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1. Wprowadzenie
Niniejszy dokument wykonany został w ramach umowy realizowanej na rzecz
zielonogórskiego obszaru funkcjonalnego znak ZIT.3.2014 z dnia 19.05.2014 zawartej
pomiędzy:
 gminą Świdnica z siedzibą w Świdnicy przy ul. Długiej 38,
 firmą Energoekspert sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Karłowicza 11a.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski.
Przedstawiona poniŜej synteza stanowi zbiór najwaŜniejszych zagadnień ujętych
w ramach opracowania pt.: „Projekt załoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica”. Przedstawia, w sposób skrótowy, wyniki
analiz stanu istniejącego potrzeb energetycznych, ocenę działania systemów
energetycznych, analizy dotyczące prognoz przyszłościowych oraz stanowi
podsumowanie wniosków i zaleceń, dotyczących niezbędnych do przeprowadzenia
działań dla prawidłowego zaopatrzenia w energię i zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego na terenie gminy.
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2. Planowanie energetyczne na szczeblu gminnym
Szczególną rolę w krajowym planowaniu energetycznym prawo przypisuje samorządom
gminnym poprzez zobowiązanie ich do planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe na swoim terenie. Zgodnie z prawem gmina powinna
stać się głównym inicjatorem określającym kierunki rozwoju infrastruktury energetycznej
na swoim terenie. Tak sformułowane zasady polityki mają zapobiec dowolności działań
przedsiębiorstw energetycznych.
Obowiązki prawne związane z planowaniem i organizacją zaopatrzenia w nośniki energii
na terenie gminy wynikają z następujących przepisów prawnych:
 ustawa z dnia 11 marca 2013 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
2013, poz. 594), która nakłada na gminy obowiązek zabezpieczenia zbiorowych
potrzeb ich mieszkańców, w tym zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz
gaz (Art. 7.1);
 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2012,
poz.1059), która wskazuje na sposób wywiązywania się gminy z obowiązków
nałoŜonych na nią przez ustawę o samorządzie gminnym (Art. 18-20).
Podstawowym dokumentem gminy w zakresie planowania energetycznego są „ZałoŜenia
do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.”
Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne przez zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe rozumie się procesy związane z ich dostarczaniem do odbiorców.
Zgodnie z art. 20 ww. ustawy w przypadku, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie
zapewniają realizacji zadań zapisanych w załoŜeniach, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
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 załoŜeń i winien być z nim zgodny.
Bardzo istotny jest zapis w ustawie o konieczności współpracy pomiędzy gminą
a przedsiębiorstwami energetycznymi działającymi na jej terenie. Współpraca ta powinna
polegać, zgodnie z art. 16 ust. 5 pkt 2, na zapewnieniu spójności między planami rozwoju
przedsiębiorstw energetycznych w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego
zapotrzebowania na nośniki energii a załoŜeniami i planami zaopatrzenia gminy w nośniki
energii.
Poglądowy schemat procedur tworzenia lokalnego planowania wynikający z ustawy Prawo
energetyczne przedstawia poniŜszy rysunek.
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Rysunek 2-1 Proces planowania energetycznego na szczeblu lokalnym
ZałoŜenia do planu zaopatrzenia…

Plan rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego

Wójt, Burmistrz, Prezydent opracowuje
projekt „ZałoŜeń…” (art. 19 ust.1)

Przedsiębiorstwo energetyczne opracowuje
plan rozwoju (art. 16 ust.1)

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

• przewidywany zakres dostarczania paliw gazowych, energii
elektrycznej lub ciepła,

Zakres planu rozwoju: (art. 16 ust. 3)
• ocena stanu aktualnego zaopatrzenia gminy w energię,
• identyfikacja przewidywanych możliwości rozwoju Gminy na 15 lat,
• potrzeby energetyczne istniejącej i planowanej zabudowy na 15 lat,
• niezbędne działania dla zapewnienia pokrycia zapotrzebowania,
• analiza przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie energii,
• określenie możliwości wykorzystania lokalnych zasobów paliw i energii w tym OZE,
• określenie możliwość stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w
rozumieniu ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,
• określenie zakresu współpracy z innymi gminami,
• określenie zasad aktualizacji i wdrażania „Założeń…”

Samorząd wojewódzki
(art. 19 ust.5) opiniuje
w zakresie współpracy
z innymi gminami oraz
zgodności z polityką
energetyczną państwa

budowy sieci oraz ewentualnych nowych źródeł paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w tym źródeł
odnawialnych

Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają nieodpłatnie
swoje plany rozwoju w zakresie dotyczącym terenu tej gminy
oraz propozycje niezbędne do opracowania projektu załoŜeń
(art. 19 ust. 4)

Art. 7 ust 4 i ust 5
Przedsiębiorstwa energetyczne (…) są zobowiązane
zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy
sieci, w tym na potrzeby przyłączeń podmiotów
ubiegających się o przyłączenie na warunkach określonych

Projekt „ZałoŜeń…” przyjęty
przez Wójta, Burmistrza,
Prezydenta (art. 19 ust. 1)

Procedura SOOS
(ustawa o udostępnianiu…
Dział IV)

• przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy lub

WyłoŜenie do
publicznego
wglądu
(art. 19 ust. 6)

Plan Rozwoju Przedsiębiorstwa Energetycznego –
na min. 3 lata; Operator Systemu Elektroenergetycznego – na min. 3 lata (art. 16 ust. 2)

Prezes URE
(art. 16 ust. 6)
Uzgadnia w zakresie przedsiębiorstw elektroenergetycznych i

Zarząd Województwa
opiniowanie
(art. 23 ust. 3 i 4)

Zgodnie z ustawą
plan rozwoju
podlega aktualizacji co 3 lata

Rada
Gminy
Zgodnie z ustawą
aktualizacja
co 3 lata

„ZałoŜenia do planu…”
(art. 19 ust. 8)

„Plan Rozwoju Przedsiębiorstwa Energetycznego”

Plan zaopatrzenia

Realizacja inwestycji

Wójt, Burmistrz,
Prezydent bada czy
Plany Rozwojowe
Przedsiębiorstw
zapewniają
realizację „ZałoŜeń…”

TAK

Realizacja inwestycji ujętych w Planach Rozwoju
Działania ujęte w uzgodnionym Planie rozwoju stanowią
podstawę do ujęcia ich kosztów w taryfie przedsiębiorstwa

NIE
Wójt, Burmistrz, Prezydent opracowuje i przyjmuje
projekt „Planu zaopatrzenia…”
(art. 20 ust. 1)

Procedura SOOS
(ustawa o udostępnianiu… Dział IV)

Rada Gminy
uchwała

Realizacja inwestycji ujętych w Planie Zaopatrzenia
Inwestycje i działania ujęte w Planie zaopatrzenia stanowią
podstawę do ujęcia ich kosztów w budŜecie Gminy

Samorząd Województwa
(art. 17) bada zgodność z
polityką energetyczną państwa

„Plan zaopatrzenia…”
(art. 20 ust. 4)

Źródło: Opracowanie własne
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Opracowany „Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla gminy Świdnica” spełnia funkcję podstawowego dokumentu lokalnego
planowania energetycznego i zgodnie z art. 18 ustawy Prawo energetyczne stanowi
załoŜenia do planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe na obszarze gminy oraz podstawę planowania i organizacji działań mających na
celu racjonalizację zuŜycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zuŜycie energii
na obszarze gminy.
Merytorycznie opracowany „Projekt załoŜeń…” spełnia wymagania tematyczne ustawy
Prawo energetyczne art. 19 i zawiera:
 ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe,
 propozycje przedsięwzięć racjonalizujących uŜytkowanie ciepła, energii elektrycznej
i paliw gazowych,
 ocenę moŜliwości wykorzystania istniejących nadwyŜek i lokalnych zasobów paliw
i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych
w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu
z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego,
 propozycje moŜliwych do zastosowania środków poprawy efektywności
energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności
energetycznej,
 analizę zakresu współpracy z innymi (sąsiadującymi) gminami.
„Projekt załoŜeń...” sporządzony został w rozbiciu na okresy realizacji (średnioi długoterminowy): do 2019 oraz na lata 2020 do 2030 – okres docelowy.
„Projekt załoŜeń ...” po uchwaleniu będzie spełniać równieŜ funkcję podstawy
merytorycznej dla dalszych etapów planowania, w tym w szczególności dla:
 „Planów rozwoju ...” przedsiębiorstw energetycznych działających i zamierzających
działać na terenie gminy Świdnica w zakresie nowych potrzeb energetycznych oraz
racjonalizacji produkcji i przesyłu, szczególnie ciepła - zgodnie z art.16 ustawy
Prawo energetyczne;
 „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” - zgodnie z art.
20 ustawy Prawo energetyczne, w sytuacji braku realizacji zapisów „ZałoŜeń…”
przez odpowiednie przedsiębiorstwa energetyczne;
 Szeroko rozumianego planowania przestrzennego - w szczególności w zakresie
zabezpieczenia w nośniki energetyczne dla programowanych nowych obiektów
i obszarów rozwoju oraz rezerwowania terenu na konieczne nowe urządzenia
zaopatrzenia energetycznego.
Jako rok bazowy dla bilansowania potrzeb energetycznych stanu istniejącego oraz stanowiący punkt odniesienia dla bilansowania stanu docelowego przyjęto rok 2013. W przypadku braku danych za rok 2013 (np. zestawień GUS itp.) zaistniałe zmiany uwzględniono
wg występującego trendu zmian z ostatnich lat.
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3. Charakterystyka gminy, tempo i skala rozwoju
Gmina Świdnica nie posiada uchwalonych „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe”.
Dokumentami strategicznymi i planistycznymi stanowiącymi podstawę do określenia skali
i tempa rozwoju gminy na potrzeby niniejszego „Projektu załoŜeń…” były:
 Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2010-2020 – uchwała
nr XXXIII/193/13 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 czerwca 2013 r.;
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Świdnica – uchwała nr V/13/2000 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2000 r. ze zm.
(ostatnia zm.: uchwała nr XXXVI/207/13 Rady Gminy Świdnica z dnia 25.09.2013 r.);
 Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świdnica –
uchwała nr XXXV/200/13 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 sierpnia 2013r.

3.1 PołoŜenie geograficzne gminy
Gmina Świdnica jest gminą wiejską połoŜoną w południowej części województwa
lubuskiego, w powiecie zielonogórskim. Wraz z Miastem Zielona Góra oraz gminami:
Czerwieńsk, Sulechów, i Zabór są członkami zielonogórskiego obszaru funkcjonalnego.
Swoim zasięgiem obejmują teren o powierzchni 964 km2 zamieszkiwany przez ponad
185 tyś. osób. Sąsiaduje z gminami powiatu zielonogórskiego: Czerwieńsk, Nowogród
Bobrzański, oraz Miastem Zielona Góra, a takŜe z gminą Dąbie przynaleŜną do powiatu
krośnieńskiego. Siedzibą gminy jest wieś gminna Świdnica. Ponadto na terenie gminy
znajdują się wsie soleckie: Buchałów, Drzonów, Grobowiec, Koźla, Letnica, Lipno, Piaski,
Radomia, Słone, Wilkanowo. Powierzchnia gminy wynosi 160,8 km2.
Rysunek 3-1 Zasięg zielonogórskiego obszaru funkcjonalnego
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3.2 Demografia
Liczba ludności w gminie Świdnica od szeregu lat systematycznie wzrasta w tempie
średnio 1,0% rocznie osiągając w 2013 roku wielkość około 6,3 tys. mieszkańców. Analiza
prognoz GUS-owskich oraz rzeczywistego trendu zmian liczby ludności wskazuje, Ŝe
w 2030 r. gminę zamieszkiwać będzie około 7,4 tys. mieszkańców. Średnia gęstość
zaludnienia w gminie w roku 2013 wynosiła 39 osób/km2 (niewiele ponad 3 krotnie mniej
niŜ średnia krajowa). Na 100 męŜczyzn w gminie przypada 101 kobiet. Najliczniejszą
grupę (ponad 66%) stanowi ludność w wieku produkcyjnym, następnie przedprodukcyjnym
i poprodukcyjnym.

3.3 Zasoby mieszkaniowe
Według Banku Danych Lokalnych GUS na koniec 2013 r. ogółem na terenie gminy
Świdnica znajdowało się około 1,7 tys. budynków mieszkalnych. W gminie znajduje się
około 2 tys. mieszkań.. Przeciętna powierzchnia uŜytkowa przypadająca na mieszkanie to
około 107 m2 i około 33 m2 na osobę. Średnio na mieszkanie przypadają 3 osoby.
Podstawą wyznaczenia przewidywanego przyrostu zabudowy w analizowanych
perspektywach czasowych były dane GUS (z lat 2005-2013), z których wynika, Ŝe na
terenie gminy średniorocznie przybywa około 50 mieszkań w zabudowie jednorodzinnej.
Dla dalszych analiz przyjęto, Ŝe w wariancie zrównowaŜonym rozwój zabudowy
mieszkaniowej odbywać się będzie w tempie oddawania do uŜytku 25 mieszkań
(budynków jednorodzinnych) rocznie, natomiast określona wielkość wg GUS stanowi
wariant maksymalnej intensywności wzrostu zabudowy, tj. wariant optymistyczny.
Prognozowany łączny przyrost zasobów mieszkaniowych (do roku 2030) w wariancie
zrównowaŜonym moŜe wynieść około 400 budynków jednorodzinnych. W wariancie
optymistycznym wielkość ta moŜe wzrosnąć do poziomu 800 mieszkań w perspektywie
docelowej.
NaleŜy liczyć się równieŜ z moŜliwością wystąpienia spowolnienia tempa realizacji zabudowy mieszkaniowej, który oceniono, w wariancie stagnacyjnym, na poziomie 70% ilości
mieszkań oddanych do uŜytku w perspektywie długoterminowej w stosunku do wariantu
zrównowaŜonego.
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4. Stan aktualny zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w gminie Świdnica
Ocena stanu systemów energetycznych wynika z określenia poziomu zapotrzebowania na
nośniki energii dla całej gminy i poszczególnych jednostek bilansowych oraz analiz
dotyczących sposobu pokrycia tego zapotrzebowania z wyszczególnieniem rezerw
i niedoborów wynikających z moŜliwości dostaw na poziomie źródłowym z jednej strony
oraz stanu technicznego elementów systemów energetycznych z drugiej.
Analizy bilansowe przeprowadzono dla:
 zaopatrzenia w ciepło z uwzględnieniem wskazania wielkości zapotrzebowania
przez grupy odbiorców (budownictwo mieszkaniowe, obiekty uŜyteczności
publicznej oraz usługi komercyjne i wytwórczość) oraz sposobu pokrycia tego
zapotrzebowania,
 zapotrzebowania na energię elektryczną;
 zuŜycia gazu ziemnego sieciowego dla poszczególnych grup odbiorców.

4.1 Zapotrzebowanie na ciepło
Przy opracowaniu bilansu cieplnego gminy Świdnica, określającego zapotrzebowanie na
moc i energię cieplną u odbiorców z terenu gminy, wykorzystano następujące dane:
 zuŜycie gazu sieciowego wg informacji przekazanych przez EWE energia sp. z o.o.
Region Zachód oraz PSG Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, Zakład w Zgorzelcu;
 dane o sposobie ogrzewania budynków mieszkalnych wielorodzinnych otrzymanych
od administratorów (ankietyzacja);
 dla odbiorców indywidualnych wielkości zapotrzebowania mocy cieplnej
oszacowano wskaźnikowo wg powierzchni uŜytkowej lub kubatury obiektu oraz
stanu technicznego;
 wartości zapotrzebowania energii dla większych odbiorców określone są według
rzeczywistej wielkości zuŜycia energii podanej przez odbiorcę, natomiast dla
pozostałych odbiorców są wielkościami wyliczonymi w oparciu o zapotrzebowanie
mocy szczytowej i przyjęty czas poboru mocy dla danego charakteru odbioru
(ankietyzacja).
Zapotrzebowanie mocy cieplnej na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody uŜytkowej
w 2013 r. na terenie gminy Świdnica oszacowano na około 23,88 MW, w tym:
 21,27 MW dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego,
 1,20 MW dla potrzeb uŜyteczności publicznej,
 1,41 MW dla potrzeb usług komercyjnych i wytwórczości.
Roczne zuŜycie energii cieplnej uŜytecznej do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody
uŜytkowej wynosi około 138 TJ/rok, w tym w budownictwie mieszkaniowym - 122 TJ/rok;
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PoniŜej przedstawiono procentowy udział sposobu pokrycia zapotrzebowania mocy
cieplnej na terenie gminy, z którego wynika, Ŝe około 66% potrzeb cieplnych pokrywanych
jest z wykorzystaniem węgla jako paliwa.
Wykres 4-1 Sposób pokrycia zapotrzebowania na ciepło odbiorców w gminie Świdnica w 2013 r.
3,4%

5,0%

25,4%

0,0%

Gaz sieciowy
System ciepłowniczy
Ogrzewanie węglowe

66,2%

Inne (olej, en.el.)
OZE + odzysk ciepła

Na terenie gminy Świdnica nie istnieje miejski, lub lokalny system ciepłowniczy.
Zapotrzebowanie odbiorców na ciepło do celów grzewczych oraz przygotowania ciepłej
wody uŜytkowej, pokrywane jest poprzez kotłownie lokalne (zidentyfikowano 24 kotłownie,
które zostały przedstawione w tabeli 2.1 do „Projektu załoŜeń…”) i źródła indywidualne.
RównieŜ obiekty przemysłowe pokrywają swoje zapotrzebowanie na ciepło grzewcze oraz
technologiczne z własnych kotłowni. Jako paliwo wykorzystuje się przede wszystkim
węgiel oraz gaz ziemny.
Na terenie gminy Świdnica nie zidentyfikowano duŜych odnawialnych źródeł ciepła,
produkujących energię cieplną na większą skalę. Wykorzystuje się jedynie lokalne
kotłownie biomasowe naleŜące do Nadleśnictwa Zielona Góra oraz Nadleśnictwa
Krzystkowice (łącznie 4 kotłowni), w których ciepło produkowane jest na potrzeby
ogrzewania oraz c.w.u. Ponadto w dworze w Letnicy oraz w sali wiejskiej w miejscowości
Radomia wykorzystuje się do ogrzewania kominki na drewno. Poza tym instalacje
kolektorów słonecznych oraz kotły na biomasę wykorzystywane są jako źródło ciepła
głównie w budownictwie jednorodzinnym.
Na poniŜszym rysunku przedstawiono roczne zuŜycie paliw w poszczególnych
jednostkach bilansowych gminy. Z przeprowadzonych analiz wynika, Ŝe do ogrzewania
pomieszczeń na omawianym terenie najczęściej wykorzystuje się węgiel, głównie
w jednostkach bilansowych o największej gęstości cieplnej.
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Rysunek 4-1 Roczne zuŜycie paliw w poszczególnych jednostkach bilansowych gminy Świdnica
w 2013 r.

Źródło: Wykonana inwentaryzacja oraz informacje otrzymane od przedsiębiorstw
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4.2 Zapotrzebowanie na gaz ziemny
Ocena stanu aktualnego zapotrzebowania na gaz ziemny wykonana została w oparciu
o informacje i uzgodnienia uzyskane od następujących przedsiębiorstw:
 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu
 PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. – Region Dolnośląski – Zielonogórski Obszar
SprzedaŜy w Zgorzelcu,
 EWE energia sp. z o.o.
Roczne zuŜycie gazu ziemnego ogółem w gminie wynosi około 611 tys. m3, w tym około
534 tys. m3 przez gospodarstwa domowe.
Udział gazu ziemnego w pokryciu zapotrzebowania na ciepło uŜytkowe ogółem wynosi
około 6 MW (25%), w tym: w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej to około 4,38 MW;
Na terenie gminy Świdnica funkcjonują 2 systemy zaopatrzenia odbiorców w gaz ziemny:
 system gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw, eksploatowany przez PSG sp.
z o.o. Oddział we Wrocławiu, który rozprowadza paliwo gazowe na terenie
miejscowości Wilkanowo;
 system gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, eksploatowany przez
EWE energia sp. z o.o., rozprowadzający paliwo gazowe na terenie Świdnicy.
Doprowadzany jest łącznie do około 23% istniejących na terenie gminy gospodarstw
domowych i 30 podmiotów gospodarczych (przemysłowych, handlu i usług oraz pozostałych).
Przebieg sieci gazowniczych na obszarze gminy został przedstawiony na poniŜszej mapie.
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Rysunek 4-2 Mapa systemu gazowniczego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie otrzymanych informacji od przedsiębiorstw gazowniczych

Sieć gazociągów dystrybucyjnych na terenie gminy Świdnica, wg oceny PSG posiada
rezerwy przepustowości w granicach 15÷40%, a istniejąca SRP II st. w okresie zimowym
jest obciąŜona średnio na poziomie 95%. Natomiast system dosyłu gazu ziemnego
wysokometanowego do obszaru gminy wg opinii operatora EWE energia sp. z o.o.
posiada równieŜ rezerwy przepustowości głównych magistrali i stacji I st. kształtujące się
aktualnie na poziomie ponad 50% i jest w stanie zaspokoić przyszłościowe
zapotrzebowanie na gaz sieciowy odbiorców zlokalizowanych na analizowanym obszarze
funkcjonalnym.

4.3 Zapotrzebowanie na energię elektryczną
Ocena stanu aktualnego zapotrzebowania na energię elektryczną wykonana została
w oparciu o informacje i uzgodnienia uzyskane od następujących przedsiębiorstw:
 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,
 ENEA Operator Sp. z o. o.,
 ENEA S.A.
Roczne zuŜycie energii elektrycznej ogółem na terenie omawianej gminy wynosi około
13 GWh (dane z 2011 r.), w tym odbiorcy zasilani z poziomu nN, reprezentujący
gospodarstwa domowe stanowią około 72%.
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Na terenie gminy Świdnica działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej
prowadzi ENEA Operator Sp. z o. o.
Przebieg sieci elektroenergetycznych na obszarze gminy został przedstawiony na
poniŜszej mapie.
Rysunek 4-3 Mapa systemu elektroenergetycznego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie otrzymanych informacji od przedsiębiorstw elektroenergetycznych

Odbiorcy energii elektrycznej na omawianym terenie zasilani są ze stacji
transformatorowej (WN/SN) 110/15 kV GPZ Krośnieńska zlokalizowanej w miejscowości
Zielona Góra. Ze stacji transformatorowych WN/SN energia elektryczna rozprowadzana
jest za pomocą linii dystrybucyjnych SN, zasilających transformatorowe stacje SN/nN.
Odbiorcy energii elektrycznej, przyłączeni do sieci niskiego napięcia (nN-0,4 kV), są
zasilani z linii wyprowadzonych ze stacji transformatorowych (SN/nN) 15/0,4 kV, będących
własnością operatora systemu dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o. lub
bezpośrednio z abonenckich stacji transformatorowych 15/0,4 kV, będących własnością
odbiorców. System elektroenergetyczny bilansuje potrzeby istniejącego zapotrzebowania
w dostatecznym stopniu, wymaga wzmocnienia dla perspektywy rozwoju najbliŜszych
pięciu lat sieci SN.
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4.4 Obowiązujące taryfy opłat za ciepło, energie elektryczną i gaz
Analiza cen energii przyjęta w niniejszym rozdziale obejmuje taryfy obowiązujące na dzień
1 sierpnia 2014 roku.
Cena ciepła
Na obszarze gminy Świdnica nie jest prowadzona koncesjonowana działalność
gospodarcza w zakresie wytwarzania, dystrybucji i obrotu ciepłem. Potrzeby cieplne na
pokrywane są na bazie rozwiązań indywidualnych (kotłownie indywidualne, piece
ceramiczne, ogrzewania etaŜowe, itp.) oraz rozwiązań systemowych o charakterze
lokalnym.
Dla zobrazowania wysokości kosztów ponoszonych przez odbiorców ciepła w tabeli
poniŜej przedstawiono porównanie kosztów energii cieplnej pozyskiwanej z paliw
dostępnych na rynku w układzie zł za jednostkę energii [zł/GJ] dla poniŜej przyjętych
załoŜeń:
 koszty biomasy są wyliczone na podstawie średnich kosztów jej pozyskania
i składowania;
 koszt gazu ziemnego wyliczono na podstawie aktualnych taryf: EWE Energia Sp.
z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu z dnia 30 maja 2014 r. oraz PSG Sp. z o.o.
i PGNiG S.A. z czerwca 2014 r. Taryfy określą ceny gazu oraz stawki opłat za
usługi przesyłowe, przy załoŜeniu, Ŝe obiekt zuŜywa rocznie około 100 GJ energii
cieplnej (odpowiednio wg grupy taryfowej G-1 i Lw-3.6);
 koszt ogrzewania energią elektryczną wyliczono dla domu jednorodzinnego
o powierzchni 120 m2 na podstawie aktualnych taryf ENEA S.A. oraz ENEA
Operator Sp. z o.o. z dnia 17 grudnia 2013 r., przy załoŜeniu korzystania z taryfy
G-12, zuŜycia rocznego na poziomie 9 600 kWh oraz 70% wykorzystywania energii
w nocy i 30% w dzień;
 koszty zostały podane w kwotach brutto.
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Tabela 4-1 Porównanie kosztów brutto energii cieplnej z róŜnych paliw (z uwzględnieniem sprawności urządzeń przetwarzających)
Cena paliwa
Wartość opałowa
Sprawność
Koszt ciepła
Nośnik
energii
zł/Mg
GJ/Mg
%
zł/GJ
węgiel groszek I/II

648,00

27,0

80%

29,98

węgiel orzech I/II

703,00

28,0

75%

33,47

węgiel kostka I/II

767,00

29,0

75%

35,26

odpady drzewne

470,00

12,0

80%

48,96

brykiet opałowy drzewny

845,00

19,5

75%

57,78

olej opałowy cięŜki C3

39,0

85%

72,82

27,0***

85%

73,05

35,5***

85%

93,44

olej opałowy lekki

2 414,00
1,6765*
(0,1840**)
2,8194*
(0,2570**)
3 474,00

43,0

85%

95,05

energia elektryczna (G-12)

0,40**

-

-

110,98

4 808,00

46,0

90%

116,13

gaz ziemny (Lw-3.6 PSG)
gaz ziemny (G-1 EWE Energia)

gaz płynny
Źródło: Opracowanie własne
* - [zł/Nm³],
** - [zł/kWh]
*** - [MJ/Nm³],

Koszt gazu
Koszt gazu według obowiązujących taryf wynosi:
 około 1,68 zł/m3 – dla odbiorców PSG Sp. z o.o. wykorzystujących gaz zaazotowany na potrzeby ogrzewania , wg grupy taryfowej Lw-3-6,
 około 2,82 zł/m3 - dla odbiorców EWE Energia Sp. z o.o. wykorzystujących gaz
ziemny wysokometanowy na potrzeby ogrzewania, wg grupy taryfowej G-1.
Koszt energii elektrycznej
Jednostkowy koszt zakupu energii elektrycznej oferowany przez ENEA operator Sp. z o.o.
oraz ENEA S.A. w grupie taryfowej G11 jest na niskim poziomie w porównaniu
z przedsiębiorstwami energetycznymi działającymi w kraju i w zaleŜności od rocznego
zapotrzebowania wynosi: na poziomie 500 kWh - 76 gr/kWh brutto, natomiast na poziomie
2 000 kWh – 59 gr/kWh brutto.
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5. Ocena przewidywanych zmian zapotrzebowania na nośniki
energii do 2030 roku
5.1 Potrzeby energetyczne dla nowych obszarów rozwoju
Sporządzanie długoterminowych prognoz zapotrzebowania energii odgrywa waŜną rolę
w planowaniu budowy przyszłych jednostek wytwórczych oraz rozwoju sieci dystrybucyjnej
i przesyłowej.
Przy określaniu wielkości przyszłych potrzeb energetycznych wykorzystany został model
odbiorcy końcowego w połączeniu z metodą scenariuszową rozpatrującą warunki
zrównowaŜonego, stagnacyjnego i optymistycznego rozwoju zdefiniowane jako:
 wariant zrównowaŜony – utrzymanie średniego tempa rozwoju zabudowy mieszkaniowej na realnym poziomie 25 mieszkań (budynków jednorodzinnych) oddawanych
rocznie do uŜytku, tj 400 mieszkań w okresie docelowym oraz przyjęcie tempa przyrostu zabudowy strefy usług i wytwórczości średnio w skali miasta na poziomie 30%
sumy przewidywanego maksymalnego rozwoju w wytypowanych obszarach.
 wariant optymistyczny – oddanie w okresie docelowym 800 mieszkań oraz przyśpieszenie tempa rozwoju strefy usług i przemysłu o 30% w stosunku do przyjętego
jak dla wariantu zrównowaŜonego;
 wariant stagnacyjny - przyjęto, Ŝe w stosunku do wariantu zrównowaŜonego rozwój
zarówno zabudowy mieszkaniowej, jak i usługowej i wytwórczej będzie na poziomie
70%.
Sumaryczne wielkości potrzeb energetycznych nowych odbiorców w skali całej gminy,
z wyszczególnieniem głównych grup odbiorców przedstawiono w poniŜszej tabeli dla
prognozy średnio- i długoterminowej, tj. dla przedziału czasowego do 2019 r. i do 2030 r.
Tabela 5-1 Zestawienie zbiorcze potrzeb energetycznych nowych odbiorców dla perspektywy średnio- i długoterminowej tj. do roku 2030 dla wariantu zrównowaŜonego
Zapotrzebowanie
Zapotrzebowanie na
Zapotrzebowanie na
ciepła
gaz ziemny
energię elektryczną
Okres rozwoju
3
[MW]
[m /h]
[kW]
Grupy E

Grupy Lw

dla nowych zasobów budownictwa mieszkaniowego
Do 2019

1,46

60

6

2 720

2020 - 2030

2,26

103

8

5 844

Sumarycznie do 2030

3,72

163

14

8 564

dla obszarów rozwoju strefy usług i aktywizacji gospodarczej*
Do 2019

0,61

27,0

0

680

2020 - 2030

1,19

51,4

10

1 520

Sumarycznie do 2030
1,80
78,4
10
2 300
* Liczone dla całej gminy z uwzględnieniem stopnia wykorzystania 30% obszarów wytypowanych do zagospodarowania
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5.2 Bilans przyszłościowy zapotrzebowania na ciepło
Pełny przyszłościowy bilans zapotrzebowania na ciepło oprócz przyrostów wynikających
z rozbudowy uwzględnia równieŜ zmiany wynikające z działań prowadzonych na
zabudowie istniejącej, w tym działań termomodernizacyjnych.
Skalę zmiany zapotrzebowania na ciepło dla przyjętych wariantów rozwoju
zrównowaŜonego, optymistycznego i stagnacyjnego obrazuje poniŜszy wykres.
Wykres 5-1 Prognoza zmian zapotrzebowania na ciepło dla gminy Świdnica

Sumarycznie w wariancie zrównowaŜonym szacuje się, Ŝe do roku 2030 moŜe nastąpić
wzrost zapotrzebowania mocy cieplnej o ponad 16% w stosunku do stanu obecnego i docelowo osiągnie ona wielkość około 28 MW. Szacuje się, Ŝe w perspektywie średniookresowej, tj. do roku 2019, nastąpi przyrost zapotrzebowania w stosunku do stanu obecnego
o około 6%, przy czym decydujący wpływ na przyszły poziom zapotrzebowania mocy będzie miał rozwój budownictwa mieszkaniowego.
W wariancie optymistycznym załoŜono, Ŝe znaczące zwiększenie intensywności realizacji
inwestycji w zakresie budowy nowych obiektów, zarówno w sferze zabudowy mieszkaniowej, jak i szeroko rozumianej sferze usług i wytwórczości, natomiast tempo działań zmierzających do obniŜenia potrzeb energetycznych obiektów załoŜono na tym samym poziomie jak w wariancie zrównowaŜonym.
Efektem ww. skomasowanych działań będzie, w perspektywie do 2019 roku wzrost zapotrzebowania o około 13% w stosunku do stanu wyjściowego i około 34% wzrost zapotrzebowania w okresie docelowym, tj. do wartości około 32,0 MW.
Sumarycznie w wariancie stagnacyjnym szacuje się, Ŝe w analizowanym okresie wielkość
zapotrzebowania na ciepło będzie wzrastać, ale w tempie blisko dwukrotnie wolniejszym
niŜ dla wariantu zrównowaŜonego. MoŜna przyjąć, Ŝe w pierwszym okresie pozostanie na
prawie nie zmienionym poziomie. Trzyprocentowy wzrost mieści się w granicach dopuszczalnego błędu prognozowania.
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Obecne, wg wykonanych szacunków, zapotrzebowanie mocy cieplnej pokrywane przez
ogrzewanie z wykorzystaniem węgla jako paliwa, w poszczególnych grupach odbiorców,
kształtuje się dla budownictwa mieszkaniowego na poziomie 15,2 MW, natomiast dla
usług komercyjnych i wytwórczości wynosi 0,65 MW.
Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe wśród zidentyfikowanych rozwiązań wykorzystujących
ogrzewanie węglowe, szczególnie w zabudowie indywidualnej jednorodzinnej, część
stanowią juŜ rozwiązania węglowe niskoemisyjne, moŜna przyjąć, Ŝe potencjalna wielkość
mocy cieplnej, która podlegać będzie zastąpieniu na rzecz paliw niskoemisyjnych, źródeł
energii odnawialnej, energii elektrycznej itp. w związku z likwidacją przestarzałych
ogrzewań węglowych, będzie nie większa niŜ 70% powyŜej podanej wartości, to jest około
11 MW.

5.3 Prognoza zmian zapotrzebowania na gaz ziemny – poziom źródłowy
W poniŜszej tabeli przedstawiono zapotrzebowanie szczytowe gazu sieciowego, a takŜe
oszacowanie poziomów zapotrzebowania rocznego na gaz ziemny.
Tabela 5-2 Przyrost zapotrzebowania gazu sieciowego EWE energia dla nowych odbiorców
Wzrost
zapotrzebowania

Rozwój minimalny
do 2019

2020-2030

Rozwój maksymalny
Łącznie
do 2030

do 2019

2020-2030

łącznie
do 2030

Dla systemu gazowniczego EWE Energia Sp. z o.o.
3

Szczytowego [m /h]
3

Rocznego [tys. m ]

37,9

67,1

105,0

93,4

162,0

255,4

60,6

107,4

168,0

149,4

259,2

408,6

Dla systemu gazowniczego PSG Sp. z o.o.
3

Szczytowego [m /h]
3

Rocznego [tys. m ]

18,5

32,5

51,0

59,0

99,6

158,6

29,6

52,0

81,5

94,4

159,4

253,8

Łącznie do 2030 r. prognozowany wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny wahać się będzie dla poszczególnych systemów odpowiednio w granicach:
 dla systemu EWE Energia przyrost zapotrzebowania szczytowego 105 ÷ 255 m3/h
przy wzroście rocznego zapotrzebowania szacowanym na poziomie 168 ÷ 400 tys. m3,
 dla systemu PSG przyrost zapotrzebowania szczytowego 51 ÷ 158 m3/h przy wzroście rocznego zapotrzebowania szacowanym na poziomie 81 ÷ 254 tys. m3,

5.4 Prognoza zmian zapotrzebowania na energię elektryczną
Ocenia się, Ŝe przyrost zapotrzebowania mocy szczytowej wynikający z potrzeb nowych
odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy Świdnica wyniesie dla zabudowy
mieszkaniowej do roku 2019 około 0,2 MW oraz kolejne 0,45 MW do roku 2030, natomiast
dla pokrycia zapotrzebowania strefy usług i wytwórczości szacowany będzie na poziomie
0,2 MW do roku 2019 i 0,46 MW w latach 2020 – 2030.
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5.5 Ocena moŜliwości oraz sposoby pokrycia zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Rozwój systemów energetycznych ukierunkowany na pokrycie zapotrzebowania na
energię na nowych terenach rozwoju powinien charakteryzować się zasadnością
ekonomiczną działań inwestycyjnych i minimalizacją przyszłych kosztów eksploatacyjnych
z uwzględnieniem wpływu na środowisko.
Wielkości zapotrzebowania mogą zostać pokryte na bazie istniejących systemów
zaopatrujących gminę w energię, przy załoŜeniu ich sukcesywnej modernizacji
i rozbudowy. Decyzje co do sposobu zaopatrzenia w ciepło winny być podejmowane
w sytuacji sprecyzowanego sposobu zainwestowania terenów. Poprzedzić je powinna
analiza ekonomiczna aktualnych kosztów budowy i eksploatacji poszczególnych instalacji,
analiza kierunków rozwoju rynku nośników energii oraz sugestie ze strony przyszłych
odbiorców. KaŜdorazowo naleŜy równieŜ rozpatrzyć, tam gdzie jest to zasadne,
wprowadzenie mikrokogeneracji i rozwiązań wykorzystujących OZE ze szczególnym
zwróceniem uwagi na nowe obiekty uŜyteczności publicznej.
Sposób pokrycia potrzeb cieplnych gminy
W przyszłości zaopatrzenie terenu gminy Świdnica w ciepło oparte będzie w głównej
mierze o rozwiązania indywidualne bazujące na wykorzystaniu paliw pozwalających na
ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, tj. takich jak: gaz ziemny – na terenach
zgazyfikowanych, olej opałowy, gaz płynny i inne paliwa ekologiczne oraz o węgiel
kamienny spalany w źródłach o nowej technologii niskoemisyjnej. W mniejszym stopniu na
cele grzewcze moŜe być wykorzystana równieŜ energia elektryczna dostarczana
z systemu elektroenergetycznego.
Mając na uwadze ocenę stanu istniejącego systemu zaopatrzenia gminy w ciepło naleŜy
stwierdzić, Ŝe gmina powinna przede wszystkim:
 w przypadku nowego budownictwa – akceptować w procesie poprzedzającym
budowę tylko niskoemisyjne źródła ciepła, tj. wykorzystanie gazu sieciowego (na
obszarach, gdzie jest to moŜliwe), gazu płynnego, oleju opałowego, dobrej jakości
węgla spalanego w nowoczesnych wysokosprawnych kotłach, wykorzystanie OZE
(w tym jako wspomaganie rozwiązań tradycyjnych) oraz ogrzewanie elektryczne;
 zachęcać mieszkańców do zmiany obecnego, często przestarzałego ogrzewania
z wykorzystaniem węgla spalanego w sposób „tradycyjny” na wykorzystanie
nośników energii, które nie powodują pogorszenia stanu środowiska;
 w niektórych sytuacjach naleŜy korzystać z uprawnień zapisanych w art. 363
Ustawy POŚ, wymuszając na właścicielu obiektu zmianę sposobu ogrzewania.
Lokalizacja potencjalnych obszarów rozwoju gminy Świdnica, jak równieŜ przewidywane
tempo zagospodarowywania wytypowanych obszarów i preferencje potencjalnych
inwestorów wskazują na to, Ŝe wiodącą rolę w rozwoju gminy wiedzie sołectwo Świdnica,
zarówno w sferze budownictwa mieszkaniowego, jak i strefy usług. Ponadto bardziej
intensywny rozwój zabudowy mieszkaniowej zlokalizowany będzie w sołectwach Radomia
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i Słone, natomiast oczekiwać moŜna rozwoju strefy usług, w tym w szeroko rozumianej
dziedzinie usług turystycznych, przede wszystkim, w sołectwie Letnica i sportoworekreacyjnych w Świdnicy, Letnicy oraz Grabowcu.
W związku z powyŜszym przewiduje się dalszą rozbudowę systemu gazowniczego na
terenie sołectw Świdnica i Wilkanowo, a w następnej kolejności celowym byłoby
wprowadzenie gazu ziemnego na teren sołectwa Słone, dla którego istnieje potencjalna
moŜliwość wprowadzenia gazu ziemnego zarówno od strony Wilkanowa, jak i Świdnicy
poprzez rozbudowę istniejącej sieci średniego ciśnienia gazu zaazotowanego
(Wilkanowo) lub gazu wysokometanowego (Świdnica).
Dodatkowo podstawę do przeprowadzenia analizy moŜliwości zaopatrzenia w gaz
sieciowy wysokometanowy daje przebiegający praktycznie przez teren całej gminy
gazociąg wysokiego ciśnienia naleŜący do EWE Energia. Dla skoncentrowanych
obszarów zabudowy szeregu sołectw odległość do ww. gazociągu jest rzędu 2 – 2,5 km,
co stanowi uzasadnienie podjęcia przedmiotowych analiz.
Wymagane
działania
w
systemie
gazowniczym
dotyczące
uzbrojenia
energetycznego
Rozbudowa systemu gazowniczego dla zaspokojenia potrzeb odbiorców na terenie gminy
Świdnica winna obejmować rozbudowę istniejącej sieci systemu gazowniczego zgodnie
z realizowanymi przez EWE Energia planami rozwoju, z ukierunkowaniem na przyłączanie
odbiorców indywidualnych wykorzystujących gaz jako paliwo dla pokrycia kompleksowych
potrzeb grzewczych (co + cwu) oraz odbiorców strefy aktywizacji gospodarczej w obrębie
sołectwa Świdnica oraz przez PSG dla sołectwa Wilkanowo.
Wstępne wyniki analizy wskazują, Ŝe jedynie dla sołectwa Słone rozwaŜane moŜe być doprowadzenie sieci systemu gazowniczego i to w warunkach, kiedy co najmniej połowa
właścicieli zasobów zabudowy zainteresowana będzie moŜliwością skorzystania z gazu
sieciowego jako nośnika energii dla pokrycia potrzeb grzewczych.
Wymagane działania w systemie elektroenergetycznym dotyczące uzbrojenia
energetycznego
Ze względu na prognozowany rozwój zabudowy mieszkaniowej oraz przemysłowej
i usługowej, rozbudowy będą wymagać sieci SN 15 kV, stacje transformatorowe SN/nN
oraz sieć nN. ZałoŜenia do określenia koniecznego zakresu inwestycji będą stanowić:
wielkość zapotrzebowania na poziomie średnich napięć, wg poboru mocy dla warunków
maksymalnego jej wykorzystania u odbiorców z zastosowaniem współczynników
jednoczesności oraz tempo postępu technicznego w zakresie wysokosprawnych źródeł
światła, zgodnie z którym przyjęto, Ŝe w miarę postępującej modernizacji istniejących
systemów oświetleniowych przyrost potrzeb w zakresie oświetlenia ulic zostanie
zaspokojony przy niezmienionym zapotrzebowaniu energetycznym.
Terminy realizacji niezbędnych inwestycji winny być dostosowane do zmieniających się
potrzeb odbiorców. Lokalny OSD przewiduje w planach rozwoju w zakresie zaspokojenia
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obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną, dla nowych odbiorców,
budowę nowych linii SN, stacji transformatorowych SN/nN oraz linii zasilających nN wraz
ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenach gminy Świdnica, dla których gmina
posiada opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub wydane
decyzje o warunkach zabudowy, pod warunkiem uzgodnienia ich z operatorem systemu
dystrybucyjnego. Natomiast warunkiem podjęcia realizacji właściwych zadań
inwestycyjnych będzie zawarcie umów o przyłączenie do sieci oraz wydzielenie i niwelacja
do rzędnych docelowych terenów przeznaczonych pod zabudowę niezbędnych urządzeń
elektroenergetycznych. W wyniku uchwały Rady Gminy zatwierdzającej ww. załoŜenia
winno być skierowane problemu uzupełnień systemu elektroenergetycznego do
przedsiębiorstwa – operatora systemu gminy.
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6. Analiza przedsięwzięć racjonalizujących wytwarzanie, przesył i uŜytkowanie ciepła, energii elektrycznej oraz paliw gazowych
Przedsięwzięcia racjonalizujące uŜytkowanie nośników energii na obszarze gminy mają
szczególnie na celu:
 ograniczenie zuŜycia energii pierwotnej wydatkowanej na zapewnienie komfortu
funkcjonowania gminy i jego mieszkańców;
 dąŜenie do jak najmniejszych opłat dla odbiorców energii przy jednoczesnym spełnieniu warunku samofinansowania się sektora paliwowo-energetycznego;
 minimalizację szkodliwych dla środowiska skutków funkcjonowania na obszarze
gminy sektora paliwowo-energetycznego;
 wzmocnienie bezpieczeństwa i pewności zasilania w zakresie dostaw ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych.

6.1 Racjonalizacja uŜytkowania ciepła u odbiorcy
Większość budynków mieszkalnych w gminie Świdnica ogrzewana jest za pomocą
kotłowni indywidualnych z wykorzystaniem węgla lub gazu ziemnego lub proekologicznych
ogrzewań węglowych. W dalszym etapie racjonalizacji zuŜycia nośników energii
niezbędnym jest zintensyfikowanie działań termomodernizacyjnych w budownictwie
mieszkaniowym oraz przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych w obiektach, które
wykorzystują ogrzewanie indywidualne. Działania te skoordynowane ze zmianą sposobu
zaopatrzenia w ciepło, pozwolą na uzyskanie znacznych oszczędności oraz poprawę
efektywności zuŜycia energii w tych obiektach.
Wzorem dla podejmowanych działań powinna być gmina, która poprzez wymianę
systemów grzewczych i termomodernizację własnych budynków daje dobry przykład
mieszkańcom oraz wspiera postawy obywateli poprzez system zachęt finansowych.
Najczęściej realizowanymi działaniami ze strony gminy polegającymi na wsparciu
odbiorców indywidualnych w celu modernizacji źródeł ciepła są:
 programy ograniczenia „niskiej emisji” finansowane ze środków pomocowych krajowych i zagranicznych (np. PONE z WFOŚiGW, KAWKA z WFOŚiGW),
 obszarowe plany ograniczenia „niskiej emisji” ze wsparciem ze środków pomocowych krajowych i zagranicznych, połączone z programową rewitalizacją zabudowy
wybranych obszarów.
Działania te powinny być kaŜdorazowo przeanalizowane w kontekście proponowanych
odbiorcom rozwiązań technicznych i ekonomicznych.
Zlokalizowane na terenie gminy obiekty uŜyteczności publicznej charakteryzują się
szerokim zakresem róŜnorodności. Przy tego typu budynkach naleŜy przeprowadzić
indywidualne audyty energetyczne, które uwzględnią indywidualne zapotrzebowanie
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cieplne dla danego typu obiektu oraz moŜliwości ich realizacji z punktu widzenia
architektury.
W poniŜszej tabeli przedstawiono obiekty uŜyteczności publicznej zlokalizowane na
terenie gminy, dla których wykonano w 2012 r. audyty energetyczne celem określenia
optymalnego zakresu termomodernizacji wymaganej do przeprowadzenia. Kolorem
oznaczono obiekty dla których planowane jest przeprowadzenie działań
termomodernizacyjnych w 2014 r. Pozostałe obiekty objęte zostaną termomodernizacją
w kolejnych latach.
Ponadto w kolumnie „Planowany zakres termomodernizacji” czcionką pochyłą
z podkreśleniem zaznaczono zakres robót objęty projektem LRPO 2007-2013, pt.
”Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych gminy Świdnica w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego”. Ww. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu III,
Działania 3.2 LRPO pt. ”Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz
rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Realizacja części inwestycyjnej
projektu zakończyła się w październiku 2014 roku.
Tabela 6-1 Planowany zakres termomodernizacji w obiektach uŜyteczności publicznej
Lp.

Nazwa obiektu

1

Sala wiejska

2

Sala wiejska

3

Sala wiejska

4

Budynek usługowomieszkalny OSP

5

Sala wiejska

6

Szkoła Podstawowa

7

Sala wiejska

8

Sala wiejska

9

Sala wiejska

10

Sala wiejska

Adres

Planowany zakres termomodernizacji

- docieplenie ścian zewnętrznych
Buchałów 38
- docieplenie stropu
- wymianę drzwi wejściowych
- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
Drzonów 9, Świdnica - docieplenie ściany graniczącej z przestrzenią nieogrzewaną
Grabowiec 32,
- docieplenie ścian zewnętrznych
Świdnica
- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
- docieplenie ścian zewnętrznych
Koźla 100, Świdnica - docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
- wymiana bram wjazdowych
- docieplenie ścian zewnętrznych
Koźla 99, Świdnica
- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
- wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych
- docieplenie ścian zewnętrznych
- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
- montaŜ zaworów termostatycznych, wymiana starych
grzejników Ŝeliwnych
- wymiana części starych opraw oświetleniowych na nowe
Koźla 117, Świdnica energooszczędne oprawy świetlówkowe ze statecznikami
elektronicznymi
- system monitorowania zuŜycia energii opierający się na
wykorzystaniu elektroniki (liczniki ciepła, wody i energii
elektrycznej)
- regeneracja i regulacja instalacji co, cwu.
- docieplenie ścian zewnętrznych
Letnica 10, Świdnica - docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
- wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych
- docieplenie ścian zewnętrznych
- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
Lipno 34, Świdnica
- wymiana okien drewnianych
- wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych
- docieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych na nieogrzewanym poddaszu
Piaski 12, Świdnica
- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
- wymiana drzwi drewnianych
- docieplenie ścian zewnętrznych
ul. Słoneczna 44,
- docieplenie dachu Sali
Słone
- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem na
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Nazwa obiektu

Adres

11

Szkoła Podstawowa

ul. Szkolna 1, Słone

12

Budynek biurowoadministracyjny

ul. Długa 25,
Świdnica

13

Szkoła Podstawowa
Oddział Przedszkolny

ul. Długa 30,
Świdnica

14

Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Długa 85,
Świdnica

15

Szkoła Podstawowa

ul. Ogrodowa 36,
Świdnica

16

Gminny Ośrodek
Kultury

ul. Ogrodowa 37,
Świdnica

17

Sala wiejska

Wilkanowo ul.
Szkolna 3, Świdnica
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Planowany zakres termomodernizacji
zapleczu
- wymiana drzwi zewnętrznych
- docieplenie ścian zewnętrznych
- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
- wymiana okien drewnianych wymiana drzwi piwnicy
- montaŜ systemu ogniw fotowoltaicznych
- montaŜ zaworów termostatycznych, wymiana starych
grzejników Ŝeliwnych
- wymiana części starych opraw oświetleniowych na nowe
energooszczędne oprawy świetlówkowe ze statecznikami
elektronicznymi
- system monitorowania zuŜycia energii opierający się na
wykorzystaniu elektroniki (liczniki ciepła, wody i energii
elektrycznej)
- regeneracja i regulacja instalacji co, cwu.
- docieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych
- docieplenie stropodachu
- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
- wymiana części starych opraw oświetleniowych na nowe
energooszczędne oprawy świetlówkowe ze statecznikami
elektronicznymi
- system monitorowania zuŜycia energii opierający się na
wykorzystaniu elektroniki (liczniki ciepła, wody i energii
elektrycznej)
- docieplenie ścian zewnętrznych
- docieplenie stropu zewnętrznego
- wymiana drzwi i okien
- docieplenie ścian zewnętrznych
- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
- wymiana okien drewnianych
- wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych
- docieplenie ścian zewnętrznych
- docieplenie stropodachu, dachu i stropu pod nieogrzewanym poddaszem
- wymiana drzwi metalowych
- montaŜ systemu ogniw fotowoltaicznych
- montaŜ zaworów termostatycznych, wymiana starych
grzejników Ŝeliwnych
- wymiana części starych opraw oświetleniowych na nowe
energooszczędne oprawy świetlówkowe ze statecznikami
elektronicznymi
- system monitorowania zuŜycia energii opierający się na
wykorzystaniu elektroniki (liczniki ciepła, wody i energii
elektrycznej)
- regeneracja i regulacja instalacji co, cwu.
- docieplenie ścian zewnętrznych
- docieplenie dachu w pomieszczeniach piętra
- wymiana okien drewnianych i drzwi wejściowych
- montaŜ instalacji zasilanej z kotła c.o. oraz montaŜ kolektorów słonecznych
- docieplenie ścian zewnętrznych
- docieplenie stropodachu

Przeprowadzenie termomodernizacji planowane na 2014 r.
Źródło: Urząd Gminy Świdnica – „Zakres prac termomodernizacyjnych” oraz audyty energetyczne
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6.2 Racjonalizacja uŜytkowania paliw gazowych
NajwaŜniejsze kierunki zmian zapotrzebowania gazu będą polegały na kontynuacji:
 działań racjonalizujących zuŜycie gazu na cele ogrzewania u istniejących odbiorców
(zarówno po stronie samego wytwarzania ciepła jak i ogrzewania);
 przechodzenia odbiorców korzystających z innych rodzajów ogrzewania na ogrzewanie gazowe - będzie się ono odbywać stopniowo i ze względu na rozproszony
charakter tego procesu, nie zostanie w pełni zrealizowany;
 przyłączania odbiorców nowo wybudowanych.

6.3 Racjonalizacja uŜytkowania energii elektrycznej
Biorąc pod uwagę wielkość kosztów eksploatacyjnych oraz zakres występowania
ogrzewań elektrycznych w istniejącej zabudowie zakłada się, Ŝe energia elektryczna
będzie stanowiła alternatywne źródło energii cieplnej w gminie w ograniczonym zakresie.
Jej zastosowanie będzie uzaleŜnione od dyspozycyjności sieci elektroenergetycznej
w danym obszarze. Głównym odbiorcą energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania będą
modernizowane budynki mieszkalne i usługowe.

6.4 Propozycja działań organizacyjnych – energetyk gminny
Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne do zadań samorządu terytorialnego naleŜy
planowanie i organizacja zaopatrzenia w nośniki energii. W oparciu o fachowo
przygotowane planowanie energetyczne trzeba prowadzić działania mające na celu
poprawę racjonalizacji i efektywności uŜytkowania energii. Jednym ze sposobów
zapewnienia
jest
stała
konsultacja
i
współpraca
z
wyspecjalizowanymi
podmiotami/energetykami gminnymi.
Do działań objętych współpracą powinno naleŜeć:
 planowanie i zarządzanie gospodarką energetyczną,
 zarządzanie energią w gminnych obiektach uŜyteczności publicznej,
 monitorowanie systemu oświetlenia ulic i miejsc publicznych,
 kształtowanie spójnej polityki energetycznej w gminie,
 propagowanie nowych rozwiązań w dziedzinie energetyki.
oraz współpracy w ramach następujących procedur:
 przygotowania, opiniowania, uzgadniania dokumentów o znaczeniu strategicznym
dla gminy, tj.: ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu; miejscowe plany zagospodarowania terenu; Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe itp.
 przygotowania, opiniowania przedsięwzięć inwestycyjnych, zarówno na etapie projektowania (studium wykonalności), jak i ich realizacji w ramach wydawania takich
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decyzji jak: pozwolenie na budowę; warunki zabudowy i zagospodarowania terenu;
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.
Gmina Świdnica jest członkiem Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej, której przewodzi
Prezydent Miasta Lubina. Grupa ta obejmuje ponad 100 podmiotów. W „Projekcie załoŜeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica”
w rozdziale 6.6. zestawiono obiekty z terenu gminy Świdnica (77 pozycji), objęte ww. rynkowym zakupem energii w 2014 r. Natomiast w załączniku 3 do ww. opracowania zestawiono wszystkie obiekty uŜyteczności publicznej z terenu gminy, które mogą zostać objęte
rynkowym zakupem energii (50 obiektów).
Realizowane działania samorządu w gminie Świdnica w dziedzinie energetyki wymagają
wzmocnienia oraz uporządkowania. Poprzez realizację projektu pn.: „Kompleksowa
termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Świdnica w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego” podjęto juŜ działania polegające na monitorowaniu i zarządzaniu
wykorzystaniem energii zarówno elektrycznej, jak i cieplnej w budynkach publicznych
(szkoły, jednostki organizacyjne). Kolejne działania powinny wspierać szersze
wykorzystanie OZE oraz racjonalizować uŜytkowanie energii.
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7. Analiza moŜliwości wykorzystania odnawialnych źródeł
energii oraz lokalnych zasobów energii
Racjonalne wykorzystanie energii, a w szczególności energii źródeł odnawialnych, jest
jednym z istotnych komponentów zrównowaŜonego rozwoju, przynoszącym wymierne
efekty ekologiczno-energetyczne. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie
paliwowo-energetycznym gmin i miast województwa lubuskiego przyczynia się do poprawy
efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy
stanu środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcję
ilości wytwarzanych odpadów. W związku z tym wspieranie rozwoju tych źródeł staje się
coraz powaŜniejszym wyzwaniem dla jednostek samorządowych.
Zgodnie z posiadanymi informacjami w chwili obecnej na terenie gminy Świdnica
wykorzystywane są następujące źródła energii odnawialnej:
 kominek z płaszczem wodnym zlokalizowany w dworze w Letnicy,
 kominek opalany drewnem zlokalizowany w sali wiejskiej w miejscowości Radomia,
 kotłownie lokalne opalane drewnem naleŜące do Nadleśnictwa Zielona Góra,
 kotłownia lokalna opalane drewnem naleŜąca do Nadleśnictwa Krzystkowice,
 kolektory słoneczne w prywatnych domach jednorodzinnych.
Ponadto w najbliŜszym czasie na terenie gminy planowane są następujące inwestycje
związane z budową/modernizacją źródeł energii odnawialnej:
 budowa zakładu przerobu biomasy (peleciarni) w miejscowości Łochowo,
 modernizacja istniejące kotłowni na kotłownię ekologiczną opalaną zrębkami
drzewnymi zlokalizowana w miejscowości Buchałów,
 budowa kotłowni ekologicznej na zrębki drewniane w miejscowości Letnica,
 budowa biogazowni rolniczej (na terenie zakładu produkcji pieczarek) w miejscowości Koźla,
 montaŜ kolektorów słonecznych, w ramach prowadzonych działań termomodernizacyjnych, w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy,
 montaŜ systemu ogniw fotowoltaicznych, w ramach prowadzonych działań termomodernizacyjnych, w Szkole Podstawowej w Świdnicy,
 montaŜ systemu ogniw fotowoltaicznych, w ramach prowadzonych działań termomodernizacyjnych, w Szkole Podstawowej w Słonem,
 budowa farmy fotowoltaicznej na terenie miejscowości Drzonów przez firmę
DOXLER Sp. z o.o. z Kórnika,
 budowa farmy fotowoltaicznej na terenie miejscowości Drzonów
Dla powyŜszych inwestycji zostały wydane decyzje środowiskowe.
Dodatkowo w planach rozwoju przedsiębiorstwa Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra ujęto przyłączenie do sieci nN Elektrowni fotowoltaicznej o mocy 40
kW, zlokalizowanej w miejscowości Letnica. NiezaleŜnie od powyŜszego zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z roku 2013 na obszaSYNTEZA
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rze gminy wyznaczone zostały dwa tereny ulokowania farm fotowoltaicznych w obrębie
wsi Letnica. Na lokalizację wpływ ma bezpośrednie sąsiedztwo linii elektroenergetycznych
średniego napięcia oraz linii wysokiego napięcia Leśniów Wielki - Miłkowa.
Obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Świdnica powinno
stopniowo przybywać pod warunkiem, Ŝe instalacje wykorzystujące OZE będą bardziej
dostępne, a ich ceny zaczną spadać. MoŜna załoŜyć, Ŝe największe przyrosty mogą
wystąpić w wykorzystaniu kolektorów słonecznych, biomasy oraz pomp ciepła. Ze względu
na stosunkowo dobre warunki klimatyczne oraz przestrzenno-krajobrazowe na terenie
gminy Świdnica coraz większym zainteresowaniem cieszą się inwestycje związane
z wykorzystaniem energii fotowoltaicznej.
Gmina winna pełnić istotną rolę w propagowaniu energetyki odnawialnej. Dotyczy to
w szczególności realizacji instalacji OZE w gminnych obiektach uŜyteczności publicznej,
co na terenie gminy Świdnica jest coraz bardziej powszechne – montaŜ kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w budynkach oświatowych.
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8. Zakres współpracy z gminami w ramach zielonogórskiego
obszaru funkcjonalnego
Gmina Świdnica jest członkiem zielonogórskiego obszaru funkcjonalnego, który obejmuje
równieŜ: Miasto Zieloną Górę (miasto na prawach powiatu) oraz gminy: Sulechów,
Czerwieńsk i Zabór. Gminy te połoŜone są w powiecie zielonogórskim, który usytuowany
jest w środkowo-wschodniej części województwa lubuskiego. Zielonogórski obszar
funkcjonalny swoim zasięgiem zajmuje teren o powierzchni 964 km2, w tym 29% stanowi
jego rdzeń - Miasto Zielona Góra. Obszar funkcjonalny zamieszkiwany jest przez około
185 tyś. osób, z czego 75% to mieszkańcy Miasta Zielona Góra. W strefie zewnętrznej
obszaru funkcjonalnego najmniejszy obszar zajmuje gmina Zabór (niecałe 10%
powierzchni).
Dotychczasowa polityka rozwojowa w zielonogórskim obszarze funkcjonalnym opierała się
na zasadzie integralności kaŜdego z nich i realizacji odmiennych celów rozwojowych. Brak
było wspólnych działań prorozwojowych o charakterze kompleksowym. Jedynie
gospodarka odpadami i gospodarka wodno-ściekowa były przedmiotem porozumień
międzygminnych. Szansą na kompleksowe działania są fundusze unijne na lata 20142020, a przede wszystkim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), które wskazać
powinny fundamentalne kierunki rozwojowe, korzystne dla całego obszaru funkcjonalnego,
przewyŜszając moŜliwe rozbieŜności interesów będące rezultatem dotychczasowej,
konkurencyjnej polityki rozwojowej. Działania te powinny dąŜyć do stworzenia wspólnego
organizmu społeczno-gospodarczego, jednak uwzględniając przy tym indywidualne
funkcje i potencjały dla kaŜdej gminy.
Ponadto współpraca międzygminna powinna równieŜ obejmować wymianę informacji
i dokonywanie
wspólnych
uzgodnień
przy
tworzeniu
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego
czy
studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz tworzenie programów, których celem byłaby
eliminacja „niskiej emisji”, np. poprzez likwidację niskosprawnych źródeł ciepła opalanych
węglem czy promocja odnawianych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła itp.).
Istotnym jest, aby nawiązana przy niniejszym projekcie współpraca energetyczna gmin
była kontynuowana na płaszczyźnie przyszłych działań związanych z racjonalizacją wykorzystania energii w poszczególnych jednostkach, wymianą doświadczeń i wspólną organizacją niektórych działań, jako korzystnych dla samorządów MOF.
Mapa poniŜej obrazuje geograficzny rozkład gęstości zapotrzebowania na ciepło dla
poszczególnych gmin ZOF. Przedstawione na tle mapy słupki obrazują wielkość
zapotrzebowania na ciepło w poszczególnych gminach ZOF w układzie sumarycznym ze
wskazaniem tej wielkości zapotrzebowania na ciepło w budownictwie mieszkaniowym.
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Rysunek 8-1 Poziom zapotrzebowania ciepła dla poszczególnych gmin ZOF

Źródło: Opracowanie własne

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie ciepła gmina Świdnica charakteryzuje się gęstością
cieplną na poziomie podobnym jak gminy Czerwieńsk i Zabór.
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9. Strategiczne cele gminy Świdnica w obszarze energetyki
komunalnej
Na podstawie analiz przeprowadzonych w niniejszym opracowaniu oraz biorąc pod uwagę
ZałoŜenia Polityki Energetycznej Państwa i zapisy gminnych i regionalnych dokumentów
planistycznych i strategicznych określono główne cele gminy w obszarze realizacji
obowiązku organizowania i planowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe oraz działań mających na celu racjonalizację zuŜycia energii i promocję rozwiązań
zmniejszających zuŜycie energii na obszarze gminy.
Cel nr 1 - Podejmowanie działań koordynacyjnych związanych z zapewnieniem w perspektywie wieloletniej bezpieczeństwa dostaw energii i jej nośników dla odbiorców z terenu gminy Świdnica z zachowaniem akceptowalnych parametrów ekologicznych i ekonomicznych.
Cel nr 2 - Planowanie zabezpieczenia dostaw energii i jej nośników na potrzeby nowej,
rozwijającej się zabudowy na terenie gminy.
Cel nr 3 - Promocja i podejmowanie działań w celu poprawy efektywności energetycznej
na wszystkich etapach procesu zaopatrzenia odbiorców w energię.
Cel nr 4 - Rozwijanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w oparciu o lokalne zidentyfikowane moŜliwości.
Cel nr 5 - Edukacja i promocja w obszarze szeroko rozumianej efektywności energetycznej i rozwijania wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii.
W ramach ww. celów strategicznych analizy wskazały na konieczność podjęcia przez gminę, samodzielnie lub we współpracy np. z przedsiębiorstwami energetycznymi, realizacji
następujących zadań:
Cel nr 1 - Podejmowanie działań koordynacyjnych związanych z zapewnieniem
w perspektywie wieloletniej bezpieczeństwa dostaw energii i jej nośników dla
odbiorców z terenu gminy Świdnica z zachowaniem akceptowalnych parametrów
ekologicznych i ekonomicznych
Zadanie C1.Z1 – Opracowanie procedur organizacyjnych na wypadek awarii w poszczególnych systemach energetycznych (przedsiębiorstwa energetyczne + Gmina).
Zadanie C1.Z2 – Zakup energii w układzie rynkowym dla jednostek podległych gminie
(Gmina).
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Zadanie C1.Z3 – Ciągły monitoring stanu technicznego i rezerw układu zasilania i dystrybucji energii elektrycznej i gazu sieciowego na obszarze gminy (Gmina).
Zadanie C1.Z4 – Ciągły monitoring kosztów energii i jej nośników w aspekcie utrzymania
akceptowalnych warunków dla jednostek podlegających gminie (Gmina).
Cel nr 2 - Planowanie zabezpieczenia dostaw energii i jej nośników na potrzeby nowej, rozwijającej się zabudowy na terenie gminy
Zadanie C2.Z1 - Koordynacja operacyjna zaopatrzenia w nośniki energii nowych terenów
rozwojowych i współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi.
Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo energetyczne planowanie i organizacja zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy (w tym równieŜ dla nowego budownictwa) stanowi zadanie własne gminy, którego realizacji podjąć się mają, za
przyzwoleniem gminy, odpowiednie przedsiębiorstwa energetyczne. Zadaniem gminy
w tym zakresie winno być gromadzenie informacji o najbliŜszych planowanych inwestycjach i zgłaszanie ich corocznie do odpowiednich przedsiębiorstw energetycznych celem
ujęcia w planach rozwoju. W zakres zadań gminy powinno równieŜ wejść ciągłe monitorowanie planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych działających na obszarze
gminy i analiza ich zgodności z uchwalonymi „ZałoŜeniami...”.
Zadanie C2.Z2 – Koordynacja planowania przestrzennego gminy oraz procesów administracyjnych w celu zapewnienia realizacji zaopatrzenia w nośniki energii nowych jej uŜytkowników na warunkach ustalonych w dokumentach planistycznych.
Zadanie C2.Z3 – Stymulowanie działań inwestorów do zastosowania rozwiązań opartych
o wykorzystanie lokalnych układów kogeneracji z wykorzystaniem w miarę moŜliwości
proekologicznych nośników energii w zabudowie usługowej.
Zadanie C2.Z4 – Podejmowanie działań związanych z oświetleniem ulicznym nowych tras
komunikacyjnych.
Cel nr 3 - Promocja i podejmowanie działań w celu poprawy efektywności energetycznej na wszystkich etapach procesu zaopatrzenia odbiorców w energię
Zadanie C3.Z1 - Zarządzanie zuŜyciem i kosztami energii w jednostkach gminnych (Gmina).
Racjonalizacja gospodarki energią w jednostkach gminnych wymaga, z uwagi na specyfikę ich eksploatacji, ciągłych i wnikliwych obserwacji. Istotnym argumentem przemawiającym za stworzeniem systemu stałego monitoringu zuŜycia energii jest pozycja kosztów
energii w budŜecie gminy oraz wymagania stawiane przez ustawę „o efektywności energetycznej”.
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Zadanie C3.Z2 - Stymulowanie racjonalizacji i likwidacji przestarzałych i niskosprawnych
ogrzewań węglowych – likwidacja „niskiej emisji” (Gmina).
Planując działania w myśl polityki energetycznej państwa oraz w zgodzie ze standardami
ochrony środowiska gmina powinna kontynuować działania edukacyjne i stymulacyjne dla
przedsięwzięć mających na celu zmianę sposobu zasilania w ciepło - z niskosprawnych,
opartych o paliwo węglowe - na rozwiązania proekologiczne, tj. podłączenia do systemu
gazowniczego, wymiana indywidualnych kotłowni węglowych na nowe wysokosprawne,
niskoemisyjne oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Zadanie C3.Z3 – Podniesienie efektywności systemów dystrybucji energii i jej nośników
poprzez kontynuację modernizacji systemu w zakresie sieci dystrybucyjnych i zasilających
przedsiębiorstw energetycznych.
Zadanie C3.Z4 – Podniesienie efektywności uŜytkowania ciepła poprzez ograniczanie zuŜycia energii uŜytecznej w ramach działań związanych z:
 termomodernizacją budynków mieszkalnych naleŜących do zasobów gminnych
obiektów uŜyteczności publicznej,
 wspieraniem działań termomodernizacyjnych i modernizacji systemów grzewczych
w zabudowie jednorodzinnej.
Zadanie C3.Z5 – Sukcesywna modernizacja systemu oświetlenia ulicznego.
Zadaniem gminy jest przeprowadzenie modernizacji punktów oświetleniowych na majątku
własnym i stymulowanie działań takich w pozostałym zakresie.
Cel nr 4 - Rozwijanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w oparciu o lokalne
zidentyfikowane moŜliwości
Zadanie C4.Z1 – Planowanie i finansowanie budowy odnawialnych źródeł energii w obiektach gminnych.
Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy ukierunkowany powinien być
na wykorzystanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Zakłada się, Ŝe gmina powinna
stymulować rozwój OZE wśród odbiorców indywidualnych i we własnych zasobach. W zakresie obiektów gminnych kaŜdorazowo decyzję o modernizacji źródła ciepła w obiektach
uŜyteczności publicznej naleŜy poprzedzić analizą moŜliwości zastosowania w obiekcie
odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej mikrokogeneracji.
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Cel nr 5 - Edukacja i promocja w obszarze szeroko rozumianej efektywności energetycznej i rozwijania wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii
Zadanie C5.Z1 – Opracowanie planu działań odnośnie zastosowania środków poprawy
efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej dla jednostek sektora publicznego z terenu gminy.
Zadanie C5.Z2 – Opracowanie planu działań edukacyjnych w obszarze efektywności
energetycznej i odnawialnych źródeł energii oraz jego realizacja.
Zadanie C5.Z3 – Promocja działań gminnych w obszarze efektywności energetycznej
i odnawialnych źródeł energii poprzez zamieszczenie informacji w środkach masowego
przekazu na temat zrealizowanych działań i ich efektów.
Opracowany „Projekt załoŜeń…” po uchwaleniu przez Radę Gminy stanowić powinna
dokument „lokalnego planowania energetycznego”, którego wdroŜenie i formy realizacji
dalszych działań powinny stanowić zobowiązanie dla władz gminy i powinny podlegać
bieŜącemu monitorowaniu przez stosowne komisje Rady.
Aktualizację „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia...” winno się przeprowadzać w 3-letnich
okresach. Kolejna aktualizacja załoŜeń powinna być opracowana w 2017 r. (zgodnie
z wprowadzonymi zmianami w ustawie Prawo energetyczne).
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