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1. Podstawa opracowania i zakres dokumentu 

Podstawa formalna i prawna opracowania 

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

tryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wołów (zwanym dalej Aktualizacją „Założeń…” lub 

APZ 2021) stanowią ustalenia określone w umowie z dnia 31 listopada 2021 r. Nr 

WIT.271.2.45.2021kn zawartej pomiędzy: 

 Urzędem Miejskim w Wołowie z siedzibą w Wołowie przy ul. Rynek 34, 

a 

 Energoekspert Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Karłowicza 11A. 

Opracowanie zostało wykonane zgodnie z: 

 ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1372), 

 ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2021, poz. 716 

z późn.zm.), 

 ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2021, poz. 

2166), 

 ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021, poz. 

1973 z późn.zm.), 

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

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-

wania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021, poz. 2373), 

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

(t.j. Dz.U. 2021, poz. 741 z późn. zm.), 

 ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021, poz. 2351), 

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

Dz.U. 2021, poz. 554), 

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

2021, poz. 275), 

 ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2021, 

poz. 610 ze zm.), 

 przepisami wykonawczymi do ww. ustaw, 

 innymi obowiązującymi przepisami szczegółowymi. 

oraz z uwzględnieniem zapisów ujętych w dokumentach strategicznych i uwarunkowań 

wynikających z obecnego i planowanego zagospodarowania przestrzennego. 
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Ocena aktualności dotychczasowych założeń 

Gmina Wołów posiada „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Gminy Wołów”, przyjęte przez Radę Miejską w Wołowie uchwałą Nr 

XXXI/209/05 z dnia 17 lutego 2005 r. 

Opracowanie i przyjęcie niniejszej aktualizacji „Założeń...” uchwałą Rady Miejskiej stano-

wić będzie spełnienie wymagań stawianych w art. 19 ustawy Prawo energetyczne o opra-

cowywaniu „Projektu założeń…” na okres 15 lat, z aktualizacją co 3 lata. 

Zakres przedmiotowy założeń 

Zagadnieniami ujętymi w niniejszym opracowaniu jest określenie: 

 stanu aktualnego zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; 

 identyfikacja przewidywanych możliwości rozwoju przestrzennego gminy; 

 identyfikacja potrzeb energetycznych istniejącej i planowanej zabudowy; 

 określenie niezbędnych działań do zapewnienia pokrycia zapotrzebowania na energię; 

 wytyczenie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej  

i paliw gazowych w gminie; 

 określenie możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów 

paliw i energii, z uwzględnieniem OZE i wysokosprawnej kogeneracji; 

 określenie możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej 

w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy o efektywności energetycznej; 

 określenie zakresu współpracy z innymi gminami. 

W dokumencie uwzględniono założenia i ustalenia następujących dokumentów planistycznych: 

 I Zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta i Gminy Wołów” przyjętą uchwałą nr XXXVII/234/2016 Rady Miejskiej w Wo-

łowie z dnia 20 grudnia 2016 r.; 

 obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta 

z uwzględnieniem uchwalonych zmian. 

oraz poddano analizie dokumenty strategiczne: 

 Aktualizację Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wołów, przyjętą uchwałą nr 

X/64/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 maja 2015 r.; 

 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wołów na lata 2015-2025, przyjęty uchwałą 

nr XLI/263/2017 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 2 marca 2017 r.; 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wołów, przyjęty uchwałą nr 

XXIII/132/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2015 r.; 

 Program ochrony środowiska dla Gminy Wołów na lata 2016-2018 z perspektywa 

do roku 2021. 
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Dodatkowo uwzględniono zapisy ujęte w dokumentach planistycznych i strategicznych na 

poziomie regionalnym: 

 Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego do 2030 roku – załącznik do uchwały 

nr L/1790/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r.; 

 Plan zagospodarowanie przestrzennego województwa dolnośląskiego – załącznik 

do uchwały Nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerw-

ca 2020 r.; 

 Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których 

w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalnie i docelowe substancji 

w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych – załącznik do uchwały Nr 

XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. 

Aktualizacja „Założeń…” wykonana została w oparciu o informacje i uzgodnienia uzyskane 

od przedsiębiorstw energetycznych i jednostek miasta, powiatu i gminy oraz przeprowa-

dzonej akcji ankietowej wśród większych podmiotów gospodarczych, których działalność 
w sposób pośredni lub bezpośredni związana jest z wytwarzaniem i/lub dystrybucją nośni-

ków energii zarówno dla potrzeb własnych, jak i odbiorców zewnętrznych. Dotyczy to rów-

nież dużych odbiorców nośników energii. 

Na potrzeby niniejszego opracowania akcją ankietową objęto następujące podmioty i in-

stytucje: 

 Urząd Miejski w Wołowie, 

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

 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 20, 53-

314 Wrocław, 

 PKP Energetyka S.A. Zakład Dolnośląski, ul. Paczkowska 26, 50-525 Wrocław; 

 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, ul. 

Gazowa 3, 50-513 Wrocław, 

 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, ul. Ziębicka 44, 50-507 

Wrocław, 

 PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Wrocławski Obszar Sprzedaży, ul. Gazowa 3, 

50-513 Wrocław; 

 obiekty użyteczności publicznej (w tym – obiekty będące pod zarządem gminy), 

 spółdzielnie mieszkaniowe, 

 znaczące zakłady przemysłowe działające na terenie Gminy Wołów. 

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

wiący punkt odniesienia dla bilansowania stanu docelowego przyjęto rok 2020. W przy-

padku braku danych za rok 2020 (np. zestawień GUS itp.) zaistniałe zmiany uwzględniono 

wg występującego trendu zmian z ostatnich 5-ciu lat. 
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2. Polityka energetyczna, planowanie energetyczne 

2.1 Polityka energetyczna UE i kraju 

2.1.1 Planowanie energetyczne w Unii Europejskiej 

Cele Unii Europejskiej w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej do 2030 r. określono 

na szczycie klimatycznym w Brukseli w październiku 2014 r. W wyniku zmian wprowadzo-

nych do dyrektyw: w sprawie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS); 

o efektywności energetycznej i dyrektywy o OZE, cele te przyjęły następujące brzmienie: 

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

wielkości emisji w roku 1990 (w przeliczeniu na poziomy z 2005 r.: -43% w sekto-

rach EU ETS i -30% w non-ETS), 

 zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu finalnym energii brutto 

o co najmniej 32%, 

 poprawa efektywności energetycznej o 32,5%. 

Pod koniec grudnia 2018 r. Unia Europejska uzgodniła również szczegóły pakietu "Czysta 

energia dla wszystkich Europejczyków" (zwanego wcześniej "Pakietem zimowym"). Jest to 

zestaw 8 dyrektyw i rozporządzeń, które określają parametry nowego modelu energetyki 

zwanego unią energetyczną oraz stwarzają podstawy dla budowy jednolitego rynku energii 

UE. Pakiet wprowadza prawne ramy dla pięciu wymiarów unii energetycznej, takich jak: 

 zwiększanie efektywności energetycznej, 

 budowa jednolitego wewnętrznego rynku energii, 

 dekarbonizacja, 

 wzrost bezpieczeństwa energetycznego, 

 większa innowacyjność i konkurencyjność europejskiego sektora energii. 

Przepisy obejmują zasadę „efektywność energetyczna przede wszystkim” i ustanawiają 

cel zakładający efektywność naszego zużycia energii większą o niemal jedną trzecią – co 

najmniej 32,5% do 2030 r. Wszystkie elementy pakietu weszły już w życie. 

W 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła nową inicjatywę w zakresie polityki klimatycz-

nej, którą jest Europejski Zielony Ład (EZŁ). Jest to dokument kompleksowy, w którego 

skład wchodzi wiele inicjatyw klimatycznych, środowiskowych, energetycznych, transpor-

towych, przemysłowych oraz rolnych. Podstawowym celem EZŁ jest osiągnięcie do 

2050 r. zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto (tzw. neutralność klimatycz-

na). Realizacja tego celu związana jest z podjęciem działań we wszystkich sektorach go-

spodarki, w oparciu o bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, poprzez przejście na 

gospodarkę o obiegu zamkniętym. W ramach realizacji Europejskiego Zielonego Ładu wy-

znaczony również został nowy cel redukcji emisji CO2o co najmniej 55% do 2030 r. 

w porównaniu z poziomami z 1990 r.  
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W odróżnieniu od innych strategii energetycznych, np. Unii Energetycznej orazwcześniej-

szych celów klimatycznych, np. tzw. 3x20, EZŁ charakteryzuje się podejściem całościo-

wym. Zgodnie z towarzyszącą EZŁ mapą drogową po dokonaniu przeglądu i dostosowa-

niu europejskiej legislacji zostaną wdrożone nowe ramy prawne i wytyczne. 

W 2020 r. Komisja Europejska podjęła działania kluczowe dla realizacji EZŁ, takie jak: 

przyjęcie nowego celu klimatycznego do 2030 r. (o którym wspomniano wyżej: redukcja 

CO2 o 55%) oraz publikacja propozycji europejskiego prawa o klimacie. W proponowanych 

w ub. r. dokumentach KE znajduje się również m.in. strategia „fala renowacji” dotycząca 

budownictwa (którego reforma może pobudzić gospodarkę i zmniejszyć jej emisyjność) 

oraz strategia „od pola do stołu” mająca na celu zmianę systemu żywnościowego i pro-

dukcji rolnej w UE. Równocześnie KE dostrzegając znaczenie zmian zachodzących na 

rynku energii zaproponowała dwa nowe dokumenty – strategię dotyczącą integracji syste-

mu energetycznego oraz strategię wodorową. Wśród dokumentów opublikowanych 

w 2020 r. przez KE są także m.in. strategie dotyczące mobilności, bioróżnorodności, che-

mikaliów oraz energii z morskich źródeł odnawialnych. 

Środki niezbędne do realizacji EZŁ zostały zagwarantowane przez KE w zatwierdzonym 

w grudniu 2020 r. planie odbudowy dla Europy, składającym się z budżetu UE na lata 

2021-2027 i instrumentu Przyszłe Pokolenie UE (w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji) o wartości 1,8 bln euro, w którym założono, że 30% tych środków będzie 

wykorzystanych na walkę ze zmianą klimatu. Natomiast w lutym 2021 r. Rada i Parlament 

Europejski przyjęły rozporządzenie o RRF (Recovery and Resilience Facility – Instrument 

na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności), określające warunki wydatkowania 90% 

środków z funduszu odbudowy Przyszłe Pokolenie. Uruchomienie tego funduszu wymaga 

jeszcze ratyfikacji we wszystkich państwach członkowskich. 

Środki z RRF będą przekazywane w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek udziela-

nych na korzystnych warunkach. Finansowaniu podlegać będą inwestycje wspierające 

dwa kluczowe projekty KE: zieloną i cyfrową transformację oraz ukierunkowane na: dyna-

mizację wzrostu gospodarczego, spójność społeczną i terytorialną, zdrowie oraz edukację. 

Dotacje dla projektów winny być zatwierdzone do 2023 r. i wydane przed końcem 2026 r. 

Możliwość skorzystania przez Państwa Członkowskie z ww. środków uzależniona jest od 

przygotowania i przyjęcia krajowych planów odbudowy (KPO). 

Projekt „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności został przedstawiony 

przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w lutym 2021 r. Konsultacje społeczne 

tego dokumentu trwały przez 35 dni i zakończyły się 2 kwietnia 2021 r. Po uwzględnieniu 

uwag i wniosków wniesionych podczas konsultacji – 30 kwietnia 2021 r. KPO został zaak-

ceptowany przez Radę Ministrów i przesłany do Komisji Europejskiej. 

Na funkcjonowanie sektora energetycznego mają również wpływ uregulowania prawne 

Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, takie jak: 

Dyrektywa IED (w sprawie emisji przemysłowych - zintegrowane zapobieganie zanieczysz-

czeniom i ich kontrola), której celem jest ujednolicenie i konsolidacja przepisów dotyczących 

emisji przemysłowych tak, aby usprawnić system zapobiegania zanieczyszczeniom powo-

dowanym przez działalność przemysłową oraz ich kontroli, a w rezultacie zapewnić poprawę 
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stanu środowiska na skutek zmniejszenia emisji przemysłowych. Dotyczy dużych obiektów 

energetycznego spalania tj >50 MW. Od 2016 r. wprowadziła nowe, zaostrzone standardy 

emisyjne. 

Dyrektywa MCP w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze 

średnich obiektów energetycznego spalania. Określa dopuszczalne wielkości emisji dwu-

tlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i pyłu dla średnich obiektów energetycznego spa-

lania o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW. Wprowa-

dza nowe zaostrzone limity emisji, definicje obiektu istniejącego i nowego oraz tzw. trzecią 

zasadę łączenia dla określania poziomu dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń obiektów, 

dla których gazy odlotowe są, lub mogłyby być odprowadzane przez wspólny komin. 

Dyrektywa ETS (dotyczy systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych) 

została wprowadzona Dyrektywą 2018/410 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 

14 marca 2018 r. ‘zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych 

pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 

2015/1814’. Wprowadzone zmiany dotyczą aktualnego (czwartego) okresu funkcjonowa-

nia systemu, przypadającego na lata 2021-2030. Zgodnie z tą dyrektywą od roku 2021 

łączna liczba uprawnień do emisji będzie zmniejszana o 2,2% rocznie (poprzednio 1,74%). 

Udział bezpłatnych uprawnień do emisji wynosi 43% ich całkowitej puli. Natomiast pozo-

stała ich część tj. 57% jest sprzedawana w drodze aukcji. Przydziały dla poszczególnych 

instalacji mogą być corocznie dostosowywane, tak aby odzwierciedlały odpowiednie wzro-

sty i spadki produkcji. 

Zreformowany system EU ETS zawiera również szereg rozwiązań, które mają zapobiegać 
tzw. „ucieczce emisji" związanej z przenoszeniem źródeł emisji do krajów nieobjętych sys-

temem. Sektory najbardziej narażone na wystąpienie zjawiska ucieczki emisji otrzymają 

bezpłatne przydziały uprawnień na okres do 2030 r. Sektorom zagrożonym tym zjawiskiem 

w mniejszym stopniu, przydziela się uprawnienia w wysokości 30% liczby uprawnień usta-

lonej zgodnie z dyrektywą. Po 2026 r. rozpocznie się stopniowe wygaszanie bezpłatnych 

przydziałów dla tych mniej narażonych sektorów, z wyłączeniem sektora ciepłowniczego. 

Zmieniona dyrektywa ustanawia również mechanizmy finansowe, które mają za zadanie 

wesprzeć państwa członkowskie w procesie transformacji w kierunki gospodarki niskoemi-

syjnej. W tym celu stworzone zostały: fundusz modernizacyjny oraz fundusz innowacyjny. 

Główne założenia ww. Dyrektywy zostały wprowadzone do systemu prawa polskiego po-

przez ustawę z dnia 15 kwietnia 2021 r. ‘o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnie-

niami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw’. 

Dyrektywa CAFE (w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy) pod-

trzymuje wymogi obowiązujących wartości dopuszczalnych dotyczących jakości powietrza 

oraz wprowadziła pojęcie i cele redukcji pyłu zawieszonego PM2,5 o szczególnym zna-

czeniu dla ochrony zdrowia ludzkiego. Zalecenia dyrektywy CAFE wprowadzone zostały 

do prawodawstwa polskiego poprzez ustawę Prawo ochrony środowiska oraz rozporzą-

dzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu. 
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Dyrektywa NEC(w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń 

atmosferycznych) ma na celu wparcie państw członkowskich UE w osiągnięciu poprawy 

jakości powietrza. Wprowadza nowe zobowiązania dotyczące redukcji krajowych emisji 6 

głównych zanieczyszczeń. Zawiera wymóg sporządzania, przyjmowania i wdrażania "Kra-

jowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza" oraz wprowadza nowe zasa-

dy monitorowania i raportowania informacji o emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Zobowiązania Polski w zakresie redukcji emisji (wynikające z dyrektywy NEC) odnoszą się 

do dwóch okresów, które obejmują lata od roku 2020 do 2029 r. i od 2030 r. Zobowiązania 

redukcyjne ustala się poprzez odniesienie do emisji w roku referencyjnym 2005. Zobowią-

zania te zostały określone odpowiednio dla obu wskazanych wyżej okresów dla: 

 SO2 o: 59% i 70%, 

 NOx o: 30% i 39%, 

 NMLZO o: 25% i 26%, 

 NH3 o: 1% i 17%, 

 PM2,5 o: 16% i 58%. 

W celu osiągnięcia ww. redukcji emisji, uchwałą nr 34 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 

2019 r. został przyjęty „Krajowy Program Ograniczenia Zanieczyszczenia Powietrza”. 

Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, określająca cel strategicz-

ny polegający na zwiększeniu efektywności energetycznej o 20% (zmniejszenie zużycia 

energii pierwotnej o 20%) do 2020 r. W dokumencie określono obowiązek opracowania 

długoterminowej strategii dotyczącej wspierania inwestycji w renowację krajowych zaso-

bów budynków mieszkalnych i użytkowych. Obowiązkiem państw członkowskich jest 

umożliwienie końcowym odbiorcom energii dostępu do audytów energetycznych oraz 

wdrażanie inteligentnych systemów pomiarowych, po konkurencyjnych cenach, które in-

formują o rzeczywistym czasie korzystania i zużyciu energii. Dyrektywa określa wymaga-

nia dotyczące efektywności zaopatrzenia w energię odnoszące się do instalacji chłodni-

czych i ciepłowniczych o mocy przekraczającej 20 MW oraz sieci i urządzeń do przetwa-

rzania i dystrybucji energii elektrycznej. 

W dniu 24 grudnia 2018 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. wprowadzająca kolejne zmiany w dyrektywie 

2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Jedna z najistotniejszych dotyczy 

zwiększenia celu w zakresie efektywności energetycznej na szczeblu krajowym do pozio-

mu 32,5% w 2030 r. przy założeniu, że w 2030 r. unijne zużycie energii pierwotnej nie bę-

dzie większe niż 1 273 Mtoe lub 956 Mtoe energii końcowej (co stanowi ok. 53,3 mln TJ). 

Ponadto dyrektywa zakłada, że Państwa członkowskie muszą osiągnąć łączne oszczęd-

ności końcowego zużycia energii w każdym roku od 01.01.2014 r. do 31.01.2020 r. co 

najmniej w wysokości 1,5% wartości wolumenu sprzedaży energii odbiorcom końcowym. 

Ponadto w okresie 01.01.2021-31.12.2030 r. winny osiągać co roku nowe oszczędności 

w wysokości 0,8% rocznego zużycia energii końcowej (uśrednionego dla lat 2016÷2018). 

Krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze powinny zostać dostosowane do ww. dyrekty-

wy zmieniającej dyrektywę 2012/12/UE do dnia25 czerwca 2020 r. 
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W dniu 9 lipca 2018 r. opublikowana została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie cha-

rakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności 

energetycznej. Dyrektywa ta wskazuje działania niezbędne do osiągnięcia celów pakietu 

klimatycznego. Zapisano w niej konieczność opracowania w krajach członkowskich długo-

terminowych strategii dotyczących renowacji budynków. Strategie powinny zawierać za-

dania stałe, ale również elastycznie dopasowywać się do zmieniających się z czasem wa-

runków. Rokiem docelowym obowiązywania strategii ma być rok 2050. Natomiast ko-

niecznym jest ujęcie w strategiach również punktów pośrednich, w których prowadzona 

będzie ocena oddziaływania strategii, a także możliwe będzie wprowadzanie modyfikacji 

celów pośrednich. Punkty te zostały wyznaczone na 2030 i 2040 r. Celem opracowywa-

nych strategii ma być przekształcenie istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkal-

nych oraz publicznych i prywatnych w budynki niemal zeroenergetyczne. Strategie mogą 

być przygotowane przez każde państwo członkowskie na dowolnych zasadach, dopaso-

wanych do warunków danego kraju, jednak muszą zawierać w sobie pewne punkty nie-

zmienne dla całej Europy, tj.: 

 przegląd krajowych zasobów budowlanych oraz wskazanie tych wymagających re-

nowacji; 

 określenie najlepszych rozwiązań do renowacji w zależności od rodzaju budynku 

i warunków klimatycznych; 

 określenie polityki i działań stymulujących renowacje obiektów, ważnych pod kątem 

osiągnięcia nadrzędnego celu, oraz ustanowienie efektywnych kosztowo działań 

wspierających, np. systemu paszportów renowacji budynków; 

 przegląd dotychczasowych działań i polityki stosowanych w obiektach o najgorszej 

charakterystyce energetycznej oraz gospodarstwach domowych, oraz wskazanie 

wymaganych działań krajowych przyczyniających się do ograniczenia ubóstwa 

energetycznego; 

 opracowanie polityki i działań skierowanych wobec wszystkich budynków publicznych; 

 przegląd działań służących wspieraniu inteligentnych technologii w budynkach, łącznie 

z technikami kształcenia w zakresie budownictwa i efektywności energetycznej; 

 przygotowanie danych szacunkowych, ale bazujących na dowodach, dotyczących 

spodziewanych oszczędności wynikających z renowacji, a także dodatkowych osią-

gnięć dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników oraz poprawy jakości 

środowiska wewnętrznego. 

Dyrektywa ustanawia, iż Państwa członkowskie UE mają 20 miesięcy na dostosowanie 

swoich regulacji do jej wymogów. Termin ten minął więc z początkiem marca 2020 r. 
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2.1.2 Krajowe uwarunkowania formalno-prawne 

Ustawa Prawo energetyczne 

Najważniejszym rangą aktem prawnym w systemie prawa polskiego w dziedzinie energe-

tyki jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2021, 

poz. 716 z póżn. zm.) oraz powiązane z nią akty wykonawcze (rozporządzenia). 

Ustawa dokonuje wdrożenia dyrektyw unijnych dotyczących następujących zagadnień: 

 przesyłu energii elektrycznej oraz gazu ziemnego przez sieci przesyłowe, 

 wspólnych zasad dla rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, 

 promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, 

 bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i gazu, 

 wspierania kogeneracji. 

Określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, warunki zaopatrzenia i użyt-

kowania paliw i energii, działalności przedsiębiorstw energetycznych oraz organy właściwe 

w sprawach gospodarki paliwami i energią. Jej celem jest stworzenie warunków zapewnia-

jących bezpieczeństwo energetyczne kraju, oszczędnego i racjonalnego użytkowania pa-

liw, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom monopoli, uwzględnianie 

wymogów ochrony środowiska oraz ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów. 

Ponadto wprowadzono zmiany w kwestii planowania energetycznego, głównie w sektorze 

elektroenergetycznym. Operatorzy systemów zostali zobowiązani do sporządzania planów 

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

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

dostaw energii elektrycznej na okresy nie krótsze niż 15 lat. Plany te powinny określać 
wielkość zdolności wytwórczych i ich rezerw, preferowane lokalizacje i strukturę nowych 

źródeł, zdolności przesyłowych lub dystrybucyjnych w systemie elektroenergetycznym 

i stopnia ich wykorzystania oraz działania i przedsięwzięcia zapewniające bezpieczeństwo 

dostaw energii elektrycznej. Plany winny być aktualizowane na podstawie dokonywanej co 

3 lata oceny ich realizacji i uwzględniać wymagania dotyczące zakresu zaspokojenia 

obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię, wynikające ze zmian w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku, aktualnych zapi-

sach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dla 

potrzeb opracowania planów i/lub ich aktualizacji ustawa zobowiązuje gminy, przedsię-

biorstwa energetyczne i odbiorców końcowych paliw gazowych lub energii elektrycznej do 

udostępniania nieodpłatnie informacji o przewidywanym zakresie dostarczania paliw ga-

zowych, energii elektrycznej lub ciepła, przedsięwzięciach w zakresie modernizacji, rozbu-

dowy lub budowy sieci oraz ewentualnych nowych źródeł paliw gazowych, energii elek-

trycznej lub ciepła, w tym OZE, przedsięwzięciach w zakresie modernizacji, rozbudowy lub 

budowy połączeń z systemami gazowymi albo elektroenergetycznymi innych państw 

i przedsięwzięciach racjonalizujących zużycie paliw i energii u odbiorców, z zachowaniem 

przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych. 
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Gminy realizują zadania własne w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło 

i paliwa gazowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 

a w przypadku jego braku, z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego oraz odpowiednim programem ochrony powietrza przyjętym na pod-

stawie art. 9l ustawy Prawo ochrony środowiska. „Projekt założeń…” sporządza się dla 

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

dzono obowiązek sporządzenia i uchwalenia „Założeń...” dla obszaru gminy w okresie 2 lat 

od dnia wejścia w życie ww. zmiany do ustawy (dotyczy opracowania pierwszych „Zało-

żeń...”, jak i ich aktualizacji). Rozszerzenie zakresu obowiązków gminy o planowanie i or-

ganizację działań racjonalizujących zużycie energii, wprowadza konieczność wskazania 

w „Projekcie założeń…” środków poprawy efektywności energetycznej. 

Wprowadzono również definicję „odbiorcy wrażliwego”, który może liczyć na dofinansowa-

nie kosztów zakupu energii, tj.: 

 odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - osoba, której przyznano dodatek mieszka-

niowy, 

 odbiorca wrażliwy gazu - osoba, której przyznano ryczałt na zakup opału. 

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

energetycznego (nie więcej niż 30% limitu), wyliczanego na podstawie średniego zużycia 

energii elektrycznej, średniej jej ceny i liczby osób w gospodarstwie domowym. Limit wy-

sokości dodatku ogłasza co roku Minister właściwy ds. energii. Wprowadzono ulgi dla od-

biorców przemysłowych, zużywających do produkcji ponad 100 GWh rocznie energii elek-

trycznej. W zależności od udziału kosztów energii w kosztach produkcji, nie będą oni mu-

sieli legitymować się potwierdzeniem zakupu OZE, co obniża ogólne koszty działania. 

Systemem objęci są odbiorcy wydobywający węgiel kamienny lub rudy metali nieżela-

znych, prowadzący produkcję wyrobów z drewna.  

Ustawa o efektywności energetycznej 

W dniu 1 października 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywno-

ści energetycznej (Dz. U. 2021, poz. 2166) stanowiąca wdrożenie Dyrektywy 2012/27/UE 

w sprawie efektywności energetycznej. Ustawa stwarza ramy prawne systemu działań na 

rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki, prowadzące do uzyskania wy-

miernych oszczędności energii. Działania te polegają na: 

 zwiększeniu oszczędności energii przez odbiorcę końcowego,  

 zwiększeniu oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych, 

 zmniejszeniu strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu w przesyle lub dystrybucji. 

Rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej określono w art. 

19 ww. ustawy, natomiast szczegółowy wykaz tych przedsięwzięć ogłaszany jest w drodze 

obwieszczenia i publikowany w Monitorze Polskim. Potwierdzeniem uzyskania wymaga-

nych oszczędności energii, w wyniku realizacji przedsięwzięcia, będzie wykonanie audytu 

efektywności energetycznej, którego zasady sporządzania określone są w ustawie. 
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Ustawa o odnawialnych źródłach energii 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jednolity: Dz.U. 

2021, poz. 610 z późn. zm.) wprowadza regulacje mające na celu wzrost udziału OZE w 

procesie wytwarzania energii finalnej. Do najważniejszych zmian w dotychczasowych 

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

z OZE. 

Ustawa tzn. antysmogowa 

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

2015, poz. 1593) wprowadziła poprawkę art. 96 ustawy POŚ dającą samorządom możli-
wość decydowania o rodzajach i jakości dopuszczonych do stosowania paliw, parametrów 

i rozwiązań technicznych instalacji, w których prowadzone będzie ich spalanie. Decyzje te 

wydawane mogą być na drodze uchwały sejmiku województwa. 

W 2017 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 

2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. 2017, poz. 1690), określają-

ce normy emisyjne dla nowych, wprowadzanych na rynek kotłów na paliwo stałe o mocy 

znamionowej do 500 kW, z którego wynika zakaz produkowania kotłów niespełniających 

wymogów emisyjnych 5 klasy (wg normy PN-EN 303-5:2012). Ponadto zakazano stoso-

wania rusztu awaryjnego. Rozporządzenie nie dotyczy kotłów służących do wytwarzania 

ciepła wyłącznie na potrzeby c.w.u. W 2019 roku wprowadzono zmianę rozporządzenia 

(Dz. U. 2019, poz. 2549), na podstawie, której normę PN-EN 303-5:2012 zastąpiono nor-

mą przenoszącą normę europejską EN 303-5. 

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst 

jednolity Dz.U. 2021, poz. 110) określa ramy prawne dla rozbudowy infrastruktury służącej 

do ładowania pojazdów elektrycznych oraz tankowania CNG i LNG, a w szczególności 

obowiązki gmin w zakresie rozwoju miejskiego transportu zeroemisyjnego i elektromobil-

ności. Jej celem jest rozwój elektromobilności oraz zwiększenie zastosowania paliw alter-

natywnych w sektorze transportowym. 

2.1.3 Krajowe dokumenty strategiczne i planistyczne 

Na krajową politykę energetyczną składają się dokumenty: 

 Polityka energetyczna Polski do 2040 roku, 

 Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, 

 Krajowy plan działań na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, 

 Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej (ostatni czwarty został 

przyjęty w styczniu 2018 r. i dotyczył planów do 2020 r., sprawozdanie z jego reali-

zacji ujęte zostało w Krajowym Planie działań na rzecz Energetyki i Klimatu), 

 Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii, 

 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 

do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. 
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Polityka energetyczna Polski do 2040 roku 

Pod koniec listopada 2018 r. resort energii przedstawił pierwszy projekt nowej Polityki 

energetycznej do 2040 r. (PEP2040). Dokument ten pn. „Polityka energetyczna Polski do 

2040 r.” przyjęty został dopiero uchwałą nr 22/2021 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2021 r.  

Celem PEP2040 jest: „bezpieczeństwo energetyczne, przy zapewnieniu konkurencyjności 

gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na 

środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych”. 

W dokumencie przyjęto następujące wskaźniki realizacji głównego celu PEP2040: 

 nie więcej niż 56% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r., 

 co najmniej 23% OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r., 

 wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r., 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 23% do 2030 r. (w stosunku do 2007 r.), 

 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 30% do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.). 

PEP2040 zawiera opis stanu i uwarunkowań sektora energetycznego. Wskazano w nim 

trzy filary: sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny, dobra jakość 
powietrza, na których oparto osiem celów szczegółowych wraz z działaniami niezbędnymi 

do ich realizacji oraz projekty strategiczne.  

W zakresie systemów ciepłowniczych PEP2040 zakłada realizację celu szczegółowego 7. 

Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji, dla którego projektem strategicznym jest: Rozwój 

ciepłownictwa systemowego. 

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 

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

w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”, stanowiący realizację zobowiązania wynikają-

cego z art. 4 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 

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

W dokumencie określony został ogólny cel krajowy w zakresie udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w ostatecznym zużyciu energii brutto w 2020 r. na poziomie 15%. 

Ze względu na przyjętą w dniu 11.12.2018 r. nową dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

i Rady UE 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

i określony w niej nowy cel dla udziału OZE w miksie energetycznym na poziomie 32% (do 

2030 r.) – przedmiotowy dokument wymagać będzie aktualizacji zawartych w nim założeń. 

Krajowy plan działań na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 

Kluczowym dokumentem zawierającym założenia rozwoju polskiej energetyki jest „Krajowy 

Plan Działań na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK), którego projekt polski 

rząd przygotował zgodnie z wymogami nowej unijnej polityki energetycznej. W dniu 

18.12.2019 r. dokument został przyjęty przez Komitet ds. Europejskich, a następnie 

30.12.2019 r., po zmianach wynikających z konsultacji oraz uzgodnień, został przekazany 

do Komisji Europejskiej.  
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KPEiK określa cele klimatyczno-energetyczne na 2030 r.: 

 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS 

w porównaniu do poziomu w roku 2005, 

 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (zaznaczono, że cel 

23%będzie możliwy do osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych 

środków unijnych, w tym przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), 

uwzględniając: 14% udziału OZE w transporcie oraz roczny wzrost udziału OZE 

w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. średniorocznie, 

 wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007, 

 redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej. 

KPEiK może być jeszcze korygowany w przypadku modyfikacji celów lub kierunków 

zawartych w krajowych dokumentach strategicznych tj. Polityce energetycznej Polski do 

2040 r. bądź w przypadku zmian polityki klimatyczno-energetycznej na szczeblu unijnym. 

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

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

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

opracowania stanowi art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce 

energetycznej budynków (Dz.U. 2021, poz. 497).  

Plan wprowadza definicję „budynku o niskim zużyciu energii” (przy uwzględnieniu stanu 

istniejącej zabudowy oraz możliwych do osiągnięcia i ekonomicznie uzasadnionych 

środków poprawy efektywności energetycznej) spełniającego wymogi art. 7 ust.1 pkt 1 

ustawy Prawo budowlane związane z oszczędnością energii i izolacyjnością cieplną oraz 

w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 

2019, poz. 1065 z późn. zm.). Przepisy obowiązują od 1.01.2021 r., a dla budynków 

zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością od 1.01.2019 r.  

Plan zawiera: propozycje rozwiązań technicznych w zakresie stosowania urządzeń 

grzewczych, klimatyzacyjnych, odzyskujących ciepło w instalacjach wentylacyjnych, które 

mogą być stosowane w budynkach w celu poprawy ich efektywności energetycznej, 

charakterystykę działań związanych z projektowaniem, budową i przebudową budynków 

w sposób zapewniający ich energooszczędność oraz zwiększenie pozyskania OZE w nowych 

oraz istniejących budynkach. 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030 

W dniu 29 października 2014 r. Rada Ministrów przyjęła „Strategiczny plan adaptacji dla 

sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 

2030” (SPA2020), przedłożony przez ministra środowiska. SPA2020 jest elementem szer-

szego projektu badawczego o nazwie KLIMADA, obejmującego okres do 2070 r. Doku-

ment ten wpisuje się w działania unijnej strategii adaptacji do zmian klimatu, której celem 

jest poprawa „odporności” państw członkowskich na aktualne i oczekiwane zmiany klima-

tu, ze szczególnym uwzględnieniem lepszego przygotowania do ekstremalnych zjawisk 

klimatycznych i pogodowych oraz redukcji kosztów społeczno-ekonomicznych. 
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Głównym celem SPA2020 jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego 

funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmieniającego się klimatu. 

W dokumencie wskazano cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należało podjąć do 

2020 r. w następujących sektorach i obszarach, tj.: gospodarce wodnej, rolnictwie, leśnic-

twie, różnorodności biologicznej, obszarach prawnie chronionych, zdrowiu, energetyce, 

budownictwie, transporcie, obszarach górskich, strefie wybrzeża, gospodarce przestrzen-

nej i obszarach zurbanizowanych. 

Z punktu widzenia niniejszego dokumentu istotne znaczenie mają zapisy SPA2020 doty-

czące sektora energetycznego, a mianowicie: konieczne będzie dostosowanie systemu 

energetycznego do wahań zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną, m.in. po-

przez wdrożenie stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii, wykorzystanie OZE oraz po-

trzebę dywersyfikacji źródeł energii wspomaganą spalaniem odpadów, które nie mogą być 
poddane recyklingowi, z jednoczesnym odzyskiwaniem energii. 

Działania adaptacyjne w zakresie przygotowania systemu energetycznego do zmienionych 

warunków zapotrzebowania na energię (z uwzględnieniem szczytu zimowego i letniego), 

zaproponowane w SPA2020, to: 

 rozwijanie alternatywnych możliwości produkcji energii na poziomie lokalnym, na 

potrzeby ogrzewania i klimatyzacji na terenach o mniejszej gęstości zaludnienia; 

 zapewnienie awaryjnych źródeł energii oraz przesyłu; 

 zabezpieczenie awaryjnych źródeł chłodzenia w elektrowniach zawodowych; 

 projektowanie sieci przesyłowych (podziemnych i naziemnych) z uwzględnieniem 

ekstremalnych sytuacji pogodowych, w celu ograniczenia ryzyka m.in. zalegania na 

nich lodu i śniegu, podtopień oraz zniszczeń w przypadkach silnego wiatru; 

 wspieranie rozwoju OZE w szczególności mikroinstalacje w rolnictwie. 

2.1.4 Uwarunkowania środowiskowe 

Ustawa Prawo ochrony środowiska 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021, 

poz. 1973) stanowi dokument prawny określający zasady ochrony środowiskach oraz wa-

runki korzystania z jego zasobów. W listopadzie 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 

września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo środowiska (Dz. U.2015 poz. 1593) tzn. ustawa 

antysmogowa. Zapisy ustawy poszerzają zakres uprawień władz lokalnych w zakresie 

działań mających na celu poprawę jakości powietrza, umożliwiają samorządom podejmo-

wanie decyzji dotyczących typów i jakości paliw możliwych lub zabronionych do stosowa-

nia oraz wskazanie konkretnych rozwiązań technicznych lub norm emisji instalacji do spa-

lania paliw dopuszczonych do wykorzystania. Efektem tych działań będzie poprawa stanu 

środowiska i zdrowa ludzi. Nowelizacja POŚ została opracowana z związku z pogarszają-

cym się stanem powietrza, problemem smogu oraz brakiem uwarunkowań prawnych dają-

cych samorządom możliwość realnego wpływu na mieszkańców w zakresie stosowania 

niskoemisyjnych rozwiązań na potrzeby grzewcze.  
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Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku 

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

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2373), przejęła zagadnienia z ustawy POŚ 

regulujące m.in. zakres zasad udziału społeczeństwa w ochronie środowiska i przeprowa-

dzenie ocen oddziaływania na środowisko. Według omawianej ustawy opracowania takie 

jak: strategie, plany, programy w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu itd. wymaga-

ją przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z tym ni-

niejszy dokument podlega również tej procedurze. Główne cele i kierunki działań, przed-

stawione w aktualizacji Projektu Założeń…, zmierzają głównie do ograniczenia wpływu na 

środowisko systemów energetycznych działających w obrębie gminy. 

Program ochrony powietrza 

Pojęcie stref z występującymi przekroczeniami wynika z polskiego ustawodawstwa zwią-

zanego z ochroną środowiska i stanowi składową krajowego systemu ochrony powietrza. 

Zgodnie z definicją stref zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony śro-

dowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2020, poz. 1973) oraz rozporządzeniem Ministra Środowi-

ska z dnia 2 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 914) w sprawie stref, w których dokonuje 

się oceny jakości powietrza na potrzeby oceny i zarządzania jakością powietrza, w Polsce 

funkcjonuje 46 stref, w tym 12 aglomeracji. 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem powiat wołowski, w tym gmina Wołów należy do strefy 

dolnośląskiej o kodzie PL0204. 

Na podstawie wyników rocznej oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref Sejmik Woje-

wództwa Dolnośląskiego uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. opracował Pro-

gram ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zo-

stały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z pla-

nem działań krótkoterminowych. 

Monitoring zanieczyszczenia powietrza w strefie dolnośląskiej, prowadzony przez WIOŚ, 

realizowany był na 19 stanowiskach pomiarowych: dla pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, 

B(a)P, ozonu i arsenu. 

Na terenie strefy dolnośląskiej wystąpiły następujące obszary przekroczeń: 

 2 dla średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10; 

 14 dla średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10; 

 1 dla średniorocznego poziomu docelowego B(a)P; 

 6 dla średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 dla fazy 

II (do osiągnięcia do 2020 r.) – 20 μg/m3; 

 2 dla średniorocznego poziomu docelowego arsenu; 

 1 dla ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu. 

Dla całej strefy dolnośląskiej, w tym także dla gminy Wołów, wystąpiły przekroczenia 

B(a)P, których główną przyczyną było oddziaływanie emisji związanej z indywidualnym 

ogrzewaniem budynków. 
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Do wskazanych w POP, planowanych do realizacji działań naprawczych, istotnych z punk-

tu widzenia aktualizacji „Założeń…”, zaliczamy: 

 ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego, 

poprzez likwidację ogrzewania wykorzystującego paliwo stałe i zastąpienie go 

ogrzewaniem bezemisyjnym (podłączenie do sieci ciepłowniczej, ogrzewanie elek-

tryczne, pompa ciepła) lub niskoemisyjnym (kotły gazowe lub olejowe). Na obsza-

rach, gdzie nie ma możliwości technicznych przyłączenia się do sieci ciepłowniczej 

lub gazowej dopuszczalna jest wymiana na nowoczesne kotły na paliwo stałe (wę-

glowe lub biomasowe). 

Szacowana liczba kotłów, które powinny zostać wymienione w gminie Wołów w la-

tach 2021-2026: 

Wyszczególnienie 

kotły w zabudowie 
jednorodzinnej [szt.] 

kotły w zabudowie 
wielorodzinnej [szt.] 

Łącznie do 
wymiany 

2021-2023 2024-2025 2026 
Łącznie do 
wymiany 

2021-2023 2024-2025 2026 

Wołów - miasto 504 150 254 100 474 144 236 94 

Wołów - obszar wiejski 858 258 248 172 114 36 56 22 

Razem gmina Wołów 1 362 408 682 272 588 180 292 116 

Źródło: Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim 

 

Efekt ekologiczny realizacji ww. działania w gminie Wołów w latach 2021-2026: 

Wyszczególnienie zabudowa jednorodzinna zabudowa wielorodzinna 
PM10 [Mg] PM2,5 [Mg] B(a)P [kg] As [kg] PM10 [Mg] PM2,5 [Mg] B(a)P [kg] As [kg] 

Wołów - miasto 48,63 38,37 18,02 8,64 19,56 15,07 7,23 3,83 

Wołów - obszar wiejski 82,51 64,48 30,54 15,28 4,59 3,51 1,69 0,92 

Razem gmina Wołów 131,14 102,85 48,56 23,92 24,15 18,58 8,92 4,75 

Źródło: Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim 

 

 inwentaryzację źródeł niskiej emisji (obiektów, w których powinna nastąpić wymiana 

kotłów na paliwo stałe); 

 opracowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych gwarantujących realizację 

działania dotyczącego ograniczenia emisji i wdrażania uchwał antysmogowych; 

 edukację ekologiczną mającą na celu wzbogacenie wiedzy w zakresie: zachowań 

pogarszających jakość powietrza, skutków zdrowotnych i finansowych złej jakości 

powietrza, działań poprawiających lokalną jakość powietrza, konieczności prze-

strzegania zakazów i nakazów zawartych w uchwałach antysmogowych, propago-

wania konieczności oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej, możliwości skorzy-

stania z dopłat gminnych, wojewódzkich i ogólnokrajowych. 

Uchwała antysmogowa 

Ponadto dnia 30 listopada 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwały 

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń i zakazów 

w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

Ze względu na występowanie w województwie zróżnicowanych uwarunkować przyjęto trzy 

uchwały antysmogowe: dla Gminy Wrocław, dla uzdrowisk oraz dla pozostałej części wo-

jewództwa dolnośląskiego. 
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Uchwały wprowadzono w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu, na zdrowie lu-

dzi i środowisko, eksploatacji instalacji spalania paliw z sektora komunalno–bytowego. 

Ograniczenia i zakazy dotyczą użytkowników kotłów, pieców oraz kominków na paliwo 

stałe, jeżeli: dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło 

poprzez: bezpośrednie przenoszenia ciepła lub bezpośrednie przenoszenia ciepła w połą-

czeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy lub bezpośrednie przenoszenia ciepła w połą-

czeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza. 

Od 1 lipca 2018 r. zakazuje się stosowania: 

 mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wyko-

rzystaniem, 

 węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, 

 węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm, 

 biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%. 

a nowo oddane: 

 kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu odnośnie emisji cząstek stałych (pyłu) 

oraz nie mogą posiadać ruszty awaryjnego; 

 kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu odnośnie emisji cząstek stałych 

(pyłu). Dopuszcza się stosowanie urządzeń zapewniających redukcję emisji pyłów. 

Ponadto od 1 lipca 2024 r. zakazuje się używania instalacji niespełniających wymagań 

odpowiadających klasie 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu, a od 1 lipca 

2028 r. zakazuje się używania instalacji niespełniających wymagań odpowiadających kla-

sie 3 i 4 pod względem granicznych wartości emisji pyłu. 

Za nieprzestrzeganie uchwały grozi kara grzywny w wysokości  do 5000 zł. 

Na terenie gminy Wołów obowiązuje uchwała nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dol-

nośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewódz-

twa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów 

w zakresie eksplotacji instalacji, w których następuje spalania paliw. 

2.1.5 Dokumenty planistyczne o zasięgu lokalnym 

I Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

i Gminy Wołów” 

I Zmiana przyjęta została uchwałą Rady Miejskiej w Wołowie nr XXXVII/234/2016 z dnia 

20 grudnia 2016 r. Zawarto w niej kompleksowy obraz miasta, pokazując dynamikę zmian 

we wszystkich dziedzinach życia, mogących kształtować przestrzeń publiczną gminy. Do-

kument ten stanowi element polityki przestrzennej miasta, określając kierunki kształtowa-

nia ładu przestrzenno-funkcjonalnego miasta. 
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Z punktu widzenia zagadnień stanowiących treść aktualizacji „Założeń..” istotne są nastę-

pujące kierunki działań poruszanych w Studium: 

 kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów, 

 kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

tereny wyłączone spod zabudowy, 

 kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, 

 wskazania i charakterystyka obszarów wymagających ochrony, przekształceń, re-

habilitacji, rekultywacji, 

 wskazania i charakterystyka obszarów problemowych. 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Wołów 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zawierają szczegółowe ustalenia stu-

dium. Ich zadaniem jest kształtowanie zagospodarowania przestrzennego gminy, w celu 

zapewnienia niezbędnych warunków do zaspokojenia potrzeb bytowych, ekonomicznych, 

społecznych i kulturowych społeczeństwa, uwzględniając zachowanie równowagi przyrod-

niczej i ochrony krajobrazu. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wołów 

PGN jako lokalny dokument o charakterze strategiczno-operacyjnym określa wizję rozwoju 

gminy, stanowiącą podstawę dla określenia celów wynikających z realizacji unijnej i krajo-

wej polityki niskoemisyjnej. Celem głównym dokumentu jest rozwój gospodarki niskoemi-

syjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju gminy. 

Z punktu widzenia aktualizacji „Założeń…” istotna jest realizacja następujących celów 

szczegółowych: 

 Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, 

 Poprawa efektywności energetycznej, 

 Wymiana przestarzałych, niskowydajnych i nieekologicznych źródeł ciepła, 

 Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej, 

 Rozwój generacji rozproszonej (energetyka rozproszona) na terenie gminy, 

 Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wołów, 

 Promocja nowych wzorców konsumpcji – w celu zagwarantowania możliwości 

PGN jest dokumentem niezbędnym do pozyskania funduszy unijnych m.in. na termomo-

dernizację budynków, wymianę wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania czy wdrażania od-

nawialnych źródeł energii.  

Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wołów 

Dokument został przyjęty Uchwałą Nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 maja 

2015 r. Strategia składa z: stanu istniejącego, części programowej (która definiuje cele 

strategiczne i operacyjne oraz preferowane działania) oraz z systemu realizacji strategii. 

W dokumencie przedstawione są następujące cele strategiczne i operacyjne istotne 

z punktu widzenia aktualizacji „Założeń…”: 
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Cel strategiczny 1. Maksymalizacja korzyści z relacji miasta i gminy Wołów z otoczeniem 

poza powiatowym: 

 Cel operacyjny 1.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej, 

 Cel operacyjny 1.2. Tworzenie relacji gospodarczych z Wrocławiem, utrzymanie 

i akwizycja nowych inwestycji zewnętrznych, 

 Cel operacyjny 1.4. Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowe-

go (postępująca suburbanizacja). 

Cel strategiczny 3. Maksymalizacja standardu życia mieszkańców gminy: 

 Cel operacyjny 3.1. Rozwój infrastruktury technicznej gminy. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wołów na lata 2015-2025  

Dokument został przyjęty Uchwałą Nr XLI/263/2017 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia  

2 marca 2017 r. Długofalowy program ma na celu przywrócenie ładu przestrzennego na 

wyznaczonych obszarach zdegradowanych i wymagających rewitalizacji. Dokument 

przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy działań głównych zaplanowanych do zrea-

lizowania na obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych wieloro-

dzinnych do roku 2025. Cele strategiczne i kierunki działań rewitalizacyjnych istotne 

z punktu widzenia aktualizacji „Założeń…” to: 

1. Poprawa ładu i funkcjonalności przestrzeni publicznych oraz stanu środowiska naturalnego. 

1.1. Modernizacja tkanki mieszkaniowej, budynków użyteczności publicznej i obiektów 

zabytkowych. 

1.3. Modernizacja infrastruktury transportowej i optymalizacja sieci komunikacyjnej. 

1.4. Podniesienie jakości środowiska naturalnego. 

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030  

Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 została przyjęta Uchwałą Nr 

6080/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r. Dla za-

gadnień ujętych w aktualizacji „Założeń…” istotne znaczenie mają następujące cele: 

Cel strategiczny 4. Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i ochrona walorów środowiska 

naturalnego i dziedzictwa kulturowego: 

 Cel operacyjny 4.1 – Poprawa stanu środowiska, 

 Cel operacyjny 4.2 – Racjonalne wykorzystanie walorów i zasobów środowiska, 

 Cel operacyjny 4.4 – Wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz 

wspieranie bezpieczeństwa energetycznego. 

Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Dolnośląskiego 

Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Dolnośląskiego został przyjęty 

Uchwałą Nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. 

Dokument określa kierunki rozwoju regionu i stanowi pośredni poziom pomiędzy koncep-

cją przestrzennego zagospodarowania kraju a studiami uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy.  
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2.2 Planowanie energetyczne na szczeblu gminnym – rola założeń 
w systemie planowania energetycznego 

Szczególną rolę w planowaniu energetycznym prawo przypisuje samorządom gminnym 

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

tryczną i paliwa gazowe na swoim terenie. Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gmin-

nym, obowiązkiem gminy jest zapewnienie zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkań-

ców. Wśród zadań własnych gminy wymienia się w szczególności sprawy: wodociągów 

i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzy-

mania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpa-

dów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. 

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

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

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

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

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

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

 planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii 

i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy; 

 ocena potencjału wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji 

oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych i chłodniczych. 

Polskie Prawo energetyczne przewiduje dwa rodzaje dokumentów planistycznych:  

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

 Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.  

Dokumenty te powinny być zgodne z założeniami polityki energetycznej państwa, miej-

scowymi planami zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, a także spełniać wymogi ochrony środowiska. 

Zgodnie z art. 19 Prawa energetycznego (PE) Projekt Założeń do planu zaopatrzenia jest 

opracowywany przez prezydenta miasta (wójta, burmistrza), a następnie podlega opinio-

waniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami 

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

leniem przez Radę Miasta/Gminy winien podlegać wyłożeniu do publicznego wglądu. 

Projekt założeń jest opracowywany we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami ener-

getycznymi, które są zobowiązane (zgodnie z art. 16 i 19 PE) do bezpłatnego udostępnie-

nia swoich Planów rozwoju. Dokumenty te obejmują zgodnie z prawem, plan działań 

w zakresie obecnego i przyszłego zaspokajania zapotrzebowania na paliwa gazowe, 

energię elektryczną lub ciepło. Plany (ust. 1, art. 16 PE) obejmują: przewidywany zakres 

dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, przedsięwzięcia w zakresie 

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

zowych, energii elektrycznej lub ciepła, w tym OZE. Plan zaopatrzenia opracowuje prezy-
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dent miasta (burmistrz, wójt) w sytuacji, gdy plan rozwoju przedsiębiorstwa energetyczne-

go nie zapewnia realizacji założeń do planu. 

Schemat procedur tworzenia dokumentów lokalnego planowania energetycznego wynika-

jący w PE, z uwzględnieniem wymogu udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumen-

tów (wg ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku...), przedstawia poniższy rysunek.  

Rysunek 2-1. Proces planowania energetycznego na szczeblu lokalnym 

 
Poprzedni dokument „Założeń…” został przyjęty przez Radę Miejską w Wołowie uchwałą nr XXXI/209/05 z 
dnia 17 lutego 2005 r.  

Plan zaopatrzenia 

Założenia do planu zaopatrzenia… 

Realizacja inwestycji 

Plan rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego 

Zakres projektu „Założeń…”:(art. 19 ust. 3) 
• ocena stanu aktualnego zaopatrzenia gminy w energię, 
• identyfikacja przewidywanych możliwości rozwoju Gminy na 15 lat, 

• potrzeby energetyczne istniejącej i planowanej zabudowy na 15 lat, 

• niezbędne działania dla zapewnienia pokrycia zapotrzebowania, 

• analiza przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie energii, 

• określenie możliwości wykorzystania lokalnych zasobów paliw i energii w tym OZE, 
• określenie możliwość stosowania środków poprawy efektywności energetycznej, 

• określenie zakresu współpracy z innymi gminami, 

• określenie zasad aktualizacji i wdrażania „Założeń…” 

Projekt „Założeń…” przyjęty przez  
Wójta, Burmistrza, Prezydenta (art. 

19 ust. 1)

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

energetyczną państwa 

Wyłożenie do 
publicznego wglądu 

(art. 19 ust. 6) 

Rada Gminy 
uchwała 

Zakres planu rozwoju: (art. 16 ust. 3) 
• przewidywany zakres dostarczania paliw gazowych, 

energii elektrycznej lub ciepła, 

• przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy lub 
budowy sieci oraz ewentualnych nowych źródeł paliw 
gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w tym OZE 

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 

w art. 9 i 46 oraz w „Założeniach…” 

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

Prezes URE (art. 16 ust. 6) Uzgadnia 
w zakresie przedsiębiorstw elektroe-

nergetycznych i gazowniczych 

Zarząd Województwa 
opiniowanie  

(art. 23 ust. 3 i 4) 

„Plan Rozwoju Przedsiębiorstwa Energetycznego” 

Wójt, Burmistrz, 
Prezydent bada czy 
Plany Rozwojowe 
Przedsiębiorstw 

zapewniają realizację 
„Założeń…” 

Rada Gminy uchwala 

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

Samorząd Województwa (art. 17) 
bada zgodność z polityką energe-

tyczną państwa 

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

Realizacja inwestycji ujętych w Planie Zaopatrzenia 

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

podstawę do ujęcia ich kosztów w taryfie przedsiębiorstwa 

TAK 

NIE 

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

„Założenia do planu…” 

Zgodnie z ustawą 
aktualizacja co 3 lata 

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

Zgodnie z ust. plan 
rozwoju podlega 

aktualizacji co 3 lata 

Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają nieodpłatnie 
plany rozwoju w zakresie dot. terenu gminy oraz propozycje 
niezbędne do opracowania projektu założeń (art. 19 ust. 4) 

Procedura SOOS (ustawa 
o udostępnianiu… Dział IV) 

Procedura SOOS (ustawą o udostępnianiu 
- Dział IV)
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3. Charakterystyka gminy 

3.1 Położenie geograficzne i zagospodarowanie terenu 

Gmina Wołów położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego, w odległości 

ok. 40 km na północny zachód od Wrocławia, w zakolu Odry. Gmina jest jedną z trzech 

gmin powiatu wołowskiego leżącego w podregionie legnickim. Swoim zasięgiem obejmuje 

tereny pomiędzy rzeką Odrą, która opływa gminę od strony południowej i zachodniej, 

a Wzgórzami Wińskimi i Strupińskimi po stronie wschodniej. 

Zgodnie z podziałem administracyjnym Gmina Wołów jest gminą miejsko-wiejską, do któ-

rej należy miasto Wołów oraz 47 mniejszych miejscowości skupionych w 37 sołectwach. 

Gmina Wołów graniczy z 8 gminami: Brzeg Dolny, Malczyce, Oborniki Śląskie, Prochowi-

ce, Prusice, Ścinawa, Środa Śląska, Wińsko. 

Rysunek 3-1. Położenie administracyjne Gminy Wołów na tle województwa dolnośląskiego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUGiK 

 

Powierzchnia gminy Wołów wg Banku Danych Lokalnych GUS wynosi 33 110 ha, tj. 

331 km2, w tym miasto zajmuje ok. 5,6% powierzchni gminy. 

Struktura głównych kierunków użytkowania gruntów została przedstawiona poniżej. 

Tabela 3-1. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Wołów 

Sposób wykorzystania gruntów 
Powierzchnia [ha] 

Gmina Wołów miasto Wołów obszar wiejski 
Użytki rolne – w tym m.in.: 16 791 1123 15 668 

grunty orne 12 200 757 11 443 

sady 41 0 41 

łąki trwałe 2 256 203 2 053 

pastwiska trwałe 1 380 90 1 290 

Grunty leśne 14 144 220 13 924 

Grunty pod wodami 355 15 340 

Tereny zabudowane i zurbanizowane 1 398 382 1 016 

Pozostałe grunty i nieużytki 422 114 308 
RAZEM: 33 110 1 854 31 256 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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3.2 Warunki klimatyczne 

Gmina Wołów położona jest w najcieplejszej dzielnicy klimatycznej Polski – dzielnicy wro-

cławskiej, który charakteryzuje się ciepłym i długim latem oraz łagodną zimą. 

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8,2°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, 

a najchłodniejszym styczeń. Okres wegetacyjny z gminie trwa 225 dni. 

Roczna suma usłonecznienia wynosi 1 520 h. Zachmurzenie obejmuje ponad połowę roku 

- najbardziej pochmurny jest listopad i grudzień. 

Roczna suma odpadów wynosi 550-600 mm (najwięcej odpadów występuje w lipcu). Wil-

gotność powietrza wynosi ok. 60% w lipcu i 85% w grudniu. Mgły występują w ok. 40 

dniach w roku, najczęściej w listopadzie i grudniu. 

Pokrywa śnieżna utrzymuje się nie dłużej niż 60 dni. Średnia grubość pokrywy śnieżnej 

wynosi 10 cm. 

W gminie dominują wiatry zachodnie i północno-zachodnie, a średnia prędkość wiatru wy-

nosi 2-3 m/s. Najsilniejsze wiatry wieją w marcu oraz w lipcu podczas burz. 

Czynnikiem decydującym o wielkości potrzeb cieplnych obiektów budowlanych są warunki 

klimatyczne panujące na analizowanym obszarze. 

Zgodnie z Polską Normą PN-EN 12831 teren Polski jest podzielony na pięć stref klima-

tycznych. Dla każdej z nich określono obliczeniową temperaturę powietrza na zewnątrz 

budynków, która jest równa także temperaturze obliczeniowej powierzchni gruntu. Wiel-

kość ta jest wykorzystywana do obliczenia szczytowego zapotrzebowania mocy cieplnej 

ogrzewanego obiektu. Gmina Wołów leży w II strefie klimatycznej, dla której temperatura 

obliczeniowa powietrza na zewnątrz budynku wynosi (-18)ºC. 

3.3 Uwarunkowania demograficzne i mieszkaniowe 

Według Banku Danych Lokalnych GUS stan ludności w gminie Wołów wynosi ok. 22,2 tys. 

osób, w tym miasto zamieszkuje ok. 55% ogółu mieszkańców gminy. Gęstość zaludnienia 

wynosi ok. 67 osób/1 km2. 

W tabeli poniżej przedstawiono dane dotyczące stanu ludności w gminie Wołów w latach 

2018-2021. 

Tabela 3-2. Stan ludności w gminie Wołów w latach 2018-2021 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021* 
Ludność ogółem 22 556 22 410 22 318 22 219 

w mieście 12 425 12 350 12 298 12 252 

na obszarach wiejskich 10 131 10 060 10 020 9 967 

Przyrost naturalny na 1000 ludności -1,24 -2,94 -3,89 b.d. 

Gęstość zaludnienia [os/km2] 68 68 67 67 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

* wg stanu na czerwiec 2021 r. 

 

Na obszarze gminy Wołów liczba ludności w analizowanych latach wykazuje tendencję 

malejącą – średni roczny spadek wynosi ok. 0,5%. 
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Tabela 3-3.Struktura wiekowa mieszkańców 

Grupa wieku 
Stan ludności 

2018 2019 2020 2021* 
przedprodukcyjna 3 757 3 738 3 754 b.d. 

produkcyjna 14 004 13 743 13 532 b.d. 

poprodukcyjna 4 795 4 929 5 032 b.d. 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

* wg stanu na czerwiec 2021 r. 
 

Największy udział wg ekonomicznych grup wiekowych stanowi ludność w wieku produk-

cyjnym – ok. 61%, następnie poprodukcyjnym - ok. 23% i przedprodukcyjnym - ok. 17%. 

Zauważa się spadek udziału ludności w wieku produkcyjnym przy prawie stałym udziale 

ludności w wieku przedprodukcyjnym. 

Na terenie gminy Wołów znajduje się ponad 8 tys. mieszkań (w tym miasto ok. 62%) 

o powierzchni użytkowej równej ok. 630 tys. m2. Średnia powierzchnia użytkowa mieszka-

nia wynosi 76 m2. 

W tabelach poniżej przedstawiono charakterystykę zasobów mieszkaniowych na terenie 

gminy Wołów w latach 2018-2021. 

Tabela 3-4.Charakterystyka zasobów mieszkaniowych w gminie Wołów w latach 2018-2021 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021* 
Budynki mieszkalne w gminie 4 106 4 242 4 290 4 332 

Zasoby mieszkaniowe, w tym: 8 063 8 109 8 161 8 212 
w mieście 5 019 5 042 5 072 5 097 

na obszarach wiejskich 3 044 3 67 3 089 3 115 

Powierzchnia użytkowa mieszkań [m2], w tym: 612 621 618 057 623 534 629 731 
w mieście 348 952 351 218 353 938 356 532 

na obszarach wiejskich 263 669 266 839 269 596 273 199 

Średnia pow. użytkowa mieszkania [m2] 76,0 76,2 76,4 
76,7 

 

Średnia pow. użytkowa mieszkania na 1 os. [m2/os] 27,2 27,6 27,9 28,3 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

* wg stanu na wrzesień 2021 r. 
 

Obserwowany jest wzrost liczby mieszkań o ok. 50 rocznie. Następuje ciągła poprawa wa-

runków mieszkaniowych ludności, co wyrażają wskaźniki: przeciętna powierzchnia użyt-

kowa mieszkania oraz przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę. 

Tabela 3-5.Charakterystyka nowej zabudowy w gminie Wołów 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021* 
Budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania 41 43 46 42 

Mieszkania nowe oddane do użytkowania, w tym: 46 48 60 51 
jednorodzinne 40 45 44 41 

wielorodzinne 6 3 16 10 

Pow. użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania [m2], w tym: 5 630 5 620 6 569 6 197 
jednorodzinne 5 292 5 396 5 678 5 707 

wielorodzinne 338 224 894 490 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

* wg stanu na wrzesień 2021 r. 
 

W gminie średniorocznie powstaje od 40 do 45 budynków w zabudowie jednorodzinnej o 

średniej powierzchni użytkowej 130 m2 i 8 w zabudowie wielorodzinnej o powierzchni 60 m2. 
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3.4 Utrudnienia terenowe w rozwoju systemów energetycznych 

Utrudnienia w rozwoju systemów sieciowych można podzielić na 2 grupy: 

 czynniki związane z elementami geograficznymi, 

 czynniki związane z istnieniem obszarów podlegających ochronie. 

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

ficznymi mogą być pokonane. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami, mogącymi 

niejednokrotnie nie mieć uzasadnienia. 

Czynniki geograficzne dotyczą zarówno elementów pochodzenia naturalnego, jak i po-

wstałych w wyniku działalności człowieka. Mają one charakter obszarowy lub liniowy. Do 

najważniejszych należą: 

 akweny i cieki wodne; 

 obszary zagrożone zniszczeniami powodziowymi; 

 obszary nieustabilizowane geologicznie (tereny górnicze, bagna, osiadania gruntów); 

 trasy komunikacyjne (linie kolejowe, główne trasy drogowe, lotniska); 

 tereny o specyficznej rzeźbie terenu (wąwozy, jary, wały ziemne, pasy wzniesień). 

W przypadku istnienia tego rodzaju utrudnień należy dokonywać oceny opłacalności po-

konania przeszkody względem jej obejścia. Zależne jest to również od rodzaju rozpatry-

wanego systemu sieciowego –najłatwiej i najtaniej przeszkody pokonują linie elektroener-

getyczne, trudniej sieci gazowe, a najtrudniej sieci ciepłownicze. 

Utrudnienia związane z terenami chronionymi mają charakter obszarowy. Do najważniej-

szych z nich należą: 

 obszary przyrody chronionej: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobra-

zowe, obszary NATURA 2000, pomniki przyrody, zabytkowe parki; 

 kompleksy leśne; 

 obszary urbanistyczne objęte ochroną konserwatorską oraz zabytki architektury; 

 obszary objęte ochroną archeologiczną; 

 cmentarze; 

 tereny kultu religijnego; 

 tereny zamknięte: wojskowe lub kolejowe. 

W niektórych przypadkach prowadzenie elementów systemów zaopatrzenia w energię jest 

całkowicie niemożliwe, a dla pozostałych jest utrudnione, wymagające dodatkowych za-

bezpieczeń potwierdzonych odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami. 

Ponadto w przypadku obszarów objętych ochroną konserwatorską mocno utrudnione mo-

że być prowadzenie działań termomodernizacyjnych obiektów. W każdym przypadku ko-

nieczne jest prowadzenie uzgodnień z konserwatorem zabytków. 
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Utrudnienia związane z elementami geograficznymi 

Akweny i cieki wodne 

Gmina Wołów leży w dorzeczu Odry, która jest główną rzekę przepływającą przez obszar 

gminy oraz stanowi jednocześnie jej południową i zachodnią granicę. Rzeka jest uregulo-

wana i obwałowana. Zlewnia Odry obejmuje niewielką część gminy, większą stanowi na-

tomiast zlewnia niewielkiego prawobrzeżnego dopływu Odry, rzeki Jezierzycy z przepływa-

jącą przez Wołów Juszką oraz zlewnia Łachy dopływu Baryczy. Ponadto teren gminy po-

cięty jest systemem rowów melioracyjnych powiązanych niekiedy z systemem drenarskim. 

Rzeka Odra może stanowić utrudnienie dla rozwoju systemów energetycznych miasta 

(głównie gazowniczego). 

Obszary nieustabilizowane geologicznie 

Znaczenie gospodarcze w rejonie Wołowa mają osady czwartorzędu i trzeciorzędu stano-

wiące niewielkie złoża kruszyw i iłów. W gminie występują osady czwartorzędu, takie jak: 

holoceńskie piaski, żwiry i mułki tworzące tarasy zalewowe Odry, osady w dolinach mniej-

szych cieków, osady jeziorne i torfowiskowe piaszczyste wydmy, których miąższość do-

chodzi do ok. 6 m oraz osady trzeciorzędu zaburzone glacitektonicznie przy stropie leżące 

na głębokości 14-150 m, których miąższość waha się od kilkunastu do ok. 150 m. Eks-

ploatowane złoża kruszyw pospolitych obejmują niewielki obszar. Tereny te po zakończe-

niu wydobycia mają zostać rekultywowane. W rejonie miejscowości Domaszków, Garwół, 

Lubiąż i Lazarzowice występują ponadto obszary prognostyczne, mające cechy złóż kru-

szyw naturalnych możliwe do ewentualnej eksploatacji. 

Struktura geologiczna nie stanowi utrudnienia dla rozwoju systemów energetycznych. 

Trasy komunikacyjne 

Układ dróg na obszarze gminy jest promienisty, a większość z nich zlokalizowana jest 

w Wołowie. Sieć komunikacyjną tworzą: 

 drogi wojewódzkie (72,5 km, w tym 13,5 km w mieście) relacji: Moczydlin Dworski-

Jemielna, Kawice-Leszno, Wołów-Żmigród, Ścinawa-Oleśnica, Prawików-Pęgów; 

 drogi powiatowe, pod nadzorem Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie; 

 drogi gminne, służące do dojazdu do obszarów mieszkaniowych i obsługi rolnictwa. 

Przez obszar gminy w kierunku północno-zachodnim przebiega linia kolejowa nr 273 

Szczecin – Wołów - Brzeg Dolny – Wrocław o znaczeniu krajowym. 

Sieć głównych szlaków komunikacyjnych nie powinna stanowić wielkiego utrudnienia 

w rozwoju systemów energetycznych. 

Ukształtowanie terenu 

Obszar gminy jest zróżnicowany geomorfologicznie. Na ukształtowanie powierzchni tego 

terenu wpływ miały zlodowacenia i działalność rzeki Odry. Różnica wysokości między naj-

niżej (brzeg Odry w rejonie Tarchalic 92,5 m n.p.m.) i najwyżej (wzgórza w rejonie Smar-

kowa 187,3 m n.p.m.) położonymi punktami w gminie dochodzi do ok. 95 m. 

Rzeźba terenu nie powinna jednak stanowić wyraźnego utrudnienia dla rozbudowy 

i eksploatacji systemów energetycznych w gminie. 
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Utrudnienia związane z istnieniem obszarów podlegających ochronie 

Obszary przyrody chronionej. Kompleksy leśne 

Na obszarze gminy Wołów ustanowiono następujące firmy ochrony przyrody: 

 Rezerwat „Odrzysko” o powierzchni ok. 5 ha, utworzony w 1987 r. dla zachowania 

bogatego stanowiska roślin: kotewki – orzecha wodnego i salwinii pływającej oraz 

40 gatunków ptaków; 

 Rezerwat „Uroczysko Wrzosy” o powierzchni ok. 576 ha, utworzony w 2000 r. sta-

nowiący ostoję ptaków wodno-błotnych i leśnych oraz ok. 470 gatunków roślin, 

w tym 21 chronionych; 

 Park Krajobrazowy „Dolina Jezierzycy o powierzchni ok. 7 953 ha, utworzony w 

1994 r., w którym stwierdzono występowanie prawie 500 gatunków roślin, w tym 37 

będących pod ochroną oraz 190 gatunków ptaków, w tym 135 lęgowych; 

 Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” (PLB020008) 

o powierzchni ok. 17 999 ha. Obszar stanowi fragment doliny Odry o długości 

101 km. Obejmuje siedliska nadrzeczne zachowane w międzywału oraz najlepiej 

wykształcone lasy, łąki i torfowiska niskie. Występuje tu ok. 100 gatunków ptaków; 

 projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Lęgi Odrzańskie” 

(PLH020018) o powierzchni ok. 20 223 ha. Obszar stanowi fragment doliny Odry 

o długości 101 km. Obszar odznacza się dużym bogactwem rzadkich i zagrożonych 

siedlisk przyrodniczych. Na terenie ostoi stwierdzono obecność 22 gatunków zwie-

rząt, w tym rzadkich gatunków bezkręgowców i ryb. Obszar spełnia rolę ważnego 

korytarza ekologicznego (w ramach krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska); 

 projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Dębniańskie Mokra-

dła” (PLH020002) o powierzchni ok. 5 233 ha. Kompleks lasów położony na pra-

wym brzegu Odry. Znaczną część terenu stanowią siedliska wilgotne: osly, łęgi, ba-

gna śródleśne, podmokłe łąki, starorzecza i stawy; 

 projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Łachy” 

(PLH020003) o powierzchni ok. 991 ha. Obszar obejmuje fragment doliny rzeki Ła-

chy na długości 10 km. Występują tu zbiorowiska nizinnych łąk kośnych, pastwiska, 

zbiorowiska leśne, lasy lęgowe i grądowe oraz obszary podmokłe; 

 projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Zagórzyckie Łąki” 

(PLH020053) o powierzchni ok. 360 ha. Obejmuje łąki kośne, zadrzewienia śródłą-

kowe i polne. Występuje tu modraszek telejus i inne higrofilne gatunki motyli, prze-

platka aurinia oraz barczatka kataks; 

 projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Wzgórza Warzę-

gowskie” (PLH020079) o powierzchni ok. 661 ha. Obejmuje wzniesienia pokryte 

zbiorowiskami leśnymi (grądy ze stanowiskami kruszczyka połabskiego i sinego), 

mozaikowy krajobraz rolny, roślinność łąkową (ze stanowiskami nasięźrzała pospo-

litego, goździka kosmatego oraz róży francuskiej), fragmenty dawnych murów, ro-

ślinność wodną i szuwarową. Obszar ma istotne znaczenie dla ochrony populacji 

barczatki kataks; 
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 użytek ekologiczny „Dolina Juszki” o powierzchni ok. 145 ha, utworzony w 1998 r. 

jako kompleks łąkowo-zaroślowy z przewagą wilgotnych łąk, zbiorowisk szuwaro-

wych ze stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków roślin oraz teren lęgowy 

i żerowisk rzadkich przedstawicieli ornitofauny, szczególnie derkacza. 

Ponadto na terenie gminy znajduje się 12 pomników przyrody, w tym: sosna pospolita, dąb 

szypułkowy (4), głaz narzutowy (3), miłorząb, jesion wyniosły, morwa biała, platan klono-

listny. 

Lasy zajmują ok. 42% powierzchni gminy. Tworzą duże, zwarte kompleksy, zróżnicowane 

pod względem siedliskowym i drzewostanowym. Występują tu głównie lasy sosnowe 

(66%), dębowe, brzozowe, świerkowe i olchowe. 

Powyższe obiekty i obszary, zlokalizowane najczęściej poza terenem zabudowy, nie po-

winny stanowić większej bariery w rozwoju systemów energetycznych gminy. 

Obszary objęte ochroną konserwatorską i archeologiczną 

Zasoby środowiska kulturowego na terenie gminy podzielona na obiekty wpisane do reje-

stru zabytków oraz będące w ewidencji konserwatorskiej. Ochroną konserwatorską objęte 

zostały obszary, zespoły i obiekty o istotnych lokalnych walorach historycznych, kulturo-

wych i krajobrazowych, ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Do ewidencji 

zabytków włączono obszary układów ruralistycznych poszczególnych wsi, obszary urbani-

stycznego miasta Wołowa, pojedyncze budynki lub ich zespoły, urządzenia techniki, trwale 

posadowione w danym miejscu, budowle odznaczające się bryłą oraz detalem architekto-

nicznym charakterystycznym dla pewnego stylu lub lokalnego środowiska kulturowego, 

pełniące istotną rolą w historycznym układzie przestrzennym miejscowości i należące do 

najstarszych obiektów na danym terenie. 

Obszary i obiekty objęte ścisłą ochroną konserwatorską lokalnie mogą stanowić ograni-

czenie rozwoju systemów energetycznych (przy planowaniu infrastruktury technicznej na-

leży pamiętać o ich ominięciu), jak również mogą powodować ograniczenie działań ter-

momodernizacyjnych związanych z poprawą termoizolacji ścian. 

Tereny zamknięte 

Decyzją Ministra Infrastruktury tereny, na których usytuowane są linie kolejowe uznaje się 

za tereny zamknięte, zastrzeżone ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. 

Tereny zamknięte mogą stanowić utrudnienia w rozbudowie i eksploatacji systemów ener-

getycznych. Możliwe jest ominięcie ww. terenów przy planowaniu infrastruktury technicznej. 

Inne utrudnienia mogące występować podczas rozbudowy systemów sieciowych 

Podczas rozbudowy systemów sieciowych na terenach zurbanizowanych mogą wystąpić 
także utrudnienia związane z: 

 koniecznością prowadzenia systemów sieciowych wzdłuż ulic w gęstej zabudowie, 

 koniecznością przejściowych zmian organizacji ruchu ulicznego, 

 istniejącym technicznym uzbrojeniem terenu, 

 transportem, magazynowaniem i montażem elementów rurociągów na placu budowy. 
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4. Ocena stanu aktualnego gminy Wołów 

4.1 Bilans cieplny gminy 

4.1.1 Założenia do bilansu 

Przy opracowywaniu szacunkowego bilansu cieplnego gminy Wołów, określającego zapo-

trzebowanie na moc i energię cieplną przez odbiorców gminy wykorzystano następujące 

dane: 

 zużycie gazu sieciowego wg banku danych lokalnych GUS; 

 informacje dotyczące źródeł ciepła obiektów użyteczności publicznej – na podsta-

wie pozyskanych ankiet oraz wywiadów telefonicznych; 

 dane o sposobie ogrzewań budynków mieszkalnych wielorodzinnych otrzymano od 

administratorów budynków (ankiety); 

 dla odbiorców indywidualnych wielkości zapotrzebowania mocy cieplnej oszacowa-

no wskaźnikowo wg zajmowanej powierzchni użytkowej lub kubatury obiektu; 

 wartości zapotrzebowania energii cieplnej dla większych odbiorców określone są 

wg rzeczywistej wielkości zużycia energii podanej przez odbiorcę, natomiast dla 

pozostałych odbiorców są wielkościami wyliczonymi w oparciu o zapotrzebowanie 

mocy szczytowej i przyjęty czas poboru mocy dla danego charakteru odbioru. 

Bilans potrzeb energetycznych wykonany został dla całego obszaru gminy Wołów. 

Wielkość zapotrzebowania ciepła u odbiorcy została określona dla następujących kategorii 

odbiorców: 

 budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne, 

 budynki użyteczności publicznej (urzędy, oświata, ośrodki zdrowia, przedsiębior-

stwa gminne itp.), 

 usługi komercyjne i wytwórczość (zakłady produkcyjne, usługowe, handel, hurtow-

nie, składy itp.). 

Dokonano również uporządkowania zapotrzebowania ciepła w zależności od sposobu jego 

pokrycia, wyróżniając przy tym następujące technologie: 

 kategoria „gaz sieciowy” obejmująca kotłownie lokalne i indywidualne opalane ga-

zem ziemnym sieciowym; 

 kategoria „ogrzewania węglowe” obejmująca kotłownie z kotłami opalanymi wę-

glem, a w przypadku mieszkań ogrzewanych indywidualnie obejmuje ona mieszka-

nia z ogrzewaniem etażowym opalanym węglem lub piecami ceramicznymi; 

 kategoria „inne paliwo” obejmująca ogrzewanie przy wykorzystaniu jako paliwa: ole-

ju opałowego, gazu płynnego, energii elektrycznej, biomasy lub tp.; 

 kategoria „OZE” obejmująca ogrzewanie przy wykorzystaniu m.in. pomp ciepła, ko-

lektorów słonecznych, biogazu lub innego OZE oraz zinwentaryzowane przypadki 

odzysku ciepła np. z wentylacji obiektów w celu ogrzania pomieszczeń. 
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4.1.2 Bilans zapotrzebowania na moc i energię cieplną 

Zapotrzebowanie na ciepło w gminie Wołów określono szacunkowo na ok. 80,62 MW, w tym: 

 56,68 MW na potrzeby budownictwa mieszkaniowego; 

 11,56 MW na potrzeby obiektów użyteczności publicznej; 

 12,38 MW na potrzeby usług komercyjnych i wytwórczości. 

Roczne zużycie ciepła w gminie Wołów oszacowano na poziomie ok. 392 TJ, w tym: 

 292 TJ dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, 

 46 TJ dla potrzeb obiektów użyteczności publicznej, 

 54 TJ dla potrzeb usług komercyjnych i wytwórczości. 

W poniższych tabelach zaprezentowano szacunkowe wyliczenia zapotrzebowania ciepła 

oraz zużycia energii cieplnej przez odbiorców w gminie, z uwzględnieniem charakteru od-

biorów i sposobu ich zaopatrzenia. 

Tabela 4-1 Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla gminy Wołów 

Wyszczególnienie 
Zapotrzebowanie CIEPŁA [MW] 

Gaz sieciowy 
Ogrzewanie  

węglowe 
Inne paliwo OZE Razem 

Budownictwo mieszkaniowe 18,92 27,11 9,58 1,07 56,68 
Obiekty użyteczności publicznej 7,22 1,19 3,15 0,003 11,56 
Usługi komercyjne i wytwórczość 6,51 2,99 2,88 0,00 12,38 

Razem 32,65 31,29 15,61 1,07 80,62 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie otrzymanych informacji oraz wyliczeń wskaźnikowych 

 

Tabela 4-2 Zużycie energii cieplnej w gminie Wołów 

Wyszczególnienie 
Zużycie ENERGII CIEPLNEJ [TJ] 

Gaz sieciowy 
Ogrzewanie  

węglowe 
Inne paliwo OZE Razem 

Budownictwo mieszkaniowe 74,9 156,2 55,1 6,2 292,4 
Obiekty użyteczności publicznej 28,6 4,7 12,5 0,02 45,8 
Usługi komercyjne i wytwórczość 28,2 12,9 12,5 0,0 53,6 

Razem 131,7 173,8 80,1 6,2 391,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie otrzymanych informacji oraz wyliczeń wskaźnikowych 

 

Wielkości zapotrzebowania poszczególnych grup odbiorców w układzie procentowym oraz 

procentowy udział sposobu zaopatrzenia odbiorców przedstawiono na wykresach poniżej. 

Największą grupę odbiorców ciepła w gminie Wołów stanowi zabudowa mieszkaniowa 

(70%), wykorzystująca do ogrzewania głównie paliwa stałe (48%) i gaz ziemny (33%). 

Ogółem w gminie ciepło pochodzi z sieci gazowej (41%) i ogrzewań węglowych (39%). 

Ponadto do ogrzewania wykorzystuje się: olej opałowy, energię elektryczną, biomasę 

(drewno) oraz OZE. 

Obrazem stopnia energetycznego wykorzystania terenu jest wielkość gęstości cieplnej dla 

zabudowy danego terenu. Jest to wielkość wynikająca z ilorazu zapotrzebowania mocy 

cieplnej wykorzystywanej przez ogrzewane obiekty i powierzchni całkowitej analizowanego 

terenu, na którym są one zlokalizowane. Celem porównywania jest pokazanie w jakim 
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stopniu dany teren jest zabudowany i z jakimi wymaganiami cieplnymi. Wielkość gęstości 

cieplnej zabudowy w 2021 r. wynosiła w gminie Wołów ok. 0,24 MW/km2. 

 

Wykres 4-1. Procentowy udział zapotrzebowania mocy cieplnej dla poszczególnych grup odbiorców 

 

Wykres 4-2. Procentowy udział sposobu zaopatrzenia w ciepło odbiorców z obszaru gminy Wołów 

 

Wykres 4-3. Udział poszczególnych źródeł w pokryciu potrzeb cieplnych budownictwa mieszkaniowego 
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4.2 Zaopatrzenie gminy w ciepło 

Aktualnie na terenie gminy Wołów potrzeby cieplne budynków mieszkalnych oraz innych 

obiektów pokrywane są przez: kotłownie lokalne oraz ogrzewania indywidualne (tj. małe 

kotłownie w domkach jednorodzinnych, piece etażowe i ceramiczne) przy wykorzystaniu: 

gazu ziemnego, oleju opałowego, paliw stałych czy innych nośników energii (w tym OZE, 

energii elektrycznej itp.). 

4.2.1 Kotłownie lokalne 

Na obszarze gminy Wołów działają kotłownie wytwarzające ciepło dla potrzeb własnych, 

jak również potrzeb sąsiednich obiektów, oraz kotłownie instytucji użyteczności publicznej, 

podmiotów handlowych i usługowych oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wy-

twarzających ciepło na potrzeby własne. 

W ramach przeprowadzonej ankietyzacji uzyskano informacje o 64 lokalnych źródłach cie-

pła zlokalizowanych na terenie gminy Wołów, w tym 40 na terenie miasta. Łączna zainsta-

lowana moc kotłowni wynosi ok. 20,3 MW, w tym 14,7 MW na terenie miasta. 

Wykaz zinwentaryzowanych lokalnych źródeł ciepła przedstawiono w tabeli poniżej. 

Paliwem wykorzystywanym w ww. kotłowniach jest: 

 gaz ziemny sieciowy – w 38 źródłach (wyłącznie na terenie miasta); 

 węgiel – w 22 źródłach, w tym 1 na terenie miasta; 

 olej opałowy – w 2 źródłach na terenie gminy oraz w 3 źródłach na terenie miasta 

wraz z gazem ziemnym; 

 pellet – w 1 źródle na terenie miasta; 

 propan – w 1 źródle na terenie gminy; 

 kolektory słoneczne –w 1 źródle, wspomagająco na potrzeby c.w.u.; 

W niektórych źródłach korzysta się dodatkowo z ogrzewania elektrycznego (np. co celów 

przygotowania ciepłej wody użytkowej). 

We wszystkich zinwentaryzowanych źródłach na paliwo stałe działają kotły zainstalowane 

po roku 2010 o polepszonych parametrach ekologicznych. 

Procesem ciągłym w gminie jest modernizacja lokalnych kotłowni węglowych związana 

z zabudową nowych urządzeń na paliwa ekologiczne (na gaz ziemny sieciowy i olej opa-

łowy). Alternatywę kotłów na paliwo stałe stanowią pojawiające się pompy ciepła. 
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Tabela 4-3. Zidentyfikowane lokalne źródła ciepła na terenie gminy Wołów 

Lp. Nazwa Adres 
Kocioł Paliwo 

łączna 
moc [kW] 

liczba 
[szt.] 

rok  
zabudowy rodzaj roczne  

zużycie jedn. 

Miasto Wołów 
1 Ratusz Rynek 34, Wołów 129 1 2012 gaz ziemny 15 962 m3 

2 
Miejska i Gminna  
Biblioteka Publiczna 

ul. Sikorskiego 8, Wołów 180 1 2013 gaz ziemny 9685 m3 

3 Wołowski Ośrodek Kultury  ul. Sikorskiego 6, Wołów 195-200 1 1994 gaz ziemny 12 144 m3 

4 Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Panieńska 4, Wołów 
304 2 2003 gaz ziemny 

38 225 m3 
63 1 2004 gaz ziemny 

5 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

ul. Trzebnicka 6, Wołów b.d. 3 2009 gaz ziemny 

6 Przedszkole „Chatka Puchatka” ul. Piłsudskiego 7, Wołów 65 1 2015 gaz ziemny 8 000 m3 

7 

Przedszkole „Słoneczko”: 
(budynek P-3 - Inwalidów 
Wojennych 15 oraz  
budynek P-4 - Wileńska 8) 

ul. Inwalidów Wojennych 15, 
Wołów 

170 1 2013 gaz ziemny 
2 576 m3 

14 1 2008 gaz ziemny 

8  
Szkoła Podstawowa nr 1  
w Wołowie 

ul. Trzebnicka 14, Wołów 
105 1 2005 gaz ziemny 

26 225 m3 

170 1 2005 gaz ziemny 

9 Szkoła Podstawowa nr 2  
w Wołowie 

ul. Komuny Paryskiej 18, 
Wołów 

200 1 b.d. gaz ziemny 26 922 m3 

10 ul. Chopina 10, Wołów 96 1 b.d. gaz ziemny 20 237 m3 

11 
Zespół Szkół Specjalnych 
i Placówek Oświatowych 
w Wołowie 

ul. Inwalidów Wojennych 10, 
Wołów 

120 1 b.d. gaz ziemny 9 005 m3 

UWAGA: Ponadto obiekt posiada od listopada 2021 r. 
instalację fotowoltaiczną o mocy 14,94 kW wykorzystywa-

ną do celów c.o. c.w.u. i  oświetlenia; 
wielkość uzyskanej energii ok. 378 kWh 

12 
Centrum Kształcenia  
Zawodowego i Ustawicznego 
w Wołowie  

ul. Kościuszki 27, Wołów 
1390 2 1996/1997 gaz ziemny 

186 326 m3 
163 1 1996/1997 gaz ziemny 

13 
Komenda Powiatowa Policji 
w Wołowie 

ul. Piłsudskiego 23, Wołów 17,5 1 2004 gaz ziemny 13 518 m3 

14 Zakład Karny w Wołowie ul. Więzienna 6, Wołów 
1740 2 2017 gaz ziemny 

410 430 m3 
460 1 2017 gaz ziemny 

16 
Komenda Powiatowa  
Państwowej Straży Pożarnej 
w Wołowie 

ul. Wojska Polskiego 38, 
Wołów 

128 1 2020 gaz ziemny 12 901 m3 

17 
Inspekcja Weterynaryjna 
Powiatowy Inspektor  
Weterynarii w Wołowie 

ul. Skłodowskiej-Curie 9, 
Wołów 

45 1 2013 gaz ziemny 2 300 m3 

18 
Przedsiębiorstwo Wodno-
Kanalizacyjne Wołów Sp. z o.o. 

ul. Ogrodowa 16, Wołów 
24 1 b.d. gaz ziemny 3 420 m3 
18 1 b.d. gaz ziemny 2 863 m3 

19 

Przedsiębiorstwo Wodno-
Kanalizacyjne Wołów  
Sp. z o.o. – Oczyszczalnia 
Ścieków 

ul. Powstańców Śl. 11,  
Wołów 

38 1 2012 
węgiel 

ekogroszek 
27,5 Mg 

UWAGA: Ponadto na oczyszczalni zamontowane są 
kolektory słoneczne wykorzystywane do celów c.w.u. ; 

wielkość uzyskanej energii ok. 4476 kWh 

20 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Wołowie  
Sp. z o.o. 

ul. Poznańska 1, Wołów 65 1 2015 gaz ziemny 15 000 m3 

21 
Powiatowe Centrum Medyczne 
Szpital Powiatowy w Wołowie 

ul. Inwalidów Wojennych 26, 
Wołów 

340 2 1993 gaz ziemny 
3 973 m3 

675 1 1993 gaz ziemny 

22 
Powiatowe Centrum Medyczne 
Przychodnia Rejonowo -
Specjalistyczna w Wołowie 

ul. Piłsudskiego 34, Wołów 108 1 2004 gaz ziemny 2 979 m3 

23 

Powiatowe Centrum Medyczne 
Zakład Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy „Rajska Jabłoń” 
w Wołowie 

ul. Inwalidów Wojennych 18, 
Wołów 

82 1 2014 gaz ziemny 2 787 m3 

24 Art-Pol Sp. z o.o. ul. Magazynowa 1, Wołów 
150 1 b.d. gaz ziemny b.d. - 
100 1 b.d. gaz ziemny b.d. - 

25 

ZGM „Administrator” Sp. z o.o 

ul. Radna 1-2, Wołów b.d. b.d. b.d. gaz ziemny b.d. - 

26 ul. Wileńska 5a,5b,5c, Wołów b.d. b.d. b.d. gaz ziemny b.d. - 

27 ul. Zwycięstwa 13, Wołów b.d. b.d. b.d. gaz ziemny b.d. - 

28 ul. Garwolska 4, Wołów 40 1 b.d. pellet b.d. - 
29 SM „Alternatywa” ul. Listopadowa 10, Wołów 575 1 1999 gaz ziemny 90 000 m3 
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Lp. Nazwa Adres 
Kocioł Paliwo 

łączna 
moc [kW] 

liczba 
[szt.] 

rok  
zabudowy rodzaj roczne  

zużycie jedn. 

30 

Wołowska Spółdzielnia  
Mieszkaniowa 

ul. Pułaskiego 28, Wołów 
1070 1 2000 gaz ziemny 220 000 m3 

1070 1 2000 olej opałowy 2500 l 

31 ul. Kościuszki 17E, Wołów 
650 1 2000 gaz ziemny 50 000 m3 

650 1 2000 olej opałowy 500 l 
32 ul. Kolejowa 3, Wołów 600 2 2000 gaz ziemny 72 000 m3 

33 al. Niepodległości 3, Wołów 400 2 2000 gaz ziemny 45 000 m3 

34 ul. Zielony Zaułek 6, Wołów 400 1 2000 gaz ziemny 30 000 m3 

35 al. Niepodległości 15A, Wołów 240 2 2000 gaz ziemny 20 000 m3 

36 ul. Reja 4, Wołów 
240 1 2000 gaz ziemny 20 000 m3 

240 1 2000 olej opałowy 500 l 
37 ul. Pułaskiego 12A,B, Wołów 170 1 2000 gaz ziemny 13 000 m3 

38 
Zarządzanie Nieruchomo-
ściami Sulikowski Jerzy 

ul. Szkolna 1-2, Wołów 130 1 2009 gaz ziemny b.d. - 

39 
al. Obrońców Lwowa 19 A,B, 
Wołów 

130 1 2003 gaz ziemny b.d. - 

40 ul. Poznańska 22-28, Wołów 160 1 2014 gaz ziemny b.d. - 
Obszar wiejski gminy Wołów 

41 
Dom Pomocy Społecznej 
Mojęcice 

ul. Wołowska 4, Mojęcice 150 2 2015 
węgiel 

ekogroszek 
30 Mg 

42 
Szkoła Podstawowa  
Krzydlina Wielka 

Krzydlina Wielka 27a 150 1 2012 olej opałowy 26 000 l 

43 
Szkoła Podstawowa  
Stary Wołów 

Stary Wołów 56 
16 1 2010 węgiel 12 Mg 

120 1 2019 
węgiel 

ekogroszek 
38 Mg 

44 
Szkoła Podstawowa  
Warzęgowo 

Warzęgowo 15 300 2 2019 
węgiel 

ekogroszek 
60 Mg 

45 
Zespół Szkół Publicznych 
w Lubiążu 

ul. Willmanna 4, Lubiąż 90 1 2016 
węgiel 

ekogroszek 
18 Mg 

ul. Wojska Polskiego 3A, 
Lubiąż 

260 2 2011 węgiel 34 Mg 

95 1 2013 węgiel 2 Mg 

46 
Wołowski Ośrodek Kultury 
Filia Lubiąż 

ul. Willmanna 12, Lubiąż 120 1 2013 
węgiel 

ekogroszek 
27 Mg 

47 
Wojewódzki Szpital dla Ner-
wowo i Psychicznie Chorych 

ul. Mickiewicza 1, Lubiąż 3000 2 2021 propan 200000 l 

48 

ZGM „Administrator” Sp. z o.o 

ul. Ks. Wysokiego 1, Lubiąż 50 1 b.d. 
węgiel 

ekogroszek 
b.d. - 

49 
ul. Ks. Wysokiego 11-11E, 
Lubiąż 

260 4 b.d. węgiel b.d. - 

50 ul. Ks. Wysokiego 24, Lubiąż 30 1 b.d. 
węgiel 

ekogroszek 
b.d. - 

51 ul. Ks. Wysokiego 26, Lubiąż 50 1 b.d. 
węgiel 

ekogroszek 
b.d. - 

52 ul. Ks. Wysokiego 28, Lubiąż 50 1 b.d. 
węgiel 

ekogroszek 
b.d. - 

53 ul. Ks. Wysokiego 3, Lubiąż 60 1 b.d. 
węgiel 

ekogroszek 
b.d. - 

54 ul. Ks. Wysokiego 5, Lubiąż 50 1 b.d. 
węgiel 

ekogroszek 
b.d. - 

55 ul. Ks. Wysokiego 7, Lubiąż 50 1 b.d. 
węgiel 

ekogroszek 
b.d. - 

56 ul. Ks. Wysokiego 9, Lubiąż 50 1 b.d. 
węgiel 

ekogroszek 
b.d. - 

57 ul. Mickiewicza 2, Lubiąż 50 2 b.d. 
węgiel 

ekogroszek 
b.d. - 

58 ul. Nadodrzańska 2, Lubiąż 75 1 b.d. 
węgiel 

ekogroszek 
b.d. - 

59 ul. Ogrodowa 2, Lubiąż 50 1 b.d. 
węgiel 

ekogroszek 
b.d. - 

60 Pełczyn Blok I 150 1 b.d. 
węgiel 

ekogroszek 
b.d. - 

61 Pełczyn Blok II 100 1 b.d. węgiel b.d. - 
62 ul. Osiedlowa 16A, Mojęcice b.d. b.d. b.d. olej opałowy b.d. - 

63 
PROBUD GG Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 4, Lubiąż 153,6 2 b.d. 
węgiel 

ekogroszek 
b.d. - 

64 ul. Nadodrzańska 1, Lubiąż 38 1 b.d. 
węgiel 

ekogroszek 
b.d. - 
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4.2.2 Źródła indywidualne – niska emisja 

Źródła tzw. „niskiej emisji" dotyczą: 

 ogrzewania budynków mieszkalnych i publicznych,  

 dostawy c.w.u. do budynków mieszkalnych i publicznych, 

 wytwarzania ciepła grzewczego i technologicznego niewielkich podmiotów działają-

cych w sferze usług i wytwórczości. 

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

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

W rzeczywistości zanieczyszczenia emitowane są głównie emitorami o wysokości ok. 

10 m, co powoduje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń po najbliższej okolicy i jest 

szczególnie odczuwalne w okresie zimowym. 

Podstawowym nośnikiem energii pierwotnej źródeł indywidualnych do ogrzewania budyn-

ków i obiektów zlokalizowanych w gminie Wołów jest ciągle jeszcze paliwo stałe (głównie 

węgiel kamienny). Mniejszą grupę stanowią mieszkańcy zużywający jako paliwo na po-

trzeby grzewcze gaz ziemny sieciowy, olej opałowy, gaz płynny (LPG) lub energię elek-

tryczną. Są to „paliwa” droższe od węgla i drewna – o ich wykorzystaniu decyduje świa-

domość ekologiczna, a w szczególności zamożność. Częstą praktyką jest obecnie wyko-

rzystywanie w węglowych ogrzewaniach budynków jednorodzinnych drewna lub jego od-

padów jako dodatkowego, a jednocześnie tańszego paliwa, jak również coraz częściej, 

spalanie drewna w kominkach z instalacją rozprowadzającą ogrzane powietrze. Procesy 

spalania paliw węglowych w urządzeniach małej mocy, o niskiej sprawności średniorocz-

nej, bez systemów oczyszczania spalin (piece ceramiczne, kotły i inne), są źródłem emisji 

substancji szkodliwych dla środowiska i człowieka, tj.: CO, SO2, NOx, pyły, zanieczyszcze-

nia organiczne, w tym kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

(WWA), włącznie z benzo(α)pirenem oraz węglowodory alifatyczne i metale ciężkie. 

Ocena skali (inwentaryzacja) obiektów „niskiej emisji” sprowadza się do oszacowania ilo-

ści mieszkań i ich powierzchni ogrzewalnych. Będą to wielkości związane szczególnie 

z budownictwem jednorodzinnym ogrzewanym indywidualnie, jak również wielorodzinnym, 

ale wybudowanym na terenach miasta, gdzie nie istniał lokalny system ciepłowniczy lub 

gazowniczy i budynkami powstałymi wcześniej (przedwojennymi), a dotychczas nie mo-

dernizowanymi. 

Problem ograniczenia niskiej emisji podejmuje przyjęty Uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. „Program ochrony powietrza dla stref 

w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopusz-

czalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych”. POP 

wskazuje istotne powody (źródła) wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza oraz 

określa skuteczne i możliwe do zrealizowania działania, których wdrożenie spowoduje po-

prawę i dotrzymanie norm jakości powietrza. Poprawa jakości powietrza jest niezbędna dla 

poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców Dolnego Śląska. POP opracowany został na 

podstawie diagnozy jakości powietrza za rok 2018 z uwzględnieniem udziałów poszcze-

gólnych typów źródeł w obszarach z naruszonymi normami jakości powietrza. Realizację 

zaproponowanych w programie działań naprawczych przewidziano do 30.09.2026 r. (dzia-

łania naprawcze zostały opisane w rozdziale 2 niniejszego opracowania). 
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Ponadto dnia 30 listopada 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwały 

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń i zakazów 

w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

Na terenie gminy Wołów obowiązuje uchwała nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dol-

nośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewódz-

twa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów 

w zakresie eksplotacji instalacji, w których następuje spalania paliw (więcej szczegółów na 

temat wprowadzonych ograniczeń i zakazów ww. ustawą znajduje się w rozdziale 2 niniej-

szego opracowania). 

 

Ponadto na terenie gminy Wołów w 2020 r. prowadzono nabór wniosków na wymianę źró-

deł ciepła. 

Celem projektu pn. „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoe-

misyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, 

Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)” jest zwalczanie emisji kominowej 

na terenie wybranych gmin OSI Doliny Baryczy. 

Jest to projekt grantowy realizowany w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielo-

rodzinnych dotyczący wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła, w ra-

mach którego planuje się zmodernizować łącznie co najmniej 324 szt. źródeł ciepła, co 

powinno przełożyć się na roczny spadek emisji PM 10 w wysokości 7,82 ton oraz roczny 

spadek emisji PM 2,5 w wysokości 6,08 ton. Ponadto będzie on przeciwdziałać zmianom 

klimatu dzięki planowanej redukcji emisji CO2 w wysokości 1 551 ton równoważnika CO2. 

Granty dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

(RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efek-

tywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”. 

Otrzymane wsparcie (granty) można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł 

ciepła na: podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej (nie dotyczy gminy Wołów) lub 

instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub instalację kotłów spalających 

biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe. Wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazo-

we, olejowe oraz na biomasę. 
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4.2.3 Paliwa wykorzystywane do produkcji energii cieplnej w gminie 

Węgiel kamienny 

Paliwem stosowanym w źródłach ciepła na terenie gminy Wołów jest węgiel kamienny 

o różnej granulacji i miał węglowy. Pochodzi on przede wszystkim z kopalń zlokalizowa-

nych na terenie Górnego Śląska, a jego dostarczanie do odbiorcy realizowane jest za po-

średnictwem transportu kołowego lub kolejowego. 

Podstawowymi wielkościami określającymi jakość stosowanego węgla są jego wartość 
opałowa, zawartość siarki i popiołu oraz sortyment. Wielkości te osiągają wartości: 

 wartość opałowa dla różnego asortymentu: 24,0 ÷ 27,0 MJ/kg, 

      dla miału węglowego: 21,0 ÷ 24,0 MJ/kg; 

 zawartość popiołu: 12 ÷ 20% - dla różnego asortymentu, 

            19 ÷ 27% - dla miału; 

 zawartość siarki:  0,5 ÷ 0,8%. 

Gaz ziemny 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu dostar-

cza swoimi sieciami w gminie Wołowie gaz ziemny wysokometanowy grupy E, spełniający 

wymagania normy PN-C-04753. Dostarczany gaz posiada ciepło spalania nie mniejsze od 

34,0 MJ/m3 i wartość opałową nie mniejszą od 31,0 MJ/m3.Gaz ten jest bezwonny, bez-

barwny, lżejszy od powietrza, a w mieszaninie z nim (5-15%) tworzy mieszaninę wybu-

chową. W celu lokalizacji nieszczelności nawaniany jest środkiem THT. 

Gaz płynny 

Gaz płynny uzyskuje się głównie jako produkt uboczny podczas rafinacji ropy naftowej 

i dalszego przerabiania półproduktów w procesach reformowania benzyn, krakowania ole-

jów, hydrokrakowania, odsiarczania gudronu i pirolizy benzyn, w ilości ok. 2% przerobionej 

masy ropy. Produkuje się go również z gazu ziemnego. 

Gaz płynny (LPG) znajduje bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle, rolnictwie, chemii, 

jak i gospodarstwach domowych. Możliwe jest również jego zastosowanie do napędu po-

jazdów samochodowych różnych typów, jak i innych maszyn i urządzeń napędzanych sil-

nikami spalinowymi. 

Gaz płynny jest transportowany i magazynowany w postaci ciekłej, ale jego eksploatacja 

następuje w postaci gazowej. 

Gaz płynny są to w rzeczywistości 3 różne paliwa: 

 propan handlowy (o zawartości minimum 90% propanu); 

 propan-butan (o zawartości 18 do 55% propanu i minimum 45% butanu); 

 butan handlowy (o zawartości minimum 95% butanu). 
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Poniższa tabela zawiera porównanie tych trzech gazów. W praktyce najczęściej spotykana 

jest mieszanina propan-butan, ale zaletą propanu technicznego jest to, że może być skła-

dowany na zewnątrz obiektów i że łatwo odparowuje nawet przy mrozach, stąd wzrost je-

go znaczenia jako paliwa dla ogrzewania. 

Tabela 4-4. Własności gazu płynnego 

Wyszczególnienie propan handlowy propan-butan butan handlowy 
Wartość opałowa, MJ/kg >45,64 >45,22 >44,80 

Gęstość w temp. 15,6°C, kg/dm3 >0,495 >0,500 >0,564 

Prężność par przy  15°C, MPa >0,20 >0,049 >0,047 

Prężność par przy 70°C, MPa <3,04 <2,55 <1,08 

 

Olej opałowy 

Pod pojęciem olej opałowy kryją się 2 grupy paliw pochodzących z przeróbki ropy nafto-

wej. 

Olej opałowy lekki jest paliwem niskoemisyjnym, przeznaczonym głównie do celów grzew-

czych, do ogrzewania obiektów użytkowych i domów mieszkalnych. Parametry techniczne 

olejów lekkich są następujące: 

 wartość opałowa  - ok. 42,0 MJ/kg, 

 gęstość   - 0,83 do 0,86 g/ml,  

 punkt zapłonu  - ok. 86°C,  

 lepkość   - 4 do 6 mm2/s,  

 temperatura zamarzania - poniżej (-)20°C,  

 zawartość siarki  - poniżej 0,5% (dla Ecoterm Plus poniżej 0,175%). 

Oleje opałowe ciężkie stosowane są jako paliwo w obiektach przemysłowych.  

Parametry techniczne olejów ciężkich są bardziej zróżnicowane i osiągają wartości: 

 wartość opałowa  - powyżej 39,7 MJ/kg, 

 gęstość   - ponad 0,88 g/ml,  

 punkt zapłonu  - ponad 110°C (nawet do 270°C),  

 lepkość   - ponad 11 mm2/s,  

 temperatura zamarzania - (-)3°C do (+)35°C,  

 zawartość siarki  - poniżej 1,5%, ale może sięgać nawet 3%. 

Inne paliwa (tzw. ekologiczne) 

Paliwa takie jak: słoma, drewno, biogaz zostały szczegółowo opisane w rozdziale 10, do-

tyczącym wykorzystania energii odnawialnej. 
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4.2.4 Ocena stanu aktualnego zaopatrzenia gminy w ciepło 

Ocenę stanu zaopatrzenia odbiorców w gminie Wołów w ciepło przeprowadzono odnosząc 

bilans potrzeb cieplnych dla roku 2021 do sposobu pokrycia tych potrzeb oraz stanu tech-

nicznego infrastruktury obiektów umożliwiających to pokrycie. 

Znaczący problem na terenie gminy stanowi „niska emisja” z ogrzewań piecowych i ko-

tłowni indywidualnych opalanym węglem. Z tego typu ogrzewania korzysta 39% odbiorców 

ciepła w gminie. Natomiast w kategorii „inne” znaczny udział stanowi drewno. 

Należy dążyć do ograniczenia oddziaływania indywidualnych instalacji grzewczych na oto-

czenie, w szczególności poprzez zwiększenie gazyfikacji oraz propagowanie i wsparcie 

w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (np. pomp ciepła). 

W ramach działań związanych z likwidacją indywidualnych i nieefektywnych źródeł ciepła 

w 2020 r. w gminie Wołów prowadzony był nabór w trybie konkursu o udzielenie grantów 

na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Gmina pośredniczy również w dotacji na 

dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkur-

su „Czyste powietrze”. 
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4.3 Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną 

4.3.1 Wprowadzenie – charakterystyka przedsiębiorstw 

W procesie zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla mieszkańców i innych odbiorców 

zlokalizowanych w gminie Wołów uczestniczą przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące 

się: wytwarzaniem, przesyłaniem oraz dystrybucją tej energii. Ważną grupę stanowią 

przedsiębiorstwa obrotu, sprzedające energię elektryczną odbiorcom finalnym. 

Poniżej przedstawiono charakterystyki formalno-prawne najważniejszych podmiotów od-

powiedzialnych za niezakłóconą dostawę energii elektrycznej dla odbiorców zlokalizowa-

nych na obszarze gminy Wołów. 

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej przy ul. 

Warszawskiej 165, zgodnie z decyzją Prezesa URE z dnia 16.06.2014 r. zostały wyzna-

czone na operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego na okres od 

2.07.2014 r. do 31.12.2030 r., na obszarze działania wynikającego z udzielonej temu 

przedsiębiorcy koncesji na przesyłanie energii elektrycznej z dnia 15.04.2004 r. nr 

PEE/272/4988/W/2/2004/MS z późn. zm., tj. przesyłanie energii elektrycznej sieciami wła-

snymi zlokalizowanymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej 

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11 został wy-

znaczona na podstawie Decyzji Prezesa URE z dnia 31.12.2008 r. nr DPE-47-

94(10)/2717/2008/PJ na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na 

okres od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2025 r., tj. na okres obowiązywania posiadanej 

przez przedsiębiorstwo koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. Obszar działania wy-

nika z udzielonej temu przedsiębiorcy koncesji, obejmującej przedmiot działalności, który 

stanowi działalność gospodarcza polegająca na dystrybucji energii elektrycznej sieciami 

własnymi zlokalizowanymi m.in. na terenie gminy Wołów. 

PKP Energetyka S.A. pełni funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenerge-

tycznego na obszarach związanych z zasilaniem obiektów kolejowych. Posiada koncesję 

na dystrybucję energii elektrycznej nr PEE/237/3158/N/2/2001/MS ważną do dnia 31 

grudnia 2030 r. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na dystrybucję energii elek-

trycznej sieciami własnymi zlokalizowanymi na terenie kraju. 

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną 

Lista sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z TAURON Dystrybucja S.A. umo-

wę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej tzw. generalną umowę dystrybucji 

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

muje 156 podmiotów gospodarczych i została zamieszczona na stronie internetowej 

www.tauron.dystrybucja.pl. 

Natomiast lista sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z PKP Energetyka S.A. 

umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, obejmuje 97 podmiotów i zo-

stała zamieszczona na stronie internetowej www.pkpeneregetyka.pl.  
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4.3.2 System zasilania gminy 

Źródłami zasilania w energię elektryczną dla obszaru gminy Wołów są linie wysokiego na-

pięcia (WN) zasilające tzw. Główne Punkty Zasilania (GPZ), które posiadają w swoim wy-

posażeniu zespoły transformatorów i rozdzielni pozwalające przetworzyć wysokie napięcie 

na średnie napięcie (SN). 

Na terenie gminy Wołów nie ma sieci przesyłowej, której właścicielem są Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne S.A. Przedsiębiorstwo ponadto do roku 2027 nie przewiduje budowy 

nowych elementów tej sieci na obszarze gminy. 

Przez obszar gminy przebiegają 3 linie napowietrzne 110 kV tj.: 

 S-130 relacji Pasikurowice – Wołów, 

 S-419 relacji Wołów – Ścinawa, 

 S-479 relacji Czarna – Rokita. 

Obszar gminy zasilany jest ze stacji 110/20 kV GPZ R-151 Wołów zlokalizowanej na 

obrzeżach miasta. 

Zabudowane transformatory mocy 16 MVA w stacji R-151 Wołów zapewniają zasilanie 

istniejących i przyszłych odbiorców. W stacji istnieje możliwość ustawienia transformato-

rów do mocy 40 MVA. 

Sieci energetyczne WN, SN i nN i urządzenia są w dobrym stanie technicznym. Bezpie-

czeństwo dostaw energii elektrycznej odbiorcom zapewnione jest prawidłową eksploatacją 

istniejących urządzeń. Potencjalne zagrożenia w dostawie energii elektrycznej mogą wyni-

kać przede wszystkim z nieprzewidywalnych warunków atmosferycznych, ze względu na 

zasilanie obszaru gminy Wołów w przeważającej większości liniami napowietrznymi. Sieć 
SN jest powiązana pomiędzy sąsiednimi stacjami GPZ, co poprawia pewność zasilania 

energią elektryczną odbiorców. W stacjach GPZ jest zamontowana odpowiednia automaty-

ka zabezpieczeniowa oraz sygnalizacyjna poprawiająca bezpieczeństwo pracy sieci. 

Łączna długość sieci na terenie gminy wynosi ok. 628,9 km, w tym sieci nN stanowią prawie 

58% całkowitej długości.  

Charakterystykę sieci przedstawiono w tabelach poniżej. 

Tabela 4-5. Charakterystyka sieci wysokiego napięcia 110 kV 

Lp. Nr linii Typ linii Napięcie [kV] Długość [m] 
1 S-130 Pasikurowice-Wołów napowietrzna 110 5 626 

2 S-419 Wołów-Ścinawa napowietrzna 110 8 135 

3 S-479 Czarna-Rokita napowietrzna 110 17 830 
Razem: 31 591 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu 

 

Tabela 4-6. Charakterystyka sieci średniego napięcia 20 kV 

Lp. Typ sieci Typ linii Napięcie [kV] Długość [m] 
1 dystrybucyjna napowietrzna 20 184 404 

2 dystrybucyjna kablowa 20 51 062 
Razem: 235 466 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu 
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Tabela 4-7. Charakterystyka sieci niskiego napięcia 0,4 kV 

Lp. Typ sieci Typ linii Napięcie [kV] Długość [m] 
1 rozdzielcza napowietrzna 0,4 187 305 

2 rozdzielcza kablowa 0,4 174 473 
Razem: 361 778 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu 

 

Na terenie gminy znajdują się 182 stacje SN/nN, w tym: 58% stanowią stacje wnętrzowe, 

pozostałe to napowietrzne oraz 80% to stacje własne, pozostałe to obce lub wspólne. 

Łączna maksymalna moc wszystkich stacji transformatorowych SN/nN zlokalizowanych na 

terenie gminy wynosi ok. 56,3 MVA. 

Na terenie gminy Wołów nie ma zlokalizowanych elektrowni fotowoltaicznych przyłączo-

nych do sieci SN. Natomiast pracuje obecnie ok. 401 mikroinstalacji fotowoltaicznych 

o łącznej mocy 4 423 kW. 

Niezbędne inwestycje i modernizacje sieci i urządzeń na terenie gminy Wołów są realizo-

wane w zależności od potrzeb wynikających z analiz pracy sieci, wymogów eksploatacyj-

nych oraz wydanych warunków przyłączenia. Modernizacje istniejącej sieci i urządzeń 

prowadzone są na bieżąco w sposób ciągły. 

 

PKP Energetyka S.A. na terenie gminy Wołów nie posiada istniejących linii elektroenerge-

tycznych wysokiego napięcia oraz stacji GPZ. 

Infrastruktura techniczna sieci SN i nN jest wg przedsiębiorstwa w dobrym stanie. Prace 

eksploatacyjne nad utrzymaniem sieci dystrybucyjnej prowadzone są systematycznie, 

zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi regulowanymi instrukcją ET-3 - Instrukcja technicz-

nego utrzymania urządzeń elektroenergetycznych PKP Energetyka S.A. W celu zapew-

nienia prawidłowego funkcjonowania sieci elektroenergetycznej oraz jej niezawodną pracę 

PKP Energetyka S.A. systematycznie prowadzi zabiegi eksploatacyjne utrzymujące w na-

leżytym stanie technicznym obiekty, instalacje i urządzenia tworzące sieć. W 2020 r. PKP 

Energetyka S.A. zrealizowało zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja linii napowietrznej 

SN LPN Łososiowice - Ścinawa. 

Przedsiębiorstwo na terenie gminy posiada 5 stacji transformatorowych SN/nN (patrz wy-

kaz w tabeli poniżej). 

Tabela 4-8. Wykaz stacji transformatorowych SN/nN 

Lp. Obiekt 
Moc zainstalowanego trans-

formatora [kVA] 
Obciążenie [kW] 

1 ST-13 250 Brak rezerwy, pełne obciążenie 

2 ST-14 160 138 

3 STS-12 63 56 

4 STS-12A 25 5 

5 STS-17 25 12 

Źródło: PKP Energetyka S.A. 

 

Przebieg linii elektroenergetycznych na obszarze gminy Wołów został przedstawiony poni-

żej oraz na załączonej do opracowania mapie systemu elektroenergetycznego. 
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4.3.3 Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej 

Na terenie gminy Wołów łączne zużycie energii elektrycznej przez odbiorców TAURON 

Dystrybucja S.A. w 2020 r. wynosiło ok. 40,6 GWh, w tym w mieście ok. 56%. 

Zużycie energii elektrycznej w podziale na grupy taryfowe w latach 2019-2020 przedsta-

wiono w tabeli poniżej. 

Tabela 4-9. Zużycie energii elektrycznej [MWh] przez odbiorców TAURON Dystrybucja S.A. 

Zużycie energii elektrycznej 
2019 2020 

odbiorcy  
kompleksowi 

odbiorcy  
dystrybucyjni 

odbiorcy  
kompleksowi 

odbiorcy  
dystrybucyjni 

WN (taryfa A) 0,00 0,00 0,00 0,00 

SN (taryfa B) 1 253,62 10 131,32 866,94 9 073,29 

nN (taryfa C, G, R), w tym: 22 011,00 9 398,30 21 796,83 8 831,64 
gospodarstwa domowe 17 876,41 brak podziału 18 315,63 brak podziału 

RAZEM Gmina Wołów 23 264,62 19 529,62 22 663,77 17 904,97 
     

SN (taryfa B) 638,90 3 488,88 478,12 3 927,23 

nN (taryfa C, G, R), w tym: 11 500,11 7 182,93 11 422,61 7 008,78 
gospodarstwa domowe 9 060,70 brak podziału 9 274,72 brak podziału 

miasto Wołów 12 139,01 10 671,79 11 900,73 10 936,01 
     

SN (taryfa B) 614,72 6 642,46 388,82 5 146,06 

nN (taryfa C, G, R), w tym: 10 510,89 2 215,37 10 374,22 1 822,90 
gospodarstwa domowe 8 815,71 brak podziału 9 040,91 brak podziału 

obszar wiejski gminy Wołów 11 125,61 8 857,83 10 763,04 6 968,96 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. 
Uwaga: dane za 2021 r. dostępne będą dopiero w II kw. 2022 r. 

 

Ogółem w 2020 r. obserwujemy spadek zużycia energii elektrycznej w gminie Wołów na 

poziomie ok. 2,2 GWh (względem 2019 r.), spowodowany pandemią choroby COVID-19 

i wprowadzeniem stanu epidemiologicznego, a co za tym idzie ograniczeniem produkcji 

i przestojami w zakładach pracy oraz obiektach użyteczności publicznej. Okres pandemii 

wymusił natomiast wprowadzenie pracy i nauki zdalnej, w związku z czym w grupie od-

biorców „gospodarstwa domowe” zaobserwowano wzrost zużycia energii elektrycznej – 

w mieście na poziomie ok. 1315 MWh energii elektrycznej, wg danych GUS. 

W latach 2016-2019 daje się zauważyć niewielki wzrost jednostkowego zużycia energii 

elektrycznej na 1 mieszkańca w mieście (średnio rocznie ok. 10 kWh), natomiast w 2020 r. 

zużycie na 1 mieszkańca wzrosło aż o 110 kWh względem 2019 r. (co spowodowane było 

pandemią choroby COVID-19) i wynosiło 810 kWh/mieszkańca. 

Liczbę gospodarstw domowych oraz zużycie w nich energii elektrycznej w mieście Wołów 

w latach 2016-2020 przedstawiono na poniższym wykresie.  
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Wykres 4-1 Liczba odbiorców i zużycie energii elektrycznej [MWh] w gospodarstwach domowych 
w mieście Wołów w latach 2016-2020 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Natomiast łączne zużycie energii elektrycznej przez odbiorców PKP Energetyka S.A. 

w 2021 r. na niskim napięciu wynosiło ok. 250 MWh. 

W tabeli poniżej przedstawiono ilość energii elektrycznej dostarczonej do odbiorców PKP 

Energetyka S.A w latach 2017-2021. 

Tabela 4-10. Zużycie energii elektrycznej 

Poziom napięcia Ilość energii elektrycznej dostarczonej do odbiorców [MWh] 

nN 
2017 2018 2019 2020 2021 

196,340 190,660 209,458 224,877 249,771 

Źródło: PKP Energetyka S.A. 

 

W latach 2017-2021 obserwujemy wzrost zużycia energii przez odbiorców PKP Energety-

ka S.A. na niskim napięciu na poziomie ok. 22%. 
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4.3.4 Oświetlenie uliczne 

Oświetlenie uliczne jest bardzo ważnym elementem infrastruktury oświetleniowej, a jego 

koszt zajmuje znaczącą pozycję w budżecie gminy. Zadania własne gminy w zakresie 

oświetlenia reguluje Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2021, poz. 716 z późn. zm), zgodnie 

z którym do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy 

planowanie i finansowanie oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących 

się na terenie gminy. 

Na terenie gminy Wołów znajduje się 2 811 punktów świetlnych, w tym 1 379 w mieście. 

Ponad 95% stanowią lampy sodowe (o mocy 70kW, 100kW, 150kW, 250kW), pozostałe to 

lampy ledowe (o mocy 30kW, 40kW, 50kW, 80kW) i rtęciowe (o mocy 125kW). Oświetle-

nie znajduje się na 2 733 konstrukcjach wsporczych, w tym m.in.: na słupach drewnianych, 

stalowych, żelbetowych czy na budynku, Większość opraw znajduje się na sieci kablowej. 

Roczne zużycie energii elektrycznej w gminie wynosi ok. 1480 MWh, co odpowiada emisji 

1 132 Mg CO2. Roczny koszt brutto oświetlenia kształtuje się na poziomie ok. 1,2 mln zł. 

Zdecydowana większość dróg publicznych jest oświetlona. Infrastruktura oświetleniowa 

zlokalizowana jest w miejscach, gdzie występują zabudowania oraz wzdłuż głównych cią-

gów komunikacyjnych łączących gminę Wołów z sąsiednimi gminami. 

Poszczególne elementy systemu oświetleniowego tworzone i modernizowane były na 

przestrzeni ostatnich kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. System jest energochłonny, 

w złym stanie technicznym. Stan systemu oświetlenia ulicznego wymaga przeprowadzenia 

modernizacji, która obejmuje wymianę 2 212 szt. opraw na oprawy wykonane w technolo-

gii LED oraz 373 szt. słupów. Po modernizacji redukcja emisji CO2 (w zależności od przy-

jętego wariantu) wyniesie nie mniej niż 70%. 

Eksploatacją i konserwacją miejsc publicznych w gminie zajmuje się przedsiębiorstwo 

TAURON Nowe Technologie S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Powstańców Śl. 20. 

Stan techniczny urządzeń oświetlenia drogowego TNT S.A. oceniło jako mało awaryjny. 
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4.3.5 Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych 

Zgodnie z „Planem rozwoju w zakresie zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebo-

wania na energię elektryczną na lata 2021-2030” (PRS) PSE S.A. do roku 2027 nie prze-

widuje budowy nowych elementów sieci WN na obszarze gminy Wołów. 

 

W aktualnym Planie rozwoju TAURON Dystrybucja S.A. dla gminy Wołów ujęto do reali-

zacji w latach 2022-2027 następujące zadania: 

 przebudowa linii napowietrznej L-501, L-502, L-503 20 kV na odcinku leśnym Stary 

Wołów, gm. Wińsko - do realizacji w 2022 r.; 

 przebudowa linii napowietrznej L-504 i L-141 20 kV na odcinku leśnym Mikorzyce, 

gm. Wołów - do realizacji w 2022 r. i 2025 r.; 

 przebudowa linii nN Boraszyn – do realizacji w 2024 r. 

 przebudowa linii nN Łazarzowice - do realizacji w 2024 r. 

 przebudowa linii nN Wrzosy - do realizacji w 2024 r. 

 przebudowa stacji R-503-24 Nieszkowice - do realizacji w 2025 r.; 

 przebudowa stacji R-503-04 Pierusza - do realizacji w 2025 r.; 

 przebudowa stacji R-507-9 Wołów ul. Składowa - do realizacji w 2025 r.; 

 przebudowa linii nN Stary Wołów - do realizacji w 2025 r.; 

 przebudowa linii nN Wołów ul. Skłodowskiej - Piotroniowice - do realizacji w 2025 r.; 

 przebudowa stacji R-503-15 Stęszów – do realizacji w 2026 r.; 

 przebudowa stacji R-509-1 Wołów ul. Koszarowa - do realizacji w 2026 r.; 

 przebudowa automatyki zabezpieczeniowej 20 kV i TM - GPZ 11/20 kV R-151 Wo-

łów - do realizacji w 2026 r.; 

 przebudowa linii nN Siodłkowice - do realizacji w latach 2026-2027 r.; 

 przebudowa linii nN Wołów ul. Grobla - do realizacji w latach 2026-2027 r. 

 

Plany i zamierzenia przyszłościowe PKP Energetyka S.A. realizowane są w oparciu 

o aktualny plan rozwoju przedsiębiorstwa. Wg przekazanych przez PKP Energetyka S.A. 

informacji w planie rozwoju za lata 2021-2025 nie są planowane żadne inwestycje związa-

ne z gminą Wołów. 
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4.3.6 Ocena stanu zaopatrzenia w energię elektryczną 

Układ dosyłowy energii elektrycznej do gminy Wołów (linie 110 kV i stacja GPZ R-151 Wo-

łów) posiada rezerwy przesyłowe stanowiące możliwości techniczne zasilania istniejących 

i przyszłych odbiorców. System średniego napięcia zasilający stacje transformatorowe 

zlokalizowany na obszarze wiejskim gminy wykonany został jako napowietrzny, w związku 

z czym potencjalne zagrożenia w dostawie energii elektrycznej mogą wynikać z nieprze-

widywalnych warunków atmosferycznych. Jednak sieć SN powiązana jest pomiędzy są-

siednimi stacjami (tzw. układ pętlowy), co poprawia pewność zasilania odbiorców. W sta-

cjach zamontowana jest ponadto odpowiednia automatyka zabezpieczeniowa oraz sygnali-

zacyjna poprawiająca bezpieczeństwo pracy sieci. 

Sieci i urządzenia energetyczne są, wg operatora, w dobrym stanie technicznym. Bezpie-

czeństwo dostaw energii elektrycznej odbiorcom zapewnione jest dzięki prawidłowej eks-

ploatacji urządzeń. Przedsiębiorstwo energetyczne, tworząc Plany Rozwoju, uwzględnia 

w nich inwestycje pozwalające na zachowanie rezerw mocy na całym obsługiwanym ob-

szarze. Niezbędne inwestycje i modernizacje sieci i urządzeń są realizowane w zależności 

od potrzeb wynikających z analiz pracy sieci, wymogów eksploatacyjnych oraz wydanych 

warunków przyłączenia. 

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczeniu energii elektrycznej za 2020 r., 

wyznaczone zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. 

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 

(Dz.U. 2007, Nr 93, poz. 623 ze zm.), dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON 

Dystrybucja S.A. przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 4-11. Wskaźniki niezawodności zasilania TAURON Dystrybucja S.A. i PKP Energetyka S.A. za 
2020 r. dotyczące ternu działalności całych spółek 

Lp. Wyszczególnienie 
TAURON Dystrybucja 

S.A. 
PKP Energetyka  

S.A. 

1 

SAIDI (minuty / odbiorcę / rok): 

 dla przerw planowanych 26,60 15,02 

 dla przerw nieplanowanych bez katastrofalnych 98,02 107,51 

 dla przerw nieplanowanych z katastrofalnymi 98,42 130,07 

2 

SAIFI (ilość przerw / odbiorcę / rok) 

 dla przerw planowanych 0,19 0,13 

 dla przerw nieplanowanych bez katastrofalnych 2,00 2,25 

 dla przerw nieplanowanych z katastrofalnymi 2,00 2,26 

3 MAIFI (ilość przerw) 2,78 7,70 

4 Łączna liczba obsługiwanych odbiorców 5 714 962 49 753 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie TAURON Dystrybucja S.A. i  PKP Energetyka S.A. 
 

Objaśnienia wskaźników: 

 SAIDI – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bar-

dzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów 

czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku 

podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców, 

 SAIFI – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, 

stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu 

roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców, 
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 MAIFI – wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbior-

ców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną 

przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców. 

Wskaźniki SAIDI i SAIFI wyznaczane są oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowa-

nych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzględnienia tych przerw. 

Przerwy planowane są to przerwy wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci 

elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłączni-

ka do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.  

Przerwy nieplanowane to przerwy spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenerge-

tycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przed-

siębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej 

informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej. 

Przerwy zostały podzielone na: 

 krótkie - trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty; 

 długie -  trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin; 

 bardzo długie - trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny; 

 katastrofalne - trwające dłużej niż 24 godziny. 

Najwyższą pewność zasilania oferują lokalni OSD o niewielkiej ilości obsługiwanych od-

biorców. Krajowy OSD na przestrzeni ostatnich lat oferuje wskaźniki czasu trwania i czę-

stości przerw często o rząd wielkości lepsze niż znaczący lokalni operatorzy eksploatujący 

rozległe systemy dystrybucyjne. Generalnie wskaźniki niezawodności osiągane przez nie-

wielkich operatorów lokalnych dobrze świadczą o jakości operatywnego zarządzania sys-

temem oraz o technicznych możliwościach rezerwowania systemów. W przypadku reali-

zacji obiektów położonych w sąsiedztwie obszaru ich działania, warto brać pod uwagę za-

silanie z sieci tych operatorów, w miarę oferowanych przez te przedsiębiorstwa rezerw 

możliwości dystrybucyjnych. 

Ponadto, mając na uwadze ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i pali-

wach alternatywnych (Dz. U. 2021, poz. 110), w niedalekiej perspektywie może być ko-

nieczne podjęcie szerokiego zakresu działań (w tym we współpracy z dystrybutorem ener-

gii elektrycznej) odnośnie możliwości wprowadzenia w istniejącej na terenie gminy infra-

strukturze elektroenergetycznej, ogólnodostępnych punktów ładowania (głównie w osie-

dlach mieszkaniowych) oraz infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego.  

Jednakże wg obecnej treści ww. ustawy gmina Wołów nie spełnia podstawowego kryte-

rium liczby mieszkańców, które jest jednym z warunków konieczności tworzenia przez 

OSD programu budowy ogólnodostępnych punktów ładowania i przedsięwzięć niezbęd-

nych do przyłączenia tych punktów do sieci, w szczególności modernizacji, rozbudowy 

albo budowy sieci. W takim przypadku (gmin niespełniających warunku liczby mieszkań-

ców), zgodnie z zapisami ww. ustawy, gmina powinna wystąpić normalnym trybem o okre-

ślenie warunków przyłączenia punktów ładowania dla danej lokalizacji. 
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Rysunek 4-1 Schemat sieci systemu elektroenergetycznego na obszarze gminy Wołów 
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4.4 System zaopatrzenia w gaz ziemny 

4.4.1 Wprowadzenie – charakterystyka przedsiębiorstw 

Przedsiębiorstwami gazowniczymi, których działanie związane jest z zaopatrzeniem gminy 

Wołów w gaz sieciowy są: 

 w zakresie przesyłu gazu – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

S.A. Oddział we Wrocławiu,  

 w zakresie technicznej dystrybucji gazu – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. – 

Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, 

 w zakresie obrotu gazem – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Deta-

liczny sp. z o.o. Wrocławski Obszar Sprzedaży – jako główny podmiot działający na 

rynku obrotu gazem. 

Poniżej przedstawiono charakterystyki formalno-prawne ww. podmiotów odpowiedzialnych 

za niezakłóconą dostawę gazu ziemnego dla odbiorców zlokalizowanych na obszarze 

gminy Wołów. 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A. posiada koncesję na przesy-

łanie i dystrybucję paliw gazowych na lata 2004–2030, a 1.07.2005 r. uzyskał status ope-

ratora systemu przesyłowego. Oddziały Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (w tym Oddział we Wrocławiu) czuwają nad bezpieczeństwem i sprawnym 

działaniem sieci gazociągów wysokiego ciśnienia oraz poszczególnych elementów wcho-

dzących w skład sytemu gazowniczego. 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. od 2017 r. funkcjonuje w nowej strukturze organi-

zacyjnej, w skład której wchodzą: Oddział Wsparcia w Warszawie, Oddział Inwestycyjno-

Remontowy w Krośnie oraz 17 Oddziałów Zakładów Gazowniczych, w tym Oddział Zakład 

Gazowniczy we Wrocławiu. PSG sp. z o.o. jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazu 

i posiada koncesję wydaną przez Prezesa URE nr PPG/59/2822/W/1/2/2001/MS na dystry-

bucję paliw gazowych na okres od 10 maja 2001 r. do 31 grudnia 2030 r. sieciami n/c, ś/c 

i w/c. Do zadań PSG należy także prowadzenie ruchu sieciowego, budowa, rozbudowa, 

konserwacja oraz remonty infrastruktury gazowej, dokonywanie pomiarów jakości i ilości 

transportowanego gazu. 

Za obrót gazem ziemnym na terenie gminy Wołów odpowiedzialna jest przede wszystkim 

spółka PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.  

Od 2014 r. rynek gazowy otworzył się także dla innych niż PGNiG sprzedawców. Aktuali-

zowana lista sprzedawców dostępna jest na stronie www operatora systemu dystrybucyj-

nego. 
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4.4.2 Charakterystyka systemu gazowniczego 

Źródłem zasilania gminy Wołów jest stacja I-go st. zlokalizowana w miejscowości Godzię-

cin (gm. Brzeg Dolny, powiat wołowski), zasilana gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji 

Radakowice-Aleksandrowice, którego eksploatacją zajmuje się Operator Gazociągów Prze-

syłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu. Gazociąg wysokiego ciśnienia prze-

biega w rejonie wschodniej granicy gminy. Został wybudowany w 1973 r. Jego średnica 

nominalna wynosi 250 mm, a ciśnienie gazu w rurociągu ma wartość 5,5 MPa. 

Tabela 4-12. Charakterystyka gazociągu wysokiego ciśnienia 

Relacja/nazwa Średnica DN 
[mm] 

Ciśnienie MOP 
[MPa] 

Rodzaj  
przesyłanego gazu 

Rok budowy 

Radakowice-Aleksandrowice 250 5,5 E 1973 

Źródło: OGP GAZ-SYSTEM S.A. 

 

Stacja Godzięcin jest punktem wejścia do sytemu dystrybucyjnego Polskiej Spółki Gazow-

nictwa sp. z o.o. 

Na przedmiotowym obszarze dystrybucyjną siecią gazową rozprowadzany jest gaz ziemny 

wysokometanowy E zgodny z parametrami jakościowymi określonymi w rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjo-

nowania systemu gazowego (DZ.U. 2018, poz. 1158 z późn. zm.) o wartości ciepła spala-

nia nie mniejszej niż 39,5 MJ/m3. 

System dystrybucyjny gminy tworzą sieci średniego i niskiego ciśnienia oraz stacje reduk-

cyjno-pomiarowe I-go i II-go stopnia własności PSG sp. z o.o. (patrz tabele poniżej). 

Przedsiębiorstwo eksploatuje na terenie gminy sieci gazowe o łącznej długości ok. 

70,8 km oraz 1 680 szt. czynnych przyłączy gazowych o łącznej długości ok. 27,8 km. 

Tabela 4-13. Zestawienie długości sieci oraz przyłączy gazowych  

Wyszczególnienie 
Długość sieci gazowej [m] 

n/c ś/c podwyższonego ś/c 
miasto Wołów 40 645 10 671 19 478 

obszar wiejski 0 26 0 
Razem gmina Wołów 40 645 10 697 19 478 

 Ilość oraz długość przyłączy gazowych [m / szt.] 
miasto Wołów 26 484 / 1561 1 309 / 119 0 

obszar wiejski 0 0 0 
Razem gmina Wołów 26 484 / 1561 1 309 / 119 0 

Źródło: PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu 

 

Tabela 4-14. Charakterystyka stacji gazowych I-go i II-go st. 

Nazwa Przepustowość [m3/h] Rok budowy 
SRP I st. Wołów ul. Uskorska (Mała) 3000 1992 

SRP I st. Wołów ul. Uskorska (Duża) 6300 1993 

SR II st. Wołów ul. Zaułek Zielony 600 2003 

SR II st. Ogrody - Wołów Al. Niepodległości 2000 1992 

Źródło: PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu 

 

Operator nie stwierdza bezpośrednich zagrożeń mogących mieć wpływ na ograniczenie 

dostaw gazu do odbiorców. 
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W poniższej tabeli przedstawiono wykaz zrealizowanych przez PSG sp. z o.o. na terenie 

gminy Wołów zadań inwestycyjnych. 

Tabela 4-15. Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych PSG sp. z o.o. 

Lp. Lokalizacja inwestycji Zakres prac Rok realizacji 

1 Wołów, ul. Spacerowa 
Rozbudowa gazociągu de125 L=100 m + 

przyłącze de40 1 szt. 
2017 

2 Wołów, ul. Lema 
Rozbudowa gazociągu de63 L=15 m +  

przyłącze de25 1 szt. 
2018 

3 
Wołów, ul. Kolejowa i Wojska 

Polskiego 
Modernizacja gazociągu de128/90 L=220 m + 

przyłącza de63 9 szt. 
2018 

4 Wołów, ul. Wileńska 
Rozbudowa gazociągu de90 L=100 m +  

przyłącze de40 1 szt. 
2019 

5 Wołów, ul. Hłaski 
Rozbudowa gazociągu de63 L=55 m +  

przyłącze de25 1 szt. 
2019 

6 Wołów, ul. Tischnera 
Rozbudowa gazociągu de63 L=152 m +  

przyłącze de25 1 szt. 
2019 

7 Wołów, ul. Giedroycia 
Rozbudowa gazociągu de63 L=95 m +  

przyłącze de25 1 szt. 
2019 

8 Wołów, ul. Giedroycia 
Rozbudowa gazociągu de63 L=115 m +  

przyłącze de25 1 szt. 
2019 

9 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 
Rozbudowa gazociągu de90 L=72 m +  

przyłącze de40 1 szt. 
2019 

10 Wołów, ul. Cisowa 
Rozbudowa gazociągu de125 L=153 m +  

przyłącze de40 1 szt. 
2019 

11 Wołów, ul. Sikorskiego 
Rozbudowa gazociągu de125/90 L=78 m +  

przyłącze de63 1 szt. 
2019/2020 

12 Wołów, ul. Powstańców Śląskich 
Rozbudowa gazociągu de90 L=670 m +  

przyłącze de63 1 szt. 
2019/2020 

12 Wołów, ul. Wesoła 
Rozbudowa gazociągu de125 L=157 m +  

przyłącze de40 1 szt. 
2020 

14 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 
Rozbudowa gazociągu de125 L=130 m +  

przyłącze de90 1 szt. 
2020 

15 Wołów, ul. Herberta 
Rozbudowa gazociągu de63 L=95 m +  

przyłącze de25 1 szt. 
2021 

16 Wołów - Krzywy 
Rozbudowa gazociągu de90 L=75 m +  

przyłącze de40 1 szt. 
2021 

17 Wołów, ul. Więzienna 
Rozbudowa gazociągu de63 L=120 m +  

przyłącze de25 1 szt. 
2021 

18 Wołów, ul. Trzebnicka 
Rozbudowa gazociągu de40 L=188 m +  

przyłącze de40 1 szt. 
2021 

19 Wołów, ul. Lema 
Rozbudowa gazociągu de60 L=50 m +  

przyłącze de25 1 szt. 
2021 

20 Wołów, ul. Nowowiejska 
Rozbudowa gazociągu de160 L=216m +  

przyłącze de40 1 szt. 
2021 

21 Wołów, ul. Leśna 
Rozbudowa gazociągu de125 L=142 m +  

przyłącze de40 1 szt. 
2021 

22 Wołów, ul. Kaczmarskiego 
Rozbudowa gazociągu de63 L=92 m +  

przyłącze de25 1 szt. 
2021 

23 Wołów, ul. Bociana 
Rozbudowa gazociągu de63 L=463 m +  

przyłącze de25 L=38 m 
2021 

24 Piotroniowice 
Rozbudowa gazociągu de63 L=125 m +  

przyłącze de25 1 szt. 
2021 

Źródło: PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu 

 

Przebieg sieci gazowniczych na obszarze gminy Wołów został przedstawiony poniżej oraz 

na załączonej do opracowania mapie systemu gazowniczego. 
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4.4.3 Odbiorcy i zużycie gazu 

Gaz ziemny wysokometanowy dostarczany jest do ok. 6,4 tys. odbiorców na terenie gminy 

Wołów (w tym miasto Wołów - 99,5%) siecią dystrybucyjną PSG sp. z o.o. Oddział Zakład 

Gazowniczy we Wrocławiu. 

Zużycie gazu ziemnego sieciowego, wg Banku Danych Lokalnych GUS, w 2020 r. wynosi-

ło ok. 36,6 GWh tj. ok. 3,2 mln m3 (w tym w miasto Wołów – 99,4%). 

Ilość odbiorców gazu oraz roczne jego zużycie na terenie gminy w latach 2016-2020 ze-

stawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 4-16. Liczba odbiorców oraz zużycie gazu na terenie gminy Wołów 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 
odbiorcy gazu w gminie, w tym: 4 441 4 470 4 518 4 575 6 430 

w mieście 4 439 4 469 4 517 4 574 6 401 

odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem 432 533 513 1 214 2 389 
w mieście 430 532 512 1 213 2 360 

zużycie gazu w gminie [MWh]  
(tys.m3), w tym: 

34 221,3 
(3 072,5) 

39 309,3 34 609,7 35 883,1 
36 585,8 

(3 238,8 *) 
w mieście 34 201,8 39 287,1 34 591,1 35 864,4 36 363,7 

zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań [MWh] 
(tys.m3), w tym: 

16 401,6 
(1 478,0) 

19 496,4 11 952,3 16 963,3 
20 814,2 
(1 842,6*) 

w mieście 16 382,1 19 475,8 11 933,7 16 944,6 20 592,1 

ludność korzystająca z gazu 11 608 11 600 11 671 11 664 11 681 
w mieście 11 594 11 586 11 658 11 657 11 587 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

* założono współczynnik konwersji na poziomie 11,296 kWh/m3 wg danych PSG 

 

W analizowanym okresie obserwujemy wzrost liczby odbiorców gazu (ok. 500 odbiorców 

rocznie) i zużycia gazu (ok. 600 MWh rocznie, tj. 50 tys. m3), co spowodowane jest głów-

nie zmianą sposobu ogrzewania. Wśród gospodarstw domowych na wahania zużycia ga-

zu istotny wpływ mają warunki pogodowe, głównie w sezonie grzewczym jak również 
zmiany cen gazu. W 2020 r. zużycie gazu na 1 mieszkańca wynosiło ok. 1,6 MWh. 

Liczbę odbiorców gazu oraz zużycie gazu ogółem w gminie Wołów w latach 2016-2020 

przedstawiono na poniższym wykresie.  

Wykres 4-2 Liczba odbiorców i zużycie gazu ziemnego [MWh] w latach 2016-2020 
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4.4.4 Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych 

Uzgodniony przez Prezesa URE „Plan Rozwoju Operatora Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. na lata 2022-2031” nie zakłada realizacji zadań inwestycyjnych na 

terenie gminy Wołów. 

Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. posiada aktualny Plan Rozwoju na lata 2022-

2026 zatwierdzony przez Prezesa URE decyzją nr DRG.DRG-3.4311.4.2021.RTu z dnia 

21 października 2021 r. 

Niniejszy Plan zakłada:  

 budowę sieci na terenach niezgazyfikowanych (ekspansja na nowe tereny – sieci 

i przyłącza); 

 przyłączenie nowych odbiorców; 

 modernizację i odtworzenie majątku. 

Całkowity koszt realizacji planowanych zadań inwestycyjnych w latach 2022-2026 wynie-

sie ok. 59,5 mln zł. 

Tabela 4-17. Zestawienie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2022-2026 

Lp. 
Nazwa projektu 
inwestycyjnego 

Zakres prac 
Koszty realizacji inwestycji [tys. zł] 

2022 2023 2024 2025 2026 Razem 

1 
Gazyfikacja LNG 

Lubiąż (II Wariant) 

Średnie ciśnienie; 
Gazociągi: dn63 L=2090m, 
dn125 L=1 954 m, dn160 
L=500 m; 
Przyłącza: dn25 103 szt., 
dn90 1 szt., L-1006 m; 
Stacje: RP 300 m3/h, 
LNG: stacjonarna 360m3/h, 

0,0 72,3 136,2 99,4 201,7 509,7 

2 

Zadania zbiorcze 
przyłącza nowo 

rozpoczynane od 
istniejącej sieci gaz 

E 

Średnie i niskie ciśnienie; 
Przyłącza: dn25 2184 szt., 
dn40 744 szt., dn63 228 szt., 
dn90 48 szt., dn125 6 szt., 
dn160 3 szt., L=27093 m; 
Stacje: RP 1000 m3/h, 
RP 1000 m3/h, 
RP 1000 m3/h 

18 482,5 25 550,5 5 555,1 1 277,5 7 321,6 58 187,2 

3 
Wołów, Staszica, 

Iwaszkiewicza 
Niskie ciśnienie; 
Gazociągi: dn125 L=1180 m 

28,6 28,6 156,3 182,0 182,4 578,0 

4 

Modernizacja stacji 
redukcyjno-

pomiarowej Wołów-
Ogrody 

Średnie ciśnienie; 
Gazociągi: dn160 L=5 m, 
dn250 L=5 m;  
SRP 2000 m3/h 

0,0 0,0 62,0 72,1 72,3 206,4 

Razem 59 481,3 

Źródło: PSG sp. z o.o. 
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4.4.5 Ocena stanu systemu gazowniczego 

Uwzględniając fakt, że system gazowniczy jest systemem ogólnokrajowym, ocena bezpie-

czeństwa zasilania gminy Wołów zależy w dużym stopniu od bezpieczeństwa krajowego 

w zakresie dostaw gazu przewodowego. System dosyłu gazu ziemnego do obszaru po-

siada rezerwy przepustowości, które są w stanie zaspokoić przyszłościowe zapotrzebo-

wanie na gaz przewodowy przez odbiorców z terenu gminy. 

Teren miasta Wołów jest w znacznej swej części uzbrojony w sieci gazowe. Z instalacji 

gazowej korzysta prawie 95% mieszkańców miasta. 

Zaopatrzenie odbiorców w gaz ziemny sieciowy odbywa się poprzez 2 stacje redukcyjno-

pomiarowe I st. oraz 2 stacji redukcyjne II st., dysponujących znacznymi rezerwami prze-

pustowości, pozwalającymi na zapewnienie stabilności dostaw gazu.  

Istniejąca sieć gazowa posiada rezerwy przepustowości, stąd też brak potencjalnych za-

grożeń w dostawie gazu sieciowego do obiektów zlokalizowanych w tym rejonie. Spółka 

na bieżąco podejmuje działania w celu utrzymania ciągłości dostwa gazu oraz bezpie-

czeństwa eksploatacji systemu. 

Poziom bezpieczeństwa dostaw gazu na poziomie dystrybucji obecnie został określony 

przez OSD jako dobry. Działania związane z jego utrzymaniem polegają m.in. na: 

 monitorowaniu stacji redukcyjno-pomiarowych, 

 optymalnym rozłożeniu obciążeń na stacjach redukcyjno-pomiarowych, 

 monitorowaniu stanu sieci, 

 kontrolowaniu przekroczeń wybranych parametrów procesu dystrybucji, 

 sprawnym usuwaniu awarii i zagrożeń. 

Podstawą planowania rozwoju sieci jest osiągnięcie kryterium: poprawności technicznej 

i efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia. W celu przeprowadzenia takiej oceny, przed 

podjęciem decyzji o gazyfikacji terenu, na którym nie występuje sieć gazowa, należy opra-

cować koncepcję gazyfikacji analizowanego obszaru. Podstawą do jej opracowania są 

materiały źródłowe, tj. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projekty założeń do planu zao-

patrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe itp. Najczęstszym impulsem do 

rozpoczęcia działań w celu rozbudowy sieci są zgłoszenia mieszkańców, inwestorów czy 

władz lokalnych. Wszystkie inwestycje rozwojowe wykazujące efektywność kierowane są 

do realizacji po uwzględnieniu możliwości finansowych spółki. 

Rozwój potencjalnych lokalnych układów kogeneracyjnych (lub trigeneracyjnych), dla któ-

rych gaz ziemny sieciowy stanowi najczęściej podstawowe paliwo, może być podstawą 

dywersyfikacji układu zasilania odbiorców z terenu gminy w ciepło i energię elektryczną. 
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Rysunek 4-2 Schemat sieci systemu gazowniczego na obszarze gminy Wołów 
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5. Analiza porównawcza cen energii i jej nośników 

Analiza cen energii przyjęta w niniejszym rozdziale obejmuje taryfy zatwierdzone przez 

Prezesa URE wg stanu na dzień 31 stycznia 2022 r. 

W ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej dla odbiorców w gospodarstwach domowych od 1 stycznia do 31 
stycznia 2022 r. została obniżona stawka podatku VAT na gaz ziemny z 23% na 8%, od 1 lutego do 31 lipca 
2022 r. została obniżona stawka podatku VAT na gaz ziemny z 8% na 0%, a na energię elektryczną - z 23% 
do 5%. Dodatkowo od 1 stycznia do 31 lipca 2022 r., została zniesiona akcyza na energię elektryczną dla 
odbiorców w gospodarstwach domowych. 

5.1 Taryfy dla ciepła 

W gminie Wołów nie jest prowadzona koncesjonowana działalność gospodarczą w zakre-

sie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepłem. Potrzeby gminy Wołów pokrywane są 

na bazie rozwiązań indywidualnych oraz rozwiązań systemowych o charakterze lokalnym. 

Dla zobrazowania wysokości kosztów ponoszonych przez odbiorców ciepła w poniższej 

tabeli przedstawiono porównanie cen paliw dostępnych na rynku w zł za jednostkę energii 

dla poniżej przyjętych założeń: 

 koszt gazu ziemnego wyliczono na podstawie aktualnych taryf: PSG sp. z o.o. Od-

dział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu oraz jednego z głównych sprzedawców pa-

liwa gazowego, a mianowicie PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Uwzględnia ona 

cenę gazu oraz stawkę opłat za usługi przesyłowe w ramach umowy kompleksowej, 

przy założeniu, że roczne zużycie gazu (wg grupy taryfowej W-3.6) kształtuje się na 

poziomie 4000 Nm3 (tj. ok. 44 450 kWh/rok); 

 koszt ogrzewania energią elektryczną wyliczono na podstawie aktualnych taryf: 

TAURON Dystrybucja S.A. oraz jednego z głównych sprzedawców energii elek-

trycznej, a mianowicie TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. dla domu jednorodzinnego o 

powierzchni ok. 120 m2, przy założeniu korzystania z taryfy G-12, zużycia rocznego 

na poziomie 9 600 kWh oraz 70% wykorzystywania energii w nocy i 30% w dzień; 

 w przypadku pozostałych paliw cena obliczona została na podstawie aktualnych cen 

oferowanych na rynku przez producentów i sprzedawców danego nośnika energii; 

 koszty zostały podane w kwotach brutto. 

Tabela 5-1. Porównanie kosztów brutto energii cieplnej z różnych paliw i sprawności urządzeń 

Nośnik energii 
Cena paliwa Wartość opałowa Sprawność Koszt ciepła [zł/GJ]

2021 2022 jedn. - jedn. % 2021 2022 
ekogroszek 1000 1150 zł/Mg 26 GJ/Mg 90 43 49 

węgiel kamienny 900 1500 zł/Mg 24 GJ/Mg 75 50 83 
brykiet drzewny 800 1500 zł/Mg 19,5 GJ/Mg 75 54 105 

gaz ziemny (taryfa W-3.6 PSG) 0,16 0,30 zł/kWh 35,5 MJ/m3 90 56 106 
propan grzewczy 3850 5770 zł/Mg 46 GJ/Mg 90 93 139 
olej opałowy 4120 5530 zł/Mg 42,6 GJ/Mg 85 114 152 

energia elektryczna (taryfa G-12) 0,45 0,55 zł/kWh - - - 124 153 

Uwaga: Odbiorcy energii elektrycznej ogrzewający mieszkania mogą skorzystać z następujących grup tary-
fowych: G11, G12, G12w, G12as, G13. Za świadczone usługi rozliczani będą wg stawek opłat właściwych 
dla stref czasowych określonych w taryfie. Do wyboru odpowiedniej taryfy należy podejść indywidualnie. 

Z powyższego zestawienia wynika, że istnieją rozbieżności pomiędzy jednostkowymi kosztami ciepła uzy-
skanymi z poszczególnych nośników energii, które stanowią tylko jeden ze składników całkowitej opłaty za 
zużycie energii. W jej skład wchodzi również m.in.: koszt urządzenia przetwarzającego energię, koszt obsłu-
gi i konserwacji, koszty dostawy itp. 
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5.2 Taryfa dla energii elektrycznej 

Odbiorcy energii elektrycznej są za nią rozliczani według cen i stawek opłat właściwych dla 

grup taryfowych. Podział odbiorców na grupy odbywa się przy uwzględnieniu następują-

cych kryteriów: poziom napięcia sieci w miejscu dostarczenia energii, wartość mocy 

umownej, system rozliczeń, zużycie roczne energii i liczba stref czasowych. Kryteria te zo-

stały określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szcze-

gółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną 

(Dz.U. 2019, poz. 503 ze zm.). W celu dokonania obliczeń uśrednionych kosztów energii 

elektrycznej, do cen za dystrybucję doliczono ceny energii pochodzące ze spółek obrotu, 

które zostały wydzielone ze spółek dystrybucyjnych i są z nimi powiązane kapitałowo. 

Działalność polegającą na dystrybucji energii elektrycznej na terenie gminy Wołów aktual-

nie świadczy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu. Spółka posiada aktualną 

taryfę dla dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 17 

grudnia 2021 r. o nr DRE.WRE.4211.59.7.2021.DK. 

Głównym sprzedawcą energii elektrycznej, na omawianym terenie, jest TAURON Sprze-

daż Sp. z o.o. Ostatnia taryfa dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G 

została zatwierdzona Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.60.9.2021.DK z dnia 17 

grudnia 2021 r., a następnie zmieniona w dniu 14 lutego 2022 r. 

Na poniższych wykresach przedstawiono zmiany jednostkowego kosztu energii elektrycz-

nej brutto w grupie taryfowej G11 (układ 1-fazowy bezpośredni) oraz G12 (układ 3-fazowy 

bezpośredni) przy danym rocznym zużyciu w latach 2018-2022 dla klientów korzystają-

cych z usług ww. przedsiębiorstw energetycznych. Ponadto dla klientów taryfy G12 zało-

żono wykorzystanie energii na poziomie 70% w nocy i 30% w dzień. 

Rysunek 5-1. Zmiana jednostkowych kosztów brutto energii elektrycznej u odbiorcy w grupie taryfo-
wej G11 w latach 2018-2022 
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Rysunek 5-2. Zmiana jednostkowych kosztów brutto energii elektrycznej u odbiorcy w grupie taryfo-
wej G12 w latach 2018-2022 

 

Analizując powyższe wykresy można zauważyć gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej 

w 2022 r. względem lat wcześniejszych (wzrost na poziomie ok. 20% względem 2021 r.). 

Główną przyczyną wzrostu cen energii jest 3-krotny wzrost kosztów uprawnień do emisji 

CO2 (od I do XII 2021 wzrost z 30 do 90 euro za tonę), co obciążyło polską energetykę. 

Poniżej przedstawiono porównanie jednostkowych kosztów energii elektrycznej brutto (ce-

na u odbiorcy) w grupie taryfowej G11 TAURON obszar wrocławski na tle wybranych 

przedsiębiorstw elektroenergetycznych. 

Rysunek 5-3. Porównanie jednostkowego kosztu energii elektrycznej u odbiorcy w taryfie G11 z wy-
branych zakładów elektroenergetycznych w kraju 

 

Jednostkowy koszt zakupu energii elektrycznej oferowany przez TAURON i ENEA jest na 

najniższym poziomie spośród analizowanych przedsiębiorstw i w zależności od rocznego 

zapotrzebowania w przedziale od 500-2000 kWh wynosi od 0,8 do 1,0 zł. 
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5.3 Taryfa dla paliw gazowych 

Gaz ziemny wysokometanowy dostarczany jest odbiorcom z terenu gminy Wołów przez 

Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu. Spółka 

posiada aktualną „Taryfę nr 10 dla usług dystrybucji paliw gazowych” zatwierdzoną decy-

zją Prezesa URE o nr DRG.DRG–2.4212.52.2021.AIK z dnia 17 grudnia 2021 r. 

Głównym sprzedawcą gazu ziemnego na analizowanym terenie jest PGNiG Obrót Deta-

liczny Sp. z o.o. – Wrocławski Obszar Sprzedaży, który posiada aktualną taryfę w zakresie 

obrotu paliwami gazowymi nr 11 zatwierdzoną decyzją Prezesa URE o nr DRG.DRG-

2.4212.61.2021.KGa z dnia 17 grudnia 2021 r. 

Odbiorcy za dostarczone paliwo i świadczone usługi płacą stawki zdefiniowane poprzez 

grupy taryfowe. Kwalifikacja odbiorców do grup taryfowych dokonywana jest indywidualnie 

dla każdego miejsca odbioru w oparciu m.in. o następujące kryteria: rodzaj paliwa gazo-

wego, moc umowną, roczną ilość pobieranego paliwa gazowego oraz system rozliczeń. 

Kryteria te zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 12 lutego 2021 r. 

(t.j., Dz. U. 2021, poz. 280) w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 

oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. 

Opłata za dostarczony gaz stanowi sumę: 

 opłaty za pobrane paliwo, będącej iloczynem ilości energii zawartej w odebranym 

paliwie gazowym [kWh] i ceny za paliwo gazowe [zł/kWh]; 

 opłaty stałej za usługę przesyłową: 

• dla odbiorców z grup W-1.1 do W-4 jest ona stała i określona w zł/m-c; 

• dla odbiorców z grup W-5 do W-7BC jest ona iloczynem zamówionej mocy 

umownej, liczby godzin w okresie rozliczeniowym i stawki za usługę przesyłową; 

 opłaty zmiennej za przesyłową, będącej iloczynem ilości energii zawartej 

w odebranym paliwie gazowym [kWh] i stawki zmiennej za usługę przesyłową [zł/kWh]; 

 miesięcznej stałej opłaty abonamentowej [w zł/m-c]. 

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j., 

Dz.U. 2022, poz. 143), począwszy od dnia 1 listopada 2013 r. sprzedaż paliwa gazowego 

podlega opodatkowaniu akcyzą. Stawki akcyzy dla paliwa gazowego są zróżnicowane ze 

względu na jego przeznaczenie. Istotne z punktu widzenia konsumenta jest zwolnienie 

z akcyzy sprzedaży paliwa gazowego przeznaczonego do celów opałowych przez gospo-

darstwa domowe. Celem opałowym jest np. wykorzystanie paliwa gazowego do ogrzewa-

nia pomieszczeń, ogrzewania wody użytkowej lub podgrzewania posiłków. 

Ponadto od 2014 r. zmianie uległa jednostka rozliczenia zużycia gazu ziemnego, w związ-

ku z czym przedsiębiorstwa obrotu paliwami gazowymi oraz wykonujące usługę przesyłu 

i dystrybucji dokonują rozliczenia z odbiorcami w jednostkach energii – kilowatogodzinach 

[kWh]. 

Ilość energii zawartej w paliwie gazowym stanowi iloczyn ilości paliwa gazowego [m³] 

i współczynnika konwersji [kWh/m³], który dla gazu ziemnego wysokometanowego grupy E 

wynosi ok.11 kWh/m³. 
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Na poniższym wykresie przedstawiono jednostkowy koszt zakupu gazu w latach 2018-

2022 r. dla grup taryfowych W-1.1 do W-4 (dla gospodarstw domowych zwolnionych z ak-

cyzy) dla wartości granicznych rocznego zużycia gazu w poszczególnych grupach. Koszt 

zakupu gazu podano w zł/kWh. Współczynnik konwersji dla gminy Wołów wg stanu na luty 

2022 wynosił 11,266 kWh/m³. Wartości na wykresach uwzględniają podatek od towarów 

i usług VAT w wysokości 23% w latach 2018-2021 i w wysokości 8% w roku 2022. 

Rysunek 5-4. Jednostkowa cena zakupu gazu wysokometanowego dla grup taryfowych W-1.1 do W-4 

 

W latach 2018-2021 jednostkowy koszt gazu w ww. grupach taryfowych utrzymywał się na 

stałym poziomie, natomiast od 2022 r. obserwujemy gwałtowny wzrost cen (średnio o 27% 

dla 8% VAT). 

Cena gazu dla grup taryfowych W-1.1. do W-4 jest stała i obecnie (wg stanu na styczeń 

2022 r.) wynosi ok. 0,20 zł/kWh netto (przy czym w styczniu 2021 r. wynosiła ok. 

0,09 zł/kWh netto). 

Ponadto wnioskiem nasuwającym się po analizie powyżej przedstawionego wykresu jest 

zauważalna różnica w opłatach za gaz zużywany przez odbiorców, którzy znajdują się „na 

granicy” grup taryfowych, np. odbiorca będący w grupie taryfowej W-3.6 i zużywający 

rocznie 8 000 Nm3/rok (ok. 90,13 MWh) gazu zapłaci rocznie o ok. 1,7 tys. zł mniej niż od-

biorca z grupy W-4 zużywający 8 001 Nm3/rok (90,14 MWh). Zasadnym jest więc, aby od-

biorcy gazu, którzy znajdują się „na granicy” grup taryfowych, dokładnie przeanalizowali 

swoje zużycie i jeżeli jest taka możliwość, ograniczyli je tak, by znaleźć się w niższej gru-

pie taryfowej. 
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6. Ocena przewidywanych zmian zapotrzebowania na nośniki 
energii 

6.1 Wprowadzenie 

Celem niniejszej analizy jest określenie wielkości i lokalizacji nowej zabudowy z uwzględ-

nieniem jej charakteru oraz istotnych zmian w zabudowie istniejącej, które skutkują przy-

rostami i zmianami zapotrzebowania na nośniki energii na terenie gminy. 

W analizie uwzględniono obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzen-

nego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. 

Ponadto w ramach określenia nowych obszarów rozwoju oparto się na konsultacjach 

z Urzędem Miejskim w Wołowie. 

Podane w niniejszym opracowaniu zestawienia wielkości bilansowych mają określony 

szacunkowy stopień dokładności wynikający z uzyskanych informacji. Dotyczy to głównie 

wielkości związanych z możliwościami terenowymi i oceną realności ich wykorzystania. 

Ten szacunkowy bilans daje podstawę do oceny, czy nie występują zagrożenia ze strony 

źródeł zasilania oraz zdolności przesyłowych głównych systemów zaopatrzenia w energię. 

Jednocześnie przeprowadzone analizy pozwalają dokonać oceny atrakcyjności wskazy-

wanych do rozwoju obszarów. 

Głównym czynnikiem warunkującym zaistnienie zmian w zapotrzebowaniu na wszelkiego 

typu nośniki energii jest dynamika rozwoju gminy ukierunkowana w wielu płaszczyznach. 

Elementami wpływającymi bezpośrednio na rozwój gminy są: 

 zmiany demograficzne uwzględniające zmiany w ilości oraz strukturze wiekowej 

i zawodowej ludności, migracja ludności; 

 rozwój zabudowy mieszkaniowej; 

 rozwój szeroko rozumianego sektora usług obejmującego m.in.: 

• działalność handlową, usług komercyjnych i komunikacyjnych, 

• działalność kulturalną i sportowo-rekreacyjną, 

• działalność w sferze nauki i edukacji, 

• działalność w sferze ochrony zdrowia; 

 rozwój przemysłu i wytwórczości; 

 wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych umożliwiających dostęp do tworzonych 

centrów usługowych oraz ruch tranzytowy dla gminy; 

 konieczność likwidowania zagrożeń ekologicznych. 
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Sporządzanie długoterminowych prognoz zapotrzebowania energii odgrywa ważną rolę 

w planowaniu budowy przyszłych jednostek wytwórczych oraz rozwoju sieci dystrybucyjnej 

i przesyłowej. Określenie przypadków maksymalnego zapotrzebowania stanowi ważny ele-

ment zarządzania energetycznego. Zapotrzebowanie energii w danym czasie jest funkcją 

takich czynników jak: temperatura zewnętrzna, stan pogody, poradnia, dzień tygodnia, se-

zony wakacyjne, warunki ekonomiczne. W znaczeniu długoterminowym należy ująć osza-

cowanie poziomów zapotrzebowania szczytowego, na podstawie prognoz przyrostu gęsto-

ści zabudowy, dokonując pełnej oceny możliwych rozkładów przyszłych wartości zapotrze-

bowania, ważnych z punktu widzenia prognozy oraz niezbędnych dla oceny i zabezpiecze-

nia ryzyka finansowego związanego ze zmiennością zapotrzebowania i niepewnością pro-

gnozy. Określone szczytowe zapotrzebowanie mocy w danym czasie jest związane z zakre-

sem niepewności powodowanym błędami prognoz rozwoju czynników takich jak: wielkość 
populacji, przemiany technologiczne, warunki ekonomiczne, przeważające warunki pogo-

dowe, jak również z ogólną przypadkowością właściwą dla określonego zjawiska. 

Prognozy krótkoterminowe sporządzane są na okres jednego roku lub krótszy, nie są nad-

miernie obciążone ryzykiem regulacyjnym lub technologicznym, jednakże pojawienie się lub 

nagła upadłość dużego odbiorcy przemysłowego, może mieć na nią znaczny wpływ. 

Prognozy średnioterminowe sporządzane są na okres od roku do pięciu lat, wykorzysty-

wane są do określenia niezbędnych aktywów cechujących się krótkim czasem niezbęd-

nym do ich zaprojektowania i budowy, takich jak źródła lokalne. 

Prognozy długoterminowe dotyczą okresów dłuższych niż pięć lat. Ważnym polem zasto-

sowania tego typu prognoz jest planowanie zasobów. 

Istotnymi elementami niepewności, które należy uwzględnić w trakcie prognozowania jest: 

określenie wielkości zapotrzebowania, ocena wpływu rozwoju technik energooszczędnych 

i programów wzrostu sprawności energetycznej. Wynikają z tego dwie kwestie: kiedy dany 

program wpłynie na wartość zapotrzebowania i w jakim stopniu na zachowanie odbiorców. 

Elementem decydującym jest cena energii: jeśli wykazuje ciągły wzrost, odbiorcy mogą być 
motywowani do odpowiedzialności za efektywność wykorzystania energii i chętniej przyłą-

czą się do udziału w realizacji programów oszczędnościowych, jeżeli natomiast wprowadzi 

się opłaty zależne od pory dnia, większość odbiorców podejmie starania, aby zużyć jak naj-

więcej energii, w okresach o niższych cenach. Uwzględnienie zachowań odbiorców oddzia-

ływać będzie na trafność prognozy. Prognozy długoterminowe zawsze obarczone są wyż-
szym poziomem ryzyka niż prognozy średnioterminowe. Tak więc trudność oceny wpływu 

przedsięwzięć oszczędnościowych wzrasta z wydłużeniem horyzontu czasowego progno-

zy. 

Bilansowanie potrzeb energetycznych gminy Wołów wynikających z rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego oraz zagospodarowania nowych terenów pod rozwój strefy usług i wy-

twórczości przeprowadzono dla dwóch okresów – średnioterminowego do roku 2026 i dłu-

goterminowego w latach 2027-2036. 
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6.2 Uwarunkowania do określenia wielkości zmian zapotrzebowania 
na nośniki energii 

6.2.1 Prognoza demograficzna 

W latach 2018-2021 obserwujemy spadek liczby mieszkańców gminy średnio o ok. 0,5% 

rocznie, co spowodowane jest głównie migracją ludności oraz ujemnym przyrostem natu-

ralnym. Obecnie gminę zamieszkuje ok. 22,2 tys. osób. Wg prognoz GUS w 2026 r. gminę 

zamieszkiwać będzie ok. 22,1 tys. osób, natomiast w okresie docelowym w 2036 r. liczba 

mieszkańców spadnie do ok. 21,0 tys. osób (spadek o ok. 5% w porównaniu ze stanem 

aktualnym). 

Nadmienić należy, że zmiany liczby ludności nie przekładają się wprost na rozwój budow-

nictwa mieszkaniowego. Mają na to również wpływ takie czynniki jak np. postępujący pro-

ces poprawy standardu warunków mieszkaniowych i związana z tym rosnąca liczba go-

spodarstw jednoosobowych. 

6.2.2 Rozwój zabudowy mieszkaniowej 

Parametrami decydującymi o wielkości zapotrzebowania na nowe budownictwo mieszka-

niowe są potrzeby nowych rodzin, zapewnienie mieszkań zastępczych wmiejsce ewentu-

alnych wyburzeń oraz wzrost wymagań dotyczących komfortu zamieszkania, co wyraża 

się zarówno wielkością wskaźników związanych z oceną zapotrzebowania na mieszkania, 

określających m.in.: 

 ilość osób przypadających na mieszkanie, 

 wielkość powierzchni użytkowej przypadającej na osobę, 

jak również stopniem wyposażenia mieszkań w niezbędną infrastrukturę techniczną. 

Sukcesywne działania realizujące politykę mieszkaniową winny obejmować: 

 wspieranie budownictwa mieszkaniowego poprzez przygotowanie uzbrojonych te-

renów, politykę kredytową i politykę podatkową; 

 wspomaganie remontów i modernizacji zasobów komunalnych przewidzianych do 

uwłaszczenia; 

 opracowanie odpowiedniego programu i realizację odpowiedniej skali budownictwa 

socjalnego i czynszowego. 

Na terenie gminy obserwuje się relatywnie niską intensywność rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego, przy czym głównie realizowana jest zabudowa jednorodzinna. 

Dla budownictwa mieszkaniowego w gminie Wołów przewiduje się: 

 działania zmierzające do restrukturyzacji i rewitalizacji istniejącej zabudowy, 

 wprowadzenie nowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, 

 dogęszczanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 
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Zapotrzebowanie na ciepło występujące przy realizacji uzupełnienia ulic zabudową „plom-

bową” redukowane będzie przez działania renowacyjne i modernizacyjne, w trakcie któ-

rych dąży się m.in. do zminimalizowania potrzeb cieplnych. Wystąpią również zmiany co 

do charakteru odbioru i nośnika energii, uwzględniające poprawę standardu warunków 

mieszkaniowych. Wielkości te są trudne do określenia pod kątem sprecyzowania odpo-

wiedzi na pytania w jakiej skali miejscowej i czasowej, gdzie i kiedy realizowane będą wy-

mienione zamierzenia. Związane jest to bowiem głównie z możliwościami finansowymi 

właścicieli budynków, a także Gminy – w przypadku własności komunalnej. 

Podstawą do wyznaczenia obszarów przewidywanych pod rozwój zabudowy mieszkanio-

wej, które generować mogą znaczny przyrost zapotrzebowania na energię, określenia 

chłonności tych obszarów, jak również szacowanego tempa zabudowy było przeprowa-

dzenie analizy aktualnie obowiązujących dokumentów gminy oraz informacji i materiałów 

przekazanych przez Urząd Miejski. Lokalizacja wyznaczonych terenów rozwoju jak i ich 

powierzchnia została uprzednio uzgodniona z Gminą. Obszary te zostały przedstawione 

w tabeli poniżej oraz wskazano je na załączonej do opracowania mapie. 

Na terenie gminy znajdują się również obszary - nie uwzględnione w tabeli oraz na mapie 

terenów rozwoju, ze względu na niewielkie powierzchnie i duże rozproszenie – stanowiące 

dogęszczenie istniejących obszarów zabudowy mieszkaniowej. Obszary te wymagają je-

dynie budowy dodatkowych przyłączy do istniejących sieci energetycznych. 

Do obszarów przewidywanych pod rozwój zabudowy mieszkaniowej, ze wskazaniem na 

rodzaj zabudowy w gminie zaliczamy: 

 MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, 

 MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. 

Tereny rozwoju pod nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w gminie Wołów zloka-

lizowane są zarówno w mieście oraz w sposób rozproszony na terenach wiejskich, nato-

miast budownictwo wielorodzinne wyłącznie w mieście (4 obszary o łącznej powierzchni 

możliwej do zagospodarowania równej ok. 5,5 ha). 

Całkowita potencjalna powierzchnia do zabudowy nowych obszarów rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego wynosi ok. 565 ha, w tym miasto stanowi ok. 30%.  

Możliwy łączny przyrost zasobów mieszkaniowych, wynikający z rezerw chłonności wyty-

powanych terenów, może wynieść łącznie ok. 5,9 tys. mieszkań, w tym: ok. 5,6 tys. bu-

dynków jednorodzinnych i 340 mieszkań w zabudowie wielorodzinnej. 
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Tabela 6-1. Obszary rozwoju budownictwa mieszkaniowego 

Lp. Ozn. na 
mapie 

Położenie 
Pow. do zago-
spodarowania 

Szacunkowa pełna chłon-
ność ternu (gosp. dom.) 

Szacunkowa ilość miesz-
kań oddanych do użytku 

ha jednorodz. wielorodz. do 2026 2027-2036 
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

1 1MW miasto Wołów 1,83  110 0 26 

2 2MW miasto Wołów 1,29  77 0 12 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

3 1MN gmina wiejska Wołów 2,84 28  0 5 

4 2MN gmina wiejska Wołów 5,58 56  0 5 

5 3MN miasto Wołów 6,00 60  0 5 

6 4MN miasto Wołów 3,66 37  5 10 

7 5MN miasto Wołów 2,86 29  5 10 

8 6MN miasto Wołów 8,04 80  5 10 

9 7MN miasto Wołów 1,00 10  0 10 

10 8MN miasto Wołów 1,00 10  10 0 

11 9MN miasto Wołów 1,80 18  9 9 

12 10MN miasto Wołów 3,31 33  0 10 

13 11MN miasto Wołów 1,00 10  10 0 

14 12MN miasto Wołów 9,00 90  5 10 

15 13MN miasto Wołów 3,20 32  5 15 

16 14MN miasto Wołów 2,80 28  5 10 

17 15MN miasto Wołów 5,04 50  5 10 

18 16MN miasto Wołów 12,36 124  0 5 

19 17MN miasto Wołów 25,00 250  0 5 

20 18MN miasto Wołów 2,16 22  11 11 

21 19MN miasto Wołów 8,71 87  0 5 

22 20MN miasto Wołów 8,00 80  0 5 

23 21MN miasto Wołów 4,65 47  15 32 

24 22MN miasto Wołów 2,45 25  0 5 

25 23MN miasto Wołów 0,72 7  7 0 

26 24MN miasto Wołów 1,11 11  0 11 

27 25MN miasto Wołów 1,53 15  10 5 

28 26MN gmina wiejska Wołów 4,40 44  0 1 

29 27MN gmina wiejska Wołów 5,03 50  0 1 

30 28MN gmina wiejska Wołów 1,09 11  5 5 

31 29MN gmina wiejska Wołów 2,90 29  0 5 

32 30MN gmina wiejska Wołów 2,32 23  0 1 

33 31MN gmina wiejska Wołów 1,50 15  5 5 

34 32MN gmina wiejska Wołów 2,20 22  0 1 

35 33MN gmina wiejska Wołów 6,50 65  0 1 

36 34MN miasto Wołów 12,80 128  0 5 

37 35MN gmina wiejska Wołów 5,00 50  0 1 

38 36MN gmina wiejska Wołów 2,49 25  5 5 

39 37MN gmina wiejska Wołów 6,65 67  5 5 

40 38MN gmina wiejska Wołów 17,10 171  0 5 

41 39MN gmina wiejska Wołów 7,14 71  0 5 

42 40MN gmina wiejska Wołów 12,46 125  0 1 

43 41MN gmina wiejska Wołów 14,64 146  0 1 

44 42MN gmina wiejska Wołów 3,93 39  0 1 

45 43MN gmina wiejska Wołów 3,03 30  0 1 

46 44MN gmina wiejska Wołów 4,66 47  5 5 

47 45MN gmina wiejska Wołów 3,99 40  0 5 

48 46MN gmina wiejska Wołów 6,00 60  0 5 

49 47MN gmina wiejska Wołów 6,18 62  0 5 

50 48MN gmina wiejska Wołów 2,02 20  5 5 

51 49MN gmina wiejska Wołów 18,03 180  5 5 

52 50MN gmina wiejska Wołów 11,09 111  0 1 



 

Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wołów 

72 

Lp. Ozn. na 
mapie 

Położenie 
Pow. do zago-
spodarowania 

Szacunkowa pełna chłon-
ność ternu (gosp. dom.) 

Szacunkowa ilość miesz-
kań oddanych do użytku 

ha jednorodz. wielorodz. do 2026 2027-2036 
53 51MN gmina wiejska Wołów 1,97 20  0 1 

54 52MN gmina wiejska Wołów 5,50 55  5 5 

55 53MN gmina wiejska Wołów 15,40 154  0 2 

56 54MN gmina wiejska Wołów 16,50 165  5 5 

57 55MN gmina wiejska Wołów 10,76 108  0 1 

58 56MN gmina wiejska Wołów 13,83 138  0 1 

59 57MN gmina wiejska Wołów 4,73 47  0 1 

60 58MN gmina wiejska Wołów 1,23 12  5 7 

61 59MN gmina wiejska Wołów 17,85 179  0 2 

62 60MN gmina wiejska Wołów 2,00 20  0 1 

63 61MN gmina wiejska Wołów 1,25 13  5 1 

64 62MN gmina wiejska Wołów 10,60 106  0 1 

65 63MN gmina wiejska Wołów 7,83 78  0 1 

66 64MN gmina wiejska Wołów 1,08 11  0 1 

67 65MN gmina wiejska Wołów 2,00 20  0 5 

68 66MN gmina wiejska Wołów 1,35 14  0 1 

69 67MN gmina wiejska Wołów 7,21 72  0 1 

70 68MN gmina wiejska Wołów 3,80 38  0 1 

71 69MN gmina wiejska Wołów 2,64 26  0 1 

72 70MN gmina wiejska Wołów 1,05 11  0 1 

73 71MN gmina wiejska Wołów 2,00 20  0 5 

74 72MN gmina wiejska Wołów 2,02 20  0 1 

75 73MN gmina wiejska Wołów 4,66 47  0 1 

76 74MN gmina wiejska Wołów 4,50 45  0 1 

77 75MN gmina wiejska Wołów 2,00 20  0 1 

78 76MN gmina wiejska Wołów 6,67 67  0 1 

79 77MN gmina wiejska Wołów 3,36 34  0 1 

80 78MN gmina wiejska Wołów 12,00 120  0 1 

81 79MN gmina wiejska Wołów 1,26 13  0 1 

82 80MN gmina wiejska Wołów 11,68 117  0 1 

83 81MN gmina wiejska Wołów 18,43 184  0 2 

84 82MN gmina wiejska Wołów 1,10 11  0 1 

85 83MN gmina wiejska Wołów 1,49 15  0 1 

86 84MN gmina wiejska Wołów 6,37 64  0 1 

87 85MN gmina wiejska Wołów 1,28 13  0 1 

88 86MN gmina wiejska Wołów 7,53 75  0 5 

89 87MN gmina wiejska Wołów 1,73 17  0 1 

90 88MN gmina wiejska Wołów 7,20 72  0 1 

91 89MN gmina wiejska Wołów 2,13 21  0 1 

92 90MN gmina wiejska Wołów 5,00 50  0 1 

93 91MN miasto Wołów 1,00 10  10 0 

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami 

94 1MWU miasto Wołów 1,40  84 0 12 

95 2MWU Miasto Wołów 1,00  70 40 30 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 

96 1MNU miasto Wołów 1,73 17  0 9 

97 2MNU miasto Wołów 1,89 19  9 9 

98 3MNU miasto Wołów 1,10 11  0 11 

99 4MNU miasto Wołów 10,87 109  0 5 

100 5MNU miasto Wołów 22,80 228  6 5 

101 6MNU miasto Wołów 1,45 15  7 7 

102 7MNU miasto Wołów 1,31 13  7 7 

RAZEM GMINA WOŁÓW 565 5601 341 240 480 
miasto 175 1704 341 185 330 

obszar wiejski 390 3897 0 55 150 
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Dla sporządzenia zbiorczego bilansu potrzeb energetycznych gminy w dalszych analizach 

utrzymano średnie tempo przyrostu nowych zasobów mieszkaniowych (wg ilości mieszkań 

oddanych do użytku z lat 2018-2021 na podstawie danych GUS), na poziomie: 

 40 budynków (mieszkań)/rok w zabudowie jednorodzinnej o średniej powierzchni 

użytkowej 130 m2. Utrzymanie takiego tempa rozwoju przełoży się na oddanie do 

użytku ok. 600 budynków (mieszkań) w zabudowie jednorodzinnej w okresie doce-

lowym, tj. do 2036 r.; 

 8 mieszkań/rok w zabudowie wielorodzinnej o średniej powierzchni użytkowej 

60 m2. Utrzymanie takiego tempa rozwoju przełoży się na oddanie do użytku ok. 

120 mieszkań w zabudowie wielorodzinnej w okresie docelowym, tj. do 2036 r.; 

Obserwując dynamikę zmian ilości mieszkań oddawanych do użytku w ostatnich latach 

przyjęto w wariancie optymistycznym możliwe przyspieszenie rozwoju zabudowy miesz-

kaniowej o ok. 20% w stosunku do wariantu zrównoważonego. Należy liczyć się również 
z możliwością wystąpienia spowolnienia tempa realizacji zabudowy mieszkaniowej. 

W związku z czym, w wariancie stagnacyjnym przyjęto, że spowolnienie to może dopro-

wadzić do spadku ilości oddawanych mieszkań nawet o 50%. 

Czynnikiem decydującym o tempie rozwoju budownictwa mieszkaniowego będzie popyt 

na mieszkania wynikający z zasobności mieszkańców. Znacząca rezerwa terenowa prze-

widywana pod budownictwo mieszkaniowe oraz tzw. dogęszczenia zabudowy, stanowią 

o trudności w jednoznacznym wskazaniu, które obszary i w jakim stopniu będą zagospo-

darowywane w analizowanym przedziale czasowym. 

Przewiduje się, że większa intensywność zabudowy koncentrować się będzie na terenach 

już uzbrojonych w niezbędną infrastrukturę energetyczną, w pobliżu przebiegu gazociągu, 

jednak istotne jest określenie czy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia 

tych terenów do sieci. 

Z uwagi na fakt, że z terenami zabudowy mieszkaniowej ściśle związana jest sfera tzw. 

usług bezpośrednich, takich jak: usługi handlu detalicznego, zakwaterowania, gastronomii, 

związane z obsługą nieruchomości lub tp., przy prowadzeniu analiz związanych z zapo-

trzebowaniem na nośniki energii, potrzeby tej grupy usług uwzględniono przy bilansowaniu 

potrzeb budownictwa mieszkaniowego. 
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6.2.3 Rozwój zabudowy strefy usług i wytwórczości 

Szeroko rozumiana zabudowa usługowa obejmuje obiekty: handlowe, hotele, obiekty uży-

teczności publicznej (szkolnictwo, służba zdrowia, kultura), obiekty sportu i rekreacji itp. 

Obiekty te mogą mieć charakter punktowy, charakter zwartego kompleksu lub tworzyć ze-

spół budynków i budowli należących do grupy (kategorii) usług. 

Rozwój sektora usług realizowany będzie wielokierunkowo i obejmować będzie m.in.: 

 uzupełnienie zabudowy usługowej w poszczególnych dzielnicach miasta, 

 rozszerzenie bazy usług kulturalnych i edukacyjnych, 

 rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, 

 rozwój centrów usługowo-komercyjnych. 

Wyznaczone obszary działalności gospodarczej winny być atrakcyjne jako oferty prze-

strzenne, a wznoszone na nich obiekty nie mogą być uciążliwe dla otoczenia i środowiska. 

Rozwój przemysłu ma służyć rozwojowi gospodarczemu gminy oraz realizacji idei „prze-

niesienia” działalności przemysłowo-składowej z obszarów śródmiejskich do rejonów od-

dalonych od osiedli mieszkaniowych – lecz dobrze z nimi powiązanych komunikacyjnie. 

Ostatnie lata charakteryzują się spadkiem zapotrzebowania na nośniki energii dla potrzeb 

strefy wytwórczości i usług. Wynika to głównie z ograniczenia działalności przedsiębiorstw 

wytwórczych. Drugim czynnikiem obniżającym potrzeby energetyczne jest wprowadzanie 

nowych energooszczędnych technologii. 

Podstawą do wyznaczenia obszarów przewidywanych pod rozwój strefy usług i wytwór-

czości, które generować mogą znaczny przyrost zapotrzebowania na energię, określenia 

chłonności tych obszarów, jak również szacowanego tempa zabudowy było przeprowa-

dzenie analizy aktualnie obowiązujących dokumentów gminy oraz informacji i materiałów 

przekazanych przez Urząd Miejski. Obszary te zostały przedstawione w tabelach poniżej 

oraz wskazano je na załączonej do opracowania mapie. 

Do obszarów przewidywanych pod rozwój strefy usług i wytwórczości w gminie zaliczamy: 

 U – tereny usług, 

 P – tereny działalności przemysłowej. 

Przewidywane procentowe zainwestowanie poszczególnych terenów rozwoju przedsta-

wione w poniższych tabelach należy traktować jako szacunkowe. Dokładniejsze określenie 

czasu jak i rzeczywistego stopnia zagospodarowania terenu, określenie rodzaju zabudowy 

i charakteru działalności oraz związane z tym sprecyzowanie wielkości zapotrzebowania 

na energię, będzie zależne od decyzji inwestorów i uzależnione od przyszłej sytuacji 

w gospodarce. Należy także brać pod uwagę, że do zainwestowania zostaną wykorzysta-

ne tylko niektóre z ww. terenów. 
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Tereny pod nową zabudowę usługową zlokalizowane są głównie w mieście oraz w połu-

dniowo-zachodniej części gminy. 

Całkowita potencjalna powierzchnia nowych obszarów rozwoju strefy usługowej wynosi 

ok. 195 ha, w tym miasto stanowi ok. 70%. 

Tabela 6-2. Obszary rozwoju sfery usługowej 

Lp. 
Ozn. na 
mapie Położenie Rodzaj zabudowy 

Pow. do zago-
spodarowania 

Szacunkowa powierzchnia 
do zagospodarowania [ha] 

ha do 2026 2027-2036 
1 1U miasto Wołów tereny usług - PSZOK 2,61 1,8 0,8 

2 2U miasto Wołów tereny usług sportu i rekreacji 94,33 0,0 1,0 

3 3U miasto Wołów tereny usług 1,31 1,3 0,0 

4 4U miasto Wołów tereny usług 1,60 1,0 0,6 

5 5U miasto Wołów 
tereny usług zdrowia i opieki 
społecznej 

5,31 0,0 1,0 

6 6U miasto Wołów tereny usług 2,03 0,0 1,0 

7 7U miasto Wołów tereny usług sportu i rekreacji 9,28 0,0 0,5 

8 8U miasto Wołów tereny usług 4,92 0,0 1,2 

9 9U miasto Wołów tereny usług sportu i rekreacji 2,67 0,0 1,0 

10 10U miasto Wołów tereny usług - Market Mrówka 1,00 0,6 0,4 

11 11U miasto Wołów tereny usług 1,00 0,0 1,0 

12 12U miasto Wołów tereny usług innych 1,00 0,0 1,0 

13 13U obszar wiejski Wołów tereny usług sportu i rekreacji 4,29 0,0 0,0 

14 14U obszar wiejski Wołów tereny usług 1,00 1,0 0,0 

15 15U obszar wiejski Wołów 
tereny turystyczno-
rekreacyjne 

1,00 0,0 0,0 

16 16U obszar wiejski Wołów tereny usług sportu i rekreacji 1,00 0,0 0,5 

17 17U obszar wiejski Wołów tereny usług sportu i rekreacji 1,84 0,0 0,0 

18 18U obszar wiejski Wołów tereny usług 12,30 0,0 0,0 

19 19U obszar wiejski Wołów tereny usług sportu i rekreacji 1,38 0,0 0,0 

20 20U obszar wiejski Wołów tereny usług sportu i rekreacji 1,15 0,0 0,5 

21 21U obszar wiejski Wołów tereny usług sportu i rekreacji 2,27 0,0 0,0 

22 22U obszar wiejski Wołów tereny usług sportu i rekreacji 1,00 0,0 0,0 

23 23U obszar wiejski Wołów 
tereny turystyczno-
rekreacyjne/tereny usług 
sportu i rekreacji 

11,70 0,5 0,5 

24 24U obszar wiejski Wołów tereny usług sportu i rekreacji 1,11 0,0 0,5 

25 25U miasto Wołów 
tereny usług publicznych/ 
tereny usług sportu i rekreacji 

6,32 0,0 1,0 

26 26U obszar wiejski Wołów tereny usług sportu i rekreacji 1,84 0,5 0,5 

27 27U obszar wiejski Wołów tereny usług sportu i rekreacji 5,29 0,0 0,0 

28 28U obszar wiejski Wołów 
tereny turystyczno-
rekreacyjne 

1,00 0,0 0,0 

29 29U obszar wiejski Wołów tereny usług 4,59 0,0 0,0 

30 30U obszar wiejski Wołów 
tereny turystyczno-
rekreacyjne 

5,25 0,0 0,0 

31 31U obszar wiejski Wołów tereny usług sportu i rekreacji 2,17 0,0 0,0 

32 32U obszar wiejski Wołów tereny usług sportu i rekreacji 1,14 0,0 0,5 

RAZEM GMINA WOŁÓW 195 6,8 13,5 
miasto 134 4,8 10,5 

obszar wiejski 61 2,0 3,0 

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz, oszacowano do 2036 r., zainwestowanie ok. 

20 ha z wyżej wskazanych obszarów rozwoju na terenie gminy z przeznaczeniem na usłu-

gi (tj. do 2026 r. – 3,5% terenów, w latach 2027-2036 kolejne 7%). 
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Tereny pod zabudowę przemysłową zlokalizowane są w centralnej, północno-wschodniej 

i południowo-zachodniej części gminy. 

Całkowita potencjalna powierzchnia nowych obszarów rozwoju strefy przemysłowej wyno-

si ok. 96 ha, w tym miasto stanowi ok. 45%. 

Tabela 6-3. Obszary rozwoju przemysłu i wytwórczości 

Lp. 
Ozn. na 
mapie Położenie Rodzaj zabudowy 

Pow. do zago-
spodarowania 

Szacunkowa powierzchnia 
do zagospodarowania [ha] 

ha do 2026 2027-2036 

1 1P miasto Wołów 
tereny działalności przemy-
słowej 

1,22 0,0 0,0 

2 2P miasto Wołów 
tereny działalności przemy-
słowej 

8,14 0,0 0,0 

3 3P miasto Wołów 
tereny dzielności przemy-
słowej 

2,90 1,0 1,0 

4 4P miasto Wołów 
tereny dzielności przemy-
słowej 

1,70 1,0 0,7 

5 5P miasto Wołów 
tereny dzielności przemy-
słowej 

1,93 0,0 0,5 

6 6P miasto Wołów 
tereny aktywności gospo-
darczej 

27,54 0,0 0,0 

7 7P obszar wiejski Wołów 
tereny aktywności gospo-
darczej 

3,08 0,0 0,5 

8 8P obszar wiejski Wołów 
tereny aktywności gospo-
darczej 

1,71 0,0 1,0 

9 9P obszar wiejski Wołów 
tereny aktywności gospo-
darczej 

7,53 0,0 0,0 

10 10P obszar wiejski Wołów 
tereny aktywności gospo-
darczej 

2,00 0,0 1,0 

11 11P obszar wiejski Wołów 
tereny aktywności gospo-
darczej 

10,95 0,0 0,0 

12 12P obszar wiejski Wołów 
tereny aktywności gospo-
darczej 

1,93 0,0 1,0 

13 13P obszar wiejski Wołów 
tereny aktywności gospo-
darczej 

2,19 0,0 0,0 

14 14P obszar wiejski Wołów 
tereny aktywności gospo-
darczej 

2,71 0,0 0,0 

15 15P obszar wiejski Wołów 
tereny aktywności gospo-
darczej 

2,07 0,0 0,5 

16 16P obszar wiejski Wołów 
tereny aktywności gospo-
darczej 

1,10 1,1 0,0 

17 17P obszar wiejski Wołów 
tereny aktywności gospo-
darczej 

1,63 0,0 0,5 

18 18P obszar wiejski Wołów 
tereny aktywności gospo-
darczej 

2,58 0,0 0,0 

19 19P obszar wiejski Wołów 
tereny aktywności gospo-
darczej 

1,00 0,0 0,0 

20 20P obszar wiejski Wołów 
tereny aktywności gospo-
darczej 

5,40 0,0 0,0 

21 21P obszar wiejski Wołów 
tereny aktywności gospo-
darczej 

6,83 0,0 0,5 

RAZEM GMINA WOŁÓW 96 3,1 7,1 
miasto 43 2,0 2,1 

obszar wiejski 53 1,1 5,0 

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz, oszacowano do 2036 r., zainwestowanie ok. 10 ha 

z wyżej wskazanych powierzchni na terenie gminy z przeznaczeniem na rozwój przemysłu 

i wytwórczości (tj. do 2026 r. – 3,2% terenów, w latach 2027-2036 kolejne 7,4%). 
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Rysunek 6-1 Lokalizacja obszarów nowej zabudowy mieszkaniowej oraz strefy usług i wytwórczości 
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6.4 Potrzeby energetyczne dla nowych obszarów rozwoju 

Dla przedstawionych powyżej kierunków rozwoju zabudowy mieszkaniowej oraz rozwoju 

usług i wytwórczości na obszarze gminy przyjęto wskaźniki, które pozwoliły na określenie 

potrzeb energetycznych. Zakłada się, że lokalizowana na przedmiotowym obszarze zabu-

dowa realizowana będzie zgodnie z tendencjami w zakresie rozwoju technologii energo-

oszczędnych. 

W celu zbilansowania potrzeb energetycznych gminy Wołów, wynikających z zagospoda-

rowania nowych terenów przyjęto następujące założenia: 

 określenie potrzeb energetycznych dla pełnej chłonności wytypowanych obszarów 

rozwoju, 

 określenie potrzeb energetycznych z podziałem na okresy realizacji: 

• do 2026 r., 

• na lata 2027 do 2036 – okres docelowy. 

Do analizy bilansu przyrostu zapotrzebowania na ciepło przyjęto następujące założenia: 

 średnia powierzchnia użytkowa (ogrzewana) mieszkania: 

• 130 m2 – dla budynku jednorodzinnego, 

• 60 m2 – w bloku wielorodzinnym; 

 nowe budownictwo będzie realizowane jako energooszczędne– wskaźnik jednost-

kowego zapotrzebowania mocy cieplnej na ogrzewaną powierzchnię użytkową 

mieszkania będą wynosiły: 

• dla zabudowy mieszkaniowej:  50 W/m2 do 2026 r. , 

      40 W/m2 w latach 2027-2036, 

      30 W/m2 od 2037, 

• dla zabudowy usługowej: 50÷200 kW/ha; 

• dla zabudowy produkcyjnej: 100÷200 kW/ha; 

w zależności od charakteru zabudowy; 

 zapotrzebowanie mocy cieplnej i roczne zużycie energii dla potrzeb przygotowania 

ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) wyliczono w oparciu o PN-92/B-01706 - Instalacje 

wodociągowe. 

Wielkości zapotrzebowania na gaz ziemny wyznaczono: 

 dla budownictwa mieszkaniowego z uwzględnieniem wykorzystania gazu dla pokry-

cia potrzeb grzewczych oraz dodatkowo na potrzeby gotowania i wytworzenia 

c.w.u., 

 dla strefy usług i wytwórczości – wyłącznie na pokrycie potrzeb grzewczych. 
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Wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną wyznaczono przy następujących zało-

żeniach: 

 dla budownictwa mieszkaniowego określono dwa warianty: 

• minimalny – przy wykorzystaniu potrzeb na oświetlenie i korzystanie ze sprzętu 

gospodarstwa domowego; 

• maksymalny – gdzie dodatkowo energia elektryczna wykorzystywana jest przez 

50% odbiorców na wytwarzanie c.w.u. 

 wskaźniki zapotrzebowania na energię elektryczną dla zabudowy mieszkaniowej 

przyjęto zgodnie z normą N SEP-E-002 na 1 mieszkanie na poziomie: 

• 12,5 kW dla pokrycia potrzeb na oświetlenie i sprzęt gospodarstwa domowego, 

• 30,0 kW dla pokrycia potrzeb na oświetlenie i sprzęt gospodarstwa domowego 

oraz wytworzenie ciepłej wody użytkowej. 

 zapotrzebowanie na energię elektryczną dla strefy usług i wytwórczości wyznaczo-

no wskaźnikowo wg przewidywanej powierzchni zagospodarowywanego obszaru 

i potencjalnego charakteru odbioru w zakresie od 50÷200 kW/ha. 

Powyższe wielkości przyjęto na podstawie analiz istniejących obiektów tego typu w gminie 

oraz analogicznych w innych gminach, dla których wykonano tego rodzaju opracowania. 

Prognozowane wielkości są wielkościami szczytowego zapotrzebowania na wszystkie no-

śniki energii liczone u odbiorcy, bez uwzględniania współczynników jednoczesności. 

Szacunkowy bilans potrzeb energetycznych nowych odbiorców, tj. zapotrzebowanie ciepła 

na ogrzewanie, zapotrzebowanie na gaz ziemny i zapotrzebowanie na energię elektrycz-

ną, przy założeniu wykorzystania chłonności terenów oraz maksymalny przewidywany 

przyrost potrzeb energetycznych, bez uwzględnienia współczynników jednoczesności, dla 

obszarów rozwoju w poszczególnych jednostkach bilansowych przedstawiono w Załączni-

ku do opracowania. 

Natomiast w tabeli poniżej przedstawiono sumaryczne wielkości potrzeb energetycznych 

nowych odbiorców na terenach rozwoju określonych w niniejszej aktualizacji „Założeń…” 

w skali całej gminy (moc szczytowa bez uwzględnienia współczynników jednoczesności), 

z wyszczególnieniem głównych grup odbiorców. 

Tabela 6-4. Potrzeby energetyczne dla obszarów rozwoju – dla pełnej chłonności terenów 

Charakter odbiorcy 

Ilość odbiorców 
(mieszkań) 

Zapotrzebowanie na 

jednorodz. wielorodz. 
ciepło gaz ziemny energię elektryczną 

min. max (50% c.w.u.) 

MW m3/h MW MW 
Budownictwo mieszkaniowe 5 600 340 24 4 435 * 75 125 

Strefa usług - - 15 1 770 15 
Strefa wytwórczości - - 7 810 5 

* - na potrzeby: c.o. + c.w.u. + kuchnia 
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Tabela 6-5. Zestawienie zbiorcze potrzeb energetycznych perspektywy średnio- i długoterminowej 
(do roku 2036) dla wariantu zrównoważonego 

Okres rozwoju Zapotrzebowanie 
ciepła [MW] 

Zapotrzebowanie 
na gaz ziemny [m3/h] 

Zapotrzebowanie 
na energię elektryczną [kW] 

dla nowych zasobów budownictwa mieszkaniowego 

min max (50% cwu) 

do 2026 1,4 235 * 3 000 5 100 

2027 - 2036 2,3 400 * 6 000 10 200 

Sumarycznie do 2036 3,7 635 * 9 000 15 300 

dla obszarów rozwoju strefy usług 

do 2026 0,9 100 1 100 

2027 - 2036 1,6 185 1 600 

Sumarycznie do 2036 2,5 285 2 700 

dla obszarów strefy wytwórczości 

do 2026 0,2 25 155 

2027 - 2036 0,5 60 355 

Sumarycznie do 2036 0,7 85 510 

* - na potrzeby: c.o. + c.w.u. + kuchnia 

 

W celu oceny przyszłościowego bilansu zapotrzebowania na nośniki energii dla gminy na 

poziomie źródłowym dla poszczególnych systemów energetycznych należy uwzględnić 
zarówno współczynniki jednoczesności jak i zmiany zachowań odbiorców w przewidywa-

nym horyzoncie czasowym, w tym w szczególności działania związane z poprawą efek-

tywności energetycznej (ograniczenie zapotrzebowania mocy i zużycia energii). 

W kolejnych rozdziałach przedstawiono wyniki przeprowadzonych analiz, w których 

uwzględniono też wskazania dotyczące kierunków wykorzystania poszczególnych nośni-

ków dla pokrycia potrzeb grzewczych oraz określono efekty zmiany zapotrzebowania wy-

nikające z działań termomodernizacyjnych i zmiany sposobu zaopatrzenia w ciepło. 

Przewiduje się, że w ramach wahania tempa zagospodarowywania obszarów rozwoju dla 

wariantu optymistycznego nastąpi wzrost o 20% w stosunku do wariantu zrównoważone-

go, natomiast w wariancie stagnacji rozwój ten będzie na poziomie 50% wariantu zrówno-

ważonego. 
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6.5 Zakres przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło 

6.5.1 Bilans przyszłościowy zapotrzebowania na ciepło 

Przyszłościowy bilans zapotrzebowania gminy Wołów na ciepło przeprowadzono przy 

uwzględnieniu przyjętych w powyższych podrozdziałach: 

 potrzeb cieplnych nowych odbiorców z terenu gminy dla zdefiniowanych wcześniej 

wariantów rozwoju,  

 przewidywanego tempa przyrostu zabudowy w wytypowanych okresach, 

oraz 

 pozostawieniu bez zmian charakteru istniejącej zabudowy, 

 przyjęciu, że działania termomodernizacyjne będą prowadzone w sposób ciągły, 

a ich skala oszacowana została:  

• dla wariantu zrównoważonego na 0,6% średniorocznie do roku 2026 i 0,4% 

w skali roku w okresie 2027÷2036 dla budownictwa mieszkaniowego oraz odpo-

wiednio na 0,4% i 0,6% dla strefy usług i wytwórczości; 

• dla wariantu optymistycznego na 0,8% średniorocznie do roku 2026 i 0,6% 

w skali roku w okresie 2027÷2036 dla budownictwa mieszkaniowego oraz odpo-

wiednio na 0,1% i 0,3% dla strefy usług i wytwórczości; 

• dla wariantu stagnacji na 0,3% średniorocznie do roku 2026 i 0,3% w skali roku 

w okresie 2027÷2036 dla budownictwa mieszkaniowego oraz odpowiednio na 

0,5% i 0,3% dla strefy usług i wytwórczości; 

 uwzględnieniu ubytku zasobów mieszkaniowych na poziomie 5 mieszkań rocznie; 

 uwzględnieniu planowanych zmian potrzeb energetycznych wskazanych przez an-

kietowane podmioty gospodarcze. 

Poniżej przedstawiono zestawienie bilansowe dla zrównoważonego wariantu rozwoju, 

uwzględniając zarówno przyjętą dynamikę rozbudowy nowych obszarów rozwoju, jak rów-

nież zróżnicowane tempo zmian dla obiektów istniejących (np. tempo działań termomo-

dernizacyjnych czy realizacji planów rozwoju podmiotów gospodarczych). 

Tabela 6-6. Przyszłościowy bilans cieplny miasta [MW] – wariant zrównoważony 

Charakter zabudowy Wyszczególnienie do 2026 2027-2036 

Budownictwo 
mieszkaniowe 

stan na początku okresu 56,7 56,2 

spadek w wyniku ubytków i działań termomodernizacyjnych 2,0 2,7 

przyrost związany z nowym budownictwem 1,4 2,3 
stan na koniec okresu 56,2 55,7 

Strefa usług  
i wytwórczości 

stan na początku okresu 23,9 23,8 

spadek w wyniku ubytków i działań termomodernizacyjnych 1,2 2,3 

przyrost związany z rozwojem 1,1 2,1 
stan na koniec okresu 23,8 23,5 

Gmina Wołów 

stan na początku okresu 80,6 80,0 

spadek w wyniku ubytków i działań termomodernizacyjnych 3,1 5,0 

przyrost związany z rozwojem miasta 2,5 4,3 
stan na koniec okresu 80,0 79,2 

zmiana w stosunku do stanu z 2021 r. -0,81% -1,72% 
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W analogiczny sposób przeprowadzono zbilansowanie przyszłych potrzeb cieplnych gmi-

nysta dla wariantu optymistycznego i stagnacyjnego, a obrazowo skalę zmian zapotrze-

bowania na ciepło jakie potencjalnie mogą wystąpić w analizowanym okresie dla gminy, 

w zależności od przyjętego wariantu rozwoju, przedstawiono zbiorczo na poniższym wy-

kresie. 

Rysunek 6-1. Prognoza zmian zapotrzebowania na ciepło [MW] dla gminy Wołów 

 

Zwraca uwagę fakt, że we wszystkich ww. wariantach sumaryczna wielkość zapotrzebo-

wania na ciepło maleje. Wynika to z faktu, iż spadki zapotrzebowania na ciepło w gminie 

spowodowane realizacją działań termomodernizacyjnych oraz ubytkami zasobów miesz-

kaniowych i likwidacją podmiotów gospodarczych przeważają wzrost zapotrzebowania 

związany z realizacją nowej zabudowy. 

Sumarycznie w wariancie optymistycznym szacuje się, że przez cały analizowany okres 

wielkość zapotrzebowania na ciepło może spaść o ok. 1,1 MW (1,4%), natomiast w wa-

riancie stagnacyjnym szacuje się, że zapotrzebowanie na ciepło może obniżyć się o ok. 

2,1 MW (2,6%). 

Najbardziej stabilne i przewidywalne zmiany zapotrzebowania na ciepło w gminie występu-

ją w sferze budownictwa mieszkaniowego oraz usług. Dużą niewiadomą są natomiast po-

trzeby energetyczne obiektów wchodzących w skład sektora „przemysł”, gdyż nagłe poja-

wienie się bądź likwidacja znaczącego odbiorcy przemysłowego może spowodować trud-

ne do oszacowania wzrosty bądź spadki konsumpcji energii. 
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6.5.2 Prognoza zmian w strukturze zapotrzebowania na ciepło 

Lokalizacja obszarów rozwoju i przewidywany charakter zabudowy tych obszarów sugeru-

je konieczność indywidualnego podejścia dla każdego obszaru i każdorazowo przeprowa-

dzenia analizy opłacalności zastosowania konkretnego sposobu. 

Oprócz przyrostu zapotrzebowania ciepła wynikającego z rozwoju gminy i pojawiania się 

nowych odbiorców, w rozpatrywanym okresie wystąpi również zjawisko zmiany struktury 

pokrycia zapotrzebowania na ciepło w istniejącej zabudowie. Gmina winna dążyć do likwi-

dacji przestarzałych i niskosprawnych ogrzewań bazujących na spalaniu węgla kamienne-

go (szczególnie ogrzewań piecowych) i zamianie ich na rzecz: 

 paliw niskoemisyjnych (gaz ziemny, olej opałowy, gaz płynny); 

 źródeł energii odnawialnej (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy 

ciepła); 

 energii elektrycznej. 

Obecne, wg wykonanych szacunków, zapotrzebowanie mocy cieplnej pokrywane przez 

ogrzewania węglowe w poszczególnych grupach odbiorców kształtuje się następująco: 

 budownictwo mieszkaniowe  - 27,1 MW; 

 usługi komercyjne i wytwórczość - 4,2 MW. 

W świetle powyższych proporcji, jako odbiorców, dla których powinna nastąpić zmiana 

sposobu ogrzewania, należy praktycznie wymienić przede wszystkim zabudowę mieszka-

niową. 

Realnie, biorąc pod uwagę fakt, że wśród zidentyfikowanych rozwiązań wykorzystujących 

ogrzewanie węglowe, szczególnie w zabudowie indywidualnej jednorodzinnej, część 
(trudną do jednoznacznego określenia) stanowią już rozwiązania węglowe niskoemisyjne, 

można przyjąć, że potencjalna wielkość mocy cieplnej, która podlegać będzie zastąpieniu 

przez podane powyżej sposoby zaopatrzenia w ciepło w związku z likwidacją przestarza-

łych ogrzewań węglowych, będzie nie większa niż 70% powyżej podanej wartości, to jest 

ok. 22 MW. 

Osiągnięcie powyższego poziomu zmian sposobu ogrzewania możliwe jest przy założeniu 

wydatnego zaangażowania władz samorządowych w proces propagowania i wspomaga-

nia procesów modernizacji. 
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6.5.3 Możliwości pokrycia przyszłego zapotrzebowania na ciepło 

Obszary, dla których istnieje możliwość zaopatrzenia w ciepło z sieci gazowej lub źródeł 

indywidualnych wskazane zostały w rozdziale 7, dotyczącym scenariuszy zaopatrzenia 

gminy Wołów w nośniki energii. 

Zapotrzebowanie mocy cieplnej na terenie gminy Wołów pokrywane przez ogrzewania 

węglowe w budownictwie mieszkaniowym, zgodnie z opracowanym bilansem, wynosi ok. 

27,1 MW. Wg Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, na 

terenie gminy Wołów w latach 2021-2026 powinno zostać wymienionych 1950 kotłów 

w zabudowie mieszkaniowej, w tym 1362 w zabudowie jednorodzinnej. Przy założeniu: 

średniej powierzchni użytkowej mieszkania na poziomie 130 m2 dla zabudowy jednoro-

dzinnej i 60 m2 dla zabudowy wielorodzinnej oraz wskaźnika jednostkowego zapotrzebo-

wania mocy cieplnej na ogrzewaną powierzchnię użytkową mieszkania na poziomie 

90 W/m2, wielkość mocy cieplnej przewidzianej do wymiany szacuje się na ok. 19,1 MW, 

tj. ok. 70% ww. wielkości. 

Szacunkowe zapotrzebowanie mocy cieplnej pokrywane przez ogrzewania węglowe 

w obiektach użyteczności publicznej oraz usługach komercyjnych i wytwórczości wynosi 

4,2 MW. Wg prognoz przewiduje się, że 100% obiektów użyteczności publicznej oraz 60% 

obiektów usług komercyjnych i wytwórczości zmieni sposób ogrzewania na bardziej efek-

tywne. W związku z powyższym, wielkość mocy cieplnej przewidzianej do wymiany szacu-

je się na poziomie ok. 3,0 MW, tj. ok. 70% ww. wielkości. 

Przyrost potrzeb cieplnych w okresie do roku 2026, wynikających z rozwoju gminy szacuje 

się na ok. 1,4 MW dla budownictwa mieszkaniowego i 1,1 MW dla usług i wytwórczości.  

Sumaryczną wielkość mocy cieplnej do rozdysponowania na poszczególne nośniki energii, 

tj. gaz ziemny sieciowy, olej opałowy, gaz płynny, pompy ciepła oraz wspomagająco do 

przygotowania c.w.u. kolektory słoneczne oraz energię elektryczną oszacowano na ok. 

22,4 MW.  

Dalsza gazyfikacja gminy Wołów umożliwi potencjalnym odbiorcom podłączenie się do 

sieci gazowej oraz poprawi jakość środowiska w przyszłości. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że potrzeby cieplne w gminie wynikające z jego rozwoju 

będą w dalszym ciągu w znacznej części równoważone przez działania termomoderniza-

cyjne realizowane na istniejącej zabudowie oraz ubytki wynikające ze zmniejszania się 

(z różnych przyczyn – np. wyburzenia starych zasobów mieszkaniowych lub zaprzestanie 

działalności przez podmioty gospodarcze) dotychczasowej liczby odbiorców. Lokalizacja 

nowych odbiorów będzie ściśle związana z warunkami, które w znacznym stopniu zostaną 

określone przez przyszłych inwestorów, a to będzie determinowało wybór dostępnego 

w otoczeniu danej lokalizacji sposobu zaopatrzenia w ciepło. W ogólnych założeniach bu-

downictwo mieszkaniowe wskazuje się do zasilenia w ciepło za pomocą gazu sieciowego. 

Z uwagi na opisane szerzej relacje cen nośników energii (Rozdział 5) należy liczyć się z fak-

tem, że znaczna ilość energii cieplnej produkowana będzie nadal na bazie węgla, przy zało-

żeniu jego efektywnego i ekologicznego użytkowania w niskoemisyjnych instalacjach. Osią-

gnięcie ww. wskaźników zmian sposobu ogrzewania możliwe jest przy założeniu wydatnego 

zaangażowania władz samorządowych w proces propagowania i wspomagania procesów 

modernizacji ogrzewania obiektów.  
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W celu ujęcia rozbudowy sieci gazowej oraz uzbrojenia terenu przeznaczonego pod nowe 

budownictwo w planach rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych, po uchwaleniu 

zaktualizowanych „Założeń ...”, Gmina powinna sukcesywnie koordynować umieszczanie 

stosownych zadań w planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Przystąpienie 

przedsiębiorstw energetycznych do koniecznych działań inwestycyjnych na terenach prze-

znaczonych pod nowe budownictwo wymaga współdziałania z władzami gminnymi pod 

kątem przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla zare-

zerwowania lokalizacji tras prowadzenia sieci i sprecyzowania potrzeb docelowych dla 

danego terenu. W przypadku odbiorców zlokalizowanych w takich odległościach od sys-

temu gazowniczego, że nieopłacalna jest rozbudowa sieci dla ich obsługi, należy stosować 
rozwiązania indywidualne (głównie gaz płynny, olej opałowy oraz energia elektryczna, jak 

również dostępne źródła odnawialne – OZE). 

Analizując stan istniejący systemu zaopatrzenia gminy w ciepło należy stwierdzić, że: 

 w przypadku nowego budownictwa – akceptować, w procesie poprzedzającym bu-

dowę, tylko niskoemisyjne źródła ciepła, tj. kotłownie opalane gazem sieciowym, 

gazem płynnym, olejem opałowym, ogrzewanie elektryczne lub pompy ciepła oraz 

wspomagająco kolektory słoneczne; 

 należy zachęcać mieszkańców do zmiany obecnego, często przestarzałego, 

ogrzewania z wykorzystaniem węgla spalanego w sposób „tradycyjny” (a czasami 

nawet odpadów) na wykorzystanie nośników energii, które nie powodują pogorsze-

nia stanu środowiska; 

 należy dążyć do modernizacji i rozbudowy systemu dystrybucyjnego gazu ziemne-

go w gminie, tak aby w przyszłości dawał on możliwość zaopatrzenia prognozowa-

nych odbiorców, przy założeniu samofinansowania się sektora energetycznego; 

 każdorazowo dla nowego odbiorcy o zapotrzebowaniu mocy cieplnej ≥50 kW zloka-

lizowanego w obrębie oddziaływania systemu gazowniczego proponuje się rozwa-

żyć podłączenie go do tego systemu lub przeprowadzenie analizy uzasadniającej 

opłacalność innego rozwiązania; 

 przy planowanym podłączeniu nowego znaczącego odbiorcy wskazane jest prze-

prowadzenie analizy technicznej dla oceny rezerw przepustowości dla danego kie-

runku zasilania, 

 istotnym jest podjęcie intensywnych działań w kierunku likwidacji „niskiej emisji”  

w gminie, w szczególności poprzez rozbudowę systemu gazowniczego. 
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6.6 Prognoza zmian zapotrzebowania na gaz ziemny 

Dla oszacowania tempa przyrostu zapotrzebowania i jego zakresu na poziomie źródłowym 

w poniższej tabeli przedstawiono zapotrzebowanie szczytowe gazu sieciowego dla warian-

tu zrównoważonego, optymistycznego i pełnej chłonności terenów rozwoju. Do wyliczenia 

orientacyjnych wielkości zapotrzebowania szczytowego na gaz ziemny przyjęto szczytowe 

potrzeby uwzględniające wykorzystanie paliwa gazowego na cele c.o., c.w.u. oraz przygo-

towanie posiłków dla wszystkich terenów przewidywanych pod zabudowę. 

Tabela 6-7. Przyrost zapotrzebowania gazu sieciowego dla nowych odbiorców [m3/h] 

Rodzaj  
zabudowy  

Wariant zrównoważony Wariant optymistyczny Pełna chłon-
ność terenu do 2026 2027÷2036 Łącznie 

do 2036 
do 2026 2027÷2036 Łącznie 

do 2036 

Budownictwo mieszkaniowe 235 400 635 285 480 765 4 500 

Usługi i przemysł 125 245 370 155 195 450 2 600 

 

Maksymalny możliwy przyrost zapotrzebowania na gaz ziemny w gminie wg przedstawio-

nych wyżej założeń wyniósłby dla całości potrzeb w perspektywie 2036 r. ok.1,2 tys. m3/h 

(dla wariantu optymistycznego, szczytowo, bez zapotrzebowania w sferze usług i przemy-

słu na cele technologiczne i bez uwzględnienia współczynników jednoczesności odbioru). 

Lokalizacja nowych odbiorów związana będzie ściśle z warunkami, które w znacznym 

stopniu zostaną określone przez przyszłych inwestorów. Należy zaznaczyć, że część ww. 

określonego przyrostu zapotrzebowania na gaz ziemny występuje na terenach jeszcze nie 

zgazyfikowanych. W zestawieniu nie uwzględniono mogących wystąpić spadków zużycia 

przez odbiorców istniejących. 

Nadmienić należy, że określenie zapotrzebowania na gaz sieciowy na cele technologiczne 

nie jest możliwe bez znajomości rodzaju zabudowy i charakteru przyszłej produkcji. Infor-

macja o takich potencjalnych odbiorcach możliwa jest w momencie występowania inwesto-

rów: o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz do przedsiębior-

stwa gazowniczego o warunki przyłączenia.  

Zaopatrzenie odbiorców w gaz ziemny sieciowy odbywa się poprzez 2 SRPI st. (o przepu-

stowościach 3000 m3/h i 6300 m3/h) i 2 SR II st. (o przepustowościach 600 m3/h 

i 2000 m3/h), dysponujących rezerwami przepustowości, które pozwalają na zapewnienie 

stabilności dostaw gazu. 

Odrębnym zagadnieniem jest ocena wielkości zapotrzebowania gazu ziemnego w przy-

padku podjęcia decyzji przez przedsiębiorstwa o budowie źródeł wytwarzania energii lub 

ich głębokiej modernizacji z wykorzystaniem jako paliwa gazu ziemnego sieciowego. Do-

tyczy to również możliwości pojawienia się nowego wytwórcy energii, chcącego bazować 
na gazie ziemnym. Wzrost zapotrzebowania na gaz, wynikający z planów rozbudowy ta-

kich źródeł, winien być przedmiotem niezależnych uzgodnień warunków zasilania pomię-

dzy zainteresowanym podmiotem a operatorem sieci. 
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6.7 Prognoza zmian zapotrzebowania na energię elektryczną 

Sieci elektroenergetyczne powinny zapewniać w długotrwałym horyzoncie czasowym ich 

użytkowania dostawę mocy na poziomie zabezpieczającym potrzeby mieszkańców zasila-

nego obszaru. Z tego wynika, że należy zapewnić co najmniej: 

 niezawodną dostawę energii elektrycznej o właściwych parametrach technicznych  

i jakościowych, 

 ochronę przed porażeniem elektrycznym, przetężeniami, przepięciami łączeniowy-

mi i atmosferycznymi, umożliwiającą bezpieczne użytkowanie instalacji, 

 ochronę ludzi i środowiska przed emisją hałasu, temperatury i pól elektromagne-

tycznych o wartościach i natężeniach większych od dopuszczalnych wielkości gra-

nicznych, 

 właściwy stopień ochrony przeciwpożarowej.  

Wielkość zmian zapotrzebowania na energię elektryczną wyznaczono przyjmując założe-

nie, że podstawowe zapotrzebowanie dla odbiorców pozaprzemysłowych to: oświetlenie, 

sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt elektroniczny i ewentualnie wytwarzanie c.w.u. 

Składniki infrastruktury elektroenergetycznej zapewniającej dostawę energii elektrycznej 

do zabudowy mieszkaniowej winny zatem charakteryzować się takimi właściwościami 

technicznymi, aby ich użytkownicy mogli korzystać z posiadanych urządzeń gospodarstwa 

domowego, sprzętu RTV, teletechnicznego i innego zarówno teraz, jak i przez okres co 

najmniej 25 do 30 najbliższych lat, tj. winny być tak zwymiarowane i wykonane, aby były  

w stanie sprostać nowym wymaganiom wynikającym ze zmian w wyposażeniu mieszkań  

w urządzenia elektryczne i zmian stylu życia mieszkańców. W warunkach przeprowadza-

nej na skalę ogólnoeuropejską transformacji zasad dostawy dóbr energetycznych do wa-

runków rynkowych, opracowano normę N SEP-E-002 „Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania”. 

Celem ustaleń wymienionej normy jest zapewnienie technicznej poprawności wykonania 

instalacji oraz jej pożądanych walorów użytkowych w dłuższym horyzoncie czasowym, 

równym przewidywanemu okresowi jej eksploatacji. Określenia przyrostu szczytowego 

zapotrzebowania mocy dla zabudowy mieszkaniowej na poziomie źródłowym, dokonano 

przyjmując wskaźniki zapotrzebowania mocy stosownie do ustaleń ww. normy. Z punktu 

widzenia obciążeń sieci rozdzielczej i stacji transformatorowej dla zabudowy mieszkanio-

wej współczynnik ten należy dobierać stosownie do liczby mieszkań zasilanych z danej 

stacji lub danego odcinka sieci. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wraz ze zwiększającą 

się liczbą budynków mieszkalnych oraz mieszkań zmniejszają się wartości współczynnika 

jednoczesności. Przy bardzo dużej liczbie zasilanych mieszkań (tzn. większej od 100) 

zgodnie z ww. normą przyjmuje się wartości współczynnika jednoczesności jak dla 100 

mieszkań, tj. 0,086 dla mieszkań z centralnym zaopatrzeniem w ciepłą wodę oraz 0,068 

dla mieszkań z elektrycznymi podgrzewaczami ciepłej wody. Tak obliczone zapotrzebo-

wanie mocy może zatem stanowić podstawę dla wyznaczenia wymaganej mocy transfor-

matorów oraz sposobu ustalania przekrojów żył kabli sieci rozdzielczej niskiego napięcia.  

  



 

Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wołów 

88 

W niniejszym opracowaniu zakres wzrostu zapotrzebowania na szczytową moc elektrycz-

ną w budownictwie mieszkaniowym określono dla wariantów: 

 minimalnego – gdzie energia zużywana jest wyłącznie na potrzeby oświetlenia oraz 

sprzętu gospodarstwa domowego, RTV, teletechnicznego itp. – 12,5 kW/mieszkanie; 

 maksymalnego – gdzie dodatkowo 50% odbiorców korzysta z tego nośnika energii 

dla potrzeb wytwarzania c.w.u.– 30 kW/mieszkanie. 

Dla zabudowy przemysłowej oraz sektora usług i użyteczności publicznej dokonano osza-

cowania zapotrzebowania mocy szczytowej metodą wskaźnikową. Ponadto dodatkowym 

utrudnieniem jest brak możliwości jednoznacznego określenia współczynnika jednocze-

sności. Praktycznie należałoby stwierdzić, że występuje równoczesny, prawie ciągły pobór 

mocy dla podmiotów sektora usług i wytwórczości. 

Przedstawione w poniższej tabeli wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną wyra-

żają potencjalne maksymalne potrzeby odbiorców dla zrównoważonego wariantu rozwoju 

gminy bez uwzględnienia współczynnika jednoczesności oraz bez uwzględniania pokrycia 

potrzeb grzewczych. Dodatkowo założono, że maksymalnie 5% potrzeb cieplnych nowych 

odbiorców w budownictwie mieszkaniowym będzie pokryte z wykorzystaniem energii elek-

trycznej. Sumaryczne zestawienie, wynikającego z rozwoju gminy, wzrostu szczytowego 

zapotrzebowania mocy przez poszczególne grupy odbiorców, w wyżej opisanych warian-

tach – maksymalnym i minimalnym, przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 6-8. Szczytowe zapotrzebowanie mocy elektrycznej w nowej zabudowie 

Wyszczególnienie 
Przyrost zapotrzebowania [kWe ] 
do 2026 2027-2036 

Budownictwo mieszkaniowe –  
oświetlenie + sprzęt (+ c.w.u.) 

Wariant MIN 3 000 6 000 

Wariant MAX 5 100 10 200 

Budownictwo mieszkaniowe – ogrzewanie 70 115 

Strefa usług i przemysłu  1 255 1 955 

RAZEM 
Wariant MIN 4 325 8 070 
Wariant MAX 6 425 12 270 

 

Jak wyżej wspomniano, powyższe wartości są wielkościami szczytowego zapotrzebowa-

nia mocy u odbiorcy. W celu oszacowania wielkości zapotrzebowania na poziomie źródło-

wym zastosowano odpowiednie współczynniki jednoczesności: 

 0,086 – dla gospodarstw domowych wykorzystujących energię elektryczną na 

oświetlenie i eksploatację sprzętu gospodarstwa domowego (wariant „MIN”), 

 0,068 – dla gospodarstw domowych korzystających ponadto z elektrycznych pod-

grzewaczy ciepłej wody, 

 0,077 – dla gospodarstw domowych w przypadku, gdy energia elektryczna wyko-

rzystywana jest przez 50% odbiorców na wytwarzanie c.w.u. (wariant „MAX”), 

 0,3 – dla pokrycia zapotrzebowania strefy usług i przemysłu, 

 1,0 – dla pokrycia potrzeb grzewczych. 
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Szacunkowo wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną na poziomie źródłowym, tj. 

zasilania z poziomu WN 110 kV średnio osiągnie maksymalnie poziom: 

 (0,6÷0,8) MWe do roku 2026, 

 (1,1÷1,4) MWe łącznie do 2036 . 

Wielkości powyższe wyrażają maksymalne wielkości przyrostu zapotrzebowania mocy na 

obszarze miasta, co ma istotne znaczenie dla planowania rozbudowy infrastruktury ener-

getycznej w momencie rozpoczęcia zagospodarowywania poszczególnych obszarów. Na-

tomiast ze względu na fakt, że w chwili obecnej nie można jednoznacznie określić terminu 

i tempa rozwoju zabudowy w poszczególnych obszarach przewidzianych do zagospoda-

rowania przestrzennego, należy liczyć się z tym, że tempo rzeczywistego przyrostu zapo-

trzebowania mocy dla obszaru całej gminy będzie wolniejsze i nie będzie stanowić sumy 

maksymalnych przyrostów zapotrzebowania dla poszczególnych obszarów cząstkowych. 

Lokalizacja nowych inwestycji będzie ściśle związana z warunkami, które w znacznym 

stopniu określone zostaną przez przyszłych inwestorów. 

Przystąpienie do koniecznych działań inwestycyjnych na terenach przeznaczonych pod 

nowe budownictwo wymaga od przedsiębiorstw energetycznych współdziałania z Miastem 

pod kątem przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu 

zarezerwowania lokalizacji tras prowadzenia sieci i sprecyzowania potrzeb docelowych dla 

danego terenu. 
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7. Zakres niezbędnych działań dla zapewnienia dostaw energii 
wynikających z prognoz 

Lokalizacja nowego budownictwa oraz tempo jego rozwoju zależeć będzie od inwestorów, 

dlatego przyjęte harmonogramy i wartości mają szacunkowy charakter wynikający z zało-

żeń. 

Planowanie zaopatrzenia w energię rozwijającego się na terenie gminy nowego budownic-

twa stanowi, zgodnie z Prawem energetycznym, zadanie własne Gminy, którego realizacji 

podjąć się mają, za przyzwoleniem Gminy, odpowiednie przedsiębiorstwa energetyczne. 

Przystąpienie do koniecznych działań inwestycyjnych na terenach przeznaczonych pod 

nowe budownictwo wymaga od przedsiębiorstw energetycznych współdziałania z Gminą 

pod kątem przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 

zarezerwowania lokalizacji tras sieci i innej infrastruktury oraz sprecyzowania potrzeb do-

celowych dla danego terenu w określonym czasie. 

W przypadku odbiorców zlokalizowanych w takich odległościach od systemu gazownicze-

go, że nieopłacalna jest rozbudowa sieci dla ich obsługi, należy stosować rozwiązania in-

dywidualne (głównie rozwiązań opartych o wykorzystanie OZE, w tym: kolektory słoneczne 

i pompy ciepła oraz energii elektrycznej czy paliw niskoemisyjnych: gazu płynnego, oleju 

opałowego). 

Rozwój systemów energetycznych ukierunkowany na pokrycie zapotrzebowania na ener-

gię na nowych terenach rozwoju powinien charakteryzować się cechami takimi jak: zasad-

ność ekonomiczna działań inwestycyjnych i minimalizacja przyszłych kosztów eksploata-

cyjnych. 

Zasadność ekonomiczna działań inwestycyjnych to zgodność działań z zasadą samo-

finansowania się przedsięwzięcia. Jej przejawem będzie np.: 

 realizacja takich inwestycji, które dają możliwość spłaty nakładów inwestycyjnych 

w cenie energii jaką będzie można sprzedać dodatkowo; 

 nie wprowadzanie w obszar rozwoju zbędnie, równolegle różnych systemów ener-

getycznych, np. jednego jako źródła ogrzewania, a drugiego jako źródła ciepłej wo-

dy użytkowej i na potrzeby kuchenne, gdyż takie działanie daje małą szansę na 

spłatę kosztów inwestycyjnych obu systemów. 

Zasadność eksploatacyjna, która w perspektywie stworzy przyszłemu odbiorcy energii 

warunki do zakupu energii za cenę atrakcyjną rynkowo. 
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W celu określenia scenariuszy zaopatrzenia w energię cieplną, dla sporządzenia analizy 

przyjęto następujące, dostępne na terenie gminy Wołów, rozwiązania techniczne: gaz sie-

ciowy oraz rozwiązania indywidualne oparte w głównej mierze o spalanie oleju opałowego 

i gazu płynnego, jak również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - OZE (kolektory 

słoneczne, pompy ciepła lub inne). W niektórych przypadkach na cele grzewcze wykorzy-

stana może być również energia elektryczna. 

Przez ww. rozwiązania techniczne zaopatrzenia w ciepło rozumieć należy zakres działań 

inwestycyjnych jak poniżej: 

 gaz sieciowy: 

• budowa sieci gazowej z przyłączami do budynków, 

• budowa kotłowni gazowych lub instalowanie dwufunkcyjnych kotłów gazowych 

(c.o.+c.w.u.); 

 rozwiązania indywidualne oparte o spalanie oleju opałowego (gazu płynnego) dla 

każdego odbiorcy: 

• instalacja dwufunkcyjnego kotła (c.o.+ c.w.u.), 

• zabudowa zbiornika na paliwo; 

 rozwiązania indywidualne oparte o wykorzystanie energii odnawialnej (jako element 

dodatkowy): 

• kolektory słoneczne, 

• pompy ciepła. 

W zakresie pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną wskazuje się rozwiązania 

polegające na przyłączaniu do istniejącej na danym terenie infrastruktury elektroenerge-

tycznej oraz rozpatrzenie możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych. 

Głównym założeniem scenariuszy zaopatrzenia w energię powinno być wskazanie optymal-

nych sposobów pokrycia potencjalnego zapotrzebowania na energię dla nowego budownic-

twa. 
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7.1 Scenariusze zaopatrzenia nowych odbiorców w ciepło 

Charakteryzując poszczególne obszary miasta i gminy pod kątem wyposażenia w infra-

strukturę energetyczną – dostępność systemu gazowniczego, w dalszej części rozdziału, 

wskazano rozwiązania umożliwiające pokrycie potrzeb cieplnych wytypowanych obszarów 

rozwoju zarówno budownictwa mieszkaniowego, jak i strefy usług i wytwórczości oraz pre-

ferencje dla wykorzystania systemu gazowniczego. 

W ramach oceny możliwości zaopatrzenia poszczególnych obszarów rozwoju w nośniki 

energii przeprowadzono wstępne uzgodnienia z przedsiębiorstwami energetycznymi, a ich 

stanowiska przedstawiono w załączniku do opracowania.  

7.1.1 Nowe obszary pod zabudowę mieszkaniową 

Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych pod zabudowę 

mieszkaniową przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 7-1. Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych pod zabudowę 
mieszkaniową 

Oznaczenie 
obszaru rozwoju 

Preferowane 
rozwiązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne 

olej opałowy, 
inne 

węgiel 
kamienny 

OZE 

Miasto Wołów 

1MW 
4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 
11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 
18MN, 21MN, 23MN, 24MN, 91MN 

gaz X   X 

2MW,1MWU, 2MWU 
10MN, 25MN, 34MN, 5MNU 

ind. (X) *    

3MN, 16MN, 17MN, 19MN, 20MN, 
22MN, 1MNU, 2MNU, 3MNU, 4MNU, 
6MNU, 7MNU 

ind.  X  X 

Obszar wiejski gminy Wołów 

1MN, 2MN, 26MN - 33MN,  
35MN – 90MN 

ind.  X  X 

* w miarę postępów w rozbudowie sieci gazowej 

 

Podstawowe założenia realizacji zaopatrzenia w ciepło: 

 jako preferowane źródło energii cieplnej dla nowych odbiorców przyjmuje się wyko-

rzystanie systemu gazowniczego (w miarę postępów w rozbudowie sieci) oraz 

wspomagająco odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła); 

 alternatywnie ogrzewanie obiektów może być oparte o rozwiązania indywidualne – 

na bazie np. energii elektrycznej, oleju opałowego lub gazu płynnego; 

 zakłada się redukcję zapotrzebowania energii poprzez realizację działań termomo-

dernizacyjnych oraz wykorzystanie środków poprawy efektywności energetycznej; 

 doprowadzenie energii elektrycznej na bazie budowy przyłączy. 



 

Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wołów 

93 

7.1.2 Nowe obszary pod zabudowę usługową i przemysłową 

Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych pod zabudowę usłu-

gową i przemysłową przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 7-2. Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych pod zabudowę  
usługową i przemysłową 

Oznaczenie 
obszaru rozwoju 

Preferowane 
rozwiązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne 

olej opałowy, 
inne 

węgiel 
kamienny 

OZE 

Miasto Wołów 

3U, 5U, 8U, 9U, 10U, 11U, 25U, 
3P, 4P 

gaz X   X 

4U, 12U 
5P, 6P 

ind. (X) *    

1U, 2U, 6U, 7U, 
1P, 2P 

ind.  X  X 

Obszar wiejski gminy Wołów 

13U – 24U, 26U – 32U, 
7P-21P 

ind.  X  X 

* w miarę postępów w rozbudowie sieci gazowej 

 

Podstawowe założenia realizacji zaopatrzenia w ciepło: 

 jako preferowane źródło energii cieplnej dla nowych odbiorców przyjmuje się wyko-

rzystanie systemu gazowniczego (w miarę postępów w rozbudowie sieci) oraz 

wspomagająco odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła); 

 alternatywnie ogrzewanie obiektów może być oparte o rozwiązania indywidualne – 

na bazie np. energii elektrycznej, oleju opałowego lub gazu płynnego; 

 zakłada się redukcję zapotrzebowania energii poprzez realizację działań termomo-

dernizacyjnych oraz wykorzystanie środków poprawy efektywności energetycznej; 

 doprowadzenie energii elektrycznej na bazie budowy przyłączy. 

Dla skoncentrowanej nowej zabudowy, przy występowaniu całorocznego zapotrzebowania 

na ciepło (i/lub chłód) należy rozważyć możliwość zastosowania układów małej lub mikroko-

generacji . 
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7.2 Wytyczne do rozbudowy systemów energetycznych 

Przystąpienie do koniecznych działań inwestycyjnych na terenach przeznaczonych pod 

nowe budownictwo wymaga od przedsiębiorstw energetycznych współdziałania z Gminą 

pod kątem przygotowania i zarezerwowania w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego lokalizacji tras prowadzenia sieci oraz sprecyzowania potrzeb docelowych 

dla danego terenu w określonym czasie. 

W kwestii nowego budownictwa (w procesie poprzedzającym budowę) Gmina powinna 

przede wszystkim akceptować tylko niskoemisyjne źródła ciepła, tj. kotłownie opalane ga-

zem ziemnym, gazem płynnym, olejem opałowym czy ogrzewanie elektryczne. 

Natomiast w kwestii istniejącego budownictwa Gmina powinna zachęcać mieszkańców do 

zmiany obecnego, często przestarzałego ogrzewania z wykorzystaniem węgla spalanego 

w sposób „tradycyjny” (a niekiedy nawet odpadów) na wykorzystanie nośników energii nie 

powodujących pogorszanie się stanu środowiska. 

W przypadku odbiorców zlokalizowanych w takich odległościach od systemu gazownicze-

go, że nieopłacalna jest rozbudowa sieci dla ich obsługi, należy stosować rozwiązania in-

dywidualne oparte o paliwa niskoemisyjne czy energię elektryczną oraz wspomagająco 

o wykorzystanie OZE (kolektory słoneczne, pompy ciepła). 

W niektórych sytuacjach należy korzystać z uprawnień zapisanych w art. 363 ustawy Pra-

wo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1973 z póżn. zm), zgodnie z któ-

rym: wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycz-

nej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie 

czynności zmierzających do: ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko 

i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego. 

Wymagane działania na systemie gazowniczym 

Rozbudowa systemu gazowniczego dla zaspokojenia potrzeb gminy winna być prowadzo-

na w kierunku modernizacji i rozbudowy istniejącego na terenie gminy Wołów systemu 

gazowniczego z ukierunkowaniem na rozbudowę sieci średniego ciśnienia i przyłączanie 

odbiorców wykorzystujących gaz jako paliwo dla pokrycia kompleksowych potrzeb grzew-

czych (c.o. + c.w.u.). 

Wymagane działania w systemie elektroenergetycznym 

Rozbudowy wymagać będą sieci SN 15 kV, stacje transformatorowe SN/nN oraz sieć nN, 

ze względu na prognozowany rozwój mieszkaniówki oraz usług i przemysłu.  

Terminy realizacji niezbędnych inwestycji winny być dostosowane do zmieniających się 

potrzeb odbiorców. Warunkiem podjęcia realizacji właściwych zadań inwestycyjnych przez 

lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego będzie zawarcie umów o przyłączenie do 

sieci oraz wyznaczenie docelowych terenów przeznaczonych pod zabudowę niezbędnych 

urządzeń elektroenergetycznych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzen-

nego. 

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku budowy większych zakładów przemysłowych mo-

że zaistnieć konieczność rozbudowy sieci WN i stacji transformatorowych WN/SN. 
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8. Bezpieczeństwo energetyczne zaopatrzenia gminy w energię 

Bezpieczeństwo energetyczne, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, stanowi stan go-

spodarki umożliwiającym pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania od-

biorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy za-

chowaniu wymagań ochrony środowiska.  

Ustawa Prawo energetyczne określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, 

zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności 

przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki 

paliwami i energią, przyznając organom gminy, określone w art. 18-20, kompetencje 

w zakresie planowania energetycznego. Na podstawie art. 18 ust. 1 ww. ustawy, do zadań 

własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe 

należy m.in. planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe na obszarze gminy jako zadanie główne związane z zapewnieniem bezpieczeń-

stwa zaopatrzenia w nośniki energii, jak również planowanie i finansowanie oświetlenia 

miejsc publicznych, planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zu-

życia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii, ocena potencjału wy-

twarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energe-

tycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych. 

Gmina winna realizować to zadanie zgodnie z polityką energetyczną państwa, miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego. Realizacja zadań własnych gminy w zakresie 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest podstawowym narzędziem 

zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na obszarze danej wspólnoty samorządowej.  

Operatorzy systemów sieciowych (przesyłowych i dystrybucyjnych) są odpowiedzialni za: 

 zapewnienie równoprawnego dostępu uczestników rynku do infrastruktury sieciowej; 

 utrzymywanie infrastruktury sieciowej w stałej gotowości do pracy zgodnie ze stan-

dardami bezpieczeństwa technicznego, krajowymi i europejskimi standardami jako-

ści i niezawodności dostaw oraz warunkami współpracy międzysystemowej; 

 efektywne zarządzanie systemem i stałe monitorowanie niezawodności pracy sys-

temu oraz bieżące bilansowanie popytu i podaży; 

 optymalną realizację procedur kryzysowych, mechanizmów równoważenia intere-

sów uczestników rynku oraz koordynację funkcjonowania sektora energii; 

 planowanie rozwoju infrastruktury sieciowej odpowiednio do przewidywanego komer-

cyjnego zapotrzebowania na usługi przesyłowe oraz wymiany międzysystemowej; 

 monitorowanie dyspozycyjności i niezawodności pracy podsystemu wytwarzania 

energii elektrycznej i systemu magazynowania paliw gazowych i paliw ciekłych. 
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Na niezawodność pracy systemów sieciowych wpływają: 

 środki techniczne do zapewnienia bezpieczeństwa technicznego oraz jego odbudowy 

po ewentualnych awariach lub katastrofach; 

 ustawowe upoważnienia do zarządzania systemem sieciowym, w tym do nakłada-

nia obowiązków na uczestników rynku oraz do podejmowania działań specjalnych  

w przypadku wystąpienia zagrożeń w pracy systemu lub sytuacji kryzysowej; 

 procedury postępowania w zakresie zarządzania systemem sieciowym zawarte 

w zatwierdzanych i publikowanych dokumentach, dotyczące zwłaszcza bilansowania 

systemu, zarządzania ograniczeniami systemowymi i wymiany międzysystemowej; 

 uprawnienia operatora do stałego monitorowania bezpieczeństwa systemu i bieżą-

cego podejmowania działań zaradczych; 

 możliwość realizacji inwestycji na infrastrukturze sieciowej i połączeń międzysyste-

mowych, zgodnie z zatwierdzonym planem rozwoju, z zapewnieniem środków 

w ramach zatwierdzanej taryfy za usługi przesyłowe (lub w przypadku operatora 

niebędącego właścicielem infrastruktury możliwość zobowiązania do realizacji ww. 

inwestycji przez przedsiębiorstwo przesyłowe). 

Do czynników, od których zależy poziom bezpieczeństwa energetycznego należą: 

 stopień zrównoważenia popytu i podaży energii i paliw, z uwzględnieniem aspektów 

strukturalnych i przewidywanego poziomu cen; 

 zróżnicowanie struktury nośników energii tworzących bilans paliwowy; 

 stopień zdywersyfikowania źródeł dostaw przy akceptowalnym poziomie kosztów 

oraz przewidywanych potrzebach; 

 stan techniczny i sprawność urządzeń/instalacji, w których następuje przemiana 

energetyczna nośników energii oraz systemów przesyłu i dystrybucji paliw i energii; 

 stany zapasów paliw w ilości zapewniającej utrzymanie ciągłości dostaw do odbiorców; 

 zdolność do zaspokojenia potrzeb energetycznych na szczeblu lokalnych społecz-

ności. 
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8.1 Bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców gminy w ciepło 

Istotnym zadaniem władz gminy jest identyfikacja uwarunkowań i ograniczeń związanych 

z zapewnieniem dostaw ciepła, zwłaszcza sieciowego, koniecznego dla zaspokojenia po-

trzeb komunalnych. Analiza zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło rozpatry-

wana jest z uwzględnieniem uwarunkowań związanych ze sposobem jego zaopatrzenia, 

poprzez zapewnienie ciągłości pracy lokalnych systemów ciepłowniczych dla odbiorców 

z nich zasilanych oraz zapewnienie dostaw lub dostępności paliw w przypadku odbiorców 

korzystających z indywidualnego sposobu pokrycia tego zapotrzebowania. 

Ciągłość dostaw ciepła na terenie gminy Wołów zależna jest od dostawców nośników 

energii: gazu ziemnego, energii elektrycznej, oleju opałowego, paliw stałych itp. Rozwią-

zania indywidualne zaopatrzenia w ciepło oparte o paliwa dostarczane drogą kołową, kole-

jową lub inną zależne są w swojej ciągłości od działającego bez przeszkód transportu oraz 

dostępności surowców energetycznych. Sprawy ciągłości dostaw związane z transportem 

nośników energii jw. są uzależnione od ww. czynników. 

W zakresie pokrycia zapotrzebowania na energię cieplną na bazie gazu ziemnego istnieją 

dostateczne rezerwy w systemie zaopatrzenia gminy w gaz ziemny wysokometanowy. 

Stacje redukcyjno-pomiarowe posiadają rezerwy przepustowości i zasadniczo zabezpie-

czają ewentualne zapotrzebowanie na gaz ziemny w gminie Wołów dla okresu docelowe-

go. Ponadto planowana modernizacja SRP Ogrody w latach 2024-2026 wzmocni bezpie-

czeństwo tego systemu. Na poprawę stanu zasilania gminy w ciepło może mieć również 
wpływ budowa sieci gazowej i przyłączy na terenach sołectw niezgazyfikowanych. 

Aktualna sytuacja polityczna – wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą wpływa m.in. na bezpie-

czeństwo bieżących dostaw nośników energii. Europa w dużym stopniu uzależniona jest 

od dostaw surowców rosyjskiego importera, dlatego obecna sytuacja może zmotywować 
kontynent do przyspieszenia transformacji energetycznej. 
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8.2 Bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców gminy w energię 
elektryczną 

Z uwagi na powszechność zapotrzebowania na energie elektryczną i fakt, że jej dostęp-

ność jest wymagana dla każdego rodzaju działalności – zarówno dla odbiorców komunal-

nych, jak i pełnego spektrum usług i wytwórczości - podsystem elektroenergetyczny powi-

nien się charakteryzować największą pewnością zasilania. 

Podstawowym podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo zasilania w energię elek-

tryczną jest lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego, tj. TAURON Dystrybucja S.A., który 

dysponuje rezerwami mocy w stacjach WN/SN (110/20 kV GPZ R-151 Wołów) i SN/nN, 

biorących udział w zaopatrzeniu obszaru gminy Wołów, zapewniając tym samym możliwość 
przyłączania kolejnych odbiorców. Istnieją powiązania sieci między tymi stacjami na średnim 

napięciu, które mogą być odpowiednio konfigurowane w zależności od stanu awaryjnego 

sieci. System elektroenergetyczny zaspakaja potrzeby wszystkich dotychczasowych od-

biorców energii elektrycznej i aktualnie na terenie gminy nie zidentyfikowano obszarów 

wymagających wzmocnienia pewności zasilania. 

Sieć napowietrzna stanowi ok. 62% ogółu długości sieci SN i nN w gminie Wołów. 

W przypadku odbiorców szczególnie zainteresowanych pewnością zasilania istnieją sto-

sowne rozwiązania w tym zakresie, w postaci np. wielostronnego zasilania na różnych po-

ziomach napięć, zaś w obiektach wymagających absolutnej pewności zasilania użytkowane 

są adekwatne rozwiązania techniczne polegające na stosowaniu różnego rodzaju systemów 

zasilania awaryjnego. W ogólnym przypadku rodzaj takiego systemu i typ zainstalowanych 

środków technicznych rozciąga się od instalacji akumulatorowych, systemów podtrzymania 

napięcia, aż do generatorów awaryjnych uruchamianych ręcznie, bądź automatycznie im-

pulsem od zaniku napięcia i zależy od potrzeb i wymagań zasilanej instalacji.  

Istotnym zagrożeniem są obserwowane coraz częściej, na przestrzeni ostatnich lat, eks-

tremalne zjawiska pogodowe, nierzadko o katastrofalnym charakterze, których skutki naj-

częściej są niemożliwe do przewidzenia, zaś prawdopodobieństwo zaistnienia trudne do 

określenia. Częstotliwość ich występowania wzrasta znacząco w stosunku do statystycz-

nie opisanych doświadczeń w tym zakresie z lat ubiegłych. Konsekwencją ich występowa-

nia może być w ekstremalnych przypadkach wystąpienie tzw. „blackoutu”, tj. rozległej awa-

rii systemu elektroenergetycznego. Systematyczna realizacja właściwych przedsięwzięć 
modernizacyjnych w systemie dystrybucyjnym jest warunkiem utrzymania dotychczaso-

wego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej, a co za tym idzie, bez-

pieczeństwa energetycznego gminy.  

Cenne ze względu na poziom lokalnego bezpieczeństwa energetycznego są równocze-

śnie wszelkie inicjatywy zmierzające do budowy lokalnych źródeł energii elektrycznej, 

szczególnie wykorzystujących odnawialne formy energii oraz opartych o zasadę kogene-

racji, tym bardziej, że generacja rozproszona z natury wpływa korzystnie na odciążenie 

systemu przesyłowego i systemu dystrybucyjnego. 
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8.3 Bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców gminy w gaz ziemny 

Bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców gminy w gaz ziemny to zdolność do zaspoko-

jenia na warunkach rynkowych popytu na gaz pod względem ilościowym i jakościowym, po 

cenie wynikającej z równowagi podaży i popytu. Na poziom tego bezpieczeństwa składa 

się przede wszystkim jego dostępność źródłowa i zdolność przesyłowa zarówno w ukła-

dzie technicznej możliwości doprowadzenia gazu do obszaru, jak i jego rozprowadzenie 

do odbiorców. 

Z technicznego punktu widzenia podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpie-

czeństwa dostaw gazu są operatorzy systemów: przesyłowego i dystrybucyjnego.  

Do zadań ww. operatorów, bezpośrednio wpływających na poziom bezpieczeństwa ener-

getycznego na danym obszarze, należy: 

 operatywne zarządzanie siecią gazową, w tym bieżące bilansowanie popytu i poda-

ży, w powiązaniu z zarządzaniem ograniczeniami sieciowymi,  

 opracowanie i realizacja planów rozwoju sieci gazowej – adekwatnych do przewi-

dywanego zapotrzebowania na usługi przesyłowe, 

 nadzór nad niezawodnością systemu gazowego we wszystkich horyzontach cza-

sowych, 

 współpraca z innymi operatorami systemów gazowych w celu niezawodnego i efek-

tywnego funkcjonowania systemów gazowych oraz skoordynowania ich rozwoju, 

 realizacja procedur kryzysowych w warunkach zawieszenia lub ograniczenia me-

chanizmów rynkowych. 

Warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa dostawy gazu sieciowego na obszarze gminy 

jest sukcesywna wymiana przestarzałych elementów infrastruktury sieciowej połączona 

z systematycznym rozwojem systemu dystrybucyjnego i dostosowaniem do zapotrzebo-

wania odbiorców.  

Źródłem zasilania gminy jest stacja I-go st. zlokalizowana w miejscowości Godzięcin 

w gminie Brzeg Dolny, zasilana gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Radakowice-

Aleksandrowice, przebiegającym w rejonie wschodniej granicy gminy Wołów, którego eks-

ploatacją zajmuje się Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we 

Wrocławiu. System dystrybucyjny gminy tworzą sieci średniego i niskiego ciśnienia oraz 

stacje redukcyjno-pomiarowe I-go (Wołów ul. Uskorska Mała i Wołów ul. Uskorska Duża) 

i II-go stopnia (Wołów ul. Zielony Zaułek i Ogrody-Wołów al. Niepodległości) własności 

PSG sp. z o.o. Łączna przepustowość tych stacji wynosi ok. 11,9 tys. m3/h. 

Operator nie stwierdza bezpośrednich zagrożeń mogących mieć wpływ na ograniczenie 

dostaw gazu do odbiorców. 
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9. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii 
elektrycznej i paliw gazowych - efektywność energetyczna 

Ze względu na miejsce realizacji działania racjonalizujące użytkowanie energii można po-

dzielić, na: 

 działania w poszczególnych systemach energetycznych zaopatrujących miasto, 

 działania związane z produkcją, przesyłem i konsumpcją energii. 

Istotnym kryterium jest również podział na działania inwestycyjne i edukacyjne. 

Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie nośników energii na obszarze gminy mają 

szczególnie na celu: 

 ograniczenie zużycia energii pierwotnej wydatkowanej na zapewnienie komfortu 

funkcjonowania miasta i jego mieszkańców, 

 dążenie do jak najmniejszych opłat dla odbiorców energii przy jednoczesnym speł-

nieniu warunku samofinansowania się sektora paliwowo-energetycznego, 

 minimalizację szkodliwych dla środowiska skutków funkcjonowania sektora paliwo-

wo-energetycznego na obszarze gminy, 

 wzmocnienie bezpieczeństwa i pewności zasilania w zakresie dostaw ciepła, ener-

gii elektrycznej i paliw gazowych. 

Końcowym efektem przedsięwzięć racjonalizujących zużycie ciepła, energii elektrycznej 

i paliw gazowych oraz stosowania środków poprawy efektywności energetycznej jest 

przede wszystkim oszczędność energii, rozumiana jako ilość zaoszczędzonej energii usta-

lona poprzez pomiar lub oszacowanie zużycia przed i po wdrożeniu jednego lub kilku 

środków poprawy efektywności energetycznej. Dodatkowym efektem tych działań jest ob-

niżenie emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, oraz pozostałych zanieczyszczeń gazo-

wych i pyłowych wprowadzanych do powietrza. 

9.1 Racjonalizacja wytwarzania i użytkowania ciepła 

Kotłownie lokalne oraz indywidualne źródła ciepła 

Racjonalizacja działań w przypadku kotłowni lokalnych powinna być ukierunkowana na 

likwidację niskosprawnych lokalnych źródeł oraz podłączenie ich obecnych użytkowników 

do systemu gazowego. W przypadku znacznego oddalenia tych źródeł od systemu gazo-

wego należy dokonać wymiany niskosprawnych kotłowni węglowych na nowoczesne kotły 

o wysokim poziomie sprawności i w miarę możliwości zmienić paliwo tam, gdzie to tylko 

możliwe oraz wprowadzić dodatkowe instalacje umożliwiające wspomaganie wykorzysta-

nia odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła). 

Działania takie jak termomodernizacje obiektów posiadających indywidualne źródła ciepła 

czy promocja odnawialnych źródeł energii przełożą się na ograniczenie zużycia nośników 

energii na cele grzewcze. 

Przed podjęciem powyższych działań inwestycyjnych celowym jest przeprowadzenie au-

dytu energetycznego budynków, aby określić dokładne zapotrzebowanie na moc cieplną, 

która przekłada się na wielkości i koszty projektowanych urządzeń. 
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Indywidualne źródła ciepła zlokalizowane na terenie gminy Wołów stanowią w znacznej 

części niskosprawne kotły opalane paliwem stałym, takim jak węgiel czy miał węglowy. 

Taki stan rzeczy jest przyczyną występowania zjawiska tzw. niskiej emisji. 

W 2020 r. w gminie Wołów prowadzony był nabór w trybie konkursu o udzielenie grantów 

na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Celem projektu pn.: Poprawa stanu powie-

trza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i loka-

lach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Za-

wonia, Żmigród)” jest zwalczanie emisji kominowej na terenie wybranych gmin OSI Doliny 

Baryczy. Granty dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 

2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarska niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność 
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”. Program 

polega na wymianie dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do 

sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące OZE, kotły spalające biomasę oraz paliwa 

gazowe. Grantobiorcami będą osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzin-

nych lub mieszkań w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty 

mieszkaniowe (w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne). Maksymal-

ny poziom wsparcia wynosi do 70% wydatków kwalifikowanych, a kwota wsparcia to 

20 tys. zł na dom jednorodzinny i 10 tys. zł na mieszkanie. Podczas wstępnej weryfikacji 

przez audytora roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną nie 

może przekroczyć 450 kWh/(m2*rok) 

Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielo-

nych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkaniowych z wyodrębnioną księga wieczy-

stą mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę niskosprawnych kotłów również dzięki 

udziale w programie „Czyste Powietrze”. W gminie odbywają się spotkania informacyjne 

dla mieszkańców dotyczące programu „Czyste Powietrze” oraz programu „Poprawa jako-

ści powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” – pilotaż 
w województwie dolnośląskim, prowadzone przez doradców energetycznych WFOŚiGW 

we Wrocławiu. 

Według „Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim…” szaco-

wana liczba kotłów, które powinny zostać wymienione na terenie gminy Wołów wynosi: 

 136 szt./rok w zabudowie jednorodzinnej i 21 szt./rok w zabudowie wielorodzinnej 

w latach 2021-2023; 

 341 szt./rok w zabudowie jednorodzinnej i 146 szt./rok w zabudowie wielorodzinnej 

w latach 2024-2025; 

 272 szt. w zabudowie jednorodzinnej i 116 szt. w zabudowie wielorodzinnej w 2026 r. 

Łącznie na terenie gminy Wołów w latach 2021-2026 powinno zostać wymienione 

1 362 szt. kotłów w zabudowie jednorodzinnej oraz 588 szt. kotłów w zabudowie wieloro-

dzinnej. 
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Budynki 

Podstawowymi przepisami określającymi wymagania dotyczące energooszczędności bu-

dynków jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2351)  

i wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065 z póź. zm.). Rozporządzenie to wskazuje, iż budynek i jego in-

stalacje: c.o., klimatyzacyjne, c.w.u., a w przypadku budynków użyteczności publicznej, 

zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych również 
oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby 

ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie 

z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie, który został 

określony w załączniku do tego rozporządzenia. Poziom ten dotyczy zarówno wartości 

izolacyjności termicznej przegród budowlanych, wyrażonej jako współczynnik przenikania 

ciepła U [W/(m2•K)], jak i kształtowania odpowiednio niskiej wartości wskaźnika zapotrze-

bowania na energię pierwotną EP [kWh/m2/rok]. 

Wymagania (wskaźniki) dotyczące energooszczędności budynków będą sukcesywnie za-

ostrzane, zgodnie z harmonogramem zmian: 

 od dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki o niemal zerowym zużyciu 

energii;  

 po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz 

będące ich własnością - budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. 

Dla zobrazowania skali zmian jakie winny nastąpić w najbliższych latach, poniżej zesta-

wiono wybrane kryteria izolacyjności przegród zewnętrznych określone w załączniku 2 do 

ww. rozporządzenia. 

Tabela 9-1. Przykładowe zmiany wartości współczynnika przenikania ciepła 

Lp. Rodzaj przegrody 
Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2•K)] 
od 01.01.2014 r. od 01.01.2017 r. od 31.12.2020 r. * 

1 Ściany zewnętrzne 0,25 0,23 0,20 

2 
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrze-
wanymi poddaszami lub nad przejazdami 

0,20 0,18 0,15 

3 
Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewa-
nymi i zamkniętymi przestrzeniami podpod-
łogowymi 

0,25 0,25 0,25 

4 
Okna, drzwi balkonowe, powierzchnie 
przezroczyste nieotwieralne 

1,30 1,10 0,90 

5 Okna połaciowe 1,50 1,30 1,10 

Wartość współczynnika określona dla temperatury obliczeniowej ogrzewanego pomieszczenia ti≥ 16oC, 

* dla budynków zajmowanych przez władze publiczne i będących ich własnością od 01.01.2019 r. 

 

Natomiast na maksymalną wartość wskaźnika EP składają się cząstkowe maksymalne 

zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: na potrzeby ogrzewania, wentylacji 

i przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W ); na chłodzenie (EPC) i oświetlenie (EPL) 

budynku. 
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Niska wartość wskaźnika EP oznacza, że użyty nośnik energii w małym stopniu wpływa na 

degradację środowiska naturalnego, a w szczególności na efekt cieplarniany. Jednak na 

poziom energochłonności budynku wskazuje wartość energii użytkowej, którą należy do-

starczyć do pomieszczeń w budynku, by funkcjonował on zgodnie z założeniami projekto-

wymi. O jej wartości decyduje m.in. izolacyjność cieplna przegród przezroczystych i nie-

przezroczystych, mostki cieplne, kształt budynku czy strumień powietrza wymienianego 

w procesie wentylacji. Maksymalne dopuszczalne wartości wskaźnika EPH+W na potrzeby 

ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla poszczególnych rodza-

jów budynków, określone w ww. rozporządzeniu, zestawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 9-2 Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji 
oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej 

Lp. Rodzaj budynku 

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+W 
na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej [kWh/(m2•rok)] 

od 01.01.2014 r. od 01.01.2017 r. od 31.12.2020 r.* 
1 Budynek mieszkalny jednorodzinny 120 95 70 

2 Budynek mieszkalny wielorodzinny 105 85 65 

3 Budynek zamieszkania zbiorowego 95 85 75 

4 
Budynek użyteczności publicznej – opieka 
zdrowotna 

390 290 190 

5 Budynek użyteczności publicznej - pozostałe 65 60 45 

6 
Budynek gospodarczy, magazynowy i pro-
dukcyjny 

110 90 70 

* dla budynków zajmowanych przez władze publiczne i będących ich własnością od 01.01.2019 r. 

 

Przykłady możliwych do zastosowania działań służących poprawie charakterystyki energe-

tycznej budynków, w tym dostosowania i utrzymania ich zapotrzebowania na energię na 

racjonalnie niskim poziomie, określa w szczególności załącznik 3 do „Krajowego planu 

działań dotyczącego efektywności energetycznej dla Polski”. Wyciąg z tego załącznika 

przedstawiono w kolejnym rozdziale. 

Od 9 marca 2015 r. funkcjonuje nowy system oceny energetycznej budynków, wprowa-

dzony ustawą  z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. 

Dz. U. 2021 poz. 497). Nakłada on na właścicieli i zarządców nieruchomości, którzy chcą 

je sprzedać albo wynająć, obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energe-

tycznej. Wymóg ten dotyczy również osób posiadających spółdzielcze prawo własnościo-

we do lokalu. Momentem, w którym świadectwo charakterystyki energetycznej powinno 

zostać przekazane nabywcy lub najemcy, jest zawarcie umowy sprzedaży lub umowy 

najmu. Jeśli zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z tego obowiązku, nabywca albo 

najemca może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy wezwać pisemnie zbywcę lub 

wynajmującego do przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej w terminie 2 

miesięcy od dnia doręczenia wezwania. Nabywca lub najemca nie może zrzec się prawa 

do tego wezwania. W przypadku, gdy świadectwo charakterystyki energetycznej nie zo-

stanie przekazane w ww. terminie, nabywca albo najemca może – w terminie nie dłuższym 

niż 6 miesięcy w przypadku umowy najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzeda-

ży – zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy albo 

wynajmującego. 
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Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane także w przypadku obiektów 

użyteczności publicznej, tj. budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m2 

zajmowanych przez: ograny wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz administrację pu-

bliczną, w których obsługiwani są interesanci. W tych budynkach należy ponadto w wi-

docznym miejscu umieścić kopię świadectwa. Obowiązek jej umieszczenia dotyczy także 

budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w których są świadczone 

usługi dla ludności, i dla których wykonano takie świadectwa. 

Nowe przepisy zakładają, że z przygotowania świadectw charakterystyki energetycznej 

zwolnione będą domy budowane na własny użytek. Obowiązek sporządzania świadectw 

nie będzie też dotyczył m.in. zabytkowych kamienic, kościołów, a także budynków miesz-

kalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku. 

Osoby posiadające lub zarządzające budynkami/lokalami, dla których sporządzono świa-

dectwa, będą także zobowiązane do przeprowadzania okresowych kontroli instalacji 

grzewczych i klimatyzacyjnych polegających na: 

 sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywno-

ści energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych: 

 co najmniej raz na 5 lat - dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW 

do100 kW, 

 co najmniej raz na 2 lata - dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nomi-

nalnej mocy cieplnej ponad 100 kW, 

 co najmniej raz na 4 lata - dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej 

ponad 100 kW, 

 ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy 

chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW, co najmniej raz na 5 lat. 

Kontrolą objęty został cały system ogrzewania, tj. kotły wraz z urządzeniami instalacyjny-

mi. Ponadto kontrolowane również muszą być urządzenia zasilane paliwem odnawialnym, 

a nie jak do tej pory, tylko paliwem nieodnawialnym. 

Kolejnym instrumentem wspomagającym racjonalne użytkowanie ciepła w zabudowie 

mieszkaniowej oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialne-

go jest rządowy program wsparcia remontów i termomodernizacji, który działa w oparciu 

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

(t.j. Dz. U. 2022, poz. 438). Jego celem jest poprawa stanu technicznego istniejących bu-

dynków z uwzględnieniem zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię, zmniej-

szenia rocznych strat energii, zmniejszenia rocznych kosztów pozyskania ciepła, zamiany 

źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowania wysokosprawnej kogeneracji. 

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa prowadzi centralną ewidencje emisyjności budynków (CEEB) oraz 

jest administratorem danych zgromadzonych w tej ewidencji. W CEEB gromadzone będą 

m.in. dane i informacje o źródłach ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach i lo-

kalach, zebrane w jedną, ogólnokrajową bazę danych. Wprowadzanie danych odbywać 
się będzie przez osoby uprawnione. Wzór deklaracji zostanie określony w rozporządzeniu. 

W terminie 30 dni od otrzymania deklaracji wójt, burmistrz, prezydent miasta wprowadza 

dane do ewidencji. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) będzie operatorem ba-
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zy. W ramach pierwszej funkcjonalności dotyczącej bazy CEEB od 1 lipca 2021 r. wszedł 

w życie obowiązek składania deklaracji kotłach grzewczych i innych źródłach ciepła. De-

klaracje można składać w formie elektronicznej, przez Internet lub formie papierowej. Po-

zostałe funkcjonalności będą systematycznie wprowadzane do 2023 r. 

Jednym z narzędzi możliwych do wykorzystania w celu określenia opłacalnych pod kątem 

kosztów sposobów termomodernizacji dla konkretnego budynku jest audyt energetyczny, 

wykonany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. 

ws. szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remonto-

wego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia ter-

momodernizacyjnego (Dz. U. 2009 nr 43 poz. 346 z późn. zm.). W audycie energetycznym 

analizowane są wszystkie możliwe techniczne procesy prowadzące do obniżenia zapo-

trzebowania cieplnego przez dany obiekt budowlany. Na podstawie przeprowadzonych 

obliczeń mogą być wybrane te działania, które powodują największe oszczędności energii 

przy krótkim czasie zwrotu poniesionych nakładów. 

Instrumentem wsparcia dla budownictwa są programy związane z ochroną atmosfery uru-

chomione przed NFOŚiGW, w tym: 

Program priorytetowy: Budownictwo energooszczędne 

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zmniejszenie zużycia energii w budownic-

twie oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł. Program skierowany jest 

dla podmiotów prowadzących: działalność leczniczą (np. szpitale), muzea, domy studenc-

kie, właścicieli budynków wpisanych do Rejestru zabytków oraz kościołów. Dofinansowa-

nie udzielane jest w formie dotacji i pożyczki lub tylko samej dotacji lub samej pożyczki. 

Program priorytetowy: Czyste Powietrze 

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efek-

tywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Celem programu jest 

m.in. wymienienie nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, umożliwienie dodatko-

wej zdolności do wytworzenia energii dzięki montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej, ogra-

niczenie: zużycia energii końcowej do 37 500 000 MWh/rok, emisji pyłu o średnicy mniej-

szej niż 10 mikrometrów (PM10) do 210 000 Mg/rok, emisji benzo-α-pirenu do 140 Mg/rok 

oraz zmniejszenie emisji CO2. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, pożyczki 

dla gmin, termomodernizacyjnej uldze podatkowej i kredytów. Nabór wniosków jest pro-

wadzony w trybie ciągłym w latach 2018-2029. 

Obecnie w trakcie przygotowania jest Program Priorytetowy: „Wzrost efektywności energe-

tycznej lokali w budynkach wielorodzinnych”. 
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Budownictwo wielorodzinne 

Działania termomodernizacyjne na budynkach wielorodzinnych w gminie Wołów zostały 

częściowo zrealizowane, a ich stan u poszczególnych administratorów zasobów mieszka-

niowych jest zróżnicowany. Zgodnie z rozdziałem 3 niniejszego opracowania na terenie 

gminy Wołów w 2021 r. zasoby mieszkaniowe wynosiły ponad 8 tys. mieszkań. Zarząd-

cami nieruchomości, którzy udzielili informacji na temat swoich zasobów są następujące 

podmioty: 

 Wołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Alternatywa”, 

 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „Administrator” Sp. z o.o., 

 Zarządzanie Nieruchomościami Jerzy Sulikowski, 

 PROBUD GG Sp. z o.o. 

Wołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Spółdzielnia posiada w swoim administrowaniu 25 budynków mieszkalnych wybudowa-

nych w latach 1967-2000 - łącznie 870 mieszkań o całkowitej powierzchni ok. 42 tys. m2. 

Spółdzielnia eksploatuje 8 kotłowni, które wytwarzają ciepło na potrzeby administrowanych 

przez siebie budynków wielorodzinnych. Wszystkie te źródła zlokalizowane są na terenie 

miasta. Łączna zainstalowana moc cieplna kotłowni wynosi 5,7 MW, natomiast produkcja 

energii cieplnej wynosi ok. 14,6 TJ. Kotły zostały zainstalowane w 2000 r. Ich stan tech-

niczny wg administratora oceniony został jako dobry. Większość budynków należących do 

spółdzielni ogrzewana jest za pomocą kotłowni gazowych lub gazowo-olejowych. Wyłącz-

nie mieszkania znajdujące się w budynkach przy ul. Korzeniowskiego 6-8A i Korzeniow-

skiego 12-16 ogrzewane są indywidualnie, za pomocą energii elektrycznej, pieców gazo-

wych 1 i 2-funkcynych lub pieców węglowych. 

W latach 2017-2021 wykonano następujące działania termomodernizacyjne: 

 ocieplono dach - w 2 budynkach, 

 wymieniono stolarkę okienną – w 5 budynkach, 

 wymieniono drzwi zewnętrzne w budynku przy ul. Zaułek Zielony 8-12. 

W perspektywie do roku 2036 planowane jest ocieplenie ścian zewnętrznych w 6 budyn-

kach przy ul. Pułaskiego 12a-12b, Piłsudskiego 1-3a, Piłsudskiego 2-4, Kolejowej 1, Kole-

jowej 3 i Kolejowej 5. 
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Alternatywa” 

SM „Alternatywa” zarządza dwoma budynkami mieszkalnymi na terenie gminy Wołów: 

 budynek wielorodzinny przy ul. Listopadowej 10 wybudowany w 1974 r., o po-

wierzchni mieszkalnej wynoszącej 970 m2, w którym mieści się 20 mieszkań, 

 budynek wielorodzinny przy ul. Ścinawskiej 11A-H wybudowany w 1985 r., o po-

wierzchni mieszkalnej wynoszącej 3,6 tys. m2, w którym mieści się 56 mieszkań. 

Oba budynki zaopatrywane są w ciepło pochodzące z kotłowni gazowej zlokalizowanej 

przy ul. Listopadowej 10. Zainstalowana moc cieplna kotłowni wynosi 0,575 MW, nato-

miast roczna produkcja energii cieplnej wynosi ok. 0,3 TJ. Kocioł pochodzi z 1999 r. i oce-

niony został przez administratora jako sprawny technicznie. 

W budynku przy ul. Listopadowej 10 w latach 2017-2018 ocieplono ściany zewnętrzne. 

Natomiast w latach 2030-2032 planuje się przeprowadzenie działań modernizacyjnych 

w budynku przy ul. Ścinawskiej 11A-H. 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „Administrator” Sp. z o.o. 

ZGM na terenie gminy Wołów administruje 78 budynkami mieszkalnymi głównie wieloro-

dzinnymi (w tym 2 budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej) o łącznej liczbie 1020 

mieszkań. ZGM eksploatuje 15 kotłowni na paliwo stałe, które wytwarzają ciepło na po-

trzeby administrowanych przez siebie budynków wielorodzinnych. Większość źródeł zloka-

lizowana jest na terenie sołectwa Lubiąż. Łączna zainstalowana moc cieplna kotłowni wy-

nosi 1,1 MW. Stan techniczny kotłów wg administratora oceniony został jako sprawny. Bu-

dynki należące do ZGM ogrzewane są za pomocą kotłowni węglowych, gazowych, olejo-

wych lub indywidualnie za pomocą energii elektrycznej, pieców gazowych lub pieców wę-

glowych. 

W latach 2019-2021 wykonano ocieplenie ścian w 8 budynkach (w tym w 4 na terenie 

miasta). 

Zarządzanie Nieruchomościami Jerzy Sulikowski 

W administrowaniu zarządu znajdują się 3 budynki mieszkalne, wybudowane w latach 

2003-2014 przy ul. Szkolnej 1-2, Poznańskiej 22-28 i al. Obrońców Lwowa 14A-B. Łącznie 

w budynkach mieszczą się 73 mieszkania o łącznej powierzchni ponad 3,1 tys. m2. 

Wszystkie budynki ogrzewane są poprzez kotłownię gazową. 

PROBUD GG Sp. z o.o. 

W administrowaniu spółki znajdują się 2 budynki mieszkalne wielorodzinne wybudowane 

w 1975 i 1980 r. Łącznie w budynkach znajdują się 72 mieszkania o łącznej powierzchni 

ponad 2,6 tys. m2. Mieszkania ogrzewane są z kotłowni węglowych na ekogroszek. 
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Budynki użyteczności publicznej 

Zlokalizowane na obszarze gminy obiekty użyteczności publicznej charakteryzują się róż-
norodnym zakresem architektonicznym. Przy tego typu budynkach należy przeprowadzić 
indywidualne audyty energetyczne, które uwzględnią indywidualne zapotrzebowanie ciepl-

ne dla danego typu obiektu.  

W poniższej tabeli przedstawiono obiekty użyteczności publicznej zlokalizowanych na te-

renie gminy Wołów, w których przeprowadzono działania termomodernizacyjne w ostat-

nich latach, zmniejszając tym samym obciążenie środowiska, jak również obciążenia fi-

nansowe władz gminy czy też powiatu z tytułu kosztów ogrzewania pomieszczeń. 

Tabela 9-3. Zestawienie zrealizowanych działań termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności 
publicznej w gminie Wołów  

Lp. Nazwa Adres 
Działania termomodernizacyjne 

Rok Zakres 

1 Ratusz ul. Rynek 34, Wołów 2012 
- wymiana kotła, 
- wymiana stolarki okiennej, 
- wymiana oświetlenia 

2 Przedszkole „Słoneczko” 
ul. Inwalidów Wojennych 15, 

Wołów 
2013 - termomodernizacja budynku 

ul. Wileńska 8, Wołów 2013 - termomodernizacja budynku 

3 
Zespół Szkół Publicznych 
w Lubiążu 

ul. Willmanna 4, Lubiąż 2016 - ocieplenie budynku 

ul. Wojska Polskiego 3A, Lu-
biąż 

2014 - ocieplenie budynku 

4 Zakład Karny w Wołowie ul. Więzienna 6, Wołów 
2017 

- przebudowa kotłowni gazowej 
o mocy 2,2 MW 

2018-
2021 

- docieplenie budynku penitencjar-
nego 

5 
Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży  
Pożarnej w Wołowie 

ul. Wojska Polskiego 38 Wo-
łów 

2020 - wymiana kotła gazowego 

6 
Wojewódzki Szpital dla 
Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Lubiążu 

ul. A. Mickiewicza 1, Lubiąż 
2017 

- termomodernizacja 9 budynków 
szpitala 

2021 
- wymiana kotłów węglowych na 

gazowe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie otrzymanych ankiet 

 

Poniżej przedstawiono zadania termomodernizacyjne planowane w obiektach użyteczno-

ści publicznej w gminie Wołów w najbliższych latach. 

Tabela 9-4. Zestawienie planowanych działań termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności pu-
blicznej w gminie Wołów  

Lp. Nazwa Adres 
Działania termomodernizacyjne 

Rok Zakres 

1 
Szpital Powiatowy 
w Wołowie 

ul. Inwalidów Wojennych 26, 
Wołów 

2022 - wymiana kotłów gazowych 

2 
Szkoła Podstawowa im. 
Kornela Makuszyńskie-
go w Starym Wołowie 

Stary Wołów 56 
2022/ 
2023 

- remont dachu, 
- remont elewacji, 
- ocieplenie ścian 

3 Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Trzebnicka 14 - - rozbudowa obiektu 

4 Zakład Karny w Wołowie ul. Więzienna 6 - 
- rozbudowa o nowy budynek peni-

tencjarny na 250 os. o powierzchni 
użytkowej 2,2 tys. m2 

5 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Usta-
wicznego w Wołowie 

ul. Kościuszki 27 
2022-
2023 

- ocieplenie budynku  
- wymiana c.o. i c.w.u. 
- modernizacja oświetlenia  

Źródło: opracowanie własne na podstawie otrzymanych ankiet 



 

Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wołów 

109 

9.2 Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej 

Przy rozpatrywaniu działań związanych z racjonalizacją użytkowania energii elektrycznej 

należy wziąć pod uwagę cały ciąg operacji związanych z użytkowaniem tej energii: 

 wytwarzanie energii elektrycznej; 

 przesył w krajowym systemie energetycznym; 

 dystrybucja; 

 wykorzystanie energii elektrycznej; 

 wykorzystanie efektów stosowania energii elektrycznej. 

Uwolnienie rynku energii elektrycznej i wprowadzenie konkurencji wytwórców energii elek-

trycznej może stanowić bodziec do poprawy efektywności wytwarzania energii elektrycz-

nej. Instrumentem wywołującym dodatkowy nacisk w tym kierunku jest wejście pełnego 

dostępu odbiorców do wyboru dostawcy energii elektrycznej. 

Gmina Wołów nie ma wpływu na długodystansowy przesył energii elektrycznej w krajo-

wym systemie energetycznym i z tego względu zagadnienie to pominięto w dalszych ana-

lizach. Pozostałe problemy powinny być analizowane z punktu widzenia polityki energe-

tycznej gminy, stąd też zostały omówione w kolejnych podrozdziałach. 

Ograniczenie strat energii elektrycznej w systemie dystrybucyjnym 

Działania dystrybutorów 

Najważniejszymi kierunkami zmniejszania strat energii elektrycznej w systemie dystrybu-

cyjnym są: 

 zmniejszenie strat przesyłowych w liniach energetycznych; 

 zmniejszenie strat jałowych w stacjach transformatorowych. 

Zmniejszenie strat w stacjach transformatorowych rozwiązywane jest poprzez monitoro-

wanie stanu obciążeń poszczególnych stacji transformatorowych i w razie potrzeby wy-

miana transformatorów na inne, o mocy lepiej dobranej do nowych okoliczności. General-

nie należy stwierdzić, że podmiotami w całości odpowiedzialnymi za zagadnienia związa-

ne ze zmniejszeniem strat w systemie dystrybucji energii elektrycznej na obszarze gminy 

jest przedsiębiorstwo dystrybucyjne TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu. 

Wykorzystanie energii elektrycznej 

Najistotniejsze sposoby wykorzystania energii elektrycznej to: 

 napędy silników elektrycznych, 

 oświetlenie, 

 ogrzewanie elektryczne, 

 zasilanie urządzeń elektronicznych. 

Z punktu widzenia poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej działania do-

tyczące modernizacji samych silników elektrycznych są mało atrakcyjne. Należy raczej 

wymienić całe urządzenie, które jest napędzane tym silnikiem. W przypadku napędów 

elektrycznych należy zwrócić uwagę na możliwość oszczędzania energii elektrycznej po-
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przez zastosowanie napędów z regulacją obrotów silnika w zależności od aktualnych po-

trzeb (np. przy pomocy falowników) oraz na dbałość, aby napędy elektryczne nie były 

przewymiarowane i pracowały z optymalną sprawnością. Okresy pracy większych odbior-

ników energii elektrycznej należy, w miarę możliwości, przesuwać na godziny poza szczy-

tem – w strefach pozaszczytowych zmniejszają się koszty ponoszone w związku z użyt-

kowaniem energii elektrycznej. 

Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej 

Zgodnie z postanowieniami tzw. trzeciej dyrektywy klimatycznej („Dyrektywa 2006/32/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności koń-

cowego wykorzystania energii i usług energetycznych”) państwa członkowskie były zobo-

wiązane do zainstalowania 80% tzw. inteligentnych systemów pomiaru do roku 2020. Na 

mocy dyrektywy obowiązek wprowadzenia inteligentnych systemów uzależniony jest od 

przeprowadzenia ekonomicznej oceny wszystkich długoterminowych kosztów i korzyści 

dla rynku oraz indywidualnego konsumenta lub od oceny, która forma inteligentnego po-

miaru jest uzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia i najbardziej opłacalna oraz 

w jakim czasie wdrożenie jest wykonalne.  

Można wyróżnić dwa systemy inteligentnego wykorzystywania energii: 

 Smart Grid - technologia pozwalająca na integrację sieci elektroenergetycznych 

z sieciami IT w celu poprawy efektywności energetycznej, aktywizacji odbiorców, 

poprawy konkurencji, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i łatwiejszego 

przyłączenia do odnawialnych źródeł energii. 

 Smart Metering - wprowadza nowoczesne urządzenia pomiarowe, w tym wymianę 

istniejących systemów liczników na liczniki wyposażone w możliwość dwustronnej 

komunikacji. Zaletą jest naliczanie kosztów za rzeczywiście zużytą ilość energii (nie 

na podstawie prognoz). Umożliwia elastyczne dostosowanie taryfy dla indywidual-

nych potrzeb odbiorców oraz pozwala na sprawną zmianę dostawcy energii elek-

trycznej, wpływając na wzrost poziomu konkurencji rynku elektroenergetycznego. 

Ocena możliwości wykorzystania energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania 

Ogrzewanie elektryczne polega na bezpośrednim wykorzystaniu przemiany energii elek-

trycznej na ciepło. Jego zastosowanie pociąga za sobą wysokie koszty eksploatacyjne 

przy relatywnie niskich nakładach inwestycyjnych. Dostępnych jest wiele urządzeń grzew-

czych wykorzystujących energię elektryczną (grzejniki elektryczną, listwy przypodłogowe, 

ogrzewanie podłogowe lub sufitowe za pomocą kabli czy mat grzejnych). Decydując się na 

ogrzewanie elektryczne należy zwrócić uwagę na odpowiedni dobór mocy. Istotne jest za-

równo zapewnienie komfortu cieplnego, jak i najniższych kosztów inwestycyjnych. 

Wśród zalet, jakie posiada ogrzewanie elektryczne, należy wymienić: 

 powszechną dostępność źródła energii (np. na terenach, gdzie rozwija się budow-

nictwo jednorodzinne, a brak tam uzbrojenia w gaz lub sieci ciepłownicze); 

 niskie nakłady inwestycyjne – instalacja elektryczna musi być wykonana w każdym 

budynku; ogrzewanie elektryczne wyklucza konieczność budowy dodatkowych po-

mieszczeń na kotłownie, składowanie paliwa i popiołu, brak także potrzeby ochrony 

komina przed działaniem spalin (jak np. w przypadku kotłowni gazowych); 
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 komfort i bezpieczeństwo użytkowania (nie występuje zagrożenie wybuchem lub 

zaczadzeniem, brak potrzeby gromadzenia materiałów łatwopalnych – paliwa); 

 bezpośrednie i dokładne opomiarowanie zużytej energii; 

 możliwość optymalizacji zużycia energii – duża możliwość regulacji temperatury, 

również osobno dla poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniu; 

 brak strat ciepła na doprowadzeniach - wewnątrz budynku i do budynku; 

 możliwość zaspokojenia wszystkich potrzeb energetycznych mieszkańców budynku 

za pomocą jednego nośnika energii; 

 stała gotowość eksploatacyjna - możliwość zaspokojenia potrzeby ogrzewania poza 

sezonem grzewczym; 

 możliwość instalowania grzejników o różnych gabarytach, zależnie od potrzeb wy-

stępujących w danym pomieszczeniu; 

 niskie koszty naprawy i obsługi; 

 instalacje ogrzewania elektrycznego wymagają rzadszych działań konserwacyjnych; 

 duża sprawność i trwałość urządzeń; 

 „ekologiczność” ogrzewania – emisja zanieczyszczeń odbywa się w miejscu wytwa-

rzania energii elektrycznej. 

Do wad ogrzewania elektrycznego należy zaliczyć wysokie koszty eksploatacji (średnie 

koszty są wyższe niż dla ogrzewania gazowego, olejowego, czy opalania drewnem). Za-

kłady elektroenergetyczne czynią starania w celu zwiększenia konkurencyjności ogrzewa-

nia elektrycznego w stosunku do innych mediów, czemu służy szeroka akcja marketingo-

wa poparta tworzeniem specjalnych grup taryfowych. 

Możliwość wykorzystania energii elektrycznej jako nośnika ciepła w budownictwie miesz-

kaniowym musi wiązać się z istnieniem odpowiednich rezerw w systemie elektroenerge-

tycznym na danym terenie. Istotny czynnik stymulujący stanowić może stworzenie przez 

TAURON Dystrybucje S.A. grup taryfowych preferujących w większym stopniu, niż do-

tychczasowa taryfa dwustrefowa, odbiorców korzystających z ogrzewania elektrycznego. 

Aktualnie nie wydaje się być zbyt racjonalnym propagowanie stosowania w nowej zabu-

dowie ogrzewania opartego na wykorzystaniu energii elektrycznej, głównie z uwagi na je-

go wysokie koszty eksploatacyjne. Celowym wydaje się wykorzystanie tego rodzaju 

ogrzewania na obszarach, na których dokonuje się rewitalizacji zabudowy, czy też moder-

nizacji istniejącego sposobu ogrzewania będącego często źródłem „niskiej emisji” (zmiany 

sposobu ogrzewania mieszkań za pomocą pieców ceramicznych i etażowych ogrzewań 

węglowych). Zastosowanie energii elektrycznej jako źródła energii cieplnej podyktowane 

może być również brakiem możliwości technicznych zastosowania innego nośnika energii 

(np. obiekt zabytkowy). Przy podejmowaniu działań zmierzających do wykorzystania 

ogrzewania elektrycznego należy brać pod uwagę możliwości istniejącej w danym rejonie 

infrastruktury elektroenergetycznej. 

W przypadku zmiany sposobu ogrzewania z węglowego na system elektroenergetyczny 

konieczne jest wykonanie inwestycji obejmujących: przygotowanie sieci elektroenerge-

tycznych do zwiększonego poboru mocy poprzez wymianę liczników jednofazowych na 

liczniki trójfazowe, dwu- lub trójstrefowe oraz zamontowanie w mieszkaniach grzejników 

elektrycznych wraz z regulatorami temperatury lub zabudowa w istniejących piecach ka-
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flowych grzałek elektrycznych z regulatorami temperatury. Przed wykonaniem inwestycji 

polegającej na konwersji ogrzewania z węglowego na system elektroenergetyczny celo-

wym jest potwierdzenie wielkości energetycznych budynku dla określenia jego dokładnego 

zapotrzebowania na moc cieplną i rocznego zużycia ciepła (poprzez wykonanie audytu 

energetycznego). 

Biorąc pod uwagę wielkość kosztów eksploatacyjnych oraz zakres występowania ogrze-

wań elektrycznych w istniejącej zabudowie, zakłada się, że energia elektryczna będzie 

stanowiła alternatywne źródło energii cieplnej w mieście w ograniczonym zakresie. Jej za-

stosowanie będzie uzależnione od dyspozycyjności sieci elektroenergetycznej w danym 

obszarze. Głównymi odbiorcami energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania mają być 
modernizowane budynki mieszkalne i usługowe. 

Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego 

Racjonalizacja zużycia energii na potrzeby oświetlenia ulicznego jest możliwa dzięki: 

 wymianie opraw i źródeł świetlnych na energooszczędne, 

 kontroli czasu świecenia – zastosowanie wyłączników przekaźnikowych, które dają 

lepszy efekt (niż zmierzchowe), w postaci dokładnego dopasowania czasu pracy do 

warunków świetlnych, 

 dbałość o regularne przeprowadzanie prac konserwacyjno-naprawczych i czysz-

czenia opraw. 

Zgodnie z art.18 ustawy Prawo energetyczne do zadań własnych gminy należy planowa-

nie i finansowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na jej terenie. 

Według Audytu Efektywności Energetycznej Oświetlenia Ulicznego dla Gminy Wołów pod-

czas inwentaryzacji systemu oświetlenia w gminie wykazano 2 811 punktów świetlnych 

oraz 2 733 konstrukcji wsporczych. Większość opraw znajduje się na sieci kablowej.  

Zaleca się aby w miarę możliwości finansowych budować nowe wydzielone ciągi oświetle-

niowe, w celu wydzielenia wszystkich obwodów oświetleniowych. Aby polityka oświetle-

niowa w gminie prowadzona była w sposób skuteczny proponuje się powołanie Spółki 

Międzygminnej zajmującej się całością spraw oświetlenia. Współpraca z innymi miastami 

powiatu stworzy specjalne podejście do oświetlenia na terenie gminy oraz wzmocni pozy-

cje negocjacyjną, co przełoży się na korzyści finansowe. 

W 2021 r. Burmistrz Gminy Wołów podpisał umowę na dofinansowanie z funduszy unij-

nych wymiany oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne. Projekt zakłada 

wymianę oświetlenia na terenie Gminy Wołów, Gminy Twardogóra, Gminy Żmigród, Gmi-

ny Strzelin, Gminy Oława, Miasta i Gminy Środa Śląska, Gminy Prusice, Gminy Milicz. 

Projekt o wartości ponad 28 mln zł został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Wo-

jewództwa Dolnośląskiego w kwocie ponad 21 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalne-

go Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinan-

sowanego ze środków Unii Europejskiej. Łącznie na terenie samorządów objętych projek-

tem powstanie ok. 11 tys. nowoczesnych punktów oświetlenia ulicznego, z czego 2 321 

sztuk znajdzie się na terenie Gminy Wołów. Wymiana oświetlenia to kolejne przedsięwzię-

cie gminy, które jest realizowane w ramach gospodarki niskoemisyjnej. 

  



 

Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wołów 

113 

9.3 Racjonalizacja użytkowania paliw gazowych 

Przy rozpatrywaniu działań związanych z racjonalizacją użytkowania paliw gazowych na-

leży wziąć pod uwagę cały ciąg logiczny operacji związanych z ich użytkowaniem: 

 pozyskanie paliw, 

 przesył do miejsca użytkowania, 

 dystrybucja, 

 wykorzystanie paliw gazowych, 

 wykorzystanie efektów stosowania paliw gazowych. 

Pozyskanie paliw pozostaje całkowicie poza granicami Polski, stąd kwestia ta została pomi-

nięta. Również problemy związane z długodystansowym przesyłem gazu stanowią zagad-

nienie o charakterze ponadlokalnym, które powinno być analizowane w skali ponadwoje-

wódzkiej. Pozostałe problemy są natomiast zagadnieniami, które winny być analizowane 

z punktu widzenia polityki energetycznej miasta, stąd też zostały omówione poniżej. 

Zmniejszenie strat gazu w systemie dystrybucji 

Działania związane z racjonalizacją użytkowania gazu związane z jego dystrybucją spro-

wadzają się do zmniejszenia strat gazu. 

Straty gazu w sieci dystrybucyjnej spowodowane są głównie przez: 

 nieszczelności na armaturze – dotyczą armatury i jej połączeń z gazociągami (połą-

czenia gwintowane lub przy większych średnicach kołnierzowe), zmniejszenie prze-

cieków gazu na armaturze będzie wiązało się z jej wymianą; 

 awariami (nagłymi nieszczelnościami) i remontami (gaz wypuszczany do atmosfery 

ze względu na prowadzone prace) – modernizacja sieci wpłynie na zmniejszenie 

prawdopodobieństwa awarii. 

Zmniejszenie strat gazu ma następujące znaczenie: 

 efekt ekonomiczny – zmniejszenie strat gazu powoduje zmniejszenie kosztów ope-

racyjnych przedsiębiorstwa, co powinno skutkować obniżeniem kosztów u odbiorcy; 

 metan jest gazem powodującym efekt cieplarniany, a jego negatywny wpływ jest 

większy niż CO2 – stąd ze względów ekologicznych należy ograniczać jego emisję; 

 w skrajnych przypadkach wycieki gazu mogą lokalnie powodować powstawanie 

stężeń zbliżających się do granic wybuchowości, co zagraża bezpieczeństwu. 

Niemal całość odpowiedzialności za działania związane ze zmniejszeniem strat gazu 

w jego dystrybucji spoczywa na PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocła-

wiu. W warunkach zabudowy miejskiej (śródmiejskiej), duże znaczenie mają koszty zwią-

zane z zajęciem pasa terenu, uzgodnieniem prowadzenia instalacji podziemnych oraz 

z odtworzeniem nawierzchni. Ważne jest więc, aby wymiana instalacji podziemnych (gaz, 

woda, kanalizacja, kable energetyczne i telekomunikacyjne itd.) była prowadzona kom-

pleksowo. 
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Racjonalizacja wykorzystania paliw gazowych 

Paliwo gazowe na terenie gminy Wołów wykorzystywane jest do następujących celów: 

 wytwarzanie ciepła (w postaci gorącej wody lub pary); 

 bezpośrednie przygotowywanie ciepłej wody użytkowej; 

 przygotowywanie posiłków w gospodarstwach domowych i obiektach zbiorowego 

żywienia; 

 cele bezpośrednio technologiczne. 

Sprawność wykorzystania gazu uzależniona jest od cech samych urządzeń oraz od spo-

sobu ich eksploatacji. W przypadku wytwarzania ciepła w kotłach gazowych efekty można 

uzyskać poprzez wymianę urządzeń. Wzrost sprawności dla nowych urządzeń wynika 

m.in. z uwzględnienia następujących rozwiązań technicznych: 

 lepsze rozwiązanie układu palnikowego oraz układu powierzchni ogrzewalnych ko-

tła pozwalające na zwiększenie nominalnej sprawności kotła, a co za tym idzie 

sprawności średnio-eksploatacyjnej; 

 stosowanie zapalaczy iskrowych (małych kotłów gazowych stosowanych jako indy-

widualne źródła ciepła) –przy mniejszych obciążeniach cieplnych kotła; 

 lepszy dobór wielkości kotła – unikanie przewymiarowania; 

 stosowanie kotłów kondensacyjnych pozwalających na odzyskanie ze spalin ciepła 

parowania pary wodnej zawartej w spalinach (ich stosowanie wymaga niskotemp. 

układu odbioru ciepła oraz układu do neutralizacji i odprowadzenia kondensatu). 

W przypadku przygotowywania c.w.u. w podgrzewaczach przepływowych największe moż-
liwości oszczędności należy wiązać z lepszym rozwiązaniem układu palnikowego i układu 

powierzchni ogrzewalnych podgrzewacza oraz ze stosowaniem zapalaczy iskrowych. 

Udział gazu zużywanego na przygotowywanie posiłków w gospodarstwach domowych 

i obiektach zbiorowego żywienia jest stosunkowo wysoki (duża ilość mieszkań, gdzie 

kuchnia gazowa jest jedynym odbiornikiem gazu). Określenie możliwych oszczędności 

związanych z poprawą sprawności tych urządzeń jest trudne, jednak jego efekt będzie 

i tak dużo mniejszy niż skutki zmniejszania zapotrzebowania gazu ze względu na zmianę 

technologii przygotowania posiłków. 

Zmiany zapotrzebowania gazu na cele bezpośrednio technologiczne, spowodowane pod-

wyższeniem sprawności wytwarzania, wymagają indywidualnych ocen dla każdego z od-

biorców, będą jednak mniejsze od zmian związanych z wahaniami produkcji. 

Najważniejsze kierunki zmian zapotrzebowania gazu będą polegały na kontynuacji: 

 działań racjonalizujących zużycie gazu na cele ogrzewania u istniejących odbiorców; 

 przechodzenia odbiorców korzystających z innych rodzajów ogrzewania na ogrze-

wanie gazowe; 

 odchodzenia od wykorzystania gazu tylko do celów przygotowania posiłków; 

 przyłączania odbiorców nowo wybudowanych. 
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9.4 Racjonalizacja – kierunki działań gminy 

Podstawowym zadaniem samorządu lokalnego w procesie stymulowania działań racjona-

lizacyjnych jest pełnienie funkcji centrum informacyjnego oraz bezpośredniego wykonawcy 

i koordynatora działań racjonalizacyjnych, szczególnie tych, które związane są z obiektami 

bezpośrednio podlegającymi miastu (szkoły, domy kultury, budynki komunalne itp.). 

Funkcja centrum informacyjnego winna przejawiać się poprzez: 

 uświadamianie konsumentom energii korzyści płynących z jej racjonalnego użytko-

wania; 

 promowanie opłacalnych ekonomicznie i ekologicznie rozwiązań w dziedzinie zao-

patrzenia w ciepło; 

 uświadamianie możliwości związanych z dostępnym dla mieszkańców gminy prefe-

rencyjnym finansowaniem niektórych przedsięwzięć racjonalizacyjnych. 

Dla przyspieszenia przemian w zakresie przechodzenia na nośniki energii bardziej przy-

jazne dla środowiska oraz prowadzenia działań zmniejszających energochłonność po-

trzebne są dodatkowe zachęty organizacyjno-ekonomiczne ze strony gminy, takie jak np.: 

 formułowanie i realizacja programów edukacyjnych dla odbiorców energii, popula-

ryzujących i uświadamiających możliwe kierunki działań i ich finansowanie; 

 propagowanie rozwiązań z wykorzystaniem energetyki odnawialnej jako najbardziej 

korzystnych z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego; 

 stworzenie możliwości finansowania ocieplania budynków. Pewne możliwości stwa-

rza polityka państwa w postaci ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomoderni-

zacyjnych, która umożliwia zaciąganie kredytów na korzystnych warunkach na ter-

momodernizację i otrzymanie 20% premii wykorzystanej kwoty kredytu (nie więcej 

niż 16% kosztów); 

 stosowanie przez określony czas dopłat dla odbiorców budujących w swoich do-

mach wysokiej jakości kotły na paliwo stałe, ciekłe, gazowe lub biomasę, gwarantu-

jąc obniżenie wskaźników emisji. 

Większość możliwych działań związanych z racjonalizowaniem użytkowania energii na 

terenie gminy (np. termomodernizacja budynków) wymaga znacznych nakładów. W celu 

zmaksymalizowania udziału środków zewnętrznych w finansowaniu zadań z zakresu ra-

cjonalizacji układu zaopatrzenia w energię, przedsięwzięcia tego rodzaju mogą zostać uję-

te w dokumentach strategiczno-operacyjnych gminy, jak na przykład – Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej. 
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9.5 Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energe-
tycznej 

Działania wynikające z ustawy o efektywności energetycznej 

Sejm przyjął nową ustawę o efektywności energetycznej w dniu 20 maja 2016 r. (t. j. Dz. 

U. 2021, poz. 2166). Ustawa zawęża obowiązkowe stosowanie przez jednostkę sektora 

publicznego środków poprawy efektywności energetycznej z dwóch do jednego. Dokonuje 

również zmian w wykazie środków poprawy efektywności energetycznej wykreślając 

z niego sporządzenie audytu energetycznego, a wprowadzając wdrażanie systemu zarzą-

dzania środowiskowego, potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS. Zastosowa-

nie danego środka poprawy efektywności energetycznej będzie mogło się odbyć na pod-

stawie umowy o poprawę efektywności energetycznej, natomiast nakłady inwestycyjne 

przeznaczone na realizację przedsięwzięcia powinny być spłacane w zależności od po-

ziomu uzyskiwanych oszczędności energii. 

W celu poprawy charakterystyki energetycznej budynków stanowiących własność instytucji 

rządowych, ustawa nakłada na organy władzy publicznej obowiązek nabywania efektyw-

nych energetycznie produktów lub budynków lub zlecania wykonania usług albo wynaj-

mowania efektywnych energetycznie budynków lub ich części, albo, w użytkowanych bu-

dynkach należących do Skarbu Państwa poddawanych przebudowie zapewnienia wypeł-

nienia zaleceń, o których mowa w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków. 

Ustawa wprowadza następujące zmiany, m.in.: 

 zakres obowiązku dotyczącego realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efek-

tywności energetycznej lub uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa 

efektywności energetycznej określono, jako uzyskanie w każdym roku oszczędno-

ści energii finalnej w wysokości 1,5%; 

 dopuszczono możliwość realizacji obowiązku nałożonego na podmioty zobowiąza-

ne, w zakresie wyższym niż: 20% tego obowiązku za rok 2021 i 2022 oraz 10% te-

go obowiązku w roku 2023, 2024 i 2025 poprzez uiszczanie opłaty zastępczej; 

 określono stałą wielkość jednostkowej opłaty zastępczej: 1 000 zł za rok 2016 oraz 

1 500 zł za rok 2017 - za tonę oleju ekwiwalentnego. Wysokość opłaty za rok 2018 

i z każdym kolejnym rokiem zwiększa się o 5% w stosunku do wysokości jednost-

kowej opłaty zastępczej obowiązującej za rok poprzedni; 

 wskazano, iż świadectwa efektywności energetycznej nie będą wydawane za 

przedsięwzięcia, które zostały już zrealizowane; 

 zniesiono obowiązek przeprowadzania przetargu, w wyniku którego Prezes URE 

dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, 

za które można było uzyskać świadectwa. Wydawanie przez Prezesa URE świa-

dectw będzie się odbywać na wniosek podmiotu realizującego przedsięwzięcie. 
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Środki poprawy efektywności energetycznej budynków 

Największy potencjał w zakresie oszczędności energii wskazano w sektorze budynków. 

Szczegółowy opis środków służących poprawie efektywności energetycznej budynków, które 

prowadzą do redukcji rocznego zapotrzebowania na energię końcową na cele związane 

z ogrzewaniem i wentylacją, przygotowaniem c.w.u., chłodzeniem oraz oświetleniem, przed-

stawia załącznik do „Krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej”. 

Rekomendowane komponenty instalacji c.o., c.w.u. i wentylacji przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 9-5. Komponenty instalacji c.o., c.w.u. i wentylacji (bez klimatyzacji) w podziale na rodzaj za-
budowy według „Krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej” 

Rodzaj 
zabudowy 

Instalacja c.o. OZE Instalacja c.w.u. Wentylacja 

Budynki 
mieszkalne 

jednorodzinne 

Ogrzewanie wodne niskotemperaturowe: 
- grzejniki podłogowe lub podłogowo – 
konwekcyjne, 
- parametry instalacji: 55/45°C lub 
40/30°C, 
 - urządzenia regulacyjne grzejnikowe  
o dokładności regulacji 1K, 
-  źródło ciepła: kocioł kondensacyjny 
gazowy, pompa ciepła PC COP 6,0, kocioł 
niskotemperaturowy 

Kolektory  
słoneczne  
termiczne 

Zasilana przez 
zasobnik biwalent-
ny, instalacja bez 
cyrkulacji 

Mechaniczna,  
nawiewno-wywiewna  
z wysokosprawnym 
odzyskiem ciepła, 
regulowana obciąże-
niowo 

Budynki 
mieszkalne 

wielorodzinne 

Ogrzewanie wodne niskotemperaturowe: 
- grzejniki konwekcyjne lub podłogowo – 
konwekcyjne, 
- parametry instalacji: 55/45°C, 45/35°C 
lub 40/30°C, 
- urządzenia regulacyjne grzejnikowe  
o dokładności regulacji 1K, 
- źródło ciepła: kocioł kondensacyjny 
gazowy, węzeł cieplny, 
mini – CHP – kogeneracja (skojarzone 
wytwarzanie ciepła i energii elektrycz-
nej), pompa ciepła PCCOP 4,2, kocioł 
niskotemperaturowy 

Kolektory  
słoneczne  
termiczne w 
rozwiązaniach  
z zasobnikiem 

Zasilana przez 
zasobnik biwalent-
ny, instalacja z 
cyrkulacją lub 
instalacja c.w.u. 
zasilana  
z ministacji miesz-
kaniowych (insta-
lacje mieszkaniowe 
bez cyrkulacji) 

Mechaniczna, 
nawiewno-wywiewna 
z wysokosprawnym 
odzyskiem ciepła min. 
75%, regulowana ob-
ciążeniowo 

Budynki 
użyteczności 

publicznej 

Ogrzewanie wodne niskotemperaturowe: 
- grzejniki konwekcyjne lub ogrzewanie 
płaszczyznowe, 
- parametry instalacji: 55/45°C, 45/40°C 
lub 40/30°C, 
- urządzenia regulacyjne grzejnikowe  
o dokładności regulacji 1K, 
- źródło ciepła: kocioł kondensacyjny 
gazowy, węzeł cieplny, pompa ciepła 
PCCOP 4,5, kocioł niskotemperaturowy 

Kolektory  
słoneczne  
termiczne  
z zasobnikiem 

Zasilana przez 
zasobnik biwalent-
ny lub zasobnik 
pośredni, instalacja 
z cyrkulacją lub 
instalacja c.w.u. 
zasilana z minista-
cji lub bezpośred-
nio (instalacje bez 
cyrkulacji) 

Mechaniczna, 
nawiewno-wywiewna  
z wysokosprawnym 
odzyskiem ciepła min. 
70% lub wentylacja 
zdecentralizowana  
z odzyskiem ciepła 
o przepływie powietrza 
zmiennym według 
potrzeb 

Źródło: załącznik do „Krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej” 

 

W zakresie stosowania instalacji klimatyzacji ww. plan rekomenduje następujące metody 

chłodzenia tj.: chłodzenie nocne, wykorzystanie energii gruntu, free cooling, chłodzenie 

pasywne, układy z bezpośrednim odparowaniem oparte o indywidualne klimatyzatory.  

Natomiast dla obniżenia zużycia energii dla potrzeb oświetlenia pomieszczeń ww. plan 

wskazuje na konieczność zastosowania systemów: regulacji (czujniki obecności i jasności) 

i „oświetlenia dynamicznego” (diody LED), który stymuluje aktywność człowieka przez mo-

delowanie poziomu natężenia oświetlenia i temperatury barwowej światła w ciągu dnia. 
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9.6 Propozycja działań organizacyjnych w zakresie zarządzania i ra-
cjonalizacji zużycia energii 

Energetyk gminny 

Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne do zadań samorządu terytorialnego należy plano-

wanie i organizacja zaopatrzenia w nośniki energii. W tym celu słuszne powołanie jest wy-

specjalizowanego pracownika ds. energetyki tzw. Energetyka Gminnego, który w oparciu o 

fachowo przygotowane planowanie energetyczne prowadzi działania mające na celu po-

prawę racjonalizacji i efektywności użytkowania energii. 

Do głównych zadań energetyka gminnego należy: 

1. Planowanie i zarządzanie gospodarką energetyczną: 

 ogólny nadzór na realizacją polityki energetycznej na obszarze gminy; 

 monitorowanie danych dla oceny realizacji Założeń do planu; 

 opiniowanie rozwiązań przyjętych do miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; 

 uzgadnianie rozwiązań wnioskowanych przez odbiorców lub określonych w trybie 

ustalania warunków zabudowy lub pozwoleń na budowę, w zakresie gospodarki 

energetycznej dla nowych inwestycji lub zmiany użytkowania obiektów; 

 opiniowanie - uzgadnianie z odbiorcami energii wyboru nośnika do celów grzew-

czych dla nowych inwestycji lub obiektów modernizowanych, których projektowana 

moc cieplna jest większa od 50 kW. 

2. Zarządzanie energią w gminnych obiektach użyteczności publicznej: 

 gromadzenie oraz aktualizowanie danych o gminnych obiektach komunalnych uży-

teczności publicznej; 

 monitorowanie zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej po-

przez comiesięczne zbieranie i analizowanie danych; 

 wizytowanie obiektów komunalnych w celu oceny stanu technicznego instalacji oraz 

w celu oceny ich bieżącej eksploatacji; 

 wykonywanie analiz i raportów z monitoringu obiektów oraz opracowywanie zaleceń 

dla zarządców, w zakresie użytkowania energii lub jej nośników; 

 monitorowanie temperatur wewnętrznych w budynkach użyteczności publicznych 

oraz temperatur zewnętrznych dla potrzeb benchmarkingu obiektów; 

 monitorowanie treści umów na dostawę energii lub jej nośników oraz opiniowanie 

projektów nowych umów; 

 opracowywanie harmonogramów wykonywania raportów i audytów energetycznych 

oraz udział w przygotowaniu i odbiorze założeń; 

 pozyskiwanie dokumentacji wykonanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych 

i innych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz uaktualnianie na ich podstawie informa-

cji o obiektach; 
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 analiza efektów energetycznych i ekologicznych, uzyskanych w wyniku działań in-

westycyjnych w zakresie oszczędności energii cieplnej; 

 prognozowanie efektów energetycznych i ekologicznych dla projektowanych działań 

termomodernizacyjnych; 

 prognozowanie zużycia energii i jej nośników w gminnych obiektach użyteczności 

publicznej; 

 prezentowanie wyników pracy zespołu w formie corocznego sprawozdania, zawie-

rającego opis istniejącego stanu energetycznego obiektów, zmian jakie nastąpiły 

w tym okresie wraz z opisem efektów uzyskanych w wyniku ich wprowadzenia, 

wskazanie niezbędnych zabiegów służących obniżeniu energochłonności obiektów 

i środków finansowych na ich realizację. 

3. Monitorowanie systemu oświetlenia ulicznego w celu poprawy jego efektywności i ra-

cjonalnego zużycia energii elektrycznej: 

 monitorowanie zużycia energii elektrycznej oraz kosztów ponoszonych na utrzyma-

nie sieci, oświetlenia ulic i miejsc publicznych; 

 prowadzenie elektronicznej ewidencji sieci oświetlenia ulic i miejsc publicznych; 

 planowanie rozwoju sieci oświetleniowej dla obszarów o niedostatecznym oświetle-

niu sieci dróg oraz nowych zorganizowanych obszarów rozwoju; 

 propagowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w dziedzinie 

oświetlenia ulic. 

4. Kształtowanie spójnej polityki energetycznej w gminie: 

 opiniowanie programów i planów przedsiębiorstw energetycznych; 

 współpraca z sąsiednimi gminami z zakresie polityki energetycznej, w tym opinio-

wanie Założeń i planów zaopatrzenia; 

 opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych gminnych jednostek w zakresie dotyczącym 

przyjętych rozwiązań zaopatrzenia w energię i jej nośniki. 

5. Propagowanie nowych rozwiązań w dziedzinie energetyki, w tym alternatywnych źró-

deł energii: 

 inicjowanie oraz wspieranie inicjatyw zmierzających do stosowania alternatywnych 

źródeł energii. 

 propagowanie idei oszczędzania energii; udział w programach edukacyjnych 

w dziedzinie racjonalnego korzystania z energii. 

 propagowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w dziedzinie 

oświetlenia ulic; 

 gromadzenie informacji w zakresie innowacji, nowych technologii w dziedzinie osz-

czędzania energii i środowiska oraz prowadzenie doradztwa w tym zakresie; 

 współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi racjonalne 

użytkowanie i zarządzanie energią. 
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Realizacja ww. zadań przez energetyka gminnego opierać się winna na bazie danych, za-

wierającej informacje na temat obecnego i przyszłego zapotrzebowania na nośniki energe-

tyczne przez wszystkie obiekty należące do gminy. Sporządzona baza powinna mieć cha-

rakter dynamicznie zmieniającego się i aktualizowanego zestawienia, które będzie pozwa-

lało na bieżącą kontrolę zużycia nośników energii przez poszczególne obiekty oraz pro-

gnozowanie wielkości zakupu energii w kolejnych latach. Taka wiedza pozwoli na porów-

nanie zużycia pomiędzy obiektami oraz na korygowanie ewentualnych odchyleń 

w zakresie mocy zamówionej i wielkości zużytej energii. To z kolei pozwoli na komplekso-

we zarządzanie energią w obiektach należących do gminy w zakresie zapotrzebowania na 

nośniki energetyczne oraz da możliwość stałej kontroli i optymalizacji wydatków, ponoszo-

nych przez gminę na regulowanie zobowiązań związanych z dostarczaniem mediów.  

Systemem zarządzania energią można objąć również oświetlenie uliczne. Należy określić 
i wybrać do realizacji działania, uporządkować stan własności oświetlenia ulicznego w celu 

przeprowadzenia docelowo jego pełnej modernizacji i włączenia do systemu grupowego 

zakupu energii.  

Stałe i właściwe działanie tego systemu związane jest również z koordynacją realizacji 

doraźnych działań modernizacyjnych, monitoringiem inwestycji w sektorze energetycznym, 

mającym na celu ograniczenie kosztów środowiskowych na terenie gminy oraz stałym 

monitoringiem i aktualizacją baz danych obiektów oraz monitoringiem inwestycji w sekto-

rze energetycznym po stronie przedsiębiorstw energetycznych. 

Energetyk gminny realizując swoje zadania powinien koordynować działania remontowe i 

modernizacyjne z wdrażaniem przedsięwzięć zmniejszających zużycie i koszty energii, 

wybierając takie obiekty, które charakteryzują się znacznymi kosztami energii oraz istot-

nym potencjałem dla opłacalnych przedsięwzięć energooszczędnych. 

Należy stwierdzić, że sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania energią w obiektach 

gminnych możliwe będzie jedynie w przypadku pełnej współpracy pomiędzy administrato-

rami obiektów oraz jednostkami i wydziałami Urzędu Miejskiego. 

Szczególnie ważną inicjatywą jest współpraca Energetyka Gminnego z odpowiednimi ko-

mórkami Urzędu w ramach następujących procedur: 

 przygotowania, opiniowania, uzgadniania dokumentów o znaczeniu strategicznym 

dla gminy, tj.: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i pali-

wa gazowe; Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu; Miej-

scowe plany zagospodarowania terenu; Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elek-

tryczną i paliwa gazowe itp.; 

 przygotowania, opiniowania przedsięwzięć inwestycyjnych, zarówno na etapie pro-

jektowania (studium wykonalności), jak i ich realizacji, w ramach wydawania takich 

decyzji jak: pozwolenie na budowę; warunki zabudowy i zagospodarowania terenu; 

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego itp. 

Zakres współpracy Energetyka Miejskiego na danym szczeblu realizacji zadań inwestycyj-

nych oraz prac planistyczno-projektowych przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 9-6. Zakres współpracy Energetyka Miejskiego w działaniach planistyczno-inwestycyjnych 
gminy 

Kategoria Rodzaj czynności 

Działania  
planistyczne 

Czynny udział w opracowywaniu i aktualizacji dokumentów dotyczących planowania ener-
getycznego na obszarze gminy tj.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe”; „Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe” (opcjonalnie) 

Współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie polityki energetycznej, w tym – opiniowanie 
założeń i planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

Wydawanie opinii do planów rozwojowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw energetycz-
nych, co do ich zgodności z zapisami ujętymi w „Założeniach do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” 

Udział w pracach nad tworzeniem i aktualizacją studium kierunków i zagospodarowania 
przestrzennego gminy 

Opiniowanie przed uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie możliwości zaopatrzenia w media energetyczne 

Udział w pracach nad tworzeniem dokumentacji związanej z planowaniem działań w  
zakresie ochrony powietrza, w tym – ograniczenia niskiej emisji 

Udział w budowaniu systemu wsparcia finansowego 

Udział w pracach nad tworzeniem wieloletnich planów inwestycyjnych – propozycje dzia-
łań energooszczędnych (np. termomodernizacje) 

Działania  
inwestycyjne 

Opiniowanie wniosków przed wydaniem decyzji budowlanych, tj.: WZiZT, pozwolenia na 
budowę, decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego, itp. 

Opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań związanych z budową lub modernizacją 
źródeł spalania energetycznego oraz wykorzystania OZE 

 

Rezultat działań prowadzonych przez Energetyka Gminnego powinien być mierzony jako 

uśredniony wskaźnik zmniejszenia zapotrzebowania na nośniki energii w danych typach 

obiektów (przedszkola, szkoły, pozostałe obiekty użyteczności publicznej). 

Pomiar rezultatów może być oparty o następujące wskaźniki: 

 ograniczenia średnioważonego zużycia energii elektrycznej do powierzchni obiektów, 

 ograniczenia sumarycznej mocy zamówionej (energii elektrycznej) do sumy wszyst-

kich obiektów, 

 ograniczenia średnioważonego zużycia ciepła do powierzchni obiektów, 

 ograniczenia sumarycznej mocy zamówionej (cieplnej) do sumy wszystkich obiektów. 

Przytoczone powyżej argumenty wskazują na konieczność rozwijania w gminie Wołów 

dedykowanych struktur organizacyjnych gminy, w celu kompleksowego zarządzania kwe-

stiami energetycznymi i związaną z tym poprawą jakości powietrza. 
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9.7 Założenia programu zarządzania zużyciem i zakupem energii w 
obiektach gminnych – ogólne zasady i metody budowy programu 

Optymalizacja dostaw nośników energii dla obiektów gminnych jest podstawowym narzę-

dziem mającym na celu redukcję kosztów eksploatacji tych podmiotów. Każdy obiekt pod-

legły jednostce samorządu terytorialnego indywidualnie zawiera umowy z dostawcami 

energii niejednokrotnie wybierając nieoptymalne warunki dostaw jej nośników. Błędne za-

rządzanie gospodarką energetyczną w obiektach jednostek samorządu terytorialnego 

prowadzić może do znacznego wzrostu kosztów, nieadekwatnego do zgłaszanego zapo-

trzebowania na energię. W związku z powyższym program optymalizacji kosztów nośni-

ków energii powinien być realizowany w trzech etapach: 

 ETAP I: „Wytypowanie obiektów objętych programem”, 

Etap I wyłonić powinien grupę obiektów objętych programem (przedszkola, szkoły, bu-

dynki Urzędu Miejskiego itp.); 

 ETAP II: „Określenie zasad gromadzenia informacji o obiektach użyteczności publicznej”, 

Etap II powinien pozwolić na dokonanie podziału obiektów na typy wg ich cech charak-

terystycznych. Obiekty mogą zostać podzielone wg kryterium celu jakie spełniają na 

obszarze gminy (np.: przedszkola, szkoły, pozostałe obiekty użyteczności publicznej). 

Przedstawiony wyżej podział obiektów gminnych wchodzących w skład powstałej na 

etapie realizacji programu bazy informacji pozwoli na przeprowadzanie różnego typu 

analiz, porównań oraz na budowę rankingów obiektów o zbliżonej specyfice prowa-

dzonej działalności. Po dokonaniu podziału obiektów na typy, należy opracować uni-

wersalny wzór kwestionariusza informacyjnego skierowanego do zarządców obiektów. 

Prawidłowo skonstruowany kwestionariusz powinien zostać podzielony na części: 

 informacyjną, która dostarczy danych o parametrach umowy na dostawę energii 

elektrycznej oraz danych technicznych i budowlanych o wytypowanych obiektach. 

Wypełniana na etapie budowy bazy; 

 monitorującą, która powinna stanowić źródło informacji o historycznym i bieżącym 

zużyciu energii oraz poniesionych kosztach. Powinna być przekazywana admini-

stratorowi w zdefiniowanych uprzednio przedziałach czasowych. 

 ETAP III: „Gromadzenie i weryfikacja informacji o wytypowanych obiektach”, 

W etapie III przekazać należy zarządcom obiektów gminnych opracowane kwestionariu-

sze w celu ich uzupełnienia. Weryfikacja prawidłowości otrzymanych danych powinna być 
przeprowadzona przez administratora przed uprzednim wprowadzeniem danych do bazy. 

Niezbędne będzie uzyskanie od zarządcy obiektów kopii umów z dostawcami nośników 

energii. Na tej podstawie możliwa jest budowa prawidłowej bazy zawierającej wszystkie 

niezbędne informacje o obiektach oraz o generowanych przez te obiekty kosztach nośni-

ków energii. Baza informacji o obiektach powinna umożliwiać tworzenie „Raportu o stanie 

wykorzystania nośników energii” zarówno dla pojedynczego obiektu, jak i dla grupy, cha-

rakteryzującego się możliwością wyboru okresu za jaki karta ma przedstawiać informacje. 
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Karta obiektu powinna zawierać następujące dane o: 

 nazwie obiektu wraz z podstawowymi danymi adresowymi, 

 okresie za jaki karta obiektu przedstawia dane, 

 wykorzystywanych nośnikach energii w obiekcie, 

 jednostkowej cenie danego nośnika energii w danej jednostce czasu, 

 rocznym zużyciu energii w obiekcie, 

 strukturze zużycia energii według przyjętych wcześniej kryteriów. 

Karta obiektu powinna umożliwiać generowanie wykresów kosztów oraz zużycia nośników 

energii w obiektach wraz z porównaniem z latami poprzednimi oraz z wartościami średnimi 

jednostkowych cen nośników energii w danym typie obiektów. W karcie obiektu powinno 

być również zestawienie wskaźników zapotrzebowania na energię oraz jej kosztów wg 

konkretnych parametrów (np.: powierzchni użytkowej, liczby użytkowników itp.). 

Przedstawiona przykładowa struktura bazy danych może być modyfikowana i uzupełniana 

(rozszerzana) o kolejne rekordy danych, porównania, zestawienia i inne. Prawidłowo 

skonstruowana baza danych powinna mieć charakter dynamicznie zmieniającego się i ak-

tualizowanego zestawienia, które będzie pozwalało na bieżącą kontrolę zużycia nośników 

energii przez poszczególne obiekty oraz prognozowanie wielkości zakupu energii w kolej-

nych latach. Baza danych pozwoli na porównanie zużycia pomiędzy obiektami oraz na 

korygowanie ewentualnych odchyleń w zakresie mocy zamówionej i wielkości zużytej 

energii. Aktualizowana baza danych pozwoli na kompleksowe zarządzanie energią 

w obiektach należących do gminy w zakresie zapotrzebowania na nośniki energetyczne 

oraz da możliwość stałej kontroli i optymalizacji wydatków ponoszonych przez gminę na 

regulowanie zobowiązań związanych z dostarczaniem mediów. 

Programem optymalizacji zużycia nośników energii można objąć również punkty oświetle-

nia ulicznego i tym samym włączyć je do systemu grupowego zakupu energii. Na podsta-

wie zinwentaryzowanych danych opracowane winny zostać przykładowe rankingi oparte 

o następujące wskaźniki: 

 zużycia energii elektrycznej przypadającej na wielkość mocy zamówionej, 

 zużycia energii elektrycznej przypadającej na powierzchnię obiektu, 

 zużycia ciepła przypadającego na wielkość mocy zamówionej, 

 zużycia ciepła przypadającego na powierzchnię obiektu, 

 zużycia paliwa gazowego przypadającego na wielkość mocy zamówionej, 

 zużycia paliwa gazowego przypadającego na powierzchnię obiektu. 

Na podstawie opracowanych rankingów możliwe jest zidentyfikowanie konkretnych obiek-

tów, co do których powinno zostać przeprowadzone postępowanie mające na celu weryfi-

kację zużycia nośników energii. 

Programem zarządzania zużyciem i zakupem energii w gminie Wołów powinny docelowo 

zostać objęte obiekty użyteczności publicznej zarówno gminne, jak i w porozumieniu z za-

rządcami inne należące np. do starostwa powiatowego. 
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9.8 Propozycja programu ograniczenia niskiej emisji 

W celu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Wołów, w ramach szeroko rozumia-

nych działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, proponuje się realizację programu mo-

dernizacji nisko sprawnych systemów grzewczych węglowych z przejściem na inne syste-

my proekologiczne – gazowe, olejowe, elektryczne, biomasowe i węglowe niskoemisyjne 

oraz uzupełnienie systemów grzewczych o kolektory solarne. 

Uzasadnienie celowości podjęcia realizacji takiego programu stanowi fakt, iż powiat wo-

łowski w tym Gmina Wołów (kod obszaru PL0204) jak i cała strefa dolnośląska charakte-

ryzuje się wysokim poziomem B(a)P w powietrzu, występującym w okresie grzewczym. 

Głównym powodem takiego stanu jest oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym 

ogrzewaniem budynków. W związku z występującym przekroczeniem poziomu docelowe-

go B(a)P (jak i również dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na 

pozostałych obszarach województwa dolnośląskiego) został przyjęty uchwałą Sejmiku Wo-

jewództwa Dolnośląskiego nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. „Program ochrony powie-

trza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone po-

ziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoter-

minowych”. 

Celem programu jest intensywna modernizacja w gminie Wołów, należących do osób fi-

zycznych, prawnych lub wspólnot mieszkaniowych, tradycyjnych węglowych systemów 

grzewczych – pieców żeliwnych, pieców kaflowych lub kotłów węglowych nieautomatycz-

nych, charakteryzujących się bardzo dużą emisją pyłu. Należy dążyć do likwidacji ogrze-

wania indywidualnego wykorzystujące paliwo stałe, na rzecz ogrzewania bezemisyjnego 

(sieć ciepłownicza, energia elektryczna, pompa ciepła bądź inne źródła odnawialnej ener-

gii) lub niskoemisyjnego wykorzystującego kotły gazowe. Realizacje działań naprawczych 

zawartych w dokumencie przewidziana jest do 30 września 2026 r., tak aby termin był 

zgodny z zapisami w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. 

w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań długoterminowych (Dz. U. 

2019, poz. 1159). 

Bezpośredni efekt projektu może przełożyć się na redukcję emisji z instalacji grzewczych 

oraz unowocześnienie instalacji c.o., wpływając w ten sposób na ich komfort obsługi. Ob-

niżenie emisji z instalacji grzewczych skutkować będzie poprawą stanu powietrza, a doce-

lowo poprawą jakości życia lokalnej społeczności. Zmiana tradycyjnych węglowych syste-

mów grzewczych powoduje likwiduję potencjalnych możliwości nielegalnego spalania 

w paleniskach odpadów komunalnych. 

Za funkcjonowanie instalacji po ich oddaniu do użytkowania powinni odpowiadać instalato-

rzy w ramach gwarancji. Wskaźniki rezultatu powinny być określane sukcesywnie po za-

kończeniu każdego cząstkowego etapu poczynając od roku uruchomienia programu do 

roku jego zakończenia. Obowiązkiem gminy powinno być skontrolowanie wszystkich 

cząstkowych instalacji przez cały okres trwałości projektu.  

  



 

Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wołów 

125 

10. Ocena potencjału wytwarzania energii elektrycznej w wyso-
kosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie sys-
temów ciepłowniczych lub chłodniczych ba obszarze gminy 

System zarządzania rozwojem kraju 

Celem „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” przyjętej uchwałą nr 22/2021 Rady Mini-

strów z dnia 2 lutego 2021 r. jest „bezpieczeństwo energetyczne, przy zapewnieniu konku-

rencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora 

energii na środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycz-

nych”. 

Wskaźniki realizacji przyjętego celu PEP2040 zdefiniowane są jako: 

 nie więcej niż 56% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r., 

 co najmniej 23% OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r., 

 wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r., 

 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 30% do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.), 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 23% do 2030 r. (w stosunku do 2007 r.). 

Transformacja energetyczna zostanie oparta na trzech filarach: Sprawiedliwa transforma-

cja, Zeroemisyjny system energetyczny i Dobra jakość powietrza. 

PEP2040 zawiera 8 celów szczegółowych (CS) wraz z działaniami niezbędnymi do ich 

realizacji oraz projekty strategiczne (PS). Każdy z CS przyczynia się do realizacji trzech 

elementów celu polityki energetycznej państwa i służy transformacji energetycznej Polski. 

Cele i projekty strategiczne zawarte w PEP2040: 
Cele szczegółowe Projekty strategiczne 

CS 1 – Optymalne wykorzystanie własnych 
zasobów energetycznych 

PS 1   – Transformacja rejonów węglowych 

CS 2 – Rozbudowa infrastruktury wytwór-
czej i sieciowej energii elektrycznej 

PS 2A – Rynek mocy 
PS 2B – Wdrożenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych 

CS 3 – Dywersyfikacja dostaw gazu ziem-
nego i ropy naftowej oraz rozbu-
dowa infrastruktury sieciowej 

PS 3A – Budowa Baltic Pipe 
PS 3B – Budowa drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego 

CS 4 – Rozwój rynków energii 

PS 4A – Wdrażanie Planu działania (mającego służyć zwięk-
szeniu transgranicznych zdolności przesyłowych 
energii elektrycznej) 

PS 4B – Hub gazowy 
PS 4C – Rozwój elektromobilności 

CS 5 – Wdrożenie energetyki jądrowej PS 5   – Program polskiej energetyki jądrowej 

CS 6 – Rozwój odnawialnych źródeł energii PS 6   – Wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej 

CS 7 – Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji PS 7   – Rozwój ciepłownictwa systemowego 

CS 8 – Poprawa efektywności energetycznej PS 8   – Promowanie poprawy efektywności energetycznej 
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Ocena potencjału wytwarzania energii oraz efektywność energetyczna 

Jednym z ważniejszych celów obowiązujących zasad polityki energetycznej Unii Europej-

skiej jest maksymalizacja efektywności energetycznej wykorzystania energii. W aktualnie 

obowiązującej „Polityce energetycznej Polski do 2040 roku” kwestię efektywności energe-

tycznej potraktowano w sposób priorytetowy uznając, że postęp w tej dziedzinie będzie 

kluczowy dla realizacji wszystkich celów krajowej polityki energetycznej, w związku z czym 

zostaną podjęte wszystkie możliwe działania przyczyniające się do jej wzrostu. 

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

w sprawie efektywności energetycznej (…) stwierdza, iż najlepszym narzędziem dla reali-

zowania postawionych w UE celów poprawy efektywności energetycznej są efektywne 

systemy ciepłownicze (chłodnicze) i dlatego należy stworzyć warunki do ich rozwoju.  

Kryterium „efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego” zdefiniowane zostało 

w art. 2 pkt 41) ww. dyrektywy, transponowanej do prawa polskiego przez ustawę o efek-

tywności energetycznej, która z kolei w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe-

tyczne (Dz.U. 2021, poz. 716 ze zm.) wprowadziła w art. 7b ust. 4 definicję „efektywnego 

energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego” jako systemu, w którym do wy-

twarzania ciepła lub chłodu wykorzystuje się co najmniej w:  

1) 50% energię z odnawialnych źródeł energii lub  

2) 50% ciepło odpadowe, lub  

3) 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub  

4) 50% połączenie energii i ciepła, o których mowa w pkt 1-3.  

Najbardziej efektywną technologią wytwarzania ciepła jest kogeneracja, czyli produkcja 

ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym, w tzw. skojarzeniu. Efek-

tywność energetyczna systemu skojarzonego jest o 30% wyższa niż w przypadku oddziel-

nego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Oznacza to relatywnie mniejsze zużycie 

paliwa oraz ograniczenie emisji CO2 i innych szkodliwych związków chemicznych.  

Efektywne systemy ciepłownicze są narzędziem do przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji, 

dzięki m.in.: powszechności występowania systemów ciepłowniczych, stabilnemu i przewi-

dywalnemu popytowi na ciepło (podstawa dla pracy instalacji kogeneracyjnej), możliwości 

wykorzystania energii powstałej w wyniku spalania odpadów, ciepła odpadowego z obiektów 

przemysłowych lub możliwości efektywnego wykorzystania energii z OZE. 

Analizowany obszar charakteryzuje zabudowa rozproszona. Na chwilę obecną nie istnieje tu 

zdalaczynny system ciepłowniczy. Gmina zlokalizowana jest w takiej odległości od istnieją-

cego systemu ciepłowniczego, że nieopłacalna jest rozbudowa sieci dla jego obsługi. Roz-

wiązanie to wiązałoby się z wysokimi nakładami inwestycyjnymi. Dlatego nie jest spełniony 

warunek techniczny i ekonomiczny uzasadniający rozbudowę/budowę sieci ciepłowniczej. 

Należy zwrócić uwagę, że główny potencjał dla budowy źródeł wysokosprawnej kogenera-

cji stanowią obiekty o całorocznym zapotrzebowaniu na ciepło, tak więc ewentualna zabu-

dowa w rozpatrywanym terenie źródeł kogeneracyjnych lub efektywnych systemów cie-

płowniczych możliwa będzie w sytuacji zidentyfikowania takich odbiorców lub powstania 

obiektów o całorocznej charakterystyce odbioru ciepła. 
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11. Ocena warunków i możliwości wykorzystania istniejących 
lokalnych i odnawialnych źródeł energii oraz zasobów paliw 

11.1 Możliwości wykorzystania nadwyżek energii cieplnej ze źródeł 
przemysłowych 

Analiza lokalnych kotłowni przemysłowych w gminie wskazuje na to, że dysponują one 

rezerwami mocy cieplnej, które z reguły wiążą się z zagadnieniami niezawodności dosta-

wy ciepła (istnienie dodatkowych jednostek kotłowych na wypadek awarii). Zatem z czysto 

bilansowego punktu widzenia istniałyby możliwości wykorzystania nadwyżek mocy ciepl-

nej. Jednakże realizowanie działalności związanej z wytwarzaniem lub przesyłaniem i dys-

trybucją ciepła wymaga uzyskania koncesji (w przypadku gdy moc zamówiona przez od-

biorców przekracza 5 MW), która pociąga za sobą szereg konsekwencji wynikających 

z ustawy Prawo energetyczne (konieczność ponoszenia opłat koncesyjnych na rzecz 

URE, sprawozdawczość, opracowywanie taryf dla ciepła zgodnych z wymogami ustawy 

i rozporządzeń) oraz potrzeby zapewnienia odbiorcom warunków i pewności zasilania 

zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przyłączania podmiotów do sieci ciepłowniczej. 

W sytuacjach awaryjnych podmiot przemysłowy zainteresowany jest przede wszystkim 

zapewnieniem dostawy ciepła na własne potrzeby, gdyż koszty utracone w wyniku strat na 

głównej działalności przedsiębiorstwa przemysłowego z reguły będą niewspółmierne do 

korzyści ze sprzedaży ciepła. Ponadto, obecny system tworzenia taryf za ciepło nie daje 

możliwości osiągania zysków na kapitale własnym. W tej sytuacji, zakłady przemysłowe 

nie są zainteresowane rozpoczynaniem działalności w zakresie zaopatrzenia w ciepło od-

biorców zewnętrznych. 

11.2 Możliwości wykorzystania zasobów energii odpadowej 

Zasoby energii odpadowej istnieją we wszystkich tych procesach, w trakcie których po-

wstają produkty (główne lub odpadowe) o parametrach różniących się od parametrów oto-

czenia, w tym w szczególności o podwyższonej temperaturze. „Jakość” odpadowej energii 

cieplnej zależy od poziomu temperatury, na jakim jest ona dostępna i stąd lepszym parame-

trem termodynamicznym opisującym zasoby odpadowej energii cieplnej jest egzergia, jako 

praca, którą układ może wykonać w danym otoczeniu przechodząc do stanu równowagi. 

Do głównych źródeł odpadowej energii cieplnej należy zaliczyć: 

 procesy wysokotemperaturowe (np. w piecach grzewczych do obróbki plastycznej 

lub cieplnej metali, w piekarniach, w procesach chemicznych), gdzie dostępny po-

ziom temperaturowy jest wyższy od 100°C; 

 procesy średniotemperaturowe, gdzie dostępne jest ciepło odpadowe na poziomie 

od 50 do 100°C (np. procesy destylacji i rektyfikacji, przemysł spożywczy i inne); 

 zużyte powietrze wentylacyjne o temperaturze zbliżonej do 20°C; 

 ciepłe wody odpadowe i ścieki o temperaturze od 20 do 50°C. 
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Optymalnym rozwiązaniem jest bezpośrednie wykorzystanie ciepła odpadowego w procesie 

produkcyjnym (np. do podgrzewania materiałów wsadowych do procesu), gdyż występuje 

duża zgodność między podażą ciepła odpadowego, a jego zapotrzebowaniem do procesu. 

Ponadto istnieje zgodność dostępnego i wymaganego poziomu temperatury. Problemem 

jest możliwość technologicznej realizacji takiego procesu. Decyzje związane z takim sposo-

bem wykorzystania ciepła spoczywają na podmiocie prowadzącym działalność. 

Procesy wysoko- i średniotemperaturowe pozwalają wykorzystywać ciepło odpadowe na 

potrzeby ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody, przy czym odbiór ciepła na 

cele ogrzewania następuje w sezonie grzewczym i jest zmienny w zależności od temperatur 

zewnętrznych. Stąd w części roku energia ta nie będzie wykorzystywana, a dla pozostałego 

okresu należy przewidzieć uzupełniające źródło ciepła. Decyzja o takim sposobie wykorzy-

stania ciepła powinna być przedmiotem analizy dla określenia jego opłacalności. 

Ciepło odpadowe na poziomie temperatury 20÷30°C powstaje nie tylko w zakładach 

przemysłowych, ale również w gospodarstwach domowych (np. zużyta ciepła woda), mo-

gąc stanowić źródło ciepła dla odpowiednio dobranej pompy ciepła. Ponadto dodatkowym 

źródłem ciepła do ogrzewania mieszkań jest ciepło wytwarzane przez eksploatowane 

urządzenia techniczne, jak: pralki, lodówki, telewizory, sprzęt komputerowy i inne urzą-

dzenia powszechnie obecnie stosowane w gospodarstwie domowym. 

Wykorzystanie energii odpadowej zużytego powietrza wentylacyjnego: 

 dla nowoczesnych obiektów budowlanych straty ciepła przez przegrody uległy 

zmniejszeniu, natomiast potrzeby wentylacyjne pozostają bez zmian, udział strat 

ciepła na wentylację staje się coraz bardziej znaczący (dla tradycyjnego budownic-

twa straty wentylacji stanowią ok. 20÷25% potrzeb cieplnych, dla budynków o wy-

sokiej izolacyjności przegród budowlanych ponad 50%; dla obiektów wielkokubatu-

rowych wskaźnik ten jest jeszcze większy); 

 odzysk ciepła z wywiewanego powietrza wentylacyjnego na cele przygotowania 

powietrza dolotowego jest wykorzystaniem wewnątrzprocesowym; 

 w obiektach wyposażonych w instalacje klimatyzacyjne (np. w większych obiektach 

usługowych) układ taki pozwala na odzyskiwanie chłodu w okresie letnim, zmniej-

szając zapotrzebowanie energii do napędu klimatyzatorów. 

W związku z powyższym, proponuje się w gminie stosowanie układów rekuperacji ciepła 

w układach wentylacji wszystkich obiektów wielkokubaturowych, zwłaszcza wyposażonych 

w instalacje klimatyzacyjne (m.in. sale gimnastyczne, sportowe, baseny), których moderni-

zacji lub budowy podejmie się Miasto. Korzystne jest również promowanie tego rozwiąza-

nia w mniejszych obiektach, w tym także mieszkaniowych. 

Biorąc pod uwagę możliwości wykorzystania energii odpadowej, należy zauważyć, że 

podmioty gospodarcze, dla których działalność związana z zaopatrzeniem w ciepło stano-

wi działalność marginalną, nie są zainteresowane jej podejmowaniem – stąd też głównymi 

odbiorcami ciepła odpadowego będą podmioty je wytwarzające. 

Na terenie gminy Wołów nie przewiduje się znacznego wykorzystania ciepła odpadowego 

z procesów produkcyjnych. 
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11.3 Ocena możliwości wykorzystania odpadów komunalnych jako 
alternatywnego źródła energii dla gminy 

Na analizowanym obszarze Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów Sp. z o.o. jest 

właścicielem 3 komunalnych oczyszczalni ścieków: w Wołowie, Lubiążu oraz Bożeniu. 

Oczyszczalnia ścieków w Wołowie to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnie oparta  

o technologie osadu czynnego z pogłębionym usuwaniem biogenów. Ścieki komunalne  

z miasta Wołowa oraz okolicznych miejscowości m.in. Uskorz Mały, Uskorz Wielki, Łoso-

siowice, Stary Wołów i Warzęgowo do oczyszczalni doprowadzane są kolektorem kanali-

zacji ogólnospławnej. W latach 2005-2006 oczyszczalnia została poddana rozbudowie  

i modernizacji podczas, której m.in. zmodernizowano stacje dmuchaw i zbiornik retencyj-

ny. W oczyszczalni wdrożono system centralnego sterowania i monitorowania urządzeń 

technologicznych z wykorzystaniem sterownika głównego z wizualizacją danych na kom-

puterze PC. Przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 4 000 m3/dobę, a z uwzględnie-

niem pogody deszczowej 6 140 m3/dobę. W 2020 r. oczyszczalnia zużyła 788,5 MWh 

energii elektrycznej. 

Oczyszczalnia ścieków w Lubiążu również jest typem mechaniczno-biologicznej oczysz-

czalni opartej o technologię osadu czynnego, która przyjmuje ścieki bytowe dopływające 

głównie z terenu Libiąża Północnego i szpitala wojewódzkiego. Przepustowość oczysz-

czalni wynosi 500 m3/dobę. 

Oczyszczalnia ścieków w Bożeniu obsługuje byłe PGR-owskie osiedle składające się z 12 

budynków czterorodzinnych. Ścieki z osiedla dopływają grawitacyjnie do osadnika gnilne-

go, a dalej przepompowywane są do trzech stawów biologicznych połączonych szerego-

wo. Następnie ścieki odpływają do odbiornika czyli do rowu melioracyjnego Młynówka oraz 

dalej do rzeki Jezierzycy. 

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 

na lata 2016-2022 na terenie gminy Wołów funkcjonuje składowisko gminne Wołów nale-

żące do PGK Sp. z o.o. w Wołowie. Obszar gminy przyporządkowany jest do północno-

centralnego regionu gospodarki opadami komunalnymi. W 2014 r. w regionie tym zebrano 

ok. 280 tys. Mg odpadów zielonych i innych bioodpadów. Według prognoz długotermino-

wych zwiększy się masa selektywnie odbieranych opadów zielonych i innych bioodpadów, 

a także 4 frakcji: papieru, tworzywa sztucznego, szkła i metali. Najbliższa kompostowania 

zlokalizowana jest we Wrocławiu na Janowskiej, a instalacja MBP w Krynicznie. Brak jest 

przesłanek na temat budowy spalarni opadów. 

Według danych zawartych w Raporcie o stanie gminy Wołów 2020 na przedmiotowym 

obszarze zrejestrowanych jest 11 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. 
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11.4 Ocena możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w gminie jako alternatywnego źródła energii 

Uwarunkowania prawne 

Zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1503 ze zm.) odnawialne źródło energii jest to źródło obejmu-

jące energię: wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydroter-

malną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z bio-

masy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. 

Racjonalne wykorzystanie energii z OZE jest jednym z istotnych elementów zrównoważo-

nego rozwoju, który przynosi wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. OZE powinny sta-

nowić istotny udział w ogólnym bilansie energetycznym gmin, powiatów, czy województw. 

Przyczynią się one do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz poprawy 

zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. 

W ustawie o odnawialnych źródłach energii zawarto regulacje mające na celu wzrost 

udziału OZE w procesie wytwarzania energii finalnej. Najważniejszą zmianą jest nowy sys-

tem wsparcia wytwórców energii OZE. Dotychczas przedsiębiorcy korzystający w procesie 

wytwórczym z OZE byli uprawieni do otrzymania tzn. zielonych certyfikatów, które można 

było sprzedać na giełdzie. Obecnie ustawa przewiduje możliwość sprzedaży wytworzonej 

energii elektrycznej z OZE przez 15 lat po stałej cenie (z uwzględnieniem inflacji). Warun-

kiem uzyskania wsparcia jest wygranie przez wytwórcę aukcji na wyprodukowanie okre-

ślonej ilości energii elektrycznej z OZE w określonym czasie. Aukcje organizowane są 

przez URE i odbywają się za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA). Pre-

zes URE na mocy ustawy wyznacza sprzedawców energii elektrycznej (tzw. „sprzedawca 

zobowiązany”), których obowiązkiem jest zakup energii elektrycznej od wytwórców, którzy 

wygrali aukcję. Aukcje są przeprowadzane odrębnie dla różnych technologii oraz mocy 

instalacji (do 1 MW oraz powyżej 1 MW). Wytwórca energii elektrycznej z OZE, który chce 

wziąć udział w aukcji, musi złożyć ofertę za pośrednictwem platformy aukcyjnej, która musi 

zawierać informacje: nt. rodzaju i mocy instalacji, ilości produkowanej energii elektrycznej 

oraz cenę sprzedaży. Zwycięstwo przypada uczestnikom, którzy zaoferują najkorzystniej-

sze warunki sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej. 

Odrębne zasady dotyczą prosumentów czyli jednoczesnych producentów i konsumentów 

energii. Do niedawna prosumentem mogły być wyłącznie osoby nie prowadzące działalności 

gospodarczej, jednak po nowelizacji ustawy definicją objęto również małe i średnie przed-

siębiorstwa (pod warunkiem, że wytwarzanie energii elektrycznej z OZE nie stanowi przed-

miotu przeważającej działalności gospodarczej). Rozliczenie prosumentów odbywa się na 

podstawie ilości energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej wobec 

ilości energii pobranej z tej sieci, w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta 

wytwarzającego energię w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej: większej niż 10 

kW (w stosunku ilościowym 1÷0,7) lub nie większej niż 10 kW (w stosunku ilościowym 

1÷0,8). Dnia 1 kwietnia 2022 r. w życie wchodzą zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach 

energii (Dz. U. 2021, poz. 2376) wprowadzające pojęcia m.in.: 
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 prosument wirtualny energii odnawialnej - odbiorca końcowy, wytwarzający energię  

w instalacji OZE przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w innym 

miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy, 

 prosument zbiorowy energii odnawialnej - odbiorca końcowy wytwarzający energię 

elektryczną z odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne w mikroinstalacji lub 

małej instalacji, przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za 

pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, 

 reprezentant prosumentów – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 

niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną do reprezentacji 

prosumentów wirtualnych lub prosumentów zbiorowych. Reprezentant prosumentów 

ma za zadanie informować operatora systemu dystrybucyjnego o lokalizacji, rodzaju, 

mocy i terminie przyłączenia nowej mikroinstalacji OZE. 

Do tej pory prosument zwolniony był z uiszczenia opłat za usługę dystrybucji energii. Od 1 

kwietnia 2022 r. rozliczenie za wprowadzenie i pobranie energii elektrycznej z sieci dystry-

bucyjnej elektroenergetycznej dokonywane jest w okresie rozliczeniowym, określonym 

w umowie kompleksowej lub w umowie sprzedaży. Niezależnie od liczby stref czasowych 

w danej grupie taryfowej, w pierwszej kolejności rozliczana jest energia z najstarszą datą 

wprowadzenia do sieci. W przypadku gdy prosument energii odnawialnej nie odbierze ener-

gii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej w okresie 12 miesięcy od daty jej 

wprowadzenia do sieci, to nieodebraną energią dysponuje sprzedawca w celu pokrycia 

kosztów rozliczenia. 

W dniu 20 maja 2016 r. weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wia-

trowych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 724) regulująca zasady lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

Zapisy ustawy dotyczą minimalnej odległości pomiędzy elektrownią wiatrową a budynkiem 

mieszkalnym bądź budynkiem o funkcji mieszanej, która wynosi minimalnie „dziesięcio-

krotność wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego 

punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami”. 

Wyznaczona odległość dotyczyć ma również lokalizacji farm wiatrowych przy granicach 

m.in. parków narodowych, rezerwatów, parków krajobrazowych czy obszarów Natura 

2000. W przypadku istniejących wiatraków, nie spełniających nowego kryterium, wprowa-

dzony został zakaz rozbudowy elektrowni (dopuszczalne będą prace remontowe, nie-

zbędne do eksploatacji). Ustawa dopuszcza lokalizację elektrowni wiatrowych na podsta-

wie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W ustawie o OZE zawarto definicję klastra energii rozumianego jako podmiot powstały 

w wyniku porozumienia zawartego przez osoby fizyczne, firmy, jednostki naukowe, instytu-

ty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, którego celem jest wytwarzanie oraz 

równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji i obrotu energią. Obszar działania klastra nie 

może przekraczać granic jednego powiatu bądź pięciu gmin. Klaster energii ma być repre-

zentowany przez Koordynatora, którym może być jeden z członków klastra bądź utworzo-

na w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie lub fundacja. Koncepcja klastrów stwarza moż-
liwości lokalnego współdziałania samorządów oraz innych podmiotów w zakresie wytwa-

rzania i zaopatrzenia odbiorców w energię elektryczną oraz ciepło, a także możliwość ob-

niżenia kosztów dystrybucji i przesyłu energii ze względu na lokalny charakter działalności. 

Decentralizacja systemów zaopatrzenia w energię umożliwia niezawodność, ciągłość do-
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staw mediów energetycznych do odbiorców oraz poprawą bezpieczeństwa energetyczne-

go regionu. Utworzenie klastra daje możliwość współpracy przedsiębiorstw z jednostkami 

naukowymi i badawczymi, umożliwiając prowadzenie innowacyjnych rozwiązań w dziedzi-

nie zarządzania energią, tzn. wytwarzania, przesyłu, magazynowania oraz użytkowania 

energii. Dla samorządów korzystnym rozwiązaniem jest utworzenie w ramach klastra grup 

zakupowych w celu obniżenia kosztów dostawy mediów energetycznych. Idea klastrów 

stwarza możliwość poprawy bezpieczeństwa, efektywności wytwarzania, przesyłu oraz 

użytkowania energii. 

Analiza potencjału energetycznego energii odnawialnej na obszarze miasta 

Przyjęty przez Unię pakiet klimatyczno-energetyczny „3x20” stawia znaczne wymagania 

w stosunku do administracji rządowej krajów UE w zakresie uzyskania rozwiązań korzyst-

nych i możliwych do wdrożenia, szczególnie w dziedzinie pozyskania energii z OZE. 

Według przyjętego „Pakietu zimowego” Unia Europejska do roku 2030 zobowiązała się na 

pozyskanie co najmniej 27% energii z odnawialnych źródeł oraz uzyskanie co najmniej 

27% oszczędności energetycznej w sektorze efektywności w stosunku do roku 1990. 

Istotne jest wyznaczenie realnego potencjału OZE oraz wskazanie w jakiej skali dany re-

gion kraju będzie mógł realizować zakładane cele. Opłacalność uruchomienia instalacji do 

pozyskania energii z OZE w dużym stopniu zależy od przyszłego sposobu wykorzystania 

wyprodukowanej energii oraz od możliwości technicznych pozyskania i przetwarzania 

energii związanej z zastosowaną technologią, współczynnika sprawności urządzeń czy 

strat energii na przesyle. 

Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych rodzajów OZE. 

Biomasa 

Biomasa – ulegająca biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pocho-

dzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i zwią-

zanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury (…) (ustawa o odnawialnych 

źródłach energii – t.j. Dz. U. 2020, poz. 1503 ze zm.). 

Biomasa to paliwo wydajne, gdyż 2 Mg suchej masy są równoważne 1 Mg węgla kamien-

nego. Po spaleniu powstaje popiół, który nie wymaga utylizacji, ponieważ jest znakomitym 

nawozem. Jako źródło energii jest – przy racjonalnej gospodarce – odnawialna, gdyż ro-

śliny maja to do siebie, że odrastają (w przeciwieństwie do pokładów ropy).  

Do celów energetycznych najczęściej stosowane są następujące postacie biomasy: 

 drewno odpadowe w leśnictwie i przemyśle drzewnym oraz odpadowe opakowania 

drewniane; 

 rośliny energetyczne z upraw celowych (plantacje energetyczne) - wierzba wiciowa, 

ślazowiec pensylwański, topinambur oraz trawy wieloletnie - miskant olbrzymi; 

 zieleń miejska (np. zieleń osiedlowa, uliczna, parki, ogródki działkowe); 

 słoma zbóż, z roślin oleistych lub strączkowych oraz siano; 

 odpady organiczne - gnojownicę, osady ściekowe w przemyśle celulozowo–

papierniczym, makulaturę, odpady organiczne z przemysłu spożywczego, roszarni 

lnu, gorzelni, browarów; 
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 biopaliwa płynne do celów transportowych (np. oleje roślinne, biodiesel, bioetanol 

z gorzelni i agrorafinerii); 

 biogaz pozyskiwany z fermentacji roślin zielonych, przeróbki gnojowicy, osadów 

ściekowych i wysypisk komunalnych. 

Wykorzystanie biomasy jest opłacalne głównie na terenach wiejskich, gdzie nie jest wy-

magany transport paliwa na większe odległości (do 30 km) i magazynowanie w postaci 

rezerw, gdyż jest ona tam łatwo dostępna. 

Poniżej przedstawiono potencjalne możliwości pozyskania na obszarze gminy Wołów 

energii cieplnej z poszczególnych rodzajów biomasy. 

Tabela 11-1. Potencjalne zasoby energii z biomasy możliwe do pozyskania na terenie gminy 

Wyszczególnienie Słoma 
Zieleń miejska  

(urządzona) 
Plantacje  

energetyczne 

Powierzchnia, z której pozyskiwana 
może być biomasa [ha]  

600 
(ok. 10% powierzchni 

gruntów ornych) 

50 
(parki, zieleńce, zieleń 

uliczna i osiedlowa) 

100 
(nieużytki, tereny 
pod rekultywację) 

Wskaźnik uzysku biomasy [Mg/ha] 2 2 10 

Wartość opałowa biomasy [MJ/kg] 14 8 16 

Sprawność przetwarzania energii [%] 80 80 80 
Roczna produkcja energii cieplnej [TJ] 13,4 0,6 4,3 

Szczytowa moc cieplna [MW] * 2,3 0,1 0,7 

Źródło: opracowanie własne 
* roczny czas wykorzystania mocy szczytowej w czasie trwania sezonu grzewczego: 1600 h 

 

Jak wynika z szacunkowych obliczeń przedstawionych w powyższej tabeli, potencjał ener-

getyczny biomasy na terenie gminy Wołów jest niewielki. Największe potencjalne zasoby 

energii zawarte są w biomasie pochodzącej z upraw energetycznych. Obecnie brak jest 

informacji na temat istnienia takich upraw na terenie gminy. Biomasa, jako paliwo do celów 

grzewczych wykorzystywana jest głównie w budownictwie jednorodzinnym. 

Biogaz 

Biogaz zdefiniowany został jako gaz pozyskany z biomasy, z instalacji przeróbki odpadów 

zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów. 

Głównymi surowcami podlegającymi fermentacji beztlenowej są odchody zwierzęce, osa-

dy z oczyszczalni ścieków i odpady organiczne. Zarówno gospodarstwa hodowlane, jak 

i oczyszczalnie ścieków, produkują duże ilości wysoko zanieczyszczonych odpadów. Tra-

dycyjnie odpady używane są jako nawóz oraz składowane na wysypiskach. Obydwie me-

tody mogą powodować problemy ekologiczne związane z zanieczyszczeniem rzek i wód 

podziemnych, emisje odorów oraz inne problemy zagrożenia zdrowia. Jedną z ekologicz-

nie dopuszczalnych form utylizacji tych odpadów jest fermentacja beztlenowa. 

Na terenie gminy Wołów obecnie nie zidentyfikowano instalacji do spalania biogazu oraz 

obiektów wytwarzających biogaz rolniczy na potrzeby produkcji energii. 

  



 

Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wołów 

134 

Energia wiatru 

Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej wymaga spełnienia odpo-

wiednich warunków, z których najważniejsze to stałe występowanie wiatru o określonej 

prędkości. Elektrownie wiatrowe pracują przy wietrze wiejącym z prędkością od 5 do 

25 m/s, przy czym prędkość od 15 do 20 m/s uznawana jest za optymalną. Zbyt małe 

prędkości uniemożliwiają wytwarzanie energii elektrycznej o wystarczającej mocy, zbyt 

duże zaś – przekraczające 30 m/s – mogą doprowadzić do mechanicznych uszkodzeń 

elektrowni wiatrowej. Ważnym aspektem jest również wybór terenu, charakteryzującego 

się odpowiednią klasą szorstkości, rzeźbą powierzchni oraz wielkością zabudowy. Zakłada 

się, że na 1 MW zainstalowanej mocy należy przeznaczyć ok. 10 ha. 

Polska nie należy do krajów o szczególnie korzystnych warunkach wiatrowych. Około 60% 

powierzchni naszego kraju można zakwalifikować do obszarów o dobrych warunkach 

umożliwiających eksploatacje wiatru do produkcji energii odnawialnej. Pomiary prędkości 

wiatru wykonywane przez IMiGW pozwoliły na dokonanie podziału naszego kraju na strefy 

zróżnicowania pod względem wykorzystania energii wiatru. Oszacowanie zasobów ener-

getycznych wiatru dla województwa dolnośląskiego można opisać na podstawie mapy 

opracowanej dla całego terytorium kraju przez prof. Halinę Lorenc (rysunek poniżej). Za-

prezentowana mapa zawiera opis jakościowy, a nie ilościowy stref energetycznych wiatru. 

Wskazane tereny o wybitnie korzystnych warunkach wiatrowych są dalekie od najbardziej 

korzystnych warunków w Europie np. Dani, Szkocji i Norwegii. 

Gmina Wołów znajduje się w III strefie energetycznej, dla której średnia prędkość wiatru 

wynosi 3÷4 m/s. Energia wiatru na wysokości 10 m zawiera się w przedziale 

500÷750 kWh/m², natomiast na wysokości 30 m w przedziale 750÷1000 kWh/m². Gmina-

leży w strefie mało korzystnych warunków do instalowania siłowni wiatrowych.  

Przy opracowywaniu niniejszego dokumentu na omawianym terenie nie zlokalizowano 

obiektów wykorzystujących energię wiatrową. 

Rysunek 11-1. Strefy energetyczne wiatru na obszarze Polski 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy prof. H. Lorenc, badania za lata 1971-2000 
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Energetyka wodna 

Mała energetyka wodna –„MEW” obejmuje pozyskanie energii z cieków wodnych. Pod-

stawowymi parametrami dla doboru obiektu są spad w [m] i natężenie przepływu w [m3/s]. 

Precyzyjne określenie możliwości i skali wykorzystania cieków wodnych dla obiektów ma-

łej energetyki wodnej wymaga przeprowadzenia szczegółowych lokalnych badań, których 

charakter wykracza poza granice niniejszego opracowania. 

Obszar gminy Wołów leży w dorzeczu Odry, która jest główną przepływającą rzeką przez 

ten teren. Podczas wieloletnich badań uwidoczniły się spadki wielkości przepływu na rzece 

oraz intensywna erozja denna sięgająca kilku metrów. Pozostałe mniejsze rzeki przepły-

wające przez gminę to m. in. Jezierzyca, Juszka, Nieciecza i Nowy Rów (Kanał Dębnicki). 

Na przedmiotowym terenie nie zinwentaryzowano małych elektrowni wodnych, natomiast 

w pobliżu gminy Wołów znajduje się stopień wodny „Malczyce”, który stanowi element ka-

skady Odrzańskiej Drogi Wodnej. Stopień wodny składa się z jazu klapowego z przepław-

ką dla ryb, jazu stałego, śluzy jednokomorowej i elektrowni wodnej wyposażonej w trzy 

turbiny. Elektrownia wodna ma produkować rocznie ok. 50 GWh energii elektrycznej. 

Energia geotermalna 

Zasoby energii geotermalnej w Polsce związane są z wodami podziemnymi występującymi 

na różnych głębokościach. Wody podziemne po wydobyciu na powierzchnię ziemi mają 

temperatury od 40÷70°C. Z uwagi na stosunkowo niski poziom energetyczny płynów geo-

termalnych można je wykorzystywać: 

 w ciepłownictwie (do ogrzewania niskotemp., wentylacji, przygotowania c.w.u.), 

 do celów rolniczo-hodowlanych (do ogrzewania upraw pod osłonami oraz pomiesz-

czeń inwentarskich, suszenie płodów rolnych, przygotowanie ciepłej wody techno-

logicznej, hodowli ryb w wodzie o podwyższonej temperaturze); 

 w rekreacji (m.in. do podgrzewania wody w basenach); 

 przy wyższych temperaturach do produkcji energii elektrycznej. 

Energię geotermalną podzielić można na głęboką i płytką. Geotermia płytka to zasoby ener-

gii pochodzenia geotermicznego, zakumulowane w wodach znajdujących się na niewielkich 

głębokościach i niskich temperaturach (bezpośrednie ich wykorzystanie jest niemożliwe, 

jednak można je efektywnie eksploatować w sposób pośredni - przy użyciu pomp ciepła). 

Graniczną temperaturą jest poziom 20°C. Geotermia głęboka to energia zawarta w wodach 

znajdujących się na głębokościach 2-3 km i więcej, głównie w postaci naturalnych zbiorni-

ków o temperaturach powyżej 20°C. Wykorzystanie tej energii polega na wierceniu głębo-

kich otworów (kilkaset, kilu tysięcy metrów) w celu pozyskania wód podziemnych o tempe-

raturze 40-200°C. Wody te kieruje się do wymiennika ciepła, które wykorzystywane są do 

podgrzewania instalacji grzewczych w mieszkaniach lub wytwarzania prądu elektrycznego. 

Na terenie gminy Wołów nie udokumentowano złóż wód termalnych przydatnych gospo-

darczo z punktu widzenia energetycznego wykorzystania w ramach tzw. geotermii głębo-

kiej. Obszar Wołowa nie należy do obszarów perspektywicznych dla poszukiwania i ujmo-

wania wód termalnych wg szczegółowej analizy przeprowadzonej przez Państwowy Insty-

tut Geologiczny i Państwowy Instytut Badawczy.  
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Pompy ciepła 

Pompa ciepła jest urządzeniem pobierającym ciepło niskotemperaturowe lub odpadowe  

i transformuje je na wyższy poziom temperaturowy, spełniając rolę temperaturowego 

transformatora ciepła. Do dolnych źródeł ciepła zalicza się: grunt, wody podziemne i po-

wierzchniowe oraz powietrze, natomiast górne źródło stanowi instalacja grzewcza budyn-

ku. Pompy ciepła są korzystnym eksploatacyjnie rozwiązaniem w zakresie ogrzewania 

budynków, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz w klimatyzacji. Barierą ich zasto-

sowania są wysokie nakłady inwestycyjne. 

Wyróżnić można następujące systemy pracy instalacji grzewczej wykorzystującej pompę 

ciepła: 

 układ monowalentny – pompa ciepła jest jedynym generatorem ciepła, pokrywają-

cym w każdej sytuacji 100% zapotrzebowania; 

 układ monoenergetyczny – pracę pompy ciepła w okresach szczytowego zapotrze-

bowania wspomaga np. grzałka elektryczna, której włączenie następuje poprzez 

regulator w zależności od temperatury zewnętrznej i obciążenia; 

 system biwalentny – pompa ciepła pracuje jako jedyny generator ciepła aż do punktu 

dołączenia drugiego urządzenia grzewczego. Po przekroczeniu punktu dołączenia 

pompa pracuje wspólnie z drugim urządzeniem grzewczym (z kotłem gazowym). 

Zakłada się, że na terenie miasta wykorzystanie energii geotermalnej odbywać się będzie 

za pomocą instalacji płytkich z pompami ciepła i kolektorami gruntowymi poziomymi lub 

pionowymi. Obserwuje się coraz większe zainteresowanie wykorzystaniem pomp ciepła do 

ogrzewania budynków jednorodzinnych oraz wody. 

Według Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wołów na obszarze gminy pompy 

ciepła użytkowane są w 14 nieruchomościach. 

W gminie odbyło się spotkanie informacyjne realizowane przez NFOŚiGW, którego tema-

tem był nowy program dla osób fizycznych „Moje ciepło”. Program ma wspierać zakup 

oraz montaż pomp ciepła w nowo budowanych domach jednorodzinnych. Formą wsparcia 

udzielanego z programu ma być dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, które w 

zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła wynoszą: 

 maksymalnie 7 tys. zł w przypadku powietrznej pompy ciepła, 

 maksymalnie 21 tys. zł w przypadku gruntowej pompy ciepła. 

W programie będzie można zrefundować koszty kwalifikowane poniesione od 

01.01.2021 r. do 31.12.2026 r. Z dofinansowania będą mogły skorzystać także osoby, któ-

re zakupiły i zamontowały pompę ciepła przed wejściem programu. Łącznie dofinansowa-

nie ma objąć 57 tys. sztuk ekologicznych pomp ciepła. 

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie planowany jest montaż 
pomp ciepła w sześciu budynkach szkolnych. 
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Energia słoneczna 

Promieniowanie słoneczne, które dociera do Ziemi zbliżone jest widmowo do promienio-

wania ciała doskonale czarnego o temperaturze ok. 5700 K. Przed wejściem do atmosfery 

moc promieniowania jest równa 1367 W/m² dla powierzchni prostopadłej do promieniowa-

nia słonecznego. Część tej energii jest odbijana i pochłaniana przez atmosferę. Do po-

wierzchni Ziemi w słoneczny dzień dociera ok. 1000 W/m². Ilość energii słonecznej docie-

rającej jednak do danego miejsca zależy od szerokości geograficznej oraz od czynników 

pogodowych. Średnie roczne nasłonecznienie obszaru Polski wynosi ~1000 kWh/m2 na 

poziomą powierzchnię, co odpowiada wartości opałowej ok. 120 kg paliwa umownego.  

Obszar gminy Wołów cechuje się dobrymi warunkami pozyskania energii promieniowania 

słonecznego. Dla tego obszaru wartość napromieniowania całkowitego w ciągu roku 

przyjmuje się na poziomie 3 480 MJ/m2, w tym udział promieniowania rozproszonego wa-

ha się od 47% w miesiącach letnich do 70% w grudniu, dając średnią na poziomie 50%. 

W rejonie gminy średnie nasłonecznienie wynosi ok. 1 100 kWh/m2. Warunki te pozwalają 

na wykorzystanie słońca do pozyskiwania energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych 

(konwersja fotowoltaiczna) i ciepła z kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody 

użytkowej (konwersja fototermiczna). Zaletą wykorzystania tej energii jest brak szkodliwe-

go oddziaływania na środowisko, a wadą wysokie nakłady inwestycyjne związane z zain-

stalowaniem stosownych urządzeń. 

Na rysunku poniżej przedstawiono rozkład nasłonecznienia w Polsce, z którego wynika, że 

gmina Wołów leży w obszarze dużego nasłonecznienia. 

Rysunek 11-2. Nasłonecznienie w Polsce 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy Polskiej Agencji Zarządzania Energią 

 

W 2020 r. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów przystąpiło do Nadodrzańskiego 

Klastra Energii ,w ramach którego możliwe jest pozyskanie środków finansowych na insta-

lacje OZE i ograniczenie kosztów zakupu energii. PWK Wołów to pierwsze przedsiębior-

stwo z terenu gmin: Wołów, Brzeg Wolny i Prochowice, które wstąpiło do klastra.  
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Kolektory słoneczne 

Kolektory słoneczne wykorzystują za pomocą konwersji fototermicznej energię promienio-

wania słonecznego do bezpośredniej produkcji ciepła w sposób: 

 pasywny (bierny) - konwersja energii promieniowania słonecznego w ciepło zacho-

dzi w sposób naturalny w istniejących lub specjalnie zaprojektowanych elementach 

struktury budynków pełniących rolę absorberów; 

 aktywny (czynny) - do instalacji dostarcza się dodatkową energię z zewnątrz do  

napędu pompy lub wentylatora przetłaczających czynnik roboczy (wodę lub powie-

trze) przez kolektor słoneczny. Funkcjonowanie kolektora związane jest z podgrze-

waniem przepływającego przez absorber czynnika roboczego, który przenosi i od-

daje ciepło w części odbiorczej instalacji grzewczej. 

Kolektory słoneczne w polskich warunkach klimatycznych można stosować do: wspoma-

gania centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania wody 

w basenach, podgrzewania gruntów szklarniowych, a także suszenia płodów rolnych i ziół. 

Należy pamiętać o tym, że kolektor słoneczny sam nie zapewni 100% podgrzewu ciepłej 

wody użytkowej. W warunkach klimatycznych Polski kolektor może pokryć maksymalnie 

70÷80% energii na przygotowanie c.w.u. w ciągu roku. Niezbędne jest drugie źródło ener-

gii. Najlepszym rozwiązaniem jest połączenie kolektora poprzez zasobnik c.w.u. z kotłem 

gazowym lub pompą ciepła. 

Decydując się na zastosowanie kolektorów należy mieć na uwadze następujące zalecenia: 

 powinny być one zwrócone w kierunku południowym, 

 w ciągu dnia nie powinny być zacieniane przez budynki, obiekty i drzewa, 

 kąt nachylenia powinien wynosić 45°. 

Przy zakupie instalacji należy kierować się: gwarancją min. 5 lat na instalacje oraz 10 lat na 

rury szklane kolektora, odpornością na warunki atmosferyczne oraz wiarygodnością firm. 

W gminie Wołów kolektor słoneczny zainstalowany jest na budynku Przedsiębiorstwa 

Wodno-Kanalizacyjnego Wołów Sp. z o.o. przy ul. Powstańców Śląskich 11 – kolektor 

produkujący ok. 16 GJ energii przeznaczonej na cele c.w.u. Według Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Wołów kolektory słoneczne zainstalowane są na 60 innych nie-

ruchomościach na terenie gminy. 

Ogniwa fotowoltaiczne 

Systemy fotowoltaiczne przetwarzają energię promieniowania słonecznego bezpośrednio  

w energię elektryczną dzięki wykorzystaniu tzw. efektu fotowoltaicznego, polegającego na 

powstawaniu siły elektromotorycznej w materiałach o niejednorodnej strukturze podczas 

ich ekspozycji na promieniowanie. Ze względu na powszechną dostępność promieniowa-

nia słonecznego można je stosować w dowolnym miejscu, a najpoważniejszym ogranicze-

niem w rozwoju fotowoltaiki jest wysoka cena instalacji.  
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Typowy układ fotowoltaiczny działający niezależnie od sieci elektroenergetycznej składa 

się z modułów, paneli lub kolektorów fotowoltaicznych oraz kontrolera ładowania, akumu-

latora i falownika. Energia wytworzona w ogniwach magazynowana jest w akumulatorze, 

który dostarcza energię elektryczną do odbiornika energii w czasie gdy nie ma promienio-

wania słonecznego lub jest ono niewystarczające. Do racjonalnego wykorzystania akumu-

latorów służy kontroler ładowania, natomiast zadaniem falownika jest zamiana napięcia 

stałego na zmienne o stałej częstotliwości. Niektóre odbiorniki prądu można zasilać bez-

pośrednio z szyny napięcia stałego. 

Do najczęściej spotykanych zastosowań należy: 

 zasilanie budynków w obszarach poza zasięgiem sieci elektroenergetycznej, 

 zasilanie domków letniskowych, 

 wytwarzanie energii w przydomowych elektrowniach słonecznych do odsprzedaży, 

 zasilanie urządzeń komunalnych, telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych itp. 

Na terenie gminy Wołów ogniwa fotowoltaiczne o mocy 14,9 kW zinwentaryzowano w Ze-

spole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojen-

nych 10. Natomiast według informacji pozyskanych od TAURON Dystrybucja S.A. na tere-

nie gminy Wołów pracuje obecnie ok. 401 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 

4,4 MW. 

Montaż instalacji fotowoltaicznej planuje się: 

 na budynku Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Wołów Sp. z o.o. przy 

ul. Powstańców Śląskich 11 w 2022 r., 

 na budynku Zakładu Karnego w Wołowie – panele fotowoltaiczne o mocy 224 kW 

w 2023 r., 

 na sześciu budynkach szkolnych należących do Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Wołowie – instalacja o mocy 78,54 kW. 

System hybrydowy słoneczno-wiatrowy 

Scharakteryzowane powyżej technologie OZE wykorzystujące energię słoneczną i wiatru 

dają bardzo dobre wyniki przy ich jednoczesnym zastosowaniu w tzw. układach hybrydo-

wych. Prowadzone obserwacje meteorologiczne wskazują, że w porze największego nasi-

lenia wiatrów (okres jesienno-zimowy) promieniowanie słoneczne jest słabe, natomiast  

w porze wiosenno-letniej, kiedy natężenie promieniowania słonecznego jest najsilniejsze, 

spada średnia prędkość wiatru. Stąd połączenie ze sobą energii słonecznej i wiatrowej 

powinno dawać stały dopływ energii do odbiorcy w ciągu roku. Systemy hybrydowe mogą 

być montowane szczególnie tam, gdzie doprowadzenie energii jest nieopłacalne. Wiatro-

wo-słoneczna metoda pozyskiwania energii jest samowystarczalna, niezależna, jak rów-

nież eliminuje potrzebę budowania ziemnych lub napowietrznych łączy elektroenergetycz-

nych. Ma ona szczególnie zastosowanie w dziedzinie oświetlenia ulicznego. 

Na obszarze Wołowa nie zidentyfikowano układów hybrydowych. 
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Podsumowanie 

Wykorzystanie energii w sposób racjonalny, a w szczególności energii ze źródeł odnawial-

nych (OZE), jest jednym z istotnych składników zrównoważonego rozwoju, przynoszącym 

wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. Wzrost udziału OZE w bilansie paliwowo-

energetycznym miasta przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczę-

dzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska poprzez redukcję 

zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów. 

Na obszarze gminy występują odpowiednie warunki do rozwoju odnawialnych źródeł 

energii, jeśli chodzi o energię słoneczną i energię wiatrową. Gmina Wołów znajduje się 

w obszarze dobrego nasłonecznienia oraz w dość korzystnej strefie energetycznej wiatru. 

Z tego powodu instalacji wykorzystujących OZE nieustannie przybywa. Ze wszystkich do-

stępnych instalacji OZE, w mieście zarejestrowano najwięcej paneli fotowoltaicznych i ko-

lektorów słonecznych. W gminie nadal nie zidentyfikowano elektrowni wodnych lub obiek-

tów posiadających instalacje do spalania biogazu, bądź wykorzystujących energię wiatro-

wą. 

Gmina Wołów aktywnie wspiera mieszkańców w zakresie instalacji OZE. Na terenie gminy 

realizowane są spotkania informacyjne dla mieszkańców w trakcie, których omawiane są 

zagadnienia związane z efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii. 
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12. Zakres współpracy z sąsiednimi gminami 

Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. 

Dz.U. 2021, poz. 716 ze zm.), „Projekt założeń ...” powinien określać zakres współpracy 

z innymi gminami odnośnie sposobu pokrywania potrzeb energetycznych. 

Gmina Wołów graniczy z następującymi gminy województwa dolnośląskiego: 

 Brzeg Dolny – gmina miejsko-wiejska, powiat wołowski; 

 Malczyce – gmina wiejska, powiat średzki; 

 Oborniki Śląskie – gmina miejsko-wiejska, powiat trzebnicki; 

 Prochowice – gmina miejsko-wiejska, powiat legnicki; 

 Prusice – gmina miejsko-wiejska, powiat trzebnicki; 

 Ścinawa - gmina miejsko-wiejska, powiat lubiński; 

 Środa Śląska - gmina miejsko-wiejska, powiat średzki; 

 Wińsko - gmina wiejska, powiat wołowski. 

Rysunek 12-1 Gminy bezpośrednio sąsiadujące z gminą Wołów 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

W ramach prac związanych z opracowaniem aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wołów” dokonano analizy istnieją-

cych i przyszłych możliwych powiązań pomiędzy gminą Wołów a sąsiadującą z nią gminami. 

Określony na tej podstawie zakres obecnej i możliwej w przyszłości współpracy, został 

przedstawiony władzom gmin sąsiadujących w ramach wystosowanej korespondencji. Ko-

respondencja ws. współpracy międzygminnej, została umieszczona w złączniku do opra-

cowania. 
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12.2 Zakres współpracy – stan istniejący 

Współpraca między gminą Wołów a gminami sąsiadującymi w zakresie poszczególnych 

systemów energetycznych, realizowana jest głównie poprzez organizacje eksploatatorów 

tych systemów. W ramach istniejącej infrastruktury technicznej dotyczącej transportu po-

szczególnych nośników energii, istnieją sieciowe powiązania gminy Wołów z sąsiednimi 

gminami. Systemy istniejących powiązań przedstawiono w ramach przyjętego podziału na 

istniejące nośniki energetyczne. 

System ciepłowniczy 

Obecnie gmina Wołów w zakresie sposobu dostaw ciepła dla odbiorców zlokalizowanych 

na terenie gminy jest całkowicie niezależna od sąsiednich gmin. Niska gęstość energe-

tyczna zabudowy nie pozwala na ekonomicznie uzasadniony rozwój zdalaczynnego ukła-

du zaopatrzenia w ciepło, w związku z czym nie przewiduje się w najbliższej przyszłości 

działań w tym zakresie. 

Funkcjonują jedynie powiązania organizacyjne związane z ponadlokalną działalnością 

dystrybutorów poszczególnych nośników energii cieplnej, takich jak: węgiel, olej opałowy, 

gaz płynny itp. Działalność tych przedsiębiorstw jest niezależna od gminy.  

System elektroenergetyczny 

W ramach systemu elektroenergetycznego współpraca między gminami realizowana jest 

w całości poprzez przedsiębiorstwo dystrybucyjne TAURON Dystrybucja S.A. oraz po-

przez istniejące powiązania sieciowe i organizacyjne. 

Współpraca gminy w ramach systemu elektroenergetycznego realizowana jest również 
poprzez PKP Energetyka S.A. 

Wspólne zamówienia publiczne na zakup energii elektrycznej dają możliwość racjonaliza-

cji kosztów działalności samorządu terytorialnego w postaci wymiernych oszczędności 

finansowych, ze względu na niższą cenę energii elektrycznej. Potencjalne oszczędności 

przynieść może wzrastająca skala zamówienia oraz ograniczenie kosztów związanych 

z procesem przetargowym.  

Gmina Wołów w 2021 r. oraz w latach ubiegłych wraz z gminami: Wińsko, Prochowice 

i Środa Śląska brała udział w przetargu na zakup energii elektrycznej w ramach zamówie-

nia: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb odbiorców energii elektrycznej zrzeszonych 

w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielanych Gminie 

Miejskiej Lubin”. Przedmiotem zamówienia objęte zostały 223 podmioty zamawiające 

wchodzące w skład grupy zakupowej. Szacowany wolumen zużycia energii elektrycznej 

wynosi ok. 187,7 GWh. 

System gazowniczy 

Współpraca z gminą Wołów w zakresie systemu gazowniczego realizowana jest przez 

Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu oraz 

poprzez istniejące powiązania sieciowe. 

Na terenie gminy Malczyce obecnie nie występuje sieć gazowa. 
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12.3 Możliwe przyszłe kierunki współpracy 

System ciepłowniczy 

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania na obszarze gminy Wołów nie przewiduje się 

w najbliższym czasie zorganizowanego zaopatrzenia w ciepło. 

Kierunek ewentualnych wspólnych działań gmin związanych z zaopatrzeniem w ciepło 

możliwy jest z zakresie organizacji gazyfikacji sąsiadujących terenów. 

System elektroenergetyczny 

W przyszłości zakłada się, że ewentualna współpraca gminy Wołów z gminami sąsiednimi 

odnośnie pokrywania potrzeb elektroenergetycznych realizowana będzie głównie na 

szczeblu określonych powyżej, jak i ewentualnie powstałych w przyszłości przedsiębiorstw 

energetycznych – przy koordynacji ze strony władz gminnych. 

System gazowniczy 

W przyszłości zakłada się, że ewentualna współpraca gminy Wołów z gminami sąsiednimi 

odnośnie pokrywania potrzeb gazowniczych realizowana będzie głównie na szczeblu wy-

mienionego powyżej przedsiębiorstwa (i ewentualnych powstałych w przyszłości przedsię-

biorstw energetycznych) – przy koordynacji ze strony władz gminnych. Przejawem tej 

współpracy powinno być dążenie do dalszej gazyfikacji nie zaopatrzonych w gaz ziemny 

obszarów gminy Wołów i gmin sąsiadujących. 

Odnawialne źródła energii 

Możliwym kierunkiem współpracy pomiędzy gminami jest wykorzystanie biomasy w proce-

sach energetycznych. Istnieją możliwości wykorzystania odpadów z produkcji rolnej 

i przemysłu drzewnego, obszarów leśnych i terenów zieleni miejskiej. 

Na terenach ww. gmin istnieją obszary mogące stanowić potencjalne źródło biomasy. Na 

obszarze gminy Wińsko biomasa może zostać pozyskana z terenów leśnych, które zajmu-

je ponad 27% powierzchni gminy, czyli 6 826 ha oraz z gruntów rolnych, które zajmują 

ponad 60% powierzchni gminy, czyli 16 054 ha. Ponadto na terenie gminy Prochowice 

znajdują się plantacje wierzby energetycznej o powierzchni 9,15 ha będące własnością 

osób fizycznych. W pozostałym zakresie gminy nie posiadają informacji na temat dostęp-

nych zasobów biomasy możliwych do zagospodarowania przez odbiorców spoza swoich 

gmin. 

W chwili obecnej brak jest bezpośrednich powiązań do współpracy między gminą Wołów 

a gminami sąsiednimi w zakresie odnawialnych źródeł energii. Ewentualne działania zwią-

zane z wykorzystaniem energetycznym biomasy winny być przedmiotem dalszej wymiany 

informacji pomiędzy gminami. Posłuży ona skoordynowaniu działań w zakresie zoptymali-

zowania obszarów, z których biomasa będzie pozyskiwana dla konkretnego projektowa-

nego źródła energii. 
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Wspólne uzgodnienia 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw mediów energetycznych do gmin udział 

w pracach rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych powinni mieć pracownicy urzę-

dów miast i gmin. 

Współpraca międzygminna powinna również obejmować wymianę informacji i dokonywa-

nie wspólnych uzgodnień przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego czy Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gmin oraz two-

rzenie programów, których celem byłaby eliminacja „niskiej emisji”, np. poprzez likwidację 

niskosprawnych źródeł ciepła opalanych węglem, czy promocja OZE (kolektory słoneczne, 

ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.). Istotna jest również współpraca pomiędzy gmi-

nami i przedsiębiorstwami energetycznymi przy wyznaczaniu przebiegu tras inwestycji 

liniowych o zasięgu ponadgminnym, tj. np. gazociągów przesyłowych lub linii elektroener-

getycznych. 

Zagadnienia dotyczące projektów założeń gmin sąsiadujących 

Ustawa Prawo energetyczne określająca zasady kształtowania polityki energetycznej, za-

sady i warunki zaopatrzenia oraz użytkowania paliw i energii, nakłada na organy samorzą-

dowe obowiązek odpowiedniego planowania i następnie realizacji związanych z tym za-

gadnieniem zadań. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy do zadań własnych gminy w za-

kresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy m.in. planowanie 

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

gminy. Podstawowym w tym zakresie dokumentem są „Założenia do planu zaopatrzenia 

gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” opracowywane przez gminę zgodnie 

z art. 19 ust. 1. Zakres założeń określony jest w art. 19 ust. 3 ww. ustawy. 

Gminy posiadająca uchwalone założenia: 

 Gmina Wińsko posiada „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elek-

tryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wińsko” przyjęte uchwałą nr XXXIV/266.2021 

Rady Gminy Wińsko z dnia 24.02.2021 r.; 

 Gmina Oborniki Śląskie posiada „Projekt założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2030” 

przyjęty uchwałą w 2016 r.; 

 Gmina Prusice posiada „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło..” z 2007 r. 

Natomiast pozostałe gminy nie posiadają założeń. 

 

Ponadto gmina Wołów wraz z gminami Środa Śląska i Prusice współpracuje w projekcie 

pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicz-

nych na energooszczędne w Gminie Wołów. Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie 

Żmigród, Gminie Miasto Oława, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska, Gminie Prusice” 

zgodnie z Programem Operacyjnym RPO WD 2014-2020 Działanie 3.4 Wdrażanie strate-

gii niskoemisyjnych. 
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13. Wnioski końcowe 

Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Gminy Wołów” spełnia funkcję podstawowego dokumentu lokalnego planowania ener-

getycznego i zgodnie z art. 18 ustawy Prawo energetyczne (PE) stanowi założenia dla 

planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na 

obszarze gminy oraz podstawę planowania i organizacji działań mających na celu racjona-

lizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii w gminie. 

Gmina Wołów posiada „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Gminy Wołów”, przyjęte przez Radę Miejską w Wołowie uchwałą Nr 

XXXI/209/05 z dnia 17 lutego 2005 r.  

Opracowanie i przyjęcie niniejszej aktualizacji „Założeń...” uchwałą Rady Miejskiej stano-

wić będzie spełnienie wymagań stawianych w art. 19 ustawy Prawo energetyczne o opra-

cowywaniu „Projektu założeń…” na okres 15 lat, z aktualizacją co 3 lata. 

Niniejszy dokument spełnia wymagania tematyczne ustawy PE art. 19 i zawiera: 

 ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, ener-

gię elektryczną i paliwa gazowe, 

 propozycje przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej 

i paliw gazowych, 

 ocenę możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw 

i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instala-

cjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwa-

rzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji 

przemysłowych, 

 propozycje możliwych do zastosowania środków poprawy efektywności energe-

tycznej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności 

energetycznej, 

 analizę zakresu współpracy z innymi (sąsiadującymi) gminami. 

Aktualizacja „Założeń ...” po uchwaleniu będzie spełniać funkcję podstawy merytorycznej 

dla dalszych etapów planowania, w tym w szczególności dla: 

 „Planów rozwoju ...” przedsiębiorstw energetycznych działających i zamierzających 

działać na terenie gminy Wołów w zakresie nowych potrzeb energetycznych oraz 

racjonalizacji przesyłu i dystrybucji – zgodnie z art. 16 ustawy PE; 

 „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” - zgodnie z art. 

20 ustawy PE, w sytuacji braku realizacji zapisów „Założeń…” przez odpowiednie 

przedsiębiorstwa energetyczne; 

  „Planu gospodarki niskoemisyjnej” z uwagi na fakt, że zadania przyjęte w niniejszej 

aktualizacji założeń służą rozwojowi gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy; 

 planowania przestrzennego – w zakresie zabezpieczenia w nośniki energetyczne 

dla nowych obiektów i obszarów rozwoju oraz rezerwowania terenu na konieczne 

nowe urządzenia zaopatrzenia energetycznego. 
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1. Przeprowadzone prace związane z analizą stanu istniejącego systemów energetycz-
nych gminy Wołów dały generalny obraz potrzeb energetycznych odbiorców zlokalizo-
wanych na terenie gminy, który według stanu na koniec 2020 r. przedstawia się nastę-
pująco: 

 w zakresie potrzeb cieplnych: 

zapotrzebowanie mocy cieplnej – ogółem ok. 80,6  MW, w tym dla: budownictwa 

mieszkaniowego ok. 56,7 MW (70%), obiektów użyteczności publicznej ok. 

11,6 MW (14%) oraz usług komercyjnych i wytwórczości ok. 12,4 MW (16%); 

roczne zużycie energii cieplnej – ok.392 TJ, w tym dla: budownictwa mieszkanio-

wego ok. 292 TJ (74%), obiektów użyteczności publicznej 46 TJ (12%) oraz usług 

i wytwórczości ok. 54 TJ (14%). 

 w zakresie dostaw gazu ziemnego: 

roczne zużycie gazu ziemnego – ok. 3,2 mln m3 ogółem na terenie gminy, w tym 

99% w mieście.  

 w zakresie dostaw energii elektrycznej 

roczne zużycie energii elektrycznej – ok. 40,6 GWh ogółem na terenie gminy (w 

mieście ok. 56%), w tym zużycie energii elektrycznej przez odbiorców na niskim 

napięciu w gospodarstwach domowych wynosiło ok. 18,3 GWh. 

2. Przewidywany przyrost zapotrzebowania na nośniki energetyczne dla nowego budow-
nictwa do roku 2036, wg przeprowadzonych analiz, dla wariantu zrównoważonego 
oszacowano na poziomie: 

 potrzeby cieplne nowych odbiorców wyniosą ok. 6,9 MW, w tym dla nowego bu-

downictwa mieszkaniowego ok. 3,7 MW, przy czym przyrosty te w większości zo-

staną zrównoważone spadkiem zapotrzebowania na skutek prowadzenia wszelkich 

działań racjonalizacji użytkowania ciepła, w tym przedsięwzięć termomodernizacyj-

nych, jak również w wyniku likwidacji obiektów (odbiorców). 

 wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w skali gminy przewiduje się szczy-

towo u odbiorcy bez uwzględnienia współczynników jednoczesności na 4,3÷6,4 MW 

do roku 2026 i kolejne 8,1÷12,3 MW w latach 2027÷2036; szacunkowo przewiduje 

się, że wzrost zapotrzebowania z poziomu 110 kV (po uwzględnieniu przyjętych 

współczynników jednoczesności) maksymalnie będzie wynosił 0,6÷0,8 MW do roku 

2026 i kolejne 1,1÷1,4 MW w latach 2027÷2036. 

 przyrost godzinowego zapotrzebowania na gaz ziemny do 2026 r. może kształtować 
się na poziomie ok. 360 m3/h, a w latach 2027-2036 o kolejne 645 m3/h– przy 

uwzględnieniu potrzeb komunalnych i grzewczych całego przewidywanego nowego 

budownictwa, szczytowo, bez uwzględnienia współczynników jednoczesności odbio-

ru oraz bez uwzględnienia zapotrzebowania gazu na cele technologiczne ewentual-

nych nowych przedsiębiorstw i zapotrzebowania ewentualnych nowo powstałych ga-

zowych źródeł ciepła. 
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3. Możliwości pokrycia prognozowanego przyrostu zapotrzebowania 

Określone powyżej wielkości zapotrzebowania mogą zostać pokryte na bazie istniejących 

systemów zaopatrujących gminę Wołów w energię, przy założeniu ich sukcesywnej mo-

dernizacji i rozbudowy. Decyzje co do sposobu zaopatrzenia w ciepło winny być podejmo-

wane w sytuacji sprecyzowanego sposobu zainwestowania terenów. Poprzedzić je powin-

na analiza ekonomiczna aktualnych kosztów budowy i eksploatacji poszczególnych insta-

lacji, analiza kierunków rozwoju rynku nośników energii oraz sugestie ze strony przyszłych 

odbiorców. Przy wyborze sposobu zaopatrzenia obiektu w ciepło uwzględnić należy zapisy 

art. 7b.1. ustawy Prawo energetyczne, który preferuje podłączenie obiektów o zapotrze-

bowaniu mocy szczytowej ≥50 kW do systemów ciepłowniczych lub wyposażenie ww. 

obiektów w źródło OZE, źródło kogeneracyjne lub źródło ciepła odpadowego z instalacji 

przemysłowych. Propozycje możliwych scenariuszy zaopatrzenia obszarów rozwoju 

przedstawiono w rozdziale 7 niniejszego opracowania. 

Każdorazowo należy rozpatrzyć, tam gdzie jest to zasadne, wprowadzenie mikro- i małej 

kogeneracji i\lub rozwiązań wykorzystujących OZE ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

nowe obiekty użyteczności publicznej. 

Wg założeń Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. do pokrywanie potrzeb cieplnych 

w sposób indywidualny powinno wykorzystywać się źródła o możliwie najniższej emisyjno-

ści czyli pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, gaz ziemny i paliwa bezdymne. Zaleca się 

odejście od węgla – w miastach do 2030 r., a na terenach wiejskich do 2040 r. 

4. Wnioski z oceny stanu zaopatrzenia gminy w ciepło 

Aktualnie na terenie gminy Wołów potrzeby cieplne pokrywane są przez kotłownie lokalne 

oraz ogrzewania indywidualne tj. małe kotłownie w domkach jednorodzinnych, piece eta-

żowe i ceramiczne przy wykorzystaniu gazu ziemnego, oleju opałowego, paliw stałych czy 

innych nośników energii (w tym OZE i energii elektrycznej). W ramach przeprowadzonej 

ankietyzacji uzyskano informacje na temat 64 lokalnych źródeł ciepła, w tym 40 znajdują-

cych się na terenie miasta. Znaczący problem stanowi „niska emisja” z ogrzewań pieco-

wych i kotłowni indywidualnych opalanych węglem, z których korzysta 39% odbiorców cie-

pła na terenie gminy. W celu ograniczenia oddziaływania indywidualnych instalacji grzew-

czych na środowisko powinno dążyć się do zwiększenia gazyfikacji na terenie gminy oraz 

wsparcia w wykorzystaniu OZE np. pomp ciepła. 

System gazowniczy posiada rezerwy do pokrycia przyrostu zapotrzebowania przy założo-

nym rozwoju sieci dystrybucyjnych. Wskazana jest ewentualna dalsza modernizacja i/lub 

przebudowa źródeł i dostosowanie ich do zaostrzonych (od 1.01.2030 r.) wymagań śro-

dowiskowych dla średnich obiektów energetycznego spalania (tj. źródeł o mocy <50 MW –

wg nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska oraz nowych standardów emisyjnych 

wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1.03.2018 r.). Powyższe 

istotne jest nie tylko w aspekcie poprawy wskaźników związanych z efektywnością energe-

tyczną i ograniczaniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, ale również ze względu na 

otwarcie możliwości pozyskania unijnych środków pomocowych na inwestycje związane 

z likwidacją niskiej emisji w gminie. 
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Aktualna sytuacja polityczna – wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą, wpływa m.in. na bezpie-

czeństwo bieżących dostaw nośników energii, a także na ich cenę, która uległa ciągłym 

zmianom. Europa w dużym stopniu uzależniona jest od dostaw surowców rosyjskiego im-

portera, dlatego obecna sytuacja może zmotywować kontynent do przyspieszenia trans-

formacji energetycznej. 

5. Wnioski z oceny stanu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną 

Stan techniczny oraz realizowane przez TAURON Dystrybucja S.A. działania w zakresie 

sieci elektroenergetycznej WN, SN i nN oraz stacji WN/SN i SN/nN dają podstawę do 

stwierdzenia o bezpieczeństwie w zakresie zasilania istniejących i przewidywanych do 

realizacji nowych obiektów w perspektywie opracowania. Operator systemu dystrybucyj-

nego dysponuje rezerwami mocy układu dosyłowego energii elektrycznej w postaci linii 

110 kV i stacji WN/SN (110/20 kV GPZ R-151 Wołów) i SN/nN. W ostatnich latach prowa-

dzono działania inwestycyjne na sieciach mające na celu poprawę warunków i pewności 

zasilania oraz dostosowanie systemu do wzrastającego zapotrzebowania odbiorców.  

Operator jako przedsiębiorstwo o zakresie działania na obszarze wielu gmin realizuje 

współpracę pomiędzy gminami sąsiadującymi w zakresie zaopatrzenia w energię elek-

tryczną. Główne zadania stojące przed przedsiębiorstwem to zaopatrzenie nowych tere-

nów rozwojowych miasta oraz zapewnienie bezpieczeństwa zasilania wszystkich odbior-

ców poprzez m.in.: dalszą sukcesywną modernizację i rozbudowę infrastruktury na pozio-

mie SN i nN. 

6. Wnioski z oceny stanu zaopatrzenia gminy w gaz sieciowy 

System dosyłu gazu ziemnego do obszaru posiada rezerwy przepustowości, które są  

w stanie zaspokoić przyszłościowe zapotrzebowanie na gaz przewodowy przez odbiorców 

z terenu gminy. Stan techniczny elementów systemu gazowniczego oraz prowadzone 

działania w celu utrzymania ciągłości dostaw gazu w gminie Wołów pozwalają na stwier-

dzenie, że eksploatowana przez PSG sp. z o.o. infrastruktura gazownicza dysponuje 

znacznymi rezerwami przepustowości, pozwalającymi na zapewnienie stabilności dostaw 

gazu dla istniejących oraz zaspokojenia przyszłych potrzeb nowych odbiorców. 

Głównymi zadaniami stojącymi przed PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wro-

cławiu jest zaopatrzenie nowych odbiorców i terenów rozwojowych gminy, zapewnienie 

bezpieczeństwa dostaw gazu oraz bieżąca wymiana sieci stalowych na sieci wykonane 

z PE, z uwzględnieniem zastępowania sieci niskiego ciśnienia sieciami średniego ciśnienia. 

Na terenie gminy zaleca się dalszą gazyfikację, a najczęstszym impulsem do rozpoczęcia 

działań w celu rozbudowy sieci są zgłoszenia mieszkańców, inwestorów i władz lokalnych. 

7. Rozwój energetyki odnawianej 

W zakresie rozwoju energetyki odnawialnej na terenie gminy zaleca się: 

 pełnienie przez gminę funkcji propagatora i centrum edukacyjnego dla mieszkańców; 

 podjęcie działań zmierzających do wykorzystania odnawialnych źródeł w obiektach 

gminnych - każdorazowo modernizacja obiektu istniejącego winna uwzględniać po-

szukiwania planistyczne możliwości zastosowania rozwiązań energetyki odnawial-

nej. 

  



 

Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wołów 

149 

8. Strategiczne cele gminy Wołów w obszarze energetyki komunalnej 

Na podstawie analiz przeprowadzonych w niniejszym opracowaniu oraz biorąc pod uwagę 

Założenia polityki energetycznej państwa, zapisy gminnych i regionalnych dokumentów 

planistycznych i strategicznych – poniżej zaproponowano cele strategiczne polityki ener-

getycznej gminy w obszarze realizacji obowiązku organizowania i planowania: zaopatrze-

nia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz działań mających na celu racjonali-

zację zużycia energii i promocję rozwiązań służących poprawie efektywności energetycz-

nej na obszarze gminy Wołów. 

Cel nr 1 – Zapewnienie w perspektywie wieloletniej bezpieczeństwa dostaw energii i jej 

nośników dla odbiorców z terenu gminy z zachowaniem akceptowalnych parametrów eko-

logicznych i ekonomicznych. 

Cel nr 2 – Zabezpieczenie dostaw energii i jej nośników na potrzeby nowej, rozwijającej 

się zabudowy na terenie gminy Wołów. 

Cel nr 3 – Poprawa i stymulowanie poprawy efektywności energetycznej na wszystkich 

etapach procesu zaopatrzenia odbiorców z terenu gminy w energię. Racjonalizacja użyt-

kowania energii i jej nośników. 

Cel nr 4 – Rozwijanie racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w oparciu  

o lokalne zidentyfikowane możliwości. 

Cel nr 5 – Edukacja i promocja w zakresie szeroko rozumianej efektywności energetycz-

nej i rozwijania wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii. 

W ramach ww. celów wskazuje się na konieczność podjęcia lub kontynuacji przez Gminę, 

samodzielnie lub we współpracy np. z przedsiębiorstwami energetycznymi, realizacji na-

stępujących zadań – w nawiasach wskazano jednostki odpowiedzialne za realizację. 

Cel nr 1 – Zapewnienie w perspektywie wieloletniej bezpieczeństwa dostaw energii 
i jej nośników dla odbiorców z terenu gminy, z zachowaniem akceptowalnych para-
metrów ekologicznych i ekonomicznych 

Zadanie C1.1 – Zakup energii w układzie rynkowym dla odbiorców z terenu gminy (Gmi-

na). 

Zadanie C1.2– Ciągły monitoring stanu technicznego i rezerw układu zasilania oraz dys-

trybucji energii elektrycznej i gazu sieciowego na obszarze gminy, a także opracowanie 

procedur organizacyjnych »Gmina – Przedsiębiorstwo energetyczne« na wypadek awarii 

w poszczególnych systemach energetycznych (Gmina + PE). 

Zadanie C1.3 – Ciągły monitoring planów rozwoju przedsiębiorstw i ich realizacji, jak  

i również kosztów energii (Gmina). 

Zadanie C1.4 – Opracowanie, koordynacja i aktualizacja w miarę zaistniałych potrzeb pla-

nów i strategii gospodarki niskoemisyjnej w aspekcie energetyki gminy jako narzędzi dla 

realizacji i organizacji finansowania działań (Gmina + PE). 
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Cel nr 2 – Zabezpieczenie dostaw energii i jej nośników na potrzeby nowej, rozwija-
jącej się zabudowy na terenie gminy Wołów 

Zadanie C2.1 – Koordynacja operacyjna zaopatrzenia w nośniki energii nowych terenów 

rozwojowych i współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi (Gmina + PE). 

Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo energetyczne planowanie i organizacja zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy (w tym również dla no-

wego budownictwa) stanowi zadanie własne gminy, którego realizacji podjąć się mają, za 

przyzwoleniem gminy, odpowiednie przedsiębiorstwa energetyczne. Zadaniem Gminy 

w tym zakresie winno być gromadzenie informacji o najbliższych planowanych inwesty-

cjach i zgłaszanie ich corocznie do odpowiednich przedsiębiorstw energetycznych celem 

ujęcia w planach rozwoju. Do zadań winno należeć również ciągłe monitorowanie planów 

rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych działających na obszarze gminy i analiza ich 

zgodności z uchwalonymi „Założeniami...”, także w aspekcie akceptowalnych warunków 

ekonomicznych dostaw. 

Zadanie C2.2 – Koordynacja planowania przestrzennego gminy oraz procesów admini-

stracyjnych w celu zapewnienia realizacji zaopatrzenia w nośniki energii nowych jej użyt-

kowników na warunkach ustalonych w dokumentach planistycznych z uwzględnieniem 

minimalizacji oddziaływania tych procesów na środowisko (Gmina). 

Zadanie C2.3 – Stymulowanie działań inwestorów dla zastosowania rozwiązań opartych  

o wykorzystanie istniejącego systemu gazowniczego oraz ewentualnych lokalnych ukła-

dów kogeneracji z wykorzystaniem w miarę możliwości gazu ziemnego jako nośnika ener-

gii (Gmina + PE). 

Zadanie C2.4 – Zapewnienie oświetlenia ulicznego nowych tras komunikacyjnych i obsza-

rów z niedostatecznym oświetleniem; zarządzanie oświetleniem ulicznym – szczególnie 

majątkiem oświetleniowym podmiotów zewnętrznych w celu zwiększenia efektywności 

energetycznej oświetlenia (Gmina). 

Cel nr 3 – Poprawa i stymulowanie poprawy efektywności energetycznej na wszyst-
kich etapach procesu zaopatrzenia  odbiorców z terenu gminy w energię. Racjonali-
zacja użytkowania energii i jej nośników 

Zadanie C3.1 – Zarządzanie zużyciem i kosztami energii w jednostkach gminnych (Gmina). 

Racjonalizacja gospodarki energią w jednostkach gminnych wymaga, z uwagi na specyfi-

kę ich eksploatacji, ciągłych i wnikliwych obserwacji. Istotnym argumentem przemawiają-

cym za dalszym rozwijaniem systemu stałego monitoringu zużycia energii jest pozycja 

kosztów energii w budżecie Gminy oraz wymagania stawiane przez ustawę „o efektywności 

energetycznej”. 

Zadanie C3.2– Stymulowanie racjonalizacji i likwidacji przestarzałych i niskosprawnych 

ogrzewań węglowych – likwidacja „niskiej emisji” (Gmina + PE). 

Planując działania stosownie do polityki energetycznej państwa oraz w zgodzie ze stan-

dardami ochrony środowiska Gmina powinna kontynuować działania edukacyjne i stymu-

lacyjne dla przedsięwzięć mających na celu zmianę sposobu zasilania w ciepło – z nisko-

sprawnych, opartych o paliwo węglowe – na rozwiązania pro-ekologiczne, tj. podłączenia 

do systemu gazowniczego lub wymiana indywidualnych kotłowni węglowych na nowe wy-
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sokosprawne, niskoemisyjne oraz wykorzystanie OZE, poprzez realizację i monitorowanie 

działań – w tym działań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.  

Istotnym zadaniem jest kontynuacja działań związanych z dofinansowywaniem odbiorców 

indywidualnych. 

Zadanie C3.3 – Podniesienie efektywności systemów dystrybucji energii i jej nośników 

poprzez kontynuację modernizacji systemu w zakresie sieci dystrybucyjnych i zasilających 

(PE; zadaniem Gminy – koordynacja). 

Zadanie C3.4 – Podniesienie efektywności użytkowania ciepła poprzez ograniczanie zu-

życia energii użytecznej w ramach działań związanych z: termomodernizacją budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych i obiektów gminnych oraz wspieraniem działań termomo-

dernizacyjnych i modernizacji systemów grzewczych w zabudowie jednorodzinnej. 

Zadanie C3.5 – Sukcesywna dalsza modernizacja systemu oświetlenia ulicznego, szcze-

gólnie w zakresie punktów nie będących w gestii Gminy (PE + Gmina - stymulacja). 

Cel nr 4 – Rozwijanie racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w oparciu o lokalne zidentyfikowane możliwości 

Zadanie C4.1 – Planowanie i finansowanie budowy odnawialnych źródeł energii w obiek-

tach gminnych (Gmina). 

Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy ukierunkowany powinien być 
na wykorzystanie kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Za-

kłada się, że Gmina powinna stymulować rozwój OZE wśród odbiorców indywidualnych 

i we własnych zasobach. W zakresie obiektów gminnych każdorazowo decyzję o moderni-

zacji źródła ciepła w obiektach użyteczności publicznej należy poprzedzić analizą możli-
wości zastosowania w obiekcie odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej mikroko-

generacji. 

Zadanie C4.2 – Popularyzacja w budownictwie mieszkaniowym oraz w obiektach usług 

komercyjnych i przedsiębiorstwach racjonalnych rozwiązań OZE (dla budownictwa miesz-

kaniowego poprzez system zachęt finansowych dla mieszkańców) – (Gmina). 

Cel nr 5 – Edukacja i promocja w zakresie szeroko rozumianej efektywności energe-
tycznej i rozwijania wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii 

Zadanie C5.1 – Opracowanie planu działań odnośnie zastosowania środków poprawy 

efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności 

energetycznej dla jednostek sektora publicznego z terenu gminy (Gmina). 

Zadanie C5.2 – Opracowanie planu działań edukacyjnych w obszarze efektywności ener-

getycznej i odnawialnych źródeł energii oraz jego realizacja (Gmina). 

Zadanie C5.3 – Promocja działań gminnych w obszarze efektywności energetycznej i od-

nawialnych źródeł energii poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego prze-

kazu na temat zrealizowanych działań i ich efektów (Gmina).  
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Zaktualizowane Założenia, po ich uchwaleniu przez Radę Miejską w Wołowie, powinny 

stanowić podstawę do realizacji przez gminę lokalnej polityki energetycznej, której wiodą-

cym celem winien być zrównoważony rozwój gospodarki energetycznej Gminy Wołów,  

w oparciu o zasadę zapewnienia bieżącego i perspektywicznego bezpieczeństwa energe-

tycznego i spełnieniu parametru niskoemisyjności. 

Kolejną aktualizację dokumentu winno się przeprowadzić po upływie 3 lat od daty uchwa-

lenia niniejszej wersji dokumentu (zgodnie z wprowadzonymi zmianami w ustawie Prawo 

energetyczne). 
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14. System monitorowania realizacji aktualizacji „Założeń…” 

Rozpoczynając działania mające na celu ocenę osiągnięcia wytyczonych zadań w aktuali-

zacji „Założeń..”, należy systematycznie gromadzić informacje o efektach ich realizacji 

i skuteczności zastosowanych instrumentów. 

Podstawą prowadzenia monitoringu jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało i/lub nie 

zostało zrealizowane. Ważne jest również modyfikowanie dalszych poczynań (np. w kolej-

nych aktualizacjach) w taki sposób, aby osiągnąć zakładane cele w przyszłości. Kluczo-

wym elementem monitorowania jest wypracowanie takich technik zbierania informacji oraz 

wskaźników, które będą jak najbardziej wiarygodnie odzwierciedlały efektywność prowa-

dzonych działań.  

Dla miarodajnej oceny realizacji przyjętych założeń potrzebne będą konkretne dane ilo-

ściowe o charakterze statystycznym, które po przetworzeniu powinny zostać ujęte w serie 

wskaźników. Wykorzystując te wskaźniki można określić poziom wyjściowy oraz stopień 

realizacji celów. Wyniki zapisane w postaci wskaźników czy bezwzględnych informacji sta-

tystycznych mają także ważne znaczenie w procesie uzyskiwania poparcia społecznego 

dla prowadzonych zmian czy świadczenia usług. Dają one obraz sytuacji wyłącznie po-

przez interpretację ich w sposób łączny. Pojedynczy wskaźnik czy liczba może sprawiać 
mylne (zbyt optymistyczne lub pesymistyczne) wrażenie o stopniu zaawansowania wdra-

żania aktualizacji „Założeń do planu…”. Analiza wartości poszczególnych wskaźników po-

zwala ocenić na ile podejmowane działania zgodne są z zakładanymi celami. 

System monitoringu i oceny realizacji przyjętej aktualizacji założeń wymaga: 

 gromadzenia informacji - poprzez systematyczne zbieranie danych energetycznych, 

innych danych o aktywności poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych oraz 

systematyczne zbieranie danych liczbowych i informacji dotyczących realizacji po-

szczególnych zadań wynikających z projektu; 

 selekcjonowania informacji – poprzez uporządkowanie, przetworzenie i analizę da-

nych; 

 analizy zebranych danych – poprzez porównanie osiągniętych wyników z przyjętą 

aktualizacją założeń, określenie stopnia wykonania zapisów przyjętej aktualizacji 

założeń, identyfikację ewentualnych rozbieżności, przyczyn odchyleń, określenie 

działań korygujących polegających na modyfikowaniu dotychczasowych działań, 

ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia oraz w przypadku kolej-

nej aktualizacji projektu - przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących; 

 raportowania – poprzez przygotowanie raportów z realizacji zadań i osiągnięciu ce-

lów ujętych w aktualizacji „Założeń…” oraz ocenę realizacji tych zadań. 
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Jednym z narzędzi służących do oceny efektów realizacji projektu może być również po-

równanie osiąganych wyników z innymi gminami (benchmarking). Porównanie efektów 

działań z innymi gminami o podobnej wielkości i charakterze zabudowy może prowadzić 
do zidentyfikowania najlepszych wzorów do ewentualnego naśladowania.  

Kolejnym ważnym czynnikiem do monitorowania jest zakres rzeczowy i termin realizacji 

poszczególnych działań inwestycyjnych. Jednakże, na etapie planowania w aktualizacji 

„Założeń...” nie da się ich dokładnie przewidzieć, z powodu opracowywanych planów roz-

woju przedsiębiorstw energetycznych jedynie na okres trzyletni. Dlatego wszystkie więk-

sze przedsięwzięcia wynikające z projektu winny być monitorowane w zakresie ich 

umieszczania w kolejnych edycjach planów rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw 

energetycznych. Tu również prowadzenie spójnej i aktualizowanej na bieżąco bazy da-

nych może ułatwić monitoring realizacji ustaleń analizowanego dokumentu. 

Wg doświadczeń różnych systemów monitoringu dokumentów strategicznych najbardziej 

optymalnym rozwiązaniem jest, aby wszystkie wskaźniki stosowane przy monitoringu rea-

lizacji projektu były zestawiane rocznie, najlepiej w formie raportu energetycznego, spo-

rządzanego z ewentualnym wsparciem analiz ekspertów zewnętrznych. Częstotliwość 
przeglądów realizacji zadań zawartych w aktualizacji „Założeń…” zaproponowano na po-

ziomie corocznym. Po zakończeniu okresu na jaki sporządzone są założenia lub w sytuacji 

zaistnienia zewnętrznych uwarunkowań wskazujących na konieczność opracowania no-

wego dokumentu, powinien być dokonywany szczegółowy przegląd raportów i okresowych 

aktualizacji oraz wypracowana koncepcja zmian, uwzględniająca aktualną sytuację miasta 

oraz jego nowe potrzeby. Monitoring ten powinien być wykorzystany przy aktualizacjach 

założeń. 

Źródłem pozyskania danych i informacji dla wyznaczenia wskaźników monitoringowych są: 

 Urząd Miejski w Wołowie, 

 przedsiębiorstwa energetyczne, 

 GUS, 

 baza danych Urzędu Marszałkowskiego – w zakresie sprawozdań dotyczących za-

kresu korzystania ze środowiska przez podmioty gospodarcze, 

 URE. 

W przedstawionych poniżej tabelach wyszczególnione są zadania niezbędne do realizacji, 

dla osiągnięcia celów strategicznych wymaganych dla prawidłowego rozwoju energetycz-

nego Gminy Wołów, do których przyporządkowano wskaźniki pozwalające na ocenę pra-

widłowości wybranych kierunków działań i stopnia ich realizacji. Wskazane są wartości 

wskaźników dla stanu wyjściowego (za który przyjęto stan na rok 2020) - zalecana często-

tliwość oceny wielkości oraz oczekiwany trend zmiany wartości: 

▲- tendencja rosnąca,  

▼ - tendencja malejąca. 
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Wskaźniki realizacji celu– Zapewnienie w perspektywie wieloletniej bezpieczeństwa dostaw energii  
i jej nośników dla odbiorców z terenu gminy z zachowaniem akceptowalnych parametrów ekologicz-
nych i ekonomicznych 

Wskaźnik 
Jednost-

ka 
Źródło 

Wartości 
wskaźników Częstotli-

wość rapor-
towania 

Oczekiwa-
ny wynik 

▲ 
▼ 

Stan na  
2021 r. 

Opracowanie, koordynacja i aktualizacja w miarę zaistniałych potrzeb planów i strategii gospodarki 
niskoemisyjnej w aspekcie energetyki gminy jako narzędzi dla realizacji i organizacji finansowania 
działań 

  Gmina, PE  1x/rok  

Wskaźniki realizacji celu - Zabezpieczenie dostaw energii i jej nośników na potrzeby nowej, rozwija-
jącej się zabudowy na terenie Gminy Wołów 

Wskaźnik Jednostka Źródło 

Wartości 
wskaźników Częstotliwość ra-

portowania 

Oczekiwa-
ny wynik 

▲ 
▼ 

Stan na  
2021 r. 

Koordynacja operacyjna zaopatrzenia w nośniki energii nowych terenów rozwojowych i współpraca z 
przedsiębiorstwami energetycznymi 

S.G. – ilość przyłączonych od-
biorców w roku 

odbiorców/ 
rok 

PGNiG 371* 1x/rok ▲ 

S.E. - ilość przyłączonych od-
biorców w roku 

odbiorców/ 
rok 

TAURON 55* 1x/rok ▲ 

Uzgadnianie nowych mpzp 
z przedsiębiorstwami energe-
tycznymi 

ilość Gmina  1x/3 lata  

Sprawdzenie zgodności Planów 
rozwoju PE z PZ 

 Gmina, PE 
 

1x/3 lata 
 

Gazyfikacja miejscowości Lubiąż 

  Gmina, PE  1x/3 lata ▲ 

Koordynacja planowania przestrzennego gminy oraz procesów administracyjnych w celu zapewnie-
nia realizacji zaopatrzenia w nośniki energii nowych jej użytkowników na warunkach ustalonych w 
dokumentach planistycznych z uwzględnieniem minimalizacji oddziaływania tych procesów na śro-
dowisko  

  Gmina  1x/rok  
Zapewnienie oświetlenia ulicznego nowych tras komunikacyjnych i obszarów z niedostatecznym 
oświetleniem; zarządzenie oświetleniem ulicznym – szczególnie majątkiem oświetleniowym podmio-
tów zewnętrznych w celu zwiększenia efektywności energetycznej oświetlenia  
  Gmina, PE  1x/rok  

*dane za rok 2020 
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Wskaźniki realizacji celu - Poprawa i stymulowanie poprawy efektywności energetycznej na wszyst-
kich etapach procesu zaopatrzenia odbiorców z terenu gminy w energię. Racjonalizacja użytkowania 
energii i jej nośników 

Wskaźnik Jednostka Źródło 

Wartości 
wskaźników Częstotliwość 

raportowania 

Oczekiwany 
wynik 
▲ 
▼ 

Stan na 
2021 r. 

Zarządzanie zużyciem i kosztami energii w jednostkach gminnych  

Budowa programu zmniejszenia 
kosztów energii w jednostkach miej-
skich 

Gmina 
Wytypowane 
służby Gminy 

opisowo 1x/3 lata ▲ 

Etap I – wytypowanie obiektów Gmina 
Wytypowane 
służby Gminy 

opisowo 1x/3 lata ▲ 

Etap II – stworzenie bazy danych 
o wytypowanych obiektach 

Gmina 
Wytypowane 
służby Gminy 

opisowo 1x/3 lata ▲ 

Etap III – gromadzenie i weryfikacja 
informacji 

Gmina 
Wytypowane 
służby Gminy 

opisowo 1x/3 lata ▲ 

Stymulowanie racjonalizacji i likwidacji przestarzałych i niskosprawnych ogrzewań węglowych – 
likwidacja „niskiej emisji”  

Udział w programie „Czyste Powie-
trze 

 Gmina opisowo 1x/3 lata = 

Udział w projekcie „Poprawa stanu 
powietrza w OSI Doliny Baryczy…” 
– nabór wniosków na wymianę wy-
sokoemisyjnych źródeł ciepła 

liczba  
wniosków 

Gmina w trakcie 1x/3 lata ▲ 

Podniesienie efektywności systemów dystrybucji energii i jej nośników poprzez kontynuację moder-
nizacji systemu w zakresie sieci dystrybucyjnych i zasilających  

Rozbudowa gazociągu km PSG 1,56* 1x/3 lata ▲/= 

Budowa przyłączy gazowych szt. PSG 32* 1x/3 lata ▲/= 

Modernizacja infrastruktury tech-
nicznej m.in.: 
- wymiana linii napowietrznych SN 
na linię kablową; 
- przebudowa sieci SN i nN 

km/rok TAURON b.d. 1x/3 lata ▲/= 

Sukcesywna modernizacja systemu oświetlenia ulicznego 

Ilość opraw szt. Gmina/PE 2 811 1x/rok ▲ 
Udział w projekcie wymiany oświe-
tlenia na terenie Gminy Wołów, 
Gminy Twardogóra, Gminy Żmi-
gród… 

szt. Gmina/PE 
2 321  

(w trakcie) 
1x/rok ▲ 

*dane za rok 2020 

 
Wskaźniki realizacji celu - Rozwijanie racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii  
w oparciu o lokalne zidentyfikowane możliwości 

Wskaźnik Jednostka Źródło 

Wartości 
wskaźników Częstotliwość 

raportowania 

Oczekiwany 
wynik 
▲ 
▼ 

Stan na 
2021 r. 

Planowanie i finansowanie budowy odnawialnych źródeł energii w obiektach miejskich 

  Gmina  1x/rok  
Popularyzacja w budownictwie mieszkaniowym oraz w obiektach usług komercyjnych i przedsię-
biorstw racjonalnych rozwiązań OZE (dla budownictwa mieszkaniowego poprzez system zachęt fi-
nansowania dla mieszkańców) 

Dofinansowanie do mikroinsta-
lacji fotowoltaicznych w ramach 
programu „Czyste Powietrze” 

liczba  
instalacji 

Gmina b.d. 1x/rok ▲ 
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Wskaźniki realizacji celu– Edukacja i promocja w zakresie szeroko rozumianej efektywności energe-
tycznej i rozwijania wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii 

Zadanie 
Planowany termin  

opracowania 
Realizacja 

Opracowanie planu działań odnośnie zastosowania 
środków poprawy efektywności energetycznej dla jed-
nostek sektora publicznego z terenu Gminy 

ok. 12 miesięcy Gmina 

Opracowanie planu działań edukacyjnych w obszarze 
efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł 
energii oraz jego realizacja 

ok. 12 miesięcy Gmina 

Promocja działań miejskich w obszarze efektywności 
energetycznej i odnawialnych źródeł energii poprzez 
zamieszczenie informacji w środkach masowego prze-
kazu na temat zrealizowanych działań i ich efektów 

ok. 12 miesięcy Gmina 

 

 


