyceny potrzebnych nak»adów inwestycyjnych na modernizacj“ ciep»ownictwa. Na 
tym tle, uwzgl“dniajc wykorzystanie potencja»u oszcz“dnoÑci i znajc za»oóenia 
rozwojowe gminy, a takóe majc pogld na stopie½ pewnoÑci przewidywa½ 
rozwojowych gminy, moóna opracowaƒ prognoz“ zapotrzebowania na ciep»o w 
gminie. Prognoza powinna obejmowaƒ horyzont czasowy do 20 lat, ale rozwój gminy 
moóe byƒ podzielony na etapy o krótszych horyzontach czasowych, np. 5, 10 lat. 

 
Prognoza rozwoju gminy to przewidywania odnoÑnie rozwoju demograficznego, 

terytorialnego, gospodarczego i spo»ecznego gminy ze wszystkimi aspektami rozwoju 
budownictwa mieszkalnego i infrastruktury. W PZC powinny si“ znaleïƒ wszystkie te 
dane prognostyczne, które maj wp»yw na rozwój ciep»ownictwa. Na tym tle, 
uwzgl“dniajc wykorzystanie potencja»u oszcz“dnoÑci ciep»a a takóe majc pogld na 
stopie½ pewnoÑci przewidywa½ rozwojowych gminy, moóna opracowaƒ prognoz“ 
rozwoju rynku ciep»a i zapotrzebowania na ciep»o w gminie. Prognoza powinna 
obejmowaƒ horyzont czasowy do 20 lat, ale rozwój gminy moóe byƒ podzielony na 
etapy o krótszych horyzontach czasowych, np. 5, 10 lat. 
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Projekt PZC dla gminy - zgodnie z prawem energetycznym - powinien zawieraƒ: 
< propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia 

w ciep»o (takóe racjonalizacji uóytkowania ciep»a) wraz z uzasadnieniem 
ekonomicznym; 

< harmonogram realizacji zada½; 
< przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsi“wzi“ƒ oraz ïród»a ich 

finansowania.  
Projekt PZC przedstawia si“ w»aÑciwemu wojewodzie do stwierdzenia 

zgodnoÑci z za»oóeniami polityki energetycznej pa½stwa. Nast“pnie rada gminy ustala 
plan zaopatrzenia w ciep»o (PZC) jako obowizujcy w dzia»aniach zwizanych z 
zaopatrzeniem gminy w ciep»o. 

 
Projekt za»oóe½ do PZC dla gminy - zgodnie z Prawem energetycznym - powinien okreÑlaƒ: 
< ocen“ stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciep»o; 
< przedsi“wzi“cia racjonalizujce uóytkowanie ciep»a przez odbiorców i uóytkowników; 
< moóliwoÑci wykorzystania lokalnych nadwyóek i zasobów energii, z uwzgl“dnieniem 

skojarzonego wytwarzania ciep»a i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciep»a 
odpadowego z instalacji przemys»owych; 

< zakres wspó»pracy z innymi gminami. 
Projekt za»oóe½ podlega uzgodnieniu z w»aÑciwym wojewod w zakresie 

zgodnoÑci z za»oóeniami polityki energetycznej pa½stwa i poddawany jest 
powszechnej konsultacji na terenie gminy, a nast“pnie uchwalony przez rad“ gminy. 

 
Przedsi“biorstwo energetyczne - w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne - podmiot 

gospodarczy prowadzcy dzia»alnoÑƒ gospodarcz w zakresie wytwarzania, 
przetwarzania, magazynowania, przesy»ania oraz dystrybucji paliw lub energii lub 
obrotu nimi. 

 
Przesy»anie - w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne - transport paliw lub energii za 

pomoc sieci. 
 
Regulacja - w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne - stosowanie okreÑlonych ustaw 

Ñrodków prawnych, w»cznie z koncesjonowaniem, s»uócych do zapewnienia 
bezpiecze½stwa energetycznego, prawid»owej gospodarki paliwami i energi oraz 
ochrony interesów odbiorców. 

 
Rozp»yw ciep»a w gminie to inaczej bilans ciep»a od strony podaóowej i popytowej 

zestawiony w oparciu o informacje o odbiorcach i ïród»ach ciep»a. Jest to bilans 
iloÑciowy i jakoÑciowy dostawy i zuóycia ciep»a w gminie, dla wybranych okresów 
czasu (miesic, kwarta», rok), obejmujcy wszystkie ïród»a ciep»a i wysegregowane 
(wg odpowiednio dobranych zasad podzia»u) grupy odbiorców ciep»a. Bilans taki 
pozwala zorientowaƒ si“ w istniejcych moóliwoÑciach pokrycia potrzeb ciep»a na 
terenie gminy. 

 
Ruch sieciowy - w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne - sterowanie prac sieci. 
 
Sieci - w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne - instalacje po»czone i wspó»pracujce ze 

sob, s»uóce do przesy»ania i dystrybucji paliw lub energii, naleóce do 
przedsi“biorstw energetycznych. 

 
Single buyer - instytucja posiadajca prawo wy»cznoÑci zakupu energii w ïród»ach. 
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SprawnoÑƒ ca»kowita ogrzewania jest to sprawnoÑƒ obejmujca ca»oÑƒ procesu ogrzewania 
od paliwa do ciep»a bezpoÑrednio uóytkowanego, a wi“c obejmuje faz“ wytwarzania 
ciep»a, faz“ przesy»u i rozdzia»u ciep»a oraz urzdzenia grzewcze. Wobec tego 
sprawnoÑƒ ca»kowita ogrzewania b“dzie iloczynem sprawnoÑci wszystkich faz 
»a½cucha gospodarowania ciep»em. I tak: 
SprawnoÑƒ ca»kowita w % = (sprawnoÑƒ wytwarzania ciep»a w % /100) *  
(sprawnoÑƒ sieci w % /100) * (sprawnoÑƒ urzdze½ grzejnych w % /100) *100. 

 
SprawnoÑƒ przesy»ania ciep»a jest odzwierciedleniem strat jakie powstaj w sieciach 

rozprowadzajcych ciep»o. Jest stosunkiem iloÑci ciep»a dostarczonego odbiorcom z 
sieci rozdzielczej do iloÑci ciep»a wytworzonego i wchodzcego do tej sieci. 

 
SprawnoÑƒ urzdze½ grzewczych dotyczy grzejników do ogrzewania pomieszcze½ lub 

wymienników (boilerów) do podgrzewania ciep»ej wody uóytkowej a takóe innych 
urzdze½ oddajcych ciep»o do procesów technologicznych. SprawnoÑƒ ta jest 
stosunkiem iloÑci ciep»a uóytkowanego (zuóytego) do ogrzania pomieszczenia, 
podgrzania wody lub procesu technologicznego do iloÑci ciep»a dostarczonego do 
urzdzenia grzewczego. 

 
SprawnoÑƒ wytwarzania ciep»a jest stosunkiem iloÑci ciep»a wytworzonego do iloÑci ciep»a 

dostarczonego (np. w paliwach). 
 
Strona podaóowa ciep»a, czyli ïród»a ciep»a, to kot»ownie, ciep»ownie i elektrociep»ownie 

oraz ciep»ownicze sieci przesy»owe i rozdzielcze. Po stronie podaóowej podmiotami s 
dostawcy ciep»a czyli w»aÑciciele ïróde» ciep»a lub zarzdzajcy nimi.  

 
Strona popytowa ciep»a to urzdzenia do ogrzewania pomieszcze½ oraz podgrzewania 

ciep»ej wody uóytkowej i wykorzystajce ciep»o do innych celów w mieszkaniach, 
sferze komunalnej lub publicznej i procesach przemys»owych. Podmiotami s tu 
odbiorcy uóytkujcy ciep»o. 

 
System zintegrowanego planowania gospodarki energetycznej (IRP - Integrated Resource 

Planning) polega na porównywaniu efektywnoÑci i op»acalnoÑci inwestycyjnej 
przedsi“wzi“ƒ oszcz“dzajcych ciep»o po stronie popytowej (DSM) z 
przedsi“wzi“ciami usprawniajcymi wytwarzanie i dostarczanie ciep»a po stronie 
podaóowej (SSM), a nast“pnie dokonaniu wyboru do realizacji takich przedsi“wzi“ƒ, 
które przy najmniejszej sumie nak»adów inwestycyjnych zapewni pe»ne pokrycie 
zapotrzebowania na ciep»o do celów grzewczych. 

 
Taryfa - w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne - zbiór cen i op»at oraz warunków ich 

stosowania, opracowany przez przedsi“biorstwo energetyczne i wprowadzany jako 
obowizujcy dla okreÑlonych w nim odbiorców w trybie okreÑlonym ustaw. 

 
Technologie energooszcz“dne dla strony podaóowej - uj“te w katalogu nowoczesnych 

technologii modernizacyjnych - mog dotyczyƒ: 
< bezpoÑredniego wytwarzania ciep»a z brykietów bezdymnych; 
< ciep»owni gazowych; 
< elektrociep»owni skojarzonych w“glowych, ze zgazowaniem w“gla, gazowych i 

gazowo-parowych; 
< wykorzystania ciep»a odpadowego; 
< ciep»a z energii odnawialnej (bioenergia, geotermia, energia s»oneczna, wiatru itp.); 
< odsiarczania spalin, zmniejszenia zawartoÑci NOx ; 
< odpylania spalin. 
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Syntetycznymi wskaïnikami efektywnoÑci wdroóenia mog tu byƒ: 
< sprawnoÑƒ energetyczna w %; 
< koszt wytwarzania lub dostarczania ciep»a w PLN/GJ; 
< okres zwrotu nak»adów inwestycyjnych w latach; 
< wewn“trzna stopa zwrotu nak»adów inwestycyjnych w %. 
 
Technologie energooszcz“dne dla strony popytowej - uj“te w katalogu nowoczesnych 

technologii modernizacyjnych - mog dotyczyƒ: 
< zmniejszenia strat ciep»a w budynkach; 
< zmniejszenia strat ciep»a w sieciach ciep»owniczych; 
< zapobiegania nadmiernemu zuóyciu ciep»a przez wprowadzanie automatycznej 

pogodowej regulacji temperatury w sieciach ciep»owniczych i ogrzewanych 
pomieszczeniach; 

< poprawy sprawnoÑci urzdze½ grzejnych bezpoÑredniego ogrzewania, a wi“c pieców, 
grzejników gazowych, olejowych i elektrycznych.  
Syntetycznymi wskaïnikami efektywnoÑci wdroóenia mog tu byƒ:  

< sprawnoÑƒ energetyczna w %; koszt uzyskania oszcz“dnoÑci ciep»a CCE w 
PLN/GJ/rok; 

< okres zwrotu nak»adów inwestycyjnych w latach; 
< wewn“trzna stopa zwrotu nak»adów inwestycyjnych w %. 
 
Urzd Regulacji Energetyki reguluje dzia»alnoÑƒ przedsi“biorstw energetycznych zgodnie z 

ustaw i za»oóeniami polityki energetycznej pa½stwa, zmierzajc jednoczeÑnie do 
równowaóenia interesów przedsi“biorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii. 

 
Urzdzenia - w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne - urzdzenia techniczne stosowane 

w procesach energetycznych. 
 
Uóytkowanie ciep»a jest efektem ko½cowym zaopatrzenia gminy w ciep»o. Moóe to byƒ efekt 

grzejny dajcy np. w ogrzewaniu pomieszcze½ odpowiedni poziom komfortu 
cieplnego lub podgrzewanie ciep»ej wody uóytkowej itp. 

 
WartoÑƒ opa»owa paliwa (uóyteczna, dolna) jest to iloÑƒ ciep»a wywizanego w procesie 

ca»kowitego i zupe»nego spalania 1 kg paliwa sta»ego lub ciek»ego albo Nm3 paliwa 
gazowego i nast“pnego och»odzenia produktów spalania do pocztkowej temperatury 
paliwa, zmniejszona o ciep»o skroplenia wytworzonej przy tym pary. Miar 
(teoretycznie) wartoÑci opa»owej jest MJ/jednostk“ paliwa. WartoÑƒ opa»owa paliwa 
górna czyli ciep»o spalania paliwa, jest to wartoÑƒ opa»owa dolna paliwa nie 
zmniejszona o ciep»o skroplenia wytworzonej przy spalaniu pary. 

 
Warunki stymulujce i ograniczajce wdraóanie PZC mog stanowiƒ o sukcesie lub 

niepowodzeniu w realizacji PZC gminy. Naleó do nich nie tylko technika, ekonomia, 
finanse i organizacja, ale takóe sytuacja ogó»nogospodarcza, spo»eczno-polityczna 
oraz stan prawno - administracyjny. S to czynniki dzia»ajce na obszarze gminy i 
poza jej obszarem, które b“d mia»y istotne znaczenie dla wyboru strategii wdraóania 
planu, a wi“c zakresu, sposobu, formy i czasu jego realizacji. Mog one dzia»aƒ 
ograniczajco lub stymulujco na zamierzenia zwizane z planem. I tak np.: 

< ograniczajco mog dzia»aƒ wysokie nak»ady inwestycyjne przy braku w»asnych 
kapita»ów w gminie i równoczesnych trudnoÑciach w uzyskaniu dotacji lub 
niskooprocentowanych kredytów, wysokie ceny ciep»a przy niskim Ñrednim 
standardzie óycia mieszka½ców, nie uregulowane stosunki w»asnoÑciowe na obszarach 
wymagajcych inwestowania przy udziale obcego kapita»u itp.; 

< stymulujco moóe dzia»aƒ obnióka kosztów zaopatrywania gminy w ciep»o, 
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op»acalnoÑƒ inwestycji modernizacyjnych, moóliwoÑƒ uzyskania duóych efektów 
ekonomicznych, a takóe ekologicznych, zgodnych z planami wojewódzkimi lub 
krajowymi, co moóe zapewniƒ centralne dotacje lub kredyty, popraw“ warunków 
zdrowotnych i komfortu óycia mieszka½ców, zgodnoÑƒ planu z planami rozwojowymi 
gminy itp.  

W kaódej gminie sytuacja w odniesieniu do ogranicze½ i stymulacji wdraóania 
planu b“dzie inna i dlatego musi byƒ okreÑlana indywidualnie. Jednolita moóe 
natomiast byƒ metoda ustalania wp»ywu tej sytuacji na rodzaj i zakres 
podejmowanych decyzji. 

 
WielkoÑƒ ïróde» ciep»a charakteryzuje ich moc w MW i zaleóy od zapotrzebowania na moc 

w MW, które ma byƒ pokryte z danego ïród»a. I tak: 
< dla uóytkowników indywidualnych zasilanych gazem ziemnym lub energi 

elektryczn odpowiedni moc przepustow powinny zapewniaƒ sieci i stacje 
redukcyjne - dla gazu, lub transformatorowe - dla energii elektrycznej. Dla 
uóytkowników paliw sta»ych (w“giel, koks lub brykiety bezdymne) powinny byƒ 
sk»adowiska o odpowiedniej pojemnoÑci; 

< dla uóytkowników zbiorowych korzystajcych z ciep»a w gorcej wodzie odpowiednia 
moc zasilania powinna byƒ zapewniona przez kot»ownie lokalne albo przez duóe 
ciep»ownie/elektrociep»ownie z moóliwoÑci przesy»ania tej mocy sieciami 
ciep»owniczymi. 

 
Wspó»czynnik zwrotu kapita»u/nak»adów (CRF - Capital Recovery Factor), zwany takóe 

wspó»czynnikiem amortyzacyjnym, s»uóy do roz»oóenia zdyskontowanego nak»adu lub 
dochodu na równe raty roczne. Wspó»czynnik ten wyraóa si“ wzorem: 

 

CRF =  
r

1 -  (1 +  r )-n  

 
gdzie: 
r - stopa dyskonta, 
n - óywotnoÑƒ inwestycji. 
 
Wytwarzanie ciep»a moóe odbywaƒ si“ w róóny sposób. Moóe to byƒ wykorzystywanie 

ciep»a spalanych paliw do podgrzewanie wody, np. dla sieci centralnego ogrzewania 
(SCO) albo do bezpoÑredniego wytwarzania efektu grzejnego (np. piece domowe). 
Moóe teó odbywaƒ si“ przez zamian“ innej energii w ciep»o, np. grzejniki elektryczne, 
kolektory s»oneczne, gorca woda podziemna. 

 
Zaopatrzenie w ciep»o miast i gmin s»uóy do pokrycia potrzeb ogrzewnictwa (ogrzewania 

pomieszcze½ mieszkalnych, administracyjnych i publicznych), przygotowania ciep»ej 
wody uóytkowej oraz innych potrzeb zwizanych z gospodark komunaln, sfer 
publiczn i lokalnym przemys»em. Potrzeby te mog byƒ pokrywane w róóny sposób: 
z róónych ïróde» ciep»a, w róónych noÑnikach ciep»a, przy róónych sprawnoÑciach 
wytwarzania i uóytkowania ciep»a. 

 
Zaopatrzenie w ciep»o - w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne - procesy energetyczne 

zwizane z dostarczaniem ciep»a do odbiorców. 
 
Zapotrzebowanie na ciep»o dla miasta lub gminy jest sum zapotrzebowania 

poszczególnych odbiorów na obszarze gminy wyraóone w mocy w kW (lub w MW) i 
w iloÑci ciep»a w GJ/rok a takóe w GJ/godz. 
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Zapotrzebowanie na ciep»o dla pojedynczego odbioru ciep»a analizowanego indywidualnie 

charakteryzuje: 
< fizyczna wielkoÑƒ odbioru, a wi“c np. powierzchnia ogrzewana w m2 lub obj“toÑƒ 

ogrzewana w m3 albo iloÑƒ ciep»ej wody uóytkowej o okreÑlonej temperaturze w 
m3/godz.; 

< fizyczne warunki uóytkowania ciep»a, a wi“c np. dla ogrzewania:  
- okres czasu uóytkowania ciep»a w godzinach, miesicach lub latach; 
- Ñrednia temperatura otoczenia w tym okresie czasu (sezonowoÑƒ); 

< jednostkowe zapotrzebowanie mocy ciep»a w W/m2 lub m3 lub w W/inn jednostk“ 
us»ugi grzejnej albo jednostkowe zuóycie ciep»a w MJ/m2 lub m3 lub w MJ/inn 
jednostk“ us»ugi grzejnej. 

 
Zarzdzanie popytem (Demand Side Management, DSM) - obejmuje dzia»ania, których 

celem jest wp»ywanie na popyt klientów. Chociaó zazwyczaj uwaóa si“, óe chodzi tu o 
sterowanie technologi, sygna»y cenowe stanowi uzasadnion metod“ stymulowania 
DSM. Przedmiotem DSM moóe byƒ: oszcz“dzanie, ograniczenie szczytów, 
przesuni“cie obcióenia, sprzedaó wed»ug taryfy ulgowej itp.  

 
Zarzdzanie podaó (Supply Side Management, SSM) obejmuje dzia»ania, których celem 

jest poprawa efektywnoÑci wytwarzania i dostawy, co w rezultacie doprowadza do 
zwi“kszenia produkcji czyli podaóy. 

 
Zintegrowane planowanie zasobów (Integrated Resource Planning, IRP) - proces oceny 

pe»nej gamy ïróde» zaspokojenia popytu na energi“ dla danych prognoz rynkowych. 
Rozwaóane s dwa typy zasobów - zasoby podaóowe i popytowe. Zasoby popytowe 
kszta»towane s przez zarzdzanie popytem (DSM). Celem zintegrowanego 
planowania (IRP) jest dobranie odpowiedniej kombinacji zasobów, która 
umoóliwia»aby minimalizacj“ kosztów. W ramach zintegrowanego planowania cz“sto 
uwzgl“dnia si“ koszty (lub korzyÑci) w odniesieniu do Ñrodowiska.  

 
îród»a ciep»a s róóne i zaleó od tego w jakim noÑniku to ciep»o ma byƒ dostarczone. I tak: 
< w“giel, koks, brykiety bezdymne - dla ogrzewania indywidualnego czyli dla pieców 

kaflowych lub centralnego ogrzewania etaóowego zakupywane s indywidualnie 
przez uóytkowników ze sk»adów tych paliw;  

< gaz ziemny - uóywany do ogrzewania indywidualnego lub lokalnego doprowadzony 
bezpoÑrednio do uóytkowników ciep»a zakupywany jest indywidualnie przez tych 
uóytkowników z gazowej sieci zasilajcej. JeÑli takiej sieci nie ma na terenie gminy, to 
trzeba - w porozumieniu z Zak»adami Gazownictwa - doprowadziƒ do jej 
wybudowania o ile jest to uzasadnione ze wzgl“dów ekonomicznych;  

< energia elektryczna, uóywana do ogrzewania indywidualnego lub lokalnego, 
doprowadzona bezpoÑrednio do uóytkowników ciep»a, zakupywana jest indywidualnie 
przez tych uóytkowników z Zak»adów Energetycznych; 

< ciep»o w gorcej wodzie - dla duóych budynków mieszkalnych, handlowych, 
administracyjnych itp. na skal“ lokaln moóe byƒ dostarczane z kot»owni lokalnych 
lub osiedlowych istniejcych albo przewidywanych do wybudowania. Pierwotnym 
noÑnikiem dla wytwarzania ciep»a moóe tu byƒ w“giel, olej opa»owy lub gaz ziemny; 

< ciep»o w gorcej wodzie - dla osiedli mieszkaniowych, kompleksów budynków 
róónego przeznaczenia a takóe duóych budynków mieszkalnych, handlowych, 
administracyjnych itp., na skal“ gminy lub miasta, moóe byƒ dostarczane ze 
zdalaczynnych systemów ciep»owniczych centralnego ogrzewania (SCO). îród»ami 
ciep»a w takich systemach s duóe ciep»ownie lub elektrociep»ownie opalane w“glem, 
gazem ziemnym lub olejem opa»owym.  
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