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1. Wprowadzenie 
 
1.1. Dlaczego poradnik? 

 
Podstawą rozwoju każdego społeczeństwa jest jego rozwój gospodarczy. Ważną rolę 

w jego realizacji odgrywa energia. Gospodarowanie energią na obszarze gminy nie jest 
zadaniem wyizolowanym. Stąd też zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego lokalnej 
gospodarki i społeczności, ochrona środowiska przyrodniczego w skali lokalnej, rozwój 
gospodarczy i ochrona mieszkańców gminy przed nadmiernymi kosztami energii, wymagają 
całościowego ujęcia. 

Nie jest to zadanie łatwe, gdyż cele, jakie sobie może założyć gmina, np.: (1) wysoki stopień 
bezpieczeństwa lub pewności zasilania w energię, (2) niskie koszty energii dostarczanej 
odbiorcom, (3) znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł energii w gminie, mogą 
być wzajemnie sprzeczne. 

Rozwiązanie tego problemu wymaga więc poszukiwania kompromisu, uwzględniającego 
możliwości gminy i lokalnego rynku energii w odniesieniu do realizacji założonych celów z 
jednej strony, z drugiej natomiast uzyskania (wynegocjowania) bądź też, przynajmniej 
częściowo, wymuszenia zgody wszystkich uczestników lokalnego rynku energii na realizację 
tych celów. 

Kompromis taki można osiągnąć stosując zasadę zrównoważonego rozwoju. Zasada ta 
uwzględnia wymienione aspekty wiążąc stronę podażową (wytwarzanie, przesył i dystrybucję 
energii) i popytową (użytkowanie energii). 

 
Przez zrównoważony rozwój należy rozumieć taki rozwój społeczno-gospodarczy, w 
którym w celu równoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw 
lub ich obywateli – zarówno współczesnego jak i przyszłych pokoleń – następuje proces 
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. 
Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska stanowią istotny element polityki społeczno-
gospodarczej oraz polityki zagospodarowania przestrzennego państwa.  

 
Planowanie zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe ma 

wprawdzie wymiar lokalny, jednakże wywiera ono wpływ na: region przez regionalne systemy 
zaopatrzenia w energię, kraj – przez bezpieczeństwo energetyczne kraju i bilansowanie 
zaopatrzenia kraju w energię, kontynent i świat – przez wspólne dla nich problemy ograniczenia 
emisji zanieczyszczeń i ich rozprzestrzeniania się, w tym również problem ochrony klimatu 
ziemi. 

 
Zadaniem niniejszego poradnika jest realizacja następujących celów: (1) podpowiadanie 

gminom jak sprostać wyzwaniom powstającym w obecnym i przyszłym rozwoju społeczno-
gospodarczym gminy, (2) jak sporządzić plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe, aby racjonalnie użytkować energię w gminie, a więc ustalić czy bardziej opłaca 
się rozbudowa źródeł energii i sieci, czy też racjonalne jej użytkowanie, (3) wdrażanie zasady 
zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej gminy i regionu poprzez stosowanie 
procedur  planowania racjonalnego użytkowania energii, (4) dostosowanie rozwiązań 
stosowanych w praktyce do wymogów prawa unijnego – z uwagi na spodziewane przyszłe 
członkostwo Polski w Unii Europejskiej. 

 
Realizacja wymienionych celów z jednej strony ma służyć osiągnięciu harmonijnego rozwoju 

uwzględniającego potrzeby społeczności lokalnej, wymogi efektywnej gospodarki, 
rozwiązywanie problemów ochrony środowiska, z drugiej natomiast powinna pomóc 
w określeniu kierunków działań niezbędnych dla zapewnienia potrzeb mieszkańcom gminy 
w odniesieniu do energii, a w szczególności w zakresie pożądanego komfortu i stylu życia. 
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1.2. Co przedstawia poradnik? 
 

W poradniku omówiono zadania i obowiązki gminy wynikające z aktualnie 
obowiązujących ustaw – Ustawy o samorządzie terytorialnym, Ustawy o planowaniu 
przestrzennym i Ustawy Prawo energetyczne. Spośród wielu zadań, zarówno własnych jak 
i zleconych, przypisanych gminie, wyeksponowano zdania gminy odnoszące się do gospodarki 
energetycznej. Na tym tle przedstawiono plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe jako narzędzie realizacji tych zadań. Między innymi podjęta została próba 
udzielenia odpowiedzi na pytanie: “Co można osiągnąć przez plan?” oraz ustalenia jakie 
korzyści dają założenia do planu i plan. Scharakteryzowane zostały rola i zadania partnerów i 
sprzymierzeńców gminy w planowaniu energetycznym, tj. podmiotów działających na lokalnym 
rynku energii. 

Kolejny problem zarysowany w poradniku odnosi się do organizacji procesu planowania 
energetycznego. Omówiono tu takie zagadnienia jak:  
• procedury prawne obowiązujące w zakresie planowania,  
• organizacja procesu opracowywania założeń i planu, 
• związki pomiędzy zaopatrzeniem w energię a innymi planami gminy, 
• zadania, jakie należy postawić wykonawcom planu. 
Podano też zakres (zawartość) założeń do planu i planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe.  
 Ostatni problem stanowi próba określenia działań, jakie należy podejmować po 
uchwaleniu planu i przekazaniu go do realizacji. Podkreślono przy tym role monitorowania 
realizacji planu. 

 
Poradnik składa się z 5 rozdziałów: 1. Wprowadzenie, 2. Dlaczego założenia i plan 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe? 3. Jak zorganizować proces 
planowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe? 4. Co powinny 
zawierać założenia do planu i plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe? 5. Jest plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i co 
dalej? 

  
  

1.3. Do kogo poradnik jest adresowany? 
 

Realizacja wymienionych celów wymaga kształtowania świadomych postaw władz  
lokalnych, wytwórców i dystrybutorów energii, jej użytkowników itp., a także wiedzy 
i umiejętności niezbędnych dla opracowywania a następnie realizacji planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Z tego względu ma on stanowić pomoc dla władz 
lokalnych przy opracowywaniu planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe. – zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  (Dz.U.  
Nr 54, poz. 348) wraz z późniejszymi zmianami (1997: Nr 158, poz. 1042; 1998: Nr 94, poz. 
594, Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1126; 1999: Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042, Nr 110, poz. 
1255; 2000: nr 48, poz. 555). 

 Poradnik adresowany jest w pierwszym rzędzie do pracowników gmin wiejskich, 
odpowiedzialnych za  opracowanie założeń do planu i planu zaopatrzenia gminy w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe. Powinien on służyć podnoszeniu wiedzy i świadomości 
uczestników lokalnego rynku energii. Z tego względu może on być pomocny w pracy władz 
gminnych, przedsiębiorstw energetycznych, producentów urządzeń energetycznych, firm usług 
energetycznych (ESCO), agencji poszanowania energii, konsultantów energetycznych.  
 Wreszcie poradnik został opracowany z myślą o organach samorządowych i służbach 
wykonawczych, aby ułatwić im pracę nad przygotowaniem założeń do planu i planu 
zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, które powinny spełniać 
wymogi ustawy Prawo energetyczne w tym zakresie. Wymogi te odnoszą się do rozwiązania 
takich problemów jak: 
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 sposób określenia celów (priorytetów) rozwoju gospodarki energetycznej (ciepłem, energią 
elektryczną i paliwami gazowymi) w gminie, 

 formułowanie zadań dla wykonawców projektu założeń  do planu i planu zaopatrzenia  
gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  

 sposób koordynowania lokalnych planów zaopatrzenia w sieciowe nośniki energii (ciepło, 
energia elektryczna, gaz), 

 sposób oceny zakresu i jakości opracowania planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe, 

 określenie czynności wymaganych przy uzgadnianiu założeń do planu i planu zaopatrzenia 
pomiędzy właściwymi, określonymi w Ustawie Prawo energetyczne, podmiotami. 

 
 Niniejszy poradnik stanowi próbę podsumowania doświadczeń zdobytych przy 

opracowywaniu projektów założeń do planu oraz projektów planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla wybranych dwóch gmin wiejskich położonych na 
terenie województwa śląskiego. Wykorzystano w nim również doświadczenia zdobyte podczas 
dotychczasowych prac z zakresu planowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe, wykonywanych przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. 
Prace te, prowadzone w latach 1997-2000, obejmowały przygotowanie założeń do planów i 
planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla dużych i średnich miast. 
Pozwoliły one na wypracowanie a następnie doskonalenie metodyki w odniesieniu do tego 
rodzaju opracowań. Zaowocowały też opracowaniem i wydaniem publikacji prezentujących 
zasady metodyczne w tej dziedzinie. Stanowiły również podstawę do zorganizowania szeregu 
szkoleń, adresowanych w głównej mierze do pracowników służb gminnych zajmujących się 
omawianą problematyką. 

 
Poradnik jest adresowany w pierwszym rzędzie dla gmin wiejskich i małych miast. 
Zawiera on podstawowe uwagi metodyczne i jest ilustrowany konkretnymi przykładami 
uzyskanymi w wyniku opracowywania założeń do planu i planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe w wybranych gminach wiejskich. Poradnik ma 
stanowić pomoc dla władz gminy w podejmowaniu decyzji o rozwoju gospodarki 
energetycznej gminy w świetle wymogów Ustawy Prawo energetyczne a także dla 
pracowników gminy odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację planu zaopatrzenia 
w energię. 

 
 
 

2. Dlaczego założenia i plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe? 

 
2.1. Zadania i obowiązki gminy 

 
  Zadania gminy  - ogólnie rzecz biorąc - można odnieść do dwóch sfer. Pierwsza z nich 

to zadania własne, a więc te zadania gminy, które obejmując całokształt spraw o znaczeniu 
lokalnym, tj. takich, które nie zostały zastrzeżone przez akty normatywne na rzecz innych 
podmiotów (art. 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, 
poz. 95) wraz z późniejszymi zmianami. Chodzi o takie sprawy, w odniesieniu do których gmina 
działa samodzielnie i niezależnie od innych władz publicznych. Niezależnie od tego prawo 
przewiduje  możliwość powierzenia gminom realizacji zadań administracji rządowej. Jest to 
druga sfera zadań gminy. Realizując zadania z tej sfery gmina podlega polityce rządowej. 
 Zadania własne gmin określone zostały we wspomnianej Ustawie o samorządzie 
terytorialnym. Określa ona  (art. 7 ust. 1)  cztery podstawowe grupy zadań własnych gminy, tj.: 

• 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); 
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• zadania z dziedziny porządku i bezpieczeństwa publicznego (zapewnienie porządku 
i bezpieczeństwa obywateli, ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo sanitarne); 

• zadania z zakresu ładu przestrzennego i ochrony środowiska (m.in. 
zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska, gospodarka terenami). 

 
 Powyższe zadania należy traktować jako przykładowe, przy czym wymienione dziedziny 
są ściśle powiązane z innymi aktami normatywnymi, w których określone zostały kompetencje 
gminy oraz innych podmiotów administracji. Obowiązuje przy tym zasada, że jeżeli nie można 
ustalić w drodze przepisów szczególnych do kogo należy dana sprawa mająca znaczenie 
lokalne, wówczas należy przyjąć, że właściwym podmiotem w tej sprawie jest gmina (art. 6). 
Rozwiązanie takie jest zgodne z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego przyjętą w 1990 r. 
w Strassburgu. Mówi ona, że  „Społeczności lokalne mają - w zakresie ustalonym ustawą - 
pełną swobodę działania w każdej dziedzinie, która nie jest wyłączona z ich kompetencji lub nie 
wchodzi w zakres kompetencji innych podmiotów władzy”. 
 Zgodnie z postanowieniami cytowanej ustawy wymienione wyżej zakresy zadań gminy 
należy traktować jako pewne minimum stanowiące podstawę do wyodrębnienia obligatoryjnych 
zadań własnych gminy (art. 7 ust. 2). Realizacja przez gminę obligatoryjnych zadań własnych 
wynika z potrzeby zagwarantowania mieszkańcom pewnych świadczeń. Gmina może także 
realizować niektóre zadania przy współpracy z innymi gminami. Dotyczy to takich przypadków, 
w których realizacja zadań albo przekracza możliwości wykonawcze i finansowe jednej gminy, 
albo też charakter tych zadań wymaga podejmowania wspólnych zadań. W takich przypadkach 
gminy mogą tworzyć związki międzygminne. 

 
 Zadania w zakresie zaopatrzenia w energię wymienione zostały w pierwszej grupie 
zadań (zadania związane z infrastrukturą techniczną). Szczegółowe obowiązki gminy 
w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe określa Ustawa Prawo 
energetyczne (art.18-20). Obejmują one: 
• planowanie i organizację zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na 

obszarze gminy, 
• planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy, 
• finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znajdujących się na terenie gminy, 

w odniesieniu do których gmina jest zarządcą, z zastrzeżeniem oświetlenia dróg publicznych 
krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu, które są 
finansowane z budżetu państwa. 

 Gmina realizuje powyższe zadania zgodnie z założeniami polityki energetycznej 
państwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami zawartymi  
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Środki na 
finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina jest zarządcą oraz oświetlenia 
dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach 
powiatu pokrywane są z budżetu państwa. 

 
Określone ustawowo zadania gminy obejmują zadania własne i zlecone przez organa 
administracji rządowej. Zaopatrzenie gminy w energię jest określonym ustawowo 
zadaniem własnym gminy. Jego realizacja wymaga również opracowania założeń i planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Obowiązek ten spoczywa na 
zarządzie gminy. 
Ustawowe zadania gminy w zakresie planowania gospodarki energetycznej pozwalają na: 
- uczestnictwo istotnych podmiotów gminy w procesie planowania, które mają 

reprezentować interesy państwa, regionu oraz gospodarki i społeczności lokalnej, 
- osiągnięcie konsensusu w odniesieniu do koordynacji planów gminy i przedsiębiorstw 

energetycznych zaopatrujących gminę w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 
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2.2. Co możesz osiągnąć przez plan? 
 
 Z przedstawionych wyżej zadań i obowiązków gminy wynika, że do jej obowiązków 
należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Jest to jedno z podstawowych zadań 
własnych związanych z infrastrukturą techniczną. Zadanie to wynika z Ustawy o samorządzie 
terytorialnym (art. 7 ust. 2). Natomiast z Ustawy Prawo energetyczne wynika obowiązek 
opracowywania przez zarząd gminy założeń do planu i planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe. 
 Wymienione nośniki energii dostarczane są w głównej mierze przy pomocy sieci. Fakt 
ten pociąga za sobą konieczność sporządzania długofalowego planu zaopatrzenia, bowiem 
żywotność infrastruktury energetycznej, tzn. urządzeń do wytwarzania, przesyłu i rozdziału 
energii wynosi kilkadziesiąt lat, co powoduje, że skutki zbudowania określonej kosztownej 
infrastruktury rozciągają się na okres co najmniej 20 lat. W tak długim okresie mogą się zmienić 
przyjęte w założeniach czynniki, takie jak: 
- zmiana zapotrzebowania na ciepło będąca wynikiem zmian ilościowych u odbiorców (rozwój 

budownictwa mieszkaniowego i sektora użyteczności publicznej, tworzenie nowych i 
likwidacja istniejących podmiotów gospodarczych itp.), jak też jakościowych (wzrost 
efektywnego wykorzystania energii przez odbiorców); 

- postęp technologiczny w wytwarzaniu, przesyle i użytkowaniu energii, w wyniku którego 
następuje wprowadzanie na rynek konkurencyjnych energetycznie i ekonomicznie, i – co nie 
mniej ważne – przyjaznych środowisku naturalnemu urządzeń i instalacji; 

- ceny paliw i energii; 
- wymagania odbiorców  w zakresie komfortu – w miarę wzrostu zamożności społe-czeństwa; 
- możliwość wykorzystania lokalnych zasobów energii (np. odpadów drewna, słomy, torfu 

itp.). 
 Wymienione czynniki powodują, obiektywnie rzecz biorąc, że planowanie energetyczne 
odbywa się w warunkach dużej niepewności. Uwzględnić trzeba również czynniki subiektywne,  
takie jak: 
- określenie, czy każdy odbiorca w gminie powinien mieć zawsze możliwość swobodnego 

wyboru nośnika  energii dla zaspokojenia jego potrzeb energetycznych; 
- czy dla zachowania ładu przestrzennego gminy i rachunku ekonomicznego w odniesieniu 

do infrastruktury sieciowych nośników energii tak modernizować bądź budować sieci, aby 
zależnie od charakteru odbiorów celowo ograniczyć możliwość korzystania przez odbiorców 
ze wszystkich sieciowych nośników energii dla zaspokojenia każdej potrzeby energetycznej. 

 Opracowanie i realizacja założeń do planu i planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe, uzgodnionego ze wszystkimi uczestnikami rynku energii pozwala 
na uzyskanie optymalnych rozwiązań w ramach osiągniętego uprzednio konsensusu przez 
wszystkie zainteresowane strony. Ma to istotne znaczenie również w kontekście powiązań obu 
wymienionych dokumentów z rozwiązaniami przyjętymi w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. 
przestrzennego gminy. Ponadto istnienie planu zaopatrzenia umożliwia osiągnięcie rozwoju 
gospodarczego gminy przy optymalnych kosztach, zarówno ekonomicznych, jak też - przede 
wszystkim - społecznych. Pozwala bowiem na efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów 
energetycznych, wykorzystanie potencjału ludzkiego, tworzenie nowych stanowisk pracy itp. 
 
 Ogólnie rzecz biorąc można stwierdzić, że plan zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe pozwala na stworzenie ładu energetycznego na terenie gminy, 
który obejmuje: 
- skoordynowanie planów rozwoju lokalnych przedsiębiorstw energetycznych ze strategią 

rozwoju społeczno-gospodarczego gminy przez dochodzenie do konsensusu w zakresie 
dostosowania planów przedsiębiorstw energetycznych do celów strategicznych gminy; 

- współdziałanie z wszystkimi podmiotami lokalnych rynków paliw i energii na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; 

- otwieranie lokalnego rynku na konkurencję, a jeżeli w imię interesu publicznego 
(bezpieczeństwo, koszty usług energetycznych, ochrona środowiska, rynek pracy itp.) 
wystąpi potrzeba podziału części lokalnego rynku energii między przedsiębiorstwa   
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energetyczne/ podsystemy energetyczne, to powinno to nastąpić w oparciu o obiektywne, 
przejrzyste i publicznie znane kryteria gminy; 
- zharmonizowanie i zintegrowanie działań na lokalnym, rynku energii zgodnie z wymogami 

otoczenia prawnego (prawo energetyczne, ekologiczne, antymonopolowe itp.). 
 
 
2.3. Korzyści z opracowania założeń i planu 
 
 Posiadanie założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe pozwala w pierwszym rzędzie na kształtowanie gospodarki energetycznej gminy 
w sposób uporządkowany, optymalny w istniejących specyficznych warunkach lokalnych. Plan 
zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinien z jednej strony 
wpisywać się w cele i zasady polityki energetycznej, gospodarczej i społecznej państwa, tzn. 
powinien być zgodny z tymi celami, z drugiej natomiast opracowanie tego planu wymaga 
stworzenia warunków pozwalających możliwie najlepszy rozwój lokalnej gospodarki 
i społeczności.  
 Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest przestrzeganie pewnych zasad. Są to m.in.: 
- zasada zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w odniesieniu do 

systemu energetycznego; 
- zasada dążenia do konkurencyjnego rynku energii, 
- zasada zapewnienia swobodnego dostępu użytkowników (indywidualnych i zbiorowych) do 

poszczególnych nośników energii, lecz regulowanego ze względów technicznych, 
społecznych, ekonomicznych itp., 

- zasada zapewnienia bezpiecznych, niezawodnych i odpowiedniej jakości dostaw energii, 
- zasada wyboru dostawców energii według uznania użytkowników, tam gdzie to jest możliwe, 
- zasada zintegrowania planów i współdziałania pomiędzy wytwórcami (dostawcami) energii a 

jej odbiorcami (użytkownikami) w celu ograniczenia kosztów wytwarzania energii z jednej 
strony oraz wydatków na energię z drugiej (przy zastosowaniu takich narzędzi jak 
zarządzanie podażą - SSM, zarządzanie popytem - DSM, planowanie według najmniejszych 
kosztów - LCP), 

- zasada ograniczenia negatywnego wpływu gospodarki energetycznej gminy na   środowisko 
naturalne i klimatyczne. 

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

określenia celów społeczno - ekonomicznych, zarówno w zakresie całej gospodarki gminy, jak 
też jej gospodarki energetycznej, które powinna realizować  gmina. Opracowując założenia do 
planu gmina współuczestniczy w realizacji uniwersalnych celów związanych z zarządzaniem, 
gospodarką i ochroną środowiska a także z potrzebami energetycznymi przedsiębiorstw 
produkcyjnych i usługowych działających na jej terenie oraz z zaspokojeniem potrzeb 
mieszkańców gminy. W tym ostatnim przypadku chodzi o zapewnienie komfortu 
energetycznego i określonego poziomu życia. 

 Do zadań tych należą przede wszystkim: 
- zapewnienie niezawodnego i pełnego zaspokojenia potrzeb energetycznych odbiorców, 
- minimalizacja kosztów zaspokojenia potrzeb energetycznych odbiorców, 
- zmniejszenie obciążenia środowiska  związanego z wytwarzaniem  i użytkowaniem energii, 
- uzyskanie społecznego przyzwolenia i poparcia dla realizacji zintegrowanych programów 

ekonomicznych, energetycznych i ekologicznych, tj. upowszechnianie wśród mieszkańców 
gminy i podmiotów gospodarczych informacji w zakresie decyzji odnoszących się do 
gospodarki energetycznej gminy i regionu,  

- preferowanie rozwiązań tworzących nowe miejsca pracy,  
- rozwijanie systemów energetycznych, zwłaszcza w zakresie ogrzewania pomieszczeń 

i ciepłej wody użytkowej z uwzględnieniem możliwości finansowych mieszkańców z jednej 
strony oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu pomocy socjalnej z drugiej strony,  

- rozwijanie świadomości mieszkańców gminy w zakresie możliwości i potrzeby efektywnego 
wykorzystania energii oraz edukacji ekologicznej. 
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 Założenia do planu i plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
pozwalają na: 
- określenie jak będą przebiegały rozwój i modernizacja poszczególnych systemów 

energetycznych gminy (zakres, terminy realizacji oraz finansowanie poszczególnych 
przedsięwzięć), 

- uzyskanie częściowego finansowania infrastruktury energetycznej, np. przyłączy do sieci 
energetycznych,  

- uzyskanie możliwości ubiegania się o  środki finansowe na realizację inwestycji związanych 
z zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zarówno ze źródeł krajowych 
(np. Ekofundusz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank 
Ochrony Środowiska itp.), jak i zagranicznych (np. Bank Światowy, programy pomocowe Unii 
Europejskiej).  

 Realizacja powyższych zadań powinna też spełnić oczekiwania mieszkańców gminy 
w odniesieniu do: rynku pracy, ochrony środowiska, stosunkowo niskich cen energii, 
wykorzystania lokalnych zasobów paliw, lepszego wykorzystania lokalnych źródeł energii 
(w tym energii odnawialnej). 
 

 
Pamiętaj, że mając założenia do planu i plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe, można: 
- skutecznie zarządzać gospodarką energetyczną gminy, 
- uzyskać środki finansowe na realizację zadań w zakresie rozwoju infrastruktury 

energetycznej, 
- skutecznie oddziaływać na zmniejszenie kosztów usług energetycznych, 
- osiągać wymierne efekty w odniesieniu do stanu środowiska przyrodniczego, co może 

pozytywnie wpływać na promocję gminy i stymulować jej rozwój (np. poprzez 
turystykę), 

- w sposób przemyślany prowadzić działalność  gospodarczą, 
- tworzyć warunki umożliwiające powstawanie nowych miejsc pracy związanych 

z rozwojem usług energetycznych. 
 
 
2.4. Partnerzy i sprzymierzeńcy gminy w planowaniu energetycznym 
 
 Rynek energii w ogóle, a więc także lokalny rynek energii, opiera się na wzajemnym 
współistnieniu i współdziałaniu różnych podmiotów. Ogólnie rzecz biorąc są to: 
• po stronie podażowej: wytwórcy i dystrybutorzy energii; zgodnie z Ustawą Prawo 

energetyczne przedsiębiorstwa energetyczne są to podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, 
dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi; możemy tu wyróżnić dwie zasadnicze grupy 
podmiotów: 
- wytwórcy bądź przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przetwarzaniem energii 

(elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie itp.), 
- dystrybutorzy energii (zakłady elektroenergetyczne, przedsiębiorstwa energetyki 

cieplnej, zakłady gazownicze); 
• po stronie popytowej: użytkownicy (odbiorcy) energii; również tutaj można wyodrębnić dwie 

grupy, są to: 
- odbiorcy zbiorowi (przemysł i budownictwo, handel i usługi, transport); 
- odbiorcy indywidualni – mieszkańcy gminy w budynkach wielo- i jednorodzinnych. 

 
 Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw 

gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, sporządzają dla obszaru swojego działania plany 
rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, 
energię elektryczną lub ciepło, uwzględniając miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego albo kierunki rozwoju gminy określone w studium uwarunkowań i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego gminy. Plany te przedsiębiorstwa energetyczne  
sporządzają na okresy nie krótsze niż 3 lata. 
 
 Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych obejmują: 
• przewidywany zakres dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła,  
• przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz ewentualnych  

nowych źródeł paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, w tym źródeł 
niekonwencjonalnych i odnawialnych, 

• przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie paliw i energii u odbiorców, 
• przewidywany sposób finansowania inwestycji, 
• przewidywane przychody niezbędne dla realizacji planów, 
• przewidywany harmonogram realizacji inwestycji. 

 Powyższe plany powinny zapewniać minimalizację nakładów i kosztów ponoszonych 
przez przedsiębiorstwo energetyczne tak, aby nakłady i koszty nie powodowały 
w poszczególnych latach nadmiernego wzrostu cen i stawek opłat dla paliw gazowych, energii 
elektrycznej lub ciepła, przy zapewnieniu ciągłości, niezawodności i jakości dostaw. Ponadto w 
celu racjonalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych przy opracowywaniu planów rozwoju 
przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych, 
energii elektrycznej lub ciepła są zobowiązane do współpracy z przyłączonymi podmiotami oraz 
gminami, na obszarze których przedsiębiorstwa te prowadzą działalność gospodarczą. Zakres 
tej współpracy obejmuje: 
• obowiązek przekazywania przyłączonym podmiotom informacji o planowanych 

przedsięwzięciach w takim zakresie, w jakim przedsięwzięcia te będą miały wpływ na pracę 
urządzeń przyłączonych do sieci albo na zmianę warunków przyłączenia lub dostawy 
energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła, 

• zapewnienie spójności miedzy planami przedsiębiorstw energetycznych a założeniami 
i planami zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, do opracowywania 
których zobowiązane są gminy. 
 Dla potrzeb związanych z opracowaniem założeń do planu i planu zaopatrzenia gminy 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają 
zarządowi gminy nieodpłatnie plany rozwoju w zakresie dotyczącym jej terenu oraz propozycje 
niezbędne do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię. 

 Po stronie odbiorców partnerami gminy do współpracy w planowaniu zaopatrzenia 
w energię są jej użytkownicy (odbiorcy). Są to w pierwszym rzędzie podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą, produkcyjną, usługową i handlową, a także budowlaną, które 
w swoich planach rozwoju (inwestycji) muszą uwzględniać zapotrzebowanie na poszczególne 
media, a więc ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Ważną grupę odbiorców energii 
w gminie, zwłaszcza ciepła, jest mieszkalnictwo i budynki użyteczności publicznej. 

 Drugą, nie mniej ważną, grupę odbiorców ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych 
stanowią odbiorcy indywidualni – mieszkańcy gminy. Ich opinia ma duże znaczenie w procesie 
planowania, bowiem plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe ma służyć 
– bezpośrednio bądź pośrednio - zaspokojeniu potrzeb w zakresie zaopatrzenia w energię 
mieszkańców gminy. 

 Do innych partnerów gminy w procesie planowania zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe zaliczyć należy władze gmin sąsiadujących, z którymi gmina 
zobowiązana jest współpracować w takim zakresie, jaki wynika z konieczności 
zharmonizowania zaopatrzenia w energię. Ponadto gmina ma ustawowy obowiązek współpracy 
z samorządem województwa i wojewodą w procesie uzgadniania projektu założeń do planu i 
projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 
 Obserwuje się słabe powiązania pomiędzy planami zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe a innymi planami, takimi jak: miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, plany rozwojowe użytkowników 
energii na obszarze gminy. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe powinny pełnić funkcję koordynacyjną tych planów. Natomiast sekwencja, tj. 
kolejność ich opracowywania, jest sprawą indywidualną poszczególnych gmin, zależy ona 
bowiem od sytuacji, jaka istnieje w danej gminie. 
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 Dla potrzeb związanych  z planowaniem zaopatrzenia w energię istotne znaczenie ma 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (a w przypadku jego braku studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy), do którego opracowania 
gmina jest zobowiązana oraz założenia do planu zaopatrzenia gminy w ciepło energię 
elektryczną i paliwa gazowe - z uwagi na ich perspektywiczny charakter. Natomiast plany 
rozwoju przedsiębiorstw energetycznych - jako plany krótkoterminowe - powinny uwzględniać te 
zamierzenia i przedsięwzięcia, które przewiduje się w założeniach do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 
 
 
3. Jak organizować proces planowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe? 
 
3.1. Jakie procedury prawne obowiązują przy opracowywaniu projektu założeń do planu 

i planu? 
 
 Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe regulują 
następujące  akty normatywne: 
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348) 

z późniejszymi zmianami, 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr 89, poz. 415), 
• Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196) 

z późniejszymi zmianami. 
 Podstawowym aktem normatywnym, stanowiącym punkt wyjścia do opracowania  planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest Ustawa Prawo energetyczne, 
która zobowiązuje gminy do  opracowania wymienionych planów. Regulacje prawne zawarte w 
powyższej ustawie zakładają następujące etapy opracowania  i zatwierdzania planów: 
• opracowanie projektu  założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe, 
• opiniowanie projektu założeń do planu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji 

współpracy z innymi gminami, 
• opiniowanie projektu założeń do planu przez wojewodę  w zakresie zgodności z polityką 

energetyczną państwa, 
• uchwalenie przez radę gminy założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe, 
• opracowanie projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; 

w projekcie tym  powinny być uwzględnione korekty wynikające z wymaganych uzgodnień 
i konsultacji, 

• uchwalenie przez radę gminy planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe a następnie przekazanie go do realizacji. 

 
 Szczegółowy wykaz procedur prawnych zawiera tab. 1. 
 
 
Ustawa Prawo energetyczne określa jedynie wymagany zakres założeń i planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Jednakże nie określa ono 
sposobu ich opracowania. Wprowadza natomiast obowiązek zaopiniowania projektu 
założeń przez samorząd województwa i wojewodę a projektu planu przez wojewodą. 
Założenia do planu powinny uwzględniać działania racjonalizujące a także ewentualne 
oczekiwania użytkowników energii. 
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Tabela 1 

Zestawienie procedur prawnych związanych z opracowaniem planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe 

 
Czynność 

 
Podstawa prawna Wykonawca 

Opracowanie projektu założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię  
elektryczną i paliwa gazowe 

 
Ustawa Prawo energetyczne 

 
Zarząd gminy 

Skoordynowanie założeń do projektu planu 
zaopatrzenia z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego lub 
studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy 

 
 

Ustawa o zagospodarowaniu 
przestrzennym 

 
 
 

Zarząd gminy 

Skoordynowanie projektu założeń do planu 
zaopatrzenia z wymogami ochrony 
środowiska 

Ustawa o ochronie 
i kształtowaniu środowiska 

 
Zarząd gminy 

Rozpatrzenie wniosków, zastrzeżeń i uwag 
zgłoszonych przez mieszkańców 

 
Ustawa Prawo energetyczne 

 
Rada gminy 

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

 
jak wyżej 

 
Rada gminy 

Udostępnienie informacji i propozycji 
niezbędnych do opracowania projektu 
założeń do planu przez zarząd gminy 

 
jak wyżej 

 
Przedsiębiorstwa 

energetyczne 
Zaopiniowanie projektu założeń do planu w 
zakresie współpracy z innymi gminami 

 
jak wyżej 

 
Samorząd województwa 

Uzgodnienie projektu założeń do planu w 
zakresie zgodności z polityką energetyczną 
państwa 

 
jak wyżej 

 
Wojewoda 

Ustalenie zgodności projektu założeń do 
planu z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego lub 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

 
 

Ustawa Prawo energetyczne 

 
 

Zarząd gminy 

Opracowanie projektu planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię  
elektryczną i paliwa gazowe 

 
jak wyżej 

 
Zarząd gminy 

Ustalenie zgodności projektu planu 
z wymogami ochrony środowiska 

Ustawa o ochronie 
i kształtowaniu środowiska 

Zarząd gminy 

Stwierdzenie zgodności projektu planu z 
założeniami 

jak wyżej Wojewoda 

Uwzględnienie ewentualnych sugestii i 
zaleceń wojewody i opracowanie końcowej 
wersji planu 

 
jak wyżej 

 
Zarząd gminy 

Uchwalenie planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe i 
przekazanie go do realizacji 

 
jak wyżej 

 
Rada gminy 
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3.2. Jak zorganizować proces opracowania założeń i planu? 
 
 Opracowanie założeń do planu i planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe jest procesem pracochłonnym, co narzuca konieczność prowadzenia 
skoordynowanych działań. Działania te należy rozpocząć od urzędu gminy - od inwentaryzacji 
wszystkich opracowań powstałych w okresie 5-10 lat poprzedzających opracowanie założeń 
i planu, o ile opracowania takie powstały. Opracowania te mogą dotyczyć: 
• inwentaryzacji odbiorców energii, 
• rozwoju infrastruktury sieci energetycznych (ciepła, energii elektrycznej i gazu), 
• koncepcji i projektów rozwoju systemów energetycznych na obszarze gminy, 
• planów rozwoju gminy związanych ze wzrostem potrzeb w zakresie zaopatrzenia  gminy 

w ciepło, energię elektryczną i gaz, 
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i/lub studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
 
 Działania te należy uzupełnić rozpoznaniem w zakresie planów rozwoju, jakimi na 
obszarze  gminy dysponują: 
• przedsiębiorstwa energetyczne, w pierwszym rzędzie dystrybucyjne (elektroenergetyczne 

i gazownicze), przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, zwłaszcza komunalne i pozagminne 
przedsiębiorstwa wytwórczo-dystrybucyjne, 

• główni odbiorcy ciepła, energii elektrycznej i gazu: budynki mieszkalne i użyteczności 
publicznej, spółdzielnie mieszkaniowe, zrzeszenia właścicieli budynków, zakłady 
produkcyjne. 

 
Najpierw zrób lub zleć przeprowadzenie inwentaryzacji opracowań przydatnych do 
opracowania założeń do planu i planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe z okresu ostatnich 5-10 lat poprzedzających opracowanie założeń i planu. 

  
 Po wykonaniu przedstawionych powyżej działań gminy powinny przystąpić do zorganizowania 

prac nad opracowaniem założeń do planu i - jeśli zajdzie potrzeba - planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

 
 Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe odbywa się w oparciu o ściśle określoną metodykę. Metodyka ta obejmuje następujące 
fazy: 
Faza I - opracowanie założeń – jako sformułowanie ogólnej strategii gminy w tworzeniu 

tzw. ładu energetycznego, 
Faza II - Opracowanie wstępnej koncepcji realizacji celów gminy określonych w ogólnej 

strategii, 
Faza III - Dopracowanie wstępnej koncepcji i opracowanie podstawowych wariantów 

realizacji celów miasta, 
Faza IV - Analiza podstawowych wariantów w formie testów korzyści i strat dla wszystkich 

podmiotów lokalnego rynku energii, 
Faza V - Ocena, wybór wariantu i instrumentacja planu.. 
 

W oparciu o tę metodykę można zastosować procedurę opracowania założeń 
składającą się z trzech etapów. 
 
Etap I - organizacyjno-poznawczy: 
- zbudowanie struktury organizacyjno-koordynacyjnej opracowania założeń do planu i planu; 

w skład tej struktury powinien wejść Komitet Sterujący oraz wykonawcy założeń i planu; 
- poinformowanie wszystkich znaczących podmiotów lokalnego rynku energii o przystąpieniu 

do tworzenia założeń i planu oraz zaproszenie ich do współpracy; 
- dokonanie krótkiej inwentaryzacji i analiz o stanie wiedzy i na temat planów społeczno-

gospodarczych oraz systemu energetycznego gminy; 
- wstępne określenie priorytetów gminy w zakresie rozwoju gospodarki energetycznej; 
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- opracowanie zakresu niezbędnych informacji i kryteriów oceny informacji pozyskiwanych od 
przedsiębiorstw energetycznych. 

 
Etap II analityczny: 
- zebranie ofert, ankiet oraz innych informacji od przedsiębiorstw energetycznych, 

znaczących odbiorców energii, komórek funkcjonalnych gminy oraz instytucji związanych 
z planowaniem społeczno-gospodarczym i przestrzennym; 

- ocena ofert przedsiębiorstw energetycznych i zamiarów odbiorców energii na tle celów 
społeczno-gospodarczych i planów rozwojowych gminy; 

- określenie innych opcji organizacyjnych, technologicznych i ekonomicznych, alterna-
tywnych w stosunku do ofert i zamiarów odbiorców energii oraz ocena uwarunkowań ich 
realizacji; 

- opracowanie ramowej koncepcji osiągania celów planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe (diagnozy, prognozy, wstępnych wariantów realizacji celów 
planu); 

- określenie obszarów gminy, na których preferowane będą poszczególne podsystemy 
energetyczne; 

- określenie problemów i uwarunkowań związanych z opracowaniem i realizacją planu; 
- zweryfikowanie strategicznych celów gminy i określenie celów krótko-, średnio- 

i długoterminowych. 
 
Etap III – konsultacyjno-uzgodnieniowy: 
- opracowanie projektu założeń do planu w zakresie ustawowym; 
- zebranie uwag, opinii i wprowadzenie ewentualnych poprawek i uzupełnień do projektu 

założeń; 
- przedstawienie projektu założeń do zaopiniowania przez:  

- samorząd wojewódzki (w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami), 
- wojewodę (w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa); 

- przygotowanie i wyłożenie dokumentu do publicznego wglądu; 
- zebranie wniosków, zastrzeżeń i uwag do projektu założeń; 
- przygotowanie dokumentu projektu założeń do uchwalenia założeń przez radę gminy; 
- uchwalenie założeń przez radę gminy. 
 
 Procedura opracowania planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe powinna obejmować: 
- wybór przedsięwzięcia lub przedsięwzięć w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych 

systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wraz z uzasadnieniem 
ekonomicznym wybranego wariantu; 

- szczegółowe przedstawienie kierunków i sposobu realizacji wybranego przedsięwzięcia lub 
przedsięwzięć; 

- opracowanie harmonogramu wdrożenia przyjętych w planie rozwiązań; 
- określenie przewidywanych kosztów realizacji proponowanego przedsięwzięcia lub 

przedsięwzięć; 
- określenie źródła finansowania przedsięwzięć; 
- przedstawienie wojewodzie przez zarząd gminy projektu planu celem stwierdzenia zgodności 

planu z założeniami; 
- przygotowanie projektu planu do zatwierdzenia przez radę gminy; 
- uchwalenie planu przez radę gminy; 
- przekazanie planu do realizacji. 
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3.3. Zaopatrzenie w energię a inne plany gminy 
 
 Planowanie zaopatrzenia w energię nie jest działaniem wyizolowanym. Zgodnie 
z obowiązującymi regulacjami prawnymi musi ono uwzględniać również inne prace planistyczne 
i powstające w ich wyniku plany odnoszące się do działalności gminy. 
 W planowaniu zaopatrzenia w energię obok planu gminy w energię należy uwzględnić 
fakt, że istnieją też inne plany, które stanowią pewną, wzajemnie  uzupełniającą się całość. Do 
planów tych zaliczyć należy: 
• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, 
• plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, 
• plany rozwoju użytkowników energii  (np. przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych itp.). 

Wymienione plany mogą mieć podobne lub częściowo różne struktury i zakresy zadań, 
mogą też mieć różne terminy prawne opracowania, różny stan przygotowania lub opracowania. 
Zestawione razem powinny tworzyć logiczną pętlę planistyczną wzajemnie się uzupełniając. W 
interesie gminy leży wzajemne powiązanie wszystkich planów istniejących w gminie. Stąd też 
właśnie gmina powinna inicjować działania na rzecz opracowania i aktualizowania 
skoordynowanych organizacyjnie i merytorycznie planów wszystkich zainteresowanych 
podmiotów. 

Podstawowy plan dla gminy stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym nadaje mu wysoką rangę. Mówi ona bowiem 
wyraźnie,  że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem gminnym (art. 
7). Jednak w praktyce często mamy  do czynienia z sytuacją, w której gmina nie posiada 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dysponuje ona natomiast studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie 
z postanowieniami wspomnianej ustawy studium to sporządza się w celu określenia polityki 
przestrzennej gminy, przy czym powinno ono uwzględniać ustalenia strategii rozwoju 
województwa zawarte w wojewódzkim planie zagospodarowania przestrzennego (art.6). 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi 
podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym – 
w odróżnieniu od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – nie jest ono 
przepisem gminnym.  

Ustawa Prawo energetyczne  stanowi, że przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się 
przesyłem i dystrybucją paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła sporządzając plany 
rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na te nośniki energii 
mają obowiązek uwzględnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo 
kierunków rozwoju gminy, określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją paliw gazowych, 
energii elektrycznej lub ciepła mają obowiązek zapewniać realizację i finansowanie budowy 
i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączeń podmiotów ubiegających się o przyłączenie do 
sieci na określonych warunkach, przy czym obowiązek tylko częściowego sfinansowania tych 
przyłączeń powstaje wówczas, gdy zostały one ujęte w założeniach do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (art. 19). 

Opracowanie założeń do planu i planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe wymaga zebrania niezbędnych informacji i danych liczbowych. Takich, 
niezmiernie ważnych informacji mogą dostarczyć plany rozwoju przedsiębiorstw 
energetycznych (elektroenergetycznych, gazowniczych i ciepłowniczych). Przedsiębiorstwa te 
mają obowiązek udostępniania gminie nieodpłatnie potrzebnych informacji i swoich propozycji 
do planu zaopatrzenia w energię. Mają one również prawo do składania wniosków i uwag do 
projektów założeń i planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (art. 19). 

Zadania własne gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe muszą być realizowane zarówno zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa 
jak też z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ( art. 18). 
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Wzajemne powiązania pomiędzy planami rozwoju systemów energetycznych gminy 
a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w świetle Ustawy Prawo 
energetyczne ilustruje rys. 1. 
 
 
3.4. Jakie zadania postawić wykonawcom projektu założeń do planu i planu? 
 
 Zarząd gminy może powierzyć opracowanie projektu założeń do planu i planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe własnym specjalistom, 
zatrudnionym w urzędzie gminy, bądź zlecić je na zewnątrz. Z reguły jednak opracowanie 
założeń do planu i planu zleca się specjalistom w zakresie planowania energetycznego. Taki 
tryb postępowania wymaga postawienia wykonawcom odpowiednio sformułowanych zadań. 
Przede wszystkim wykonawcy, którym gmina zleci wykonanie projektu założeń i planu 
zaopatrzenia w energię, powinni opracować i przedstawić władzom gminy zakres projektu 
założeń i planu. Efekt końcowy prac będzie stanowił raport obejmujący projekt założeń do planu 
i projekt planu. 
 W całym okresie przygotowania projektu założeń i planu wykonawcy powinni ściśle 
współpracować z wyznaczonymi (delegowanymi) pracownikami gminy oraz decydentami. 
W szczególności powinni oni: 
- prezentować i dyskutować wyniki prac wykonanych na poszczególnych etapach ich 

powstawania; 
- na bieżąco informować o przebiegu prac nad projektem założeń i planu, 
- sygnalizować zaistniałe trudności, zwłaszcza w odniesieniu do pozyskiwania informacji 

i danych liczbowych oraz innych zakłóceń związanych ze współpracą z innymi podmiotami 
działającymi na lokalnym rynku energii przy opracowywaniu projektu założeń i planu, 

- przedyskutować powstające problemy merytoryczne a w razie potrzeby uzgadniać na 
bieżąco konieczność dokonania odpowiednich zmian w projekcie,  

- dokonywać analiz i wyboru rozwiązań w oparciu o dokumenty ilustrujące przewidywany 
rozwój zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; wybór rozwiązań 
powinien być uzgadniany z decydentami. 

 
Przystępując do opracowania założeń i planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe zarząd gminy, a w szczególności osoby odpowiedzialne za opracowanie 
planu, powinien postawić wykonawcom jasne, ściśle określone zadania. Zadania te 
powinny być dostosowane do warunków i charakteru danej gminy. 

 
 Przykładowe  typowe zadania dla wykonawców projektu założeń i planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe to: 
 
• wykonanie zakresu projektu założeń do planu według wymogów Ustawy Prawo 

energetyczne, 
- ocena stanu aktualnego na podstawie: 

- przeglądu i weryfikacji istniejącej inwentaryzacji systemów energetycznych (od źródeł 
energii do jej odbiorców), 

- badań ankietowych w odniesieniu do zapotrzebowania na energię znaczących grup 
użytkowników energii (działalność produkcyjna, usługi, mieszkalnictwo, obiekty 
użyteczności publicznej) oraz istniejących planów działania odnoszących się do 
poprawy efektywnego wykorzystania energii, 

- podziału gminy na jednostki bilansowe (np. sołectwa) wraz z aktualizacją 
zapotrzebowania na energię w poszczególnych jednostkach, 

- koniecznych uzupełnień lub zebranych dodatkowych informacji niezbędnych dla 
uzyskania odpowiedniego poziomu wiarygodności analiz, 

- opracowanie prognoz zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz  w oparciu o: 
- plan rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, 
- plany przedsiębiorstw energetycznych, 
- prognozy dotyczące znaczących grup użytkowników energii, 
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- aktualne programy rozwoju społeczno-gospodarczego państwa, 
- oceny własne, 

- udokumentowanie propozycji:  
- przedsięwzięć racjonalizujących zużycie energii - poprzez ocenę opłacalności 

i wstępną ocenę technicznej i finansowej wykonalności), 
- wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów ciepła z odnawialnych 

źródeł energii (odpady produkcyjne, np. odpady drewna z tartaku, energia wiatru, 
geotermia itp.) - poprzez techniczną i ekonomiczną ocenę konkurencyjności 
w stosunku do istniejących źródeł energii/ciepła, 

- politycznego (obok kryteriów ekonomicznych) forsowania wykorzystania istniejących 
lokalnych źródeł energii, zgodnie z celami gminy - poprzez przedstawienie 
niezbędnych instrumentów do wykorzystania tych zasobów, 

- ocena możliwości i proponowany zakres współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie 
wykorzystania źródeł ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, wzajemnego 
połączenia systemów sieciowych, wspólnych inwestycji modernizacyjnych lub 
budowy nowych źródeł i sieci itp. 

- określenie i wybór przedsięwzięcia (przedsięwzięć) do realizacji przy uwzględnieniu 
technicznych oraz ekonomicznych i finansowych możliwości wykonania, 

- wstępna ocena konkurencyjności ekonomicznej systemów zaopatrzenia gminy w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe; 

 
• wykonanie, w oparciu o zatwierdzone założenia, projektu planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe. 
 
Jeśli chcesz mieć dobry plan, to powinien on przyczynić się do stworzenia ładu 
energetycznego w gminie. Oznacza to, że powinien on: 
- zapewniać bezpieczeństwo zaopatrzenia gminy w energię, 
- możliwie niskie koszty usług energetycznych, 
- spełniać wymogi ochrony środowiska przyrodniczego w skali lokalnej, 
- być akceptowany przez społeczność lokalną (mieszkańców gminy). 

 
 
 
4. Co powinny zawierać założenia do planu i plan zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe? 
 
4.1. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
 
 Zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe opracowuje zarząd gminy (art. 19). Projekt ten, 
sporządzany dla obszaru gminy lub jej części, powinien określać: 
1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe, 
2) przedsięwzięcia racjonalizujące  użytkowanie  ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, 
3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii 

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

4) zakres współpracy z innymi gminami. 
 
 Założenia do planu  zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinny 
z jednej strony uwzględniać możliwe do zrealizowania przedsięwzięcia w zakresie racjonalizacji 
użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, z drugiej natomiast ewentualne 
oczekiwania odbiorców - mieszkańców gminy. Do przedsięwzięć takich można zaliczyć: 
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∃ racjonalizację gospodarki w źródłach energii, przesyłem energii (np. racjonalizacja 
systemów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną z punktu widzenia minimalizacji strat 
energii w sieci, wykorzystywanie w budownictwie komunalnym technologii energo-
oszczędnych, wykorzystywanie niekonwencjonalnych źródeł energii, wykorzystywanie 
lokalnych surowców energetycznych, np. odpadów drewna itp.); 

∃ wprowadzenie przez władze gminne ulg podatkowych w odniesieniu do 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 (jeśli taki w gminie 
istnieje) na cele związane z racjonalizacją gospodarki energią. 

 
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy 
stanowią podstawę do opracowaniu planu zaopatrzenia. Obowiązek opracowania planu 
zaopatrzenia w energię dotyczy sytuacji, w której plany przedsiębiorstw energetycznych 
nie zapewniają realizacji założeń (art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo energetyczne). 

 
 
4.2. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
 
 Ustawa Prawo energetyczne przewiduje, że proces planowania gospodarki 
energetycznej może zakończyć się na opracowaniu projektu założeń, które - po uzyskaniu 
pozytywnych opinii samorządu wojewódzkiego i wojewody a następnie uchwaleniu przez 
zarząd gminy -stanowią podstawę do dalszych działań w tym zakresie. Jednakże w przypadku, 
gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń, wówczas zarząd 
gminy opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe 
(art. 20). Projekt planu opracowuje się dla obszaru gminy lub jej części na podstawie 
uchwalonych przez radę gminy założeń i winien być z nimi zgodny. 
 Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinien 
zawierać: 
1) propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wraz z uzasadnieniem ekonomicznym, 
2) harmonogram realizacji zadań, 
3) przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich finansowania. 
 
 Ustawa Prawo energetyczne nie podaje definicji planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe. Określa ona jedynie zakres założeń i planu. Tak więc przystępując 
do opracowania założeń, niezbędne jest  zdefiniowanie celów gminy. Należy pamiętać, że plan 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe musi być zgodny z uchwalonymi 
przez radę gminy założeniami do planu. Zarząd gminy ma obowiązek przedstawienia 
wojewodzie projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe celem 
stwierdzenia zgodności z założeniami. Następnie rada gminy uchwala plan. 

 
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy jest wynikiem 
procesu planowania, w którym gmina w interesie lokalnej gospodarki i społeczności 
tworzy ład energetyczny na jej obszarze. 

 
 Dla realizacji planu gmina może zawierać umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi, 
przy czym w przypadku gdy nie jest możliwa realizacja planu w oparciu o umowy, rada gminy - 
dla zapewnienia zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - może wskazać w 
drodze uchwały te część planu, z którą prowadzone na obszarze gminy działania muszą być 
zgodne. 
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 Rozwiązywanie problemów gospodarki energetycznej, rozumianej jako gospodarki 
zasobami energii, wymaga stosowania specjalistycznych metod, uwzględniających specyfikę tej 
dziedziny gospodarki. Metodę taką stanowi zintegrowane planowanie gospodarki 
energetycznej. Jej ideą jest łagodzenie tradycyjnej ułomności rynku, jaką stanowi tzw. luka 
inwestycyjna pomiędzy przedsięwzięciami strony podażowej i popytowej energii, będąca 
rezultatem różnej organizacji i nierównomiernego inwestowania po obu stronach. 
 Zintegrowane planowanie gospodarki energetycznej umożliwia eliminowanie dotychczas 
sprzecznych interesów producenta, dystrybutora i odbiorcy energii dzięki temu, że: 
- przedsięwzięcia w odniesieniu do oszczędności energii i kształtowania krzywej obciążeń 

(zarządzanie stroną popytową - DSM) traktowane są jako równorzędne do przedsięwzięć 
w zakresie budowy nowych źródeł energii (zarządzanie stroną podażową - SSM); 

- następuje rynkowy podział zadań korzyści pomiędzy dostawcami i użytkownikami energii; 
- istnieją prawne, organizacyjne i finansowe rozwiązania umożliwiające włączenie 

producentów i dystrybutorów energii do podejmowania przedsięwzięć w zakresie 
oszczędności energii (DSM), tj. umożliwiają uzyskiwanie przez nich większych zysków 
dopóty, dopóki przedsięwzięcia takie są bardziej opłacalne niż budowa nowych źródeł jej 
wytwarzania; 

- następuje wyeliminowanie tzw. luki inwestycyjnej (amortyzacyjnej) pomiędzy SSM i DSM 
w gospodarce rynkowej. 

 
Chcesz wiedzieć więcej o metodzie zintegrowanego planowania gospodarki energetycznej, 
zobacz: wykaz publikacji i innych materiałów zamieszczony w dalszej części poradnika. 

 
 
4.3. Przykładowe rozwiązania 
 
 W poprzednich rozdziałach szczególnie wiele uwagi poświęcono prawnym aspektom 
opracowywania planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Z punktu 
widzenia gminy jako wykonawcy, a w praktyce najczęściej zlecającego opracowanie złożeń do 
planu i planu zaopatrzenia w energię, istotne znaczenie mają również praktyczne aspekty 
planowania energetycznego. Ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na szczegółowe 
omówienie wszystkich aspektów praktycznych związanych z opracowywaniem wymienionych 
dokumentów.  Ponadto - z uwagi na różne uwarunkowania występujące w poszczególnych, 
zwłaszcza małych gminach, do jakich zaliczyć należy gminy wiejskie i miejsko-wiejskie - nie 
byłoby to ani celowe, ani też możliwe. Z tego względu zachodzi potrzeba ograniczenia się do 
kilku wybranych przykładów.  
 Jedną z podstawowych korzyści, jakie powinno przynieść gminie opracowanie założeń 
do planu i planu zaopatrzenia w energię, jest zapewnienie interesów publicznych w gminie 
gminy. W  tab. 2. zestawiono kryteria (bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię, koszty usług 
energetycznych, ochrona środowiska, akceptacja społeczna), którym podporządkowano główne 
obszary zainteresowania,  a następnie zestawiono przykładowe priorytety. 
 
 Poniżej omówiono praktyczne problemy związane z realizacją wybranych kilku 
priorytetów. 
 
1) Zapewnienie pewności zasilania w sieciowe nośniki energii terenów przeznaczonych pod 

nowe budownictwo 
 
 Ustawa Prawo energetyczne (art. 7 ust. 4) zobowiązuje przedsiębiorstwa energetyczne 
zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła do 
zapewnienia realizacji oraz finansowania budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby 
przyłączeń podmiotów ubiegających się o przyłączenie, na warunkach określonych w art. 9, 46 
oraz w założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (art. 
19).  
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 Tabela 2 
Kryteria interesów  publicznych w gminie  

 
 

Kryteria 
 

 
Obszary zainteresowania 

 
Przykładowe priorytety 

BEZPIECZEŃSTWO 
ZAOPATRZENIA 
W ENERGIĘ 

- Bezpieczeństwo 
techniczne (pewność, 
powszechność, 
dostępność, jakość 
zasilania). 

- Bezpieczeństwo 
ekonomiczne. 

- Zapewnienie zasilania w nośniki 
energetyczne nowych terenów 
budowlanych. 

- Modernizacja lub budowa  nowych 
stacji transformatorowo-
rozdzielczych (STR) na obszarach 
występowania spadków napięć. 

- Zapewnienie pewności zasilania 
nowych odbiorców energii 
elektrycznej. 

- Wyeliminowanie spadków napięć. 
- Gazyfikacja wsi (gaz przewodowy 

czy też lokalny). 
KOSZTY USŁUG 
ENERGETYCZNYCH 

- Zmniejszenie kosztów 
zużycia energii 
w budynkach użyteczności 
publicznej oraz budynkach 
mieszkalnych 
(jednorodzinnych 
i wielorodzinnych). 

- Racjonalizacja użytkowania energii 
(np. termomodernizacja). 

- Wymiana oświetlenia w budynkach 
użyteczności publicznej. 

- Zwiększenie efektywności 
oświetlenia ulic. 

- Rejonizacja oddziaływania wpływów 
systemów energetycznych: 
ciepłowniczego, 
elektroenergetycznego 
i gazowniczego w konkurencyjnych 
usługach energetycznych, przede 
wszystkim ogrzewania budynków. 

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

- Ograniczenie niskiej 
emisji. 

- Ocena możliwości 
wykorzystania lokalnych 
(w tym odnawialnych) 
źródeł energii. 

 

- Działania zmierzające do 
zmniejszenia zużycia energii dla 
celów grzewczych,  np. 
wyeliminowanie bądź ograniczenie 
stosowania pieców węglowych, 
wymiana okien na 
energooszczędne,  docieplenie 
ścian. 

- Budowa lokalnych kotłowni 
ekologicznych (gazowe, olejowe). 

- Stosowanie rozwiązań technicznych 
umożliwiających wykorzystanie 
lokalnych źródeł ciepła, np. 
odpadów drewna z tartaku. 

- Wykorzystanie lokalnych złóż gazu 
ziemnego dla celów grzewczych, 
wykorzystanie energii wiatru itp. 

AKCEPTACJA 
SPOŁECZNA 

- Akceptacja przez 
społeczność lokalną 
polityki energetycznej 
prowadzonej na poziomie 
gminy. 

- Akceptacja społeczna 
systemów energetycznych 

- Konsultacje z mieszkańcami gminy 
założeń do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe. 

- Działania edukacyjne i wyjaśniające 
– podnoszenie świadomości 
społeczeństwa w odniesieniu do 
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z punktu widzenia kosztów 
użytkowanej energii. 

 

gospodarki energetycznej. 
- Opracowanie, przyjęcie i realizacja 

programu oświatowego 
pokazującego korzyści wynikające 
ze stosowania ekologicznie 
akceptowalnych systemów 
ogrzewania. 

 
 

Inwestycje te powinny być ujęte w planach rozwoju wymienionych przedsiębiorstw 
energetycznych. Przedsiębiorstwa energetyczne sporządzają plany rozwoju dla obszaru 
swojego działania w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa 
gazowe, energię elektryczną lub ciepło, uwzględniając miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP) albo kierunki rozwoju gminy określone w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (SUiKZPG). Dlatego też gminy powinny 
podać na żądanie przedsiębiorstwa energetycznego zakres rzeczowy budowy i rozbudowy 
sieci, wynikający z MPZP lub SUiKZPG. Aktualnie opracowanie MPZP nie jest obowiązkowe, za 
wyjątkiem przypadków: 
• gdy wynika to z przepisów szczególnych, 
• dla obszarów, na których zamierza się realizować przedsięwzięcia o charakterze publicznym 

- ponadlokalnym i lokalnym, 
• gdy wynika to z istniejących uwarunkowań, określonych w SUiKZPG. 
 
Jednak w praktyce w większości przypadków gminy udzielają mało precyzyjnych odpowiedzi na 
zapytania skierowane do przedsiębiorstw energetycznych, co sprawia że gminne inwestycje nie 
są uwzględniane w planach rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych. Postępowanie takie 
daje się zauważyć zwłaszcza w przypadku gmin wiejskich. 
 Istnieje więc potrzeba stworzenia mechanizmu zapewniającego skuteczną współpracę 
pomiędzy gminą wiejską a przedsiębiorstwem energetycznym w procesie przygotowywania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i/lub studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektu założeń do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w celu zapewnienia pewności zasilania w energię 
elektryczną terenów przeznaczonych pod nowe budownictwo. Ścisła współpraca gminy z 
przedsiębiorstwami energetycznymi jest bowiem niezbędna dla zapewnienia zaspokojenia 
potrzeb energetycznych odbiorców przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości finansowych 
obu stron. 
 Przykładowy schemat współpracy gminy z przedsiębiorstwami energetycznymi przy 
sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
projektu założeń i projektu planu w celu zapewnienia pewności zasilania w energię dla terenów 
przeznaczonych pod nowe budownictwo ilustruje Aneks 4. 
 

2) Ocena możliwości wykorzystania lokalnych (w tym odnawialnych i niekonwencjonalnych) 
źródeł energii 

 
 Ustawa Prawo energetyczne precyzuje zakres, jaki powinny zawierać założenia do 
planu. Dokument ten między innymi powinien określać możliwości wykorzystania istniejących 
nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania 
ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji 
przemysłowych. W gminach wiejskich mamy do czynienia głównie z lokalnym potencjałem 
zasobów paliw i energii, a problem niezagospodarowanego ciepła odpadowego z instalacji 
przemysłowym jest zjawiskiem marginalnym. 
 Do lokalnych zasobów paliw i energii zalicza się:  
• energię geotermalną, 
• energię wiatru, 
• energię słoneczną, 
• energię wodną, 
• energię z odpadów komunalnych, przemysłowych lub rolniczych 
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 W polityce energetycznej państwa zakłada się, że źródła lokalne mogą  odgrywać 
znaczną rolę w lokalnych bilansach paliw pierwotnych w gminach. Dlatego też, obecnie 
obowiązujące Prawo energetyczne stwarza warunki do tego, aby gminy stały się aktywnym 
realizatorem polityki energetycznej państwa, która zakłada przyśpieszone wykorzystanie 
lokalnych zasobów energii, głównie odnawialnej (biomasa, energia geotermalna), czy 
odpadowej, jak również gazu z małych złóż pozasystemowych. 
 W skali państwa w latach 1990 - 1998 udział energii ze źródeł odnawialnych stopniowo 
wzrastał osiągając poziom 5,3 % zużycia energii pierwotnej w 1998 roku (1,2% - 1990 r.).  Mimo 
występowania tego trendu wzrostowego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych zakłada 
się, że jej udział w prognozowanym bilansie roku 2020 zmieni się już w niewielkim stopniu i nie 
przekroczy wartości 6,5%.  Taki prognozowany wzrost  wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych wynika z tego, że Polska nie posiada dużego potencjału energii odnawialnej (brak 
znaczących zasobów energii wodnej). 
 Główną przeszkodą wzrostu wykorzystania źródeł energii odnawialnej w latach 1990 - 
1998 był brak kompleksowych uregulowań finansowych, preferujących wykorzystanie tych 
źródeł energii. Koszty pozyskania energii ze źródeł odnawialnych były i obecnie są nadal 
wyższe od kosztów pozyskania energii ze źródeł tradycyjnych. Niezależnie od tych barier 
ekonomicznych władze gminne, sporządzając założenia do planu powinny uwzględniać 
niekonwencjonalne i odnawialne źródła energii, w tym ich walory ekologiczne i gospodarcze dla 
swego terenu.  
 Przykładowe przedsięwzięcia dotyczące źródeł lokalnych (przy braku mechanizmów 
wsparcia) wraz z oszacowaniem kosztu redukcji CO2 przedstawiono w  Aneksie 5. 

 
3) Racjonalizacja użytkowania ciepła oraz zmniejszenie niskiej emisji 
 
 W małych i średnich gminach występuje szereg indywidualnych systemów 
ciepłowniczych, związanych zwłaszcza z indywidualnym budownictwem mieszkaniowym. 
Znaczna część indywidualnych budynków opalana jest przede wszystkim paliwami stałymi: 
mułem węglowym, węglem, tylko nieliczne koksem, gazem ziemnym, olejem opałowym lub 
energią elektryczną. W budynkach prywatnych gaz jest używany głównie do przygotowywania 
posiłków i ciepłej wody użytkowej. 
 Wadą tego systemu jest jego niska sprawność, związana często z brakiem dopasowania 
wydajności systemu zasilającego budynek do jego faktycznego zapotrze-bowania na ciepło 
(przewymiarowaniem kotła), brakiem automatyki, niecałkowitym i niezupełnym spalaniem paliwa 
oraz brak urządzeń odpylających. Wszystko to przyczynia się do znacznej, rozproszonej niskiej 
emisji zanieczyszczeń. 
 Na takie a nie inne ukształtowanie się rynku energii mają wpływ przede wszystkim ceny 
poszczególnych paliw a nie dostępność na poszczególnych obszarach gminy. Widoczna jest 
wyraźna dominacja paliw węglowych na rynku energii i znaczny udział paliw o najniższej jakości 
na rynku paliw węglowych. Należy podkreślić, że na koszt ciepła lub inaczej rzecz ujmując koszt 
ogrzewania budynków niebagatelny wpływ, poza ceną konkretnego paliwa, ma izolacyjność 
poszczególnych przegród samego budynku oraz sposób użytkowania ciepła. 
 Poprawa izolacyjności budynku przekłada się bezpośrednio na koszty ogrzewania jak 
również powoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Może to następować dwutorowo, 
a mianowicie: 
 
a) termomodernizacja budynku spowoduje mniejsze zużycie paliw dotychczas stosowanych, 

np. węgla kamiennego, co zaowocuje w skali roku wyemitowaniem mniejszej ilości 
zanieczyszczeń, 

b) termomodernizacja spowoduje zmniejszenie energochłonności budynku, w wyniku czego 
może okazać się opłacalne finansowo zastosowanie droższego paliwa ekologicznego (np. 
gazu ziemnego) nie zwiększając w sposób istotny sumarycznego rachunku za ogrzewanie. 

 
 Równie ważnym zagadnieniem jest odpowiednie dobranie parametrów stosowanego 
systemu zasilania w odniesieniu do wymagań budynku. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza przy 
podejmowaniu decyzji o zmianie nośnika zasilania i urządzeń grzewczych powiązanej 
z dociepleniem budynku. W wyniku zmniejszenia wymaganej mocy cieplnej budynku nakłady 
inwestycyjne na nowy lub modernizowany system ogrzewania również będą mniejsze. 
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 Z powyższych przykładów wynika konieczność kompleksowego potraktowania 
zagadnień racjonalizacji użytkowania ciepła, bezpośrednio przekładających się na wielkość 
niskiej emisji. Zintegrowana analiza systemu, jaki tworzy w tym przypadku źródło ciepła 
i budynek, pozwala na wybór optymalnego rozwiązania, spełniającego poniższe kryteria: 
 
• akceptowalny koszt ogrzewania, 
• zapewnienie komfortu cieplnego, 
• wygoda użytkowania, 
• bezpieczeństwo zasilania, 
• aspekty ekologiczne. 
 
 Szczegółowa prezentacja powyższego przykładu przedstawiona została w Aneksie 6. 
 
 
 
5. Jest plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i co dalej? 
 
 Po uchwaleniu planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa  gazowe 
staje się on obowiązującym dokumentem wprowadzającym ład energetyczny w gminie. 
Dokument ten: 
 
• określa zakres i kierunki modernizacji i rozwoju systemów zaopatrzenia gminy w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe, 
• określa koszty działań niezbędnych dla przeprowadzenia modernizacji i koniecznych 

inwestycji w odniesieniu do systemów zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe, 

• jest wyposażony w harmonogram realizacji, określający co, kto i w jakim czasie ma 
wykonać, 

• jest wyposażony w odpowiednie instrumenty działania, tj. określenia: 
- krytycznych faz realizacji planu zaopatrzenia w energię, 
- sposobów monitorowania realizacji planu, 
- zasad roboczej koordynacji przedsięwzięć gospodarki energetycznej gminy, 
- zasad komunikowania się ze społecznością lokalną, sposobów informowania zarządu 

gminy o realizacji planu, istotnych zagrożeniach i przeszkodach oraz podejmowania 
znaczących decyzji w gminie, 

- sporządzania okresowych raportów dla zarządu i rady gminy o postępach w zakresie 
realizacji planu. 

 
System monitorowania realizacji planu powinien obejmować: 
 

• monitorowanie rozwoju społeczno-gospodarczego przewidzianego w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy w aspekcie zaspokojenia potrzeb energetycznych 
gminy, 

• monitorowanie postępu w realizacji przedsięwzięć określonych w planie, tj.: 
- zakresu prac, np. inwestycji,  
- czasu i terminów realizacji zadań określonych w harmonogramie, 
- ustalonych kosztów realizacji zadań, 
- osiągniętych efektów wraz z ich oceną, obejmującą porównanie faktycznej realizacji 

z wymogami planu, ustalenie odchyleń i analizę przyczyn ich zaistnienia itp.; 
• monitorowanie realizacji celów, takich jak: 

- dyspozycyjność i awaryjność, 
- kształtowanie się cen i taryf na nośniki energii, 
- koszty energii w budżecie instytucji publicznych i gospodarstw domowych, 
- wielkość emisji i immisji zanieczyszczeń z systemów energetycznych. 
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Wyniki monitorowania powinny być każdorazowo analizowane, a wnioski z tych analiz 
powinny stanowić podstawę do podejmowania bieżących decyzji w zarządzaniu gospodarki 
energetycznej gminy i okresowej weryfikacji planu. 
  
 System monitoringu powinien stanowić element składowy systemu informacyjnego, 
niezbędnego dla realizacji potrzeb związanych z zarządzaniem gospodarką energetyczną 
gminy.  
  
 Wszystko to pozwala na podjęcie realizacji zadań ustalonych w planie, przy czym gmina 
może występować tu w dwojakiej roli, tj. jako: 
 
• bezpośredni inwestor w inwestycjach własnych (np. uzbrojenie terenów pod nowe 

budownictwo, termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej itp.), 
• koordynator modernizacji i rozwoju lokalnej gospodarki energetycznej w odniesieniu do 

podmiotów rynku energii na obszarze gminy. 
 
  Zwykle planowanie eneregetyczne w gminie wymaga realizacji planu zaopatrzenia. 
Możliwe jest jednak zakończenie prac w tym zakresie na opracowaniu zalożeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. W tym przypadku wymienione 
wyżej działania i instrumenty ich realizacji są uwzględniane w planach rozwoju przedsiębiorstw 
energetycznych. 
 W praktyce problematyka ujęta w założeniach lub planie zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe realizowana jest przez różne komórki organizacyjne urzędu gminy, 
co wymaga koordynowania działań związanych z ich realizacją. Stąd też niezbędne jest, aby w 
roli koordynatora występował wyznaczony pracownik (doradca, pełnomocnik itp.). Niezależnie 
natomiast od organizacji urzędu danej gminy odpowiedzialność za zarządzanie gospodarką 
energetyczną powinna ponosić wyłącznie jedna osoba. Powinien to być jeden z członków 
zarządu gminy. 
 
 
Realizacja założeń lub planu zaopatrzenia w energię wymaga stworzenia systemu 
monitorowania ujętych w nim zadań. Monitoring powinien stanowić część składową 
systemu zarządzania gospodarką energetyczną gminy. Okresowa analiza wyników 
monitorowania powinna stanowić narzędzie pomocne przy podejmowaniu bieżących 
decyzji w zakresie zarządzania gospodarką energetyczną gminy; mogą także być 
wykorzystane do okresowej weryfikacji założeń lub planu. 
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ZADANIA I OBOWIĄZKI GMINY W ZAKRESIE PLANOWANIA ZAOPATRZENIA 

 W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 
(Wyciąg z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) 

 
 
Art. 18 
 
1. Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa 

gazowe należy: 
1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na 

obszarze gminy, 
2) planowanie oświetlenia dróg znajdujących się na terenie gminy, 
3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy, 
 w odniesieniu do których gmina jest zarządcą, z zastrzeżeniem ust. 3a. 

2. Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z założeniami polityki 
energetycznej państwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo 
ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 

3. Środki na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina jest zarządcą, 
pokrywane są z budżetu państwa 

3a. Środki na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich 
i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu pokrywane są z budżetu państwa. 

4. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, zasady i terminy przekazywania 
środków finansowych na cele, o których mowa w ust. 3 i 3a. 

 
Art. 19 
 
1. Zarząd gminy opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej „Projektem założeń”. 
2. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy lub jej części. 
3. Projekt założeń powinien określać: 

1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię    
elektryczną i paliwa gazowe, 

2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 
gazowych, 

3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,    
z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz     
zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, 

4) zakres współpracy w innymi gminami. 
4. Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają nieodpłatnie zarządowi gminy plany, o których 

mowa w art.16 ust. 1, w zakresie dotyczącym terenu tej gminy oraz propozycje niezbędne do 
opracowania projektu założeń. 

5. Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji 
współpracy z innymi gminami oraz przez wojewodę w zakresie zgodności z założeniami 
polityki energetycznej państwa. 

6. Projekt założeń wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym w 
sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości. 

7. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe  na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i 
uwagi do projektu założeń. 

8. Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię  elektryczną i paliwa 
gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie 
wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu. 
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Art. 20 
 
1. W przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń, o 

których mowa w art. 19 ust. 8, zarząd gminy opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części. Projekt  planu 
opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy założeń i winien być 
z nim zgodny. 

2. Projekt planu, o którym mowa  w ust. 1, powinien zawierać: 
1) propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia      

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem  ekonomicznym, 
2) harmonogram realizacji zadań, 
3) przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich     

finansowania. 
3. Zarząd gminy przedstawia wojewodzie projekt planu, o którym mowa w ust. 1, celem 

stwierdzenia zgodności z założeniami, o których mowa w art. 19. 
4. Rada gminy uchwala plan zaopatrzenia, o którym mowa w ust.1. 
5. W celu realizacji planu, o którym mowa  w ust. 3, gmina może zawierać umowy 

z przedsiębiorstwami energetycznymi. 
6. W przypadku, gdy nie jest możliwa realizacja planu na podstawie umów, rada gminy - dla 

zapewnienia zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - może wskazać w 
drodze uchwały tę część planu, z którą prowadzone na obszarze gminy działania muszą być 
zgodne. 
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Aneks 2 
 

Wykaz problematyki do opisu stanu istniejącego 
 
 
I. Charakterystyka stanu istniejącego 
 
1. Źródła i sieci 
 
1.1. System gazowniczy  
 

1.1.1. Źródła (gazociągi magistralne - średnice, ciśnienia, kierunki; stacje 
redukcyjne Io - przepustowości i stopień obciążenia szczyt zimowy i letni + 
mapa) 

1.1.2. Sieci (średnie ciśnienie, podział na stal i polietylen, średnice, przepustowości; 
stacje redukcyjne IIo - przepustowości i stopień obciążenia szczyt zimowy i 
letni + mapa) + koszty/ceny 

1.1.3. Odbiorcy (podział na mieszkalnictwo, użyteczność publiczną, handel i usługi, 
przemysł; w każdej grupie podział na taryfy Z-1 - moc zamówiona, Z-2 moc 
zamówiona, Z-5 wyodrębnienie ogrzewania) 

1.1.4. Obciążenie środowiska (SO2, NOX, CO, pył, CO2) 
1.1.5. Referencje 

 
1.2. System elektroenergetyczny  
 

1.2.1. Źródła (główne linie zasilające WN - napięcia, obciążalność, kierunki, GPZ 
i stacje trafo WN/SN moce, stopień obciążenia szczyt zimowy i letni + mapa) 

1.2.2. Sieci (linie SN i stacje trafo SN/NN moce i stopień obciążenia szczyt zimowy i 
letni + mapa) + koszty/ceny 

1.2.3. Odbiorcy (podział na mieszkalnictwo, użyteczność publiczną, handel i usługi, 
przemysł; w każdej grupie podział na taryfy WN - moc zamówiona, SN moc 
zamówiona, NN moc zamówiona, jeżeli występuje, oraz wyodrębnienie 
ogrzewania) 

1.2.4. Referencje 
 
1.3. Systemy lokalne  
 

1.3.1. Źródła (rodzaj źródeł, moc, produkcja ciepła, rodzaj paliwa, zużycie paliwa, 
koszty, sieci - mapka) 

1.3.2. Odbiorcy (podział na mieszkalnictwo, użyteczność publiczną, handel i usługi, 
przemysł; w każdej grupie podział na ogrzewanie i pozostałe cele) 

1.3.3. Obciążenie środowiska (SO2, NOX, CO, pył, CO2) 
1.3.4. Referencje 

 
1.4. Systemy indywidualne  
 

1.4.1. Źródła (rodzaj źródeł, moc, produkcja ciepła, rodzaj paliwa, zużycie paliwa, 
koszty) 

1.4.2. Odbiorcy (podział na mieszkalnictwo, użyteczność publiczną, handel i usługi, 
przemysł; w każdej grupie podział na ogrzewanie i pozostałe cele) 

1.4.3. Obciążenie środowiska (SO2, NOX, CO, pył, CO2) 
1.4.4. Referencje 
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1.5. Inne lokalne zasoby paliw i energii  
 

1.5.1. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii 
1.5.2. Energia odnawialna - wielkość zasobów, ocena możliwości wykorzystania 

1.5.2.1. Energia geotermalna 
1.5.2.2. Energia wiatrowa 
1.5.2.3. Energia słoneczna 
1.5.2.4. Biopaliwa pochodzące z produkcji rolnej 
1.5.2.5. Energia cieków wód powierzchniowych 
1.5.2.6. Odpady drzewne 

1.5.3. Energia alternatywna 
1.5.3.1. Gaz wysypiskowy 
1.5.3.2. Spalarnia odpadów komunalnych 

1.5.4. Ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych 
1.5.5. Zwiększenie skojarzenia w wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła 
1.5.6. Referencje 

 
2. Użytkowanie energii  

 
2.1. System gazowniczy 
 

2.1.1. Ogrzewanie (zużycie gazu do ogrzewania, wskaźniki jednostkowego zużycia 
- na m2 powierzchni użytkowej) 

2.1.2. Ciepła woda użytkowa (zużycie gazu do przygotowania cwu, wskaźniki 
jednostkowego zużycia - na m3 wody i na mieszkańca) 

2.1.3. Inne (zużycie gazu do innych celów - przygotowanie posiłków, technologia w 
przemyśle, etc.) 

 
2.2. System elektroenergetyczny 
 

2.2.1. Ogrzewanie (zużycie energii elektrycznej do ogrzewania, wskaźniki 
jednostkowego zużycia - na m2 powierzchni użytkowej) 

2.2.2. Ciepła woda użytkowa (zużycie energii elektrycznej do przygotowania cwu, 
wskaźniki jednostkowego zużycia - na m3 wody i na mieszkańca) 

2.2.3. Inne (zużycie energii elektrycznej do innych celów - przygotowanie posiłków, 
technologia w przemyśle, etc.) 

 
2.3. Systemy lokalne i indywidualne 
 

2.3.1. Ogrzewanie (zużycie ciepła do ogrzewania, wskaźniki jednostkowego 
zużycia - na m2 powierzchni użytkowej) 

2.3.2. Ciepła woda użytkowa (zużycie ciepła do przygotowania cwu, wskaźniki 
jednostkowego zużycia - na m3 wody i na mieszkańca) 

2.3.3. Inne (zużycie ciepła do innych celów - przygotowanie posiłków, technologia w 
przemyśle, etc.) 

2.3.4. Referencje 
 
 
3. Podsumowanie opisu stanu istniejącego  
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Aneks 3 
 

Przykładowa struktura projektu założeń do planu i projektu planu  
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

 
Część wstępna - definicyjna 
 
1. Podstawa prawna opracowania dokumentu 
2. Definicje przedmiotu i charakteru dokumentu oraz podanie zakresu planu zaopatrzenia 

w media energetyczne 
3. Zasady kształtowania gospodarki energetycznej gminy 
4. Metodyka opracowania założeń do planu 
 
 
Część szczegółowa 
 
1. Charakterystyka gminy zawierająca opis poniższych zagadnień: 
 

a) położenie 
b) ogólna charakterystyka gminy 
c) warunki klimatyczne 
d) ludność i warunki mieszkaniowe 
e) zatrudnienie i rynek pracy 
f) sytuacja mieszkaniowa 
g) podział terytorialny gminy na jednostki bilansowe 
h) charakterystyka trendów społeczno - gospodarczych gminy 

 
2. Priorytety gminy 
 
3. Opis systemów energetycznych w gminie w podziale na: 
 

a) system ciepłowniczy 
b) system elektroenergetyczny 
c) system gazowniczy 
d) systemy indywidualne oparte na paliwach stałych i ciekłych w tym: 

• gaz ciekły 
• olej opałowy 
• paliwa stałe (węgiel, koks, muł) 
 

e) Inne lokalne zasoby paliw i energii w tym: 
• energia geotermalna 
• energia wiatru 
• energia słoneczna 
• energia wodna 
• energia z odpadów 
• skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła 
• ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych 

 
4. Obciążenie środowiska naturalnego 
 
5. Koszty paliw i energii 
 
6. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych 
 
7. Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii 
8. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
 



36  

9. Zakres współpracy z innymi gminami 
 
10. Rekomendacje do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
 
11. Propozycja uchwały rady gminy. 
 
 
Przykładowa struktura projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe 
 
1. Podstawa prawna i formalna opracowania planu zaopatrzenia w  ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe 
 
2. Zakres projektu planu zaopatrzenia w  ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
 
3. Propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe (wraz z uzasadnieniem ekonomicznym, harmonogramem 
realizacji zadań oraz przewidywanymi kosztami realizacji proponowanych przedsięwzięć 
oraz źródło ich finansowania) z uwzględnieniem: 

 
a) systemu ciepłowniczego 
b) systemu elektroenergetycznego 
c) systemu gazowniczego 
d) systemów indywidualnych opartych na paliwach stałych i ciekłych 
e) innych lokalnych zasobów paliw i energii 

 
4. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych 

wraz z uwzględnieniem systemów opartych na paliwach stałych i ciekłych 
 
5. Podsumowanie i ustalenia 
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Aneks 4 
 

Przykładowy schemat współpracy zarządu gminy z przedsiębiorstwami  
energetycznymi w zakresie planowania zapotrzebowania na energię  

dla nowego budownictwa 
 

 
1. Uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego  gminy (SUiKZPG). 
2. Rozpoczęcie prac nad projektem SUiKZPG. 
3. Wysłanie pisma do przedsiębiorstw energetycznych informującego o rozpoczęciu prac 

związanych z opracowywaniem projektu SUiKZPG. 
4. Przedsiębiorstwa energetyczne określają wytyczne, które powinny być uwzględnione w trakcie 

opracowywania SUiKZPG.  
5. Zakończenie prac związanych z projektem SUiKZPG. 
6. Uchwała rady gminy przyjmująca SUiKZPG. 
7. Uwzględnienie przez przedsiębiorstwa energetyczne inwestycji wymienionych w SUiKZPG 

i zawarcie ich w planach rozwojowych. 
8. Opracowanie przez zarząd gminy projektu założeń do planu z uwzględnieniem nieodpłatnie 

udostępnionych przez przedsiębiorstwa energetyczne planów rozwoju oraz innych 
niezbędnych informacji. 

9. Zakończenie prac związanych z opracowaniem projektu założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

10. Uchwała rady gminy przyjmująca założenia do planu. 
11. Ustalenie zgodności ustaleń zawartych w założeniach  z planami przedsiębiorstw 

energetycznych. 
 

 Istnieje zgodność - zakończenie prac na 
etapie założeń do planu 

 

Brak zgodności - przystąpienie do 
opracowywania projektu planu 

 zaopatrzenia w energię 
Przedsiębiorstwa energetyczne zapewniają 

realizację i finansowanie budowy i rozbudowy 
sieci przedsięwzięć (3/4 nakładów 

inwestycyjnych odcinków sieci służących do 
przyłączenia odbiorców) zawartych 

w założeniach. 

Rozważenie możliwości realizacji ustaleń 
przyjętych w założeniach na podstawie umowy z 

przedsiębiorstwem energetycznym. 
 

 TAK NIE 
 Umowa gminy 

z przedsiębiorstwami 
energetycznymi 

Zastrzeżenie przez 
radę gminy w drodze 
uchwały części planu 
jako obligatoryjnej dla 

przedsiębiorstw 
energetycznych. 

 Przedsiębiorstwo energetyczne zapewnia 
częściową realizację i finansowanie budowy 
i rozbudowy sieci przedsięwzięć zawartych 

w założeniach. 
 

 



 
 

Aneks 5 
 

Przykładowe przedsięwzięcia dotyczące źródeł lokalnych  
(przy braku mechanizmów wsparcia) wraz z oszacowaniem kosztu redukcji CO2 

 
 
 

Lp Wdrożona technologia wykorzystująca odnawialne źródła energii
Jednostkowe 

nakłady 
inwestycyjne [zł/kW]

Koszt wytwarzania 
energii elektrycznej 

[zł/kWh]

Koszt 
wytwarzania 
ciepła [zł/GJ]

CCC - koszt 
redukcji emisji 
CO2 [$/Mg CO2]

1 Instalacja do odzysku gazu wysypiskowego  - 400 kW el 6,250 0.22 - 4.2
2 Kocioł opalany drewnem  25 kW 240 - 25.0 5.2
3 Ciepłownia na słomę  1 MW 720 - 29.1 7.8
4 Kolektor słoneczny do podgrzewania wody - 80 kW 1,000 - 147.30 9.1
5 Ciepłownia na zrębki drzewne 1 MW 1,000 - 33.2 17.3
6 Pompy ciepła  100 kW 3,300 - 44.0 22.3
7 Kolektor słoneczny do podgrzewania powietrza - 42 kW 290 - 20.20 29.8
8 Mała elektrownia wodna z jazem - 90 kW el 6,670 0.55 - 32.9
9 Elektrownia wiatrowa o mocy elektrycznej 225 kW el 9,000 0.51 - 106.0
10 System fotowoltaiczny do oświetlenia - 120 W 280,000 8.89 - 6750.9

Powyższe obliczenia wykonano na podstawie danych Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC/IBMER)
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Aneks 6 
Racjonalizacja użytkowania ciepła oraz zmniejszenie niskiej emisji 

 
 
KOSZTY OGRZEWANIA 

 
Poniższa tabela podaje średnie ceny ciepła wykorzystywanego do ogrzewania budynków. 
Zmienność cen jest wynikiem zróżnicowanych kosztów zakupu paliw oraz przyjęciem średniej 
wartości energochłonności budynków. 
 

Tabela 1 
Tabela przykładowych cen ciepła pozyskiwanego z powszechnie stosowanych paliw 

Dane dla roku 2000 
 

ceny rok 2000 
drewno muł węgiel koks gaz 

wysoko-
metanowy 

gaz propan-
butan 

olej 
opałowy 

taryfa 
G11 

taryfa 
G12 

dzień 

taryfa 
G12 noc 

Cena max [zł/GJ] 15,3 18,1 23,2 21,5 30,1 64,8 54,9 84,9 97,5 46,2 
Cena min [zł/GJ] 10,9 7,3 13,1 14,8 30,1 41,3 38,7 73,4 84,2 39,9 
 
 
Poniższy wykres przedstawia graficzną interpretację relacji kosztów energii. 
 

Rysunek 1. Porównanie cen ciepła 
 
 
Finalny rachunek za ogrzewanie budynku jest wypadkową kilku istotnych czynników: 
 
• zużycia ciepła; 
• dopasowania energetycznego w systemie źródło ciepła - odbiór ciepła (budynek) 
• ceny ciepła, związanej bezpośrednio z kosztem zakupu odpowiedniego paliwa/nośnika ciepła; 
• zachowania użytkownika. 
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Poniżej przedstawiono konkurencyjność systemów ogrzewania na przykładzie domu o średnich 
parametrach. Podane ceny odzwierciedlają konkurencyjność nośników ciepła używanych do 
ogrzewania pomieszczeń, ponieważ zawierają elementy składowe kosztów wytwarzania i przesyłu 
ciepła, z reguły pomijane przez odbiorcę końcowego przy ocenie konkurencyjności. 
 
Na potrzeby symulacji kosztów ogrzewania, zależnych od zastosowanego systemu, przyjęto 
budynek o średnich parametrach architektonicznych oraz energetycznych. Za stan bazowy 
budynku przyjęto uważać budynek wolnostojący, pozbawiony dodatkowej izolacji cieplnej, 
wyposażony w wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania zasilaną kotłem węglowym.  
 
Opis stanu bazowego 
Powierzchnia użytkowa: 115 m2 
Kubatura użytkowa: 346 m3 
Ilość kondygnacji: 2 
 
Moc obliczeniowa: 17,2 kW 
Zużycie średnie w sezonie: 36,7 MWh / 132,1 GJ 
 
Wskaźniki jednostkowe (dla warunków obliczeniowych): 
Mocy cieplnej: 149 W/m2 
Zużycia ciepła: 318 kWh/m2 / 1,1 GJ/m2 
 
System ogrzewanie bazowego: 
Kotłownia węglowa, istniejąca wewnętrzna instalacja CO, doprowadzone do budynku media: gaz i 
energia elektryczna. 
Dla tak skonfigurowanego budynku struktura strat energii cieplnej przedstawia się następująco 
(Rysunek 2. Struktura strat energii cieplnej - stan istniejący): 
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Dom przykładowy. Struktura strat energii cieplnej - stan istniejący.
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Zużycie=36,7 MWh/rok
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Rysunek 2. Struktura strat energii cieplnej - stan istniejący 
 
Przegrodami, przez które następuje największa ucieczka ciepła są ściany zewnętrzne oraz 
dach/strop nad najwyższą kondygnacją. Udział strat ciepła przez te przegrody stanowi blisko 67% i 
jest zdecydowanie dominujący. 
 
Opis systemów ogrzewania  
 
Rozpatrzono następujące systemy ogrzewania: 
Drukiem wytłuszczonym przytoczono skrótowe oznaczenia umieszczone w tabelach i na 
wykresach. 
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1. ogrzew. el. podłog.; en. el. taryfa G11 - elektryczne ogrzewanie podłogowe, zawierające 

kable grzejne oraz system regulacji. Koszty tego systemu zawierają ceny urządzeń, robociznę, 
koszty rozbudowy sieci elektroenergetycznej oraz rozbudowy instalacji wewnętrznej w budynku 
(jeżeli wymagana). Rozliczenie za energię następuje wg. taryfy jednoczłonowej, jednostrefowej 
G11. 

2. ogrzew. el. podłog.; en. el. G12 średnia - System jw. Rozliczenie za energię następuje wg. 
taryfy jednoczłonowej, dwustrefowej G12. Założono równomierne obciążenie systemu w czasie 
trwania strefy nocnej i dziennej. 

3. ogrzew. piec akumul.; en. el. taryfa G11 - System ogrzewania wykorzystujący elektryczne 
piece akumulacyjne. Koszty tego systemu zawierają ceny urządzeń, robociznę, koszty 
rozbudowy sieci elektroenergetycznej oraz rozbudowy instalacji wewnętrznej w budynku (jeżeli 
wymagana). Rozliczenie za energię następuje wg. taryfy jednoczłonowej, jednostrefowej G11. 

4. ogrzew. piec akumul.; en. el. G12 noc - System jw. Rozliczenie za energię następuje wg. 
taryfy jednoczłonowej, dwustrefowej G12. Założono wykorzystanie systemu podczas trwania 
strefy nocnej: 13 godzin w ciągu doby, w tym 3 godziny w południowej dolinie obciążenia 
systemu elektroenergetycznego. 

5. ogrzewanie olejowe - System zbudowany w oparciu o kotłownię zasilaną olejem opałowym. 
Na koszt systemu składają się koszty adaptacji pomieszczenia, systemu odprowadzania spalin, 
kotła wraz z systemem automatycznej regulacji i dystrybucji gorącej wody, zbiornika na olej 
opałowy, robocizny. 

6. ogrzewanie gazowe, taryfa W-3 - System zbudowany w oparciu o kocioł zasilany gazem 
ziemnym. Na koszt systemu składają się koszty adaptacji pomieszczenia kotłowni, systemu 
odprowadzania spalin, kotła wraz z systemem automatycznej regulacji i dystrybucji gorącej 
wody, robocizny. Rozliczenie następuje wg. taryfy W-3. 

7. ogrzewanie węglowe, koksowe, mułowe - Przyjęty za system ogrzewania bazowego. System 
zbudowany w oparciu o kotłownię zasilaną paliwami węglowymi i system dystrybucji gorącej 
wody w postaci instalacji wewnętrznej w budynku (piony, rozprowadzenia, grzejniki). Przez 
opcję „nowy piec” należy rozumieć wymianę aktualnie używanego kotła na nowoczesny 
wysokosprawny i niskoemisyjny kocioł węglowy. 

 
Przyjęte parametry symulacji: 
 
1. Ekonomiczne 

•Ekonomiczna żywotność inwestycji: 20 lat 
•Stopa dyskonta: 6,5 % 
•Ceny z I kwartału 2000r 

 
2. Cieplne, obliczeniowe 

•Zewnętrzna temperatura obliczeniowa: -20 °C 
•Wewnętrzna temperatura obliczeniowa: 20 °C 
•Średnia temperatura zewnętrzna sezonu grzewczego: 3,1 °C 
•Czas trwania sezonu grzewczego: 5100 h 

 
Założono zapewnienie i utrzymanie komfortu cieplnego w budynku, tzn. ogrzewanie całej 
powierzchni budynku uznanej za użytkową. 
W wyniku symulacji uzyskano roczne koszty ogrzewania, przy wyznaczaniu których uwzględniono:  
• koszty systemu ogrzewania (koszty stałe) 
• koszty paliwa i energii (koszty zmienne) 
 
Graficzną interpretację rocznych kosztów ogrzewania zamieszczono na rysunku poniżej (Rysunek 
3). Szczegółowe wyniki liczbowe zawiera Tabela 2. 
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Rysunek 3. Roczne, jednostkowe koszty ogrzewania 
 

Tabela 2 
OPCJA Roczne, sumaryczne koszty 

jednostkowe dla budynku 
Roczne, jednostkowe koszty 

paliw i energii 
 [PLN/m2] [PLN/kWh] [PLN/GJ] [PLN/m2] [PLN/kWh] [PLN/GJ] 

ogrzew. el. podłog.; en. el. 
taryfa G11 

100,30 0,315 87,60 91,11 0,287 79,58 

ogrzew. el. podłog.; en. el. 
G12 średnia 

88,60 0,279 77,38 79,41 0,250 69,36 

ogrzew. piec akumul.; en. el. 
taryfa G11 

98,50 0,310 86,03 91,11 0,287 79,58 

ogrzew. piec akumul.; en. el. 
G12 noc 

57,00 0,179 49,78 49,61 0,156 43,33 

ogrzewanie olejowe 65,20 0,205 56,95 61,48 0,193 53,70 
ogrzewanie mułem 15,05 0,047 13,15 15,05 0,047 13,15 
ogrzewanie gazowe, taryfa W-
3 

37,41 0,118 32,68 34,51 0,109 30,14 

ogrzewanie koksowe 17,17 0,054 15,00 17,17 0,054 15,00 
ogrzewanie węglowe 18,20 0,057 15,89 18,20 0,057 15,89 
ogrzewanie węglowe - nowy 
piec 

22,21 0,070 19,40 15,92 0,050 13,91 

 
Najniższe koszty ogrzewania wykazuje system bazowy, a więc system oparty na źródle węglowym 
i zasilanym mułem węglowym. W tym przypadku jednak pozostaje nie rozwiązany problem niskiej 
emisji oraz dyskomfort użytkowania tego typu instalacji. Użytkując węglowy system ogrzewania, 
budżet domowy może być obciążony kosztami w zakresie 145-175 zł miesięcznie. Zastosowanie 
nowoczesnego kotła węglowego powoduje niewielkie powiększenie sumarycznego kosztu 
ogrzewania, jednakże koszty zmienne (koszty paliwa) zbliżają się do poziomu kosztów systemu 
opalanego mułem. 
Kolejną, nieco droższą alternatywę stanowi ogrzewanie gazowe. Opcje ogrzewania olejowego 
oraz elektrycznego generują bardzo wysokie koszty i wydają się być mało konkurencyjne. Opcje 
te, stosowane w budynku pozbawionym dodatkowej izolacji cieplnej wydają się być mało 
konkurencyjne w stosunku do ogrzewania typu węglowego. 
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OBCIĄŻENIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

 
Największym zagrożeniem dla środowiska naturalnego jest emisja spalin ze spalania mułu i węgla.  
Należy zaznaczyć, że ze spalenia 1 tony węgla emituje się: 
 
2 393,80 kg dwutlenku węgla 
35,88  kg tlenku węgla 
11,86  kg dwutlenku siarki 
8,89  kg tlenków azotu 
44,93  kg pyłów 
Daje to łączną emisję zanieczyszczeń 2 495,4 kg/tonę węgla. 
 
Dla porównania z 1 tony oleju opałowego emituje się: 
3252,23  kg dwutlenku węgla 
0,44  kg tlenku węgla 
5,95  kg dwutlenku siarki 
3,52  kg tlenków azotu 
0,0  kg pyłów   łącznie 3 262,14 kg /tonę paliwa 
 
a z 1000 m3 gazu ziemnego:  
2025,98  kg dwutlenku węgla 
172,62  kg tlenku węgla 
0,0  kg dwutlenku siarki 
1,01  kg tlenków azotu 
 0,0  kg pyłów   łącznie 2199,6 kg /1000m3 gazu 
 
 
W celu uwidocznienia problemu niskiej emisji przedstawiono porównanie emisji zanieczyszczeń 
dla przykładowego domu, zasilanego z indywidualnej kotłowni. 
 
 

Rysunek 4. Porównanie wielkości emisji zanieczyszczeń 
 
Z przykładu tego wynika, że choć najtańszym paliwem jest wciąż muł węglowy to emisja CO, pyłu i 
benzoalfapirenu jest kilkakrotnie większa od emisji z kotłowni węglowej, a w odniesieniu do innych 
nośników energii różnica ta jest jeszcze bardziej dostrzegalna. 
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RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII U ODBIORCÓW  

 
Drogą do zmniejszenia rachunków za ogrzewanie, przy utrzymaniu komfortu cieplnego w budynku, 
niewątpliwie jest termomodernizacja. W rozważanym przykładzie (budynek przykładowy), po 
zaizolowaniu ścian zewnętrznych, dachu i stropu piwnicy oraz wymianie okien, oszczędności 
mogą sięgnąć blisko 60%. Jest to jednak potencjał techniczny przedsięwzięć, nie zawsze 
opłacalnych ekonomicznie. 
 

Rysunek 5. Potencjał techniczny termomodernizacji budynku 
 
Głębokość opłacalnej termorenowacji, a więc wielkość uzyskanych efektów jak również wysokość 
poniesionych nakładów, uzależniona jest od efektywności ekonomicznej pakietu rozpatrywanych 
przedsięwzięć. Prostą analizę można przeprowadzić drogą porównania kosztów ciepła ze 
wskaźnikiem kosztów zaoszczędzenia energii (CCE), zdefiniowanym poniżej. 
Koszt zaoszczędzenia energii CCE (Cost of Conserved Energy) 
 

CCE NI
E

WZK
y

= ⋅
∆

 

gdzie: 
NI - nakłady inwestycyjne [PLN] 
∆Ey - roczne oszczędności energii [kWh] 

 WZK -współczynnik zwrotu kapitału (Capital Recovery Factor), opisany wzorem: 
 

WZK r
r n=

− + −1 1( )
 

gdzie: r - stopa dyskonta (6,5%), n - żywotność inwestycji (20 lat) 
 
Na rysunkach przedstawiono warianty termorenowacji dla opcji węglowej i gazowej - 
charakterystykę CCE oraz strukturę strat ciepła. 
 

���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������

�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������

������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������

��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

Dom przykładowy. Struktura strat energii cieplnej po wprowadzeniu wszystkich 
analizowanych przedsięwzięć termorenowacyjnych.
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Rysunek 6. Opcje termomodernizacji budynku – ogrzewanie węglowe 
 

Rysunek 7. Struktura strat ciepła po termomodernizacji – ogrzewanie węglowe 
 
W budynku ogrzewanym systemem na bazie węgla (można uogólnić to stwierdzenie do wszystkich 
analizowanych paliw węglowych) ekonomicznie opłacalny potencjał termomodernizacji wynosi 
12%. Efekt taki generuje zaizolowanie stropu/dachu nad najwyższą kondygnacją budynku wełną 
mineralną o grubości 15cm. Przy przyjętym koszcie przedsięwzięcia na poziomie 30zł/m2 
izolowanej przegrody, prosty okres zwrotu nakładów wynosi 8,5 roku, prosta wewnętrzna stopa 
zwrotu – 11,6%. Głębsza termomodernizacja jest ekonomicznie nieopłacalna, tzn. poniesienie 
wyższych nakładów zaowocuje zmniejszeniem rachunku za ogrzewanie lecz zainwestowane 
środki nie zwrócą się w rozsądnym okresie. 
 

Dom przykładowy.Ogrzewanie węglowe.
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d=80[mm], dach: wełna mineralna o d=150[mm], strop 

piwnicy: styropian o d=50[mm]
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Dom przykładowy. Ogrzewanie węglowe. Struktura strat energii cieplnej po 
wprowadzeniu przedsięwzięć termorenowacyjnych, opłacalnych wg CCE. 
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Rysunek 8. Opcje termomodernizacji budynku – ogrzewanie gazowe 
 

Rysunek 9. Struktura strat ciepła po termomodernizacji – ogrzewanie gazowe 
 
W budynku ogrzewanym systemem gazowym, ekonomicznie opłacalny potencjał 
termomodernizacji wynosi około 50%. Efekt taki generuje zaizolowanie stropu/dachu nad 
najwyższą kondygnacją budynku wełną mineralną o grubości 15cm oraz zaizolowanie ścian 
zewnętrznych styropianem (metoda lekka-mokra) o grubości 8cm. Przy przyjętym koszcie 
przedsięwzięć na poziomie odpowiednio 30zł/m2 i 80zł/m2 izolowanej przegrody, prosty okres 
zwrotu nakładów wynosi 8,7 roku, prosta wewnętrzna stopa zwrotu – 11,5%. 
Dalszy potencjał racjonalizacji zużycia ciepła (8,8%) stanowią przedsięwzięcia wymiany okien na 
nowe, energooszczędne. Potencjał ten będzie wykorzystywany z uwagi na proces normalnej 
wymiany zużytych okien w budynkach mieszkalnych. Wymiana okien nie zawiera się w pakiecie 
przedsięwzięć ekonomicznie uzasadnionych z uwagi na wysokie koszty tej operacji – 500zł/m2 
okna, co pociąga za sobą bardzo długi okres zwrotu nakładów (ponad 25lat) jak również wysoką 
wartość kosztu zaoszczędzenia energii, wielokrotnie przekraczającą jednostkowy koszt ciepła. 
Dla pozostałych nośników przeprowadzono podobne analizy. 

Dom przykładowy.Ogrzewanie gazowe.
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Dom przykładowy. Ogrzewanie gazowe. Struktura strat energii cieplnej po 
wprowadzeniu przedsięwzięć termorenowacyjnych, opłacalnych wg CCE. 
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Dla budynku zaizolowanego, a więc o zmniejszonym zapotrzebowaniu na ciepło, ponownie 
przeprowadzono symulację rocznych kosztów ogrzewania. Graficzną interpretację wyników 
przedstawiono na rysunku poniżej (Rysunek 10). 

Rysunek 10. Konkurencyjność systemów ogrzewania budynku - stan po termomodernizacji 
 
 

Rysunek 11. Porównanie jednostkowych kosztów ogrzewania budynku przed i po 
termomodernizacji 
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Prezentowana symulacja odzwierciedla sumaryczne koszty wprowadzenia wszelakich zmian do 
systemu ogrzewania budynku, a więc koszty stałe (wymiana systemu ogrzewania, docieplenia) 
oraz koszty zmienne (paliw i energii). Analizując wykres zamieszczony powyżej można dostrzec, 
że wysokość kosztów stałych niejednokrotnie jest porównywalna z kosztami zmiennymi lub je 
przewyższa. 
Analizując tylko koszty zmienne ogrzewania, czyli koszty paliw i energii, w docieplonym budynku 
konkurencyjny w stosunku do systemu opartego na paliwie węglowym staje się system gazowy. 
 

Rysunek 12. Porównanie kosztów zmiennych ogrzewania 
 
Redukcja emisji zanieczyszczeń następuje w takt osiągniętego dzięki termomodernizacji 
zmniejszeniu zużycia ciepła, zmianie systemu ogrzewania lub dzięki stosowaniu bardziej 
sprawnych urządzeń. Dla przykładu, w przypadku domu ogrzewanego piecem węglowym 
następuje redukcja emisji z 1 tony spalonego węgla o wartości jak niżej: 
287,3 kg dwutlenku węgla 
4,3 kg tlenku węgla 
1,4 kg dwutlenku siarki 
1,1 kg tlenków azotu 
5,4 kg pyłów 
Daje to łączną redukcję emisji zanieczyszczeń 299,5kg /tonę węgla. 
 
W przypadku ogrzewania gazowego następuje redukcja ze spalenia 1000 m3 gazu ziemnego o 
poniższe wartości: 
1011  kg dwutlenku węgla 
86,1  kg tlenku węgla 
0,0 kg dwutlenku siarki 
0,5 kg tlenków azotu 
0,0 kg pyłów 
Daje to łączną redukcję emisji zanieczyszczeń 1097,6kg /1000m3 gazu. 
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����������� Roczne, jednostkowe koszty zmienne ogrzewania

ogrzewanie węglowe-stan bazowy

Stan po termorenowacji. Porównanie kosztów paliwa i energii.


