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1. Wprowadzenie - 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:  
• podpowiadanie gminom jak sprostać wyzwaniom powstającym w obecnym i przyszłym 

rozwoju społeczno-gospodarczym gminy, 
• 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, 

• wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej gminy i regionu 
poprzez stosowanie procedur  planowania racjonalnego użytkowania energii, 

• 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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Poradnik jest adresowany do pracowników urzędów miejskich w średnich i małych 
miastach, odpowiedzialnych za opracowanie założeń do planu i planu zaopatrzenia 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: 
• 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 trzech miast (Lubliniec, Miasteczko 
Śląskie, Rydułtowy) położonych na terenie województwa śląskiego. Plany zaopatrzenia tych 
miast w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe opracowane zostały w ramach projektu 
pilotowego realizowanego wspólnie z niemiecką firmą konsultingową Beratende Ingenieure z 
Essen, sponsorowanego przez Rząd Krajowy Północnej Nadrenii-Westfalii. Niniejszy poradnik 
stanowi również jeden z elementów wymienionego projektu. 

Obok doświadczeń niemieckich 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 także 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. 
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2. Plan zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jako 
narzędzie w systemie zarządzania gospodarką energetyczną gminy - cel, 
zastosowanie, ograniczenia 

 
2.1. Jakie cele należy zrealizować, aby osiągnąć pożądaną strukturę energii w mieście? 
 
 Realizacja celów w zakresie zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe wymaga - o czym była mowa na wstępie - poszukiwania kompromisu pomiędzy 
możliwościami gminy i lokalnego rynku energii w odniesieniu do realizacji założonych celów a 
uzyskaniem zgody na ich realizację ze strony wszystkich podmiotów działających na lokalnym 
rynku energii, przy czym kompromis taki możliwy jest do osiągnięcia poprzez zrównoważony 
rozwój. Definicję zrównoważonego rozwoju przytoczono na wstępie. 
 Gospodarka energetyczna stanowi ważny element rozwoju gospodarczego, a tym samym 
zajmuje ważne miejsce w polityce energetycznej państwa i regionu. Na szczeblu lokalnym 
stanowi ona ważne pole działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego gminy.  
 Pierwszoplanowe zadanie spoczywające na władzach gminy stanowi ustalenie celów 
społeczno-ekonomicznych, które powinna realizować gmina, zarówno w odniesieniu do całej 
gospodarki gminy jak też jej gospodarki energetycznej. Cele gospodarki energetycznej gminy 
w wielu przypadkach przenikają się i są współzależne z celami gospodarki energetycznej 
państwa i regionu. Z tego względu konieczne jest uwzględnienie występujących w tym 
zakresie powiązań. Gmina współuczestniczy w realizacji uniwersalnych celów związanych z 
zarządzaniem gospodarką środowiska przyrodniczego, a także potrzebami energetycznymi 
przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych działających na jej terenie, jak też zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców gminy (zapewnienie komfortu energetycznego i określonego poziomu 
życia). 
 
 Należy przy tym podkreślić, że gmina jako jednostka terytorialna, zarządzana przez 
samorząd terytorialny, musi pogodzić różne, pozornie lub rzeczywiście sprzeczne interesy. 
I tak gmina jako: 
• użytkownik energii w swoich obiektach komunalnych chciałaby zużyć jak najmniej i jak 

najtańszej energii, 
• producent lub dystrybutor energii sprzedać jak najwięcej i po możliwie najwyższej cenie, 
• regulator lokalnego rynku energii musi (poprzez plan zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe) reprezentować interes publiczny w tworzeniu bezpiecznego, 
przyjaznego dla środowiska przyrodniczego i możliwego do zaakceptowania przez 
społeczność lokalną systemu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 
musi więc godzić sprzeczne interesy producentów i dystrybutorów energii oraz jej 
użytkowników. 

 Tak więc do celów, które  gmina musi realizować, zaliczyć należy: 
• zapewnienie niezawodnego i pełnego zaspokojenia potrzeb energetycznych odbiorców 

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

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

• zmniejszenie obciążenia środowiska przyrodniczego związanego z produkcją i 
użytkowaniem energii (restrukturyzacja zakładów przemysłowych znajdujących się na 
terenie gminy pod kątem zwiększenia zatrudnienia i ekologicznej struktury produkcji, 
rozwijanie systemów paliwowo-energetycznych i infrastruktury mniej uciążliwych dla 
środowiska nośników energii - gaz, energia elektryczna itp., przy uwzględnieniu zasady 
najmniejszych kosztów społecznych, ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza, wody i 
gleby - w celu zmniejszenia zagrożeń dla życia mieszkańców gminy); 
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• uzyskanie społecznego przyzwolenia i poparcia dla realizacji zintegrowanych programów 
ekonomicznych, energetycznych i ekologicznych (upowszechnienie wśród mieszkańców 
gminy i podmiotów gospodarczych informacji i decyzji odnoszących się do gospodarki 
energetycznej gminy i regionu, preferowanie kierunków i rozwiązań w zintegrowanej 
gospodarce energetycznej - podaż energii i popyt na energię - tworzących nowe miejsca 
pracy, rozwijanie systemów paliwowo-energetycznych i ich infrastruktury, zwłaszcza 
w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej z uwzględnieniem 
wymogów i możliwości finansowych mieszkańców oraz niezbędnego poziomu pomocy 
socjalnej, rozwijanie świadomości w zakresie ekonomizacji energii oraz edukacji 
ekologicznej). 

 
Realizując wymienione cele należy mieć na uwadze fakt, że mieszczą się one zarówno w 

polityce energetycznej jak też polityce ekologicznej państwa. Stąd też podmioty działające na 
lokalnym rynku energii (rys. 2-1), realizujące zadania w zakresie zaopatrzenia gminy/miasta w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe muszą uwzględniać obowiązujące w tej mierze 
regulacje prawne i współpracować z takimi podmiotami ponadlokalnymi jak np. Urząd 
Regulacji Energetyki, wojewoda, samorząd wojewódzki itp. Zasady działania (gry) na lokalnym 
rynku energii ilustruje rys. 2-2. 
 
 
2.2. Co możesz osiągnąć przez plan? 
 

Z przedstawionych wyżej zadań i obowiązków gminy wynika, że do jej obowiązków należy 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb 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 (art. 18-20) 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.). 
 



Rys. 2-1
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ZASADY GRY NA TYM POLU 

 
 

 REGUŁY GRY: 
 

PRAWNE: USTAWY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM, USTAWY PRAWO 
ENERGETYCZNE, USTAWA O OCHRONIE ŚRODOWISKA ITP. 
 
GOSPODARCZE: KONKURENCYJNY RYNEK PRODUCENTÓW, RELACJE 
RYNKOWE KUPUJĄCY-SPRZEDAJĄCY, TOWAR - ENERGIA, ORIENTACJA 
PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZEŻYCIE I ZYSK 
 
SPOŁECZNE: BARIERY OBCIĄŻENIA BUDŻETÓW GOSPODARSTW 
DOMOWYCH, AKCEPTOWALNOŚĆ REGUŁ ITP., 
 
POLITYCZNE: STOSUNKI WYBORCY-WŁADZE, BEZPIECZEŃSTWO 
ENERGETYCZNE, EKOLOGICZNE 

  

  

 GRACZE: 
 

PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNE: WALKA O RYNEK MIĘDZY SOBĄ, 
MAKSYMALIZACJA KORZYŚCI (ZYSKU) 
 
UŻYTKOWNICY ENERGII: MOŻLIWIE NAJNIŻSZE KOSZTY USŁUG 
ENERGETYCZNYCH (NP. ZAPEWNIENIA KOMFORTU CIEPLNEGO W 
OGRZEWANYCH POMIESZCZENIACH), CIĄGŁA DYSPOZYCJA NOŚNIKÓW 
ENERGII, CZYSTE ŚRODOWISKO 

  

  

 ARBITRZY: 
 

MIASTO: PRZEZ PLAN ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ, PLAN 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
URZĄD REGULACJI ENERGII: PRZEZ KONCESJONOWANIE - KTO MOŻE 
GRAĆ, ZATWIERDZENIE PLANÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW 
ENERGETYCZNYCH, TARYF NA NOŚNIKI ENERGII, ROZSTRZYGANIE 
SPORÓW 
WOJEWODA: PRZEZ UZGODNIENIA ZAŁOŻEŃ I PLANÓW ZAOPATRZENIA  
W ENERGIĘ, 
STAROSTA: STANOWIENIE LOKALNYCH STANDARDÓW EMISJI 
ZANIECZYSZCZEŃ 
SAMORZĄD WOJEWÓDZKI: PRZEZ OPINIOWANIE ZAŁOŻEŃ DO PLANU 
ODNOŚNIE KOORDYNACJI WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI 

  

 
Rys. 2-2. Kto i w czym uczestniczy na lokalnym rynku energii 
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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 
energii, 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  
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 na 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., 
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• 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 przyrodnicze 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. 

 
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; zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne ma 
obowiązek sfinansowania przyłączy do sieci energetycznej, przy czym użytkownik pokrywa 
jedynie część tych kosztów (25 % całości kosztów), jednak pod warunkiem, że jego 
potrzeby w tym zakresie zostaną ujęte w założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe, 

• łatwiejszy dostęp do środków pomocowych Unii Europejskiej (PHARE, ISPA, SAPARD), 
w zakresie rozwoju infrastruktury energetycznej i ochrony środowiska, a także do środków 
finansowych ze źródeł krajowych na realizację inwestycji związanych z zaopatrzeniem 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (np. Ekofundusz, Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska itp.).  
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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, 
• mieć podstawę do starania się o środki finansowe na realizację zadań w zakresie 

rozwoju infrastruktury energetycznej, np. z programów pomocowych Unii 
Europejskiej (PHARE, ISPA, SAPARD), 

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

elektryczną i paliwa gazowe? Jakie szczegóły powinien zawierać poradnik i plan? 
2.4.1. 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 np.: 
• racjonalizację gospodarki w źródłach i przesyle energii (np. racjonalizacja systemów 

zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną z punktu widzenia minimalizacji strat energii w 
sieci, wykorzystywanie w budownictwie komunalnym technologii energooszczędnych, 
wykorzystywanie niekonwencjonalnych źródeł energii, wykorzystywanie lokalnych zasobów 
energetycznych, np. odpadów drewna, biomasy, gazu wysypiskowego, energii wiatru 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); 
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• 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 opracowania 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). 

 
 
2.4.2. 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 radę 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 elektryczną 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 tę część planu, z którą prowadzone na obszarze gminy działania muszą być 
zgodne. 
 

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: 
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• 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 i korzyści pomiędzy dostawców i użytkowników 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 (Aneks 1) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Włączenie podmiotów działających na lokalnym rynku energii do procesu 

opracowywania i wdrażania planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe 

3.1. Cele i motywacje podmiotów działających na lokalnym rynku energii 
 

Sukces planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zależy 
od tego, jak dalece rozwinięte w nim strategie lokalnej polityki energetycznej i zaproponowane  
przedsięwzięcia zostaną rzeczywiście zrealizowane. 
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Rozstrzygające są tutaj ważne podmioty w gminie, w zakresie polityki, administracji, 
gospodarki lub prywatnych gospodarstw domowych, które powinny realizować 
przedsięwzięcia i przygotować odpowiednie środki finansowe i personalne. Sukces planu 
zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest także bezpośrednio 
zależny od tego, jak dalece uda się motywować ważne podmioty – w oparciu o ich 
jednostkowe cele – do włączenia w proces opracowywania lokalnego planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i do wdrażania przedsięwzięć. 

3.1.1. Które podmioty są ważne? 

 
 Mówiąc w uproszczeniu w pierwszym rzędzie ważne są wszystkie te podmioty, które  
mają wpływ na zapotrzebowanie na energię w gminie i sytuację w zakresie zaopatrzenia 
w energię. Ponieważ, ściśle biorąc, odnosi się to do każdego obywatela w gminie, ale nie 
każdy użytkownik energii może wypowiedzieć się w ramach planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe, poszczególne grupy podmiotów różnią się i jako takie 
powinny się wypowiadać w odniesieniu do najważniejszych decyzji:  

• lokalna polityka  energetyczna (burmistrz, rada miasta), 

• administracja komunalna (pełnomocnik ds. energii, specjaliści urzędu miasta), 

• lokalni dostawcy energii (komunalni lub prywatni), 

• spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe (komunalne lub prywatne), 

• użytkownicy energii z przemysłu, rzemiosła, usług, drobni odbiorcy, 

• opiniodawcy w odniesieniu do  gospodarstw domowych (np. przedstawiciele lokatorów), 

• pozostałe zainteresowane organizacje (np. z zakresu rzemiosła). 

Przykładowe podmioty działające na loklanym rynku energii przedstawiono na rys. 3-1. 

3.1.2. Analiza interesów podmiotów 

 
Motywacja podmiotów działających na rynku energii, angażujących się we wdrażanie  

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wynika głównie stąd, jak 
dalece specyficzne interesy podmiotów będą przy tym wzięte pod uwagę i jakie indywidualne 
korzyści będą z tym związane. Stąd też obok celów wymienionych w Ustawie z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne przy opracowywaniu planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe powinny także być rozważone odpowiednio interesy 
polityczne i gospodarcze ważnych podmiotów lokalnych. 
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Rys. 3-1. Przykładowe podmioty działające na lokalnym rynku  
 
 

PODMIOTY (Przykłady)

Lokalna polityka                     Grupy interesów
         energetyczna budownictwo administracja
               burmistrz planowanie szkolna
               rada miasta środowisko nieruchomości

finanse

      Dostawcy energii
              lokalni        Spółdzielnie/wspólnoty
              regionalni   mieszkaniowe

budownictwo administracja
planowanie szkolna

 Grupy interesów środowisko nieruchomości
            przemysł finanse
            rzemiosło
            lokatorzy Prywatne gospodarstwa
            właściciele domów i ziemi domowe
            organizacje ekologiczne    lokatorzy

   właściciele domów 
   jednorodzinnych

          Inicjatywy
            burmistrza
            stowarzyszeń Główni użytkownicy

     energii
   rzemiosło
   przemysł
   drobni użytkownicy/usługi

             Doradcy zewnętrzni

Plan zaopa-
trzenia

w ciepło, 
energię 

elektrycz-
ną

 i paliwa 
gazowe
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Ponadto proponuje się opracowanie “Księgi motywacji i przeszkód“, w której ważne 
podmioty wyraźnie określiłyby układy motywacyjne i potencjalne przeszkody. Podstawę 
Księgi motywacji i przeszkód stanowią indywidualne wywiady przeprowadzone z 
poszczególnymi podmiotami. 
 
3.2. Określenie celów planu zaopatrzenia w ciepło, energię  elektryczną i paliwa gazowe 
 

W oparciu o analizę zainteresowań należy na początku opracowywania planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe opracować propozycję ze strony 
gminy, w której  będą przedstawione specyficzne cele, które należy mieć na uwadze przy 
opracowywaniu planu. Naturalnie powinny przy tym z jednej strony odgrywać rolę interesy 
najważniejszych podmiotów lokalnych, z drugiej strony określenie celów musi być na tyle 
dokładne, aby było możliwe eksperckie opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe, ukierunkowane na realizację tych celów.  

 
Definicja celu może odnosić się zarówno do: 

• wykonania podstawowego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe (np. zmniejszenie kosztów energii w prywatnych gospodarstwach domowych) 
jak też do 

• zróżnicowanych celów cząstkowych (np. redukcja emisji pyłowych o x-procent rocznie, 
zapewnienie udziału ciepła sieciowego w wytwarzaniu skojarzonym o x %). 

Dyskusja i ostateczne ustalenie celów może nastąpić np. w Komitecie Sterującym. 
 

3.3.  Instrumenty służące włączaniu podmiotów działających na lokalnym rynku energii do 
procesu opracowywania planu 

3.3.1. Włączenie najważniejszych decydentów 

Komitet Sterujący i Grupa Robocza 
 

Dla włączenia miejscowych ważnych decydentów politycznych i gospodarczych do 
procesu opracowywania lokalnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe proponuje się utworzenie Komitetu Sterującego. W jego skład powinny wejść ważne 
osoby reprezentujące różne grupy interesów. Pełni on przede wszystkim funkcje strategiczne 
i przygotowuje konkretne rozwiązania od strony politycznej. Skład i funkcje Komitetu 
Sterującego ilustruje rys. 3-2. 
 

Równolegle do tego na płaszczyźnie operacyjnej należy utworzyć Grupę Roboczą, która 
będzie wykonywała niezbędne prace specjalistyczne. Skład i funkcje Grupy Roboczej 
przedstawione zostały na rys. 3-3. 

Informowanie decydentów 
 
 Z uwagi na duże znaczenie z punktu widzenia polityki komunalnej tematu “Lokalna 
polityka energetyczna“ proponuje się również, aby informować regularnie decydentów o 
zakresie i postępach w opracowywaniu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe. Można to osiągnąć np.:  

• w ramach i tak odbywających się posiedzeń gremiów politycznych, 
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• poprzez narady z decydentami albo  

• poprzez organizowanie wycieczek technicznych celem zaprezentowania przykładów, które 
zostały już z sukcesem wdrożone do praktyki. 

 

3.3.2. Określenie dalszych ważnych podmiotów i opiniodawców 

 
Określenie dalszych podmiotów lokalnych i opiniodawców zyskuje na znaczeniu, im 

konkretniej i bardziej przedmiotowo będą rozważane problemy w ramach energetycznej 
paszportyzacji budynku. Przykładowo można tu wymienić badania szczegółowe w odniesieniu 
do możliwości termomodernizacji budynków mieszkalnych w spółdzielni mieszkaniowej,  
modernizację kotłowni, albo też strategie rozbudowy sieciowego zaopatrzenia w energię na 
rynku ciepła. 

Koncepcyjne przygotowanie i faktyczne wdrożenie odpowiednich przedsięwzięć wymaga 
także tutaj wczesnego włączenia decydentów. Można stosować następujące instrumenty: 

• wywiady, 

• warsztaty specjalistyczne z referatami w celu przedstawienia konkretnych problemów 
lokalnych miasta,  

• regularne forum dla wymiany doświadczeń na tematy fachowe, 

• włączenie do opracowania badań szczegółowych poprzez prezentację i dyskusję nad 
wynikami cząstkowymi. 

3.3.3. Uwrażliwianie indywidualnych użytkowników energii 

 
Właśnie w małych i średnich gminach sektor prywatnych gospodarstw domowych ma duży, 

zazwyczaj nawet największy, udział w zużyciu energii przez gminę. Dlatego też jest rzeczą 
rozsądną, aby indywidualni użytkownicy energii wypowiadali się już w trakcie opracowywania  
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i byli uwrażliwiani na 
problematykę użytkowania energii. Oferuje się tu wiele instrumentów (patrz także rozdz. 7). 
Przykładowo można wymienić: 

• spotkania informacyjne z burmistrzem na temat planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe, 

• spotkania przy “okrągłym stole“ u burmistrza, w każdym przypadku na określony temat (np. 
modernizacja ogrzewania), dla wymiany doświadczeń, 

• organizowanie profesjonalnie moderowanych “stołów energetycznych“ jako forum dla 
zaangażowanch: burmistrza, przedsiębiorstw albo pozostałych organizacji, aby tam 
przedyskutować własne idee na temat “Przyszłe zaopatrzenie gminy w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe“ i opracować własne propozycje projektów i przedsięwzięć. 

Przegląd instrumentów służących włączaniu podmiotów działających na lokalnym rynku 
energii do procesu planowania zaopatrzenia w energię ilustruje rys. 3-4. 



Rys. 3-2. Skład i funkcje Komitetu Sterującego 

Komitet Sterujący

   określa cele
Burmistrz

   dyskutuje nad problemami strategicznymi
Plan
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         Rada miasta  Lokalni dostawcy trzenia

 energii (kierownictwo) w ciepło,

   przygotowuje konsensus polityczny energię

elek-

tryczną

i paliwa 

gazowe
   nadzoruje realizację przedsięwzięć

Rzeczoznawcy   Doradcy zewnętrzni

Plan 
zaopa-
trzenia 

w ciepło, 
energię 

elek-
tryczną
 i paliwa 
gazowe



Rys. 3-3. Skład i funkcje Grupy Roboczej  

Grupa Robocza
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energię

elek-
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i paliwa 

gazowe
przeprowadza kontrolę wyników

Spółdzielnie/wspólnoty 
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Rys. 3-4. Instrumenty służące włączeniu podmiotów działących na lokalnym rynku energii do procesu  
   opracowywania planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektyryczną i paliwa gazowe 
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4. Jak można realizować poszczególne etapy opracowywania założeń i planu? 
 
4.1. Diagnoza stanu aktualnego 
 
 Przygotowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe wymaga opracowania diagnozy stanu istniejącego. Umożliwia ona bowiem: 
 

• ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe w oparciu o: 
- aktualną charakterystykę i informacje o zużyciu energii przez poszczególne grupy 

odbiorców, 
- przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

ustalone w oparciu o plany rozwojowe  i przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie 
poszczególnych nośników energii przez odbiorców; 

 
• skonfrontowanie zakresu przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie energii przez 

odbiorców z ich opłacalnością oraz wstępną oceną techniczną i finansową ich 
wykonalności; 

 
• techniczną i ekonomiczną ocenę możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek 

i lokalnych zasobów ciepła (skojarzone wytwarzanie ciepła i  energii elektrycznej, ciepła 
odpadowego z przemysłu, odnawialnych źródeł energii); 

  
• określenie strefy wpływów poszczególnych nośników energii (sieciowych: gaz, energia 

elektryczna, ciepło i indywidualnych: paliwa stałe, olej opałowy, gaz płynny); 
  
• zakres współpracy z sąsiednimi gminami. 
 
 Diagnoza stanu istniejącego powinna obejmować podstawowe informacje w odniesieniu do 
następujących problemów: 
 
• opis miasta: 

- charakterystyka społeczeństwa (demografia, sytuacja mieszkaniowa itp.), 
- gospodarka (informacje ogólne, podmioty gospodarcze, przemysł, zatrudnienie), 
- uogólniona charakterystyka trendów społeczno-gospodarczych miasta; 

 
• priorytety miasta w rozwiązywaniu problemów z zakresu lokalnej polityki energetycznej; 
 
• charakterystyka systemów energetycznych miasta: 

- system ciepłowniczy (użytkowanie ciepła - strona popytowa, źródła ciepła - strona 
podażowa, przesył i rozdział ciepła w gorącej wodzie i parze, celowość 
i funkcjonalność zaopatrzenia miasta w ciepło), 

- system elektroenergetyczny (użytkowanie energii elektrycznej - strona popytowa, 
źródła energii elektrycznej - strona podażowa, przesył i rozdział energii elektrycznej), 

- system gazowniczy (użytkowanie gazu ziemnego - strona popytowa, źródła gazu 
ziemnego - strona podażowa, przesył i rozdział gazu ziemnego); 

- systemy lokalne i indywidualne - paliwa stałe; 
- inne lokalne zasoby paliw i energii (energia geotermalna, energia wiatrowa, energia 

słoneczna, biopaliwa, gaz wysypiskowy, ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych 
itp.); 
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• stan środowiska przyrodniczego. 
 
 Diagnoza powinna kończyć się podsumowaniem oraz sformułowaniem wniosków 
pozwalających na określenie celów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe. 

 
 
4.2. Prognoza popytu na energię 
 
  Kolejny etap opracowania założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe  stanowi prognoza. Obejmuje ona prognozy i koncepcje, których zadaniem jest 
określenie pożądanego stanu docelowego. Punktem wyjścia do opracowania prognozy są 
wyjściowe założenia rozwoju, takie jak: 
• założenia polityki energetycznej Polski, 
• polityka oraz rozwój cen energii w Polsce, 
• prawdopodobieństwo scenariusza uwarunkowań zewnętrznych, 
• scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. 
 Powyższe dokumenty stanowią punkt wyjścia do określenia przewidywanych zmian 
zapotrzebowania miasta na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w okresie 
długoterminowym (20-letnim). Następnie określa się przedsięwzięcia racjonalizujące  
użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych. Ta część prognozy obejmuje: 
• określenie efektywności gospodarowania energią w mieście, 
• przedsięwzięcia w zakresie racjonalizacji użytkowania energii (DSM) dla: 

- ciepła sieciowego,  
- gazu ziemnego,  
- węgla kamiennego,  
- energii elektrycznej,  

• określenie potencjału racjonalizacji użytkowania energii, 
• przedsięwzięcia w zakresie efektywności dostaw energii (SSM), 
• działania w zakresie planowania zaopatrzenia w energię po najniższych kosztach. 
 Kolejna część prognozy obejmuje ustalenie zakresu współpracy z gminami, a więc 
określenie możliwości współpracy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe. Chodzi tu przede wszystkim o określenie jakie przedsięwzięcia w tym 
zakresie należy podjąć mając na uwadze korzyści ekonomiczne oraz możliwości techniczne. 
 Końcową część prognozy stanowią rekomendacje do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe. Uwzględniają one: 
• aspekty założeń polityki energetycznej państwa, 
• strategię zaopatrzenia miasta w paliwa i energię, 
• zaopatrzenie miasta w poszczególne nośniki energii. 
 Prognozę powinno kończyć podsumowanie, zawierające konkretne wnioski do 
ewentualnego uwzględnienia w projekcie planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe, o ile z prowadzonych dotąd prac wynika, że opracowanie takiego 
planu jest konieczne. 
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4.3. Określenie celów i wybór priorytetów planu 
 

 Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe opracowuje się dla 
określonego obszaru administracyjnego, tj. gminy (miasta), na którym odbywa się dostawa 
i użytkowanie ciepła niskotemperaturowego (do 150 oC), energii elektrycznej i gazu dla 
odbiorców prywatnych i zbiorowych. Plan sporządza się w celu oceny zmieniającego się 
w przyszłości zapotrzebowania na wymienione nośniki energii w gminie a także dla określenia 
sposobów pokrywania tego zapotrzebowania przy możliwie najniższych kosztach 
i najmniejszym obciążeniu środowiska. 

  Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinien być 
opracowywany w sposób zapewniający możliwie małą niepewność ocen, tj. w oparciu 
o kompleksowe prognozy rozwoju gminy uwzględniające różne prawdopodobne koncepcje  
tego rozwoju. 

  Na władzach gminy spoczywa obowiązek ustalania celów społeczno-ekonomicznych, w 
tym również celów odnoszących się do gospodarki energetycznej, które powinna realizować 
gmina. Należy przy tym mieć na uwadze fakt, że cele gospodarki energetycznej przenikają się 
i korelują z celami gospodarki energetycznej państwa i regionu a ponadto gmina 
współuczestniczy w realizacji celów uniwersalnych związanych z zarządzaniem, gospodarką i 
ochroną środowiska naturalnego, potrzebami energetycznymi przedsiębiorstw produkcyjnych i 
usługowych działających na jej terenie a także z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców gminy 
w zakresie zaopatrzenia w energię. 
 Do celów tych zaliczyć należy przede wszystkim: 

• zapewnienie niezawodnego i pełnego zaspokojenia potrzeb energetycznych 
 odbiorców, 
• minimalizację  kosztów zaspokojenia potrzeb energetycznych odbiorców, 
• zmniejszenie obciążenia środowiska przyrodniczego, 
• uzyskanie społecznego przyzwolenia i poparcia dla realizacji zintegrowanych 
 programów ekonomicznych, energetycznych i ekologicznych. 

  Cele planu stanowią logiczną konsekwencję istoty planu. Można więc mówić 
o systemie celów - gdyż jest ich więcej - przy czym można je podzielić na cele podstawowe 
i cząstkowe. Przykładowe  cele podstawowe zestawiono w tab. 4-1. 

 
Tabela 4-1 

Przykładowy system celów podstawowych dla planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

 
Lp. System celów 

podstawowych 
Metody pomiaru stopnia 

osiągnięcia celu 
Mierniki i wskaźniki 

osiągania celu 
1 Efektywność ekonomiczna  

kosztów dostaw energii 
Analizy ekonomiczne 
i optymalizacje wielkości 
produkcji i kosztów. Analizy 
wrażliwości 

Koszty wytwarzania 
i sprzedaży ciepła, ceny 
nośników energii. Struktura 
taryf 

2 Racjonalizacja użytkowania 
energii, oszczędność 
energii 

Bilanse zużycia 
poszczególnych nośników 
energii, analizy i ocena 
zmniejszenia strat 
i zwiększenia sprawności 
użytkowania energii 

Wielkości i rozkład zużycia 
energii w czasie, 
energochłonność, 
jednostkowe koszty 
przedsięwzięć 
energooszczędnych 

3 Zagospodarowanie 
lokalnych zasobów energii 
odnawialnej 

Bilans potencjału zasobów 
energii odnawialnej i mo-
żliwości ich zagospoda-
rowania 

Stopień wykorzystania 
potencjału energii 
odnawialnej, jednostkowe 
koszty wykorzystania 
zasobów 
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4 Zmniejszenie szkodliwego 
wpływu na środowisko 

Bilanse emisji, analizy 
i oceny szkodliwego 
wpływu na środowisko 

Wielkość, struktura emisji 
w odniesieniu do 
obowiązujących norm, 
wielkość szkód, jakość 
powietrza, inne 

5 Bezpieczeństwo dostaw 
energii 

Analiza pewności zasilania, 
źródła rezerwowe 

Dyspozycyjność, liczba 
awarii, wielkość szkód 
u odbiorców, różnicowanie 
i rezerwowanie dostaw  

6 Akceptacja społeczna Badanie wpływu kosztów 
i cen energii na standard 
życia. Oczekiwany komfort 
usług energetycznych 

Jakość i komfort usług 
energetycznych, ceny 
i koszty energii, szeroko 
pojęte bezpieczeństwo 
bytu, zgodność 
z założonymi celami 

7 Zgodność z celami rozwoju 
gminy i gospodarki 
narodowej 

Ocena wpływu różnych 
opcji na cele rozwojowe 
gminy i gospodarki 
narodowej 

Jednostkowe wskaźniki 
potrzeb, wpływ na bilanse 
płatnicze, infrastruktura w 
gospodarce przestrzennej 

 
 

 Realizacji celów podstawowych służą cele cząstkowe. Cele te dla każdego planu są 
opracowywane indywidualnie. Zależą one bowiem od zakresu planu, warunków lokalnych, 
aktualnej sytuacji w zakresie zapotrzebowania na energię, istniejących możliwości 
technicznych w zakresie realizacji potrzeb w odniesieniu do poszczególnych nośników energii, 
możliwości finansowych gminy itp. 
 Ustalając cele cząstkowe planu należy rozważyć możliwość wdrażania najnowszych 
dostępnych, technicznie sprawdzonych a przy tym ekonomicznie konkurencyjnych technologii 
wytwarzania i użytkowania poszczególnych nośników energii. Przykładowo należy wziąć pod 
uwagę takie rozwiązania jak: 
 
• substytucja pierwotnych nośników ciepła, np. zastępowanie węgla gazem ziemnym, olejem 

lub energią elektryczną, 
• nowoczesne czyste, wysokosprawne technologie przetwarzania paliw na ciepło, np. 

zgazowanie węgla, turbogazowe układy skojarzone itp., 
• technologie oczyszczania spalin i obniżania emisji zanieczyszczeń powietrza  

atmosferycznego, 
• usprawnianie procesów użytkujących poszczególne nośniki energii, 
• wykorzystanie ciepła odpadowego, 
• automatyzacja sterowania procesami wytwarzania, użytkowania i przesyłania ciepła, 

racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i gazu, 
• wykorzystanie potencjału energii odnawialnej, przedsięwzięcia organizacyjne a także 

stymulujące oszczędzanie energii. 
 

  Jako przykładowe cele dla założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe można wymienić takie jak: 

 
• poprawa efektywności gospodarowania ciepłem, 
• działania na rzecz odwrócenia niekorzystnej tendencji wzrostu kosztów ciepła sieciowego, 
• analiza przyszłego rynku wszystkich (różnych) nośników ciepła w określonych warunkach 

gospodarczych z uwzględnieniem konkurencji i ekologii, 
• podjęcie działań zmierzających do likwidacji strat ciepła i uzyskania sprawności 

wytwarzania i dystrybucji ciepła sieciowego, 
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• weryfikacja rozwoju istniejących systemów takich nośników energii jak energia elektryczna, 
gaz ziemny i węgiel oraz wybór dominującego nośnika energii na wybranych obszarach 
miasta, 

• uwzględnienie w założeniach problemów marketingu w odniesieniu do obrotu 
i kształtowania rynku ciepła poprzez negocjacje cen i uzgadnianie warunków dostaw  
między dostawcami i odbiorcami z uwzględnieniem interesów gminy, 

• zmniejszenie zużycia węgla  w bezpośrednim użytkowaniu, np. w piecach domowych lub 
kotłowniach lokalnych, na rzecz gazu ziemnego bądź ciepła sieciowego, 

• poprawa konkurencyjności użytkowania poszczególnych nośników energii. 
 
 Sformułowanie celów powinno nastąpić po przeprowadzeniu diagnozy - w oparciu o 
wynikające z niej wnioski. Procedura ustalania celów obejmuje: 
 
• sformułowanie wstępnych celów, 
• skonsultowanie tych celów ze wszystkimi podmiotami działającymi na lokalnym rynku 

energii, 
• ocenę i analizę stanu istniejącego przez specjalistów z urzędu gminy lub z firmy 

konsultingowej, 
• ocenę wstępnych celów i wprowadzenie ewentualnych zmian,  
• sformułowanie ostatecznej wersji celów. 
 
 
4.4. Analiza i ocena możliwości wykonania głównych celów w zakresie wytwarzania, przesyłu 

i dystrybucji oraz użytkowania energii 
 
   Istotne znaczenie dla potrzeb związanych z realizacją celów podstawowych i ustalaniem 

wynikających z nich celów cząstkowych ma zintegrowane planowanie gospodarki 
energetycznej (IRP). Obejmuje ono zarządzanie popytem (DSM) i podażą (SSM). Jest to 
narzędzie służące realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Jej realizacja następuje 
poprzez: 
• włączenie w proces planowania systemów energetycznych (ciepłowniczego, 

elektroenergetycznego, gazowniczego oraz innych lokalnych nośników ciepła) - od 
pozyskania paliw i energii na granicy miasta lub z lokalnych źródeł energii do usług 
energetycznych, tj. przygotowania ciepłej wody użytkowej, zapewnienia komfortu cieplnego 
(ogrzewanie i klimatyzacja), zapewnienia odpowiedniego oświetlenia, przygotowania 
posiłków i transportu; 

• ocenę proponowanych przedsięwzięć z perspektywy interesów wszystkich bezpośrednich 
podmiotów systemów energetycznych (przedsięwzięć energetycznych, użytkowników 
energii, lokalnej społeczności i gospodarki reprezentowanej przez gminę). Ilustracją takiego 
podejścia jest np. ocena wrażliwości kosztów ciepła na zmianę wielkości sprzedaży jak 
również spadku zużycia ciepła w wyniku realizacji przez użytkowników przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych; 

• integrowanie przedsięwzięć inwestycyjnych po stronie podażowej i popytowej energii dla 
uzyskania możliwie najniższych kosztów usługi energetycznej, np. zapewnienia 
pożądanego komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach (LCP). 

  Ważnym instrumentem pozwalającym na ocenę przyjętych celów podstawowych i ustalenie 
celów cząstkowych dla skutecznej ich realizacji jest tzw. analiza SWOT. Obejmuje ona silne i 
słabe strony zaopatrzenia gminy w poszczególne nośniki energii.  

  Tak np. do silnych stron zaopatrzenia gminy w energię zaliczyć można m.in.: 
• pewność dostawy ciepła sieciowego, energii elektrycznej i gazu ziemnego,  
• konkurencję między dostawcami ciepła (gaz, ciepło sieciowe),  
• dobrą dystrybucję energii elektrycznej i gazu dla celów ogrzewania,  
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• istnienie dużej ilości odbiorców na rynku ciepła skłonnych do współuczestniczenia 
w działaniach na rzecz poprawy efektywności zaopatrzenia gminy w ciepło (np. 
spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa itp.).  

 
  Przykładem słabych stron zaopatrzenia w ciepło mogą być:  

• monopolistyczna sytuacja w zakresie dostaw podstawowych nośników ciepła (ciepła 
sieciowego, energii elektrycznej i gazu ziemnego) - z uwagi na ograniczanie 
możliwości prowadzenia gry ekonomicznej pomiędzy odbiorcami i dostawcami ciepła 
dla poprawy gospodarki ciepłem w mieście,  

• generalnie rosnące ceny wszystkich nośników ciepła, a zwłaszcza najmniej 
szkodliwych dla środowiska, np. ciepła sieciowego i energii elektrycznej,  

• wysokie straty ciepła w przesyle i dystrybucji pary wpływające na wzrost kosztów 
obrotu ciepłem,  

• brak środków finansowych na modernizację i niezbędne inwestycje itp. 
  Generalna ocena stanu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

pozwalająca na ustalenie celów cząstkowych (szczegółowych) powinna uwzględniać 
następujące czynniki: 
• bezpieczeństwo zaopatrzenia technicznego (pewność, powszechność i dostępność)  

poszczególnych nośników energii; 
• aspekt ekonomiczny (sytuacja przedsiębiorstw energetycznych, ceny ciepła, energii 

elektrycznej i gazu ziemnego oraz koszty usług energetycznych); 
• obciążenie środowiska przyrodniczego (zanieczyszczenie powietrza z takich źródeł jak 

tzw. niska emisja); 
• akceptacja społeczna dla miejskich systemów energetycznych (m.in. udział rachunków za 

dostarczone  nośniki energii w budżetach gospodarstw domowych na tle sytuacji w tym 
zakresie w skali krajowej). 

 
 4.5. Zdefiniowanie przedsięwzięć w zakresie wdrożenia założeń 
 
  Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe stanowią 

podstawę do opracowania planu, którego zadaniem jest wytyczenie kierunków  rozwoju i 
modernizacji zaopatrzenia gminy w poszczególne nośniki energii. Z uwagi na to, że horyzont 
czasowy planu powinien obejmować okres rzędu 20 lat, konieczne jest wyodrębnienie w nim 
krótszych, liczących 5 do 10 lat etapów, obejmujących zadania priorytetowe (techniczne, 
ekonomiczne, ekologiczne). 

  Podstawę wyboru krótkoterminowych priorytetowych przedsięwzięć modernizacyjnych 
stanowią oceny i analizy sporządzane na etapie opracowywania prognozy zapotrzebowania 
na poszczególne nośniki energii. Na podstawie informacji zebranych na tym etapie 
opracowywania założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
ustala się priorytety przedsięwzięć i okresy czasu niezbędne dla ich realizacji. 
 
Przykładowe  przedsięwzięcia mogą obejmować takie zadania jak: 
• ograniczenie niskiej emisji, 
• termorenowacja budynków wielorodzinnych, 
• budowa źródła skojarzonego (turbina gazowa), 
• budowa źródła skojarzonego w oparciu o lokalne zasoby gazu ziemnego, 
• modernizacja źródeł ciepła, modernizacja sieci cieplnych, 
• modernizacja oświetlenia ulicznego, 
• oświetlenie nowych ulic i dróg, 
• modernizacja sieci i węzłów cieplnych, 
• modernizacja źródeł ciepła, 
• wykorzystanie biomasy do ogrzewania w budynkach gminnych, 
• gazyfikacja części terenów miasta. 
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 4.6. Zdefiniowanie kryteriów i wybór przedsięwzięć 
 
  Zestawione przedsięwzięcia stanowią podstawę do dalszych prac. Wymagają one z reguły 

przeanalizowania celem ustalenia ostatecznej listy realnych i uzasadnionych przedsięwzięć, 
przeznaczonych do realizacji. Aby taka analiza była efektywna, wskazane  jest przyjęcie ściśle 
określonych kryteriów. Wykaz podstawowych kryteriów podano niżej. 

 
• Bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię: 

- utrzymanie stanu technicznego, 
- możliwość odtworzenia/modernizacji, 
- różnicowanie dostaw, 
- zapewnienie zasilania według potrzeb odbiorców. 

• Możliwie niskie  koszty usług energetycznych:  
- organizacja lokalnego rynku energii, 
- możliwie niskie  koszty/ceny dostawy paliw i energii do odbiorców, 
- racjonalizowanie potrzeb energetycznych przez odbiorców, 
- koordynacja przedsięwzięć inwestycyjnych według zasady możliwie najniższych 

kosztów usług energetycznych. 
• Zmniejszenie obciążenia środowiska przyrodniczego przez systemy energetyczne: 

- zintegrowane planowanie poprawy środowiska według kryteriów możliwie największych 
efektów środowiskowych, 

- dotrzymanie krajowych i europejskich standardów emisji zanieczyszczeń, 
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń z tzw. źródeł niskiej emisji, 
- włączenie się w ochronę klimatu Ziemi, 
- wykorzystanie lokalnych oraz odnawialnych źródeł energii. 

• Społeczna akceptacja dla rozwoju systemów energetycznych w mieście/planu zaopatrzenia 
w energię: 
- ochrona odbiorców energii przed nieracjonalnym rozwojem systemów energetycznych, 
- kształtowanie ścieżki zmian cen energii z rosnącym udziałem przedsięwzięć 

racjonalizujących popyt na energię, 
- komunikowanie się ze społeczeństwem 
- wzrost komfortu użytkowania energii przez odbiorców, 
- społeczne efekty restrukturyzacji rynku energii. 

  Szczegółowe zestawienie kryteriów przedstawiają rys. 4-1, 4-2, 4-3 i 4-4.  
  Powyższe kryteria mają charakter ogólny, uniwersalny. W odniesieniu do konkretnego 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, opracowywanego dla 
określonego miasta, kryteria te powinny być uszczegółowione bądź odpowiednio 
zmodyfikowane.



  

 Rys. 4-1. Bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię

1.1 Utrzymanie stanu 
technicznego

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

1.2
Awaryjność Wiek Stan techniczny Zaspokajanie potrzeb

Możliwość 
odtworzenia/modernizacji

1.
1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

BEZPIECZEŃSTWO 
ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ

Krótko- i dłuogoterminowy 
plan rozwoju przeds.

Wykonywanie niezbędnych 
inwestycji odtworzeniowych / 

modernizacyjnych
Zdolność finansowania potrzeb

Uwolnienie cen i kształ-
towanie uzasadnionych 

ekonomicznie cen

1.3 Różnicowanie dostaw

1.3.1 1.3.2 1.3.3

Rezerwowanie dostaw paliw i 
energii

Struktura bilansu paliwowego i 
energii

Kierunki dostaw paliw i 
energii

1.4
Zapewnienie zasilania wg 

potrzeb odbiorców
1.4.1 1.4.2

Rozwinięcie infrastruktury sieci 
energ. wg potrzeb istniejących 

odbiorców

Rozwinięcie infrastruktury wg 
planów społeczno-gospodarczych 

miasta
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 Rys. 4-2. Możliwie najniższe koszty usług energetycznych drzewa celów planu

2.1 Organizacja lokalnego 
rynku energii

2.1.1 2.1.2 2.1.3

Planowanie i podział części 
obszarów miasta na obsługę 
odbiorców przez ograniczoną 

liczbę systemów energetycznych, 
jeżeli jest to uzasadnione 

interesem publicznym

Tworzenie warunków 
konkurencyjnych wewnątrz 

systemów energetycznych (TPA, 
niezależni producenci)

Otwieranie części obszaru 
miasta na konkurencję 

systemów energetycznych

2.2
Możliwie niskie koszty / 

ceny dostawy paliw i 
energii do odbiorców

2
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5

MOŻLIWIE NAJNIŻSZE 
KOSZTY USŁUG 

ENERGETYCZNYCH

Pokrywanie potrzeb 
odbiorców przez 

ekonomiczny dobór źródeł 
zasilania

Racjonalizacja kosztów 
wytwarzania, przesyłu i dostawy 

energii
Proefektywnościowe taryfy energii Proefektywnościowa 

regulacja cen energii
Czytelność i informacyjność 

rachunków za energię

2.3
Racjonalizowanie potrzeb 

energetycznych przez 
odbiorców

2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5

Rozliczanie odbiorców za 
rzeczywiście zużytą 

energię

Zdolność dopasowania zużycia do 
potrzeb i możliwości finansowych 

odbiorców

Informacja o możliwościach 
racjonalizacji zużycia energii

Zdolność odbiorców do 
identyfikowania możliwości 

zmniejszenia kosztów energii

Zdolność odbiorców do 
finansowania przedsięwzięć 

racjonalizujących koszty energii

2.4

Koordynacja przedsięwzięć 
inwestycyjnych wg zasady 

możliwie najniższych 
kosztów usług 

energetycznych

2.4.1 2.4.2 2.4.3

Koordynacja planów podmiotów 
lokalnego rynku energii

Wspólne inwestowanie 
przedsiębiorstw energetycznych i 

ich odbiorców, racjonalizujące 
koszty usług energetycznych

Rozwój finansowania przez 
tzw. trzecią stronę (ESCO, 
fundusze odnawialne, itp.)
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 Rys. 4-3. Ochrona środowiska naturalnego 

3.1

Zintegrowane planowanie
poprawy środowiska
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Rys. 4-4. Akceptacja społeczna zaopatrzenia w energię
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4.7. Finansowanie i harmonogram wdrożenia przedsięwzięć 
 

 Ustawa Prawo energetyczne (art. 20 ust. 1) stanowi, że projekt planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinien zawierać m.in. harmonogram realizacji 
zadań a także określać przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz 
źródeł ich finansowania. Stąd też długoterminowy program rzeczowo-finansowy i 
harmonogram jego realizacji stanowią istotny element procedury opracowania planu. Odnosi 
się to do: 
• prac organizacyjnych, 
• prac wykonawczych,  
• nakładów finansowych, 
• kosztów, 
• przewidywanych efektów energetycznych, 
• przewidywanych efektów ekonomicznych, 
• przewidywanych efektów ekologicznych, 
• innych zadań. 
 
 Tak opracowany program realizacji planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe stanowi podstawowy dokument organizacyjny i decyzyjny niezbędny przy 
realizacji planu. Dokument ten zawiera wszystkie istotne informacje, takie jak: 
• co jest do wykonania, 
• jakie działania należy podjąć, aby to wykonać, 
• jakimi siłami i środkami trzeba to wykonać,  
• kto ma to wykonać, 
• ile to będzie kosztowało, 
• jak i skąd pozyskać niezbędne środki finansowe, 
• kiedy ma to być zrobione, 
• co będzie efektem wykonania danego zadania. 
 
 Plan finansowo-rzeczowy może być sporządzony w formie tabeli: 
 

 
Lp. 

 
Obiekt/zadanie 

 
Inwestor 

 
Zakres 

inwestycji 

Orientacyjny 
koszt 

inwestycji  
[tys. zł] 

Źródło 
finan- 

sowania 

Planowany 
termin 

realizacji 

1 2 3 3 4 5 6 
1       
2       
3       
4       
5       

Razem nakłady inwestycyjne   
 
 
 4.8. Wdrożenie planu 

 
 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, 
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• 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. 

 
 Zwykle planowanie energetyczne w gminie wymaga realizacji planu zaopatrzenia. Możliwe 
jest jednak zakończenie prac w tym zakresie na opracowaniu założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. W takim 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. Problem ten zostanie omówiony w rozdz. 8. 
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5. Opracowanie koncepcji szczegółowych – podstawą realizacji konkretnych 
przedsięwzięć 

5.1. Kryteria wdrożenia koncepcji szczegółowych 
 

W koncepcjach energetycznych przewidzianych do wdrożenia ważną rolę odgrywają 
koncepcje szczegółowe połączone z opisem stanu istniejącego. Ich najważniejszym celem 
jest przykładowe zastosowanie wypracowanych zaleceń względnie opinii w praktyce gminy: 

• W oparciu o konkretne projekty demonstracyjne należy zestawić ogólne rozważania z 
lokalnymi warunkami brzegowymi oraz powiązaniami i jasno je sformułować. 

• Kompetencja i motywacja uczestniczących podmiotów pozwolą na możliwie dokładne i 
konkretne ustalenie w fazie oceny stanu istniejącego ogólnych scenariuszy dostosowanych 
do warunków lokalnych. Uogólnienie prawdopodobnych wniosków  w odniesieniu do 
wdrożenia na wielką skalę wymaga szczególnie starannego wyboru koncepcji 
szczegółowych ze względu na możliwość ich powielania. 

• Zadaniem koncepcji szczegółowej jest przy tym z reguły pogłębienie poszczególnych 
aspektów koncepcji energetycznej. W przypadku problemów technicznych (np. w 
odniesieniu do  zaopatrzenia ze źródeł lokalnych albo wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii) nie obejmuje to zazwyczaj opracowania planu, lecz ogranicza się do wykonania 
studium wykonalności. W przypadku rozwoju kampanii lub strategii marketingowej (np. 
wprowadzenia doradztwa energetycznego) koncepcja szczegółowa może przecież 
zawierać już przykładowe wdrożenia w praktyce proponowanych przedsięwzięć. 

Aby ułatwić późniejszą realizację albo w ogóle dopiero ją umożliwić, ważne jest, aby od 
początku włączyć podmioty działające na lokalnym rynku energii biorące udział w planowaniu 
zaopatrzenia gminy w energię do wyboru odpowiednich obiektów jak też do określenia 
zakresu badań.  
Dalsze istotne aspekty dla wyboru koncepcji szczegółowych to: 

• gotowość uczestniczących grup interesów do współpracy przy prowadzeniu i wdrażaniu 
badań szczegółowych, 

• bezpośrednie zapotrzebowanie na działanie (np. zaplanowana termomodernizacja  
budynku, wyznaczenie nowego terenu budowlanego), 

• oczekiwana wysoka relacja kosztów w porównaniu z potrzebami (np. możliwych do 
uzyskania z oszczędności energii odniesiona do nakładów inwestycyjnych), 

• korzystne warunki techniczne (np. jednoczesne zapotrzebowanie na energię elektryczną i 
ciepło, wysokotemperaturowe ciepło odpadowe).  

W niniejszym rozdziale opisano szczegółowo jakie tematy są zazwyczaj istotne dla badania 
szczegółowego.  
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5.2. Koncepcje szczegółowe 
 

Znaczące badania szczegółowe muszą być wybrane w oparciu o rozpoznanie uzyskane w 
fazie poprzedzającej sporządzenie analizy stanu istniejącego koncepcji energetycznej. 
Zazwyczaj jednak podaje się przede wszystkim następujące zakresy dla przykładowego 
pogłębionego badania: 

• Oszczędność energii i kosztów przez samą gminę: 

- termomodernizacja budynków publicznych, 

- oszczędność energii elektrycznej użytkowanej do oświetlenia ulic. 

• Aspekty energetyczne w odniesieniu do gminnych zadań planowych: 

- rozpoznanie nowych terenów budowlanych, 

- tereny do renowacji. 

• Budowa, rozszerzenie i restrukturyzacja zaopatrzenia w energię: 

- renowacja i rozbudowa źródeł zaopatrzenia w ciepło sieciowe, 

- zastosowanie skojarzonej energii elektrycznej i ciepła z bliskich źródeł, 

- wykorzystanie przemysłowego ciepła odpadowego. 

• Wykorzystanie odnawialnych źródeł ciepła. 

• Doradztwo energetyczne dla prywatnych gospodarstw domowych względnie zakładów 
przemysłowych. 

Następujące krótkie opisy ilustrują istotne elementy poszczególnych koncepcji szczegółowych 
i podają pierwsze wskazówki, kiedy ich wdrożenie mogłoby być trafne.  
 

5.2.1. Termomodernizacja budynków publicznych   

 
Koncepcja dzieli się na energetyczny opis stanu istniejącego (analiza stanu istniejącego) 

budynku  jak też wynikające stąd  możliwe do wdrożenia zalecane przedsięwzięcia. 
 
Analiza stanu istniejącego obejmuje przy tym następujące kroki robocze: 

• Zbieranie danych: rok budowy, eksploatacja, powierzchnia, substancja budowlana, 
wyposażenie techniczne, zużycie i koszty energii itd. 

• Oględziny budynku i wykonanie wstępnej analizy słabych punktów oraz przedstawienie 
przedsięwzięć do szybkiej realizacji.  

• Zależna od użytkowania/eksploatacji ocena zużycia w budynkach w porównaniu z 
budynkami o podobnym zużyciu i wyposażeniu oraz ocena potencjału energii w różnych 
zakresach.  

• Wybór odpowiednich, pogłębionych badań. 
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Analiza szczegółowa obejmuje pogłębione badanie wybranych obszarów, dla  których należy 
opracować konkretne propozycje przedsięwzięć ze szczegółowym wyliczeniem opłacalności. 
Przykładowe badania szczegółowe w odniesieniu do budynków publicznych mogą dotyczyć 
następujących dziedzin: 

Fizyka budowli:  
Badanie przedsięwzięć w odniesieniu do modernizacji z punktu widzenia właściwości 
fizycznych skorupy budynku (np. renowacja okien, izolacja fasady) łącznie z oględzinami 
powierzchni skorupy budynku. 

Technika ogrzewania i regulacji 
Badanie przedsięwzięć mających na celu poprawę techniki ogrzewania i regulacji (np. 
wymiana kotła grzewczego, termozawory, regulacja pogodowa oraz sprawdzenie umów o 
odbiorze ciepła sieciowego. 

Oszczędzanie energii elektrycznej 
Badania przedsięwzięć w zakresie oszczędzania energii elektrycznej (np. wymiana 
oświetlenia, wyłączanie pomp i wentylatorów) oraz sprawdzenie umów o odbiorze energii 
elektrycznej. 

Urządzenia wentylacyjne/urządzenia do odzyskiwania ciepła 
Badanie modernizowanych lub nowych budynków pod kątem urządzeń wentylacyjnych/ 
urządzeń do odzyskiwania ciepła (np. kryte pływalnie lub wielkie obiekty sportowe). 

Szkolenie użytkowników i właścicieli budynków 
Zorganizowanie szkolenia użytkowników i właścicieli budynków, np. na temat zachowań w 
odniesieniu do użytkowania albo regularnych kontroli zużycia ciepła. Realizowanie projektów 
energetycznych w szkołach z udziałem nauczycieli i uczniów.  
 
5.2.2. Oszczędzanie energii i kosztów przy oświetlaniu ulic 
 

Przy eksploatacji i kontroli urządzeń oświetlenia ulic istnieją często znaczne możliwości 
oszczędzania energii, np. poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia albo zmiany 
czasu eksploatacji. 
 
5.2.3. Zaopatrzenie nowych terenów w energię 
 

Na terenach nowozabudowanych możemy ograniczyć zużycie energii i kosztów poprzez 
planowanie kierunkowe, projektowanie i izolację budynków jak też dobór struktury 
zaopatrzenia w energię. Zalecane jest badanie terenów nowozabudowanych, na których jest 
ponad 20 jednostek mieszkalnych. 
 
5.2.4. Oszczędzanie energii poprzez termomodernizację 
 

Na terenach mieszkalnych, na których powinny być prowadzone prace remontowe i 
modernizacyjne w substancji budynków zawsze zalecane jest przeprowadzenie badania 
przykładowo wybranych budynków celem powiązania z przedsięwzięciami 
energooszczędnymi (termomodernizacja). 
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5.2.5. Renowacja lub rozbudowa zaopatrzenia w ciepło sieciowe 
 

Rozbudowę zaopatrzenia w ciepło sieciowe należy z reguły dokładnie zbadać wówczas, 
gdy:  

• dysponujemy korzystnymi pod względem kosztów źródłami ciepła (np. ciepło odpadowe z 
elektrowni dużej mocy, nowoczesnej elektrociepłowni albo zakładu przemysłowego) albo 

• użytkownicy, którzy z uwagi na zapotrzebowanie na ciepło latem gwarantują wysokie 
wykorzystanie sieci (zaopatrzenie w ciepłą wodę). 

Badanie  opłacalności sieci ciepłowniczej powinno być szczegółowe wówczas, gdy: 

• niezbędne części urządzenia wymagają modernizacji dla dalszej bezpiecznej 
i ekonomicznej pracy, 

• istnieje groźba przestawienia odbiorców na konkurencyjne nośniki energii  (gaz ziemny, olej 
opałowy), 

• dotychczasowe pokrycie kosztów zaopatrzenia w ciepło sieciowe nie jest wykonalne, ale 
jest osiągalne poprzez optymalizację. 

 5.2.6. Zastosowanie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej 

 
Jednoczesne wytwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach 

prowadzi do wysokiego wykorzystania zastosowanego nośnika energii (z reguły gazu 
ziemnego). Korzystne obszary zastosowania mogłyby mieć miejsce np. w przypadku: 

• obiektów, które możliwie równomiernie i równolegle wykazują zapotrzebowanie na ciepło i 
energię elektryczną (np. kryte pływalnie, szpitale, zakłady rzemieślnicze i przemysłowe), 

• obiektów, w których także latem obok własnego zapotrzebowania na energię elektryczną 
zapewnione jest wykorzystanie ciepła odpadowego (np. duże  zapotrzebowanie na ciepłą 
wodę w lecie w przypadku centralnego wytwarzania ciepłej wody), 

• modernizacji sieciowego systemu ciepłowniczego wówczas, gdy zapewnione jest możliwie 
wysokie zużycie własne wytwarzanej energii elektrycznej względnie gdy dostawca energii 
pobiera wysokie opłaty z tytułu zasilania w energię, 

• połączenia większej liczby budynków do zaopatrzenia w ciepło miejscowe (np. na terenie 
nowozabudowanym). 

5.2.7. Wykorzystanie odpadowego ciepła przemysłowego 

  
Ciepło odpadowe dotychczas nie wykorzystywane i niemożliwe do wykorzystania wewnątrz 

zakładu może być użytkowane przy określonych założeniach, np. przez blisko położone 
urządzenia publiczne. W tym celu wymagane są: 

• zasadnicza gotowość zakładu do oddawania ciepła, 

• możliwie duża czasowa i ilościowa zgodność podaży i popytu na ciepło, 
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• wystarczający poziom temperatury ciepła odpadowego (min. 50°C), 

• istnienie odpowiednich użytkowników w bezpośredniej bliskości źródła ciepła odpadowego 
(maks. 300 - 2000 m,  zależnie od przesyłanej mocy ciepła). 

 5.2.8. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

 
Możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii w gminie, które mogłyby 

zasługiwać na badanie, to np.: 
 
Biogaz 
 

• Wykorzystanie biogazu powstającego w wieżach filtracyjnych oczyszczalni ścieków. 

 
Gaz wysypiskowy 
 

• Wykorzystanie gazu wysypiskowego z wysypisk, na których składowane są odpady i śmieci 
z gospodarstw domowych. 

 
Słońce 
 

• Zastosowanie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej w budynkach (np. 
w szpitalach, domach starców, halach sportowych) z istniejącym bądź planowanym 
centralnym przygotowaniem ciepłej wody i przepływowym użytkowaniem ciepłej wody w 
okresie letnim. 

• Zastosowanie słonecznych aparatów absorpcyjnych do ogrzewania wody w basenach na 
kąpieliskach otwartych, które dysponują  powierzchniami  do wyłożenia absorbera w 
wielkości co najmniej 40 % powierzchni basenu, a źródła ciepła nie były odnawiane  
w ciągu ostatnich trzech lat. 

• Zastosowanie słonecznych aparatów absorpcyjnych do podgrzewania strumienia wody w 
łaźniach. 

 
Wiatr 
 

• Budowa elektrowni wiatrowej albo parku wiatrowego zlokalizowanych w miejscach o 
ponadprzeciętnej prędkości wiatru.  

 Woda 

• Reaktywowanie albo budowa elektrowni wodnej, np. w dawnych młynach albo tartakach. 
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Biogaz z gnojówki 
 

• Budowa  urządzenia do wytwarzania biogazu przy zakładach rolniczych. 

• Korzystne warunki ramowe to: 

• bezpośrednie sąsiedztwo licznych małych zakładów w stosunku do centralnego 
urządzenia do wytwarzania biogazu albo zespołu gazowego, 

• bliskość komunalnych albo przemysłowych całorocznych użytkowników ciepła (np. 
szpitale, pływalnie, rzeźnie, mleczarnie, gorzelnie, pralnie) lub nowe osiedle, 

• bliskość zakładów surowcowego przetwórstwa rolnego, zakładów  przemysłu środków 
spożywczych albo rzeźni (wykorzystanie ścieków i odpadów), 

• bliskość powstających sieci ciepłowniczych. 

 
Odpady drzewne 
 

• Budowa urządzenia do spalania  odpadów drzewnych z wycinek leśnych albo z odpadów 
zakładów przeróbki drewna w celu zaopatrzenia dużych odbiorców ciepła (np. szpital, 
szkoła, zakład przemysłowy) przez możliwe do wykorzystania odpady drewna, które 
powinny być gromadzone możliwie centralnie i blisko użytkowników. 

 
Słoma 
 

• Budowa kotła do spalania nadwyżek słomy w celu zapewnienia dostawy ciepła odbiorcom 
o dużym zapotrzebowaniu  (np. szpital, szkoła, zakłady przemysłowe). 

 5.2.9. Koncepcja doradztwa energetycznego w odniesieniu do gospodarstw domowych 

 
Ważną przeszkodę przy wykorzystaniu potencjału oszczędzania energii w gospodarstwach 

domowych przedstawia brak informacji o sposobach oszczędzania energii. W koncepcji 
szczegółowej badane są możliwości, jakie może przynieść ciągła, obejmująca doradztwo 
energetyczne oferta, np. poprzez współpracę z administracją i różnymi instytucjami 
doradczymi w gminie.  
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6. Jak doprowadzić (w aspekcie organizacyjnym i formalnym) do przedstawienia władzom 
gminy założeń i planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe? 

 
6.1. Przygotowanie gminy do opracowania projektu założeń i projektu 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. 

 
6.2.  Ustalenie zakresu i wybór wykonawców 
 

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 ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe, 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, 
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• 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 miasta na jednostki bilansowe 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 miasta, 
• plany przedsiębiorstw energetycznych, 
• prognozy dotyczące znaczących grup użytkowników energii, 
• 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; 
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◊ 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, 
- zapewniać możliwie niskie koszty usług energetycznych, 
- spełniać wymogi ochrony środowiska przyrodniczego w skali lokalnej, 
- być akceptowany przez społeczność lokalną (mieszkańców gminy). 

 
 

6.3. Ramy organizacyjne opracowania założeń i planu 
 

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 powinny wejść: 
• Komitet Sterujący, skupiający wiodące osoby reprezentujące różne grupy 

interesów, 
• Grupa Ekspertów (eksperci lokalnych firm i instytucji, takich jak: przedsiębiorstwa 

energetyczne, gmina, organizacje ekologiczne itp.), 
• Grupa Robocza  (wykonawcy założeń i planu); 

 
Wzajemne powiązania pomiędzy poszczególnymi członami tej struktury ilustruje poniższy 
schemat: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMITET 
STERUJĄCY
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Metodyka obowiązująca w Niemczech przewiduje powołanie Komitetu Sterującego i Grupy 
Roboczej, natomiast eksperci występują jako jeden z członów zarówno Komitetu 
Sterującego jak też Grupy Roboczej (por. rys. 3-2 i 3-3). 
  

• 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; 
• 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: 

GRUPA 
EKSPERTÓW GRUPA  

ROBOCZA 
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• 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. 
  

 6.4. Procedury prawne w zakresie zatwierdzania założeń 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. o kształtowaniu i ochronie środowiska (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. 6-1. 
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Tabela 6-1 

 
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 z dnia 10 kwietnia 
1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) wraz z 
późniejszymi zmianami (1997: Dz.U. Nr 158, poz. 
1042; 1998: Dz.U. Nr 94, poz. 594; Nr 106, poz. 
668; Nr 162, poz.  1126; 1999: - Dz.U. Nr 88, 
poz. 980; Nr 91, poz. 1042; Nr 110, poz. 1255; 
2000: Dz.U. Nr 43, poz. 489; Nr 48, poz. 555). 
Tekst jednolity: Teradejna R., Prawo 
energetyczne. Zbiór przepisów. Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki. Warszawa  2000. 

 
Zarząd gminy

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

Ustawa z dnia 7 lipca 19994 r. o zagospo-
darowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 89, poz. 
415). Tekst jednolity: Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 
139) wraz z późniejszymi zmianami (1999: Dz.U. 
Nr 41, poz. 412; Nr 111, poz. 1279; 2000: Dz. U. 
Nr 12, poz. 136. 

 
 
 

Zarząd gminy

Skoordynowanie projektu 
założeń do planu 
zaopatrzenia z wymogami 
ochrony środowiska 

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie 
i kształtowaniu środowiska 
(Tekst jednolity: Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196) 
z późniejszymi zmianami (1995: Dz.U. Nr 90, 
poz. 446; 1996: Dz.U. Nr 106, poz. 496; Nr 132, 
poz. 662; 1997: Dz.U. Nr 46, poz. 296; Nr 96, 
poz. 592; Nr 12, poz. 770, Nr 133, poz. 885). 

 
Zarząd gminy

Rozpatrzenie wniosków, 
zastrzeżeń i uwag 
zgłoszonych przez 
mieszkańców 

 
Ustawa Prawo energetyczne 

 
Rada gminy 

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

 
Ustawa Prawo energetyczne 

 
Przedsię-
biorstwa 

energetyczne

Zaopiniowanie projektu 
założeń do planu w 
zakresie współpracy 
z innymi gminami 

 
Ustawa Prawo energetyczne 

 
Samorząd 

województwa

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

 
Ustawa Prawo energetyczne 

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

 
 
 

Ustawa Prawo energetyczne 

 
 
Zarząd gminy

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

Ustawa Prawo energetyczne Rada gminy 

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

 
Ustawa Prawo energetyczne 

 
Zarząd gminy

Ustalenie zgodności 
projektu planu z wymogami 
ochrony środowiska 

Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska 
Zarząd gminy

Stwierdzenie zgodności 
projektu planu 
z założeniami 

Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska 
Wojewoda 

Uwzględnienie 
ewentualnych sugestii 
i zaleceń wojewody 
i opracowanie końcowej 
wersji planu 

Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska 

 
Zarząd gminy

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

 
Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska 

 
Rada gminy 

 
 
 

Ustawa Prawo energetyczne określa jedynie wymagany zakres założeń i planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Ustawa nie określa  
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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7. Działania uświadamiające dla zwiększenia akceptacji społecznej 
 

W rozdz. 3 niniejszego poradnika wskazano już na to, że włączenie ważnych podmiotów 
lokalnych do procesu opracowywania planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe stanowi ważny warunek dla jego późniejszego wdrożenia. Ze względu na 
z reguły niejednorodną strukturę tych podmiotów nie jest możliwe, aby mogły one występować 
indywidualnie. Niezbędne są tutaj działania na rzecz uświadamiania społeczności lokalnej. 
Powinny one być:   

• ukierunkowane na wybrane grupy interesów, 

• prowadzone korzystnie z punktu widzenia kosztów i 

• zapewnić szeroką akceptację społeczną planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe. 

Ponieważ praca w zakresie oddziaływania na społeczeństwo (uświadamiania) musi być 
dostosowana do specyfiki lokalnej, poniżej przedstawiono następujące, z konieczności jedynie 
ogólne wskazówki w odniesieniu do podstawowej struktury i możliwych przedsięwzięć w tym 
zakresie. 
 
7.1 Czynniki sukcesu w uświadamianiu społeczności lokalnej 
 

Podstawowe czynniki sukcesu w odniesieniu do prowadzenia skutecznych działań 
uświadamiających stanowią: 

• Wdrożenie w  oparciu o koncepcję całościową 

Wdrażanie poszczególnych przedsięwzięć powinno być prowadzone w oparciu o koncepcję 
całościową, po to aby zostały utrwalone: cel, grupy interesów, ponowne rozpoznanie, 
kontynuacja, przebieg realizacji przedsięwzięć itd. 

• Ustalenie celów komunikowania się 

Należy także wyraźnie zdefiniować, co powinno być zakomunikowane, np.:  

− “Gmina jest zaniepokojona sytuacją w zakresie obciążenia środowiska lokalnego“; 

− “Właściciele domów powinni być motywowani do podejmowania przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych swoich budynków“; 

− “Oszczędzanie energii oznacza wspieranie gospodarki lokalnej” itd. 

• Zróżnicowanie grup interesów 

Wyraźnie także muszą być zdefiniowane możliwe do osiągnięcia  grupy interesów, aby 
można było ustalić przedsięwzięcia do realizacji - odpowiednio do specyfiki danej grupy 
interesów, np.: 

− gospodarstwa domowe jako najemcy, 

− gospodarstwa domowe jako właściciele budynków, 
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− nauczyciele i uczniowie jako użytkownicy budynków, 

− właściciele budynków określonego typu itp.  

• poszukiwanie partnerów do współpracy 

Należy szukać odpowiednich partnerów nie tylko ze względu na koszty, ale także biorąc 
pod uwagę łączące ich tematy, np.: 

− odpowiednie przedsiębiorstwa energetyczne w przypadku udostępnienia nowych 
terenów dla sieciowych nośników energii lub 

− producenci technologii modernizacyjnych w zakresie ogrzewania lub izolacji budynków 
przy uwzględnieniu właścicieli budynków.  

• Zapewnienie efektu ponownego rozpoznania  

Sukces w zakresie działań uświadamiających jest ściśle związany z kontynuacją i 
ponownym rozpoznaniem znaczenia poszczególnych rozwiązań. Efekt ponownego 
rozpoznania można zapewnić np. poprzez:  

− opracowanie logo (np. w ramach konkursów) albo 

− personifikację poprzez powiązanie z osobistościami lokalnego życia publicznego. 

• Włączanie grup celowych  

Także aktywne włączenie do stworzonych grup interesów powinno być wierne mottu “You 
told me and I forgot, you showed me and I saw, you involved me and I remembered“ 
(“Powiedziałeś mi, a ja zapomniałem, pokazałeś mi, a ja zobaczyłem, że włączyłeś mnie i ja 
zapamiętałem”), udoskonalone działanie na rzecz uświadamiania społeczeństwa. 
Instrumentami takiego działania mogą być np.: 

− wystawy, 

− doradztwo, 

− działania akcyjne, 

− dni otwarte, festyny,  

− konkursy na pomysły. 

• Pozyskiwanie promotorów 

Właśnie w zakresie prywatnych gospodarstw domowych pozyskiwanie promotorów stanowi 
motywację wzmacnianą poprzez funkcję modelową polityki i administracji oraz powiązanie 
z osobistościami życia publicznego, np.:  

− burmistrzem, 

− dyrektorem ważnego lokalnego zakładu przemysłowego.  



 49

7.2. Instrumenty w zakresie opłacalnych działań  uświadamiających 
 

Niżej wymienione instrumenty mają charakter przykładowy; nie wyczerpują one wszystkich 
możliwości w tym zakresie. Mogą to być: 

• materiały drukowane, takie jak broszury, ulotki, kalendarze, kartki pocztowe, 

• artykuły w prasie lokalnej oraz audycje w lokalnym radiu i telewizji, 

• regularne spotkania z prasą, 

• konkursy (np. propozycje oszczędzania energii w szkołach albo opracowanie logo), 

• gry i zabawy oddziałujące skutecznie na społeczność lokalną (“Stare ogrzewanie“ lub 
“Najstarsza lodówka“ - właściciel otrzymuje bezpłatnie nowy sprzęt sponsorowany przez 
producenta), 

• działania (akcje) informacyjne, np. wystawy, 

• akcje doraźne lub tygodniowe na określone tematy (np. izolacja dachu, renowacja okien, 
urządzenia słoneczne) z wykładami, wycieczkami, spotkaniami z producentami 
połączonymi z wystawą, organizowaniem regularnych lokalnych “spotkań przy stole”, 

• akcja  “Oszczędzanie energii w szkołach“ z udziałem nauczycieli i uczniów,  

• bezpłatne audyty energetyczne budynków dla ich właścicieli wraz z wydawaniem 
certyfikatów (tzw. paszport cieplny). 
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8. Są założenia i plan – co dalej? 
 
 Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe stanowi dokument 
wyjściowy dla prawidłowego zarządzania gospodarką energetyczną miasta. Optymalne 
wykorzystanie planu wymaga jednak systematycznego monitorowania, a – w razie potrzeby – 
okresowej aktualizacji. W tym celu niezbędne jest powołanie odpowiedniej jednostki (komórki) 
organizacyjnej. Jednostka taka powinna być usytuowana w ramach istniejących już struktur 
organizacyjnych miasta. Zakres obowiązków wymienionej jednostki organizacyjnej 
przykładowo mógłby obejmować niżej przedstawione zadania. 
 
1) Monitorowanie realizacji ustaleń założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe, uchwalonych przez radę miasta. 
W tym celu niezbędne jest pozyskiwanie odpowiednich informacji i danych źródłowych od: 
h jednostek funkcjonalnych miasta, 
h przedsiębiorstw energetycznych (ciepłowniczych, elektroenergetycznych i gazowni-

czych) w ramach umów z przedsiębiorstwami energetycznymi na realizację 
uchwalonego planu zaopatrzenia, 

h grup użytkowników energii – w oparciu o dobrowolne umowy. 
h Postępy w realizacji ustaleń założeń do planu i planu byłyby przedstawiane w formie 

raportów rocznych, opracowywanych najpóźniej do końca kwietnia roku 
następującego po rocznym okresie sprawozdawczym. raport taki powinien  zawierać 
dane w odniesieniu do: 

h stanu realizacji założeń i planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe, 

h generalnej oceny ilościowej i jakościowej stanu zaopatrzenia miasta w paliwa i 
energię przy uwzględnieniu następujących kryteriów: 
• bezpieczeństwo i powszechność  zaopatrzenia, 
• koszty usług energetycznych, 
• poprawa środowiska, 
• akceptacja społeczna. 

 
Użytkownikami systemu monitorowania byliby: 
h rada miasta, 
h zarząd miasta, 
h przedsiębiorstwa energetyczne działające na terenie miasta, 
h rada energetyczna miasta, powołana przez zarząd miasta dla bieżącej oceny 

realizacji założeń i planu. 
 
2) Ocena zgodności realizacji planów przedsiębiorstw energetycznych z założeniami do 

planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz kierunkami 
zagospodarowania przestrzennego określonymi w studium uwarunkowań i miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego. 

 
Ocena powyższa, przedstawiona w formie raportu, powinna być dokonana na podstawie: 
h raportu z realizacji ustaleń założeń do planu i planu zaopatrzenia miasta w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe, 
h planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych powstałych w oparciu o wymóg 

Ustawy Prawo energetyczne, 
h aktualnych potrzeb  rozwoju infrastruktury energetycznej, przekazywanych przez 

komórki funkcjonalne urzędu miasta. 
 
 
Raport, ilustrujący wyniki monitoringu w tym zakresie, miałby charakter: 
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h raportu okresowego, opracowywanego po każdej aktualizacji lub opracowaniu planów 
rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych (co 3 lata) oraz po opracowaniu nowych 
założeń do planu lub planu zaopatrzenia dla obszaru całego miasta lub  jego części, 

h pierwszego raportu – 6 miesięcy po otrzymaniu planów rozwoju przedsiębiorstw 
energetycznych dla co najmniej dwóch systemów zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe 

 
i przedstawiałby: 

 
h ocenę zgodności z ustaleniami założeń do planu i planu zaopatrzenia w odniesieniu do 

poszczególnych  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, ustalenia odchyleń i analizą przyczyn ich 
zaistnienia itp.; 

h ocenę stopnia 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; 

h aktualizację potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury energetycznej miasta. 
 
Raport byłby przeznaczony dla: 
h zarządu miasta, 
h przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie miasta, komórek 

funkcjonalnych urzędu miasta, odpowiedzialnych za planowanie rozwoju infrastruktury i 
inwestycje miasta, 

h rady energetycznej miasta. 
 
3) Koordynacja działań uczestników lokalnego rynku energii 
 

Realizacja zadań określonych w założeniach do planu i planie zaopatrzenia miasta w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wymaga bieżącej koordynacji. Koordynacja 
taka wiąże się z koniecznością pełnego rozpoznania aktualnej sytuacji na lokalnym rynku 
energii. Przedstawione powyżej zadania w zakresie monitoringu są podobne pod 
względem merytorycznym.  

Pierwsze z nich, odnoszące się do realizacji założeń do planu  i planu zaopatrzenia, to 
zadania gminy. Natomiast drugie, tj. ocena zgodności realizacji planów rozwoju 
przedsiębiorstw energetycznych z założeniami do planu i planem zaopatrzenia oraz 
kierunkami zagospodarowania przestrzennego, stanowi narzędzie ułatwiające gminie 
koordynację  zadań ujętych w wymienionych dokumentach i ewentualną ich weryfikację. 
Podstawę koordynacji działań mogłyby stanowić wyniki monitoringu w formie i zakresie 
przedstawionym powyżej. 

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 ujętych w planie, przy czym gmina 
może występować tu w dwojakiej roli, tj. jako: 
h bezpośredni inwestor w inwestycjach własnych (np. uzbrojenie terenów pod nowe 

budownictwo, termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej 
itp.), 
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h koordynator modernizacji i rozwoju lokalnej gospodarki energetycznej w odniesieniu 
do podmiotów rynku energii na obszarze gminy. 

 
Realizacja założeń do planu lub planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe 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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Aneks 1 
 
 

Czego więcej mógłbyś się dowiedzieć o planowaniu 
zaopatrzenia w energię? 

 
 
I. Aspekty prawne 
 

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 ciepło, energię elektryczną 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 z 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. 
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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. 

 
 
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. 

 
 
II. Referencje 
 
Publikacje i inne materiały 
 
1. Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach 
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środków WFOŚiGW w Katowicach w 2001 roku * Zasady umarzania pożyczek oraz 
udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Katowicach w 2001 r. Katowice 2001. 

2. Kredyty na cele proekologiczne. Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, październik 2000 
(www.bosbank.pl). 
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działań na rzecz ochrony środowiska. Instytut na rzecz Ekorozwoju. Warszawa 2000. 
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Polsce, prawdopodobne scenariusze uwarunkowań zewnętrznych). Materiały szkoleniowe  
na seminarium w ramach projektu „Pilotażowy plan zaopatrzenia w ciepło, energię 
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Ministrów. Opracowano w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych przy współpracy 
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12.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w 
tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz.U. Nr 153, poz. 1002). 

13.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia taryf dla 
paliw gazowych do dystrybucji (Dz.U. Nr 164, poz. 1171). 

14.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi, w 
tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz.U. Nr 102, poz. 1188). 

15.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie obowiązku zakupu 
energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych oraz zakresu tego obowiązku (Dz.U. Nr 
13, poz. 119). 

16.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów 
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Część 2 - Stan docelowy - prognozy i koncepcje. 
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gazowe  na obszarze gminy Miasteczko Śląskie. 
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Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na 
obszarze gminy Rydułtowy. 
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Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Katowice * GERTEC GmbH - 
Ingenieurgesellschaft, Essen. Katowice, styczeń 2001 
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Aneks 2 
 

Więcej szczegółów o technologiach 
 
A. Przesył i dystrybucja sieciowych nośników energii 
 
Parametry techniczne zasilanego budynku: 
- Technologia wykonania – Wielka płyta 
- Stan termomodernizacji – Częściowo ocieplony 
- Ilość kondygnacji – 5 
- Ilość mieszkań – 60  
- Powierzchnia użytkowa – 3 350 m2 
 
Warianty zasilania budynku wielorodzinnego: 
Opcja 1 
 gaz ziemny - przygotowanie posiłków i ciepłej wody użytkowej (CWU) 
 energia elektryczna - oświetlenie i napędy, AGD 
 ciepło sieciowe - ogrzewanie pomieszczeń 

 
Opcja 2 
 gaz ziemny - ogrzewanie pomieszczeń (ciepło pochodzące z lokalnej kotłowni gazowej), 

przygotowanie posiłków i CWU (gaz w budynku) 
 energia elektryczna - oświetlenie i napędy, AGD 
 ciepło sieciowe - BRAK 

 
Opcja 3 
 gaz ziemny - ogrzewanie pomieszczeń i CWU (ciepło pochodzące z lokalnej kotłowni 

gazowej), przygotowanie posiłków (gaz w budynku) 
 energia elektryczna - oświetlenie i napędy, AGD 
 ciepło sieciowe - BRAK 

 
Opcja 4 
 gaz ziemny - ogrzewanie pomieszczeń i CWU (ciepło pochodzące z lokalnej kotłowni 

gazowej) 
 energia elektryczna - przygotowanie posiłków, oświetlenie i napędy, AGD 
 ciepło sieciowe - BRAK 

 
Opcja 5 
 gaz ziemny - BRAK 
 energia elektryczna - ogrzewanie pomieszczeń, CWU, przygotowanie posiłków, oświetlenie i 

napędy, AGD 
 ciepło sieciowe - BRAK 

 
GAZ ZIEMNY 
 
 
 
 
ENERGIA ELEKTRYCZNA 
 
 
 
CIEPŁO SIECIOWE 
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B. Racjonalizacja użytkowania energii w budynkach mieszkalnych 
 

Dla zobrazowania potencjału termomodernizacji posłużył przykładowy dom wielorodzinny. 
Jest to 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. Przy symulacji kosztów 
ogrzewania i progu opłacalności termomodernizacji przyjęto, że budynek zasilany jest z sieci 
ciepłowniczej oraz z lokalnej kotłowni gazowej. 
 
Opis stanu bazowego 
Powierzchnia użytkowa : 3350 m2 
Kubatura użytkowa : 11340 m3 
Ilość kondygnacji : 5 
 
Moc obliczeniowa : 308,7 kW 
Zużycie średnie w sezonie : 657,3 MWh / 2366 GJ 
 
Wskaźniki jednostkowe (dla warunków obliczeniowych): 
Mocy cieplnej : 92 W/m2 
Zużycia ciepła : 196,2 kWh/m2 /  0,71 GJ/m2 
 
Koszt ciepła sieciowego : 0,09 zł/kWh  /  25 zł/GJ 
Koszt ciepła ze źródła gazowego : 0,13 zł/kWh  /  37,3 zł/GJ 
 
Struktura strat energii cieplnej dla budynku przykładowego, znajdującego się w stanie 
bazowym, przedstawia się następująco: 

 
Jak widać największa ilość ciepła "ucieka" przez ściany zewnętrzne, pozbawione całkowicie lub 
posiadające niedostateczną izolację cieplną. Kolejnymi elementami w hierarchii strat są okna 
oraz związana z nadmiernymi nieszczelnościami zwiększona infiltracja powietrza, dach 
budynku lub strop nad najwyższą kondygnacją. 
 
Proponowane, opłacalne przedsięwzięcia termomodernizacyjne to w przypadku budynków 
mieszkalnych: 
 
♦ zaizolowanie dachu/stropu nad najwyższą kondygnacją budynku; 
♦ zaizolowanie ścian zewnętrznych, zarówno pełnych jak i otworowych; 

Budynek 5-kondygnacyjny. Struktura strat energii cieplnej - stan istniejący

Okna
19,9%

Ściany
42,7%

Dach
9,5%

Strop piwnic i/lub podłoga
6,0%

Wentylacja
21,9%

Zużycie=657,3 MWh/rok

Moc=308,7 kW
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♦ instalacja systemu automatycznej regulacji w postaci termostatów przygrzejnikowych 
 
Wymiana okien na nowe, energooszczędne generuje oszczędności na poziomie 16,5%, na 
które składają się dwa składniki: 
 
 poprawa izolacyjności okien - 11,5% oszczędności 
 zmniejszenie strat wentylacji -  5% oszczędności 

 

 
Wymiana okien nie zawsze zawiera się w pakiecie przedsięwzięć ekonomicznie 

uzasadnionych z uwagi na wysoki koszt tej operacji - około 500zł/m2 okna. Taka proporcja 
nakładów i uzyskiwanych oszczędności, szacowanych na 32,3kWh/m2/rok (0,12GJ/m2/rok), 
pociąga za sobą bardzo długi okres zwrotu nakładów - ponad  30 lat w przypadku ogrzewania 
ciepłem sieciowym oraz 20 lat w przypadku ogrzewania systemem gazowym.  

Potencjał tego wariantu racjonalizacji zużycia ciepła będzie wykorzystywany z uwagi na 
proces normalnej wymiany zużytych okien lub z przyczyn estetycznych i funkcjonalnych. 
 

Skutki poszczególnych wariantów termomodernizacji, będące odzwierciedleniem potencjału 
technicznego, jak również analizę opłacalności pojedynczych przedsięwzięć oraz ich pakietów, 
obrazują poniższe wykresy. 
 
 

Budynek 5-kondygnacyjny. Struktura strat energii cieplnej po wymianie okien.

Okna
8,4%

Ściany
42,7%

Dach
9,5%

Strop piwnic i/lub podłoga
6,0%

Wentylacja
16,9%

Oszczędności 
termorenowacyjne

16,5%

Zużycie=549,1MWh/rok (Oszczędności=108,2MWh/rok)

Moc=273,3kW (Oszczędności=35,4kW)
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Budynek 5-kondygnacyjny. Struktura strat energii cieplnej po zaizolowaniu dachu.

Okna
19,9%

Ściany
42,7%

Dach
2,0%

Strop piwnic i/lub podłoga
6,0%

Wentylacja
21,9%

Oszczędności 
termorenowacyjne

7,5%

Zużycie=608,2MWh/rok (Oszczędności=49,1MWh/rok)
Moc=285,6kW (Oszczędności=23,1kW)

Budynek 5-kondygnacyjny. Struktura strat energii cieplnej po zaizolowaniu ścian 
zewnętrznych.

Okna
20,0%

Ściany
9,6%

Dach
9,6%

Strop piwnic i/lub podłoga
6,0%

Wentylacja
21,4%

Oszczędności 
termorenowacyjne

33,5%

Zużycie=438,8MWh/rok (Oszczędności=218,5MWh/rok)
Moc=206,1kW (Oszczędności=102,6kW)
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Analizując opłacalność ekonomiczną zastosowania poszczególnych wariantów 
termomodernizacji, można zaproponować pakiet przedsięwzięć, prowadzący do uzyskania 
całkowitych kosztów ogrzewania nie przekraczających kosztów bazowych w czasie zwrotu 
poniesionych nakładów. 
 

  
 
 
 
 

Budynek 5-kondygnacyjny. Struktura strat energii cieplnej po zaizolowaniu stropu piwnic.

Okna
19,9%

Ściany
42,7%

Dach
9,5%

Strop piwnic i/lub podłoga
3,3%

Wentylacja
21,9%

Oszczędności 
termorenowacyjne

2,7%

Zużycie=639,6MWh/rok (Oszczędności=17,7MWh/rok)
Moc=300,4kW (Oszczędności=8,3kW)

Budynek 5-kondygnacyjny. Struktura strat energii cieplnej po wprowadzeniu pakietu 
przedsięwzięć.

Okna
18,9%

Dach
1,9%
Ściany
9,0%

Strop piwnic i/lub podłoga
5,7%

Wentylacja
20,8%Systemy automatycznej 

regulacji
3,0%

Oszczędności 
termorenowacyjne

40,7%

Zużycie=370,2MWh/rok (Oszczędności=287,1MWh/rok)

Moc=183kW (Oszczędności=125,7kW)
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Szczegółowe wartości, opisujące: energetyczne wskaźniki jednostkowe dla 
poszczególnych opcji, redukcję mocy i zużycia ciepła, parametry charakteryzujące 
przedsięwzięcia termomodernizacyjne oraz porównanie kosztów ogrzewania, przedstawiają 
tabele załączone na końcu rozdziału. 
 

Poniższe wykresy obrazują zmiany w kosztach ogrzewania, będące wynikiem 
termomodernizacji budynku. Dla porównania zaprezentowano przypadek ogrzewania ciepłem 
sieciowym oraz ciepłem pochodzącym ze źródła gazowego. 

 

Porównanie jednostkowych kosztów ogrzewania ciepłem sieciowym
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Budynek 5-kondygnacyjny. Struktura strat energii cieplnej po wprowadzeniu pakietu 
przedsięwzięć uzupełnionego wymianą okien.

Okna
8,0%Dach

1,9%Ściany
9,0%

Strop piwnic i/lub podłoga
5,7%

Wentylacja
16,0%

Systemy automatycznej 
regulacji

2,1%

Oszczędności 
termorenowacyjne

57,2%

Zużycie=267,4MWh/rok (Oszczędności=389,9MWh/rok)

Moc=147,6kW (Oszczędności=161,1kW)
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Porównanie jednostkowych kosztów ogrzewania systemem gazowym
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Na prezentowanych wykresach przedsięwzięcia, których koszt całkowity mieści się 

poniżej linii, obrazującej bazowy koszt ogrzewania, są przedsięwzięciami opłacalnymi. Różnica 
pomiędzy linią "bazową" a kolumną, której wysokość jest odzwierciedleniem kosztu ogrzewania 
po termomodernizacji, stanowi wielkość uzyskiwanych rocznych oszczędności.  

W przypadku zasilania ze źródła gazowego w pakiecie przedsięwzięć korzystnych 
mieszczą się również okna. Wynika to z wysokiej ceny ciepła pochodzącego z przetwarzania 
gazu ziemnego. 

 
Analizując wartości zamieszczone w tabelach na następnej stronie, należy zwrócić 

uwagę na różnice w wielkościach oszczędności w pozycjach Termomodernizacja oraz Koszt 
ogrzewania. Wynikają one z następujących przyczyn: 

 
 Termomodernizacja - oszczędności odzwierciedlają faktyczne zmniejszenie zużycia 

ciepła przez budynek 
 Koszt ogrzewania - oszczędności wynikają z bilansu poniesionych nakładów 

inwestycyjnych na termomodernizację i kosztów nośników energii. Odzwierciedlają 
rzeczywiste, roczne oszczędności w opłatach za ogrzewanie, w okresie zwrotu 
nakładów. 
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Poniższe tabele zawierają energetyczne wskaźniki jednostkowe dla poszczególnych opcji, redukcję mocy i zużycia ciepła, parametry 
charakteryzujące przedsięwzięcia termomodernizacyjne oraz porównanie kosztów ogrzewania. 

 
 

 

Moc Zużycie CCE Oszczędności SPB zł/m2 zł/m2 Oszczędności
kW W/m2 GJ/rok GJ/m2 kW GJ/rok zł zł/m2 zł/GJ % Lata Koszt ciepła Koszt całkowity** %

0 Stan istniejący 309 92 2366 0,71 0 0 0 0 0,0 0 - 17,66 17,66 0,0
1 Izolacja dachu 286 85 2190 0,65 23 177 26460 7,9 13,6 7,5 5,8 16,34 17,06 3,4
2 Izolacja ścian 206 62 1580 0,47 103 787 150800 45,0 17,5 33,2 7,4 11,79 15,87 10,1
3 Izolacja stropu piwnicy 300 90 2303 0,69 8 64 42336 12,6 60,3 2,7 25,8 17,18 18,33 -3,8
4 Wymiana okien 273 82 1977 0,59 35 390 295000 88,1 68,6 16,5 29,7 14,75 22,74 -28,8
5 Termostaty 309 92 2248 0,67 0 118 13500 4,0 10,3 5,0 4,5 16,77 17,14 2,9
6 Pakiet 183 55 1333 0,40 126 1034 190760 56,9 16,7 43,7 7,2 9,95 15,11 14,4
7 Pakiet + okna 148 44 963 0,29 161 1404 485760 145,0 31,4 59,3 13,5 7,18 20,34 -15,2

Budynek zasilany ciepłem sieciowym.

OPCJA

Ciepło
Moc Zużycie

Oszczędności ciepła Termomodernizacja
Nakłady

Koszt ogrzewania*

Moc Zużycie CCE Oszczędności SPB zł/m2 zł/m2 Oszczędności
kW W/m2 GJ/rok GJ/m2 kW GJ/rok zł zł/m2 zł/GJ % Lata Koszt ciepła Koszt całkowity** %

0 Stan istniejący 309 92 2366 0,71 0 0 0 0 0,0 0 - 26,35 26,35 0,0
1 Izolacja dachu 286 85 2190 0,65 23 177 26460 7,9 13,6 7,5 3,9 24,38 25,10 4,7
2 Izolacja ścian 206 62 1580 0,47 103 787 150800 45,0 17,5 33,2 5,0 17,59 21,67 17,7
3 Izolacja stropu piwnicy 300 90 2303 0,69 8 64 42336 12,6 60,3 2,7 17,3 25,64 26,78 -1,7
4 Wymiana okien 273 82 1977 0,59 35 390 295000 88,1 68,6 16,5 19,9 22,01 30,00 -13,9
5 Termostaty 309 92 2248 0,67 0 118 13500 4,0 10,3 5,0 3,0 25,03 25,39 3,6
6 Pakiet 183 55 1333 0,40 126 1034 190760 56,9 16,7 43,7 4,8 14,84 20,01 24,1
7 Pakiet + okna 148 44 963 0,29 161 1404 485760 145,0 31,4 59,3 9,0 10,72 23,88 9,4

* - przy założeniu upraszczającym: koszt ciepła równomiernie zależy od opłaty stałej i zmiennej lub zawiera tylko część zmienną
** - Cena zawiera koszt ciepła oraz zdyskontowane koszty termomodernizacji
SPB - Prosty okres zwrotu
CCE - koszt zaoszczędzonej energii

Budynek zasilany ze źródła gazowego.
Oszczędności ciepła Termomodernizacja

Nakłady
Koszt ogrzewania*

OPCJA

Ciepło
Moc Zużycie
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C. Racjonalizacja użytkowania energii w budynkach publicznych 
 

Proponowane, opłacalne przedsięwzięcia termomodernizacyjne to w przypadku budynków 
oświatowych i użyteczności publicznej: 
 
♦ zaizolowanie dachu/stropu nad najwyższą kondygnacją budynku; 
♦ zaizolowanie ścian zewnętrznych, głównie szczytowych; 
♦ uszczelnienie i renowacja okien; 
♦ zabudowa części okien do poziomu spełniającego normy oświetlenia naturalnego 

pomieszczeń; 
♦ montaż układu automatyki (jeżeli pozwala na to system zasilający budynek w ciepło), 

umożliwiający prowadzenie czasowej regulacji temperatury i wprowadzanie obniżeń w nocy 
i dni wolne od pracy, oraz pozwalający na prowadzenie regulacji pogodowej. 

 
W poniższej tabeli zaprezentowano przykładowe obiekty, należące do grupy budynków 

użyteczności publicznej. Charakterystyczne dla tych obiektów jest duże zróżnicowanie rocznych 
kosztów ogrzewania, wynikające z różnorakich czynników: 
 
(a) eksploatacyjne 

 przegrzewanie lub niedogrzewanie pomieszczeń 
 brak regulacji temperatury w pomieszczeniach (stała charakterystyka ogrzewania 

pomieszczeń w ciągu doby i w tygodniu) 
 znaczne zwiększanie infiltracji budynków (przeciągi, intensywne wietrzenie pomieszczeń 

przy uruchomionych grzejnikach) 
 
(b) techniczne 

 zróżnicowana izolacyjność przegród zewnętrznych 
 rodzaj wykorzystywanego nośnika ciepła 
 typ systemu ogrzewania, bezpośrednio związany z jakością przetwarzania nośnika 

energii w ciepło 
 

 
Obiekt 

Koszty 
ogrzewania 

Nakłady na 
modernizację

Roczne koszty 
modernizacji 

Oszczędności 
energii 

Oszczędności 
kosztów 

ogrzewania 
 zł/m2 zł/m2 zł/m2 GJ/m2 % 
Obiekt 1 18,5 10,7 1,0 0,15 20% 
Obiekt 2 18,6 28,5 2,6 0,37 35% 
Obiekt 3 41,5 94,8 8,6 0,45 40% 
Obiekt 4 47,8 128,7 11,7 0,53 33% 
Obiekt 5 51,5 169,4 15,4 0,42 36% 
Obiekt 6 53,2 78,3 7,1 0,79 33% 
Obiekt 7 61,7 129,6 11,8 0,89 37% 

 
"Jakość" termomodernizacji, czyli ilość przedsięwzięć, na jakie można się zdecydować 

zachowując ich ekonomiczną opłacalność, jest bezpośrednio związana z bazowymi kosztami 
ogrzewania jak również z kondycją techniczną budynku. Opłacalny zakres inwestowania, który 
znajduje odzwierciedlenie w rocznych kosztach modernizacji (zdyskontowanych nakładach 
inwestycyjnych), bezpośrednio przekłada się na oszczędności ponoszonych kosztów 
ogrzewania. 
 Dla przykładu, zainwestowanie w obiekcie pierwszym jednostkowo 1zł/m2 może 
przynieść bezpośrednio 3,7zł/m2 oszczędności na ogrzewaniu co daje 2,7zł/m2 realnych 
oszczędności w rachunku rocznym. W obiekcie siódmym odpowiednio zainwestowanie 
11,8zł/m2 daje bezpośrednio 22,8zł/m2 oszczędności, czyli realnie pomniejszenie o 11zł/m2  
rocznego rachunku za ogrzewanie w okresie zwrotu inwestycji. 
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Aneks 3 
 

 
Jakie normy ochrony środowiska musisz wziąć pod uwagę? 

 
 Zarówno założenia do planu jak też plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe powinny uwzględniać problematykę ochrony środowiska przyrodniczego. 
Przyjęte rozwiązania  i przedsięwzięcia muszą być zgodne z obowiązującymi regulacjami 
prawnymi w tej dziedzinie. 
 
 Podstawowy akt normatywny stanowi Ustawa z dnia 31 stycznia 1080 r. o ochronie 
i kształtowaniu  środowiska (Tekst jednolity Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 196) z późniejszymi 
zmianami. Ustawa określa zasady ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska, 
zmierzające do zapewnienia współczesnemu i przyszłym pokoleniom korzystnych warunków 
życia oraz realizacji prawa do korzystania z zasobów środowiska i zachowania jego wartości 
(art.1 ust.1). Z kolei „Ochrona środowiska polega na działaniu lub zaniechaniu umożliwiającym 
zachowanie bądź przywrócenie równowagi przyrodniczej koniecznej do osiągnięcia celu, o 
którym mowa  w art. 1 ust. 1, Ochrona ta wyraża się w szczególności w: 
 

• racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami przyrodniczymi 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

 
• przeciwdziałaniu lub zapobieganiu szkodliwym wpływom na środowisko 

powodującym jego zniszczenie, zanieczyszczenia, zmiany cech fizycznych lub 
charakteru elementów przyrodniczych, 

 
• przywracaniu do stanu właściwego elementów przyrodniczych". 

 
 Zasada zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska stanowią podstawę do 
sporządzania i aktualizacji m. in. studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Realizacji 
zasady zrównoważonego rozwoju służy również Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne. Jej celem jest „tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i 
energii (...), uwzględniania wymogów ochrony środowiska (...)” (art.1 ust. 2). 
 
 W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jak też 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (art. 5 ust.2): 
 

• określa się przedsięwzięcia niezbędne do zapobiegania powstawaniu 
zanieczyszczeń i odpadów oraz zapewnienia ochrony środowiska lub przywrócenia 
go do stanu właściwego, 

 
• ustala się warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 

umożliwiające uzyskanie optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska, oraz 
zapewnia niezbędne środki na ten cel, 

 
• wykorzystuje się osiągnięcia nauki i techniki, zmniejszające zagrożenie środowiska. 

 
Ustawa Prawo energetyczne stanowi, że gmina realizuje zadania w zakresie planowania 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe „zgodnie z założeniami polityki 
energetycznej państwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo 
ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy” (art. 18 ust. 2). 
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 Konsekwencją tej regulacji jest nałożony na gminę obowiązek uwzględniania w 
opracowywanych i zatwierdzanych założeniach do planu i planach zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe rozwiązań zgodnych z wymaganiami Ustawy o ochronie 
środowiska. 
  
 Z punktu widzenia gospodarki energetycznej gminy szczególnie istotne są przepisy 
o ochronie powietrza, ponieważ użytkowanie energii, zwłaszcza ciepła, wiąże się z obciążeniem 
środowiska, np. poprzez tzw. niską emisję. Dla użytkowników energii, np. zakładów 
produkcyjnych czy też usługowych, istotne są skutki ekonomiczne. Wynikają one 
z obowiązujących w tej mierze przepisów. I tak Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska 
wprowadza opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian, 
m.in. za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza. Szczegółowe wykazy 
substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza objętych opłatami oraz 
jednostkowe stawki opłat reguluje okresowo aktualizowane rozporządzenie.  
 
 Tak np. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza 
oraz za usuwanie drzew lubi krzewów ustaliło opłaty z tytułu emisji: 
 

• dwutlenku siarki, 
• dwutlenku węgla, 
• tlenku węgla 
• metanu, 
• pyłów ze spalania paliw. 

 
 Wspomniane rozporządzenie zawiera również jednostkowe stawki opłat za 
wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów spalania paliw 
w źródłach o łącznej wydajności cieplnej do 0,5 MWt opalanych węglem kamiennym lub olejem 
oraz do 1 MWt opalanych koksem, drewnem lub gazem. 
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Aneks 4 
 

Potencjalne finansowanie twojego planu 
 
 Finansowanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe może się odbywać zarówno ze źródeł krajowych, jak 
też zagranicznych.  
 
I. Źródła krajowe 

 
Środki własne 
 
 Są to środki finansowe, którymi gmina lub przedsiębiorstwo komunalne dysponuje i może je 
przeznaczyć na potrzeby związane z wdrażaniem przedsięwzięć energooszczędnych. Ich udział w 
finansowaniu przedsięwzięć energooszczędnych jest stosunkowo niewielki. 
 
 Tzw. miękkie finansowanie 
 
 Tzw. miękkie finansowanie polega na częściowym dofinansowaniu przedsięwzięć 
energooszczędnych z funduszów będących w dyspozycji banków, fundacji i innych instytucji 
wyspecjalizowanych. Najczęstsze formy finansowania to kredyt niskooprocentowany lub grant. Do 
instytucji, które dysponują tego rodzaju środkami zaliczyć można m.in. Fundację Ekofundusz, 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz współpracujące z nim 
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
 
 Ekofundusz 
 
 Ekofundusz jest Fundacją powołaną przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania 
środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu przeznaczonymi na 
wspieranie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska (tzw. ekokonwersja długu). Do 
przedsięwzięć priorytetowych zaliczono pięć sektorów ochrony środowiska, w tym dwa związane 
bezpośrednio z wytwarzaniem bądź użytkowaniem energii, tj. (1) ograniczenie emisji gazów 
powodujących zmiany klimatu Ziemi oraz (2) eliminacja niskich źródeł ich emisji. 
 Ekofundusz wspiera realizację projektów związanych z oszczędnością energii i poprawą 
efektywności jej wykorzystania, a poza tym promuje możliwie szerokie użytkowanie odnawialnych 
źródeł energii. Projekty powinny dotyczyć m.in.: oszczędności energii w miejskich systemach 
zaopatrzenia w ciepło, wykorzystania energii "odpadowej" z procesów przemysłowych 
i ogrzewania hal fabrycznych, zamiany węgla na gaz, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
takich jak energia z biomasy, energia geotermalna, energia wiatru i słońca, eliminacji emisji 
metanu z kopalń węgla kamiennego, z wysypisk miejskich i oczyszczalni ścieków; eliminacji 
zużycia freonów i halonów w procesach produkcyjnych i w produktach, ochrony powietrza. 
 
Bliższe informacje można uzyskać pod adresem: 
 
Fundacja Ekofundusz  
ul. Bracka 4 
00-502 Warszawa 
tel.: (022) 621 27 04 (centrala); 628 50 85 (sekretariat) 
fax: (022) 629 51 25 (centrala); 628 50 81 (sekretariat) 
 
e-mail: 
Główny adres korespondencyjny: infor@ekofundusz.org.pl 
Gospodarka odpadami:   wastes@ekofundusz.org.pl 
Ochrona wód:     water@ekofundusz.org.pl 
Ochrona powietrza:    air@ekofundusz.org.pl 
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Ochrona klimatu:     climate@ekofundusz.org.pl 
Ochrona przyrody:    nature@ekofundusz.org.pl 
 
 
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest jedną z instytucji 
finansujących przedsięwzięcia w dziedzinie energii. Dofinansowanie ze środków finansowych 
Narodowego Funduszu przyznawane jest na cele określone w Ustawie o ochronie i kształtowaniu 
środowiska, zgodnie z priorytetami Narodowego Funduszu określonymi w oparciu o "Politykę 
Ekologiczną Państwa" i "Program wykonawczy do Polityki Ekologicznej Państwa”. 
 NFOŚiGW udziela pożyczek i dotacji na podstawie umowy zawartej z podmiotem realizującym 
zadanie po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego w formie określonej przez Fundusz. Może też 
zlecać bankom udzielanie kredytów ze środków finansowych udostępnionych przez Fundusz oraz 
dokonywać dopłat i pożyczek preferencyjnych udzielanych przez banki ze środków własnych na 
zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także zawierać z bankami i innymi 
organizacjami finansowymi oraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej umowy o wspólnym finansowaniu zadań służących ochronie środowiska i gospodarki 
wodnej. 
 
Bliższe informacje można uzyskać pod adresem: 
 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ul. Konstruktorska 3A 
tel. (022) 849 00 79; 849 22 80 
fax: (022) 949 72 72 
e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl 
 
 
 Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
 Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowują zadania z 
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym również związane z gospodarką 
energetyczną. W kraju działa łącznie 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. 
 Wybrany przykładowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach dofinansowuje zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez : 
• udzielanie pożyczek i dotacji na podstawie umów zawieranych w formie pisemnej, 
• umowy z bankami i innymi organizacjami finansowymi o wspólnym finansowaniu zadań, 
• dopłaty do odsetek od kredytów udzielanych przez banki na podstawie umów zawartych 

z Funduszem, 
• dofinansowanie leasingowej formy zakupów inwestycyjnych. 
 Pożyczki i dotacje ze środków finansowych Funduszu przyznawane są na cele określone 
w Ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska, zgodnie z priorytetami 
określonymi w polityce ekologicznej państwa i województwa ujętymi w corocznie opracowywanej 
liście priorytetów oraz zgodnie z kryteriami wyboru przedsięwzięć i planem działalności Funduszu. 
 W programie działania na 2001 r. wytypowane zostały następujące działania w odniesieniu do 
gospodarki energetycznej: 
• ograniczenie tzw. niskiej emisji, u źródeł jej powstawania, drogą likwidacji lub modernizacji 

lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi lub poprzez likwidację indywidualnych, 
wielkoemisyjnych pieców na paliwo stałe, w tym m.in.: 
a) podłączenie obiektów do sieci cieplnej, 
b) podłączenie instalacji grzewczych obiektów do sieci elektrycznej, 
c) wykorzystanie ciepła odpadowego i alternatywnych źródeł energii, 
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d) zamiana paliwa na niskoemisyjne, 
e) zadania związane z efektywniejszymi sposobami energetycznego spalania węgla; 

• ograniczenie emisji pyłowo-gazowej, poprzez: 
a) rozbudowę lub łączenie systemów ciepłowniczych w celu racjonalizacji wykorzystania 

energii pierwotnej paliw, 
b) modernizację urządzeń lub budowę urządzeń odpylających - wysokosprawne, nowoczesne 

techniki odpylania, 
c) budowę do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym emisji gazów 

cieplarnianych, 
d) modernizację lub budowę urządzeń i instalacji w celu ograniczenia lub racjonalnego 

i optymalnego zużycia energii pierwotnej paliw, w tym budowę systemów skojarzonych, 
e) hermetyzację procesów technologicznych, likwidację źródeł emisji niezorganizowanej; 

 
• oszczędność energii cieplnej, w tym poprzez termomodernizację przegród zewnętrznych 

ogrzewanych obiektów bezpośrednio powiązanych z modernizacją źródła ciepła lub systemu 
zasilania w ciepło; 

• przedsięwzięcia dla zmniejszenia emisji ze środków transportu publicznego, w tym 
zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych - wprowadzenie do eksploatacji silników 
spełniających co najmniej normę EURO-2, zastosowanie biopaliw i gazu; 

• zadania związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; 
• opracowanie, zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne, planów zaopatrzenia gmin w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony 
środowiska. 

 
 W określonych przypadkach mogą być również przyznawane dotacje.  
 
 Począwszy od 1998 r. WFOŚiGW w Katowicach uruchamia corocznie konkurs na najlepsze 
przedsięwzięcia powodujące zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza z instalacji i systemów 
grzewczych na terenie województwa śląskiego. Celem konkursu jest wspomaganie przedsięwzięć 
usprawniających wytwarzanie, przesyłanie i wykorzystanie energii cieplnej poprzez zastosowanie 
przyjaznych dla środowiska naturalnego technologii, eliminujących tzw. źródła niskiej emisji SO2, 
NOx, CO, CO2 i pyłu. 
 Zasady dofinansowania, kryteria wyboru przedsięwzięć stanowiących przedmiot finansowania 
oraz listy przedsięwzięć priorytetowych ustalane są corocznie przez każdy z wojewódzkich 
funduszy indywidualnie.  
 
Bliższe informacje można uzyskać pod adresami podanymi w załączonej tabeli. 
 
 Kredyty 
 
 Kredyt stanowi najbardziej rozpowszechnioną formę finansowania zewnętrznego. Może on 
być udzielany nawet w odniesieniu do stosunkowo małych projektów. W umowie kredytowej 
określa się poziom odsetek i harmonogram spłat. Obejmuje on zarówno spłatę bieżących 
odsetek, jak też rat kapitałowych. W niektórych przypadkach prowizja od kredytu jest powiązana z 
opłatami bankowymi dodanymi do oprocentowania. Dotyczy to np. banków zagranicznych. 
 Przykładem kredytowania inwestycji energooszczędnych w Polsce są kredyty udzielane przez 
Bank Ochrony Środowiska. Przedmiotem kredytowania przez ten bank mogą być różnego rodzaju 
przedsięwzięcia energooszczędne i proekologiczne. Mogą to być: 
• Kredyt na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej (ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 
 
 Przedmiot kredytowania: 

- zakup urządzeń i instalacja małych elektrowni wodnych o mocy do 2 MW, 
- zakup urządzeń i instalacja małych elektrowni wiatrowych o mocy do 500 kW, 
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- zakup i instalacja urządzeń systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła, 
- zakup i instalacja baterii i kolektorów słonecznych, 
- zakup i instalacja kotłów opalanych biomasą (słoma, odpady drzewne itp.) o mocy do 

2 MW jako lokalnych źródeł ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej - w ramach modernizacji kotłowni węglowo-koksowych wraz z urządzeniami 
składowymi instalacji grzewczych. 

 
Okres kredytowania:   do 7 lat. 
Kwota kredytu:    do 200000 zł. 
Okres realizacji inwestycji: do 18 miesięcy od daty postawienia przez Bank kredytu do 

dyspozycji kredytobiorcy. 
Oprocentowanie:  0,5 stopa redyskonta weksli, nie mniej niż 7 %. 
Karencja w spłacie kredytu: do momentu zakończenia inwestycji. 
 

$ Kredyty na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska, w tym energooszczędne 
  
 Przedmiot kredytowania: 

- zakup urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska, np. okien termoizolacyjnych, 
charakteryzujących się współczynnikiem przenikania ciepła nie większym niż 2,0 
[(W/m2K)], atestowanych kotłów gazowych, olejowych lub zasilanych energią elektryczną, 
grzejników konwekcyjnych, zaworów termostatycznych, materiałów do ociepleń 
budynków, wodomierzy, elementów sieci kanalizacyjnych i ciepłowniczych. 

 
Kwota kredytu:   do 100 % ceny zakupu urządzeń. 
Okres kredytowania:  do 5 lat. 
Oprocentowanie:   według zmiennej stopy procentowej. 

 
$ Kredyt termomodernizacyjny: 

 
Przeznaczony dla: wspólnot mieszkaniowych, właścicieli czynszowych budynków mieszkalnych i 
budynków jednorodzinnych, właścicieli i zarządców lokalnych źródeł ciepła i sieci ciepłowniczej. 

 
Przedmiot kredytowania: przedsięwzięcia termomodernizacyjne, w tym: 
- ulepszenia, w wyniku których następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na 

energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej a także 
zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i w lokalnej sieci 
ciepłowniczej, 

- wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła w związku 
z likwidacją lokalnego źródła ciepła, 

- całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii z konwencjonalnych na 
niekonwencjonalne, w tym odnawialne. 

 
Kwota kredytu: do 80 % kosztów inwestycji. 
Okres spłaty:  do 7 lat; spłaty z oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku 

realizacji przedsięwzięcia. 
Premia termomodernizacyjna: umorzenie 25 % zaciągniętego kredytu, po spłacie 75 %   

zaciągniętego kredytu. 
 Oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej. 
 
 Bliższe informacje można uzyskać pod adresem: 
 
 Bank Ochrony Środowiska 
 al. Jana Pawła II 13 
 00-950 Warszawa 
 tel.: (022) 850 87 35 
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 fax: (022) 850 88 91 
 http://www.bosbank.pl 
 
 

Fundusz Termomodernizacji 
 
 Zasady wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz tworzenia Funduszu 
Termomodenizacji i dysponowania jego środkami określa Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych. Ustawa wprowadza premię termomoderniazcyjną wypłacaną przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego w wysokości 25 % wykorzystanego kredytu na realizację 
przedsięwzięcia oraz oszczędności energii po spełnieniu określonych warunków. 
 Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie 
termomodernizacyjne o dodatniej zdyskontowanej wartości netto, wynikającej z audytu 
energetycznego, jeżeli: 
1) kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekracza 80 % jej 

kosztów, a okres spłaty kredytu nie przekracza 7 lat, 
2) miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie są mniejsze od raty kapitałowej powiększonej 

o należne odsetki i nie są większe od obliczonej, na podstawie zweryfikowanego audytu 
energetycznego, równowartości 112 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii, 
uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; na wniosek 
inwestora bank może ustalić wyższe spłaty kredytu. 

 Inwestor składa do Banku Gospodarstwa Krajowego, za pośrednictwem banku kredytującego, 
wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej. Po zweryfikowaniu audytu energetycznego - w 
przypadku pozytywnej weryfikacji oraz po stwierdzeniu, że spełnione zostały warunki 
kredytowania, o których była mowa wyżej, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje premię 
termomodernizacyjną bankowi kredytującemu jeżeli: 
1) przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym 

oraz zakończone w terminie określonym w umowie kredytu, 
2) inwestor spłacił w terminie wynikającym z umowy kredytu 75 % kwoty wykorzystanego kredytu 

i odsetki naliczone do dnia nabycia prawa do premii termomodernizacyjnej. 
 
Bliższe informacje można uzyskać pod adresem: 
 
Bank Gospodarstwa Krajowego 
ul. Łucka 7/9 
00-958 Warszawa 
tel. (022) 522 91 12 
 
 
II. Źródła zagraniczne 
 
 Obok źródeł krajowych istnieje możliwość finansowania ze źródeł zagranicznych, tzw. 
źródeł pomocowych. Są one związane ze staraniami Polski o przyjęcie do Unii Europejskiej 
i podporządkowane tzw. polityce przedakcesyjnej. Komisja Europejska określiła trzy 
instrumenty finansowe mające za zadanie wspieranie koniecznych dostosowań do prawa 
i zasad działania obowiązujących w Unii Europejskiej. Są to fundusze: PHARE, ISPA 
i SAPARD. 
 
PHARE - jest to program dotacji przeznaczonych dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej na 
wsparcie restrukturyzacji ich gospodarki. Program rozpoczął swoją działalność w 1990 r., 
obejmując początkowo pomoc dla Polski i Węgier (Poland Hungary Assistance to Restructuring 
their Economies - PHARE). Podstawę prawną programu PHARE stanowi decyzja Rady Unii 
Europejskiej nr 3906/889 (OJ L 375) z 23.12.1989 r. 
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 W początkowej fazie istnienia program PHARE wspierał działalność w zakresie 
ustawodawstwa, regulacji, oszczędzania energii i przejrzystości cen, by w kolejnej fazie skupić się 
na restrukturyzacji i urynkowieniu przedsiębiorstw energetycznych. Z kolei od 1994 r. zasadniczym 
składnikiem programu stała się harmonizacja prawa z ustawodawstwem Unii Europejskiej w 
kontekście strategii przedakcesyjnej. 
 Zreformowany fundusz PHARE ma za zadanie wspieranie procesu przyjęcia 
ustawodawstwa  Wspólnoty. Pomoc kierowana jest m.in. na finansowanie regionalnych 
inwestycji spełniających wymagania prawodawstwa Wspólnoty. 
 
ISPA - Fundusz ISPA (Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej) powstał na mocy 
rozporządzenia Rady (WE) Nr 1267/1999 z 21 czerwca 1999r. W ramach tego Funduszu Polska 
została ukierunkowana na osiąganie standardów Wspólnoty w dziedzinie transportu i ochrony 
środowiska. Ma on ułatwić realizację zadań określonych w tzw. "Partnerstwie dla Członkostwa" 
oraz wspierać proces przyjęcia dorobku prawnego Wspólnoty (acquis communitaire). W Polsce 
powołane zostało Biuro Wykonawcze Funduszu ISPA. Funkcję tę pełni Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Propozycje projektów do finansowania z ISPA 
składane są do Biura Wykonawczego, które wybiera i ocenia je według zatwierdzanych corocznie 
przez Ministra Środowiska "Zasad wyboru przedsięwzięć przewidzianych do współfinansowania z 
Funduszu ISPA". Procedura wyboru przedsięwzięć do realizacji jest trójetapowa, przy czym 
ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy oraz wielkości środków podejmuje Komisja Europejska 
uwzględniając opinie Komitetu Zarządzającego ds. ISPA przy Radzie Europejskiej. 
 
Program SAPARD ma za zadanie finansowanie rolnictwa, rozwoju przemysłu rolno-spożywczego 
i rozwoju wsi. Z przyczyn proceduralnych finansowanie z tego funduszu opóźniło się, a praktycznie 
znajduje się jeszcze w stadium przygotowawczym. 
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Lista adresowa wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

 
Lp. Województwo Adres Telefon/fax 

1. Dolnośląskie ul. Traugutta 1/7 
50-449 Wrocław 

tel.: (071) 343 96 18, 342 95 88 
fax: (071) 343 95 91 

2. Kujawsko-
Pomorskie 

ul. Szosa Chełmińska 28 
87-100 Toruń 

tel.: (056) 655 42 81 do 85 
fax: (056) 655 42 86 

3. Lubelskie ul. Spokojna 7 
20-074 Lublin 

tel.: (081) 742 46 48, 532 17 64 
tel./fax: (081) 742 46 49 

4. Lubuskie ul. Kożuchowska 4 
65-364 Zielona Góra 

tel.: (068) 320 64 17 
 

5. Łódzkie ul. Łąkowa 11 
90-562 Łódź 

tel.: (042) 637 14 61, 630 03 12 
fax: (042) 630 03 09 

6. Małopolskie ul. Kanonicza 12 
31-002 Kraków 

tel.: (012) 422 94 90 
tel./fax: (012) 422 30 46 

7. Mazowieckie al. Wilanowska 372 
02-665 Warszawa 

tel.: (022) 857 38 66, 857 40 01 
tel./fax: (022) 647 38 75 

8 Opolskie ul. Krakowska 53 
45-018 Opole 

tel.: (077) 454 65 42, 454 58 91 
tel./fax: (077) 453 76 11 

.9 Podkarpackie ul. Szopena 51 
35-055 Rzeszów 

tel.: (017) 853 63 61, 852 06 00, 
w. 229 
tel./fax: (017) 852 23 44, w. 102 

10. Podlaskie ul. Św. Rocha 5 
15-879 Białystok 

tel.: (085) 746 02 41 
fax: (085) 746 01 66 

11. Pomorskie ul. Straganiarska 24-27 
80-837 Gdańsk 

tel.: (058) 305 56 31 
tel./fax: (058) 301 91 92 

12. Śląskie ul. Plebiscytowa 19 
40-035 Katowice 

tel.: (032) 251 80 71 do 5; 
fax: (032) 251 04 06 

13. Świętokrzyskie ul. Paderewskiego 20 
25-004 Kielce 

tel.: (041) 366 15 12 
fax: (041) 366 09 05 

14. Warmińsko-
Mazurskie 

ul. Św. Barbary 9 
10-026 Olsztyn 

tel.: (089) 535 24 59; 535 24 68; 
535 24 69 
fax: (089) 535 29 10 

15. Wielkopolskie ul. Północna 6 
61-719 Poznań 

tel./fax: (061) 855 26 21 

16. Zachodnio-
Pomorskie 

ul. Solskiego 3 
71-323 Szczecin 

tel.: (091) 486 15 56 
fax: (091) 486 15 57 
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Aneks 5 
 
 

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

 
I. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
 
Część 1 - Analiza i ocena zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe. Stan istniejący - diagnoza 
 
1. Podstawa opracowania projektu założeń 
 
2. Opis społeczno - gospodarczy miasta 
 
2.1. Społeczeństwo miasta 

2.1.1. Demografia 
2.1.2. Sytuacja mieszkaniowa 

 
2.2. Gospodarka 

2.2.1. Informacje ogólne 
2.2.2. Podmioty gospodarcze 
2.2.3. Przemysł, budownictwo i działalność handlowo-usługowa 
2.2.4. Zatrudnienie 

 
3. Systemy energetyczne 

3.1. Wprowadzenie 
3.2. System ciepłowniczy 
3.3. System gazowniczy 
3.4. System elektroenergetyczny 
3.5. Systemy lokalne i indywidualne oparte na paliwie stałym 
3.6. Systemy lokalne i indywidualne oparte na paliwie gazowym i olejowym 
3.7. 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 

3.8. Stan środowiska w mieście 
3.9. Koszty ciepła 
3.10. Konkurencyjność systemów cieplnych w ogrzewaniu pomieszczeń mieszkalnych 

(przykładowo w określonym roku) 
 
4. Diagnoza stanu aktualnego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  
 
5. Potrzeba zmian  
 
 
Część 2 - Analiza i ocena zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną   

  i paliwa gazowe. Stan docelowy - prognozy i koncepcje 
 
1. Wprowadzenie 
 
2. Wyjściowe założenia rozwoju 

2.1. Założenia Polityki energetycznej Polski do 2020 roku 
2.2. Polityka oraz rozwój cen paliw i energii w Polsce 
2.3. Prawdopodobne scenariusze uwarunkowań zewnętrznych 
2.4. Wyjściowe założenia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta 
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3.  Przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
3.1. Prognoza średnioterminowa 2000-2010 dla poszczególnych obszarów bilansowych 

miasta, uwzględniająca perspektywiczny rozwój sieci energetycznych na terenie miasta 
 
4. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych 

4.1. Użytkowanie ciepła 
4.2. Użytkowanie energii elektrycznej 
4.3. Użytkowanie gazu ziemnego 

 
5. Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii 
 
6. Zakres współpracy z innymi gminami 
 
7.Rekomendacje do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  

7.1. Propozycje opcji zaopatrzenia miasta w ciepło 
7.2. Rekomendacje wyboru opcji organizacji zaopatrzenia w ciepło 
7.3. Kierunki rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe do uwzględnienia w planie 
 
 
II. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
 
1. Wprowadzenie 

1.1. Podstawa opracowania projektu planu 
1.2. Informacje wstępne 

 
2. Planowane przedsięwzięcia w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa (pewności 
i powszechności zasilania) 

2.1. Przedsięwzięcia techniczne 
2.2. Przedsięwzięcia w zakresie kosztów usług energetycznych 

 
3. Koordynacja planów przedsiębiorstw energetycznych 

3.1. Monitorowanie zmian 
3.2. Uaktualnianie prognoz 
3.3. Modernizacja  źródeł ciepła dla najbardziej prawdopodobnego zapotrzebowania na 
ciepło 

 
4. Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego z planami energetycznymi miasta 
i przedsiębiorstw energetycznych - segmentacja rynku strefy stosowania systemów 
energetycznych 
 
5. Ochrona środowiska 

5.1. Niska emisja 
5.2. Wysoka emisja 

 
6. Akceptacja społeczna 
 
7. Zaopatrzenie budynków wielorodzinnych w ciepło wytwarzane z gazu ziemnego 
 
8. Zakres współpracy z innymi gminami 
 
9. Syntetyczne zestawienie proponowanych przedsięwzięć 
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Aneks 6 
 

Wzór zawartości oferty 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
na opracowanie  „Projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na 
obszarze gminy ................................................................................................................. 
 
CZĘŚĆ 1. Informacje ogólne - zmawiający i przedmiot zamówienia 
 
1.1. Zamawiający 
 
Zamawiającym jest: 
 
Adres: 
 
Tel.:    REGON    NIP 
 
1.2. Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
„Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze 
gminy.................................................................................................................................... 
zwany dalej PZCEiG. 
 
CZĘŚĆ 2. Opis sposobu sporządzenia oferty - zawartość oferty 
 
2.1. Postać oferty 
 
2.2. Zawartość oferty 
2.2.1. Zestaw dokumentów wymaganych od oferentów biorących udział w postępowaniu 
o zamówieniu publicznym 
2.2.2. Warunki wymagane od oferentów  (dopuszczenia do udziału w postępowaniu) 
 
2.3. Opakowanie i oznakowanie ofert 
 
2.4. Koszt sporządzenia oferty 
 
CZĘŚĆ 3. Określenie przedmiotu zamówienia oraz warunków technicznych przedmiotu 
przetargu 
 
3.1. Dane ogólne 
3.2. Zawartość merytoryczna opracowania 
3.3. Forma wykonywania dokumentacji 
 
CZĘŚĆ 4. Uwarunkowania szczegółowe  i termin wykonania zamówienia 
 
4.1. Warunki, których spełnienie wymagane jest od oferenta 
4.2. Pożądany termin realizacji zamówienia 
 
CZĘŚĆ 5. Kryteria ofert i opis sposobu dokonania oceny 
 
CZĘŚĆ 6. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści umowy 
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CZĘŚĆ 7. Oferty częściowe 
 
CZĘŚĆ 8. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej 
 
CZĘŚĆ 9. Wadium 
 
9.1. Wnoszenie wadium 
9.2. Zwrot wadium 
 
CZĘŚĆ 10. Termin i miejsce składania ofert 
 
CZĘŚĆ 11. Tryb udzielania wyjaśnień i wykaz osób upoważnionych do ich udzielania 
 
CZĘŚĆ 12. Tryb wprowadzania zmian w dokumentach zawierających specyfikację 
istotnych warunków zamówienia 
 
CZĘŚĆ 13. Zebranie oferentów 
 
CZĘŚĆ 14. Termin związania z ofertą 
 
CZĘŚĆ 15. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacje dotyczące oceny ofert 
 
15.1. Publiczne badanie ofert 
15.2. Poufne badanie ofert 
 
CZĘŚĆ 16. Tryb ogłaszania wyników przetargu, zawarcie umowy 
 
16.1. Wybór oferenta 
16.2. Ogłoszenie wyników przetargu 
16.3. Zawarcie umowy 
 
CZĘŚĆ 17. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących oferentom w toku 
postępowania o udzieleniu zamówienia 
 
CZĘŚĆ 18. Postanowienia końcowe 
 
 
..........................................., dnia ........................ 
 
 
Załączniki do specyfikacji: 
 
1. Formularz cenowy 
2. Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów przetargowych i podejmowania 

decyzji 
3. Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego w trybie 

art. 22 ust. 2 pkt. 1-5 Ustawy o zamówieniach publicznych 
4. Oświadczenie oferenta w trybie  art. 22 ust. 5 Ustawy o zamówieniach publicznych, złożone 

odrębnie po pisemnym wezwaniu przez zamawiającego 
5. Oświadczenie - wykaz ważniejszych robót wykonanych w okresie ostatnich trzech lat 
6. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie 
7. Formularz cenowy 
8. Wzór umowy o wykonanie zamówienia 


