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CZĘŚĆ OGÓLNA OPRACOWANIA

1

1.1 Zakres opracowania
Zakres „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe Miasta Krasnystaw” jest zgodny z ustawą Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz.
1059, z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 457 i poz. 490).
Zakres „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe Miasta Krasnystaw” obejmuje m.in:


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



przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw
gazowych,



możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw
i energii, z uwzględnieniem wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,



zakres współpracy z innymi gminami.

Tematyka ta została ujęta w rozdziałach niniejszego opracowania.

1.2 Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest m.in.:


Umożliwienie podejmowania decyzji w celu zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego Miasta Krasnystaw

Termin - bezpieczeństwo energetyczne powinien ujmować z jednej strony analizę stanu
technicznego systemów energetycznych wraz z istniejącymi potrzebami, a z drugiej strony
analizę możliwości pokrycia przyszłych potrzeb energetycznych.
W niniejszym opracowaniu zawarto ocenę stanu technicznego poszczególnych systemów
energetycznych (system ciepłowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy), który określa
poziom bezpieczeństwa energetycznego Miasta Krasnystaw.
Sporządzony bilans potrzeb energetycznych oraz prognoza zapotrzebowania na nośniki
energii dają obraz sytuacji w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło,
energię elektryczną oraz paliwa gazowe.
Przedstawiony w opracowaniu obraz sytuacji obecnej oraz prognozowane przyszłe potrzeby
energetyczne stanowią podstawę podejmowania decyzji dotyczących zaopatrzenia w nośniki
energetyczne na terenie Miasta Krasnystaw.
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Obniżenie kosztów rozwoju społeczno-gospodarczego miasta poprzez wskazanie
optymalnych sposobów realizacji potrzeb energetycznych

Dla obniżenia kosztów rozwoju społeczno-gospodarczego miasta konieczne jest lokowanie
nowych inwestycji tam, gdzie występują rezerwy zasilania energetycznego.
Wykorzystanie rezerw zasilania do zaopatrzenia w nośniki energii nowych odbiorców
pozwoli na zminimalizowanie nakładów inwestycyjnych związanych z modernizacją lub
rozbudową poszczególnych systemów (ciepłowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy), co
pozwoli na ograniczenie ryzyka ponoszonego przez podmioty energetyczne. Inwentaryzacja
stanu istniejącego systemu energetycznego Miasta Krasnystaw pozwoli na określenie rezerw
zasilania oraz wskazanie, w których obszarach te rezerwy są największe i powinny zostać
wykorzystane w sposób maksymalny.


Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych,
usługowych i mieszkaniowych

Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych
i mieszkaniowych rozumie się z jednej strony jako określenie obszarów, w których istnieją
nadwyżki w zakresie poszczególnych systemów przesyłowych na poziomie adekwatnym do
potrzeb, a z drugiej jako analiza możliwości rozumianych na poziomie rezerw terenowych
wynikających z kierunków rozwoju Miasta Krasnystaw.


Wskazanie kierunków rozwoju zaopatrzenia w energię, które mogą być
wspierane ze środków publicznych

Przedstawiona analiza systemów energetycznych oraz prognozy zapotrzebowania na ciepło
i energię elektryczną będą pomocne przy podejmowaniu decyzji w zakresie wspierania
inwestycji zapotrzebowania energetycznego, tym samym ułatwiając proces wyboru
zgłaszanych wniosków o wsparcie.


Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej

Istotą maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej jest określenie stanu aktualnego,
a następnie ocena możliwości rozwojowych. Ważne jest więc podanie elementów
charakterystycznych poszczególnych gałęzi energetyki odnawialnej, w tym m.in.: potencjału
energetycznego, lokalizacji, możliwości rozwojowych oraz aspektów prawnych.


Zwiększenie efektywności energetycznej

Założona racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, a także
podjęte działania termomodernizacyjne sprowadzają się do poprawy efektywności
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energetycznej wykorzystania nośników energii przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego
oddziaływania na środowisko.

1.3 Podstawy prawne
Niniejsza „Aktualizacja założeń..." opracowana jest w oparciu o art.7, ust. 1 pkt. 3 ustawy
o samorządzie gminnym oraz art. 18 i 19 ustawy „Prawo energetyczne".
Ustawa z dnia 8 marca 1990 „Ustawa o Samorządzie Gminnym"
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
Art.7
1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych miasta.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1)

ładu

przestrzennego,

gospodarki

nieruchomościami,

ochrony

środowiska

i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2)

gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3)

wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków

komunalnych,

sanitarnych,

utrzymania

wysypisk

i

czystości

i

unieszkodliwiania

porządku
odpadów

oraz

urządzeń

komunalnych,

zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4)

lokalnego transportu zbiorowego,

5)

ochrony zdrowia,

6)

pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

7)

gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8)

edukacji publicznej,

9)

kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania
kultury,

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
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14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej,
15) utrzymania

gminnych

obiektów

i

urządzeń

użyteczności

publicznej

oraz

obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej,
medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji miasta,
19) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 „Prawo energetyczne"
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 457
i poz. 490).
Działania wskazane w statucie w zakresie zaopatrzenia w energię, paliwa gazowe i ciepło są
wypełnieniem

ustawy

z

dnia

10

kwietnia

1997

r.

„Prawo

energetyczne"

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 457 i poz.
490).
Istotnymi dla realizacji zadań związanych z wykonaniem projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe będą miały zapisy tej ustawy
dotyczące:


Terminologii – art. 3,



Przyłączenia do sieci – art. 7.1 i 7 a,



Umożliwienia odbiorcy końcowemu zmiany sprzedawcy – art. 9c,



Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej – art. 9g,



Koncesji – art. 32 – 43,



Taryf – art. 44 – 49,



Urządzeń, instalacji, sieci i ich eksploatacja – art. 51 – 54.

Trzeba pamiętać, że Prawo energetyczne stanowi także implementację prawa Unii
Europejskiej stojąc w zgodzie z jej postanowieniami.
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Odniesienia szczegółowe ustawy Prawo Energetyczne dla opracowania założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przedstawiają artykuły jak
poniżej.
Art. 18. 1.
Do zadań własnych miasta w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa
gazowe należy:
1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na
obszarze miasta,
2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie miasta,
3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie
miasta,
4) planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii
i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze miasta.
Miasto realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z:
1) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego
planu - z kierunkami rozwoju miasta zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta,
2) odpowiednim programem ochrony powietrza przyjętym na podstawie art. 91 ustawy z dnia
7 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
Art. 19. 1.
Wójt

(burmistrz,

prezydent)

opracowuje

projekt

założeń

do

planu

zaopatrzenia

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej „projektem założeń”.
Projekt założeń sporządza się dla obszaru miasta na okres co najmniej 15 lat i aktualizuje co
najmniej raz na 3 lata.
Projekt założeń powinien określać:
1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe,
2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw
gazowych,
3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach
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energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz
zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
3a) możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,
4) zakres współpracy z innymi gminami.
Przedsiębiorstwa

energetyczne

udostępniają

nieodpłatnie

wójtowi

(burmistrzowi,

prezydentowi) plany, o których mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczącym terenu tej
miasta oraz propozycje niezbędne do opracowania projektu założeń.
Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji
współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa.
Projekt założeń wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym
w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości.
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe na obszarze miasta mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do
projektu założeń.
Rada Miejska uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia
projektu założeń do publicznego wglądu.
Art. 20. 1.
W przypadku, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń,
o których mowa w art. 19 ust. 8, wójt (burmistrz, prezydent) opracowuje projekt planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru miasta lub jej części.
Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej miasta założeń
i winien być z nim zgodny.
Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
a) propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym,
1a) propozycje

w

zakresie

wykorzystania

odnawialnych

źródeł

energii

i wysokosprawnej kogeneracji,
1b) propozycje

stosowania

środków

poprawy

efektywności

energetycznej

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;
b) harmonogram realizacji zadań,
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W celu realizacji planu, o którym mowa w ust. 1, gmina może zawierać umowy
z przedsiębiorstwami energetycznymi.
W przypadku, gdy nie jest możliwa realizacja planu na podstawie umów, Rada Miejskadla zapewnienia zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe- może wskazać
w drodze uchwały tę część planu, z którą prowadzone na obszarze miasta działania muszą być
zgodne.

1.4 Polityka energetyczna
1.4.1

Polityka energetyczna Unii Europejskiej.

Europejska Polityka Energetyczna, Strategia Energia 2020, Mapa Drogowa Europy 2050 oraz
Energetyczna Mapa Drogowa Europy 2050, to najważniejsze dokumenty definiujące kierunki
rozwoju gospodarki energetycznej Unii Europejskiej (UE).
Polityka energetyczna Unii Europejskiej to przede wszystkim realizacja przyjętego przez
Komisję Europejską Pakietu energetyczno – klimatycznego opierającego się na zasadzie
„3 razy 20 %”.
Zgodnie z celami Pakietu przyjętego podczas spotkania Rady Europy w marcu 2007 roku,
zakłada się zwiększenie o 20 % efektywności energetycznej, zwiększenie o 20 % stopnia
wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie co najmniej o 20 % emisji gazów
cieplarnianych do 2020 r. (w stosunku do 1990 r. przez każdy kraj członkowski). Obecnie
w Komisji Europejskiej trwają intensywne prace nad przygotowaniem szczegółowych
rozwiązań formalno-prawnych dotyczących wdrażania Pakietu energetyczno-klimatycznego.
Poniżej przedstawiono dokumenty strategiczne będące podstawowymi aktami prawnymi Unii
Europejskiej.
Karta Energetyczna
Karta jest podstawowym aktem Unii Europejskiej dotyczącym rynku energetycznego. Została
podpisana w grudniu 1991 r. w Hadze przez 46 sygnatariuszy – w tym władze Wspólnoty
i Polskę. Karta ma charakter deklaracji gospodarczo-politycznej. W Karcie przewidziano:
powstanie konkurencyjnego rynku paliw, energii i usług energetycznych; swobodny
wzajemny dostęp do rynków energii państw sygnatariuszy; dostęp do zasobów
energetycznych i ich eksploatacji na zasadach handlowych, bez jakiejkolwiek dyskryminacji;
ułatwienie dostępu do infrastruktury transportowej energii, co wiąże się z międzynarodowym
tranzytem; popieranie dostępu do kapitału, gwarancje prawne dla transferu zysków
z prowadzonej działalności, koordynację polityki energetycznej poszczególnych krajów,
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wzajemny dostęp do danych technicznych i ekonomicznych, indywidualne negocjowanie
warunków dochodzenia poszczególnych krajów do zgodności z postanowieniami Karty.
W Karcie uzgodniono, że zasada niedyskryminacji prowadzonych działań będzie rozumiana
jako najwyższe uprzywilejowanie (KNU).
Plan działania w celu poprawy efektywności energetycznej we Wspólnocie Europejskiej
Dokument ten wzywa do bardziej aktywnego i skutecznego niż dotychczas promowania
efektywności energetycznej, jako podstawowej możliwości realizacji zobowiązań UE do
redukcji emisji gazów cieplarnianych, przyjętych podczas konferencji w Kioto.
Dokument ten zawiera oszacowania potencjału ekonomicznego efektywności energetycznej
w

krajach

UE

poprzez

eliminację

istniejących

barier

rynkowych

hamujących

upowszechnianie technologii efektywnych energetycznie.
W dokumencie zaprezentowano zasady i środki, które pomogą usunąć istniejące bariery
wzrostu efektywności energetycznej podzielone na 3 grupy:


wspomagające zwiększenie roli zagadnień efektywności energetycznej w politykach
i programach nie energetycznych, np. polityka rozwoju obszarów miejskich, polityka
podatkowa, polityka transportowa,



środki dla sprawniejszego wdrożenia istniejących mechanizmów efektywności
energetycznej,



nowe wspólne mechanizmy skoordynowane na poziomie europejskim.

Jako podstawowe bariery dla rozwoju efektywności energetycznej uznano:


ceny energii, nie odzwierciedlające wszystkich poniesionych kosztów na jej
wytworzenie i dostarczenie, w tym kosztów środowiskowych,



brak lub niekompletne informacje na temat możliwości racjonalnego użytkowania
paliw i energii,



bariery instytucjonalne i prawne,



bariery techniczne,



bariery finansowe.

Większość działań i akcji podejmowanych będzie w ramach programów wspólnotowych.
Wiele

z

zaproponowanych

środków

ma

charakter

zobowiązań

dobrowolnych,

koordynowanych na poziomie Wspólnoty Europejskiej.
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Wybór jednego lub kombinacji wymienionych środków zależy od potencjału ekonomicznego
efektywności energetycznej w wybranych obszarach działania oraz od wykonalności
i efektywności ekonomicznej wdrażania tych środków, a także na oczekiwanych skutkach ich
działania. Przewiduje się, że w celu koordynacji unijnej polityki i mechanizmów
efektywności energetycznej potrzebna jest ciągła wymiana informacji na szczeblu Komisji
Europejskiej. Spotkania ekspertów oraz spotkania na szczeblu politycznym w celu omawiania
polityki i środków efektywności energetycznej będą odbywać się regularnie. Przedmioty
i cele w zakresie efektywności energetycznej każdego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej będą analizowane pod kątem wkładu do całościowej polityki Unii Europejskiej.
Również monitorowanie i ocenianie indywidualnych mechanizmów, środków i programów
będzie odbywać się regularnie. Pod koniec każdej fazy Action Plan’u zostanie określony
stopień realizacji zadań oraz określone zostaną kolejne kroki.
1.4.2

Polityka energetyczna Polski

U podłoża uwarunkowań prawnych prawodawstwa polskiego leżą umowy międzynarodowe
wynikające

z

udziału Polski

w

międzynarodowych

organizacjach

o

charakterze

energetycznym.
Kluczowe znaczenie dla polityki energetycznej Polski, a przez to realizowanie wyznaczonych
celów przez jednostki publiczne mają akty normatywne, jak poniżej.
Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku
Obowiązujący dokument Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku przyjęty został przez
Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r.
Polityka energetyczna Polski przedstawia strategię państwa, mającą na celu odpowiedzenie na
najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką, zarówno w perspektywie
krótkoterminowej, jak i w perspektywie do 2030 roku.
Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, czynnie uczestniczy w tworzeniu
wspólnotowej polityki energetycznej, a także dokonuje implementacji jej głównych celów
w specyficznych warunkach krajowych, biorąc pod uwagę ochronę interesów odbiorców,
posiadane zasoby energetyczne oraz uwarunkowania technologiczne wytwarzania i przesyłu
energii.
Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:
 poprawa efektywności energetycznej,
 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
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 dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie
energetyki jądrowej,
 rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
 ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.
Przyjęte kierunki polityki energetycznej są w znacznym stopniu współzależne. Poprawa
efektywności energetycznej ogranicza wzrost zapotrzebowania na paliwa i energię,
przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, na skutek zmniejszenia
uzależnienia od importu, a także działa na rzecz ograniczenia wpływu energetyki na
środowisko poprzez redukcję emisji. Podobne efekty przynosi rozwój wykorzystania
odnawialnych źródeł energii, w tym zastosowanie biopaliw, wykorzystanie czystych
technologii węglowych oraz wprowadzenie energetyki jądrowej.
Realizując działania zgodnie z tymi kierunkami, polityka energetyczna będzie dążyła do
wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju przy zachowaniu zasady zrównoważonego
rozwoju. Polityka energetyczna wpisuje się w priorytety „Strategii rozwoju kraju 2007-2015”
przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku. W szczególności cele
i działania określone w niniejszym dokumencie przyczynią się do realizacji priorytetu
dotyczącego poprawy stanu infrastruktury technicznej. Cele Polityki energetycznej są także
zbieżne z celami Odnowionej Strategii Lizbońskiej i Odnowionej Strategii Zrównoważonego
Rozwoju UE. Polityka energetyczna będzie zmierzać do realizacji zobowiązania, wyrażonego
w powyższych strategiach UE, o przekształceniu Europy w gospodarkę o niskiej emisji
dwutlenku węgla oraz pewnym, zrównoważonym i konkurencyjnym zaopatrzeniu w energię.
Struktura niniejszego dokumentu jest zgodna z podstawowymi kierunkami polityki
energetycznej. Dla każdego ze wskazanych kierunków formułowane są cele główne
i w zależności od potrzeb – cele szczegółowe, działania na rzecz ich realizacji oraz
przewidywane efekty. Realizacja większości działań określonych w tym dokumencie zostanie
rozpoczęta do 2012 roku, jednakże ich skutki będą miały charakter długofalowy, pozwalający
na osiągniecie celów określonych w horyzoncie do 2030 roku.
Obowiązująca

Polityka

Energetyczna

Polski

form ułuj e

dokt r ynę

pol it yki

energet ycz nej P ol ski wraz z długoterminowymi kierunkami działań, w tym prognozę
zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 r.
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Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 12- 15 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238
oraz z 2014 r. poz. 457 i poz. 490).
Art. 13.
Celem polityki energetycznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju,
wzrostu konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej, a także ochrony
środowiska.
Art. 14.
Polityka energetyczna państwa określa w szczególności:
1) bilans paliwowo-energetyczny kraju,
2) zdolności wytwórcze krajowych źródeł paliw i energii,
3) zdolności przesyłowe, w tym połączenia transgraniczne,
4) efektywność energetyczną gospodarki,
5) działania w zakresie ochrony środowiska,
6) rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
7) wielkości i rodzaje zapasów paliw,
8)

kierunki

restrukturyzacji

i

przekształceń

własnościowych

sektora

paliwowo-

energetycznego,
9) kierunki prac naukowo-badawczych,
10) współpracę międzynarodową.
Art. 15. 1.
1. Polityka energetyczna państwa jest opracowywana zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju kraju i zawiera:
1) ocenę realizacji polityki energetycznej państwa za poprzedni okres,
2) część prognostyczną obejmującą okres nie krótszy niż 20 lat,
3) program działań wykonawczych na okres 4 lat zawierający instrumenty jego realizacji.
2. Politykę energetyczną państwa opracowuje się co 4 lata.
Zwiększające się zapotrzebowanie na paliwa i energię związane z dużą dynamiką rozwoju
polskiej gospodarki wymaga zaprogramowania działań zmierzających do zapewnienia
odpowiednich inwestycji w zdolności wytwórcze i przesyłowe przeciwdziałania
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znacznemu wzrostowi cen energii oraz obniżenia negatywnego oddziaływania działalności
energetycznej na środowisko.
Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok cele ilościowe, tzw. „3x20%”, tj.: zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990, zmniejszenie zużycia energii
o 20% w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r., zwiększenie udziału odnawialnych
źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii w UE, w tym zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10%.
Cele te Unia Europejska zamierza osiągnąć poprzez:


pogłębienie i urzeczywistnienie unijnego wewnętrznego rynku gazu ziemnego i energii
elektrycznej,



pełne wykorzystanie dostępnych instrumentów w celu poprawy dwustronnej współpracy
UE ze wszystkimi dostawcami energii oraz zapewnienia jej stabilnych przepływów,



bardzo ambitne, określone ilościowo cele dotyczące ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych, racjonalnego wykorzystania energii, źródeł odnawialnych i stosowania
biopaliw.

W grudniu 2008 roku został przyjęty przez UE pakiet klimatyczno-energetyczny, w którym
zawarte są konkretne narzędzia prawne realizacji ww. celów. Polityka energetyczna poprzez
działania inicjowane na szczeblu krajowym wpisuje się w realizację celów polityki
energetycznej określonych na poziomie Wspólnoty.
Długoterminowe kierunki działań do 2030 roku wyznaczono dla obszarów obejmujących:
 zdolności wytwórcze krajowych źródeł paliw i energii,
 wielkości i rodzaje zapasów paliw,
 zdolności przesyłowe, w tym połączenia transgraniczne,
 efektywność energetyczną gospodarki,
 ochronę środowiska,
 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 restrukturyzację i przekształcenia własnościowe sektora paliwowo-energetycznego,
 badania naukowe i prace rozwojowe,
 współpracę międzynarodową.
W horyzoncie najbliższych lat, za najważniejsze priorytety i kierunki działań rządu przyjmuje
się:
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 kształtowanie zrównoważonej struktury paliw pierwotnych, z uwzględnieniem wykorzystania
naturalnej przewagi w zakresie zasobów węgla, a także jej zharmonizowanie
z koniecznością zmniejszenia obciążenia środowiska przyrodniczego,
 monitorowanie poziomu bezpieczeństwa energetycznego przez wyspecjalizowane organy państwa,
wraz z inicjowaniem poprawy stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw energii i paliw, zwłaszcza
gazu ziemnego i ropy naftowej,
 konsekwentną budowę konkurencyjnych rynków energii elektrycznej i gazu, zgodnie
z polityką energetyczną Unii Europejskiej, poprzez pobudzanie konkurencji i skuteczne
eliminowanie

jej

barier

(np.

kontrakty

długoterminowe

w

elektroenergetyce

i gazownictwie),
 działania nakierowane na redukcję kosztów funkcjonowania energetyki, zapewnienie
odbiorcom racjonalnych cen energii i paliw oraz zwiększenie (poprawa efektywności
energetycznej we wszystkich dziedzinach) wytwarzania i przesyłu oraz wykorzystania
energii,


ustawowe

wzmocnienie

pozycji

administracji

samorządowej

wobec

przedsiębiorstw energetycznych dla skutecznej realizacji gminnych planów
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 propodażowe modyfikacje dotychczasowych sposobów promowania energii z OZE
i energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz
wdrożenie systemu obrotu certyfikatami pochodzenia energii, niezależnego od jej
odbioru i tym samym pozwalającego jej wytwórcom na kumulację odpowiednich
środków finansowych, a w konsekwencji przyczyniającego się do wzrostu potencjału
wytwórczego w tym zakresie,
 równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców kontowych,
w powiązaniu z osiągnięciem znaczącej poprawy jakości ich obsługi w zakresie dostaw
paliw i energii,
 aktywne kształtowanie struktury organizacyjno-funkcjonalnej sektora energetyki, zarówno
poprzez narzędzia regulacyjne przewidziane w ustawie - Prawo energetyczne, jak
i poprzez konsekwentną restrukturyzację (własnościową, kapitałową, przestrzenną
i organizacyjną) przedsiębiorstw energetycznych nadzorowanych przez Skarb Państwa,
 rozwój energetyki jądrowej.
W podziale odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne kraju, rozumiane jako stan
gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania
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odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy
minimalizacji negatywnego oddziaływania sektora energii na środowisko i warunki życia
społeczeństwa, w ujęciu podmiotowym wskazano na:
 Administrację rządową

w zakresie swoich

konstytucyjnych i

ustawowych

obowiązków (..).
 Wojewodów oraz samorządy województw, którzy odpowiedzialni są głównie
za

zapewnienie

warunków

dla

rozwoju

infrastrukturalnych

połączeń

międzyregionalnych i wewnątrz regionalnych, w tym przede wszystkim na terenie
województwa i koordynację rozwoju energetyki w gminach.
 Gminną administrację samorządową, która jest odpowiedzialna za zapewnienie
energetycznego bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności w zakresie zaspokojenia
zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, z racjonalnym
wykorzystaniem lokalnego potencjału odnawialnych zasobów energii i energii
uzyskiwanej z odpadów.
 Operatorów

systemów

sieciowych

(przesyłowych

i

dystrybucyjnych),

odpowiednio do zakresu działania (...).
Załącznikiem do ,,Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku’’ jest prognoza
zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku.
Długookresowa prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię w horyzoncie do 2030 r.
została opracowana według scenariusza makroekonomicznego rozwoju kraju
w warunkach:
- stabilizacji na scenie politycznej, co oznacza osiągnięcie większości parlamentarnej
nastawionej proreformatorsko,
- dość dobrej koniunktury gospodarczej u najważniejszych partnerów gospodarczych,
- wysokiego wzrostu gospodarczego Polski do 2030 r.
Przyjęto projekcję rozwoju gospodarczego do 2030 r. opracowaną przez Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową w 2007 r., do której wprowadzono korektę, wynikającą z obecnego
kryzysu finansowego i przewidywanego spowolnienia gospodarki w najbliższych latach.
Uwzględniono niższe tempo wzrostu PKB w okresie 2008- 2011, a mianowicie: w 2008 r.–
4,8% (wstępne szacunki GUS), w 2009 r.– 1,7%, 2010 r.– 2,4% i 2011 r.– 3,0% oraz
stopniowo większe wzrosty w latach 2012-2020.
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Syntezę prognozy dynamiki zmian Produktu Krajowego Brutto i wartości dodanej określono
w poniższej tabeli.
Tabela 1 Synteza prognozy dynamiki zmian Produktu Krajowego Brutto i wartości dodanej

2007- 2010

2011- 2015

2016- 2020

2021- 2025

2026- 2030

2007- 2030

PKB

103,9

105,8

105,2

105,7

104,6

105,1

Wartość dodana

103,7

105,6

105,0

105,4

104,4

104,9

Źródło: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku opracowana przez Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową

Założono, że najszybciej rozwijającym się sektorem gospodarki w Polsce w okresie prognozy
będą usługi, których udział w wartości dodanej wzrośnie z 57,1% w 2006 r. do 65,8%
2030 r. Udział przemysłu w wartości dodanej zmniejszy się z 25,1% w roku 2006 do 19,3%
w roku 2030. Budownictwo utrzyma w tym samym czasie swój udział na poziomie około 6%.
Nieznacznie zmniejszy się udział transportu, a udział rolnictwa spadnie z 4,2% do około
2,2%. Udział wybranych sektorów w wartości dodanej ogółem (w procentach) obrazuje
poniższa tabela.
Tabela 2 Udział wybranych sektorów w wartości dodanej ogółem (w procentach)

2006

2010

2015

2020

2025

2030

Przemysł

25,1

23,2

22,1

21,3

20,8

19,3

Rolnictwo

4,2

4,9

3,9

3,5

2,6

2,2

Transport

7,2

6,9

7,2

6,8

6,7

6,4

Budownictwo

6,4

7,4

6,3

8,5

7,2

6,4

Usługi

57,1

57,6

60,4

59,9

62,7

65,8

Źródło: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku opracowana przez Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową

Prognozowany wzrost zużycia energii finalnej w horyzoncie prognozy wynosi ok. 29%, przy
czym największy wzrost 90% przewidywany jest w sektorze usług. W sektorze przemysłu ten
wzrost wyniesie ok. 15%. W horyzoncie prognozy przewiduje się wzrost finalnego zużycia
energii elektrycznej o 55%, gazu o 29%, ciepła sieciowego o 50%, produktów naftowych
o 27%, energii odnawialnej bezpośredniego zużycia o 60%. Tak duży wzrost zużycia energii
odnawialnej wynika z konieczności spełnienia wymagań Pakietu Energetyczno –
Klimatycznego.
Zapotrzebowanie na energię finalną w podziale na sektory gospodarki oraz nośniki
energetyczne przedstawiono w poniższych tabelach.
Tabela 3 Zapotrzebowanie na energię finalną w podziale na sektory gospodarki [Mtoe]

Przemysł

2006
20,9

2010
18,2

2015
19,0

2020
20,9

2025
23,0

2030
24,0
25 | S t r o n a

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA
GAZOWE MIASTA KRASNYSTAW

Transport
Rolnictwo
Usługi
Gospodarstwa
domowe
RAZEM

14,2
4,4
6,7

15,5
5,1
6,6

16,5
4,9
7,7

18,7
5,0
8,8

21,2
4,5
10,7

23,3
4,2
12,8

19,3

19,0

19,1

19,4

19,9

20,1

65,5

64,4

67,3

72,7

79,3

84,4

Źródło: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku opracowana przez Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową
Tabela 4 Zapotrzebowanie na energię finalną w podziale na nośniki [Mtoe]

2006
12,3
21,9
10,0
4,2
9,5
7,0
0,6
65,5

Węgiel
Produkty naftowe
Gaz ziemny
Energia odnawialna
Energia elektryczna
Ciepło sieciowe
Pozostałe paliwa
RAZEM

2010
10,9
22,4
9,5
4,6
9,0
7,4
0,5
64,4

2015
10,1
23,1
10,3
5,0
9,9
8,2
0,6
67,3

2020
10,3
24,3
11,1
5,9
11,2
9,1
0,8
72,7

2025
10,4
26,3
12,2
6,2
12,2
10,0
1,0
79,3

2030
10,5
27,9
12,9
6,7
12,9
10,5
1,2
84,4

Źródło: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku opracowana przez Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową

Zapotrzebowanie na energię finalną wytwarzaną ze źródeł odnawialnych przedstawiono
w poniższej tabeli w rozbiciu na energię elektryczną, ciepło oraz paliwa transportowe.
Prognozuje

się

wzrost

wszystkich

nośników

energii

ze

źródeł

odnawialnych

w rozpatrywanym okresie (energii elektrycznej niemal dziesięciokrotnie, ciepła prawie
dwukrotnie oraz paliw ciekłych dwudziestokrotnie).
Tabela 5 Zapotrzebowanie na energię finalną brutto z OZE w podziale na rodzaje energii [ktoe]

Energia elektryczna
Biomasa stała
Biogaz
Wiatr
Woda
Fotowoltaika
Ciepło
Biomasa stała
Biogaz
Geotermia
Słoneczna
Biopaliwa transportowe
Bioetanol cukro-skrobiowy
Bioetanol z rzepaku
Bioetanol II generacji
Bioetanol II generacji
Biowodór

2006

2010

2015

2020

2025

2030

370,6
159,2
13,8
22,0
175,6
0,0
4312,7
4249,8
27,1
32,2
3,6
96,9
61,1
35,8
0,0
0,0
0,0

715,0
298,5
31,4
174,0
211,0
0,0
4481,7
4315,1
72,2
80,1
14,2
549,0
150,7
398,3
0,0
0,0
0,0

1516,1
503,2
140,7
631,9
240,3
0,0
5046,3
4595,7
256,5
147,5
46,7
884,1
247,6
636,5
0,0
0,0
0,0

2686,6
892,3
344,5
1178,4
271,4
0,1
6255,9
5405,9
503,1
221,5
125,4
1444,1
425,2
696,8
210,0
112,1
0,0

3256,3
953,0
555,6
1470,0
276,7
1,1
7048,7
5870,8
750,0
298,5
129,4
1632,6
443,0
645,9
240,0
213,0
90,8

3396,3
994,9
592,6
1530,0
276,7
2,1
7618,4
6333,2
800,0
348,1
137,1
1881,9
490,1
643,5
250,0
250,0
248,3
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Energia finalna brutto z OZE
Energia finalna brutto
% udziału energii odnawialnej

4780
61815
7,7

5746
61316
9,4

7447
63979
11,6

10387
69203
15,0

11938
75480
15,8

12897
80551
16,0

Źródło: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku opracowana przez Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową

Spełnienie celu polityki energetycznej, w zakresie 15% udziału energii odnawialnej
w strukturze energii finalnej brutto w 2020 r. jest wykonalne pod warunkiem przyspieszonego
rozwoju wykorzystania wszystkich rodzajów źródeł energii odnawialnej, a w szczególności
energetyki wiatrowej. Dodatkowy cel zwiększenia udziału OZE do 20% w 2030 r. w zużyciu
energii finalnej brutto w kraju, nie będzie możliwy do zrealizowania ze względu na naturalne
ograniczenia tempa rozwoju tych źródeł. Prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię
pierwotną w okresie do 2030 r. wynosi ok. 21%, przy czym wzrost ten nastąpi głównie po
2020 r. ze względu na wyższe bezwzględnie przewidywane wzrosty PKB oraz wejście
elektrowni jądrowych o niższej sprawności wytwarzania energii elektrycznej niż w źródłach
węglowych. Jest zatem możliwe utrzymanie zero energetycznego wzrostu gospodarczego do
ok. roku 2020, po którym należy się liczyć z umiarkowanym wzrostem zapotrzebowania na
energię pierwotną.
W strukturze nośników energii pierwotnej nastąpi spadek zużycia węgla kamiennego o ok.
16,5% i brunatnego o 23%, a zużycie gazu wzrośnie o ok. 40%. Wzrost zapotrzebowania na
gaz jest spowodowany przewidywanym cywilizacyjnym wzrostem zużycia tego nośnika przez
odbiorców finalnych, przewidywanym rozwojem wysokosprawnych źródeł w technologii
parowo-gazowej oraz koniecznością budowy źródeł gazowych w elektroenergetyce w celu
zapewnienia mocy szczytowej i rezerwowej dla elektrowni wiatrowych.
Udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii pierwotnej wzrośnie z poziomu ok.
5% w 2006 r. do 12% w 2020 r. i 12,4% w 2030 r.
W związku z przewidywanym rozwojem energetyki jądrowej, w 2020 r. w strukturze energii
pierwotnej pojawi się energia jądrowa, której udział w całości energii pierwotnej osiągnie
w roku 2030 około 6,5%.
Tabela 6 Zapotrzebowanie na energię pierwotną w podziale na nośniki [Mtoe], jednostki naturalne

Węgiel brunatny*)
Węgiel kamienny **)
Ropa i produkty
naftowe

Jedn.
Mtoe
Mln ton
Mtoe
Mln ton
Mtoe
Mln ton

2006
12,6
59,4
43,8
76,5
24,3
24,3

2010
11,22
52,8
37,9
66,1
25,1
25,1

2015
12,16
57,2
35,3
61,7
26,1
26,1

2020
9,39
44,2
34,6
60,4
27,4
27,4

2025
11,21
52,7
34,0
59,3
29,5
29,5

2030
9,72
45,7
36,7
64,0
31,1
31,1
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Gaz ziemny ***)
Energia odnawialna
Pozostałe paliwa
Paliwo jądrowe
Eksport energii
elektrycznej
RAZEM ENERGIA
PIERWOTNA
*)

Mtoe
Mld m3
Mtoe
Mtoe
Mtoe

12,3
14,5
5,0
0,7
0,0

12,0
14,1
6,3
0,7
0,0

13,0
15,4
8,4
0,9
0,0

14,5
17,1
12,2
1,1
2,5

16,1
19,0
13,8
1,4
5,0

17,2
20,2
14,7
1,6
7,5

Mtoe

-0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

93,2

95,8

101,7

111,0

118,5

Mtoe

97,8

– wartość opałowa węgla brunatnego 8,9 MJ/kg, **) – wartość opałowa węgla kamiennego 24 MJ/kg, ***) – wartość opałowa

gazu ziemnego 35,5 MJ/m3

Źródło: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku opracowana przez Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska
oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opracowana przez Ministerstwo
Gospodarki weszła w życie 8 stycznia 2010 r.
Ustawa ta implementuje do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.– Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 457 i poz. 490).
dyrektywę 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r.
w sprawie działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
i inwestycji infrastrukturalnych (Dz. Urz. WE L 33 z 4.02.2006 r.- zwaną dalej „dyrektywą”).
Dyrektywa określa działania mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii
elektrycznej

warunkujące

właściwe

funkcjonowanie

rynku

wewnętrznego

energii

elektrycznej. Działania te obejmują zapewnienie odpowiedniego poziomu zdolności
wytwórczych, przesyłowych i połączeń transgranicznych oraz równowagi między dostawami
a zapotrzebowaniem energii elektrycznej. Dyrektywa ustala ramy dla określenia przez
Państwa Członkowskie przejrzystych, stabilnych i niedyskryminacyjnych polityk dotyczących
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej zgodnych z zasadami funkcjonowania rynku
konkurencyjnego.
W Polsce nie działają wystarczająco silne mechanizmy rynkowe na rynku energii elektrycznej
zapewniające wysokie bezpieczeństwo w zakresie wytwarzania i dostaw energii elektrycznej.
Również regulacje działalności sieciowej i funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
wymagają dalszego usprawnienia dla ograniczenia barier w rozwoju rynku energii
elektrycznej. Dlatego też proponowane zmiany przepisów mają służyć rozwojowi
mechanizmów rynkowych, wzmocnieniu pozycji operatorów systemu elektroenergetycznego
28 | S t r o n a

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA
GAZOWE MIASTA KRASNYSTAW

w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych w systemie elektroenergetycznym oraz
dywersyfikacji odpowiedzialności uczestników rynku energii za bezpieczeństwo dostaw
energii elektrycznej.
Prawo energetyczne zobowiązuje gminę do efektywnego zaplanowania zaopatrzenia
i wykorzystania energii. Poprzez podjęcie odpowiednich decyzji gmina może motywować
i wspomagać przedsiębiorstwa energetyczne i mieszkańców w oszczędzaniu energii
i ochronie środowiska. Planowanie energetyczne w gminie jest nie tylko obowiązkiem
narzuconym przez Prawo energetyczne, ale daje możliwość kreowania lokalnej polityki
energetycznej przez lokalne władze.
Ustawa o efektywności energetycznej
Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. opracowana została przez
Ministerstwo Gospodarki. Przepisy ustawy weszły w życie z dniem 11 sierpnia 2011 r.
W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce Energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła blisko
o 1/3. Mimo to efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest nadal około 3 razy niższa
niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia
w krajach Unii Europejskiej.
Ustawa o efektywności energetycznej ustala krajowy cel oszczędnego gospodarowania
energią na poziomie nie mniejszym niż 9% oszczędności energii finalnej do 2016 roku.
Ustawa wprowadza dwa nowe pojęcia:
- białe certyfikaty,
- audyt efektywności energetycznej.
Ustawa wprowadza system tzw. białych certyfikatów, czyli świadectw Efektywności
Energetycznej. Na firmy sprzedające energię elektryczną, gaz ziemny lub ciepło odbiorcom
końcowym zostanie nałożony obowiązek pozyskania określonej liczby certyfikatów.
Organem wydającym i umarzającym świadectwa efektywności energetycznej będzie Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki.
Firmy sprzedające energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło będą zobligowane do pozyskania
określonej liczby certyfikatów w zależności od wielkości sprzedawanej

energii.

Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać daną ilość certyfikatów w drodze przetargu ogłaszanego
przez Prezesa URE. Firmy będą miały również możliwość kupna certyfikatów na giełdach
towarowych lub rynkach regulowanych. Odbiorca końcowy, który w roku poprzedzającym
uzyskanie certyfikatu zużył więcej niż 400 GWh energii elektrycznej i udział kosztów energii
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w wartości jego produkcji jest większy niż 15 proc.- a który poprawił efektywność
energetyczną- będzie przekazywał sprzedającej mu prąd firmie oświadczenie. Przedstawi tam,
jakie przedsięwzięcie przeprowadził i ile prądu dzięki temu oszczędził. Sprzedawca energii
będzie przekazywał to oświadczenie do URE. 80 proc. środków uzyskanych z białych
certyfikatów trafi na zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych.
Pozostała część będzie mogła trafić na zwiększenie oszczędności przez wytwórców oraz
zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji energii. Pieniądze z kar za brak odpowiednich
certyfikatów trafią do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
programy związane m.in. z odnawialnymi źródłami energii oraz na zwiększenie sprawności
wytwarzania energii np. poprzez kogenerację.
Jednostki sektora publicznego (rządowe i samorządowe) zobowiązane są do stosowania co
najmniej dwóch środków poprawy efektywności energetycznej z katalogu zawartego
w projekcie ustawy.
Środkiem poprawy efektywności energetycznej jest:
1) umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego
poprawie efektywności energetycznej;
2) nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim
zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub
pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;
4) nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo
przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493);
5) sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),
o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest
właścicielem lub zarządcą.
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Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych opracowany przez
Ministerstwo Gospodarki określa krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł
odnawialnych zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze
ogrzewania i chłodzenia w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków polityki
efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które
należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE
w wykorzystaniu energii finalnej. Dokument określa ponadto współpracę między organami
władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, szacowaną nadwyżkę energii ze źródeł odnawialnych,
która mogłaby zostać przekazana innym państwom członkowskim, strategię ukierunkowaną
na rozwój istniejących zasobów biomasy i zmobilizowanie nowych zasobów biomasy do
różnych zastosowań, a także środki, które należy podjąć w celu wypełnienia stosownych
zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE. W dniu 7 grudnia 2010 r. Rada
Ministrów przyjęła ww. dokument. Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł
odnawialnych w dniu 9 grudnia 2010 r. został przesłany do Komisji Europejskiej.
Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych
W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o korytarzach przesyłowych.
W dniu 22 października 2010 r. projekt ustawy o korytarzach przesyłowych został skierowany
do uzgodnień międzyresortowych i społecznych. W dniu 25 marca 2011 r. kolejna jego wersja
została skierowana ponownie do uzgodnień międzyresortowych. W chwili obecnej aktualna
wersja ustawy pochodząca z dnia 19 stycznia 2012 r. została skierowana do konsultacji
społecznych.
Celem nowelizacji jest wprowadzenie do systemu prawnego instrumentów ułatwiających
budowę infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej. Obecny stan prawny nie przewiduje
w zasadzie ułatwień dla inwestorów, oraz pozwala wielu podmiotom skutecznie blokować
inwestycje w tym obszarze. Z uwagi na pilną potrzebę budowy takiej infrastruktury, przyjęcie
rozwiązań prawnych przewidzianych w projekcie ustawy o korytarzach przesyłowych jest
konieczne.
Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych zawiera szereg rozwiązań, które w praktyce mogą
przyczynić się do ułatwienia budowy urządzeń przesyłowych, w tym przede wszystkim do
skrócenia procedur zmierzających do wydania pozwolenia na budowę takiej infrastruktury.
Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych rozróżnia między ustanowieniem korytarza
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przesyłowego dla nowych inwestycji, oraz określeniem korytarza przesyłowego dla
inwestycji już istniejących. Organem właściwym dla wydania decyzji w tym przedmiocie,
będzie starosta albo wojewoda. Projekt ustawy o korytarzach zawiera przepisy mające na celu
przyśpieszenie procesowania w przedmiocie wydania decyzji o ustanowieniu korytarza
przesyłowego. Organy zobowiązane do wydania opinii dotyczącej planowanej inwestycji
będą zobowiązane do jej wydania w terminie 30 dni.
Projekty ustaw Prawo Energetyczne, Prawo Gazowe, Ustawa o Odnawialnych Źródłach
Energii
Ministerstwo Gospodarki przygotowuje nowelizację Prawa Energetycznego, obejmujące
tylko elektroenergetykę i ciepłownictwo, oraz ustawę Prawo Gazowe i ustawę
o Odnawialnych Źródłach Energii.
Ze względu na obowiązek implementacji do polskiego systemu prawnego tzw. trzeciego
pakietu liberalizacyjnego oraz dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł
odnawialnych powstaje konieczność przygotowania nowych rozwiązań legislacyjnych.
Celem jest wdrożenie nowych rozwiązań unijnych związanych z funkcjonowaniem
wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz wyłączenie z obecnej ustawy.
Prawo energetyczne przepisów dotyczących zagadnień gazowych. Rozwiązanie takie ma na
celu transpozycję dyrektyw, uporządkowanie i uproszczenie przepisów, dostosowanie
istniejących uregulowań do rozporządzeń unijnych.
Proponowane rozwiązanie polegać będzie m.in. na opracowaniu projektów oddzielnych
ustaw: ustawy Prawo energetyczne, regulującą swoim zakresem elektroenergetykę
i ciepłownictwo oraz ustawy Prawo gazowe obejmująca przepisy odnoszące się do sektora
gazu ziemnego.
Główne założenia trzeciego pakietu liberalizacyjnego to oddzielenie działalności obrotowej
i wytwórczej od przesyłowej, wzmocnienie uprawnień regulacyjnych, upowszechnianie
inteligentnych systemów pomiarowych, a przede wszystkim wzmocnienie praw konsumenta
i ochrona najbardziej wrażliwych odbiorców. Rozwiązania przewidziane w pakiecie mają
prowadzić do liberalizacji rynków elektroenergetycznych.
Natomiast konieczność opracowania ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii wynika
z obowiązku implementacji postanowień dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych do polskiego porządku prawnego.
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Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii ma doprowadzić do przyspieszenia optymalnego
i racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, tak aby możliwe było osiągnięcie
15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej brutto do 2020 r.
Oprócz celu głównego Polska powinna także wypełnić nałożony przez dyrektywę
2009/28/WE obowiązek osiągnięcia celów pośrednich, kształtujących się w poszczególnych
latach na poziomie: 8,76 proc. do 2012 r., 9,54 proc. do 2014 r., 10,71 proc. do 2016 r. oraz
12,27 proc. do 2018 r.
Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami ( Dz..U. z 2010 Nr 130 poz. 871).
Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza
w szczególności zmiany w sposobie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Nowelizacja wprowadza nowy sposób oceny zależności pomiędzy miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta. Dotychczas wymaganiem ustawowym było, by plan był zgodny
z ustaleniami studium. W chwili obecnej ustawodawca zmniejszył siłę tego powiązania w ten
sposób, że plan nie może naruszać ustaleń studium, co stwierdzić ma Rada Miejska (w ten
sam sposób, w jaki do tej pory stwierdzała zgodność planu ze studium). Takie rozwiązanie ma
zwiększyć możliwości i swobodę regulacji w planie miejscowym.
Ustawa Prawo ochrony środowiska
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz..U. z 2013 r. poz. 1232 ).
Ważnym postanowieniem Ustawy jest to, iż każda inwestycja rozpatrywana winna być
w aspekcie środowiskowym poprzez dokonanie oceny środowiskowej.
Istotnym wskazaniem dla polityki miasta w zakresie rozwoju i modernizacji sieci elektrycznej
w obiektach publicznych mają postanowienia ustawy Prawo ochrony środowiska:


O tworzeniu planów i strategii – Art. 8, 17, 18,



Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji–
TYTUŁ I dział VII,
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Ochrona powietrza– Art. 85– 96.

Ustawa Prawo budowlane
Realizacja danej inwestycji ma miejsce wówczas gdy jest przeprowadzona zgodnie z ustawą
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm).
Dalsze analizy prowadzone są w oparciu o postanowienia:
Art. 5, ust. 2– Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym
i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych
i sprawności technicznej, (…).
Art. 61– Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany utrzymywać
i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5, ust. 2.
Art. 62, ust. 1– Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela
lub zarządcę:
(…)
Okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego
i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej
i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków
ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Art. 63– Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez
okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe
i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego
użytkowania.
Art. 64, ust. 1– Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz
obiektu budowlanego nie będącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem
sprawdzenie, o którym mowa w art.. 20, ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą
dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu
technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.
Art. 64, ust. 3– Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy stanu
technicznego oraz dokumenty, o których mowa w art. 63, powinny być dołączone do książki
obiektu budowlanego.
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1.4.3. Regionalna polityka energetyczna
Województwo lubelskie posiada liczne instrumenty w kreowaniu regionalnej polityki
energetycznej w postaci m.in. dokumentów strategicznych, z których najważniejszym jest
,,Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014-2020” (z perspektywą 2030 r.).
,,Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014-2020” została przyjęta przez
Sejmik Województwa Lubelskiego uchwałą nr XXXIV/559/2013 w dniu 24 czerwca 2013 r.
Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął dokument pt. „Przedsięwzięcia o priorytetowym
znaczeniu dla realizacji celów Strategii rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014-2020”
(z perspektywą do 2030 roku). Dokument (oraz związany z nim proces) realizuje jedno
z założeń systemu wdrażania Strategii, mówiące o promowaniu przez samorząd województwa
projektów partnerskich, spójnych z wyznaczonymi obszarami funkcjonalnymi oraz
zapewniających efekty prorozwojowe.
1.4.3

Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym

Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym związane jest m.in. z rzetelnym
opracowaniem wymaganych przez Prawo Energetyczne ,,Projektu Założeń do planu
zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. Posiadanie założeń do
planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe pozwala na
kształtowanie gospodarki energetycznej miasta w sposób uporządkowany oraz optymalny
w istniejących specyficznych warunkach lokalnych.
Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym- czyli gminnym- zobrazowano na poniższym
rysunku.
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Rysunek 1 Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym
Źródło: Opracowanie własne
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2

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

2.1 Położenie i podział administracyjny
Miasto Krasnystaw usytuowane jest w południowo- wschodniej części Polski. Wg fizycznogeograficznej klasyfikacji Jerzego Kondrackiego miasto znajduje się w prowincji Wyżyn
Polskich,

w

podprowincji

Wyżyny

Lubelsko-Lwowskiej,

na

wyżynie

Lubelskiej

(makroregion), w dwóch mezoregionach Wyniosłość Giełczewska - na zachodzie i Dział
Grabowiecki - na wschodzie (343.17 i 343.18), które rozdzielone są Wieprzem. Przepływa on
z południowego wschodu na północny-zachód.
Administracyjnie Miasto Krasnystaw znajduje się w województwie Lubelskim, w powiecie
Krasnostawskim. Miasto zajmuje powierzchnię 4207 ha.

Rysunek 2 Miasto Krasnystaw na tle województwa lubelskiego
Źródło: www.lubelskie.pl

Miasto Krasnystaw jest otoczone gminą Krasnystaw i od wschodu graniczy z Gminą Siennica
Różana.
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W skład miasta wchodzi 11 obrębów geodezyjnych: Krasnystaw Miasto, Borek, Góry
Przedmieście, Góry Kolonia, Lubańki Kolonia, Lubańki Przedmieście, Krakowskie
Przedmieście, Krakowskie Przedmieście Kolonia, Rońsko Kolonia, Zakręcie Przedmieście,
Zastawie Przedmieście.

Rysunek 3 Miasto Krasnystaw na tle gmin Powiatu Krasnostawskiego
Źródło: opracowanie własne

2.2 Stan gospodarki na terenie
Miasto Krasnystaw to obszar o charakterze rolniczo- przemysłowym. Na terenie funkcjonuje
8 640 podmiotów gospodarczych z czego 39 stanowi leśnictwo, 1 842 należy do sektora
przemysłu i budownictwa, natomiast 6 759 podmiotów stanowią usługi.
Tabela 7 Podmioty gospodarki narodowej Miasta Krasnystaw w latach 2010– 2013 zarejestrowanych
w rejestrze REGON

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowanych w
rejestrze REGON
podmioty gospodarki narodowej ogółem
sektor publiczny - ogółem
sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki
prawa budżetowego
sektor prywatny - ogółem
sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą
sektor prywatny - spółki handlowe

2010

2011

2012

2013

1638
90

1566
91

1610
91

1662
93

66

67

67

69

1548

1475

1519

1569

1289

1196

1226

1270

51

55

54

55
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sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje
społeczne

48

57

58

62

Źródło: Roczniki Statystyczne GUS 2011, 2012, 2013

2.3 Charakterystyka mieszkańców
Liczba mieszkańców Miasta Krasnystaw na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 19 539 osób. W tym
10 189 kobiet i 9 350 mężczyzn. Gęstość zaludnienia na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 464
osób na 1 km2. Liczba osób w wieku produkcyjnym wynosi 12 361 osób, co stanowi 63%
ogólnej liczby mieszkańców. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym wynosiła na dzień
31.12.2013 r. 3 263, a osób w wieku poprodukcyjnym 3 915.
Tabela 8 Wybrane dane statystyczne dotyczące Miasta Krasnystaw

Wybrane dane statystyczne
Ludność
Gęstość zaludnienia
(Ludność na 1 km2)
Kobiety na 100 mężczyzn
Liczba osób w wieku produkcyjnym
Liczba osób w wieku
przedprodukcyjnym
Liczba osób w wieku
poprodukcyjnym

2009
19301

2010
19663

2011
19690

2012
19588

2013
19539

458

467

467

465

464

111
12669

110
12867

109
12775

110
12552

109
12361

3490

3469

3373

3284

3263

3142

3327

3542

3752

3915

Źródło: Roczniki Statystyczne GUS 2011, 2012, 2013

W stosunku do danych z 2009 r. zawartych w dokumencie „Założenia do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Krasnystaw na lata 2011-2030” liczba
mieszkańców wzrosła o 1,2%.

19700
2009

19600

2010

19500

2011
2013

19400

2012
2011

19300

2013

2010

19200
19100

2012

2009

Rysunek 4 Struktura zmian liczby ludności na terenie Miasta Krasnystaw.
Źródło: opracowanie własne
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2.4 Gospodarka wodno-ściekowa
Według stanu na dzień 31.12.2013 r. na terenie Miasta Krasnystaw łączna długość zbiorczej
sieci kanalizacyjnej wynosi 53,7 km. W porównaniu z rokiem 2009 jej długość wzrosła
o 16,7 km. Łącznie do sieci kanalizacyjnej jest przyłączonych 882 obiektów mieszkalnych
i obiektów zbiorowego zamieszkania. Od 2009 r. ilość obiektów przyłączonych do sieci
kanalizacyjnej zwiększyła się o 58 obiektów.
Tabela 9 Sieć kanalizacyjna Miasta Krasnystaw w latach 2009 – 2013. Stan na 31.XII.2013 r.

Kanalizacja
Czynna sieć kanalizacyjna [km]
Połączenia prowadzące do budynków
mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania [szt.]

2009
37,0

2010
37,0

2011
37,0

2012
52,2

2013
53,7

824

848

858

867

882

Źródło: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krasnymstawie

Ścieki od odbiorców, zlokalizowanych na terenie Miasta Krasnystaw są odprowadzane do
oczyszczalni ścieków przy ul. Zawieprze. Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków
w Krasnymstawie przeprowadzona została w latach 2005-2006 z wykorzystaniem technologii
niskoobciążonego osadu czynnego z tlenową wydzieloną stabilizacją osadu. Oczyszczalnia
pracuje z równoczesnym usuwaniem związków biogennych metodą biologiczną oraz
stosowaniem chemicznego strącania fosforu.
Według stanu na dzień 31.12.2013 r. na terenie Miasta Krasnystaw łączna długość czynnej
sieci rozdzielczej wodociągowej wynosiła 84,3 km. Od roku 2009 r. jej długość wzrosła
o 1 km. W stosunku do roku 2009 liczba podłączeń do budynków zwiększyła się o 68 sztuk.
Tabela 10 Sieć wodociągowa Miasta Krasnystaw w latach 2009– 2013. Stan na 31.XII.2013 r.

Wodociągi
Czynna sieć rozdzielcza w [km]
Podłączenia prowadzące do
budynków mieszkalnych
i zbiorowego zamieszkania[szt.]

2009
83,3

2010
83,3

2011
83,3

2012
84,3

2013
84,3

1859

1873

1888

1908

1927

Źródło: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krasnymstawie

Dostarczaniem wody na terenie Miasta Krasnystaw zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie w skład którego wchodzą dwa zakłady:
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
 Zakład Oczyszczania .
Woda pobierana jest z 5 studni głębinowych o głębokości 100 m. Teren nowego ujęcia
położony jest w dolinie rzeki Wieprz i u wylotu doliny rzeki Żółkiewki. Pod względem
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geologiczno-technologicznym teren ujęć położony jest w centralnej części Niecki Lubelskiej,
której

podłoże

stanowią

utwory

kredowe

pokryte

głównie

dużą

serią

osadów

czwartorzędowych. W związku ze specyficznym składem geologicznym skał, spośród których
czerpana jest woda, głównym zadaniem Stacji Uzdatniania Wody jest oczyszczenie jej ze
związków żelaza i manganu. Jakość wody dostarczanej odbiorcom jest dobra i odpowiada
warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 4 września
2002 r. Jednocześnie jej parametry fizyko-chemiczne są lepsze od dopuszczalnych,
określonych w polskiej normie i dyrektywie Unii Europejskiej 98/83/EC z 1998 roku.
Kolejnym ważnym zadaniem załogi zatrudnionej w tym zakładzie jest zapewnienie ciągłości
dostaw i odpowiedniego ciśnienia wody dostarczanej odbiorcom poprzez sieć wodociągową.
Na początku

2005 roku w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o.

w Krasnymstawie oddano do użytku zmodernizowaną Stację Uzdatniania Wody. Zadanie
inwestycyjne zrealizowano we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W ramach inwestycji dokonano wymiany praktycznie
wszystkich urządzeń dotychczasowej stacji.
Po modernizacji jakość wody produkowanej przez Przedsiębiorstwo jest zgodna z normami
krajowymi i europejskimi. Woda podlega uzdatnianiu opierającemu się głównie na
ograniczeniu związków żelaza i manganu. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego
„Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla Miasta Krasnystaw” osiągnięto zakładane efekty
ekologiczne i rzeczowe:


jakość wody zgodną z dyrektywą Unii Europejskiej 98/93/EC o jakości wody
przeznaczonej do spożycia, o zawartości: Fe<0,20 mg/dm3, Mn<0,05 mg/dm3.



dokonano wymiany przestarzałych i nieefektywnych urządzeń na nowoczesne
i energooszczędne.

W ramach inwestycji wykonano również remont kapitalny budynku Stacji Uzdatniania Wody
(remonty pomieszczeń, wymiana pokrycia dachów, docieplenie budynku). Koszt wykonania
całości zadania zamknął się kwotą 1.105.018,63 zł. Z kwoty tej 590.000 zł stanowi pożyczka
zaciągnięta na preferencyjnych warunkach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Pozostała kwota 515.018,63 zł została wyasygnowana
ze środków własnych Przedsiębiorstwa.
W dniu 30.09.2010 r. zakończono II etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody polegający
na montażu i uruchomieniu nowego zestawu hydroforowego pomp II– stopnia tłoczących
wodę. Zamontowany zestaw hydroforowy ZH MVC 45.4-1.6 SPE składa się z 6 pomp
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MOVITEC 45/4-1 o mocy 11 kW każda. Wydajność jednej pompy Q= 41,7 m3/h przy
wysokości podnoszenia H= 6 bar. Całkowita wydajność zestawu wynosi 250 m3/h co w pełni
zaspokaja potrzeby Miasta Krasnystaw w wodę.

2.5 Środowisko naturalne miasta
Geomorfologia
Miasto Krasnystaw jest położone na wysokości dochodzącej do 300 m n. p. m.
Wyniosłość Giełczewska obejmuje międzyrzecze Bystrzycy, Poru i Wieprza, silnie
urzeźbione z ostańcami powierzchni trzeciorzędowej wznoszącymi się ponad poziom
wierzchowiny kredowej. Wzniesienie Boży Dar (306m n.p.m.) to ostaniec piaskowców
sarmackich. Sieć rzeczna ma układ promienisty, a doliny są asymetryczne. Gleby
reprezentowane są przez rędziny lub gleby brunatne.
Działy Grabowieckie to obszar międzyrzecza Wieprza i Białki z kredowymi garbami
międzydolinnymi pokrytymi utworami lessowymi zlodowacenia bałtyckiego, porozcinany
licznymi dolinkami i wąwozami. Szerokie i podmokłe doliny dopływów Wieprza nadają mu
charakter wąskich „działów”. Boczne dolinki i bardzo liczne wąwozy tworzą urozmaicone
formy o wysokościach względnych do 100 m. Gleby reprezentowane są przez rędziny lub
gleby brunatne.
W rzeźbie i w krajobrazie obszaru Miasta Krasnystaw wyróżnia się:
• szeroką, przełomową dolinę Wieprza z systemem teras (zlewowa, nadzalewowa)
oraz wąskie, równoleżnikowe doliny dopływów: Żółkiewki, Siennicy, Wojsławki i Bzdurki,
• fragmenty zrównań na wysokość od 220 do 260 m n.p.m., występujące po wschodniej
i zachodniej stronie doliny Wieprza,
• fragmenty zrównań niskiego poziomu wierzchowinowego, na wysokości od 200 do 220 m
n.p.m., występujące na obrzeżach średniego poziomu wierzchowinowego,
• suche doliny oraz wąwozy w różnych fazach dojrzałości rozcinające wierzchowiny /linie
spływu wód opadowych i roztopowych,
• krawędzie dolin i stoki wierzchowinowe,
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• formy typu obrywiska i osuwiska lessowe, studzienki, kotły sufozyjne leje, stożki
napływowe i inne formy związane ze współczesną erozją wodną,
• antropogeniczne formy urzeźbienia /wąwozy drogowe, miedze typu krawędzi, nasypy
drogowe, obwałowania przeciwpowodziowe, stawy, rowy melioracyjne, liczne wyrobiska
stokowowgłębne po eksploatacji surowców.
Gleby
Miasto Krasnystaw jest położone na glebach bielicowych i pseudobielicowych, dla których
skałą macierzystą jest less. W dolinie Wieprza i jego dopływów występują gleby mułowobagienne powstałe z namułów mineralnych. Są one bogate w substancje organiczne.
Większość tych glebo to gleby pszenne dobre, tylko w południowej części występują gleby
bardzo dobre- żytnie.
Wody powierzchniowe
Struktura hydrologiczna przedstawia się następująco:
 dolina rzeki Wieprz umownie dzieli miasto na część zachodnią i wschodnią;
w granicach koryto rzeki na długości 2,5 km zostało uregulowane;
 południowo - wschodnia część jest odwadniana przez Wojsławkę;
 północno - wschodnia część jest odwadniana przez rzekę Siennicę (największy
dopływ Wieprza) i Bzdurkę;
 przez część zachodnią przebiega rzeka Żółkiewka (lewostronny dopływ Wieprza).
Sieć naturalnych wód stojących na terenie Miasta Krasnystaw stanowią starorzecza i zakola.
Klimat
Miasto Krasnystaw leży na południowym-wschodzie kraju. Wschodnia część kraju znajduje
się pod wpływem klimatu kontynentalnego (większe amplitudy temperatur między półroczem
ciepłym i chłodnym, mniejsze sumy opadów). Miasto Krasnystaw położone jest w środkowej
części lubelsko- chełmskiej dzielnicy klimatycznej. Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi
1015- 1016 hPa, a średnie roczne prędkości wiatru osiągają 2,6 m/s do 3,8 m/s. Średnia
temperatura lipca wynosi 18,5° C, a stycznia -4° C. Średnia roczna temperatura powietrza
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wynosi 7,2° C. Średnie roczne sumy opadów wynoszą 550-600 mm. Okres wegetacyjny
wynosi do 220 dni. W przebiegu rocznym występują dwa okresy zachmurzenia: zimowy
o dużym zachmurzeniu 75% i ciepły o zachmurzeniu 57%.
Szata roślinna
W bezpośrednim otoczeniu znajdują się obszary leśne stanowiące 9,0% ogólnej powierzchni
(www.stat.gov.pl, dane z 2013 roku), zajmują powierzchnię 298,2 ha. Południowo–
wschodnia

granica

jest

równocześnie

granicą

Otuliny

Skierbieszowskiego

Parku

Krajobrazowego, który znajduje się poza miastem. Na terenie Miasta Krasnystaw znajduje się
kompleks leśny o dużych walorach biologicznych, klimatycznych i krajobrazowych- Las
Borek. Pełni on rolę ochronną przed zanieczyszczeniami emitowanymi z zakładów
produkcyjnych zlokalizowanych w mieście.
Formą ochrony przyrody na terenie miasta jest Grabowiecko- Strzelecki Obszar Chronionego
Krajobrazu. Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w 1998 roku. Na terenie
Miasta Krasnystaw zajmuje 220 ha. W południowej części część rzeki Wieprz jest objęta
obszarem Izbickiego Przełomu Wieprza (PLH060030).
Świat zwierząt
Na terenie Miasta Krasnystaw występują: muchołówka białoszyja i mała oraz dzięcioł średni.
Ciekawsza jest natomiast ornitofauna związana ze środowiskiem polno-zaroślowym
i przyzagrodowym. Żyją tutaj dudki, przepiórki, ortolany oraz kilka gatunków sów takich jak:
płomykówki, pójdźki, uszatki, puszczyki. Spośród gatunków ssaków na szczególną uwagę
zasługuje bóbr.
2.6

Warunki klimatyczne na terenie miasta

Miasto Krasnystaw leży w obrębie lubelsko- chełmskiej dzielnicy klimatycznej.
Napływające masy powietrza polarno- morskiego oraz polarno- kontynentalnego kształtują
obszar i całej Lubelszczyzny. Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych na terenie są
niskie i utrzymują się w granicach 550-600 mm, w tym w okresie wegetacyjnym 400425 mm. W okolicy przebiega jeden z głównych szlaków gradowych w Polsce. W związku
z tym liczba dni z opadem gradowym wynosi 15, które przypadają w sierpniu.
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Powietrze kontynentalne charakteryzuje się cieplejszym latem i chłodniejszą zimą. Średnia
temperatura w lipcu dla Miasta Krasnystaw wynosi 18,5°C, dla stycznia od -3,8C do -4°C.
Średnia roczna temperatura wynosi 7,2°C.

2.7 Charakterystyka infrastruktury budowlanej
Miasto Krasnystaw można podzielić na dwie strefy: centralną jednostkę strukturalną i tereny
położone poza centralną jednostką strukturalną.

Rysunek 5 Uwarunkowania rozwoju Miasta Krasnystaw- stan własności i władania
Źródło: http://umMiastaKrasnystaw.bip.lubelskie.pl

Centralna jednostka strukturalna obejmuje centrum wraz z terenami o wysokim stopniu
urbanizacji. Na terenie obszaru znajduje się większość lokali mieszkalnych oraz główne
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obiekty usług publicznych, komercyjnych i oświatowych. Strefa poza centralną jednostką
strukturalną to tereny słabo zurbanizowane. Na obszarze przeważa zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
2.7.1

Zabudowa mieszkaniowa

W 2013 roku zasoby mieszkaniowe w Mieście Krasnystaw wynosiły 7 085. Szczegółowe
dane przedstawia poniższa tabela.
Tabela 11 Zabudowa mieszkaniowa na terenie Miasta Krasnystaw

Lp.
Opis
1. Mieszkania, szt.
2. Izby mieszkalne, szt.
Powierzchnia
3. użytkowa mieszkań,
m2
Powierzchnia jednego
4.
mieszkania
Powierzchnia
5. użytkowa na osobę,
m2/os.

2009
6806
25668

2010
7007
26793

2011
7043
26994

2012
7063
27124

2013
7085
27252

466764

491368

495578

498692

501637

68,6

70,1

70,4

70,6

70,8

24,2

25,0

25,2

25,5

25,7

Źródło: Bank danych Lokalnych, GUS

Wartość średniej powierzchni mieszkań oraz średniej powierzchni przypadającej na jednego
mieszkańca w ostatnich latach wzrasta, co świadczy o podnoszeniu się standardu życia
w mieście.
7085
7063
7043
7100

7007

7050

2009

7000

2010

6950
6900

2011
2013
6806

2012

2012

6850

2013

2011

6800
6750

2010

6700
6650

2009

Rysunek 6 Struktura zmian zasobów mieszkaniowych w Mieście Krasnystaw
Źródło: opracowanie własne

W stosunku do 2009 r. powierzchnia użytkowa mieszkań w 2013 r. wzrosła o 4,1%.
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Budownictwo mieszkaniowe w Mieście Krasnystaw charakteryzują następujące wskaźniki:


średnia powierzchnia użytkowa mieszkania:

70,8 m2,



przeciętnej powierzchni mieszkaniowej/osobę:

25,7 m2.

2.7.2

Zabudowa usługowa

Miasto Krasnystaw charakteryzuje się posiadaniem centralnej jednostki strukturalnej, w której
jest zlokalizowana większość obiektów usługowych. Obiekty handlowo- usługowe stanowią
budynki wolnostojące lub są zlokalizowane na terenie zespołów zabudowy wielorodzinnej
Poza tym obszarem drobne punkty usługowe są rozproszone. Dominujące usługi w Mieście
Krasnystaw to usługi o charakterze rolniczo przemysłowym i spożywczo- przetwórczym.

3

GOSPODARKA CIEPLNA

3.1 System ciepłowniczy
W Mieście Krasnystaw zapotrzebowanie na ciepło jest pokrywane z centralnych i lokalnych
kotłowni komunalnych oraz za pośrednictwem indywidualnych źródeł ciepła, zasilanych
w przeważającej ilości węglem, olejem opałowym, gazem ziemnym oraz biomasą.
Na obszarze Miasta Krasnystaw istnieje scentralizowany system zaopatrzenia w energię
cieplną, składający się z układu rurociągów stalowych w izolacji z wełny mineralnej i osłonie
gipsowej.
Tabela 12 Charakterystyka sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Krasnystaw

Średnica
300 250 200 150 125 100 80
65
[mm]
Długość
1005 8
731 702 495,7 488 1500 721
[mb]
Długość
0
40
70 195 35 875 686
przyłączy do 0
węzłów [mb]
Długość kanałów wysokich parametrów
[mb]
Długość kanałów niskich parametrów
[mb]

50

40

32

suma

542

45

10

6.247,7

542

45

65

2.553,0
6.301,7
3.938,5

Źródło: Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Źródłem ciepła dla systemu ciepłowniczego Miasta Krasnystaw jest Ciepłownia KSM, której
właścicielem jest Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Ciepłownia KSM jest
zlokalizowana w Mieście Krasnystaw przy ul. Granicznej 13. W źródle tym są zlokalizowane
4 kotły o różnej mocy cieplnej. Łączna moc źródeł ciepła wynosi 27,63 MW. Kotły zostały
zmodernizowane na przestrzeni lat 2004-2005 w technologii ścian szczelnych. Stan
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techniczny zmodernizowanych kotłów jest zadowalający. Kocioł WR10-011 nie jest
eksploatowany od 2006 r. Pozostałe kotły zapewniają pokrycie zapotrzebowania na
zamówioną moc cieplną ale bez rezerwy mocy.
Tabela 13 Zestawienie danych technicznych jednostek kotłowych

WR 2,5-M

WR 5-K

WR 8-M3

WR 10-011

3,0/3,5

5,0/6,0

8,0/10,0

11,63

1,6
70,0
150,0

2,0
70,0
150,0

2,0
70,0
150,0

1,6
70,0
150,0

32

51

106,4

124

0,08

0,11

0,15

0,12

83,5

83,0

83,0

78,0

1,35

2,65

3,3

5,14

178

295

548

736

0,85-1,6

0,85-1,6

0,85-1,6

0,85-1,6

170

160

160-170

200

-30

-30÷-50

-30

300

11,5/7,3

11,5/7,3

11,5-7-8

11,7

Wydajność nominalna/ maksymalna
trwała [MW]
Ciśnienie obliczeniowe [MPa]
Temperatura wody na wlocie [C]
Temperatura wody na wylocie [C]
Nominalny przepływ przez kocioł
15% [t/h]
Opory przepływu wody przez kocioł
[MPa]
Sprawność dla wydajności nominalnej
[%]
Pojemność wodna kotła wraz z
podgrzew. [m3]
Całkowita pow. ogrzew. wraz z
podgrzew. [m2]
Ciśnienie wody na wylocie z kotła
[MPa]
Temperatura spali na wylocie z kotła
[Pa]
Ciąg na wylocie z komory
paleniskowej [Pa]
Zawartość C02/CO2 w spalinach [%]

Źródło: Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Ciepłownia pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Energia
cieplna jest rozprowadzana do odbiorców w postaci gorącej wody poprzez sieć ciepłowniczą
wysoko

i

niskotemperaturową

wykonaną

w

technologii

rur

stalowych.

Sieć

wysokotemperaturowa pracuje na dwóch przewodach- zasilającym i powrotnym, natomiast
niskotemperaturowa w systemie czterorurowym- zasilanie i powrót c.o. oraz zasilanie
i cyrkulacja c.w.u. W sezonie grzewczym parametry sieci to 135/70C i na potrzeby c.w.u.
70/47C przy ciśnieniu zasilania 0,8MPa i powrotu 0,4MPa. Pracą ciepłowni steruje układ
nadrzędny rozdzielający obiegi wodne sieci i ciepłowni, pozwalając na swobodne
regulowanie ilości i temperatury wody w obu obiegach w zależności od temperatury
zewnętrznej i wydajności cieplnej ciepłowni.
Tabela 14 Wielkość mocy zamówionej, produkcji i sprzedaży energii z Ciepłowni

Wielość
Energia w paliwie

Jedn.
GJ

2009
167 256

2010
166 474

Rok
2011
156 032

2012
162 656

2013
158 079
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Produkcja ciepła
Wyjście z Ciepłowni
Sprzedaż
Sprawność
Ciepłowni
Potrzeby
własne
Ciepłowni
Starty przesyłu

GJ
GJ
GJ

133 308
127 989
114 796

139 100
132 947
120 221

135 783
125 313
110 943

139 012
130 804
117 797

128 525
124 151
109 262

GJ%

79,71%

83,56%

87,03%

85,47%

81,31%

GJ%

3,99%

4,43%

7,71%

5,90%

3,40%

GJ%

10,30%

9,57%

11,46%

9,94%

11,99%

Źródło: Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Układ sieci jest promienisty co stanowi problem. W przypadku awarii głównej magistrali,
wszyscy odbiorcy zostają pozbawieni energii cieplnej.
Ciepłownia dostarcza energię cieplną do własnych odbiorców (ok. 70% zamówionej mocy)
oraz odbiorców obcych. Sieć cieplna obsługuje 34 węzły cieplne w tym 14 węzłów stanowi
własność spółdzielni. Obcy odbiorcy obsługują 6 węzłów grupowych i 14 indywidualnych,
KSM 8 węzłów grupowych i 6 indywidualnych. Wszystkie węzły są opomiarowane
i wyposażone w pełną automatykę zapewniającą płynną pracę przy zmiennych warunkach
pogodowych.
Tabela 15 Miesięczna produkcja ciepła w latach 2009-2013

Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem

2009
24 161
20 069
18 967
9 225
3 392
3 016
3 117
3 050
3 187
11 801
13 699
19 624
133 308

2010
26 388
19 512
17 174
9 144
3 243
2 763
2 630
2 640
6 322
13 178
12 526
23 580
139 100

2011
21 136
21 825
17 520
10 051
4 910
2 765
2 850
2 649
2 814
12 959
17 697
18 532
135 708

2012
21 982
26 137
16 632
10 300
3 677
2 799
2 548
2 598
3 241
11 742
14 828
22 528
139 012

2013
22 728
18 480
19 942
10 486
2 908
2 560
2 594
2 330
5 690
9 740
13 385
18 214
129 057

Źródło: Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Produkcja ciepła z Ciepłowni KSM w Krasnymstawie w latach 2009-2013 spadła
o około 3,2%.
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Rysunek 7 Produkcja ciepła w latach 2009-2013
Źródło: opracowanie własne
Tabela 16 Charakterystyka zużycia miału w Ciepłowni

Oznaczenie
2010

Zużycie miału
[tona]
2011
2012

2013

1493
1682
3609

1547
1861
3465

K2
K3
K4

1078
2819
3341
Źródło: Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

1919
2407
2746

4000
3500
3000
2500

2010
2011
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1500
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1000
500
0
K2

K3

K4

Rysunek 8 Struktura zużycia miału w poszczególnych jednostkach kotłowych
Źródło: opracowanie własne
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Struktura zmian zużycia miału w poszczególnych jednostkach kotłowych w Ciepłowni nie
wykazuje jednoznacznej tendencji spadkowej lub wzrostowej. W latach 2009- 2013
zaobserwowano:


43,5% wzrost zużycia miału w jednostce K2,



34,0% spadek zużycia miału w jednostce K3,



3,7% wzrost zużycia miału w jednostce K4,

Zużycie energii cieplnej na przestrzeni ostatnich lat wykazuje tendencję malejącą.
W stosunku do 2010 r. zużycie ciepła zmieniło się odpowiednio:


spadło o 8% w sektorze spółdzielni mieszkaniowych,



spadło o 8,7% w sektorze budynków komunalnych,



spadło o 17,4% w sektorze budynków użyteczności publicznej,



spadło o 59,1% w sektorze przemysłu.

Tabela 17 Zużycie ciepła w latach 2010-2013

Rok
Rodzaj płatnika

2010

2011

95 947,00
12 404, 39
11 725,43
144,45
120 221,27

89 569,00
11 387,26
9 880,18
105,30
110 941,74

2012

2013

95 270,00
11 856,75
10 609,76
60,00
117 796,51

88 186,00
11 330,51
9 685,67
59,00
109 261,18

GJ
Spółdzielnie
Budynki komunalne
Budynki użyteczności publicznej
Budynki prywatne
SUMA

Źródło: Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

0,1%

Spółdzielnie

9%
10%

Budynki
komunalne

Budynki
użyteczności
publicznej
81%
Budynki prywatne

Rysunek 9 Struktura zużycia ciepła przez odbiorców z sieci ciepłowniczej w Mieście Krasnystaw w 2013 r.
Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 10 Graficzne przedstawienie tendencji zużycia ciepła na terenie Miasta Krasnystaw
Źródło: opracowanie własne

W rozpatrywanych latach zużycie ciepła z w odniesieniu do roku 2010 wykazuje tendencję
malejącą. Spadek zużycia ciepła oscyluje w okolicach 9,1%.
Tabela 18 Zestawienie mocy zamówionej w poszczególnych sektorach

Rok
Spółdzielnie
Budynki komunalne
Budynki użyteczności publicznej
Budynki prywatne

2010
13,098
1,38
2,373
0,44

2011
13,519
1,656
2,171
0,01

2012
13,777
1,641
2,731
0,01

2013
13,519
1,641
2,371
0,01

Źródło: Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zużycie ciepła z sieci ciepłowniczej w poszczególnych sektorach na przestrzeni ostatnich lat
wykazuje tendencje spadkowe. Natomiast zamówiona moc cieplna wzrosła o 1,4%
w stosunku do 2010 r. Związane jest to z dążeniem do zmniejszania zużycia ciepła poprzez
zabiegi termomodernizacyjne obiektów budowlanych sprawiając, że stają się one bardziej
energooszczędne.
Charakteryzując odbiorców ciepła z sieci ciepłowniczej, w 2013 r. zamówiona moc cieplna:


wzrosła o 3,2% w sektorze spółdzielni,



wzrosła o 18,9% w sektorze budynków komunalnych,



spadek 0,001% w sektorze budynków użyteczności publicznej,



spadek o 97,7% w sektorze budynków prywatnych.
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Zainstalowana moc cieplna siedmiu jednostek kotłowych wynosi 27,63 MW. Przy aktualnie
zamówionej przez odbiorców mocy w wysokości 17,541 MW i rocznym zużyciu ciepła
wynoszącym 109 261,18 GJ można stwierdzić, iż:


potrzeby cieplne odbiorców przyłączonych do sieci są zabezpieczone,



struktura mocy zainstalowanej jest prawidłowa, sprzyjająca bezpieczeństwu dostaw
ciepła.

Z bilansu mocy zainstalowanej w systemie oraz wielkości mocy zamówionej, będącej
odpowiednikiem potrzeb cieplnych Miasta Krasnystaw wynika, że bezpieczeństwo w tym
zakresie jest zabezpieczone w sposób właściwy. Struktura mocy zainstalowanej jest
prawidłowa, gwarantująca pewność dostaw ciepła.
Tabela 19 Zestawienie danych dotyczących Ciepłowni

Rok
Produkcja ciepła- potrzeby własne [GJ]
Straty na sieci [GJ]
Spalony miał [tona]

2010
6162
12723
7238

2011
10469
14361
6784

2012
8202
13002
7072

2013
4370
14886
6873

Źródło: Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

W 2013 r. produkcja ciepła w Ciepłowni wyniosła 128 525 GJ, z czego 3,4% (4 370 GJ)
stanowiło potrzeby własne ciepłowni natomiast 11,99% (14 886 GJ) straty ciepła.
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Rysunek 11 Struktura zmian produkcji i strat ciepła
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 20 Zużycie energii cieplnej w węzłach cieplnych

Węzeł cieplny

c.o.

2010
c.w.u.

ogółem

c.o.

2011
c.w.u.

Chmielna I
Chmielna II
Chmielna III
Okrzei
PCK 10
PCK 13
PCK 28
PCK 11
Sobieskiego 7a
Sobieskiego 4a
Mickiewicza
Piłsudskiego
Pocztowa
Baza ZBR
Razem węzły
KSM
Grupa A
Grupa B
Grupa C
Obcy razem
Razem całość
Licznik na ciepł.
Produkcja
Piekarskiego 4

13 954,00
12 094,00
12 658,00
3 692,00
645,00
1 347,00
1 119,00
959,00
894,00
447,00
5 302,00
8 133,00
1 316,00
1 630,00

5 243,00
5 577,00
7 724,00
1 970,00
162,00
460,00
363,00
414,00
915,00
187,00
-

19 197,00
17 671,00
20 382,00
5 662,00
807,00
1 807,00
1 482,00
1 373,00
1 809,00
634,00
5 302,00
8 133,00
1 316,00
1 630,00

12 619,00
11 076,00
10 975,00
3 511,00
532,00
1 145,00
1 018,00
853,00
743,00
422,00
4 809,00
8 231,00
1 110,00
1 376,00

5 312,00
5 208,00
8 311,00
1 936,00
167,00
456,00
368,00
407,00
903,00
182,00
-

64 190,00

23 015,00

87 205,00

58 420,00 23 250,00

256

29 626,43
900,44
2 489,38
33 016,25
120 221,25
132 947,00
139 100,00
724,00

468

430,00

250,00

ogółem
GJ
17 931,00
16 284,00
19 286,00
5 447,00
699,00
1 601,00
1 386,00
1 260,00
1 646,00
604,00
4 809,00
8 231,00
1 110,00
1 376,00

c.o.

2012
c.w.u.

ogółem

c.o.

2013
c.w.u.

ogółem

14 026,00
12 108,00
10 941,00
4 077,00
565,00
1 228,00
1 120,00
933,00
930,00
498,00
5 430,00
8 969,00
1 091,00
1 431,00

5 079,00
5 176,00
8 793,00
1 899,00
160,00
487,00
354,00
407,00
880,00
174,00
-

19 105,00
17 284,00
19 734,00
5 976,00
725,00
1 715,00
1 474,00
1 340,00
1 810,00
672,00
5 430,00
8 969,00
1 091,00
1 431,00

12 475,00
10 654,00
10 934,00
3 746,00
520,00
1 062,00
1 067,00
870,00
829,00
463,00
4 933,00
8 341,00
1 006,00
1 425,00

4 876,00
5 315,00
7 480,00
1 790,00
150,00
459,00
325,00
386,00
765,00
170,00
-

17 351,00
15 969,00
18 414,00
5 536,00
670,00
1 521,00
1 392,00
1 256,00
1 594,00
633,00
4 933,00
8 341,00
1 006,00
1 425,00

81 670,00

63 347,00 23 409,00

86 756,00

58 325,00 21 716,00

80 041,00

26 282,49
741,74
2 248,26
29 272,49
110 942,49
1 225 131,00
135 783,00
680,00

445,00

262,00

27 898,76
687,00
2 454,75
31 040,51
117 796,51
130 804,00
139 012,00
707,00

373,00

258,00

26 269,67
654,00
2 297,51
29 221,18
109 262,18
124 151,00
128 525,00
631,00

Źródło: Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
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Ciepłownia pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Energia
cieplna rozprowadzana jest do odbiorców w postaci gorącej wody poprzez sieć ciepłowniczą
wysoko,- i niskoparametrową. Sieć wysokoparametrowa pracuje na dwóch przewodachzasilającym i powrotnym natomiast niskoparametrowa w systemie czterorurowym- zasilanie
i powrót c.o. oraz zasilanie i cyrkulacja c.w.u. W sezonie grzewczym parametry sieci to
135/70C i na potrzeby c.w.u. 70/47C przy ciśnieniu zasilania 0,8 MPa i powrotu 0,4 MPa.
Pracą ciepłowni steruje układ nadrzędny rozdzielający obiegi wodne sieci i ciepłowni,
pozwalając na swobodne regulowanie ilości i temperatury wody w obu obiegach w zależności
od tempera tury zewnętrznej i wydajności cieplnej ciepłowni.
Kotły zainstalowane w źródle w dalszym ciągu zapewniają wystarczający poziom
bezpieczeństwa produkcji ciepła. Średnia sprawność ciepłowni wynosi 81,31%.
Ciepłownia dostarcza energię cieplną do własnych (ok. 70% zamówionej mocy) odbiorców
oraz odbiorców obcych.
Do poszczególnych odbiorców ciepło dostarczane jest za pomocą węzłów cieplnych,
z których ciepło rozprowadzane jest na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej.
Miasto

Krasnystaw posiada słabo rozwiniętą infrastrukturę ciepłowniczą.

System

ciepłowniczy pracuje w układzie promienistym, co oznacza że odbiorcy zasilani są z jednego
źródła ciepła, ale sieć rozchodzi się promienisto w kierunku centrum. Istnieje
prawdopodobieństwo zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła w przypadku awarii układu
sieci ciepłowniczej.
Przebieg sieci ciepłowniczej na terenie przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 1.

3.2 System ciepłowniczy- przewidywane zmiany
Biorąc pod uwagę rosnące ceny gazu oraz oleju opałowego można przypuszczać, iż
w dalszym ciągu najczęściej stosowanym paliwem będzie węgiel kamienny. Ma to również
swoje odniesienie do krasnostawskiego systemu ciepłowniczego, gdzie podstawowym
paliwem używanym w ciepłowni, zasilającej system jest miał węglowy.
W perspektywie lat przyszłych system ciepłowniczy na terenie Miasta Krasnystaw będzie
w dalszym ciągu związany z obecnym paliwem. Ze względu na brak wystarczających
środków

finansowych

Krasnostawska

Spółdzielnia

nie

planuje

przedsięwzięć

modernizacyjnych zarówno w Ciepłowni jak i na sieciach cieplnych. Obecnie opracowywana
jest

dokumentacja

przebudowy

sieci

w

przebudowywanej

drodze

powiatowej-

ul. Sobieskiego.
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Tereny rozwojowe
Infrastruktura ciepłownictwa systemowego odgrywa bardzo istotną rolę w zapewnieniu
bezpieczeństwa

energetycznego.

Operatorzy

sieci

ciepłowniczych

mają

obowiązek

zapewnienia niezawodności przesyłu ciepła oraz rozwoju sieci. W obszarze wytwarzania,
niezawodność dostaw ciepła zależy nie tylko od stanu jednostek wytwórczych ale również od
pewności dostaw ciepła, które są bezpośrednio związane z infrastrukturą sieci ciepłowniczej.
W związku z powyższym na mapie (załącznik nr 1) zaznaczono potencjalne tereny
rozwojowe wynikające z rozwoju zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej na
terenie. Są to tereny uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
oraz w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.
Rozszerzenie zakresu sieci ciepłowniczej wpłynie pozytywnie na zwiększenie bezpieczeństwa
energetycznego poprzez tworzenie nowych połączeń, poprawy zasilania oraz zwiększenie
możliwości przesyłu.

3.3 Źródła ciepła na terenie Miasta
Na terenie miasta znajduje się główne źródło ciepła– Ciepłownia Krasnostawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej przy ul. Granicznej 13. Źródło ciepła stanowią 4 jednostki, o różnej mocy
cieplnej. Całkowita zainstalowana moc cieplna wynosi 27,63 MW.
Oprócz scentralizowanego źródła ciepła, pracującego dla miejskiej sieci ciepłowniczej,
w Krasnymstawie działają również kotłownie instytucji użyteczności publicznej, podmiotów
handlowych i usługowych oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wytwarzających
ciepło na potrzeby własne.
Wśród

46

zinwentaryzowanych

kotłowni

lokalnych

zabudowanych

w

budynkach

użyteczności publicznej oraz zakładach przemysłowych wykorzystywane jest paliwo:


w 19 – gaz ziemny,



w 12 – gaz płynny,



w 1 – olej opałowy,



w 5 źródłach spalane jest paliwo stałe (miał, węgiel, drewno),



w 11, źródłem ciepła jest miejska sieć ciepłownicza,

Budynki użyteczności publicznej korzystają z kotłów na gaz ziemny lub z ciepła z miejskiej
sieci ciepłowniczej.
Łączna moc zainstalowana w wymienionych obiektach w poniższej tabeli wynosi 37,02 MW,
z czego 1,8 MW stanowi zamówiona moc cieplna z sieci ciepłowniczej.
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Tabela 21 Charakterystyka źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej oraz zakładach przemysłowych

Lp.

Jednostka

Agencja
Restrukturyzacji
i
1.
Modernizacji
Rolnictwa
Zespół Szkół
2. Ponadgimnazjalnych
nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki
Komenda Powiatowa
3.
Policji w
Krasnymstawie
Powiatowa
4.
Biblioteka Publiczna
5. Zespół Szkół nr 5 im
Orląt Lwowskich
Dom Pomocy
6. Społecznej im. Jana
Pawła II
Przedszkole nr 1 im
Słoneczna
7.
Jedyneczka
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
Placówka
8.
OpiekuńczoWychowawcza
Kasa Rolniczego
9.
Ubezpieczenia
Społecznego
Muzeum
Regionalne
10.
w Krasnymstawie

Typ kotła

Sprawnoś
ć

Rok
budowy

Rodzaj
paliwa

Zużycie
paliwa
[m3,
tona]

Adres

ul. Browarna 1

576,00

gazowe

38

Buderus G
234

bardzo dobra

93%

2007

gaz
płynny

5 898

ul. Zamkowa 1

6 298,00

gazowe

630

Viessman

dobra

97%

1997

gaz
płynny

6 300

ul. Okrzei 11

1 617,33

gazowe

140-180

de Dietrich
GT 337

bardzo dobra

96%

2010/2011

gaz
ziemny

2 304 3

ul. Piłsudskiego 5a

479,00

gazowe

b.d.

Viessman

dobra

100%

b.d.

ul. Mostowa 14

2 479,00

gazowe

b.d.

Jubam Gaz IX
Mikołów

dobra

89%

1996

ul. Kwiatowa 1

4 000,00

gazowe

2x225

Viessmann

bardzo dobra

90%

1995/1996

gaz
płynny

85 000

ul. Sikorskiego 4

605,30
gazowe

2x145

Jubam Gaz

dobra

b.d.

2003

gaz
ziemny

20 632

dobra

80%

2005/2006

gaz
ziemny

33 153

ul. Piłsudskiego 9

Moc
Rodzaj źródła
cieplna
ciepła
[kW]

Stan
techniczny

Pow.
ogrzewana
[m2]

gaz
ziemny
gaz
ziemny

b.d.
40 000

1 102,50

ul. Zamkowa 5a

1 398,25

gazowe

150

Buderus U34
Logane GE
434

Plac 3 Maja 2

432,63

m.s.c.

b.d.

w. cieplny

b.d.

b.d.

b.d.

-

b.d.

ul. Piłsudskiego 5a

2 050,40

gazowe

225

Viessmann

dobra

100%

1996/1997

gaz
ziemny

8 559
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11.
12.
13.
14.

Kryta pływalnia
MOSIR
MOSIR centrum
sportu i rekreacji
Przedszkole nr 4
Przedszkole Nr 5
Bajeczka

ul. Piłsudskiego 52a

23 238,00

gazowe

145;
2x330

ul. Piłsudskiego 48

1 890,10

gazowe

314

ul. Mickiewicza 12
ul. Poniatowskiego
13

864,00

m.s.c.

625,47

gazowe

b.d.
2x145;
38

Jubam G

dostateczna

ACV typ CA
bardzo dobra
250
w. cieplny
b.d.
Jubam Gaz

dobra

15.

Urząd Skarbowy

ul. Rzeczna 5

1 332,50

gazowe

120

viesmann

dobra

16.

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Bartosza
Głowackiego

ul. Sobieskiego 5

3 032,00

m.s.c.

b.d.

w. cieplny

b.d.

90%

1997

100%

2008

b.d.

b.d.

b.d.

1993
1994/1995

b.d.

b.d.

gaz
płynny
gaz
płynny
gaz
płynny
gaz
ziemny
-

101 980
27 981
b.d.
13 544
15 184

b.d.

gaz
ziemny/ol
ej
250 900
opałowyawaryjnie

Samodzielny
Publiczny
Zakład
17.
Opieki Zdrowotnej w
Krasnymstawie

ul. Sobieskiego 4

12 756,00

gazowe

1440

Viessmann

bardzo dobra

b.d.

2009

II Liceum
18. Ogólnokształcące im.
C.K. Norwida

ul. Okrzei 5

1 290,70

gazowe

200

Buedrus GE
434

dobra

b.d.

2001/2006

239,90

gazowe

28

Buderus
Logana G 124

dobra

92%

2004/2004

1 274,40

gazowe

2x105

Jubamgaz

do remontu

b.d.

1995/1995

ul. Rejowiecka 3

1 400,00

węglowe

190

Pleszew

dobra

83%

2010/2010

miał

52,5

ul. Poniatowskiego
37

6 102,79

gazowe

3x240

Buderus

bardzo dobra

108%

2010/2010

gaz
płynny

37 137

ul. PCK 2

4 448,27

gazowe

345

Viessmann

dobra

100%

1999/2000

gaz
płynny

43 429

19.

Dom Dziecka w
Krasnymstawie

Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc
Chłopska"
Zespół Szkół Nr 1
im. Adama
21.
Mickiewicza w
Krasnymstawie
Specjalny Ośrodek
Szkolno22. Wychowawczy im.
Janiny Doroszewskiej
Szkoła i internat
20.

ul. Mickiewicza 1

gaz
ziemny
gaz
płynny
gaz
płynny

26 578
4 698
33 936

58 | S t r o n a

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE MIASTA KRASNYSTAW

23.

Przedszkole
Specjalne nr 2

24.

Ratusz Miejski

25.

Miejska Biblioteka
Publiczna
Przedszkole nr 6 Za
żywopłotem

26.

179,53

olejowe

-

Ederlich ED
24

dobra

b.d.

olej
opałowy
gaz
1993/1994
ziemny

Plac 3 Maja 2

355,20

gazowe

105

-

dobra

80%

ul. Okrzei 23

1 079,50

m.s.c.

70,93

w. cieplny

-

-

-

-

-

ul. Poniatowskiego
42

565,48

m.s.c.

100

w. cieplny

-

-

-

-

-

2011/2012

3000
-

27.

Krasnostawski Dom
Kultury

ul. Okrzei 10

b.d

m.s.c.

199,4

w. cieplny

-

-

-

-

-

28.

Zespół Szkół Nr 4

ul. Piłsudskiego 21

b.d.

m.s.c.

260,3

w. cieplny

-

-

-

-

-

29.

Żłobek Miejski

ul. Poniatowskiego
48

b.d.

m.s.c.

121,3

w. cieplny

-

-

-

-

-

30.

Przedszkole Nr 8

ul. Tokarzewskiego
49

b.d

m.s.c.

119

w. cieplny

-

-

-

-

-

31.

Powiat Krasnystaw

ul. Sobieskiego 3

b.d.

m.s.c.

865

w. cieplny

-

-

-

-

-

32.

Miasto Krasnystaw

Plac 3 Maja 29

1589,7

gazowe

105
145

Jubam

dobry

80%

1994-

gaz
ziemny-

21591

ul. Okrzei 10

b.d

m.s.c.

60

w. cieplny

-

-

-

-

-

ul. Piłsudskiego 5a

785,11

gazowe

225

Viessmann

dobra

100%

1997

gaz
ziemny

7650,8

ul. Poniatowskiego
27

3340

gazowe

550

Viessmann

dobra

94%

2005

gaz
ziemny

78692

ul. Piłsudskiego 50

4188

gazowe

275

Torus

dostateczna

65%

1997%

gaz
ziemny

b.d.

Państwowa Szkoła
Muzyczna im.
W. Lutosławskiego
Młodzieżowy Dom
34.
Kultury im .
M. Konopnickiej
Areszt Śledczy w
35.
Krasnymstawie
I Liceum
Ogólnokształcące im.
36.
Władysława Jagiełły
w Krasnymstawie
33.
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37.

38.

39.

I Liceum
Ogólnokształcące im
Władysława Jagiełły
w Krasnymstawie
budynek internatu
Powiatowy Urząd
Pracy
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.

ul. Piekarskiego 1

1039

gazowe

360

AMBIANCE
TYP MPX

dostateczna

70%

1997

gaz
ziemny

b.d.

ul. Mostowa 4

508,4

gazowe

60

Buderus
G234X

bardzo dobra

100%

2009

gaz
płynny

7786

ul. Piekarskiego 3

855,5

gazowe

270

Viessman
Z93G

dobra

93%

1999

gaz
ziemny

30616

94,5%

1998
gaz
ziemny

1182975

9700

Omnical_Om
nibloc DDHS bardzo dobra
14
Standard
Kessel
bardzo dobra
Condor HD
01

Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska w
Krasnymstawie

ul. Borowa 4

41.

Przedsiębiorstwo
TechnicznoHandlowe ROLTEX
Sp. Z o. o.

ul. Lwowska 143 b

750

węglowe

139

Thermostahl

42.

Kartonex

ul. Leśna 4b

9690

gazowe

880

40.

24400

gazowe
11500

biomasa
43.

FTK Sp. z o.o.

ul. Leśna 2

10000

89%

2008

dostateczna

87%

2004

węgiel

34,98

Buderus

b.d.

95%

2005/2013

gaz
ziemny

47675

SAS

dobry

82%

1997

drewno

21,94

Busko

dostateczny

51%

1954

węgiel

91,6

4970
węglowe
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44.

Zakład Przemysłu
Odzieżowego
"CORA-TEX" S.A.

Gminna Spółdzielnia
45.
"Samopomoc
Chłopska
46.

NZOZ

ul. Poniatowskiego
50

5870

gazowe

b.d.

F.K.O. Rumia
HTO 60

dobry

92%

1996

gaz
ziemny

719932

ul. Rejowiecka 9

1400

węglowe

190

Pleszew
KSWM

dobry

83%

2010

węgiel

124

ul.Browarna6

339,7

gazowe

b.d.

b.d.

dobry

70%

2000

gaz
płynny

4464

Źródło: opracowanie własne na podstawie otrzymanych ankiet
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3.4 Zapotrzebowanie ciepła
Zapotrzebowanie ciepła określono wykorzystując dane statystyczne Głównego Urzędu
Statystycznego, ankietyzowane przedsiębiorstwa i instytucje z terenu.
Zapotrzebowanie na ciepło wynika z potrzeb budownictwa mieszkaniowego, instytucji
w zakresie obiektów użyteczności publicznej oraz z obiektów przemysłowych i usługowych,
funkcjonujących na terenie .
Potrzeby cieplne Miasta Krasnystaw w 2013 r. zbilansowano w podziale na: mieszkalnictwo
(budownictwo mieszkaniowe), instytucje (obiekty użyteczności publicznej), przemysł
(obiekty przemysłowe) oraz pozostałe (usługi i handel).
Zapotrzebowanie mocy cieplnej oraz rocznego zużycia ciepła budownictwa w 2013 r.
określono na podstawie wielkości powierzchni ogrzewanej budownictwa przy zastosowaniu
wskaźników:
 zapotrzebowania mocy szczytowej - 110 W/m2,
 rocznego zużycia ciepła na centralne ogrzewanie - 535 MJ/(m2 rok),
 rocznego zużycia ciepła na ciepłą wodę użytkową - 178 MJ/(m2 rok).
Tabela 22 Szczegółowy bilans potrzeb cieplnych Miasta Krasnystaw

Zapotrzebowanie na energię cieplną
Miasto
Krasnystaw

Zapotrzebowanie na
moc cieplną

Mieszkalnictwo
Obiekty gminne
Przemysł
Pozostałe
RAZEM

Ogrzewanie
pomieszczeń

Przygotowanie
cieplej wody

Suma

MW

TJ

TJ

TJ

55,11
9,90
23,32
27,50
115,85

267,83
48,11
113,34
133,65
562,93

89,28
16,04
37,78
44,55
187,64

357,11
64,15
151,11
178,20
750,58

Źródło: Opracowanie własne

Na terenie Miasta Krasnystaw występuje ogółem zapotrzebowanie na moc cieplną na
poziomie około 115,85 MW oraz zapotrzebowanie na energię cieplną na poziomie około
750,58 TJ.
Zapotrzebowanie związane z mieszkalnictwem na moc cieplną szacuje się na poziomie około
55,11 MW oraz zapotrzebowanie na energię cieplną na poziomie około 357,11 TJ.
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Zapotrzebowanie na moc cieplną instytucji, budynków działalności gospodarczej, handlowej
itp. (pozostałe) wynosi ok. 27,50 MW, a zapotrzebowanie na energię cieplną wynosi około
178,20 TJ. Zapotrzebowanie na moc cieplną obiektów gminnych szacuje się na poziomie
około 9,90 MW oraz zapotrzebowanie na energię cieplną na poziomie około 64,15 TJ.
Zapotrzebowanie na moc cieplną przemysłu wynosi ok. 23,32 MW, a zapotrzebowanie na
energię cieplną wynosi około 151,11 TJ.
Około 55% zapotrzebowania na moc cieplną pochodzi z mieszkalnictwa, a na pozostałe 45%
zapotrzebowania mocy pochodzi z sektorów obiektów gminnych, przemysłu i pozostałych
obiektów. Jest to sytuacja o tyle zrozumiała, iż na terenie dominuje zabudowa mieszkaniowa.
Poniższy rysunek w obrazowy sposób przedstawia jak wyglądają udziały poszczególnych
grup w konsumowaniu ciepła na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i procesów
technologicznych.

9%
20%

24%

17%

30%

Budynki
jednorodzinne
Budynki
wielorodzinne
Pozostałe
Obiekty gminne
Przemysł

Rysunek 12 Ogólny bilans potrzeb cieplnych Miasta Krasnystaw
Źródło: Opracowanie własne

3.5 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych
Potrzeby cieplne mieszkańców Miasta Krasnystaw zabezpieczane są w oparciu o:


sieć ciepłowniczą (miał),



gaz ziemny,



węgiel kamienny,



olej opałowy,



biomasa,
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inne rozwiązania.

Strukturę paliwową pokrycia potrzeb cieplnych przedstawiają poniższe tabele oraz rysunki.
Tabela 23 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych Miasta Krasnystaw w [MW]

Miasto

Zapotrzebowanie
na moc ciepłą
[MW]

Krasnystaw

115,85

Udział paliwa w pokryciu potrzeb cieplnych [MW]
węgiel
olej
gaz ziemny biomasa
inne
kamienny
opałowy
57,92

34,75

9,27

2,32

11,58

Źródło: Opracowanie własne
Tabela 24 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych Miasta Krasnystaw w [TJ]

Miasto

Zapotrzebowanie
na energię
cieplną [TJ]

Krasnystaw

750,58

Udział paliwa w pokryciu potrzeb cieplnych [TJ]
węgiel
olej
gaz ziemny biomasa
inne
kamienny
opałowy
375,29

225,17

60,05

15,01

75,06

Źródło: Opracowanie własne

30%

8%

2%
10%

węgiel kamienny
50%

gaz ziemny
biomasa
olej opałowy
inne

Rysunek 13 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych Miasta Krasnystaw [%]
Źródło: Opracowanie własne

W strukturze paliwowej pokrycia potrzeb cieplnych Miasta Krasnystaw największe znaczenie
ma węgiel kamienny, który jest również podstawowym paliwem Ciepłowni, zasilającej
miejską sieć ciepłowniczą. Wykorzystanie węgla kamiennego pokrywa ok. 50% potrzeb
cieplnych, tj. ok. 57,92 MW (375,29 TJ). Produkcja ciepła w oparciu o gaz ziemny pokrywa
ok. 30% potrzeb cieplnych, tj. ok. 34,75 MW (225,17 TJ). Produkcja ciepła w oparciu
o biomasę pokrywa ok. 8,0% potrzeb cieplnych , tj. ok. 9,27 MW (60,05 TJ). W przypadku
oleju opałowego produkcja ciepła na pokrycie potrzeb cieplnych wyniesie ok. 2,32 MW
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(15,01 TJ). Produkcja ciepła w oparciu o pozostałe rozwiązania pokrywa ok. 10% potrzeb
cieplnych , tj. ok. 11,58 MW (75,06 TJ).

3.6 Zapotrzebowanie na ciepło - przewidywane zmiany
Zmiany

zapotrzebowania

na

ciepło

w

najbliższej

perspektywie

wynikać

będą

z przewidywanego rozwoju Miasta Krasnystaw w zakresie zagospodarowania terenów
rozwojowych jak również z działań modernizacyjnych istniejącego budownictwa związanych
z racjonalizacją użytkowania energii. Stopień zagospodarowania terenów rozwojowych
w perspektywie roku 2030 jest na obecnym etapie trudny do określenia i zależny od wielu
czynników między innymi: sytuacji gospodarczej kraju, inicjatywy w pozyskiwaniu
inwestorów, możliwości uzbrojenia terenów.

3.7 Indywidualne źródła energii
Kierunkiem preferowanym w ogrzewaniu indywidualnym winna być zmiana na urządzenia
pracujące w oparciu o systemy grzewcze najmniej uciążliwe dla środowiska. Zaleca się
rozwój źródeł ciepła opartych o paliwa ze źródeł odnawialnych w postaci m.in. biomasy,
energii słonecznej, energii niskiej geotermii (pompy cieplne).

3.8 Lokalne kotłownie
Przewiduje się aby lokalne kotłownie już istniejące a także te nowopowstałe, odznaczały się
wysoką sprawnością oraz niskim zużyciem paliw, a także niską emisją zanieczyszczeń do
środowiska.
W lokalnych kotłowniach powinno się instalować urządzenia regulujące ich wydajność. Ma
to na celu ograniczenie strat energii i zwiększenie efektywności energetycznej, jak również
zapewnienie stabilności zaopatrzenia w energię cieplną.
Należy ograniczyć rozwinięcie systemu ciepłowniczego na bazie nieekonomicznych
węglowych kotłów grzewczych, ze zmianą na jednostki nowoczesne spełniające wszystkie
uwarunkowania związane z ochroną środowiska.

3.9 Prognoza zapotrzebowania na ciepło
Na potrzeby prognozy zapotrzebowania na ciepło Miasta Krasnystaw zdefiniowano trzy
podstawowe, jakościowo różne, scenariusze rozwoju społeczno – gospodarczego miasta do
2030 roku.
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Scenariusz A – „STAGNACJA”.
Scenariusz B – „ROZWÓJ”.
Scenariusz C – „SKOK”.
We wszystkich wariantach zróżnicowano tempo rozwoju w okresach:
– lata 2012-2020,
– lata 2021-2030.
Analizy bilansowe dla prognozowanych trzech wariantów

rozwoju społeczno

–

gospodarczego wykonano w podziale na następujące sektory:
 mieszkalnictwo,
 instytucje,
 przemysł.
W poniższych rozważaniach przyjęto następujące oznaczenia:
W -1 - scenariusz STAGNACJA
W -2 - scenariusz ROZWÓJ
W- 3 - scenariusz SKOK
Scenariusz A: stabilizacja, w której dąży się do zachowania istniejących pozycji i stosunków
społeczno – gospodarczych. Nie przewiduje się przy tym znaczącego rozwoju przemysłu
i usług. Scenariuszowi temu nadano nazwę „STAGNACJA”.
Scenariusz B: harmonijny rozwój społeczno – gospodarczy bazujący na lokalnych
inicjatywach z niewielkim wsparciem zewnętrznym. Główną zasadą kształtowania kierunków
rozwoju w tym wariancie jest racjonalne wykorzystanie warunków miejscowych
podporządkowane wymogom czystości ekologicznej. W tym wariancie zakłada się
umiarkowany rozwój gospodarczy. Scenariuszowi temu nadano nazwę „ROZWÓJ”.
Scenariusz C: dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy, ukierunkowany na
wykorzystanie wszelkich pojawiających się z zewnątrz możliwości rozwojowych;
globalizacja gospodarcza, nowoczesne technologie jak również silne stymulowanie i
wykorzystywanie sił sprawczych. „SKOK”.
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Główne prognozowane wskaźniki przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 25 Główne prognozowane wskaźniki

Roczne wskaźniki zmniejszające
Scenariusze
Roczny
Roczny
zapotrzebowania na ciepło – efekt
rozwoju
wskaźnik
wskaźnik
działań termomodernizacyjnych
LATA
społeczno wzrostu
rozwoju
gospodarczego
gospodarczego mieszkalnictwo Mieszkalnictwo Instytucje Przemysł
20132020
20212030
20132020
20212030
20132020
20212030

STAGNACJA

ROZWÓJ

SKOK

0,5%

1,80%

1,2%

1,90%

1,80%

1,2%

1,90%

1,80%

1,2%

1,90%

2,0%

1,80%

1,2%

1,90%

3,0%

1,80%

1,2%

1,90%

1,80%

1,2%

1,90%

0,5%
1,0%
1,0%
1,5%

3,0%
4,0%

Źródło: Opracowanie własne

W przypadku przeprowadzenia termomodernizacji przyjmowano korektę zużycia energii
cieplnej zgodnie ze statystycznymi wskaźnikami oszczędności, jednak nie większą niż
wskaźnik potrzeb cieplnych nowego budownictwa.
Po uwzględnieniu rocznych wskaźników zmniejszających zapotrzebowania na ciepło,
związanych

z

przeprowadzonymi

pracami

termomodernizacyjnymi,

w

scenariuszu

STAGNACJA trendy termomodernizacyjne są znacznie większe od rozwoju gospodarczego.
Prognozowane zapotrzebowanie mocy cieplnej w 2030 roku szacuje się na: 130,34 MW.
W scenariuszu ROZWÓJ pozytywne uwarunkowania koniunktury gospodarczej spowodują
nieznaczny wzrost zapotrzebowania na moc, która według prognoz w roku 2030 będzie
wynosić: 147,40 MW. W scenariuszu SKOK wysoka dynamika rozwoju gospodarczego
spowoduje w mieście znaczny wzrost zapotrzebowania mocy cieplnej, szczególnie widoczny
w drugiej dekadzie. Prognozowane zapotrzebowanie mocy w 2030 roku będzie wynosić:
200,24 MW. Poniższy rysunek oraz tabele przedstawiają dynamikę wzrostu zapotrzebowania
na energię cieplną na potrzeby według przyjętych scenariuszy rozwoju.
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Rysunek 14 Dynamika wzrostu zapotrzebowania na ciepło według przyjętych scenariuszy
Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 26 Prognozowany wzrost zapotrzebowania na moc cieplną

Zapotrzebowanie na moc cieplną [MW]
Rok

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Mieszkalnictwo
W1
W2
W3
55,11 55,11 55,11
55,39 55,66 56,76
55,66 56,22 58,47
55,94 56,78 60,22
56,22 57,35 62,03
56,50 57,92 63,89
56,78 58,50 65,80
57,07 59,09 67,78
57,35 59,68 69,81
57,93 60,87 72,60
58,51 62,09 75,51
59,09 63,33 78,53
59,68 64,60 81,67
60,28 65,89 84,94
60,88 67,21 88,33
61,49 68,55 91,87
62,11 69,92 95,54

Obiekty gminne
W1
W2
W3
9,90
9,90
9,90
9,95
10,00 10,20
10,00 10,10 10,50
10,05 10,20 10,82
10,10 10,30 11,14
10,15 10,40 11,48
10,20 10,51 11,82
10,25 10,61 12,18
10,30 10,72 12,54
10,41 10,93 13,04
10,48 11,21 13,50
10,56 11,49 13,97
10,64 11,78 14,46
10,72 12,07 14,97
10,80 12,37 15,49
10,88 12,68 16,03
10,96 13,00 16,59

W1
23,32
23,44
23,55
23,67
23,79
23,91
24,03
24,15
24,27
24,51
24,76
25,00
25,25
25,51
25,76
26,02
26,28

Przemysł
W2
23,32
23,55
23,79
24,03
24,27
24,51
24,75
25,00
25,25
25,76
26,27
26,80
27,33
27,88
28,44
29,01
29,59

W3
23,32
24,02
24,74
25,48
26,25
27,03
27,85
28,68
29,54
30,72
31,95
33,23
34,56
35,94
37,38
38,87
40,43

W1
27,50
27,64
27,78
27,91
28,05
28,19
28,34
28,48
28,62
28,91
29,19
29,49
29,78
30,08
30,38
30,68
30,99

Pozostałe
W2
27,50
27,78
28,05
28,33
28,62
28,90
29,19
29,48
29,78
30,37
30,98
31,60
32,23
32,88
33,54
34,21
34,89

W3
27,50
28,33
29,17
30,05
30,95
31,88
32,84
33,82
34,84
36,23
37,68
39,19
40,75
42,38
44,08
45,84
47,68

Miasto razem
W1
W2
W3
115,83 115,83 115,83
116,41 116,99 119,30
116,99 118,16 122,88
117,58 119,34 126,57
118,16 120,53 130,37
118,75 121,74 134,28
119,35 122,96 138,31
119,95 124,19 142,46
120,55 125,43 146,73
121,75 127,94 152,60
122,94 130,55 158,64
124,15 133,22 164,92
125,36 135,94 171,44
126,59 138,72 178,23
127,83 141,55 185,28
129,08 144,44 192,62
130,34 147,40 200,24

Źródło: Opracowanie własne
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3.10 Prognozowana struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych
Przewiduje się, iż potrzeby cieplne mieszkańców Miasta Krasnystaw w prognozie do
2030 r. zabezpieczane będą w oparciu o źródła, takie jak:


węgiel kamienny,



gaz ziemny,



biomasa,



olej opałowy



inne rozwiązania.

Z analizy struktury paliwowej pokrycia potrzeb cieplnych wynika, że w najbliższych latach
głównym źródłem zasilnia dla odbiorców będzie nadal sieć ciepłownicza.
Jednakże wprowadzana przez Miasto Krasnystaw polityka proekologiczna, wspierająca
przebudowę kotłowni węglowych na ekologiczne, wzrost świadomości ekologicznej oraz
zamożności mieszkańców, będą przyczyniać się do stopniowego zmniejszania udziału paliwa
węglowego w produkcji ciepła na korzyść paliw ekologicznych.
Z analizy struktury paliwowej pokrycia potrzeb cieplnych miasta wynika również, że
w najbliższych latach wzrośnie znacząco udział paliw ze źródeł odnawialnych głównie
z wykorzystaniem pomp ciepła, kolektorów słonecznych, podyktowany w znacznej
większości

zabezpieczeniem

potrzeb

cieplnych

budownictwa

mieszkaniowego

jednorodzinnego.
Prognozowana struktura paliwowa pokrycia potrzeb w perspektywie roku 2030 jest na
obecnym etapie trudna do określenia, gdyż zależna jest od wielu czynników między innymi:
sytuacji gospodarczej, opłacalności zainstalowania nowych źródeł ciepła, dostępności do
mediów technicznych, oczekiwań potencjalnych inwestorów.

3.11 Ceny nośników energii cieplnej
Sposoby pozyskiwania ciepła na ogrzewanie pomieszczeń oraz ciepłą wodę użytkową zależą
przede wszystkim od potrzeb i zamożności odbiorców, ale także od dostępu do mediów
energetycznych. Dla odbiorców o wysokich dochodach największą rolę odgrywa komfort
użytkowania nośników związany z ciągłością zasilania, niewielkim udziałem czynności
eksploatacyjnych, możliwością automatycznej regulacji poziomu zużycia w zależności od
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potrzeb. Użytkownicy o średnich dochodach oprócz kryterium komfortu uwzględniają
także koszty, przy czym zarówno cena jak i komfort stanowią równorzędne kryteria.
Odbiorcy o niskich dochodach wybierają najtańsze, dostępne na rynku paliwo możliwe do
zastosowania przy zaspokajaniu określonego rodzaju potrzeby energetycznej i przy
istniejącym układzie technologicznym. Mniejsze znaczenie mają tutaj dodatkowe koszty
w postaci

zwiększonej

pracochłonności

eksploatacji

urządzeń

energetycznych

czy

przygotowania paliwa przed jego wykorzystaniem.
Poniższa tabela przedstawia paliwa stosowane do ogrzewania oraz na przygotowanie c.w.u.
Tabela 27 Zestawienie kosztów zmiennych ogrzewania w oparciu o porównywalne media

Paliwo

Kaloryczność

Sprawność

cena

koszt

MJ/(kg/m3)

%

zł/(Mg/m3/kWh)

zł/GJ

Węgiel kamienny

Mg

23

70

600

37,3

Ekogroszek

Mg

26

78

850

41,9

Gaz ziemny

m3

35

90

2,2

69,8

Olej opałowy

Mg

41,5

90

3,65

97,7

LPG

kg

45

90

2,24

55,2

Drewno

Mg

10

80

200

25,0

Granulat drzewny

Mg

18

80

415

28,8

Brykiet ze słomy

Mg

16,5

80

625

47,3

kWh

3,6

400

0,62

43,1

kWh

3,6

400

0,76

52,8

kWh

3,6

100

0,76

211,1

kWh

3,6

100

0,49

136,1

Pompa ciepła taryfa G12
nocna
Pompa ciepła taryfa G12
50/50% noc-dzień
Energia elektryczna taryfa
G12 50/50% noc-dzień
Energia elektryczna taryfa
G11
Źródło: Opracowanie własne

Prognozy cen nośników energii do 2030 roku
W ostatnich latach ceny podstawowych nośników energii kształtowały się na różnym
poziomie. W wyniku dużego wzrostu cen ropy naftowej i paliw ciekłych na rynkach
światowych, największy wzrost cen dotyczył paliw ciekłych oraz olejowych.
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Gospodarstwa domowe najbardziej odczuły wzrost cen gazu ziemnego, paliw silnikowych.
Najtrudniejsza sytuacja rynkowa dotyczy wszystkich ropopochodnych nośników energii,
w tym

oleju

opałowego.

Rynek

światowy

podlega

niekontrolowanym

zmianom

spowodowanym trudną sytuacją polityczną głównych producentów.
Prognozując do roku 2030 należy spodziewać się wzrostu cen paliw pierwotnych, szczególnie
gazu ziemnego. Dynamika wzrostu cen ropy naftowej będzie mniejsza, natomiast poziom cen
węgla energetycznego w obecnym stanie transformacji gospodarki jest już ustabilizowany
i zbliżony do cen rynku światowego. Jedyne zmiany cenowe będą powodowane przez
czynniki inflacyjne.
Polska nie ma wpływu na ceny nośników na światowym rynku, ponieważ jako importer nie
posiada znaczących zasobów gazu ziemnego czy ropy. Bardzo istotne w tej sytuacji jest
wykorzystanie własnych zasobów lokalnych, których ceny charakteryzują się największą
stabilnością.
,,Bilans korzyści i kosztów przystąpienia do UE” sporządzony przez Komitet Integracji
Europejskiej przewiduje, że:
 Do 2020 r. ceny energii elektrycznej w Polsce wzrosną dla gospodarstw domowych
o ok. 17-20% w stosunku do 2001 r. Wzrost będzie następował stopniowo
i średniorocznie (rok do roku poprzedniego) wyniesie ok. 2,4%.
 Ceny

energii

elektrycznej

dla

przemysłu

powinny

ulegać

obniżeniu

wraz

z ujednolicaniem sytuacji na polskim rynku w stosunku do sytuacji na rynkach Unii
Europejskiej. Relacja cen: energia elektryczna dla gospodarstw domowych – energia dla
przemysłu wynosi obecnie w Polsce 1,6 a w UE 2,14. Spadek cen dla przedsiębiorców
uwarunkowany jest wyeliminowaniem zjawiska subsydiowania skrośnego. Zadanie to
możliwe będzie do wykonania po dokonaniu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne,
prawnym rozdzieleniu działalności przesyłowej operatorów sieci przesyłowej
i dystrybucyjnej oraz restrukturyzacja długoterminowych kontraktów.

3.12 Analiza kosztów wytwarzania i przesyłu ciepła na potrzeby centralnego
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla Miasta Krasnystaw
Na terenie Miasta Krasnystaw funkcjonują taryfy dla ciepła z Ciepłowni KSM, należącej do
Krasnostawskiej

Spółdzielni

Mieszkaniowej.

Odbiorcy

podzieleni

są

na

grupy

taryfowe: A, B, C.
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Charakterystyka grup odbiorców na terenie Miasta Krasnystaw:


A- odbiorcy pobierający ciepło bezpośrednio z sieci ciepłowniczej,



B- odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z grupowych węzłów cieplnych, które
wraz z zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi stanowią własność i są eksploatowane
przez dostawcę,



C- odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z grupowych węzłów cieplnych
stanowiących własność i eksploatowanych przez dostawcę.

W poniższych tabelach zestawiono stawki opłat netto dla taryf obowiązujących w Miasta
Krasnystaw w latach 2010-2014.
Tabela 28 Obowiązujące ceny i stawki opłat netto dla odbiorców w grupach w latach 2010-2014

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

Grupa odbiorców
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

Stawka za moc
zamówioną

Cena ciepła

zł/MW/rok

zł/GJ

Cena
nośnika
ciepła
zł/GJ

92 203,88

31,77

18,66

88 353,35

27,97

16,86

97 673,40

30,69

15,86

97 673,40

30,69

15,86

84 493,79

29,18

17,90

Opłata za usługi
przesyłowe
stała
zmienna
zł/MW/rok
zł/GJ
16 445,22
5,49
19 429,15
12,72
17 919,27
6,78
19 018,76
6,45
21 056,88
13,31
19 547,00
7,48
20 793,36
7,09
23 737,56
13,84
21 713,52
7,81
20 793,36
7,09
23 737,56
13,84
21 713,52
7,81
21 554,99
7,23
24 410,63
13,65
22 386,67
7,72

Źródło: „Taryfa dla ciepła” 2010,2011,2013,2014

Na wykresach przedstawiono strukturę zmian w stawkach opłat za ciepło i rocznej za
zamówioną moc cieplną na przestrzeni ostatnich 4 lat. W celu zapewnienia przejrzystości
przedstawionych wyników, wykorzystano stawki opłat wyrażone jako wartość netto.
Z analizy przedstawionych wykresów jednoznacznie wynika spadek opłat w stosunku do roku
2010. Spadek stawki opłaty rocznej za zamówioną moc cieplną w grupie odbiorców w 2014 r.
wyniósł 8,4%. W przypadku opłaty za ciepło tendencja spadkowa w 2014 r. wyniosła 8,2%.

73 | S t r o n a

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA
GAZOWE MIASTA KRASNYSTAW

32,00
31,00

zł/GJ

30,00
29,00
28,00
27,00
26,00
2010

2011

2012

2013

2014

Rysunek 15 Struktura zmian cen netto ciepła w latach 2010-2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Taryfa dla ciepła”

98 000,00
96 000,00
94 000,00

zł/MW/rok

92 000,00
90 000,00
88 000,00
86 000,00
84 000,00
82 000,00
80 000,00
78 000,00
76 000,00
2010
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2014

Rysunek 16 Struktura zmian stawki netto za zamówioną moc cieplną w latach 2010-2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Taryfa dla ciepła”

We wszystkich grupach odbiorców wartość opłaty za zamówioną moc cieplną jest stała.
Zmiany w opłatach występują na poziomie stawki opłaty stałej i zmiennej za usługi
przesyłowe.
W 2014 r. wartość opłaty zmiennej za usługi przesyłowe w poszczególnych grupach
taryfowych wykazywała tendencję wzrostową w stosunku do 2010 r. Tendencję zmian
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wartości opłaty zmiennej za usługi przesyłowe na przestrzeni ostatnich 4 lat prezentuje
poniższy wykres. Wartość opłaty wzrosła o:


31,1% w grupie taryfowej A,



7,3% w grupie taryfowej B,



13,9% w grupie taryfowej C.
14,00
12,00

zł/GJ

10,00
A

8,00

B
6,00

C

4,00
2,00
2010

2011

2012

2013

2014

Rysunek 17 Struktura zmian opłaty zmiennej za usługi przesyłowe w poszczególnych grupach taryfowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Taryfa dla ciepła”

W 2014 r. wartość opłaty stałej za usługi przesyłowe w poszczególnych grupach taryfowych
wykazywała tendencję wzrostową w stosunku do 2010 r. Tendencję zmian wartości opłaty
stałej za usługi przesyłowe na przestrzeni ostatnich 4 lat prezentuje poniższy wykres. Wartość
opłaty stałej za usługi przesyłowe wzrosła o:


31,7% w grupie taryfowej A,



25,6% w grupie taryfowej B,



24,9% w grupie taryfowej C.
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Rysunek 18 Struktura zmian opłaty stałej za usługi przesyłowe w poszczególnych grupach taryfowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Taryfa dla ciepła”

Na poniższym wykresie przedstawiono procentową strukturę zmian takich składników taryfy
jak: cena za zamówioną moc cieplną, cena ciepła oraz cena nośnika ciepła, przy założeniu że
ich wartość w 2010 r. wynosiła 100%.
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92%

92%

96%
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97%

85%
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97%

85%
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90%
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Stawka za moc zamówioną

Cena ciepła

Cena nośnika ciepła

80%
70%
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40%
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2012
2011
2010

20%
10%
0%

Rysunek 19 Procentowa struktura zmian stawki za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła i ceny nośnika
ciepła
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Taryfa dla ciepła”

W związku z różnymi cenami stawek opłat stałej i zmiennej za usługi przesyłowe
w poszczególnych grupach taryfowych, na poniższym wykresie przestawiono procentową
strukturę zmian cen przy założeniu, że ich wartość w 2010 r. wynosiła 100%.
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Rysunek 20 Procentowa struktura zmian stawki opłaty stałej i zmiennej za usługi przesyłowe
w poszczególnych grupach taryfowych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Taryfa dla ciepła”

Z powyższej analizy wynikają następujące wnioski dotyczącej tendencji cen w stosunku do
2010 r:


spadek o około 8% stawki za zamówioną moc cieplną,



spadek o około 8% ceny ciepła,



spadek o około 4%ceny nośnika ciepła,



32% wzrost stawki opłaty stałej w grupie taryfowej A,



26% wzrost stawki opłaty stałej w grupie taryfowej B,



25% wzrost stawki opłaty stałej w grupie taryfowej C,



31% wzrost stawki opłaty zmiennej w grupie taryfowej A,



7% wzrost stawki opłaty zmiennej w grupie taryfowej B,



14% wzrost stawki opłaty zmiennej w grupie taryfowej C.

Na ceny ciepła istotny wpływ ma przede wszystkim rodzaj paliwa zużywanego do
wytwarzania ciepła oraz zakres usług świadczonych odbiorcom przez przedsiębiorstwa
ciepłownicze. Ciepłownia w Krasnymstawie, stanowiąca strategiczne źródło ciepła dla miasta
jest opalana miałem węglowym. Wartość stawek opłat za zamówioną moc cieplną oraz opłaty
stałej i zmiennej za usługi przesyłowe wynika ze specyfiki tych elementów:


opłata stała za zamówioną jest związana z maksymalnym przepływem czynnika
grzewczego, który jest niezbędny do prawidłowego ogrzewania obiektu i jak również
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ze stałymi kosztami ponoszonymi przez przedsiębiorstwo niezależnie od warunków
zewnętrznych jak podatki, remonty i amortyzacja urządzeń, koszty zatrudnienia,


opłata stała i zmienna za przesył wynika z kosztów przesłania ciepła do odbiorcy oraz
obejmują m.in. budowę, rozbudowę i modernizację sieci i urządzeń.

3.12.1 Prognoza kosztów wytwarzania i przesyłu ciepła dla Miasta Krasnystaw

Prognoza kosztów wytwarzania i przesyłu ciepła dla Miasta Krasnystaw na lata 2015-2025
obliczona została na podstawie założeń corocznego wzrostu cen ciepła:


wynikającego ze wzrostu ceny węgla, który wyniesie 1,0%,



wynikające ze wzrostu z prowadzonych działań modernizacyjno- remontowych
wyniesie 0,5%,

Dodatkowo w latach 2014- 2020 należy założyć wzrost ciepła na poziomie 1,0-2,0%, który
wynika z konieczności dostosowania wartości emisji zanieczyszczeń do regulacji prawnych
i ponoszenia opłat za emisję CO2. Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli.
Tabela 29 Procentowy wzrost cen ciepła sieciowego w latach 2014-2025

Procentowy wzrost
cen ciepła
3,5%
3,5%
3,5%
2,5%
2,5%
2,5%

Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Procentowy wzrost
ciepła
2,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%

Rok
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Źródło: opracowanie własne

Krajowe ceny węgla w Polsce zależą głównie od krajowego zużycia, kosztów krajowych
kopalń, kosztów transportu i w mniejszym stopniu od cen paliw importowanych.
W przyszłości, zależność cen węgla w kraju od sytuacji na rynku światowym będzie się
prawdopodobnie zwiększać. Również ceny gazu ziemnego jak i oleju opałowego w Polsce
zależą głownie od cen ropy na świecie.
Tabela 30 Prognoza kosztów za ciepło dla grup odbiorców na lata 2014- 2025

Rok

Grupa
odbiorców

Stawka za moc
zamówioną

Cena
ciepła

zł/MW/rok

zł/GJ

Cena
nośnika
ciepła
zł/GJ

84 493,79

29,18

17,90

A
2014

B
C

2015

A
B

87 451,07

30,20

18,53

Opłata za usługi przesyłowe
stała

zmienna

zł/MW/rok
21 554,99

zl/GJ
7,23

24 410,63

13,65

22 386,67

7,72

22 309,41

7,48

25 265,00

14,13
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

C

23 170,20

7,99

A

23 090,24

7,74

26 149,28
23 981,16
23 667,50
26 803,01
24 580,69
24 495,86
27 741,11
25 441,01
25 108,26
28 434,64
26 077,04
25 735,97
29 145,51
26 728,97
26 122,01
29 582,69
27 129,90
26 513,84
30 026,43
27 536,85
26 911,54
30 476,83
27 949,90
28 257,12
32 000,67
29 347,40
29 669,98
33 600,70
30 814,77

14,62
8,27
7,94
14,99
8,48
8,22
15,51
8,77
8,42
15,90
8,99
8,63
16,30
9,22
8,76
16,54
9,36
8,89
16,79
9,50
9,03
17,04
9,64
9,48
17,89
10,12
9,95
18,79
10,63

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

90 511,86

31,26

19,17

92 774,66

32,04

19,65

96 021,77

33,16

20,34

98 422,31

33,99

20,85

100 882,87

34,84

21,37

102 396,11

35,36

21,69

103 932,06

35,89

22,02

105 491,04

36,43

22,35

110 765,59

38,25

23,47

116 303,87

40,17

24,64

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Taryfa dla ciepła”

Analiza struktur zmian cen ciepła, nośnika ciepła, cen za zamówioną moc cieplną oraz stawek
stałych i zmiennych za usługi przesyłowe w latach 2010-2014 oraz założenia wzrostu na
przestrzeni przyszłych lat pozwoliły na stworzenie wykresów zmian poszczególnych
elementów wraz z prognozą ich zmian na lata przyszłe.
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Rysunek 21 Struktura zmian ceny za zamówioną moc cieplną na przestrzeni lat wraz z prognozą
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Taryfa dla ciepła”
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Rysunek 22 Struktura zmian stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe na przestrzeni lat wraz z prognozą
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Taryfa dla ciepła”
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Rysunek 23 Struktura zmian stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe na przestrzeni lat wraz z prognozą
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Taryfa dla ciepła”
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Na wartość kosztów ciepła sieciowego ponoszonych przez odbiorców składają się głównie
dwa składniki: cena energii cieplnej i opłaty przesyłowe (zmienne i stałe). Średni poziom cen
ciepła oraz poziom łącznych kosztów ciepła dla odbiorcy w Polsce stale wzrasta w ostatnich
latach. Cena samej energii cieplnej stanowi największy składnik kosztów ciepła sieciowego
(około 60%), jednak tendencja wzrostu udziału opłat przesyłowych w latach 2002-2010
wyniosła 4%. Istotny jest fakt, iż w badanym okresie wzrost opłat był bardziej intensywny niż
cen energii cieplnej. Koszt zaopatrzenia w ciepło na poszczególnych rynkach różni się,
a różnice te wynikają z zastosowanej technologii, dostępności rodzaju paliwa, rozmiarów
sieci ciepłowniczej. Niższe ceny ciepła są charakterystyczne dla ciepłowni, elektrociepłowni
korzystających z węgla kamiennego jako paliwa, a wyższe przy wykorzystaniu gazu
ziemnego i oleju opałowego. Zauważone różnice są spowodowane głównie poziomem cen
tych paliw.
Najniższe ceny ciepła, w stosunku do średnich krajowych, występują w aglomeracjach
i wynikają z zaopatrzenia miast z dużych elektrociepłowni, które charakteryzują się wysoką
sprawnością w stosunku do małych zakładów.
Ciepło systemowe od lat konkuruje z ciepłem wytwarzanym przez indywidualne źródła ciepła
lub małe kotłownie obsługujące ograniczoną liczę odbiorców. Obecnie, jeszcze koszt ciepła
dostarczanego przez małe źródło jest na ogół wyższy od łącznej ceny usług ciepłownictwa
systemowego.
Można przypuszczać, iż w najbliższych latach koszt ciepła ze źródeł alternatywnych jeszcze
wzrośnie w wyniku wzrostu cen gazu dla małych odbiorców lub wzrostu cen energii
elektrycznej.
Dokument „Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku” wskazuje, iż średnia realna cena
ciepła sieciowego wzrośnie w latach 2010-2030 o 42%.
W Krasnymstawie od 2010 r. ceny ciepła, stawek za zamówioną moc cieplną oraz ceny
nośnika ciepła nie wzrosły wręcz zmalały o około 4-8%, natomiast stawki opłat za usługi
przesyłowe stałe i zmienne wykazały znaczną tendencję wzrostową. W grupie taryfowej A
wzrost ten kształtuje się na poziomie 31-32% w przypadku obydwóch opłat, w grupie B
wzrost wyniósł 26% dla stawki stałej i 7% dla stawki zmiennej, natomiast w grupie taryfowej
C stawka opłaty zmiennej wzrosła o prawie 14% a opłaty stałej o 25%.
Średni koszt ciepła dla odbiorców w Polsce będzie wzrastał przede wszystkim z powodu
kosztów emisji CO2 oraz znacznych potrzeb inwestycyjnych sektora ciepłowniczego
(wymiana starych mocy wytwórczych i majątku sieciowego). Taryfy ciepła ustalane są przez
wytwórców ciepła (ciepłownie) oraz dystrybutorów w oparciu o uzasadnione koszty
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działalności koncesjonowanej oraz zwrot z zaangażowanego kapitału. Ceny ciepła i stawki
opłat przesyłowych w taryfach dla ciepła wynikają z oczekiwanych kosztów oraz
planowanego zużycia ciepła (cena energii cieplnej i opłaty przesyłowej zmiennej) lub
planowanej mocy zamówionej przez odbiorców (opłata przesyłowa stała).
Obowiązkiem dystrybutorów, operatorów systemu

ciepłowniczego

jest

planowanie

funkcjonowania systemu ciepłowniczego. Według prawa dystrybutor ciepła powinien brać
pod uwagę warunki techniczne i środowiskowe korzystania z każdego ze źródeł
przyłączonych do jego sieci, dążąc do minimalizacji kosztów ciepła dla odbiorcy.
W celu obniżenia ceny końcowej, którą użytkownicy płacą za dostarczenie ciepła,
przedsiębiorstwa mogą zastosować szereg zabiegów umożliwiających modyfikację ceny na
korzyść końcowego użytkownika. Do działań o największym wpływie na cenę należą:
1) Optymalizacja kosztów przez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa,
w ramach której można wykonać np. modernizację źródła ciepła i towarzyszących mu
instalacji technicznych, co bezpośrednio skutkuje zwiększeniem sprawności
wytwarzania energii i ograniczeniem strat, a pośrednio – mniejszym kosztem procesu
wytwórczego.
2) Udostępnienie sieci w ramach tzw. TPA – third party Access. Zasada dostępu stron
trzecich do sieci oznacza swobodny dostęp do infrastruktury sieciowej dla
alternatywnych dostawców, producentów i odbiorców. Oznacza to, iż powinna
umożliwiać potencjalnym odbiorcom wybór wytwórcy ciepła, spośród wszystkich
wytwórców przyłączonych do tego samego systemu ciepłowniczego. Zasada nie ma
zastosowania do przechodzenia z indywidualnych źródeł ciepła na ciepło sieciowe lub
w sytuacji odwrotnej, gdyż nie odbywa się to w ramach tego samego systemu
ciepłowniczego. Wdrożenie TPA na rynku powinno zapewnić wzmocnienie
konkurencji pomiędzy uczestnikami rynku oraz prowadzić do poprawy jakości usług
i optymalizacji cen. Jednak stosowanie zasady TPA na rynku ciepłowniczym nie jest
takie proste, w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe, gdy do sieci ciepłowniczej
przyłączone jest tylko jedno źródło ciepła albo jeśli wszystkie źródła należą do
operatora sieci.
3) Wykorzystywanie przewagi elektrociepłowni nad ciepłownią – w trakcie wytwarzania
energii elektrycznej jednocześnie z ciepłem, uzyskuje się jednostkę ciepła mniejszym
kosztem niż w przypadku ciepłowni, w której powstaje tylko ciepło.
4) Inwestowanie w kotły opalane biomasą, w celu korzystania z obowiązku zakupu
ciepła ze źródeł odnawialnych.
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5) Modernizacja sieci przesyłowej, ukierunkowana na ograniczenie strat ciepła,
z przyczyn fizycznych rosnących proporcjonalnie do odległości końcowego odbiorcy
od źródła ciepła. Zmniejszenie strat przyczynia się do wzrostu procentowego
wykorzystywania wyprodukowanego ciepła, co skutkuje zwiększeniem ilości ciepła,
które przedsiębiorstwo może sprzedać dystrybutorowi.
6) Negocjacja na rynku paliw jak najkorzystniejszych cen dostaw.
Ze strony jednostek samorządu terytorialnego, do działań prowadzących do obniżenia
końcowej ceny ciepła, można zaliczyć wspieranie konkurencji wśród wytwórców ciepła.
Konkurujący ze sobą wytwórcy ciepła, będą dążyli do maksymalizacji zysków poprzez
zwiększanie udziału w rynku, co możliwe jest do osiągnięcia, gdy proponuje się odbiorcom
końcowym jak najniższe ceny.
Trwałe obniżenie końcowych cen ciepła jest zdaniem specjalistów niemożliwe– sektor
energetyczny jest trwale obciążony wysokim opodatkowaniem, wzrastają ceny paliw,
a infrastruktura starzeje się i wymaga ciągłych nakładów finansowych.

4

STAN ZAOPATRZENIA MIASTA W GAZ

4.1 Wprowadzenie
Na obszarze Miasta Krasnystaw nie przebiegają sieci wysokoprężne gazu ziemnego takich
operatorów, jak:
 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Zaopatrzenie w gaz na poziomie średniego i niskiego ciśnienia jest obsługiwane przez Polską
Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., oddział w Tarnowie.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest firmą strategiczną dla polskiej
gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM S.A. jest transport paliw gazowych siecią przesyłową
na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców
końcowych, podłączonych do systemu przesyłowego.
Do obowiązków spółki należy:


prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoordynowany i efektywny, z zachowaniem
wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych oraz ich jakości,
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zapewnienie

równoprawnego

dostępu

do

sieci

przesyłowej

podmiotom

uczestniczącym w rynku gazu,


konserwacja, remonty oraz rozbudowa instalacji przesyłowych, magazynowych przy
należnym poszanowaniu środowiska naturalnego,



dostarczanie

każdemu

operatorowi

systemu:

przesyłowego,

magazynowego,

dystrybucyjnego oraz systemu LNG dostatecznej ilości informacji gwarantujących
możliwość prowadzenia transportu i magazynowania gazu ziemnego w sposób
właściwy dla bezpiecznego i efektywnego działania połączonych systemów,


dostarczanie

użytkownikom

systemu

informacji

potrzebnych

dla

uzyskania

szczegółowych

przepisów

skutecznego dostępu do systemu,


realizacja

innych

obowiązków

wynikających

ze

wykonawczych oraz z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku o Prawie energetycznym
z późniejszymi zmianami.
Koncesje spółki
30 czerwca 2004 roku, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił GAZ-SYSTEM S.A.
koncesji na przesyłanie i dystrybucję gazu na lata 2004 – 2014, a w dniu 23 sierpnia 2010 r.
przedłużył spółce koncesję na przesyłanie paliw gazowych do dnia 31 grudnia 2030 r.
1 lipca 2005 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję, na mocy której firma
uzyskała status operatora systemu przesyłowego na okres jednego roku. 18 września 2006
roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało przekształcenia ze spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną. Dzięki temu możliwe było
wyznaczenie spółki na operatora sytemu przesyłowego na dłuższy okres. Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki podjął decyzję w tej sprawie 18 grudnia 2006 roku i wyznaczył
GAZ-SYSTEM S.A. operatorem gazowego systemu przesyłowego do 1 lipca 2014 roku.
13 października 2010 r. GAZ-SYSTEM S.A. został wyznaczony operatorem systemu
przesyłowego gazowego do dnia 31 grudnia 2030 r.
Spółka obsługuje 1,5 mln odbiorców, a łączna długość sieci przesyłowych i rozdzielczych
wynosi ponad 26 tys. km.
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie świadczy usługi związane
z dystrybucją paliwa gazowego na zlecenie przedsiębiorstw obrotu gazem.
Aktualnie na terenie Miasta Krasnystaw usługi dystrybucyjne paliwa gazowego zlecają:
 PGNIG S.A. Region Sandomierski.
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4.2 Zapotrzebowanie na gaz ziemny - stan istniejący
Miasto Krasnystaw jest zasilane w gaz z systemu krajowego. Jest to gaz ziemny
wysokometanowy GZ-50. Sieć gazowana na terenie w przeważającej części jest wykonana
w technologii PE. Długość sieci rozdzielczej wynosi 97 207 m (stan na 2013 r.) w tym:


sieć ciśnienia niskiego – 16 407,0 m,



sieć ciśnienia średniego – 77 015,0 m,



sieć wysokiego ciśnienia- 3 785,0 m.

Tabela 31 Struktura zmian długości czynnych gazociągów na terenie Miasta Krasnystaw

Wyszczególnienie
niskie ciśnienie
średnie ciśnienie
wysokie ciśnienie
ogółem

Długość czynnych gazociągów [m]
2010
2011
2012
16 407
16 407
16 407
75 399
75 915
76 365
3 785
3 785
3 785
95 591
96 107
96 557

2013
16 407
77 015
3 785
97 207

Źródło: opracowane na podstawie danych uzyskanych od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział
w Tarnowie

Struktura zmian długości czynnych gazociągów wskazuje na stosunkowo stabilną rozbudowę
sieci średniego ciśnienia od 2010 r. Procentowy przyrost sieci gazowniczej na terenie w latach
2010- 2013 przedstawia się następująco:


2,1% wzrost długości sieci średniego ciśnienia, co daje 1 616 m, w stosunku do roku
2010.

90000
80000
70000

niskie
ciśnienie

60000
50000

średnie
ciśnienie

40000
30000

wysokie
ciśnienie

20000
10000
0
2010

2011

2012

2013

Rysunek 24 Struktura zmian długości czynnych gazociągów na terenie Miasta Krasnystaw
w latach 2008- 2012
Źródło: opracowane na podstawie danych uzyskanych od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział
w Tarnowie
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Tabela 32 Struktura długości czynnych przyłączy gazu na terenie Miasta Krasnystaw

Wyszczególnienie
niskiego ciśnienia

2010
9 230

średniego ciśnienia
ogółem

37 425
46 655

Długość czynnych przyłączy [m]
2011
2012
9 316
9 319
37 713
47 029

37 944
47 263

2013
9 323
38 033
47 356

Źródło: opracowane na podstawie danych uzyskanych od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w
Tarnowie

Przyrost długości czynnych przyłączy gazu postępuje regularnie od 2010 r. Procentowy
przyrost długości przyłączy niskiego i średniego ciśnienia na terenie w latach 2010-2013
przedstawia się następująco:


1,0 % wzrost długości przyłączy niskiego ciśnienia, co daje 93 szt.,



1,6% wzrost długości przyłączy średniego ciśnienia, co daje 608 szt.
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Rysunek 25 Struktura zmian długości czynnych przyłączy gazowych na terenie Miasta Krasnystaw
Źródło: opracowane na podstawie danych uzyskanych od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział
w Tarnowie

Stan na koniec 2013 r. wskazuje przyrost długości czynnych przyłączy gazowych niskiego
i średniego ciśnienia na poziomie 1,5% w stosunku do 2010 r.
Tabela 33 Struktura ilości czynnych przyłączy gazu na terenie Miasta Krasnystaw

Wyszczególnienie
niskiego ciśnienia

2010
621

średniego ciśnienia

1 728

Liczba czynnych przyłączy [szt.]
2011
2012
625
626
1 767

1 793

2013
627
1 802
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ogółem

2 224

2 264

2 286

2 295

Źródło: opracowane na podstawie danych uzyskanych od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w
Tarnowie
2500

2000
niskie
ciśnienie
1500
średnie
ciśnienie

1000

ogółem
500

0
2010

2011

2012

2013

Źródło: opracowane na podstawie danych uzyskanych od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział
w Tarnowie

Przyrost ilości czynnych przyłączy gazu postępuje regularnie od 2010 r. Procentowy przyrost
ilości przyłączy niskiego i średniego ciśnienia na terenie miasta w latach 2010-2013
przedstawia się następująco:


0,9 % wzrost liczby przyłączy niskiego ciśnienia, co daje 6 szt.,



4,3% wzrost liczby przyłączy średniego ciśnienia, co daje 74 szt.

Rozprowadzenie gazu na terenie Miasta Krasnystaw jest realizowane za pomocą gazociągów
wysokiego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym /MOP/ 10 MPa oraz gazociągami
średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym /MOP/ do 0,5 MPa, a także
gazociągami niskiego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym /MOP/ do 0,01 MPa.
System zasilania tego obszaru zapewnia odbiorcom gazu ziemnego z dostawy gazu
w ilościach odpowiadających ich bieżącemu zapotrzebowaniu na cele socjalno-bytowe,
grzewcze, technologiczne i inne.
Głównymi źródłami zasilania Miasta Krasnystaw w gaz ziemny jest stacja gazowa wysokiego
ciśnienia (I stopnia) w Krasnymstawie przy ul. Witosa.
Ze stacji przy ul. Witosa zaopatrzenie w gaz jest realizowane poprzez gazociąg średniego
ciśnienia.
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Tabela 34 Zestawienie stacji redukcyjno- pomiarowych I stopnia

L.p. Nazwa stacji
1.

SRP I

Lokalizacja
Krasnystaw ul. Witosa

Przepustowość
[m3/h]
6 000

Rok budowy
1997

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie

Stacje redukcyjno– pomiarowe I-go stopnia redukują ciśnienie gazu z poziomu wysokiego
ciśnienia do poziomu średniego.
Rozprowadzenie gazu odbywa się za pomocą stacji redukcyjno– pomiarowych I-go stopnia,
z których wyprowadzone są gazociągi średniego ciśnienia do stacji redukcyjno–
pomiarowych II- go stopnia, skąd paliwo trafia bezpośrednio do odbiorców.
Pośrednim elementem infrastruktury dystrybucyjnej są stacje gazowe średniego ciśnienia:
Tabela 35 Zestawienie stacji redukcyjno- pomiarowych II stopnia

Lp.
1.
2.
3.
4.

Przepustowość
[m3/h]
2000
2000
100
200

Lokalizacja stacji
Krasnystaw ul. Sobieskiego
Krasnystaw ul. Polewana
Krasnystaw ul. Zamkowa
Krasnystaw Szpital u. Głowackiego

Rok budowy
1992
1993
1998
2009

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie

System sieci gazowych na terenie Miasta Krasnystaw zapewnia pełne pokrycie
zapotrzebowania na gaz dla mieszkańców i instytucji.

4.3 Zapotrzebowanie na paliwa gazowe
Analizę zapotrzebowania na paliwa gazowe przeprowadzono w celu określenia zużycia gazu
w Mieście Krasnystaw w latach 2010- 2013. Analizę zapotrzebowania na paliwa gazowe
przeprowadzono na podstawie danych z opracowania „Założenia do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Krasnystaw na lata 2011-2030” oraz
danych uzyskanych od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.– Region
Sandomierski.
Tabela 36 Porównanie struktury zużycia gazu w Mieście Krasnystaw

Gospodarstwa domowe
Lata

2010
2011
2012
2013

Ogółem
Razem

17 808,80
19 782,10
16 469,60
17 329,80

2 328,70
2 361,40
2 317,70
2 311,50

ogrzewający
mieszkanie
1 791,80
1 734,10
1 795,10
1 831,90

Przemysł
tys. Nm3/rok
13 577,10
15 613,10
12 353,80
13 285,40

Usługi

Handel

Pozostali

1 612,60
1 510,00
1 492,90
1 458,80

279,10
287,10
291,90
261,00

11,30
10,50
13,30
13,10

Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Tarnowie
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Zużycie gazu na terenie Miasta Krasnystaw w odniesieniu do 2010 r. wykazuje tendencję
malejącą. Ogólny spadek zużycia gazu w tys. m3 w 2013 r. wyniósł 2,7% w odniesieniu do
roku 2010.
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20 000,00
Przemysł
15 000,00
Gospodarstwa
domowe
Usługi

10 000,00
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5 000,00
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Rysunek 26 Struktura zużycia gazu na terenie Miasta Krasnystaw
Źródło: opracowane na podstawie danych uzyskanych od PGNiG S.A. Oddział w Tarnowie

Pod koniec 2013 r. (w stosunku do 2010 r.) odnotowano następujące zmiany:


0,7% spadek zużycia gazu w gospodarstwach domowych,



2,1% spadek zużycia gazu w przemyśle,



9,5% spadek zużycia gazu przez usługi,



6,5% spadek zużycia gazu w handlu,



15,9% wzrost zużycia gazu przez pozostałych odbiorców.

Pomimo spadku zużycia gazu liczba jego odbiorców ma tendencję wzrostową. Wzrost ten
w skali 3 lat oscyluje w okolicach 3,0%.
Tabela 37 Odbiorcy gazu na terenie Miasta Krasnystaw

Rok

Gospodarstwa
Ogółem
domowe

Gospodarstwa
domowe
Przemysł
ogrzewające
mieszkania gazem
1 718
21

2010

5 169

4 983

2011

5 204

5 015

1 736

2012

5 232

5 042

2013

5 328

5 138

Usługi

Handel Pozostali

99

65

1

19

100

69

1

1 769

23

97

69

1

1 785

24

98

67

1

Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Tarnowie
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Rysunek 27 Struktura liczby odbiorców gazu na terenie Miasta Krasnystaw w latach 2010-2013
Źródło: opracowane na podstawie danych uzyskanych od PGNiG S.A. Oddział w Tarnowie

Pomimo istniejącego systemu ciepłowniczego na terenie liczba odbiorców gazu,
ogrzewających mieszkania gazem wzrosła o około 3,9% w stosunku do 2010 r.
Na koniec 2013 r. (w stosunku do 2010 r.) odnotowano następujące zmiany:


3,1% wzrost ilości odbiorców paliwa gazowego w gospodarstwach domowych,



14,3% wzrost ilości odbiorców paliwa gazowego w przemyśle,



1,0% spadek ilości odbiorców paliwa gazowego w usługach,



3,0% wzrost ilości odbiorców paliwa gazowego w handlu,



bez zmian jest liczba pozostałych odbiorców paliwa gazowego.

4.4 Zapotrzebowanie na paliwa gazowe - przewidywane zmiany
Podobnie jak w przypadku ciepła na potrzeby prognozy zapotrzebowania na paliwa gazowe
Miasta Krasnystaw zdefiniowano trzy podstawowe, scenariusze rozwoju społeczno –
gospodarczego do 2030 roku.
We wszystkich wariantach zróżnicowano tempo rozwoju w okresach:
– lata 2013-2020,
– lata 2021-2030.
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Scenariusz A: stabilizacja, w której dąży się do zachowania istniejących pozycji i stosunków
społeczno – gospodarczych. Nie przewiduje się przy tym znaczącego rozwoju przemysłu
i usług. Scenariuszowi temu nadano nazwę „STAGNACJA”.
Scenariusz B: harmonijny rozwój społeczno – gospodarczy bazujący na lokalnych
inicjatywach z niewielkim wsparciem zewnętrznym. Główną zasadą kształtowania kierunków
rozwoju w tym wariancie jest racjonalne wykorzystanie warunków miejscowych
podporządkowane wymogom czystości ekologicznej. W tym wariancie zakłada się
umiarkowany rozwój gospodarczy. Scenariuszowi temu nadano nazwę „ROZWÓJ”.
Scenariusz

C:

dynamiczny

rozwój

społeczno

–

gospodarczy,

ukierunkowany

na wykorzystanie wszelkich pojawiających się z zewnątrz możliwości rozwojowych;
globalizacja gospodarcza, nowoczesne technologie jak również silne stymulowanie
i wykorzystywanie sił sprawczych. „SKOK”.
Główne prognozowane wskaźniki przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 38 Główne prognozowane wskaźniki

Scenariusze rozwoju społeczno gospodarczego
LATA
2013-2020
STAGNACJA
2021-2030
2013-2020
ROZWÓJ
2021-2030
2013-2020
SKOK
2021-2030

Roczny wskaźnik wzrostu Roczny wskaźnik rozwoju
gospodarczego
mieszkalnictwa
0,5%
0,75%
1,75%
2,25%
3,0%
3,5%

0,5%
0,5%
1,5%
1,5%
3,0%
3,0%

Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie przeprowadzonej analizy prognozuje się, iż do roku 2030, zużycie paliwa
gazowego będzie miało tendencję wzrostową.
W grupie odbiorców ogółem, w scenariuszu STAGNACJA zużycie gazu wzrośnie z wartości
17 329,80 tys. m3 w 2013 r. do wartości 19 337,78 tys. m3w 2030 r.; w scenariuszu ROZWÓJ

zużycie gazu wzrośnie do wartości 24 443,74tys. m3w 2030 r., a w scenariuszu SKOK
do wartości 30 064,75tys. m3.
W poniższej tabeli zestawiono uzyskane prognozy dla założonych scenariuszy rozwojowych
do roku 2030.
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Tabela 39 Prognozowane zmiany zapotrzebowania na paliwa gazowe

Lata

STAGNACJA
17 329,80
17 416,45
17 503,53
17 591,05
17 679,00
17 767,40
17 856,24
17 945,52
18 080,11
18 215,71
18 352,33
18 489,97
18 628,64
18 768,36
18 909,12
19 050,94
19 193,82
19 337,78

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

[tys. m3]
ROZWÓJ
17 329,80
17 633,07
17 941,65
18 255,63
18 575,10
18 900,17
19 230,92
19 567,46
20 007,73
20 457,90
20 918,21
21 388,87
21 870,11
22 362,19
22 865,34
23 379,81
23 905,86
24 443,74

SKOK
17 329,80
17 849,69
18 385,18
18 936,74
19 504,84
20 089,99
20 692,69
21 313,47
22 059,44
22 831,52
23 630,62
24 457,69
25 313,71
26 199,69
27 116,68
28 065,77
29 048,07
30 064,75

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek 28 Dynamika wzrostu rozwoju gazu dla analizowanych scenariuszy
Źródło: Opracowanie własne
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4.5 System gazowniczy - przewidywane zmiany
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
GAZ-SYSTEM S.A., zgodnie z Projektem „Planu Rozwoju na lata 2014-2023” na
przedmiotowym terenie nie planuje się nowych inwestycji.
Kryteria kierunkujące rozwój sieci gazowej
Rozbudowa sieci gazowej związana z przyłączaniem nowych odbiorców musi odbywać się
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, które określają warunki niezbędne
do realizacji przyłączania odbiorców do sieci gazowej, a są to: techniczne i ekonomiczne
warunki dostarczania paliw gazowych. Decyzje o rozbudowie sieci gazowej podejmuje się
wówczas, gdy pozytywna jest analiza efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia
inwestycyjnego.
Na wyniki analizy ekonomicznej opłacalności inwestycji mają wpływ:


wielkość docelowej sprzedaży gazu i narastania jej w czasie,



popyt na danym rynku lokalnym,



warunki lokalowe (odległość od sieci gazowej, gęstość zaludnienia, zwartość
zabudowy, sytuacja materialna odbiorców),



przyjęta technologia rozprowadzania gazu,



koszty zakupu gazu, przesyłu i eksploatacji.

Podstawowe wskaźniki opłacalności inwestycji
Podstawowymi wskaźnikami, których obliczenie daje obraz opłacalności inwestycji są:


NPV - wartość zaktualizowana netto, jest podstawową miarą rentowności inwestycji
Jest to wartość otrzymana przez zdyskontowanie, oddzielenie dla każdego
roku, różnicy pomiędzy wpływami, a wydatkami pieniężnymi przez cały okres
istnienia obiektu, przy określonym stałym poziomie stopy dyskontowej.



B/C - wskaźnik rentowności.
Jest to stosunek zdyskontowanych wartości wpływów ze sprzedaży gazu do
poniesionych nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych.

Kryteria efektywności ekonomicznej
Uznaje się, że inwestycja związana z rozbudową sieci jest opłacalna jeżeli spełnione są
jednocześnie następujące kryteria efektywności:
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Dla ustalonego okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych PBP
- wskaźnik rentowności zaktualizowanej netto
- wskaźnik rentowności

NPV > 0

B/C > 1.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie
Obszar Miasta Krasnystaw jest terenem zgazyfikowanym, w związku z czym Polska Spółka
Gazownictwa Sp. z o.o. nie posiada planu rozwoju sieci. Przyłączenia nowych klientów do
sieci

gazowej

realizowane

są

indywidualnie

na

podstawie

zawieranych

umów

przyłączeniowych. Inwestycje są realizowane wyłączenie ze środków własnych.
Tereny rozwojowe - sieć gazowa
Na mapie (załącznik nr 1) zaznaczono potencjalne tereny rozwojowe wynikające z rozwoju
zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej na terenie miasta. Są to tereny
uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.

4.6 Niekonwencjonalne paliwa gazowe
Priorytetowym zadaniem ,,Polityki Energetycznej Polski do roku 2030’’ jest poszukiwanie
nowych źródeł energii. Jednym z nich jest pozyskanie energii ze złóż gazu łupkowego.
Polskie zasoby gazu łupkowego szacowane są na największe w Europie.
Do chwili obecnej w kraju (wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r.) wydano 97 koncesji na
poszukiwanie złóż gazu niekonwencjonalnego. Szacuje się, iż Polska ma 5,3 bln m3
możliwego do eksploatacji gazu łupkowego, czyli najwięcej ze wszystkich państw
europejskich, w których przeprowadzono badania. Taka ilość gazu powinna zaspokoić
zapotrzebowanie Polski na gaz na najbliższe 300 lat.
Jednym z lokalnych zasobów naturalnych niekonwencjonalnych źródeł energii Miasta
Krasnystaw, które mogłyby zostać w przyszłości wykorzystane do produkcji energii są złoża
gazu łupkowego. Miasto Krasnystaw znajduję się na granicy obszaru, gdzie wydano koncesję
na poszukiwanie gazu łupkowego.
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Rysunek 29 Złoża łupków gazowych w porównaniu do innych typów złóż gazu ziemnego. A konwencjonalny gaz, B - warstwa nieprzepuszczalna, C - łupki bogate w gaz, D - gaz piaskowcowy, E ropa naftowa, F - konwencjonalny gaz, G - gaz w złożach węgla
Źródło: www.gazlupkowy.pl

Rysunek 30 Mapa koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu łupkowego wg stanu na dzień
01.06.2014 r.
Źródło: strona internetowa Ministerstwa Ochrony Środowiska http://www.mos.gov.pl
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4.7 Analiza kosztów paliwa gazowego
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo posiada zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w dniu 17.12.2013 r. Taryfę dla Paliw Gazowych Nr 6/2014. Zgodnie
z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, PGNiG S.A. od 1 stycznia 2014 roku
wprowadzono nową taryfę na paliwa gazowe, która uwzględnia nowy model rynku gazu
w Polsce.
Wysokość

obowiązujących

cen

i

stawek

opłat

dla

odbiorców

gazu

ziemnego

wysokometanowego według grup taryfowych zestawiono w tabeli.
Tabela 40 Wysokość cen i stawek netto dla odbiorców gazu ziemnego w latach 2010 – 2014

Ceny i stawki opłat dla odbiorców zasilanych z sieci gazowej (bez VAT)
Rodzaj cen i stawek opłat
Ceny
Stawki opłat za usługę przesyłową
za
Stawki opłat
Grupa
paliwo abonamentowych
taryfowa
Stała
Zmienna
gazowe
[zł/m3]
[zł/m-c]
[zł/m-c]
[zł/(m3/h)za h]
[zł/m3]

W-1
W-2
W-3
W-4
W-5
W-6
W-6A
W-6B
W-7
W-7A
W-7B
W-8
W-9
W-10

W-1.1
W-1.2
W-1.12T
W-2.1
W-2.2
W-2.12T

2010
Dystrybucyjna sieć gazowa o ciśnieniu do 0,5 MPa
0,9980
4,30
3,85
0,9840
7,05
11,05
0,9700
8,20
43,35
0,9655
20,70
247,80
0,9625
121,00
0,0604
0,9580
143,00
0,061
0,9580
143,00
0,9580
143,00
0,9565
297,00
0,9565
297,00
0,0585
0,9565
297,00
0,0584
Dystrybucyjna sieć gazowa o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa
0,9555
660,00
0,0567
0,9555
660,00
0,0524
0,9555
660,00
0,0517
2011
Dystrybucyjna sieć gazowa o ciśnieniu do 0,5 MPa
1,1658
4,30
3,7
1,1658
5,50
4,65
1,1658
7,50
3,7
1,1366
7,05
10,80
1,1366
8,20
11,75
1,1366
10,20
10,80

0,6029
0,4795
0,3542
0,3514
0,2905
0,2718

0,2057
0,1412
0,1082
0,0876
0,0772

0,604
0,604
0,604
0,4823
0,4823
0,4823
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W-3.6
W-3.9
W-3.12T
W-4
W-5
W-6A
W-6B
W-6C
W-7A
W-7AA
W-7AB
W-7AC
W-7B
W-7BA
W-7BB
W-7BC
W-7C
W-8A
W-8B
W-8C
W-9A
W-9B
W-9C
W-10A
W-10B
W-10C

W-1.1
W-1.2
W-1.12T
W-2.1
W-2.2
W-2.12T
W-3.6
W-3.9
W-3.12T
W-4
W-5
W-6A
W-6B
W-6C

1,1207
8,20
43,05
1,1207
10,30
45,80
1,1207
11,60
43,05
1,1200
20,70
246,35
1,1152
121,00
0,0648
1,1111
143,00
0,0617
1,1111
143,00
0,0562
1,1111
143,00
0,0543
1,1099
297,00
1,1099
297,00
0,0589
1,1099
297,00
0,0558
1,1099
297,00
0,0529
1,1099
297,00
1,1099
297,00
0,0566
1,1099
297,00
0,0552
1,1099
297,00
0,0523
1,1099
297,00
Dystrybucyjna sieć gazowa o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa
1,1084
660,00
0,0561
1,1084
660,00
0,0533
1,1084
660,00
0,0504
1,1082
660,00
0,0508
1,1082
660,00
0,0469
1,1082
660,00
0,0442
1,1080
660,00
0,0500
1,1080
660,00
0,0461
1,1080
660,00
0,0434
2012
Dystrybucyjna sieć gazowa o ciśnieniu do 0,5 MPa
1,3527
4,30
3,7
1,3527
5,50
4,65
1,3527
7,50
3,7
1,3235
7,05
10,80
1,3235
8,20
11,75
1,3235
10,20
10,80
1,3076
8,20
43,05
1,3076
10,30
45,80
1,3076
11,60
43,05
1,3069
20,70
246,35
1,3021
121,00
0,0648
1,2980
143,00
0,0617
1,2980
143,00
0,0562
1,2980
143,00
0,0543

0,3559
0,3559
0,3559
0,3559
0,2872
0,2675
0,2545
0,2523
0,2047
0,1948
0,1901
0,137
0,1342
0,1296

0,1013
0,0995
0,0958
0,087
0,0799
0,078
0,0671
0,0641
0,0597

0,6004
0,6004
0,6004
0,4823
0,4823
0,4823
0,3559
0,3559
0,3559
0,3535
0,2872
0,2675
0,2545
0,2523
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W-7A
W-7AA
W-7AB
W-7AC
W-7B
W-7BA
W-7BB
W-7BC
W-7C
W-8A
W-8B
W-8C
W-9A
W-9B
W-9C
W-10A
W-10B
W-10C

W-1.1
W-1.2
W-1.12T
W-2.1
W-2.2
W-2.12T
W-3.6
W-3.9
W-3.12T
W-4
W-5
W-6A
W-6B
W-6C
W-7A
W-7AA
W-7AB
W-7AC
W-7B
W-7BA
W-7BB
W-7BC

1,2968
297,00
1,2968
297,00
0,0589
1,2968
297,00
0,0588
1,2968
297,00
0,0529
1,2968
297,00
1,2968
297,00
0,0566
1,2968
297,00
0,0552
1,2968
297,00
0,0523
1,2968
297,00
Dystrybucyjna sieć gazowa o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa
1,2953
660,00
0,0561
1,2953
660,00
0,0533
1,2953
660,00
0,0504
1,2951
660,00
0,0508
1,2951
660,00
0,0469
1,2951
660,00
0,0442
1,2949
660,00
0,0500
1,2949
660,00
0,0461
1,2949
660,00
0,0434
2013
Dystrybucyjna sieć gazowa o ciśnieniu do 0,5 MPa
1,1498
3,66
3,7
1,1498
4,68
4,62
1,1498
6,38
3,7
1,2500
5,99
10,80
1,2500
6,97
11,72
1,2500
8,67
10,80
1,1115
6,97
42,94
1,1115
8,76
45,70
1,1115
9,86
42,94
1,1109
17,60
246,35
1,2592
121,00
0,0649
1,2551
143,00
0,0616
1,2551
143,00
0,0615
1,2551
143,00
0,0615
1,2539
297,00
1,2539
297,00
0,0589
1,2539
297,00
0,0589
1,2539
297,00
0,0589
1,2539
297,00
1,2539
297,00
0,0566
1,2539
297,00
0,0566
1,2539
297,00
0,0566

0,2047
0,1948
0,1901
0,137
0,1342
0,1296

0,1013
0,0995
0,0958
0,087
0,0799
0,078
0,0671
0,0641
0,0597

0,6004
0,6004
0,6004
0,4823
0,4823
0,4823
0,3559
0,3559
0,3559
0,3535
0,2872
0,2675
0,2408
0,2383
0,2047
0,1843
0,1767
0,1370
0,1313
0,1238
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W-7C
W-8A
W-8B
W-8C
W-9A
W-9B
W-9C
W-10A

W-1.1
W-1.2
W-1.12T
W-2.1
W-2.2
W-2.12T
W-3.6
W-3.9
W-3.12T
W-4
W-5
W-6A
W-6B
W-6C
W-7A
W-7B
W-7C
W-8A
W-8B
W-8C

1,2539
297,00
Dystrybucyjna sieć gazowa o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa
1,2524
660,00
0,0547
1,2524
660,00
0,0547
1,2524
660,00
0,0547
1,2522
660,00
0,0472
1,2522
660,00
0,0472
1,2522
660,00
0,0472
1,2520
660,00
0,0458
2014
Dystrybucyjna sieć gazowa o ciśnieniu do 0,5 MPa
1,3506
3,66
1,3506
4,68
1,3506
6,38
1,3424
5,99
1,3424
6,97
1,3424
8,67
1,3424
6,97
1,3424
8,76
1,3424
9,86
1,3424
17,60
1,3914
121,00
1,3705
143,00
1,3369
143,00
1,3112
143,00
1,3406
297,00
1,3193
297,00
1,3093
297,00
Dystrybucyjna sieć gazowa o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa
1,2968
660,00
1,2757
660,00
1,2672
660,00

0,1013
0,0975
0,0919
0,0820
0,0750
0,0730
0,0584

Źródło: http://www.pgnig.pl

W zatwierdzonej taryfie na 2014 r. uwzględniono stawki:


opłat abonamentowych



cen za paliwo:
 z zerową stawką akcyzy lub uwzględniające zwolnienie od akcyzy,
 przeznaczone do napędów silników spalinowych,
 przeznaczone do celów opałowych.
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Ceny paliwa gazowego wzrosły o około 30-40% w zależności od grupy taryfowej a stawki
opłat abonamentowych utrzymują się na podobnym poziomie w stosunku do 2010 r.
W porównaniu do poprzednio obowiązującej taryfy Nr 5/2012, stawki opłat abonamentowych
w poszczególnych grupach taryfowych nie uległy zmianie, natomiast wzrosła opłata za cenę
paliwa w zł/m3. Dla wszystkich grup taryfowych średni wzrost cen paliwa gazowego
w 2014 r. wzniósł około 15%, co przedstawiono na poniższym wykresie.
1,6

zł/m3

1,4
1,2
1
2011
0,8

2012
2013

0,6

2014

0,4

W-10B

W-9C

W-9A

W-8B

W-7C

W-7BB

W-7B

W-7AB

W-7A

W-6B

W-5

W-…

W-3.6

W-2.2

W-1.1

0

W-…

0,2

Rysunek 31 Struktura cenowa paliwa gazowego w latach 2011- 2014
Źródło: http://www.pgnig.pl

5

STAN ZAOPATRZENIA MIASTA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

5.1 Wprowadzenie
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.
Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych Centrum S.A. jest świadczenie
usług

przesyłania

energii

elektrycznej,

przy

zachowaniu

wymaganych

kryteriów

bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Główne cele
działalności PSE Operator S.A. to:
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 zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem
wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych,
 zapewnienie

niezbędnego

rozwoju

krajowej

sieci

przesyłowej

oraz

połączeń

transgranicznych,
 udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany
transgranicznej,
 tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii
elektrycznej.
Grupę Kapitałową PSE Operator tworzą PSE Operator S.A. jako spółka dominująca, 8 spółek
zależnych, w których PSE Operator posiada po 100 procent akcji bądź udziałów, oraz 2 spółki
z udziałem kapitału zagranicznego. Spółki obszarowe (PSE-Centrum S.A., PSE-Północ S.A.,
PSE-Południe S.A., PSE-Wschód S.A., PSE-Zachód S.A.) wykonują na rzecz PSE Operator
zadania związane z utrzymaniem sieci przesyłowej, zarządzaniem ruchem w Polskim
Systemie Elektroenergetycznym i realizacją nowych inwestycji.
Aktualny stan krajowych sieci przesyłowych opisany jest w „Planie Rozwoju w zakresie
zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 20102025” (zwany dalej „Planem Rozwoju PSE”) opracowanym przez spółkę Polskie Sieci
Elektroenergetyczne Operator S.A.
Schemat krajowej sieci elektroenergetycznej przedstawiony jest na poniższej mapie.
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Rysunek 32 Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć
Źródło: http://www.pse-operator.pl

PGE Dystrybucja S.A.
Decyzją z dnia 31 sierpnia 2010 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył Spółkę
PGE Dystrybucja SA Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na obszarze działania Grupy
Kapitałowej PGE.
Dystrybucja energii elektrycznej polega na transporcie energii elektrycznej za pomocą sieci
i urządzeń elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć do odbiorców
końcowych. Działalność ta jest realizowana przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych
(OSD).
Podstawowe zadania OSD, nałożone przepisami Prawa Energetycznego to:


prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej,



prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów sieci dystrybucyjnej,



planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej,



zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej,
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współpraca

z

innymi

operatorami

systemów

elektroenergetycznych

lub

przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie określonym w Prawie energetycznym,


dysponowanie mocą określonych jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej,



bilansowanie systemu oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi;



dostarczanie

użytkownikom

sieci

i

operatorom

innych

systemów

elektroenergetycznych określonych Prawem energetycznym informacji,


umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej przez odbiorców
przyłączonych do sieci poprzez wypełnianie warunków określonych w Prawie
energetycznym,



utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej.

Miasto Krasnystaw podlega pod Rejon Energetyczny RE Chełm.

Rysunek 33 Rejony Energetyczne PGE Dystrybucja S.A.
Źródło: http://zamosc.pgedystrybucja.pl/
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5.2 Zapotrzebowanie na energię elektryczną - stan istniejący
Źródła zasilania w energię elektryczną
Na obszarze miasta nie znajdują się i nie są planowane obiekty elektroenergetycznej sieci
przesyłowej 220 kVi 400 kV.
Zasilanie odbiorców na terenie Miasta Krasnystaw odbywa się na wysokim, średnim napięciu
oraz sieciami niskiego napięcia, zasilanych ze stacji elektroenergetycznych WN/SN. Stan
techniczny linii WN, SN, nN oraz punktów GPZ oraz stacji transformatorowych SN/nN,
zlokalizowanych na terenie Miasta Krasnystaw ocenia się jako dobry.
Tabela 41 Długości linii napowietrznych, kablowych WN, SN i nN, będących własnością PGE
Dystrybucja S.A.

Wyszczególnienie
Linie napowietrzne niskiego napięcia (nN do 1 kV)
Linie kablowe niskiego napięcia (nN do 1 kV)
Linie napowietrzne średniego napięcia (SN) 15kV
Linie kablowe średniego napięcia (SN) 15kV
Linie napowietrzne wysokiego napięcia 1-tor
Linie napowietrzne wysokiego napięcia 2-tor
Suma

Długość
km
80,58
114,80
65,39
51,00
5,45
5,56
322,78

Źródło: Ankieta PGE Dystrybucja S.A

W stosunku do 2010 r. długość linii na terenie Miasta Krasnystaw zmieniła się następująco:


8,8% wzrost dla linii napowietrznych wysokiego napięcia (wzrost o 1,02 km linii
jednotorowej i spadek o 0,13 km linii dwutorowej),



0,6% wzrost dla linii średniego napięcia w tym:
 4,2% spadek linii napowietrznych (2,89 km),
 7,5% wzrost linii kablowych (3,58 km),



8,9% wzrost dla linii niskiego napięcia w tym:
 4,7% wzrost linii napowietrznych (3,61 km),
 12,1% wzrost linii kablowych (12,38 km).

Przez teren Miasta Krasnystaw przebiega sieć SN, która nie jest własnością PGE Dystrybucja
o łącznej długości 5,49 km, z czego 0,38 km stanowi linia napowietrzna a 5,11 km linia
kablowa.
Źródła zasilania w energię elektryczną
Na terenie Miasta Krasnystaw znajdują się stacje GPZ, będące własnością PGE
Dystrybucja S. A.
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Tabela 42 Stacje GPZ, zlokalizowane na terenie Miasta Krasnystaw

Lp.

Nazwa stacji

1
2

Zainstalowane transformatory
110/SN
kVA
32 000
32 000

Napięcie w stacji

GPZ Krasnystaw
GPZ Rońsko

kV
110/15
110/15

Źródło: Ankieta PGE Dystrybucja S.A

Sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia
Na terenie Miasta Krasnystaw są zlokalizowane:
 Linie napowietrzne wysokiego napięcia (WN) 110 kV,


linie napowietrzne i kablowe średniego napięcia (SN) 15 kV,



linie napowietrzne i kablowe niskiego napicia (nN),



główne punkty zasilające



stacje transformatorowe SN/nN.

Stacje transformatorowe
Na terenie Miasta Krasnystaw jest zlokalizowanych 98 stacji transformatorowych należących
do PGE Dystrybucja S.A. Lokalizacje stacji wraz z wielkością zainstalowanej mocy
zestawiono w tabeli.
Tabela 43 Zestawienie stacji transformatorowych na terenie Miasta Krasnystaw

Lp.

Rodzaj
stacji

Napięcie w stacji
kV

Ilość

Moc zainstalowanych transformatorów
kVA

1.
2

słupowe
wnętrzowe

15/04
15/0,4

46
52

5 219
17 205

Źródło: Ankieta PGE Dystrybucja S.A

Oprócz stacji transformatorowych będących własnością spółki na terenie Miasta Krasnystaw
jest zlokalizowanych 18 stacji transformatorowych nienależących do spółki:
 5 stacji transformatorowych słupowych 15/0,4 kV o łącznej mocy zainstalowanych
transformatorów 1 326 kVA,
 13

stacji

transformatorowych

wnętrzowych

15/0,4 kV

o

łącznej

mocy

zainstalowanych transformatorów 8 555 kVA.
W stosunku do 2010 r. liczba stacji 15/0,4 kV zmniejszyła się o 2,0% (2 stacje- jedna
wnętrzowa i jedna słupowa).
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Stan techniczny urządzeń elektroenergetyczny ocenia się jako dobry. PGE Dystrybucja S.A.
jest w stanie zapewnić dostawę energii elektrycznej na całym obszarze z wykorzystaniem
sieci istniejącej i zaprojektowanej na potrzeby przyłączanego podmiotu.
5.2.1

Zapotrzebowania na energię elektryczną

Na terenie Miasta Krasnystaw obowiązują grupy taryfowe A, B, C, G oraz R. Poszczególni
odbiorcy są kwalifikowani wg kryteriów dla grup:


A23- zasilanych z sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia, z rozliczeniem za
pobraną energię elektryczną:
 A-23- trójstrefowym.



B21; B22-; B23 zasilanych z sieci elektroenergetycznej średniego napięcia o mocy
umownej do 40 kW, z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną odpowiednio:
 B21- jednostrefowym,
 B22- dwustrefowym,
 B23- trójstrefowym.



B11- zasilanych z sieci elektroenergetycznych, średniego napięcia o mocy umownej
nie większej niż 40 kW, z rozliczeniem jednostrefowym za pobraną energię
elektryczną.



C21, C22a, C22b, C22w, C23, C23g- zasilanych z sieci elektroenergetycznych
niskiego napięcia o mocy umownej większej od 40 kW lub prądzie znamionowym
zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym niż 63 A, z
rozliczeniem za pobraną energię elektryczną odpowiednio:
 C21- jednostrefowym,
 C22a- dwustrefowym,
 C22b- dwustrefowym,
 C22w- dwustrefowym, z rozszerzoną strefą nocną o soboty i niedziele,
 C23-

trójstrefowym,

o

rocznym

zużyciu

energii

elektrycznej

nie

przekraczającym 100 000 kWh,
 C23g- trójstrefowym, o rocznym zużyciu energii elektrycznej powyżej
60 000 kWh, z czego 90% tej energii zużywana jest od października do
kwietnia.


C11, C12a, C12b, C12w, C13- zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego
napięcia o mocy umownej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym
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zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym ni ż 63 A, z rozliczeniem za pobraną
energię elektryczną odpowiednio:
 C11- jednostrefowym,
 C12a- dwustrefowym,
 C12b- dwustrefowym,
 C12w- dwustrefowym, z rozszerzoną strefą nocną o soboty i niedziele,
 C13- trójstrefowym, o rocznym zużyciu energii elektrycznej powyżej
10 000 kWh.


G11, G12, G12w, G13- niezależnie od napięcia zasilnia i wielkości mocy umownej z
rozliczeniem za pobraną energię elektryczną odpowiednio:
 G11- jednostrefowym,
 G12- dwustrefowym,
 G12w- dwustrefowym, z rozszerzoną strefą nocną o soboty i niedziele,
 G13- trójstrefowym- trójstrefowym dla odbiorców o rocznym zużyciu energii
elektrycznej powyżej 10 000 kWh, zużywaną na potrzeby:
a) gospodarstw domowych,
b) pomieszczeń gospodarczych, związanych z prowadzeniem gospodarstw
domowych tj. pomieszczeń piwnicznych, garaży, strychów, o ile nie jest
w nich prowadzona działalność gospodarcza,
c) lokali o charakterze zbiorowego zamieszkania tj.: domów akademickich,
Internetów, hoteli robotniczych, klasztorów, plebani, kanonii, wikariatek,
rezydencji biskupich, domów opieki społecznej, hospicja, domów dziecka,
jednostek penitencjarnych i wojskowych w części bytowej jak też znajdujące
się w tych lokalach pomieszczeń pomocniczych tj.: czytelni, pralni, kuchni,
pływalni, warsztatów itp., służących potrzebom bytowo- komunalnym
mieszkańców o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza,
d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników, placówek dyplomatycznych
i zagranicznych przedstawicielstw,
e) domów letniskowych,

domów kempingowych i

altan w ogródkach

działkowych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz
w przypadku wspólnego pomiaru- administracja ogórków działkowych,
f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych i klatkach schodowych, numerów
domów, piwnic, strychów, suszarni itp.,
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g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w gestii administracji domów
mieszkalnych,
i) garaży indywidualnych odbiorców, w których nie jest prowadzona działalność
gospodarcza.


R- dla odbiorców przyłączanych do sieci, niezależnie od napięcia znamionowego
sieci, których instalacje nie są wyposażone w układy pomiarowe, tj. w szczególności
w przypadkach:
a) krótkotrwałego poboru energii elektrycznej,
b) silników syren alarmowych,
c) stacji ochrony katodowej gazociągów,
d) oświetlenia reklam.

Tabela 44 Grupy taryfowe w oparciu o podział odbiorców

Lp.
1
2

Grupa taryfowa
A23
B11, B21,B22,B23
C21,C22a, C22b, C11,
C12a, C12b

3
4

G11,G12

5

R

Opis
Dla odbiorców zasilanych z sieci WN
Dla odbiorców zasilanych z sieci SN
Dla odbiorców zasilanych z sieci nN
Dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu
natężenia i wielkości mocy umownej
Dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu
natężenia

Źródło: Taryfa Operatora Systemy Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego PGE Dystrybucja S.A.

W poniższej tabeli zestawiono zużycie energii elektrycznej, otrzymane od PGE
Dystrybucja S.A. z podziałem na odbiorców grupach taryfowych B, C i G oraz w grupie
taryfowej R.
Tabela 45 Zużycie energii elektrycznej w Mieście Krasnystaw

Rok

grupa
taryfowa B

2010
2011
2012
2013

19 810 739
21 279 020
17 261 007
18 826 266

Dostarczona energia elektryczna
grupa
grupa
grupa
taryfowa C
taryfowa G
taryfowa R
kWh
10 766 245
12 927 801
2
10 965 092
12 815 538
5
10 450 639
12 925 672
4
8 775 991
12 507 286
3

Razem
43 504 787
45 059 655
40 637 322
40 109 546

Źródło: Ankieta PGE Dystrybucja S.A
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Rysunek 34 Struktura zużycia energii w grupach taryfowych
Źródło: opracowanie własne

Zmiana zużycia energii przez odbiorców przedstawia się następująco w poszczególnych
grupach taryfowych:


5,0% spadek w grupie taryfowej B,



18,5% spadek w grupie taryfowej C,



3,3% spadek w grupie taryfowej G,



50% wzrost w grupie taryfowej R.

Tabela 46 Struktura odbiorców energii elektrycznej w Mieście Krasnystaw

Rok

grupa
taryfowa B

grupa
taryfowa C

2010
2011
2012
2013

20
20
18
20

804
785
724
700

Liczba odbiorców
grupa
grupa
taryfowa G
taryfowa R
Szt.
7 740
39
7 769
39
7 754
0
7 763
0

Razem
8 603
8 613
8 496
8 483

Źródło: Ankieta PGE Dystrybucja S.A
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Rysunek 35 Struktura zmian liczby odbiorców energii elektrycznej w Mieście Krasnystaw na przestrzeni
lat
Źródło: opracowanie własne

W stosunku do 2010 r. liczba odbiorców energii elektrycznej w Mieście Krasnystaw:


nie zmieniła się w grupie taryfowej B,



zmalała 12,9% w grupie taryfowej C,



wzrosła o 0,3% w grupie taryfowej G,



spadła o 100% w grupie taryfowej R.

Roczne zużycie energii elektrycznej na terenie Miasta Krasnystaw w 2013 r. wyniosło
40 109MWh, co stanowi 92,2% wartości z 2010 r. Spadek dotyczy również całkowitej liczba
odbiorców energii, która zmniejszyła się o około 1,4% (120 odbiorców).
5.2.2

Bezpieczeństwo energetyczne Miasta Krasnystaw

PGE Dystrybucja S.A. działając na podstawie § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. wraz ze zmianami z dnia 21 sierpnia 2008 r.
w rozporządzeniu w sprawie warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
w razie awarii w stacjach i na sieciach posiada wskaźniki niezawodności zasilania,
wyznaczone na 2012 r.
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Tabela 47 Wskaźniki jakościowe

Wskaźniki
SAIDI
SAIFI

Typ przerwy
planowane
nieplanowane
planowane
nieplanowane

Z uwzględnieniem
przerw
katastrofalnych
184,14
334,37
0,72
3,80

MAIFI

bez uwzględnienia
przerw katastrofalnych
184,14
315,93
0,72
3,77
3,82

Źródło: http://www.pgedystrybucja.pl

Objaśnienia:
 SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej
i bardzo 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,
 MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców
narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę
obsługiwanych odbiorców,
 przerwa planowana, to okresowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej przez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie
z zapisem w § 42 pkt 4 przytoczonego na wstępie rozporządzenia.

Na bezpieczeństwo pracy siei elektroenergetycznej mają wpływ następujące czynniki:


możliwość obciążenia linii w wyższych temperaturach otoczenia,



gęstość sieci i jednostek wytwórczych,



pobór mocy biernej z sieci NN i WN oraz SN.

Zagrożenia dla stabilności systemu mogą pojawić się w przypadku nałożenia się na siebie
kilku niekorzystnych czynników takich jak np.: skrajne wysokie zapotrzebowanie na moc,
anomalie pogodowe, wyłączenie dużej liczby elementów sieci.
Ważną rolę w bezpieczeństwie dostawy energii odgrywa administracja samorządowa, której
działania powinny doprowadzić do:


rozwoju konkurencyjnego ryku energii poprzez eliminację barier dla konkurencji,



rozwoju regionu w kierunku przyciągnięcia zagranicznych inwestorów,



wzrostu potencjału kapitału ludzkiego poprzez inicjowanie wyspecjalizowanych
programów szkoleniowych i ulepszanie elementów infrastruktury,

O ile obowiązki samorządów lokalnych związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw
paliw i energii, wynikają z przepisów prawa, to zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii
jest potrzebą, a wręcz koniecznością w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych. Niewielkie
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zapady napięcia powodują wyłączania automatyki procesów produkcyjnych, co z kolei
prowadzi do przerwy w produkcji. Zatrzymanie procesu produkcyjnego rodzi znaczne
konsekwencje finansowe. Chcąc zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed stratami finansowymi
zarząd szuka możliwości zagwarantowania dostaw energii elektrycznej o odpowiedniej
jakości. W procesach produkcyjnych największe znaczenie ma zapewnienie dostaw energii
elektrycznej.
Podstawowa rola, jaką pełni przedsiębiorstwo energetyczne to zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego, dodatkowo od gestorów oczekuje się współdziałania w zakresie zapewnienia
tego bezpieczeństwa z samorządami lokalnymi oraz odbiorcami energii współdziałania w celu
uproszczenia przepisów tak aby zachęcały do tworzenia i wdrażania innowacji, dotyczących
produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz skojarzonego wytwarzania energii
elektrycznej.
Dodatkowo należy pamiętać, iż wzrost bezpieczeństwa dostaw energii zależy od terminowej
realizacji inwestycji.
Realizacja wszystkich zadeklarowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne planów
inwestycyjnych powinna być powiązana z zapewnieniem nadwyżki rezerw mocy w systemie,
która umożliwiłaby długoterminowe pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną.
PGE Dystrybucja S.A. nie udzieliło informacji na temat rezerw mocy w systemie Miasta
Krasnystaw. Jednakże wiadomo, iż brak dochowania przez przedsiębiorstwa energetyczne
należytej staranności w zakresie utrzymania zapasów paliw w ilości, zapewniającej
utrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców, skutkuje działanianimi
kontrolno- dyscyplinującymi Prezesa URE. Takie działania miały miejsce w 2012 r.
W związku z realizacją głównego priorytetu Polityki Energetycznej Polski do 2030 r., jakim
jest wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, który zależy od terminowej realizacji
inwestycji w sektorze elektroenergetycznym w obszarach wytwarzania energii elektrycznej
jak i infrastruktury sieciowej. W związku z tym Prezes URE został wyposażony w dodatkowe
kompetencje, dotyczące monitorowania zamierzeń inwestycyjnych oraz ich realizacji, który
umożliwia bardziej szczegółową ocenę stopnia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.
Dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej istotne są dodatkowe działania związane
m.in. z wprowadzeniem dodatkowych usług systemowych takich jak rezerwa interwencyjna
oraz zmniejszenie zapotrzebowania na moc (aktywizacja strony popytowej).
W związku z powyższym można sądzić, iż PGE Dystrybucja S.A. będzie dążyło do
podniesienia bezpieczeństwa dostaw energii oraz terminowej realizacji inwestycji w Mieście
Krasnystaw.
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5.3 Oświetlenie uliczne
Miasto Krasnystaw jest oświetlone 2.219 lampami, z których 896 stanowią własność Miasta.
Wymagania techniczne dotyczące oświetlenia dróg reguluje norma PN– EN 13201:2007
„Oświetlenie dróg”. Na podstawie danych, uzyskanych z urzędu wiadomo, iż wszystkie słupy
oświetlenia ulicznego, znajdujące się na terenie Miasta są zgodne z ww. normą.
Tabela 48 Zestawienie oświetlenia ulicznego Miasta Krasnystaw

Rodzaj lampy
Rtęciowe
Rtęciowe
Rtęciowe
Rtęciowe
Rtęciowe
Sodowa
Sodowa
Sodowa
Sodowa
Sodowa
Sodowa
Sodowa
Sodowa
Sodowa
Sodowa
Sodowa
Sodowa
Sodowa
Sodowa
Sodowa
Sodowa
Sodowa
Sodowa
Sodowa
Sodowa
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.

Typ oprawy

Moc oprawy
[W]

ORZ
OUR
ORZ
inny
OUR
Opalo
OPC
Parkowa
Elgoluna/OUSe
Furious
ou
OUS
OUSd
SGS 103
SGS 103
Elgoluna/OUSe
Furious
ou
OUS
OUSd
SGS 103
Elgoluna/OUSe
OUS
SGS 103
Elgoluna/OUSe
b.d.
b.d.
OPC
Elgoluna/OUSe
OU
OUS
OUSd
b.d.
RAZEM

100
125
125
150
250
70
70
70
100
100
100
100
100
100
125
150
150
150
150
150
150
250
250
250
b.d
b.d
70
b.d
150
70
125
250
150

Liczba lamp
17
166
157
1
43
72
214
81
25
2
10
1
94
319
1
424
28
16
112
1
255
29
69
4
15
42
6
5
4
3
1
2
b.d

Wysokość
zamontowania lamp
[m]
7
4/7
4/7
7
4/7
7/9
4/7
4/7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7/9
7/9
7
4/7
4/7
4
4/7
4/7
5
4
4
4
2219

Źródło: Urząd Miasta Krasnystaw, Wydział Inwestycji, Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej
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Rysunek 36 Struktura procentowa oświetlenia ulicznego, zamontowanego w Mieście Krasnystaw
wg zainstalowanej mocy oprawy
Źródło: opracowanie własne

Według danych z inwentaryzacji oświetlenia, przeprowadzonej w 2013 r. na terenie Miasta
Krasnystaw jest zamontowanych 2.219 punktów oświetlenia ulicznego o łącznej mocy
276,65 kW. Nieco ponad 79,9% całego oświetlenia stanowią lampy sodowe o łącznej mocy
221,82 kW. Lampy rtęciowe stanowią 17,3% całego oświetlenia, a wartość ich mocy
zainstalowanej wynosi 52,98 kW. Pozostałe oświetlenie, które nie zostało zdefiniowane
w inwentaryzacji stanowi 2,8% całości a jego moc zainstalowana wynosi 1,86 kW.
W chwili obecnej jest opracowywana dokumentacja projektowa dotycząca inwestycji
pn.: „Wdrożenie

energooszczędnego

i

inteligentnego

oświetlenia

ulicznego

w Krasnymstawie”.
Podstawowym zadaniem, jakie powinno spełniać oświetlenie uliczne jest zapewnienie
wszystkim użytkownikom możliwości bezpiecznego i komfortowego poruszania się po
drodze. Z danych, zaprezentowanych w „Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Krasnystaw na lata 2011-2030” wynika, iż liczba
lamp na terenie od 2010 r. wzrosła o około 4,3%.

5.4 Zapotrzebowanie na energię elektryczną - przewidywane zmiany
Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną
Na potrzeby prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną Miasta Krasnystaw
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zdefiniowano trzy podstawowe, jakościowo różne, scenariusze rozwoju społeczno –
gospodarczego miasta do 2030 roku.
We wszystkich wariantach zróżnicowano tempo rozwoju w latach 2014- 2020.
Scenariusz A: stabilizacja, w której dąży się do zachowania istniejących pozycji i stosunków
społeczno – gospodarczych. Nie przewiduje się przy tym znaczącego rozwoju przemysłu
i usług. Scenariuszowi temu nadano nazwę „STAGNACJA”.
Scenariusz B: harmonijny rozwój społeczno – gospodarczy bazujący na lokalnych
inicjatywach z niewielkim wsparciem zewnętrznym. Główną zasadą kształtowania kierunków
rozwoju w tym wariancie jest racjonalne wykorzystanie warunków miejscowych
podporządkowane wymogom czystości ekologicznej. W tym wariancie zakłada się
umiarkowany rozwój gospodarczy. Scenariuszowi temu nadano nazwę „ROZWÓJ”.
Scenariusz C: dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy, ukierunkowany na
wykorzystanie wszelkich pojawiających się z zewnątrz możliwości rozwojowych;
globalizacja gospodarcza, nowoczesne technologie jak również silne stymulowanie
i wykorzystywanie sił sprawczych. „SKOK”.
Główne prognozowane wskaźniki przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 49 Główne prognozowane wskaźniki

Scenariusze rozwoju społeczno gospodarczego
LATA
2013-2020
STAGNACJA
2021-2030
2013-2020
ROZWÓJ
2021-2030
2013-2020
SKOK
2021-2030

MIASTO
Roczny wskaźnik
Roczny wskaźnik
wzrostu gospodarczego rozwoju mieszkalnictwa
0,5%
0,5%
1,0%
1,0%
1,5%
2,0%
3,0%
3,0%
4,0%

Źródło: Opracowanie własne

W efekcie przeprowadzonych analiz uzyskano prognozowane zapotrzebowanie na energię
elektryczną do 2030 r. Przewiduje się, iż zużycie energii elektrycznej na terenie Miasta
Krasnystaw, w perspektywie szesnastoletniej będzie rosło.
W grupie odbiorców ogółem, w scenariuszu STAGNACJA zużycie energii elektrycznej
wzrośnie z wartości 40 109,55 MWh do wartości 46 108,31 MWh w 2030 r.; w scenariuszu
ROZWÓJ zużycie energii elektrycznej wzrośnie do wartości 52 939,26 MWh w 2030 r.,
a w scenariuszu SKOK do wartości 73 728,91 MWh.
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W poniższej tabeli zestawiono uzyskane prognozy dla założonych scenariuszy rozwojowych
do roku 2030.
Tabela 50 Zapotrzebowanie na energię elektryczną ogółem Miasta Krasnystaw w [MWh]

Zapotrzebowanie na energię elektryczną
Lata
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

STAGNACJA
40 109,55
40 310,09
40 511,64
40 714,20
40 917,77
41 122,36
41 327,97
41 741,25
42 158,67
42 580,25
43 006,06
43 436,12
43 870,48
44 309,18
44 752,27
45 199,80
45 651,79
46 108,31

[MWh]
ROZWÓJ
40 109,55
40 510,64
40 915,75
41 324,91
41 738,15
42 155,54
42 577,09
43 428,63
44 297,21
45 183,15
46 086,81
47 008,55
47 948,72
48 907,69
49 885,85
50 883,57
51 901,24
52 939,26

SKOK
40 109,55
41 312,83
42 552,22
43 828,78
45 143,65
46 497,96
47 892,90
49 808,61
51 800,96
53 872,99
56 027,91
58 269,03
60 599,79
63 023,78
65 544,73
68 166,52
70 893,18
73 728,91

Źródło: Opracowanie własne

Zapotrzebowanie na energię elektryczną terenów rozwojowych
Zapotrzebowanie na energię elektryczną terenów rozwojowych, w tym budownictwa
mieszkaniowego w najbliższej perspektywie będzie powodowane przyłączaniem nowych
obiektów mieszkaniowych lub modernizacją istniejącej sytuacji mieszkaniowej.
Wpływ na wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną mają następujące czynniki:


aktywność gospodarcza (rozumiana jako wielkość produkcji i usług) i społeczna (liczba
mieszkań, standard życia), energochłonność produkcji i usług oraz zużycie energii
elektrycznej w gospodarstwach domowych (energochłonność przygotowania posiłków,
c.w.u., oświetlenia, napędu sprzętu gospodarstwa domowego, itp.). Zapotrzebowanie
w energię elektryczną dla odbiorców nieprzemysłowych dotyczy głównie oświetlenia,
sprzętu gospodarstwa domowego i ewentualnie wytwarzania c.w.u.
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Przy określaniu szacunkowej wielkości zużycia energii elektrycznej należy podkreślić, że
zależy ona od rozwoju gospodarczego oraz poziomu życia mieszkańców w przyszłości.
Dla terenów rozwojowych Miasta Krasnystaw, w tym: terenów usługowo– handlowych oraz
terenów

inwestycyjnych

dokładniejsze

określenie

potrzeb

możliwe

będzie

po

skonkretyzowaniu terminów zagospodarowania terenów oraz określeniu rodzaju działalności
która miałaby być na nich prowadzona.
W związku z powyższym ustalenie realnej wielkości zapotrzebowania energii elektrycznej
dla terenów rozwojowych miasta jest na obecnym etapie bardzo trudne.

5.5 System elektroenergetyczny- przewidywane zmiany
W uzgodnionym przez URE Planie rozwoju PGE Dystrybucja S.A. na lata 2014-2019
przewidziano środki inwestycyjne pozwalające na rozbudowę sieci w celu przyłączenia
nowych odbiorców oraz środki na modernizację i odtworzenie majątku. Listę projektów
inwestycyjnych związanych z modernizacją i odtworzeniem majątku zestawiono w tabeli.
Tabela 51 Lista projektów inwestycyjnych związana z modernizacją i odtworzeniem majątku.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa projektu inwestycyjnego
Zakres rzeczowy
LSN KRA- Żdżanne- budowa linii
L SN kab, L= 1 km
kablowej, wyjście z GPZ
LSN KRA- Krupe- budowa linii kablowej
L SN kab, L=1 km
SN, wyjście z GPZ
LSN KRA- Zamość- budowa linii L SN kab, L=0,5
kablowej SN, wyjście z GPZ
km
LSN KRA- Wojsławice- budowa linii
L SN kab, L=0,5
kablowej SN, wyjście z GPZ
km
LSN KRA- Krasnystaw 1- budowa linii L SN kab, L=0,5
kablowej SN, wyjście z GPZ
km

Plan do realizacji
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018

Źródło: Ankieta PGE Dystrybucja S.A

Tereny rozwojowe-sieć elektroenergetyczna
Na mapie (załącznik nr 1) zaznaczono potencjalne tereny rozwojowe wynikające z rozwoju
zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej na terenie miasta.

6

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RACJONALIZUJĄCE
UŻYTKOWANIE
CIEPŁA, ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWYCH

Racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych sprowadza się
do poprawy efektywności ekonomicznej wykorzystania nośników energii przy jednoczesnej
minimalizacji szkodliwego oddziaływania na środowisko.
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Do podstawowych strategicznych założeń mających na celu racjonalizację użytkowania
ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych na obszarze Miasta Krasnystaw należą:
–

dążenie do jak najmniejszych opłat płaconych przez odbiorców (przy spełnieniu warunku
samofinansowania się sektora paliwowo - energetycznego),

–

minimalizacja szkodliwych dla środowiska skutków funkcjonowania sektora paliwowo energetycznego na obszarze miasta,

–

zapewnienie bezpieczeństwa i pewności zasilania w zakresie ciepła, energii elektrycznej
i paliw gazowych.

Potencjalne możliwości realizacji tych celów są następujące:
W odniesieniu do źródeł ciepła
–

Popieranie przedsięwzięć polegających na likwidacji małych lokalnych kotłowni
węglowych i przebudowie ich na paliwo ekologiczne,

–

Propagowanie i popieranie inwestycji budowy źródeł kompaktowych wytwarzających
ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu i zasilanych paliwem ekologicznym,

–

Wykonywanie wstępnych analiz techniczno ekonomicznych dotyczących możliwości
wykorzystania

lokalnych

źródeł

konwencjonalnych,

odnawialnych

i niekonwencjonalnych na potrzeby miasta.
W odniesieniu do użytkowania ciepła
–

Podejmowanie
wykorzystania

przedsięwzięć
energii

związanych

cieplnej

w

ze

zwiększeniem

obiektach

gminnych

efektywności

(termorenowacja

i termomodernizacja budynków, modernizacja wewnętrznych systemów instalacji
ciepłowniczych oraz wyposażanie w elementy pomiarowe i regulacyjne) oraz
wspieranie

przedsięwzięć

użytkowników

termomodernizacyjnych

indywidualnych

(np.

prowadzenie

podejmowanych
doradztwa,

przez
auditingu

energetycznego),
–

Dla nowo projektowanych obiektów wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu uwzględniających proekologiczną i energooszczędną
politykę miasta (np. użytkowanie energii przyjaznej ekologicznie, stosowanie
energooszczędnych technologii w budownictwie),

–

Popieranie i promowanie indywidualnych działań właścicieli lokali polegających na
przechodzeniu do użytkowania na cele grzewcze i sanitarne ekologicznie czystszych
rodzajów paliw lub energii elektrycznej albo energii odnawialnej.
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W odniesieniu do użytkowania energii elektrycznej
–

Stopniowe przechodzenie na stosowanie energooszczędnych źródeł światła w obiektach
użyteczności

publicznej

oraz

dążenie

do

wprowadzenia

innowacyjnych

i energooszczędnych technologii do oświetlenia ulic, placów itp.,
–

Przeprowadzanie regularnych prac konserwacyjno - naprawczych i czyszczenia
oświetlenia,

–

Tam, gdzie to możliwe sterowanie obciążeniem polegające na przesuwaniu okresów
pracy odbiorników energii elektrycznej na godziny poza szczytem energetycznym,

–

Stosowanie energooszczędnych technologii w procesach produkcyjnych.

6.1 Racjonalizacja użytkowania mediów energetycznych
Głównym stymulatorem przeprowadzania racjonalnego użytkowania ciepła i energii
elektrycznej w budynkach mieszkalnych, należących do osób prywatnych są koszty zakupu
energii (zależne od ceny jednostkowej i jej ilości).
Skłaniają one do oszczędzania energii (adekwatnie do możliwości finansowych właścicieli
budynków) poprzez podejmowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych (ocieplanie
przegród zewnętrznych, uszczelnienia oraz wymiany okien, modernizacje instalacji
centralnego ogrzewania, montaż zagrzejnikowych płyt refleksyjnych i inne) a także działań
indywidualnych

jak:

stosowania

energooszczędnych

źródeł

światła,

zastępowania

wyeksploatowanych urządzeń grzewczych i gospodarstwa domowego urządzeniami
energooszczędnymi, wykorzystywania systemu taryf strefowych na energię elektryczną do
przesuwania godzin zwiększonego obciążenia elektrycznego na okres taryfy nocnej.
Istniejące obecnie uregulowania prawne dotyczące emisji zanieczyszczeń z gospodarstw
domowych zmuszają wielu właścicieli budynków do korzystania na potrzeby grzewcze
z najtańszych, zanieczyszczających środowisko źródeł energii pierwotnej (paliwa stałe,
odpady). Oczywiście w miarę wzrostu zamożności ludności trend ten będzie się zmieniał na
rzecz korzystania ze źródeł zapewniających znacznie wyższy komfort użytkowania ciepła
jakimi są m.in. energia elektryczna lub odnawialna.
Dla przyspieszenia przemian w zakresie przechodzenia na nośniki energii bardziej przyjazne
dla środowiska oraz działań zmniejszających energochłonność można stosować dodatkowe
zachęty ekonomiczne i organizacyjne jak np.:
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–

stworzenie programu finansowej pomocy dla indywidualnych właścicieli przy
zastępowaniu nieekonomicznych, niskosprawnych węglowych urządzeń grzewczych
nowoczesnymi wysokosprawnymi urządzeniami,

–

doradztwo i pomoc organizacyjna w skorzystaniu z możliwości uzyskania kredytu
termomodernizacyjnego jakie stwarza ustawa termomodernizacyjna (możliwe 20 %
premii stanowiącej umorzenie części kredytu), i inne.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku ich braku, wydawane
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów, powinny uwzględniać dla
nowego

budownictwa

aspekt

ekologiczny

wprowadzania

nowoczesnych,

nie

zanieczyszczających środowiska systemów grzewczych. Stosowanie paliwa węglowego
ograniczone powinno być do przypadków wykorzystania nowoczesnych pieców węglowych
spełniających wymagania ekologiczne.
W budynkach komunalnych działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz prace
termorenowacyjne powinny być podejmowane przez miasto przy wsparciu własnych środków
(uwzględniając możliwości kredytowania i premii jakie daje ustawa termomodernizacyjna).
Dotyczy to również budynków użyteczności publicznej należących do Miasta Krasnystaw.
Bardziej racjonalne wykorzystanie energii przez odbiorców: obecnych i przyszłych,
wspomagane będą możliwością zastosowania w budynkach

nowych

technologii,

charakteryzujących się znacznie lepszymi współczynnikami przenikania ciepła.
Współczynnik przenikania ciepła to bardzo ważny parametr przegród budowlanych - na jego
podstawie można określić straty cieplne dla danej przegrody. Wartość współczynnika zależy
od rodzaju i grubości materiału, z którego wykonane są ściany, ale także od charakteru
przegrody. Aby wyznaczyć współczynnik przenikania ciepła, trzeba znać współczynniki
przewodności cieplnej dla materiałów tworzących ścianę oraz dla warstw ocieplających,
a także grubości poszczególnych warstw. Współczynnik przewodności cieplnej jest
oznaczony jako λ (lambda), a jego jednostką jest W/(m²K). Wartości współczynników można
odnaleźć w normie PN-EN ISO 6946:2008. Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
Zarówno w budynkach użyteczności publicznej jak i budynkach wielorodzinnych,
jednorodzinnych można podjąć działania, które przyczynią się do poprawy ich bilansu
cieplnego. Do działań tych należy zaliczyć np.:
–

ocieplanie stropodachów, ścian zewnętrznych, stropów piwnic,
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–

wymiana okien i drzwi,

–

modernizacja instalacji,

–

zamontowanie zaworów termostatycznych, podzielników ciepła, liczników, sterowania
automatycznego.

Istotne znaczenie dla wielkości zużycia energii na ogrzewanie ma wiek budynków i historia
ich eksploatacji. Średnie zużycie ciepła (bez działań termomodernizacyjnych) na cele
grzewcze w zależności od wieku budynku przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 37 Średnie zużycie ciepła na cele grzewcze w kWh/m2 powierzchni użytkowej
Źródło: Instytut Budownictwa Pasywnego www.pibp.pl

Jednym ze sposobów realizacji zmniejszenia zużycia energii jest przeprowadzenie
termomodernizacji (ocieplanie budynków, wymiana stolarki, montaż liczników ciepła),
zarówno w skali indywidualnego odbiorcy jak i zakładów, która pozwala na redukcję zużycia
energii nawet o 60%, co automatycznie oznacza ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Bardzo
duże znaczenie w tym zakresie będzie miało prowadzenie odpowiedniej polityki
informacyjnej, uświadamiającej również korzyści ekonomiczne, jakie są możliwe do
osiągnięcia. W obecnej sytuacji całkowita termomodernizacja budynków połączona
z wymianą okien oraz regulacja strumienia powietrza wentylacyjnego jest opłacalna
i możliwa do zrealizowania w oparciu o przepisy ustawy o termomodernizacji. Możliwe jest
uzyskanie 20 % zwrotu kosztów od razu po wykonaniu inwestycji.
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Do miejskich przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie energii elektrycznej można
zaliczyć również wymianę oświetlenia ulic i placów na oświetlenie energooszczędne oraz
dbałość o jego właściwy stan techniczny i czystość.
Racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej oraz innych nośników energii
w zakładach wytwórczych, usługowych powinna być wymuszana przez jej wpływ na koszty
produkcji w zakładzie a tym samym na konkurencyjność towarów bądź usług oferowanych
przez zakład, co w ostatecznym bilansie decyduje o zyskach lub stratach zakładu.
Na terenach rozwojowych Miasta Krasnystaw należy preferować jednostki stosujące
nowoczesne technologie nie wywołujące ujemnych skutków dla środowiska naturalnego.
Instrumentem zewnętrznym racjonalizującym czasowy rozkład zużycia nośników energii jest
system taryf czasowych. W gospodarce komunalnej nie ma możliwości sterowania
obciążeniem energii elektrycznej polegającej na przesuwaniu godzin pracy odbiorników na
godziny poza szczytem energetycznym. Działania takie mogą być stosowane w zakładach
produkcyjnych oraz przez indywidualnych odbiorców posiadających liczniki energii
elektrycznej

dwutaryfowe

i

mających

odpowiednie

umowy

z

przedsiębiorstwem

energetycznym.
Racjonalizacja użytkowania paliw ze względu na ochronę środowiska sterowana jest
poprzez system dopuszczalnych emisji oraz opłat i kar ekologicznych (w tym zakresie
miasto może współpracować z Urzędem Marszałkowskim).
Wyrazem troski o stan środowiska naturalnego, warunki życia mieszkańców oraz
atrakcyjność Miasta Krasnystaw są wytyczone kierunki działań proekologicznych,
ukierunkowane na racjonalizację użytkowania energii, ujęte w takich opracowaniach jak:
– Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krasnystaw na lata 2014- 2017 z perspektywą
do roku 2021”
– „Strategia Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2007-2015 z długookresową prognozą do
roku 2020”

6.2 Efektywność energetyczna budynków komunalnych
Potencjał oszczędności energii w budynkach określa ich charakterystyka energetyczna,
czyli ilość energii niezbędnej do zapewnienia w budynku właściwego ogrzewania,
wentylacji,

ewentualnego

chłodzenia,

przygotowania

ciepłej

wody

i oświetlenia

pomieszczeń. Uzyskanie lepszej charakterystyki nie może być osiągane kosztem
124 | S t r o n a

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA
GAZOWE MIASTA KRASNYSTAW

pogorszenia warunków użytkowania w zakresie komfortu cieplnego, jakości powietrza lub
oświetlenia.
Ustawa Prawo budowlane z 19.09.2007 r. art. 5 nakazuje sporządzanie od stycznia 2009 r.
świadectw charakterystyki energetycznej dla obiektu budowlanego.
Świadectwo energetyczne jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej
na określeniu charakterystyki energetycznej.
Charakterystyka energetyczna to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku
dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele c.o., c.w.u.,
wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także
oświetlenia.
Charakterystyka energetyczna budynku zależy od:
–

parametrów środowiska zewnętrznego,

–

klimatu i wpływu sąsiedztwa budynku,

–

parametrów środowiska w budynku,

–

przyjętych rozwiązań architektonicznych w zakresie usytuowania i kształtu budynku,
rodzaju zastosowanych przegród budowlanych, rozwiązań technicznych instalacji
ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz oświetlenia
pomieszczeń,

–

jakości wykonania zaprojektowanych rozwiązań technicznych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.
Budynkom można przyporządkować klasę energetyczną (której określenie nie jest
wymagane przy sporządzaniu świadectw energetycznych) wg zależności:
Klasa A – budynek niskoenergetyczny o zużyciu energii do 45 kWh/m2/rok,
Klasa B – budynek energooszczędny o zużyciu energii do 80 kWh/m2/rok,
Klasa C – budynek średnio energooszczędny o zużyciu energii do 100 kWh/m2/rok,
Klasa D – budynek średnio energochłonny o zużyciu energii do 150 kWh/m2/rok,
Klasa E – budynek energochłonny o zużyciu energii do 250 kWh/m2/rok,
Klasa F – budynek bardzo energochłonny o zużyciu energii do 300 kWh/m2/rok.
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Ponadto w ramach ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
należy sporządzać audyty energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),
o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest
właścicielem lub zarządcą.

6.3 Termomodernizacja
Termomodernizacja ma na celu zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynku.
Obejmuje ona usprawnienia w strukturze budowlanej oraz w systemie grzewczym. Opłacalne
są jednak tylko niektóre zmiany. Zakres możliwych zmian jest ograniczony istniejącą bryłą,
rozplanowaniem i konstrukcją budynków. Za możliwe i realne uznaje się średnie obniżenie
zużycia energii o 35-40% w stosunku do stanu aktualnego.
Celem głównym termomodernizacji jest obniżenie kosztów ogrzewania, jednak możliwe jest
również osiągnięcie efektów dodatkowych, takich jak: podniesienie komfortu użytkowania,
ochrona środowiska przyrodniczego, ułatwienie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji.
Warunkiem koniecznym osiągnięcie wspomnianego, głównego celu termomodernizacji jest
realizowanie usprawnień tylko rzeczywiście opłacalnych. Przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej należy dokonać oceny stanu istniejącego i przeglądu możliwych usprawnień
oraz analizy efektywności ekonomicznej modernizacji (audyt energetyczny).
W każdym indywidualnym przypadku efekty realizacji poszczególnych przedsięwzięć
modernizacyjnych są różne. Jednak na podstawie analizy danych z wielu realizacji można
określić pewne przeciętne wartości tych efektów. Dokonując takich analiz należy uwzględnić
wzajemne oddziaływania odmiennych sposobów uzyskiwania oszczędności energetycznych
realizowanych jednocześnie, gdyż zazwyczaj nie prowadzi to do prostego sumowania ich
skutków. Jeżeli np. usprawnienie A pozwala na uzyskanie 20% oszczędności, a usprawnienie
B – 30% oszczędności, to nie można wspólnego efektu wyliczyć jako 20% + 30% = 50%.
Bardziej poprawne wyliczenie opiera się na założeniu, że usprawnienie B pozwala na
uzyskanie oszczędności od zużycia już zmniejszonego przez usprawnienie A. W wyniku
realizacji usprawnienia A zużycie stanowi już tylko 100– 20% zużycia pierwotnego (czyli
80%), a po zakończeniu usprawnienia B końcowe zużycie stanowi (100- 20) x (100- 30) czyli
80% x 70 % = 56%, a więc oszczędność sumaryczna jest rzędu 100%- 56% = 44 %.
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W poniższej tabeli przedstawiono ocenę ilościową efektów działań termomodernizacyjnych.
Tabela 52 Ocena ilościowa efektów działań termomodernizacyjnych

L.p.

Sposób uzyskania oszczędności

Obniżenie zużycia ciepła
w stosunku do stanu
poprzedniego

Wprowadzenie w węźle cieplnym automatyki
pogodowej oraz urządzeń regulacyjnych
Wprowadzenie
hermetyzacji
instalacji
i izolowanie
przewodów,
przeprowadzenie
regulacji hydraulicznej i zamontowanie zaworów
termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach
Wprowadzenie podzielników kosztów
Wprowadzenie ekranów zagrzejnikowych
Uszczelnienie okien i drzwi zewnętrznych
Wymiana okien na okna o niższym U i większej
szczelności
Ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych
(ścian, dachu, stropodachu)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

5-15%

10-20%
10%
2-3%
3-5%
10-15%
10-25%

Źródło: Opracowanie własne

Przy

podejmowaniu

przedsięwzięć

termomodernizacyjnych

należy

kierować

się

następującymi ogólnymi zasadami:
–

Termomodernizację struktury budowlanej należy realizować jednocześnie z modernizacją
systemu ogrzewania. Tylko wtedy można osiągnąć pełny efekt oszczędnościowy,

–

Termomodernizację najlepiej wykonywać jednocześnie z remontem elewacji i pokrycia
dachowego lub w ramach remontu kapitalnego. Możliwe jest wtedy znaczne obniżenie
sumarycznych kosztów,

–

Na ogół opłacalne jest tworzenie lepszych właściwości termicznych struktury budowlanej
niż są wymagane w obowiązujących przepisach. Optymalną grubość warstw izolacji
termicznej należy określić na podstawie analizy kosztów i efektów ocieplenia,

–

W ocieplonym i uszczelnionym budynku zmieniają się warunki wentylacji grawitacyjnej,
w związku z tym może być konieczne wprowadzenie nawiewników powietrza w stolarce
okiennej lub wprowadzenie wentylacji mechanicznej,

–

Głównym celem termomodernizacji jest obniżenie kosztów użytkowania, decyzję o jej
przeprowadzeniu należy poprzedzić (audytem energetycznym).

Termomodernizacja jest przeprowadzana w oparciu o audyt energetyczny. Może ona
spowodować zmniejszenie zapotrzebowania na energię przynajmniej o 33,0 procent.
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Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz
ekonomiczne

przedsięwzięcia

termomodernizacyjnego,

ze

wskazaniem

rozwiązania

optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia
oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego
(Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr
233, poz. 1459).
Audyt remontowy jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz
ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu
budowlanego (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów, Dz.U. Nr 223, poz. 1459).
Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym nazywamy przedsięwzięcia, których przedmiotem
jest:
– ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię
dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania
do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków
stanowiących

własność

jednostek

samorządu

terytorialnego

służących

do

wykonywania przez nie zadań publicznych,
– ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej
w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
jeżeli budynki, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania
w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub
zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do
tych budynków,
– wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku
z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów
pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych,
– całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub
zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 223, poz. 1459).
Za przedsięwzięcie remontowe uznaje się:
 remont budynków wielorodzinnych,
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 wymianę w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą
one do wyłącznego użytku właścicieli lokali,
 przebudowę budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie,
 wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla
oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno
budowlanymi.
Jednakże pojęcie audytingu energetycznego nie odnosi się tylko i wyłącznie do kwestii
przedsięwzięć termomodernizacyjnych czy remontowego. W szerszym pojęciu audyting
energetyczny jest to szereg czynności związanych z oceną i analizą aktualnego stanu
pozyskiwania energii, jej użytkowania w badanym obiekcie oraz wskazanie potencjalnych
możliwości i obszarów poprawy i racjonalizacji aktualnego stanu. Wnioskując z tego można
by rzec, iż w potocznym znaczeniu audyt to bilans energetyczny: obiektu, systemu
dystrybucji nośnika energii czy też przedsiębiorstwa jako całości, ze wskazaniem
nieprawidłowości (nieefektywności) w zakresie użytkowania energii oraz propozycje zmiany
sposobu użytkowania energii.

6.4 Propozycje usprawnień racjonalizujących
Propozycje usprawnień racjonalizujących użytkowanie ciepła

Ciepło jest niezbędne do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z ogrzewaniem
i przygotowaniem c.w.u dla każdego obiektu mieszkalnego oraz użyteczności publicznej.
Propozycje usprawnień zebrane poniżej dotyczą całego łańcucha przemian energetycznych
począwszy od źródeł ciepła, poprzez systemy dystrybucji po odbiorców końcowych:
1. Wspieranie przedsięwzięć związanych z instalacją układów kogeneracyjnych
(produkujących ciepło oraz energię elektryczną w skojarzeniu) pracujących w oparciu
o zasoby energii odnawialnej bądź lokalnie dostępne paliwa kopalne.
2. Wspieranie przedsięwzięć związanych z produkcją energii cieplnej z odpadów
komunalnych.
3. Wykorzystanie istniejących analiz inwentaryzacji dostępnych zasobów energii
odnawialnej oraz energii zgromadzonej w paliwach kopalnych oraz wspieranie
wszelkich działań zwiększających zużycie tychże zasobów do produkcji ciepła.
4. Optymalizacja wielokryterialna wyboru sposobu zaopatrzenia w ciepło obiektu
(wybór zarówno nośnika energii jak i technologii przetwarzającej ten nośnik energii
w energię końcową wykorzystywaną na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u.).
129 | S t r o n a

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA
GAZOWE MIASTA KRASNYSTAW

5. Wspieranie

przedsięwzięć

zwiększających

efektywność

wykorzystania

ciepła

u odbiorców końcowych polegających na:
–

termomodernizacji obiektu połączonej z modernizacją źródła ciepła (po
zwiększeniu ochrony cieplnej obiektu zmniejsza się zapotrzebowanie na energię
do ogrzewania i należy najczęściej zmodernizować również źródło ciepła –
wymienić na źródło o mniejszej mocy i najlepiej pracujące w oparciu o inne
paliwo – pożądane z zasobów odnawialnych),

–

promowanie stosowania wysokosprawnych kotłów w indywidualnych systemach
grzewczych budynków oraz wykorzystania zasobów odnawialnych (m.in. biomasa
i pompy ciepła),

–

minimalizacji strat ciepła przez otwory okienne (wymiana okien),

–

modernizacja wewnętrznych układów c.o. połączona z opomiarowaniem
i automatyką regulacyjną pogodową,

–

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wprowadzenie systemów rozliczeń
za ciepło zużyte do ogrzewania według wskazań mierników zużycia ciepła,

–

wykorzystanie wszelkich form energii odpadowej (zgromadzonej w ciepłym
powietrzu wentylacyjnym bądź w wykorzystanej ciepłej wodzie) głównie
w dużych obiektach publicznych.

Propozycje usprawnień racjonalizujących użytkowanie energii elektrycznej
Energia elektryczna w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej może być
wykorzystywana do zaspokojenia wszystkich potrzeb energetycznych czyli: ogrzewania,
przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), przygotowania posiłków oraz zasilania
wszystkich odbiorników energii elektrycznej (głównie oświetlenia).
Najistotniejszym wykorzystaniem energii elektrycznej (czyli miejscem, gdzie jej zużywamy
najwięcej– zatem również tam możemy zaoszczędzić najwięcej) jest oświetlenie ulic oraz
pomieszczeń wewnętrznych.
W tym zakresie w stosunku do oświetlenia zewnętrznego usprawnienia racjonalizujące
użytkowanie energii elektrycznej mogą być następujące:
1. należy przeprowadzić optymalizację oświetlenia ulic polegającą na doborze: rodzaju
nawierzchni, optymalnym rozmieszczeniu latarni ulicznych oraz doborze wysoko
sprawnych źródeł światła
2. dobrać optymalne parametry zamówienia energii elektrycznej– tj. minimalizujące
całkowity koszt zakupu energii elektrycznej.
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3. dobrać sprzedawcę

energii

elektrycznej

oferującego najniższą cenę

energii

elektrycznej,
4. stała okresowa kontrola czystości i stanu technicznego opraw.
Zaś dla oświetlenia wewnętrznego: budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej:
1. zastosowanie nowoczesnych energooszczędnych źródeł światła w pomieszczeniach,
2. stosowanie opraw oświetleniowych o wyższej sprawności,
3. automatyzacja sterowania oświetleniem.
Poniżej przedstawiono propozycje usprawnień obejmujące zaspakajanie pozostałych potrzeb
energetycznych z wykorzystaniem energii elektrycznej:
1. Należy eliminować z obiektów ogrzewanie wykorzystujące energię elektryczną
i wprowadzać inne nośniki energii (minimalizując koszty eksploatacji)
2. W obiektach o niskim zużyciu c.w.u. preferowanym rozwiązaniem przygotowania
c.w.u. powinny być wysokosprawne elektryczne przepływowe podgrzewacze wody
(należy eliminować inne sposoby przygotowania c.w.u. jako mniej efektywne).
Należy również rozważyć zlecenie dodatkowego audytu elektroenergetycznego dla większych
obiektów użyteczności publicznej (tzn. o większym rocznym zużyciu energii elektrycznej)
oraz dla grupy obiektów zlokalizowanych blisko siebie. Celem takowego audytu
elektroenergetycznego obiektu (grupy obiektów) byłoby zbadanie opłacalności finansowej
modernizacji systemu zasilania w energię elektryczną. Układy zasilania obiektów o dużym
rocznym zużyciu energii elektrycznej zasilane dotychczas z kilku, bądź jednego przyłącza
niskiego napięcia mogą być modernizowane poprzez zakup transformatora średniego napięcia
i późniejszy zakup energii elektrycznej na poziomie średniego napięcia – gdzie ceny energii
elektrycznej są znacznie niższe.
Oświetlenie ulic i miejsc publicznych w technologii LED
W chwili obecnej Miasto Krasnystaw realizuje projekt „Wdrożenie energooszczędnego
i inteligentnego systemu oświetlenia ulicznego w Krasnymstawie”, polegający na wymianie
1738 szt. opraw oświetlenia ulicznego na oprawy tupu LED. W ramach projektu przewiduje
się również wymianę szafek oświetleniowych na inteligentne szafy oświetleniowe SO
z zegarami astronomicznymi, wyposażone w sterowniki sprzężone z GPS, wymianę
w niezbędnym zakresie wysięgników i oprzewodowania pionowego, a także zaprojektowanie
inteligentnego systemu sterowania całością oświetlenia w mieście.
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Celem zadania jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz redukcja szkodliwych
substancji do środowiska, jakie emitują źródła światła oświetlenia ulicznego i miejsc
publicznych na obszarze miasta. Energochłonne rtęciowe oraz sodowe źródła światła,
wysokie koszty energii oraz duże zanieczyszczenia środowiska to podstawowe przyczyny
podjęcia realizacji zadania.
W wyniku emisji przez źródła światła oświetlenia ulicznego oraz miejsc publicznych,
poprawie ulegnie środowisko naturalne w postaci zmniejszonej ilości takich zanieczyszczeń,
jak:
– dwutlenek siarki SO2,
– dwutlenek węgla CO2,
– tlenki azotu NOx,
– tlenek węgla CO,
– benzo alfa piren B-a-P,
– pyły.
Charakterystyka technologii LED
Technologia LED wchodzi przebojem na rynek oświetleniowy na całym świecie.
Prawdopodobnie w przeciągu 5-10 lat z rynku znikną wszystkie tradycyjne żarówki. Diody
LED śmiało konkurują z żarówkami i lampami fluorescencyjnymi w dziedzinie oświetlenia
światła białego. Dziś najlepsze białe diody są nawet dziesięciokrotnie wydajniejsze niż
standardowe żarówki. Wiele światowych koncernów zajmujących się oświetleniem prowadzi
intensywne prace nad zwiększenie wydajności elementów LED. W branży oświetleniowej
liczy się nie tylko doskonałe światło, ale też zużycie energii, wysoka żywotność żarówki
(lampy) i wytrzymałość w trudnych warunkach pracy.
Lampy LED nie emitują szkodliwego dla ludzi, światła ultrafioletowego, światło nie pulsuje,
nie ma efektu stroboskopowego. Zastosowanie elementów LED pozwala na dużą regulację
koloru (temperatury) świecenia, co znacznie poprawia komfort pracy. Wszystkie wyżej
wymienione cechy i zalety oświetlenia przy użyciu LED zapewniają nowy lepszy standard
życia i pracy.
Najważniejsze zalety zastosowania oświetlenia opartego na diodach Power LED
 Pozwalają zaoszczędzić do 70% energii elektrycznej,
 Emitują światło najbardziej zbliżone do naturalnego,
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 Pracują nieprzerwanie przez około 50 000h – 70 000h (12 – 15 lat),
 Są budowane bez użycia szkodliwych dla człowieka materiałów (np. rtęć),
 Nie emitują szkodliwego promieniowania UV oraz IR,
 Pracują zasilane napięciem 110 – 230V,
 Emitują stałe światło – brak efektu stroboskopowego,
 Posiadają prawie 90% wskaźnik oddawania barw,
 Zaczynają świecić w momencie włączenia zasilania – brak opóźnienia zapłonu,
 Starzenie lampy nie powoduje zmiany barwy światła na żółtą,
 Pracują bezgłośnie w każdych warunkach,
 Są odporne na wibracje i wstrząsy,
 Oświetlają zadaną z góry i stałą powierzchnię,
 Nie powodują efektu oślepiania, nie oświetlają obszaru poza wyznaczonym ,
 Z uwagi na zasadę działania można łatwo regulować natężenia światła.
Wymiana lub zamiana lamp sodowych (HPS) oraz metalohalogenkowych na lampy LED
niesie za sobą ciąg oszczędności i korzyści. Porównanie rocznego zużycia energii
elektrycznej lampy sodowej (HPS) i lampy Power LED (dla 4000 godzin pracy w ciągu roku)
przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 38 Zużycie energii elektrycznej lampy sodowej (HPS) i lampy Power LED,
Źródło: http://www.euroledlighting.pl

Jedna lampa uliczna typu LED 112W zastępująca żarówkę sodową o mocy 250W, pozwala
rocznie zaoszczędzić 540 kWh. Porównanie rocznych wydatków na energię elektryczną dla
lampy sodowej (HPS) o mocy 250W i lampy Power LED o mocy 112W (przyjęto wydatki na
poziomie 0,40 zł/kWh i 4000 godzin pracy w ciągu roku) przedstawia poniższy rysunek.
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Rysunek 39 Zużycie energii elektrycznej lampy sodowej 250 W (HPS) i lampy Power LED 112 W,
Źródło: http://www.euroledlighting.pl

Propozycje działań zwiększających efektywność energetyczną
Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. wdrażającej
Dyrektywę 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług
energetycznych, jednostki sektora publicznego (w tym także Miasto Krasnystaw) są
zobowiązane do stosowania co najmniej dwóch z niżej wymienionych 5 środków służących
poprawie efektywności energetycznej:
1) umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego
poprawie efektywności energetycznej,
2) nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim
zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,
3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację
lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja,
4) nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo
przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego

w

rozumieniu

ustawy

z

dnia

21

listopada

2008

r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr
157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493),
5) sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o

wspieraniu

termomodernizacji

i

remontów

eksploatowanych

budynków

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013
poz.1409 z późn. zm.), o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka
sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.
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Prócz tego raz na 10 lat konieczne jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej
(przy czym za równoważne audytowi w wypadku budynków uważa się świadectwa
charakterystyki energetycznej budynków).
Dla zrealizowania powyższych celów proponuje się podjąć następujące działania:
1) Audyt efektywności energetycznej obejmujący wszystkie aspekty działań miasta, co
pozwoli na wskazanie narzędzi optymalizacji gospodarki energetycznej ze
wskazaniem możliwości uzyskania świadectw efektywności energetycznej (białe
certyfikaty).
2) Zwiększenie efektywności energetycznej budynków gminnych poprzez działania
termomodernizacyjne oraz wymianę oświetlenia, a także optymalizacja źródeł ciepła
i energii elektrycznej. Termomodernizacja powinna uwzględniać efektywność
kosztową (stosunek nakładów finansowych do uzyskanej oszczędności finansowej)
oraz wskazywać uzyskany efekt ekologiczny. Największe efekty można uzyskać
dopasowując źródła energii do potrzeb budynków (po przeprowadzonej modernizacji
są one z reguły przewymiarowane) oraz stosując środki dodatkowe jak oświetlenie
energooszczędne czy uruchamianie części oświetlenia czujnikami ruchu, tam gdzie to
ma swoje racjonalne uzasadnienie.
3) Przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej.
Zakup energii elektrycznej poprzez przetarg umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty,
która pozwoli na dostosowanie taryf oraz cen do rzeczywistych potrzeb miasta przy
jednoczesnym obniżeniu kosztów.

6.5 Kampania promocyjna na rzecz racjonalnego wykorzystania energii
Celem kampanii promocyjnej na rzecz racjonalnego wykorzystania energii jest prezentacja
zagadnień związanych z zasadami i opłacalnością stosowania energooszczędnych technologii
oraz przybliżenie zagadnień, odzwierciedlonych w działaniach na rzecz zwiększania
efektywności energetycznej polskiej gospodarki, a wynikających z prowadzonej przez Unię
Europejską polityki zrównoważonego rozwoju.
Podniesienie świadomości społeczeństwa Miasta Krasnystaw na temat potrzeby racjonalnego
gospodarowania energią powinno odbywać się m.in. poprzez:
–

propagowanie wiedzy na temat technologii energooszczędnych,
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–

rozpowszechnianie broszur informacyjnych, w tym: poradnika użytkownika oraz
poradnika dla wytwórców, dystrybutorów i sprzedawców urządzeń AGD i RTV,
opracowanych przez Ministra Gospodarki,

–

organizowanie cyklicznych spotkań, szkoleń, konferencji,

–

kreowanie postaw i zachowań społecznych zmierzających do racjonalnego i oszczędnego
korzystania z energii w życiu codziennym.

6.6 Działania poprawy efektywności energetycznej w Mieście Krasnystaw
Propozycje stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej to:
1) umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego
poprawie efektywności energetycznej;
2) nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim
zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub
pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;
4) nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo
przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493);
6.6.1

Miasto

Termomodernizacja budynków

Krasnystaw

wdraża

środki

poprawy

efektywności

energetycznej

poprzez

termomodernizację budynków. W ostatnich latach termomodernizacji poddano obiekty:


Rozbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku Krasnostawskiego
Domu Kultury.



Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja budynku OSP Zastawie- w 2014 r.
wykonano ocieplenie stropu wraz z wymianą pokrycia dachowego.



Termomodernizacja Domu Sejmikowego.



Termomodernizacja Krytej Pływalni w Krasnymstawie,



Termomodernizacja Ratusza Miejskiego.

136 | S t r o n a

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA
GAZOWE MIASTA KRASNYSTAW

6.6.2

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Wymagania techniczne dotyczące oświetlenia dróg reguluje norma PN– EN 13201:2007
„Oświetlenie dróg”. Na podstawie danych, uzyskanych z urzędu wiadomo, iż wszystkie słupy
oświetlenia ulicznego, znajdujące się na terenie są zgodne z ww. normą.
W chwili obecnej w przygotowaniu jest dokumentacja projektowa dla inwestycji pn.:
„Wdrożenie energooszczędnego i inteligentnego oświetlenia ulicznego w Krasnymstawie”
6.6.3

Odzysk ciepła z systemów wentylacji

Jednym z podstawowych warunków zdrowego środowiska pracy w budynku jest świeże
powietrze, zapewniane przez dobrze działający system wentylacyjny. Eliminuje on również
przykre zapachy, problemy związane ze skraplaniem się pary wodnej, jak również zapobiega
przegrzaniu budynku.
Wyróżnia się 3 główne typy wentylacji w budynkach – mechaniczny (nawiewno-wywiewny),
naturalny oraz hybrydowy.
Wyróżnić można trzy sposoby realizacji wentylacji naturalnej:


infiltracja powietrza zewnętrznego przez nieszczelności okien oraz powłoki budynku,
a także przez różnego rodzaju nawiewniki,



przewietrzanie przez otwarte okna i drzwi,



w najczęściej stosowany w kraju sposób – przez grawitacyjną wentylację
przewodową, opartą na zjawisku infiltracji powietrza, co umożliwia usunięcie
zanieczyszczonego pasywnymi przewodami wentylacyjnymi powietrza ponad dach.

W przypadku wentylacji hybrydowej, łączącej cechy wentylacji naturalnej i mechanicznej,
powszechnie stosuje się 3 typy rozwiązań :


wspomaganie wentylacji naturalnej mechaniczną,



wspomaganie wentylacji mechanicznej naturalną (dzięki zjawisku wyporu cieplnego
i działaniu wiatru),



zastosowanie obydwu systemów wentylacji, pracujących niezależnie w wybranych
przedziałach czasowych, najczęściej: mechaniczna w godzinach pracy/użytkowania
budynku, naturalna w nocy.

Ciepło tracone w procesie wentylacji kształtuje się na poziomie 40-50% strat całkowitych.
Termomodernizacja obiektów zapewnia, że budynki są szczelne i ciepłe, dzięki czemu
ograniczona się znacznie straty na przenikanie. Nadal jednak większa część ciepła jest tracona
przez system wentylacji.
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Z modernizacji zwiększających efektywność energetyczną można rozważyć wentylację
mechaniczną z odzyskiem ciepła.
Jest to wentylacja wymuszona nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, wyposażona
w centralę wentylacyjną, zaopatrzoną w rekuperator, odzyskujący ciepło ze zużytego
powietrza.
Możliwe jest połączenie systemu wentylacji i instalacji c.w.u., wykorzystując energię
pochodzącą ze zużytego powietrza wywiewanego z budynku. Natomiast ciepło z kolektorów
słonecznych może być wykorzystane do ogrzewania powietrza nawiewanego. Jako źródło
ciepła w układach zintegrowanych zazwyczaj wykorzystywana jest pompa ciepła.
W zależności od typu zastosowanego urządzenia może ono czerpać energię z powietrza
zewnętrznego lub z powietrza wywiewanego z budynków.
6.6.4

Modernizacja oświetlenia wbudowanego

Obecnie na rynku dostępny jest znaczny wybór źródeł światła, zróżnicowanych pod
względem zużycia energii, wydajności świetlnej i okresów eksploatacji. Jedną z najbardziej
powszechnych tendencji na rynku oświetlenia jest odstępstwo od zwykłej żarówki
o sprawności

w

granicach

4-5%

na

rzecz

rozwiązań

bardziej

zaawansowanych

technologicznie. Postępująca marginalizacja stosowania żarówek tradycyjnych spowodowana
jest głównie ich wysoką energochłonnością i niską wydajnością świetlną (na poziomie 1018 lm/W). Zastępowane są one głównie żarówkami halogenowymi, o 25% większej
skuteczności i 2-4 krotnie większej trwałości. Dzięki zdecydowanie lepszym parametrom
pracy, żarówki halogenowe o mocy 20W mogą zastąpić tradycyjne żarówki o mocy 60W.
Kolejnym rozwiązaniem technologicznym, które zyskuje coraz większy udział w rynku, jest
świetlówka kompaktowa (fluorescencyjne źródło światła). W porównaniu do tradycyjnych
żarówek, zużywają one pięciokrotnie mniej energii i wykazują się kilkukrotnie większym
czasem pracy. Największe różnice w funkcjonalności ww. typów żarówek dotyczą ich
zużycia energii – przy zastąpieniu żarówki o mocy 60W, świetlówką kompaktową o mocy
12 W, oszczędności w zużyciu energii w skali roku kształtują się na poziomie 60 zł.
W celu uzyskania znaczących oszczędności w kosztach ponoszonych na oświetlenie,
niezbędne jest zainwestowanie w modernizację systemu poprzez:


zastosowanie urządzeń do regulacji i zdalnego sterowania natężeniem oświetlenia,



wymianę tradycyjnych żarówek na energooszczędne (świetlówki kompaktowe lub
żarówki halogenowe),
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dobór właściwych do zastosowania źródeł światła,



zastąpienie oświetlenia ogólnego oświetleniem ogólnym zlokalizowanym.

Do rozwiązań, które umożliwiają uzyskanie niewielkich oszczędności bez ponoszenia
nakładów finansowych, należą:


wprowadzenie regularnej kontroli czystości opraw,



właściwe wykorzystaniem światła dziennego.

6.6.5

Zarządzanie efektywnością energetyczną

Jednym z priorytetów zrównoważonego rozwoju w samorządzie powinna być spójna lokalna
polityka energetyczna bazująca na obowiązujących aktach prawnych oraz funkcjonujących
dokumentach strategicznych.
Fundamentem uskutecznienia polityki energetycznej jest budowa świadomości władz
samorządowych w zakresie korzyści ekologicznych i ekonomicznych jakie można osiągnąć
realizując ją, oraz posiadanie wykwalifikowanych służb dzięki którym miasto wywiąże
się z narzuconych zadań i sprawnie wykorzysta uprawnienia jakie daje obowiązujący stan
prawny.
Elementami prowadzenia spójnej lokalnej polityki energetycznej realizującej zasady
zrównoważonego rozwoju są:


planowanie energetyczne oraz realizacja zapisów zawartych w „Założeniach do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe”,



zarządzanie

energią

w

obiektach

użyteczności

publicznej,

uwzględniające

optymalizację zużyć sieciowych mediów energetycznych oraz ochronę zasobów
wodnych,


kształtowanie świadomości lokalnej społeczności w zakresie poszanowania energii
i środowiska,



zachowanie zasad rozdziału usługi dystrybucji energii elektrycznej od zakupu energii
w trybie przetargu nieograniczonego

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym wzrasta zużycie energii, oraz jej ceny, dlatego odbiorcy
instytucjonalni, przemysłowi dążą do wprowadzenia zasad właściwego zarządzania energią,
które pozwolą zoptymalizować zużycie mediów energetycznych.
Poprawa efektywności energetycznej przyczynia się do polepszenia wydolności systemów
energetycznych oraz ich stopnia bezpieczeństwa.
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Racjonalny rozwój efektywności energetycznej nie oznacza ograniczania standardu życia
ludzkości, ale rozsądne wykorzystanie energii i surowców energetycznych, służących do jej
wytworzenia.
Zalecane działania minimalizujące zużycie energii i jej wpływ na środowisko:


nowe budynki projektowane jako niskoenergetyczne,



unikanie nadmiernego zużycia energii- adaptacja istniejących budynków,



termomodernizacja istniejących zasobów mieszkaniowych,



recykling i kompostowanie odpadów oraz maksymalizacja ich wykorzystania na cele
energetyczne ,


6.6.6

wspieranie inteligentnych sieci energetycznych,
Przetarg na zakup energii elektrycznej zasadniczym elementem kształtującym wolny
rynek energii

Jednym z podstawowych zadań miasta jest konieczność zabezpieczenia zasobów
energetycznych wspólnoty samorządowej

oraz

tworzenie warunków prawidłowego

funkcjonowania systemów zaopatrzenia w media. Jest to związane z pełnieniem funkcji
lokalnej polityki energetycznej, prowadzeniem działalności związanej z zaopatrzeniem
w energię elektryczną i odgrywaniem roli odbiorcy paliw i energii w całym obszarze usług
komunalnych.
Przedstawione świadome pełnienie powyższych funkcji ma wpływ na zliberalizowany rynek
energii elektrycznej. Sukcesywna liberalizacja rynku energii elektrycznej w Polsce
doprowadziła do ostatniego etapu tego procesu, który nastąpił 1 lipca 2007 r., kiedy Prezes
URE uwolnił rynek dla ostatniej grupy odbiorców.
Na chwilę obecną, po otwarciu rynku energii elektrycznej samorząd dysponuje możliwością
wyboru zakupu energii spośród dwóch opcji:


przetarg nieograniczony, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na zakup
energii oraz udzielenia zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych na świadczenie usługi dystrybucji przez zakład
energetyczny świadczący tę usługę na danym terenie,



organizacji kompleksowego przetargu na zakup i dystrybucję energii.

Otwarcie rynku energii elektrycznej pozwala wszystkim odbiorcom na swobodny wybór
dostawcy energii elektrycznej. Możliwość wyboru sprzedawcy gwarantuje zrealizowanie
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takiego kontraktu każdemu odbiorcy, który oferuje konkurencyjny produkt. Skutkuje to
obniżeniem kosztów ponoszonych na energię.
Urząd Regulacji Energetycznej wspiera możliwości swobodnego wyboru sprzedawcy jakie
prawo oferuje odbiorcom instytucjonalnym, przemysłowym i indywidualnym. Aby skrócić
oraz uprościć procedury, prowadzące do skutecznego korzystania z możliwości jakie oferuje
prawo, URE opracował przykładową dokumentację przetargową, którą można wykorzystać
przy zakupie energii elektrycznej dla potrzeb budynków użyteczności publicznej
i komunalnych, szkół, przedszkoli itp.
Działania URE uwzględniają aktualny stan rynku elektroenergetycznego, który pozwala na
wybór sprzedawcy energii ale bez możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego
świadczącego usługi dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej.
W związku z powyższym, odbiorcom instytucjonalnym zaproponowano inny sposób
działania, zgodny z prawem zamówień publicznych. Wyłania się sprzedawcę energii
elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego, a następnie ogłasza zamówienie z „wolnej
ręki” na usługę przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej. W wyniku czego zamawiający
będzie zawierał dwie umowy (ze sprzedawcą i operatorem systemu dystrybucyjnego). Na
koniec okresów rozliczeniowych będzie otrzymywał dwie faktury: jedną od sprzedawcy,
drugą od operatora systemu dystrybucji.
W rezultacie przedstawiciele samorządu terytorialnego pełnią funkcję konsumenta energii,
kształtującego rynek poprzez zakup energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego.
Rozwiązanie to zapewnia zasady konkurencyjności i pozwala na uzyskanie realnych korzyści
dla funduszy publicznych.
W celu zrealizowania takiego sposobu zakupu energii elektrycznej potrzebna jest wiedza
dotycząca ilości energii elektrycznej stanowiącej przedmiot postępowania oraz funkcjonujące
warunki rozliczeń.
Tryb organizacji nieograniczonego przetargu publicznego na zakup energii elektrycznej
określony jest w ustawie Prawo zamówień publicznych w art. 6 ust 1. Określa on udzielenie
przedsiębiorstwu zamówienia publicznego na usługę kompleksową w myśl art. 3 ust.30
ustawy Prawo energetyczne o której mowa w art.5 ust. 3 tej ustawy. W tej sytuacji
zamawiający otrzyma jedną umowę kompleksową zawartą ze sprzedawcą (obejmującą
zarówno sprzedaż energii jak i świadczenie usług dystrybucyjnych) oraz jedną fakturę od
sprzedawcy obejmującą zakup energii i usług dystrybucyjnych.
Bieżąca

sytuacja

rynkowa

pozwala

na

wyłonienie

sprzedawcy

spośród

wielu

konkurencyjnych ofert. Wynika to z faktu, iż kompleksowe usługi w praktyce mogą być
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świadczone jedynie przez sprzedawców powiązanych kapitałowo z lokalnymi operatorami
systemów dystrybucyjnych.
Przetargi publiczne na zakup energii elektrycznej mogą ogłaszać nie tylko samorządy ale
również administracja rządowa, zakłady opieki zdrowotnej, ZUS, jednostki badawczorozwojowe, areszty, szkoły, uczelnie czy sądy.
Na drodze przetargu publicznego wyłania się najtańszego sprzedawcę energii na okres
określony w umowie. Jest to wykonalne tylko w przypadku, gdy wymagania określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia uwzględniają charakter funkcjonowania
branży elektroenergetycznej oraz realia rynkowe.
6.6.7

Monitoring wprowadzonych działań w zakresie efektywności energetycznej

System monitoringu mediów energetycznych opiera się na gromadzeniu informacji przede
wszystkim o zużyciu oraz kosztach, wykorzystywanych przez obiekty. Jest to pomocne
w bieżącym zarządzaniu obiektami, poprzez obserwacje zmian wielkości zużywanych
mediów a tym samym ocenę stanu wykorzystania energii oraz budżetu. Dodatkowo systemy
wspomagają w wykrywaniu poborów obiegających od normy, co pozwala na szybką reakcję,
minimalizującą straty.
System monitoringu mediów energetycznych może być zbudowany w oparciu o serwis
internetowy oraz bazę danych, pozwalając na regularne wprowadzanie danych o zużyciu oraz
poniesionych kosztach zakupu mediów na podstawie faktur rozliczeniowych. Aktualna baza
danych dotycząca sytuacji energetycznej analizowanej placówki pozwalana efektywne
wykorzystanie dostępnych narzędzi do zarządzania energią.
Pomiar i analiza wykorzystania mediów umożliwia użytkownikowi porównanie zużycia
z poszczególnych okresów, wskazując możliwe powody strat energii, co przekłada się na
oszczędności bez większych nakładów finansowych.

6.7 Negocjacje cen i stawek opłat zawartych w taryfie przedsiębiorstw
energetycznych
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych interpretuje sieci (gazowe, ciepłownicze,
elektryczne) jako budowle, od których miasta mogą pobierać podatek od nieruchomości.
Maksymalna wartość podatku możliwego do pobrania wynosi 2% wartości sieci, z czego
miasta korzystają pobierając podatek w maksymalnej wysokości. Wysokość podatku jest
obliczana na podstawie wartości początkowej sieci, bez uwzględnienia odpisów
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amortyzacyjnych, co oznacza, że jego wartość jest odwrotnie proporcjonalna do wartości
sieci.
Powszechnie wiadomo, iż wraz z upływem lat wartość sieci maleje (na skutek jej zużycia) ale
wartość podatku nałożonego na przedsiębiorstwo z tytułu tej „nieruchomości” pozostaje
niezmienna, zwiększając z roku na rok swoją wartość w porównaniu do wartości sieci.
Podatek nałożony na przedsiębiorstwo stanowi dla niego duże obciążenie i wchodzi w skład
głównych kosztów ponoszonych przez te przedsiębiorstwa.
Podatek od nieruchomości, płacony od wartości sieci w rezultacie znacząco wpływa na wzrost
cen i opłat taryfowych.
Z punktu widzenia prawa energetycznego koszt podatku jest wydatkiem uzasadnionym
i zostaje przeniesiony do kalkulacji taryfowej. W związku z tym nakład pieniężny nałożony
na przedsiębiorstwo energetyczne z tytułu podatku od nieruchomości w rzeczywistości
ponoszą odbiorcy.
Podatek od nieruchomości jest pobierany od pierwszego dnia roku następnego po roku
ukończenia budowy sieci. W czasie trwania rozbudowy sieci liczba klientów i wysokość
osiąganego obrotu jest niewielka, co z kolei wpływa na ponoszenie przez odbiorców kosztów
rozbudowy sieci powiększonych o podatek od nieruchomości. Wynikiem zaistniałych sytuacji
jest zniechęcenie odbiorców, co wpływa na zahamowanie rozwoju przedsiębiorstw
energetycznych.
Podsumowując podatek od nieruchomości dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw
energetycznych, które prowadzą działalność związaną z inwestycjami liniowymi, czyli
dostarczanie gazu, ciepła i energii elektrycznej. Z punktu widzenia ekologii te nośniki energii
są pożądane ze względu na stosunkowo najmniejsze zagrożenie dla środowiska. Dodatkowo
podatek od nieruchomości negatywnie wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstw ,
zajmujących się dystrybucją proekologicznych nośników energii.
Problem wysokich cen i stawek opłat zawartych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych
dotyczy przede wszystkim odbiorców energii elektrycznej, ciepła i paliwa gazowych, którzy
chcieliby te ceny negocjować, jednak przedsiębiorstwa zasłaniają zatwierdzoną przez Prezesa
URE taryfą.
Ceny energii zawarte w taryfie powinny wynikać z kosztów ponoszonych przez sprzedawców
i być powiązane z kosztami dostarczania tej energii, które zależą od warunków lokalnych,
głównie od rodzaju i wielkości źródeł oraz ich stanu technicznego i poziomu eksploatacji,
a także rodzaju i odległości transportu paliwa.
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Dodatkowo wiadomo, iż wzrost kosztów w pewnym zakresie jest niezależny od dostawców
energii tak jak w przypadku wyższych podatków, cen paliw, energii, opłat ustalanych przez
Miasta.
Wobec powyższego, w przypadku Miasta Krasnystaw na terenie, którego zlokalizowana są
sieci gazowe, ciepłownicze i elektryczne, warto rozważyć obniżenie wysokości podatków od
nieruchomości, nałożonych na przedsiębiorstwa jako element negocjacji cen energii i stawek
opłat.

7

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA
I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

LOKALNYCH

Tematem niniejszego rozdziału jest ocena stanu aktualnego oraz możliwości wykorzystania
zasobów energii odnawialnej na terenie Miasta Krasnystaw.
Pod pojęciem „odnawialne źródło energii’’ według ustawy „Prawo energetyczne’’ (Dz.U.
z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) rozumie się źródło wykorzystujące w procesie
przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów
i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu
wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania
ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.
Należy zauważyć, że zasoby energii odnawialnej (rozpatrywane w skali globalnej) są
nieograniczone, jednak ich potencjał jest rozproszony, stąd koszty wykorzystania znacznej
części energii ze źródeł odnawialnych, są wyższe od kosztów pozyskiwania i przetwarzania
paliw organicznych, jak również olejowych. Dlatego też udział alternatywnych źródeł
w procesach pozyskiwania, przetwarzania, gromadzenia i użytkowania energii jest niewielki.
Zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa władze miasta, w jak najszerszym
zakresie, powinny uwzględnić źródła odnawialne, w tym ich walory ekologiczne
gospodarcze dla swojego terenu.
Potencjalne korzyści wynikające z wykorzystania odnawialnych źródeł energii:


zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa kopalne,



redukcja emisji substancji szkodliwych do środowiska (m.in. dwutlenku węgla i siarki),



ożywienie lokalnej działalności gospodarczej,



tworzenie miejsc pracy.
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Dyrektywa unijna 28/2009/WE z maja 2009 r. o promocji stosowania energii
z odnawialnych źródeł energii wyznaczyła minimalny cel dla Polski w postaci 15% udziału
energii z OZE w bilansie zużycia energii finalnej brutto w 2020 roku. W latach 2006-2010
obraz rynku energetyki odnawialnej zaczął się zmieniać i dywersyfikować. Pojawiły się
nowe, obiecujące technologie i

tzw. niezależni

producenci

energii, zaczynając

od gospodarstw domowych, a kończąc na firmach spoza tradycyjnej energetyki. Spośród
nowych technologii, które już zaistniały na rynku krajowym, wyróżnić można
w szczególności: termiczne kolektory słoneczne (na początek do podgrzewania wody,
a obecnie coraz śmielej także do ogrzewania), lądowe farmy wiatrowe i biogazownie
rolnicze, poszerzające w sposób znaczący dotychczasowy, niewielki rynek biogazu tzw.
,,wysypiskowego’’
Prognozowane przyrosty mocy zainstalowanej OZE do produkcji energii elektrycznej oraz
zakładane przyrosty produkcji ciepła i paliw transportowych z odnawialnych zasobów
energii w latach 2011-2020 przedstawiono na rysunkach jak poniżej.

Rysunek 40 Prognozowany przyrost mocy elektrycznych zainstalowanych w OZE w latach 2011-2020
w [MW],
Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO
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Można oczekiwać, iż całkowite nakłady inwestycyjne (nowe inwestycje) w sektorze
energetyki odnawialnej do 2020 roku mogą sięgać 26,7 mld Euro (2,7 mld/rok). Oznacza to,
że w stosunku do 2009 r. moce i zdolności produkcyjne do 2020 r. wzrosną ok. 10-krotnie,
natomiast średnioroczne obroty na rynku inwestycji w okresie 2011-2020, będą ok. 3 krotnie
wyższe niż w roku 2009, co odpowiada średniorocznemu tempu wzrostu całego sektora
rządu 38%. Ok. 55% nakładów przypadnie na sektor zielonej energii elektrycznej, 34% na
sektor zielonego ciepła i chłodu, a 11% na sektor wytwarzania paliw dla zielonego
transportu, przy czym ze względu na przyjęte tu założenia upraszczające może się okazać,
że w praktyce udziały inwestycji OZE w ciepłownictwie i transporcie mogą być
proporcjonalnie nieco wyższe. Wiodącymi technologiami OZE jeśli chodzi o inwestycje,
w okresie do 2020 roku będą: elektrownie wiatrowe i kolektory słoneczne (udział każdej
z technologii sięga 30%) oraz biogazownie (13%). W obecnej dekadzie energetyka
odnawialna staje się nośnikiem innowacji, jednym z najważniejszych elementów tzw.
,,zielonej gospodarki’’ oraz źródłem wielu korzyści gospodarczych i społecznych. Jej
wszechstronny (różne, uzupełniające się, komplementarne technologie) i zrównoważony
rozwój

służyć

też

będzie

zwiększeniu

niezależności

energetycznej

i

poprawie

bezpieczeństwa energetycznego.
Ze względu na położenie geograficzne, cały teren Miasta Krasnystaw charakteryzuje się
dobrymi warunkami solarnymi ale niekorzystnymi warunkami wietrznymi. Innym
kierunkiem rozwoju OZE na terenie miasta może być wykorzystanie biomasy, a także
geotermii niskotemperaturowej (płytkiej).

7.1 Energia słoneczna
Miasto Krasnystaw posiada dobre predyspozycje do wykorzystania energii promieniowania
słonecznego. Warunkiem efektywnego wykorzystania tych predyspozycji jest zastosowanie
odpowiednich typów systemów o właściwościach urządzeń dostosowanych do struktury
rozkładu

w czasie

promieniowania

słonecznego.

Największe

perspektywy

rozwoju

w najbliższym czasie mają technologie konwersji termicznej energii promieniowania
słonecznego,

wykorzystujące

kolektory

słoneczne,

w

mniejszym

stopniu

ogniwa

fotowoltaiczne. Biorąc pod uwagę energię promieniowania słonecznego w kolektorach
płaskich oraz ogniwach fotowoltaicznych najistotniejszymi parametrami są roczne wartości
nasłonecznienia (insolacji), które wyrażają ilość energii słonecznej padającej na jednostkę
powierzchni płaszczyzny w określonym czasie. Roczna gęstość promieniowania słonecznego

146 | S t r o n a

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA
GAZOWE MIASTA KRASNYSTAW

w Polsce na płaszczyznę poziomą waha się w granicach 950- 1250 kWh/m2, a dla Miasta
Krasnystaw roczna gęstość promieniowania słonecznego mieści się w granicach ok. 12001250 kWh/m2.
Poniższe rysunki obrazują rozkład sum nasłonecznienia na jednostkę powierzchni poziomej
wg Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla wskazanych rejonów kraju, w tym
obszaru Miasta Krasnystaw oraz średnie roczne sumy (godziny) usłonecznienia Polski.
Średnie roczne sumy usłonecznienia dla Miasta Krasnystaw wynoszą między 1550 a 1600
godzin.

Rysunek 41 Rozkład sum nasłonecznienia na jednostki powierzchni poziomej
Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
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Ocena potencjału technicznego wykorzystania energii słonecznej należy przyjąć pewne
założenia dotyczące kąta nachylenia powierzchni odbiornika. W założeniach do obliczeń
przyjęto:


kąt padania promieni słonecznych =35,



kąt nachylenia płaszczyzny odbiornika ɸ=45.

Wartość użyteczna promieniowania jest obliczana ze wzoru:

Gdzie:
współczynnik zgodności pochylenia powierzchni,
bezwymiarowy współczynnik odbicia od powierzchni,

dla dobrze odbijających

powierzchni,
kąty zdefiniowane na rysunku.

Rysunek 42 Kąty padania promieniowania słonecznego
Źródło: „Program wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa
śląskiego (projekt)”

W związku z brakiem dostępnych danych klimatycznych dla Miasta Krasnystaw
wykorzystano dostępne dane klimatyczne dla najbliższej miejscowości- Zamość.
W związku z dużą zmiennością warunków solarnych w ciągu roku w celu otrzymania
wyników z zadowalającą dokładnością, potencjał energii słonecznej powinno szacować się
w systemie miesięcznym.
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Tabela 53 Miesięczne sumy energii słonecznej dla Miasta Krasnystaw

Hb
Hr
Hcb

I
8,3
20,7
22,1

II
7,6
24,8
25,9

III
30,6
48,2
54,1

miesiąc
IV
V
VI
VII
24,6 65,7 64,0 58,0
70,5 87,3 95,9 99,4
74,5 100,5 108,5 110,5

VIII
65,9
78,6
92,1

IX
31,6
60,5
66,4

X
18,4
34,6
38,0

XI
7,5
19,6
20,9

XII
3,9
18,9
19,4

Źródło: opracowanie własne
120,0

energia kWh/m2/mc.

100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

Rysunek 43 Miesięczne sumy energii słonecznej dla Miasta Krasnystaw
Źródło: opracowanie własne

Ilość energii w miesiącach zimowych jest widocznie mniejsza od ilości energii w miesiącach
wiosenno- letnich, co powoduje znaczny spadek mocy w chłodniejszym okresie.
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17,1%

9,2%

31,3%

I
II
III

42,4%

IV

Rysunek 44 Potencjał energii słonecznej Miasta Krasnystaw w skali roku
Źródło: opracowanie własne
Objaśnienia do wykresu:
o
miesiące: grudzień, styczeń, luty;
o
miesiące: marzec, kwiecień, maj;
o
miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień;
o
miesiące wrzesień, październik, listopad.

Analizując rozkład średnioroczny sum promieniowania słonecznego dla powierzchni
poziomej oraz średnioroczne sumy usłonecznienia można stwierdzić, że teren Miasta
Krasnystaw posiada dobre warunki solarne. Główne kierunki działań w zakresie szerszego
wykorzystania potencjału energii słonecznej obejmować będą:
– promowanie instalacji kolektorów słonecznych dla celów grzewczych, znacznie
zmniejszających ilości zużycia konwencjonalnych nośników energii (prąd, gaz, węgiel)
w gospodarstwach domowych.
Poniższa mapa schematyczna przedstawia sprzedaż kolektorów słonecznych (podaną w m2)
w województwach w latach 2008-2010, zgodnie z danymi zebranymi przez Instytut
Energetyki Odnawialnej. W podanym przedziale czasowym województwie lubelskim
powierzchnia sprzedanych kolektorów słonecznych wyniosła około 10-20 mln m2. Od kilku
lat na krajowym rynku bardziej popularne są kolektory płaskie cieczowe (70%), mniejszy
popyt jest na kolektory próżniowe (30%).
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Rysunek 45 Sprzedaż kolektorów słonecznych w podziale na województwa
Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO)

Całkowite koszty jednostkowe zainstalowania systemów słonecznych do podgrzewania c.w.u.
(ciepłej wody użytkowej) wynoszą od 1500 zł do 3000 zł/m2 powierzchni czynnej instalacji.
Koszt jednostkowy jest uzależniony od wielkości powierzchni kolektorów słonecznych.
Łączne możliwości rynkowe energetyki słonecznej termicznej w kraju wynoszą 19 341 TJ,

Rysunek 46 Potencjał rynkowy poszczególnych województw pod względem wykorzystania kolektorów
słonecznych do roku 2020,
Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO)

151 | S t r o n a

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA
GAZOWE MIASTA KRASNYSTAW

Analizując rozkład średnioroczny sum promieniowania słonecznego dla powierzchni
poziomej oraz średnioroczne sumy usłonecznienia można stwierdzić, że teren Miasta
Krasnystaw posiada dobre warunki solarne. Są one lepsze niż średnia krajowa.
Do konwersji promieniowania słonecznego na energię użytkową stosuje się głównie dwie
metody:
- konwersję fotoelektryczną, czyli przemiana energii słonecznej w energię elektryczną
(z uwagi na duży koszt i uzyskiwane małe moce, ogniwa fotowoltaiczne znajdują
zastosowanie zazwyczaj do zasilania odbiorców zlokalizowanych w znacznej odległości
od sieci elektroenergetycznych i charakteryzujących się niewielkimi, okresowymi zużyciami
energii,

takich

jak

podświetlanie

znaków

drogowych,

tablic

informacyjnych

i ostrzegawczych, przystanków autobusowych i innych),
- konwersję fototermiczną, czyli przemianę energii słonecznej w energię cieplną (najwięcej
energii promieniowania słonecznego przypada na okres wiosenno- letni, zimą te wartości są
kilkakrotnie mniejsze, stąd konieczność pokrywania potrzeb energetycznych w okresie
zimowym z innych źródeł, a energię słoneczną wykorzystuje się głównie jako wsparcie dla
układu konwencjonalnego, do przygotowywania c.w.u.).
Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono symulację 5 wariantów wykorzystania
kolektorów słonecznych do wspomagania układu c.w.u. na terenie Miasta Krasnystaw
(z uwzględnieniem położenia geograficznego i wartości usłonecznienia i nasłonecznienia tej
lokalizacji):
1) jako wspomaganie do kotła węglowego:
Na podstawie przeprowadzonej symulacji można zauważyć, iż kolektory słoneczne,
zainstalowane jako wspomaganie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla kotła
węglowego, pozwalają zaoszczędzić w skali roku nawet 288,1 kg węgla, oszczędność energii
w tym przypadku wynosi 2 621,4 kWh.
2) jako wspomaganie do kotła olejowego
Wspomaganie pracy kotła olejowego kolektorami słonecznymi, może dać oszczędności na
poziomie blisko 720 litrów oleju. W tym przypadku oszczędność energii wynosi
7 257,1 kWh.
3) jako wspomaganie do kotła gazowego
Wspomaganie pracy kotła gazowego kolektorami słonecznymi w skali rocznej może dać
oszczędności na poziomie blisko 766,1 m3 gazu, a energii– 7 982,8 kWh.
4) jako wspomaganie do kotła opalanego biomasą
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Wspomaganie pracy kotła opalanego biomasą kolektorami słonecznymi w skali rocznej
pozwoli uzyskać oszczędności na poziomie blisko 2010,8 kg biomasy, a energii–
8 043,3 kWh.
5) jako ograniczenie wykorzystania ciepłej wody użytkowej z sieci ciepłowniczej
Zastosowanie kolektorów słonecznych w celu ograniczenia poboru ciepłej wody użytkowej
z sieci ciepłowniczej pozwoli uzyskać oszczędności energii na poziomie 7982,8 kWh w skali
rocznej.
Wydruk z przeprowadzonych symulacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego opracowania.

7.2 Energia wodna
Wykorzystywanie zasobów wodno-energetycznych często wiąże się z koniecznością podjęcia
złożonych i kosztownych prac hydrotechnicznych, obłożone jest również wieloma
ograniczeniami i nieuniknionymi stratami, z których najważniejsze to:
 naturalna zmienność wysokości spadu, spowodowana zarówno zmianami w obrębie
profilu koryta,
 nierównomierność natężenia przepływu w czasie (zależna od profilu hydrologicznego
rzeki),
 bezzwrotne pobory wody dla celów nieenergetycznych,
 konieczność zapewnienia minimalnego przepływu wody w korycie rzeki poza
elektrownią.
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Rysunek 47 Średni rzeczny odpływ jednostkowy
Źródło: Koncepcja przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK)

Budowa elektrowni wodnej ma największe uzasadnienie w okolicy istniejącego wodospadu,
naturalnego spiętrzenia lub przepływowego jeziora leżącego w pobliżu doliny. Takie
uwarunkowania rzadko występują w przyrodzie, dlatego też w celu uzyskania spadu
wykonuje się konieczne budowle hydrotechniczne. Aby uzyskać pożądany spad wody
podnosi się jej poziom w rzece za pomocą jazu- konstrukcji spiętrzającej wodę w korycie
rzeki lub zapory wodnej- piętrzącej wodę w dolinie rzeki. Rzadziej stosowanym sposobem
jest obniżenie poziomu wody dolnego zbiornika poprzez wykonanie koniecznych prac
ziemnych.
Powyższe ograniczenia powodują, że rzeczywisty potencjał (zwany technicznym), mierzony
po wykonaniu instalacji Małej Elektrowni Wodnej, jest znacznie mniejszy od teoretycznego.
Znaczne nakłady inwestycyjne ponoszone na budowę elektrowni wodnej również nie
ułatwiają uzasadnienia budowy MEW, dlatego też podjęcie decyzji o jej budowie musi być
poprzedzone kompleksową analizą czynników mających wpływ na jej koszt, w połączeniu ze
spodziewanymi zyskami i korzyściami energetycznymi i ekologicznymi.
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Warunki hydrologiczne Miasta Krasnystaw stwarzają średni potencjał do uzyskania dużego
spadku dużej ilości wody. Przez obszar przebiegają rzeki: Wieprz, Wojsławka, Siennica
i Żółkiewka. Tym samym, w mieście są średnie warunki do budowy obiektów
hydrotechnicznych.
Najbardziej obiecujące zasoby wodno-energetyczne na terenie wynoszą 40,56 GWh.
Zasoby energii wodnej można szacować jako teoretyczne i techniczne.
Potencjał teoretyczny wyznacza się na podstawie wzoru.
ś

ś

ś

ś

ś

ś

moc średnia, kW,

ś

średni przepływ z wielolecia, m3/s

ś

spad odcinka rzeki, m.

Na odcinku rzeki Wieprz, przepływającej przez Miasto Krasnystaw jej przepływ średni
wynosi 11,8 m3/s przy spadku 40,0 m.
Potencjał dotyczy rzeki Wieprz a jej charakterystykę przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 54 Teoretyczne zasoby wodno-energetyczne Miasta Krasnystaw

Miasto

Przepływ
średni

Krasnystaw

Qśr [m3/s]
11,8

Wysokość
początkowa
n.m.p.
[m]
215,0

Wysokość
końcowa
n.m.p.
[m]
175,0

Różnica
wysokości

Moc

Zasoby
energetyczne

[m]
40,0

[MW]
4,63

[GWh]
40,56

Źródło: Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego

Podjęcie decyzji o budowie MEW musi być poprzedzone głęboką analizą czynników
mających wpływ na jej koszt z jednej strony oraz spodziewanych korzyści finansowych
z drugiej. Dla przykładu nakłady inwestycyjne dla mikroelektrowni o mocy do 100 kW
wynoszą od 1900 do 2500 zł/kW.

7.3 Energia wiatru
W Polsce średnia roczna prędkość wiatrów waha się od 2,8 do 3,5 m/s. Wartość minimalna do
efektywnej konwersji energii wiatrowej, 4m/s, występuje na wysokości 25 i więcej metrów,
na blisko 2/3 powierzchni kraju. Prędkości powyżej 5 m/s występują na niewielkim obszarze,
jedynie na wysokości 50 metrów i powyżej. Według pomiarów IMGW 5% obszaru Polski
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posiada wybitnie korzystne warunki wiatrowe, 30% bardzo korzystne, blisko 60% korzystne. Jak wynika z analizy informacji zawartych w opracowaniu IMiGW „Struktura
i zasoby energetyczne wiatru w Polsce”, Miasto Krasnystaw leży w strefie „mało korzystnej”
pod względem zasobów energii wiatru. Ze względu na brak odpowiedniego terenu nie istnieje
jednak możliwość realizacji farmy wiatrowej o znaczącej mocy, jedynie jednostkowych
instalacji turbin wiatrowych, lokowanych przez potencjalnych inwestorów indywidualnych.
Planowanie budowy elektrowni wiatrowej wiąże się z uzyskaniem wstępnej zgody urzędów
i instytucji, rozpatrzenie dopuszczalności inwestycji w porozumieniu z ekspertami z zakresu
ochrony środowiska.
Bardzo ważnym elementem przygotowującym inwestycję jest uzyskanie odpowiednich
technicznych warunków przyłączenia do sieci oraz zawarcie umowy przyłączeniowej
wraz z podpisaniem kontraktu na sprzedaż wyprodukowanej energii.
Produkcja energii elektrycznej w siłowniach wiatrowych jest uznawana za czystą,
proekologiczną, z uwagi na to, że nie emituje gazów szklarniowych oraz nie wytwarza
zanieczyszczeń materialnych do środowiska. Przy planowaniu elektrowni wiatrowej nie
można pominąć oddziaływania jej na środowisko przyrodnicze i ludzkie, które należy mieć
na uwadze przy jej planowaniu. Dlatego też lokalizacja siłowni i farm wiatrowych podlega
pewnym ograniczeniom. W ramach przygotowania inwestycji, należy uzyskać przyłączenie
do sieci, zawrzeć umowę przyłączeniową i kontrakt na sprzedaż wyprodukowanej energii, jak
również przeprowadzić screening pod kątem występowania gatunków kluczowych ptaków na
tym terenie.
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Rysunek 48 Energia wiatrowa
Źródło: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK)
Tabela 55 Zasoby wiatru w Polsce.

Nr i nazwa strefy

Energia wiatru na wys. i 10 m

I-bardzo korzystna
II- korzystna
III- dość korzystna
IV- niekorzystna
V- bardzo niekorzystna

>1000
750- 1000
500- 750
250- 500
<250

Energia wiatru na wys.
30 m
>1500
1000- 1500
750- 1000
500- 750
<500

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Na rysunku można zauważyć, że Miasto Krasnystaw znajduje się w IV- mało korzystnej
strefie energetycznej wiatru na lądzie. W tabeli strefa IV jest nazywana jako niekorzystna.
Niemniej niezależnie od nazewnictwa energia użyteczna wiatru w Mieście Krasnystaw na
wysokości 10 m w terenie otwartym wynosi 250- 500 kWh/m², natomiast na wysokości 30 m
500- 750 kWh/m².
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Potencjał energii wiatrowej określa się jako potencjał techniczny i teoretyczny. Potencjał
teoretyczny szacuje się przy założeniu całkowitego przetworzenia energii kinetycznej wiatru
na energię elektryczną. Pominięta zostaje technologia przetwarzania energii wiatru na inne
formy energii.

moc energii wiatrowej, W,
gęstość powietrza, kg/m3
powierzchnia przez którą przepływa strumień powietrza, m2,
prędkość wiatru, m/s.
Na terenie Miasta Krasnystaw, średnia prędkość wiatru mierzona na wysokości 30 m nie
przekracza 3 m/s.
Obliczenia zostały wykonane przy założeniu budowy siłowni wiatrowej o mocy 1,0 MW
i średnicy wirnika turbiny 50 m.
W wyniku przyjętych założeń obliczenia potencjału teoretycznego wykazały niewielkie
możliwości uzyskania pożądanej mocy siłowni przy przeważających prędkościach wiatru
w mieście. Panujące na terenie warunki wiatrowe nie sprzyjają osiągnięciu mocy
znamionowej turbiny.
Tabela 56 Potencjał techniczny energii wiatrowej ze względu na prędkość wiatru

Miasto


kg/m3

A
m2

Krasnystaw

1,256

1962,5

w
m/s
2,5
3

P
kW
19,3
33,3

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 49 Krzywa wiatrowa dla turbiny wiatrowej 1 MW
Źródło: http://zasoby1.open.agh.edu.pl

Krzywa

mocy

turbiny

wiatrowej

jest

uzależniona

od

zastosowanych

rozwiązań

konstrukcyjnych turbiny, rodzaju mechaniki zastosowanej, typu turbiny, rodzaju płatów
wirnika, systemu regulacji itp.
Energię wiatru można także wykorzystać w układach hybrydowych elektrowni wiatrowych
i paneli fotowoltaicznych (energia promieniowania słonecznego). Analizy dotyczące
wieloletnich pogodowych potwierdzają, że oba źródła mogą się uzupełniać, tym samym
zapewniać względnie ciągłość dostaw energii elektrycznej mimo niestabilności i uzależnienia
od warunków pogodowych.

Rysunek 50 Schemat blokowy energii hybrydowej,
Źródło: Odnawialne źródła energii w systemach hybrydowych.
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Na szeroką skalę elektrownie wiatrowo-słoneczne stosuję się do:
– zasilania stacji przepompowni wody,
– zasilania stacji radiokomunikacyjnych,
– zasilania pojedynczych gospodarstw domowych i budynków rekreacyjnych
Energia dostarczana przez źródła odnawialne wiatr-słońce powinna:
– pokrywać zapotrzebowanie energetyczne odbiorników, a jej nadmiar powinien być
magazynowany w baterii akumulatorów,
– pokrywać zapotrzebowanie na energię elektryczną w przeważającej części roku,
a ewentualne niedobory powinny być uzupełniane przez np. agregat prądotwórczy.

7.4 Energia geotermalna
Geotermia wysokotemperaturowa (głęboka)
Polska jest krajem zasobnym w energię geotermalną, ze wszystkich odnawialnych źródeł
energii na jej terenie potencjał techniczny energii geotermalnej jest największy. Wartość ww.
potencjału szacowana jest na 1 512 PJ/rok, a jego całkowite wykorzystanie umożliwiłoby
zaspokojenie

30%

całości

potrzeb

energetycznych

Polski.

Do

praktycznego

zagospodarowania, ze względu na obecny stan rozwoju odpowiednich technologii, nadają się
obecnie wody występujące na głębokościach do 3-4 km, szczególnie te o temperaturze
powyżej 60°C.
Rozkład temperatur zasobów geotermalnych Polski na głębokości 3000 m ilustruje poniższy
rysunek:
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Rysunek 51 Mapa gęstości strumienia cieplnego Polski
Źródło: Mapa zasobów geotermalnych Polski na głębokości 3000 m wg. prof. J. Sokołowskiego

Szacunkowa temperatura w złożach znajdujących się pod obszarem Miasta Krasnystaw
na głębokości 3000m wynosi 80°C jednak miasto położone jest w słabo rozpoznanym okręgu
geotermalnym.
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Rysunek 52 Okręgi geotermalne Polski
Źródło: Polska Geotermalna Asocjajca

Miejscem głównego wykorzystania wód geotermalnych powinno być ciepłownictwo.
Ograniczyłoby to ilości spalanych paliw tradycyjnych, oraz wyeliminowałoby negatywne
skutki emisji gazów cieplarnianych. Poza ciepłownictwem wody geotermalne stosuje
się w lecznictwie i rekreacji.
Obszar Miasta Krasnystaw charakteryzuje się słabymi anomaliami w rozkładzie gęstości
strumienia cieplnego. Wynosi on w okolicach Miasta Krasnystaw około 60 mW/m2. Wraz
z głębokością wzrasta temperatura wód, jednak rośnie także mineralizacja.
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Rysunek 53 Mapa gęstości strumienia cieplnego Polski,
Źródło: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK)

Budowa instalacji geotermalnej na terenie Miasta Krasnystaw będzie zasadna wyłącznie
wtedy, gdy przeprowadzone ekspertyzy w zakresie występowania złoża geotermalnego
potwierdzą

opłacalność

jego

wykorzystania,

lub

gdy

wystąpi

znaczny

wzrost

zapotrzebowania na ciepło.
Geotermia niskotemperaturowa (płytka)
Tak jak w całym kraju, na terenie Miasta Krasnystaw istnieją dobre warunki do rozwoju tzw.
płytkiej energetyki geotermalnej bazującej na wykorzystaniu pomp ciepła, w których obieg
termodynamiczny odbywa się w odwrotnym cyklu Carnota. Zasada działania pompy ciepła
została przedstawiona na poniższym schemacie.
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Rysunek 54 Zasada działania pompy ciepła,
Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO)

Kluczowym elementem jest obieg pośredni stanowiący właściwą pompę ciepła.

Rysunek 55 Obieg pośredni pompy ciepła,
Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO)

Zasada działania pompy ciepła jest identyczna jak zasada działania lodówki, z tą różnicą, że
zadania pompy i lodówki są przeciwne - pompa ma grzać, a lodówka chłodzić. W parowniku
pompy ciepła czynnik roboczy wrząc odbiera ciepło dostarczane z obiegu dolnego źródła
(gruntu), a następnie po sprężeniu oddaje ciepło w skraplaczu do obiegu górnego źródła
(obieg centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej). Ponieważ wrzenie czynnika
roboczego odbywa się już przy temperaturach poniżej -43°C, dlatego pompa ciepła może
pobierać ciepło z gruntu nawet przy jego minusowych temperaturach. Tym samym pompa
ciepła jest całorocznym źródłem ciepła. Wraz z obniżaniem się temperatury dolnego źródła
(gruntu) zmniejsza się oczywiście efektywność pompy, ale praca układu jest kontynuowana.
Rośnie wówczas zużycie energii elektrycznej niezbędnej do pracy sprężarki, obiegów dolnego
i górnego źródła ciepła oraz układu sterowania. Współczesne gruntowe pompy ciepła
posiadają współczynnik efektywności COP sięgający 4-5, co oznacza, że w warunkach
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umownych zużywając 1 kWh energii elektrycznej dostarczają 4-5 kWh energii cieplnej.
W Polsce pompę ciepła instaluje się w jednym na pięćdziesiąt nowobudowanych domów,
w Szwecji w 95%, w Szwajcarii w 75%, w Austrii, Niemczech, Finlandii i Norwegii w co
trzecim budowanym domu. Instalacje kotłowe wymienia się na pompy ciepła również
w starych domach. W przodującej pod tym względem Szwecji już niemal połowę (700 000)
wszystkich domów wyposażono w pompę ciepła. Zainteresowanie pompami ciepła jest
w Polsce bardzo duże, ale istotną barierą są dość wysokie koszty instalacji. W krajach
europejskich władze państwowe lub/i lokalne wspierają inwestorów chcących instalować
w pompy ciepła. We Francji od podatku osobistego można odpisać 50% kosztów zakupu
pompy ciepła. W Szwecji, Niemczech, Szwajcarii i wielu innych krajach europejskich są
różnorodne systemy ulg i zachęt finansowych, zmniejszających o kilkadziesiąt procent koszty
inwestycyjne, a niekiedy również koszty eksploatacyjne. Można spodziewać się, że również
w Polsce pojawią się skuteczne systemy wsparcia, a wtedy nastąpi znaczące przyspieszenie
w instalowaniu pomp ciepła, w tym również na terenie Miasta Krasnystaw.

7.5 Biomasa
Biomasa stanowi trzecie, co do wielkości na świecie, naturalne źródło energii. Według
definicji Unii Europejskiej biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje
produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi
i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na
rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich (Dyrektywa 2001/77/WE).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 roku
biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają
biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz
leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych
odpadów, które ulegają biodegradacji (Dz. U. Nr 267, poz. 2656).
Jako surowiec energetyczny wykorzystywana jest głównie biomasa pochodzenia roślinnego.
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Rysunek 56 Systematyka energetycznego wykorzystania biomasy,
Źródło: „Metody i sposoby konwersji biomasy, pochodzącej z rolnictwa na cele energetyczne”, Grzybek, Teliga,
2006 r.

Energię z biomasy można uzyskać poprzez:
 spalanie biomasy roślinnej (np. drewno, odpady drzewne z tartaków, zakładów
meblarskich i in., słoma, specjalne uprawy energetyczne),
 wytwarzanie oleju opałowego z roślin oleistych (np. rzepak) specjalnie uprawianych
dla celów energetycznych,
 fermentację alkoholową trzciny cukrowej, ziemniaków lub dowolnego materiału
organicznego poddającego się takiej fermentacji, celem wytworzenia alkoholu
etylowego do paliw silnikowych,
 beztlenową fermentację metanową odpadowej masy organicznej (np. odpady
z produkcji rolnej lub przemysłu spożywczego).
Biomasa jest podstawowym źródłem energii odnawialnej wykorzystywanym w Polsce, jej
udział w bilansie wykorzystania OZE wynosi 98 %. Do stopniowego wzrostu udziału energii
ze źródeł odnawialnych, przyczyniło się między innymi znaczące zwiększenie wykorzystania
drewna i odpadów drewna, uruchomienie lokalnych ciepłowni na słomę oraz odpady drzewne
i wykorzystanie odpadów z przeróbki drzewnej.
Tabela 57 Właściwości poszczególnych rodzajów biomasy.

Paliwo

Wartość energetyczna
[MJ/kg]

Zawartość wilgoci
[%]

Drewno kawałkowe

11-22

20-30

Zrębki

6-16

20-60

Pelety

16,5-17,5

7-12

Słoma

14,4-15,8

10-20

Źródło: Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej EC BREC
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Głównymi asortymentami biomasy rolniczej wykorzystywanymi w energetyce są słoma
i produkty odpadowe przemysłu rolno-spożywczego. Obecnie pozyskanie słomy dla
energetyki staje się coraz trudniejsze mimo to pozyskanie potencjału ok. 20% słomy zbędnej
w rolnictwie wydaje się możliwe. Tak będzie do momentu wprowadzenia przez Komisję
Europejską uregulowań wymagających ograniczenia przez rolnictwo emisji gazów
cieplarnianych poprzez zwiększenie sekwestracji węgla w glebach. Wtedy większa ilość
słomy pozostawiana będzie na polach i zmniejszą się potencjały słomy dostępnej dla
energetyki. Szacując, że 65% hektara jest obsiewana roślinami uprawnymi i 10-20% z tego
trafia na cele energetyczne, można ocenić przybliżony potencjał energetyczny biomasy
uprawnej.
Potencjał biomasy na terenie Miasta Krasnystaw pochodzi głównie z rolnictwa. Leśnictwa,
sadownictwa oraz odpadów drzewnych przemysłu drzewnego.
W stosunku rocznym biomasa stanowi 90% paliwa spalanego w kotle.
a) potencjał rocznego uzysku słomy - Zs
[t/rok]
gdzie:
A – powierzchnia gruntów rolnych [ha],
ys – plon słomy uzyskany z hektara [t/ha/rok],
Fw – współczynnik wykorzystania na cele energetyczne [%]
Zs = 2.978,0 x 2,8 x 15% = 1.250,76 t/rok
b) potencjał energetyczny słomy – Ps
[GJ/rok]
gdzie:
Zs – potencjał rocznego uzysku słomy [t/rok]
ws – średnia wartość opałowa dla słomy o zawilgoceniu 15% [GJ/t]
Ps = 1.250,76 x 14,5 = 18.136,02 GJ/rok
W celu oszacowania potencjału drzewnego z lasów położonych na terenie Miasta
Krasnystaw, biorąc zróżnicowaną gęstość poszczególnych gatunków drewna, przyjęto średnią
wartość energetyczną na poziomie 8 GJ/m3, dla drzewa o wilgotności 10 – 20 %.
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Metodologia obliczeń potencjału
a) potencjał biomasy z lasów – Zd
[m3/rok]
gdzie:
A – powierzchnia lasów na terenie miasta [ha],
I – przyrost bieżący miąższości [m3/ha/rok],
Fw – wskaźnik pozyskania drewna na cele gospodarcze [%],
Fe – wskaźnik pozyskania drewna na cele energetyczne [%].
Zd= 398,20 x 7,7 x 20% x 55% = 337,27 m3/rok
b) potencjał energetyczny biomasy z lasów – Pd
[GJ/rok]
gdzie:
Zd – potencjał biomasy pozyskanej z lasów [m3/rok],
wd – średnia wartość opałowa dla drewna o zawilgoceniu 10-20% [GJ/m3].
Pd = 337,27 x 8 x 0,7 = 1.888,74 GJ/rok
Tabela 58 Potencjał wykorzystania energii z biomasy dla Miasta Krasnystaw

Miasto

Powierzchnia
[km2]

Grunty
rolne
[ha]

Krasnystaw

42,4

2.978

Potencjał
biomasy
rolnej
[GJ]
18.136,02

Grunty leśne
i zakrzewione
[ha]
398,20

Potencjał
biomasy
leśnej
[GJ]
1.888,74

Suma
potencjału
biomasy
[GJ]
20.024,76

Źródło: Opracowanie własne.

7.6 Energia biogazu
Gaz kopalny, powszechnie wykorzystywany jako substrat w procesach spalania, powstawał
na przestrzeni wieli milionów lat w wyniku przekształcania materii organicznej pod wysokim
ciśnieniem w skorupie ziemskiej. Gaz o zbliżonym składzie powstaje również współcześnie,
w procesach rozkładu materii organicznej, nie wymagających wysokich ciśnień. Ze względu
na możliwość wykorzystania gazu pochodzenia biologicznego jako alternatywy dla gazu
kopalnego, stale rozwijane są technologie jego otrzymywania.
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Biogaz powstaje w procesie fermentacji beztlenowej materii organicznej, z udziałem bakterii
metanogennych. Proces ten jest powszechny na całej kuli ziemskiej, zachodzi m.in. na
torfowiskach, w żwaczach przeżuwaczy, na dnie mórz, w gnojowicy, jak również
w strukturach utworzonych przez człowieka: składowiskach i wysypiskach śmieci,
biogazowniach, oczyszczalniach ścieków. Wydajność tego procesu, w zależności od
warunków, osiąga do 60% - co oznacza, że 60% substratu (materii organicznej) zostaje
zamieniona w biogaz. W warunkach sztucznych, osiągnięcie wysokiej wydajności procesu
wymaga zapewnienia i utrzymania odpowiedniej temperatury, pH, wysokiej wilgotności,
warunków beztlenowych, odpowiedniego stosunku zawartości węgla do azotu, stałego
potencjału redox, jak również mieszania zawartości.
Skład gazu powstającego w wyniku rozkładu materii organicznej, tzw. biogazu, jest
następujący:
 składniki główne:
52-85% metan CH4 – gaz palny, decydujący o wartości kalorycznej biogazu
25-50% dwutlenek węgla CO2 – niepalny
 składniki śladowe < 1%
siarkowodór H2S
amoniak NH3
wodór H2
 inne – składniki charakterystyczne dla substratu i lokalizacji procesu (np. biogaz
wysypiskowy, biogaz rolniczy)
azot N2
tlen O2
para wodna
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Rysunek 57 Schemat powstawania biogazu z materii organicznej w kontrolowanym środowisku
(bioreaktor)
Źródło: www.bio-power.pl

Substratami organicznymi, możliwymi do wykorzystania w procesie wytwarzania biogazu,
mogą być: odpady z hodowli zwierząt (gnojowica, gnojówka, obornik), odpady z uprawy
roślin (głównie kiszonka z kukurydzy, żyta i traw), ścieki (głównie komunalne, jak również
z przemysłu, w szczególności spożywczego), odpady komunalne, osady ściekowe.
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Tabela 59 Potencjał pozyskiwania biogazu w zależności od rodzaju odpadu

Przetwórstwo spożywcze

Rośliny energetyczne i odpady
rolnicze

Odpady poubojowe

Odpady
z hodowli
zwierzęcej

Substrat

gnojowica bydlęca
gnojowica świńska
gnojowica kurza
gnojowica krów
mlecznych
gnojówka
osady poflotacyjne z
rzeźni
zawartość żołądków
(bydło)
odseparowana tkanka
tłuszczowa
słoma
trawa – kiszonka
trawa
siano
ziemniaki – liście
kukurydza – kiszonka
bób - kiszonka
rzepak - kiszonka
burak pastewny
buraki cukrowe
cebula
odpady i resztki
owoców
odpady i pozostałości
warzyw
melasa
wysłodziny
browarnicze
wywar pogorzelniany
ziemniaczany
gliceryna
odpady z produkcji
oleju

% zawartość
suchej masy w
Mg substratu

% zawartość
suchej masy
organicznej w
zawartości
suchej masy

Produkcja
metanu z 1 Mg
s.m.o.

% wsadu

% s.m.o.

m3/Mg s.m.o.

9,5
6,6
15,1

77,4
76,1
75,6

222,5
301,0
320,0

8,5

85,5

154,0

2,1

60,0

222,5

14,6

90,6

680,0

15,0

84,0

264,0

34,3

49,1

700,0

87,5
40,3
11,7
87,8
25,0
32,6
24,1
50,8
13,5
23,0
12,9

87,0
83,4
88,0
89,6
79,0
90,8
88,6
87,6
85,0
92,5
94,8

387,5
396,6
587,5
417,9
587,5
317,6
291,0
444,0
546,6
444,0
360,3

45,0

61,5

400,0

13,6

80,2

370,0

81,7

92,5

301,6

20,5

81,2

545,1

13,6

89,5

387,7

84,0

91,5

1196,0

78,8

97,0

600,0
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serwatka
odpady z produkcji
serów
odpady piekarnicze
odpady organiczne
komunalne
odpady kuchenne i
przeterminowane
artykuły
żywnościowe
ścinki roślin i traw
(zieleń miejska)

5,4

86,0

383,3

79,3

94,0

610,2

87,7

97,1

403,4

60,3

55,0

396,8

18,9

71,9

530,0

23,3

88,2

489,7

Źródło: Poradnik biogazowy Mazowieckiej Agencji Energetycznej, 2009

Korzyści z wykorzystania wyżej wymienionych substratów do produkcji biogazu jest więcej –
oprócz oczywistej korzyści finansowej w postaci otrzymanego biogazu, rozwiązuje się
również problem pozbywania się odpadów z produkcji rolnej/hodowli zwierzęcej, jak również
ogranicza się składowanie odpadów organicznych (zgodnie z polityką odpadową Unii
Europejskiej, w której dąży się do minimalizacji procentowego udziału materii organicznej
w składowiskach) i związaną z tym niekontrolowaną emisję metanu do atmosfery.
Do produkcji biogazu mogą być wykorzystywane nie tylko odpady z hodowli i upraw –
obserwuje się trend zwiększania areału upraw roślin energetycznych, przeznaczonych na ten
cel, takich, jak: kukurydza, lucerna, koniczyna z trawami, trawa sudańska, sucrosorgo.
Rośliną, której zastosowanie do produkcji biogazu jest najkorzystniejsze, jest kukurydza –
w postaci kiszonki. W porównaniu do innych roślin zbożowych, jest wysoko wydajna pod
względem pozyskiwania biogazu, koszty jej uprawy są niższe, technika uprawy i zbioru nie
wymaga modyfikacji, można ją również długookresowo magazynować. Wykorzystywanie
odmian wczesno i późno dojrzewających, jak również charakteryzujących się różną
zawartością suchej masy, umożliwia zaplanowanie harmonogramu upraw tak, by zapewnić
stabilne dostawy substratu do biogazowni. Uzyskany biogaz jest wykorzystywany głównie
w sektorze energetycznym – jako paliwo w elektrowniach, jak również w pojazdach
o napędzie silnikowym. Po odpowiednim uzdatnieniu, które obejmuje najczęściej usunięcie
domieszek szkodliwych gazów i pary wodnej, które mogą doprowadzić do korozji i zaniku
drożności elementów systemu przesyłowego, biogaz może być wprowadzony do gazowej
sieci dystrybucyjnej. Biogaz o parametrach odpowiednich do wykorzystania w procesie
spalania zawiera minimum 50-70% metanu, 30-50% dwutlenku węgla oraz jak najmniejszą
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ilość innych składników (do szczególnie niekorzystnych domieszek zaliczą się siarkowodór
i parę wodną). Wykorzystywany jest również do wytwarzania wysokiej jakości paliw – CNG
i LNG, odpowiednio sprężonego i skroplonego gazu ziemnego (Compressed Natural Gas,
Liquefied

Natural

Gas).

Może

być

użyty

również

w

różnorodnych

procesach

technologicznych i syntezach chemicznych. Do korzyści, wynikających z produkcji biogazu,
należą m.in.:
 produkcja „zielonej energii”,
 obniżanie kosztów składowania odpadów,
 ograniczanie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie metanu, który ulega
tzw. „czystemu” spalaniu, ze znikomą ilością powstawania substancji szkodliwych dla
zdrowia ludzkiego,
 zapobieganie zanieczyszczeniu gleb, wód gruntowych, zbiorników powierzchniowych
i rzek,
 uzyskiwanie wydajnego i łatwo przyswajalnego przez rośliny nawozu naturalnego.
Metodologia obliczeń potencjału biogazu otrzymywanego z osadów ściekowych:
a) potencjał biogazu – Zbio
[m3/rok]
gdzie:
Lm – liczba mieszkańców podłączonych do kanalizacji,
I – roczna jednostkowa ilość wytwarzania ścieków [m3/rok],
Zbio = 14.332 x 24,7 x 0,2 = 70 800,08 m3/rok
b) potencjał energetyczny biogazu – Pbio
[GJ/rok]
gdzie:
Zbio – potencjał biogazu [m3/rok],
wbio – wartość opałowa biogazu [MJ/rok]
Pbio =

= 1529,28 GJ/rok

Ścieki z terenu Miasta Krasnystaw są kierowane do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy
ul. Zawieprze (prawy brzeg rzeki Wieprz, północna część ). Oczyszczalnia odbiera ścieki
z kanalizacji sanitarnej, rozdzielczej i grawitacyjno-ciśnieniowej, jak również ścieki
przywożone własnym transportem ze zbiorników bezodpływowych. Obecnie, całość
uzyskiwanych osadów ściekowych jest, po odpowiednim przygotowaniu (higienizacja
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wapnem, pobyt na poletku ociekowym, badania laboratoryjne) przekazywana rolnikom na
cele nawozowe. Ze względów technologicznych, brak jest możliwości pozyskiwania biogazu
z osadów ściekowych. Aktualnie, bardziej zasadne wydają się inwestycje zmierzające do
poprawy jakości uzyskiwanych osadów ściekowych (suszarnia osadów, odpowiedni magazyn
itp.), niż podporządkowanie oczyszczalni pod instalację do pozyskiwania biogazu.
Ze względu na brak składowiska odpadów na terenie Miasta Krasnystaw, nie jest możliwe
dokonanie analizy potencjału pozyskiwania biogazu z instalacji składowiska. Wyniki
selektywnej zbiórki odpadów w latach 2010-2013 również nie pozwalają na dokładne
obliczenie potencjału pod względem zastosowania w biogazowni energetycznej – odpady
biodegradowalne utrzymujące się na poziomie 10 Mg rocznie nie umożliwią stabilnego
i wystarczającego zasilenia biogazowni (jako wystarczające do zasilenia biogazowni
energetycznej o mocy 1 MW, przyjmuje się przykładowo: 25 tys. Mg gnojowicy i 15 tys. Mg
kiszonki kukurydzianej, lub 25 tys. Mg gnojowicy i 6,7 tys. Mg odpadu olejowego rocznie).
Do zabiegów, które mogą zwiększyć ilość odpadów organicznych potencjalnie
zasilających biogazownię, można zaliczyć:
 zwiększenie selekcji odpadów,
 przyjmowanie odpadów organicznych spoza terenu ,
 promocja (w tym również dopłaty) odpowiednich upraw energetycznych.
Ze względu na stosunkowo niewielką ilość odpadów organicznych odprowadzanych z terenu
Miasta Krasnystaw, aktualnie nie jest zasadne planowanie inwestycji w postaci nowego
składowiska lub biogazowni energetycznej/rolniczej.

7.7 Systemy z wykorzystaniem OZE
Wysokie koszty energii elektrycznej i cieplnej mobilizują do inwestycji w nowoczesne
rozwiązania, mające wpływ na zmniejszenie strat ciepła. Największe straty ciepła w budynku
powodowane są głównie na skutek przenikania i systemu wentylacji. Zdecydowanie większy
procent stanowią straty ciepła na wentylację, które mogą dochodzić nawet do 60%.
Rozsądnym rozwiązaniem jest zastosowanie wentylacji nawiewno- wywiewnej z odzyskiem
ciepła. Zasada działania takiego systemu opiera się na odzysku ciepła z powietrza
wywiewnego z pomieszczeń i przekazaniu go świeżemu nawiewanemu strumieniowi
powietrza.
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System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w połączeniu z gruntowym
wymiennikiem ciepła i pompą ciepła
System wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z powodzeniem można połączyć z
odnawialnymi źródłami energii, które zapewniają dodatkowe podgrzanie strumienia
powietrza napływającego do pomieszczeń.

Rysunek 58 Schemat systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w połączeniu z gruntowym
wymiennikiem ciepła i pompą ciepła
Źródło: http://www.pro-vent.pl

Zastosowanie w tym rozwiązaniu gruntowego wymiennika ciepła- GWC pozwala na wstępne
podgrzanie powietrza wentylacyjnego w zimie do temperatury ok. +2C, natomiast w lecie
spowoduje obniżenie temperatury powietrza nawiewanego. Wymiana ciepła zachodzi między
powietrzem przepływającym przez wymiennik. Powietrze przepływające przez wymiennik
ogrzewa się odbierając ciepło z gruntu lub latem ochładza oddając ciepło do gruntu.
W okresie zimowym system pracy wentylacji nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła
w połączeniu z GWC i pompą ciepła opiera się na wstępnym podgrzaniu powietrza w GWC
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do temperatury 2-8C, a następnie ogrzanie go poprzez rekuperację do około 14-16C.
Ogrzanie powietrza w centrali wentylacyjnej zachodzi dzięki oddaniu ciepła przez powietrze
usuwane z budynku, które w procesie rekuperacji zostaje ochłodzone do temperatury około
10C. Zadaniem pompy ciepła jest odebranie ciepła z zużytego powietrza, które następnie
zostaje wykorzystane do ogrzanie świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczeń.
System z pompami ciepła połączonymi pierścieniami wodnymi- WLHP
WLHP to układy uzdatniania dwustopniowe, gdzie urządzeniem końcowym jest pompa
ciepła. W układzie pracują pompy typu powietrze – woda z odwracalnym obiegiem
chłodniczym i skraplaczem chłodzonym wodą. Urządzenia pracują w instalacji, tworzącej
pierścień tzw. pętlę wodną, stanowiącą układ zamknięty. Woda krążąca w obiegu spełnia
funkcję czynnika, przenoszącego energię pomiędzy pomieszczeniami.
Pompy umieszczone są w poszczególnych pomieszczeniach. Istnieje możliwość niezależnego
ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń w tym samym czasie. Ciepło może być
przekazywane z jednego do drugiego pomieszczenia.

Rysunek 59 Schemat systemu WLHP
Źródło: www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl

Cyrkulacja w układzie jest wymuszona przez układ pompy, poszczególne pompy połączone
są 2-rurowym systemem. Woda w układzie powinna mieć temperaturę w zadanym zakresie tj.
15– 35C, taka temperatura pozwala eliminować izolację oraz w takim przedziale
temperaturowym uzyskuje się poziom równowagi cieplnej wody obiegowej. Temperatura
15C to temperatura punktu rosy, przy niższej temperaturze następuje kondensacja pary na
przewodzie, co jest związane z koniecznością dostarczenia ciepła. Natomiast temperatura
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35C to graniczna temperatura odparowania czynnika chłodniczego, zbyt wysoka temperatura
powoduje, że ciepło trzeba z układu usunąć.
System ma zastosowanie w obiektach, gdzie część pomieszczeń w budynku wymaga grzania
a część chłodzenia, w budynkach ze strefą wewnętrzną i pomieszczeniami przylegającymi do
ścian zewnętrznych występują 3 fazy:
1. powyżej 15 st. C – cały budynek potrzebuje chłodzenia,
2. poniżej -10 st. C – cały budynek potrzebuje grzania,
3. zakres temperatur od -10 do 15 st. C – część pomieszczeń potrzebuje grania a część
chłodzenia, w zależności od ilości generowanej energii wewnętrznej budynku przy
pewnych temperaturach ustala się stan równowagi.
Praca układu WLHP:
1. Tryb chłodzenia pomieszczeń

Rysunek 60 Tryb pracy chłodzenia rewersyjnej pompy ciepła
Źródło: Lipska B. Wykład- Odzysk energii w wentylacji i klimatyzacji

W parowaczu ciepło parowania jest odbierane z pomieszczenia– dolne źródło ciepła,
natomiast skraplacz oddaje ciepło skraplania do obiegu wodnego– górne źródło ciepła.
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2. Tryb ogrzewania pomieszczeń

Rysunek 61 Tryb pracy ogrzewania rewersyjnej pompy ciepła
Źródło: Lipska B. Wykład- Odzysk energii w wentylacji i klimatyzacji

Skraplacz oddaje ciepło skraplania do pomieszczenia– górne źródło ciepła, natomiast ciepło
parowania odbierane z obiegu wodnego – dolne źródło ciepła.
Odzysk ciepła z nieczystości ciekłych
Ilość energii potrzebna na przygotowanie c.w.u. stanowi około 10-15% całkowitej energii,
zużywanej na potrzeby bytowe użytkownika. Wykorzystana ciepła woda trafia do systemu
kanalizacji a energia cieplna jest tracona do otoczenia.
Ciepło z nieczystości ciekłych można odzyskać w trzech punktach systemu kanalizacji:
a) bezpośrednio u źródła, co jest związane z rozdzieleniem instalacji kanalizacji na dwa
typy: ścieki ciepłe i zimne,
b) w kolektorze, gdzie ciepło jest odbierane za pomocą wymiennika, znajdującego się w
kolektorze,
c) za oczyszczalnią ścieków, gdzie ciepło jest odbierane za pomocą wymienników,
umieszczonych w kolektorze lub kanale odprowadzającym ścieki.
Proces odzysku ciepła ze ścieków opiera się na pracy pompy ciepła, która pobiera energię
cieplną ze środowiska, a następnie podnosi jej temperaturę użyteczną do celów ogrzewania za
pomocą czynnika chłodniczego. Dolnym źródłem ciepła w tym przypadku są odprowadzane
nieczystości ciekłe. Odbiór ciepła jest możliwy poprzez wymiennik umieszczony
w kolektorach kanalizacyjnych lub kanałach, odprowadzających oczyszczone ścieki do
odbiornika.
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Rysunek 62 Lokalizacja możliwych punktów odbioru ciepła ze ścieków
Źródło: Kuliczkowski P. Alternatywne pozyskiwanie energii z kanałów sanitarnych za pomocą technologii
bezwykopowych

Oszczędność energii elektrycznej- BLIX POWER
Możliwość zarządzania energią elektryczną ułatwia zastosowanie urządzenia BLIX POWER.
Jest to produkt zaawansowany technologicznie, dzięki któremu można znacząco zmniejszyć
zużycie energii elektrycznej. Każde urządzenie dobierane jest indywidualnie dla
poszczególnych klientów, gdyż nie istnieją urządzenia, które generują jednakowe
oszczędności na wszystkich rodzajach instalacji i urządzeń.
Urządzenie Blix Power jest podłączone do istniejącej sieci. Zasada działania opiera się na
stałej analizie parametrów pracy sieci i takim kształtowaniu dostarczonej energii, które na
bieżąco będzie minimalizować powstawanie strat i zbędnych nadwyżek energetycznych
w obwodzie, oraz niekorzystnych zjawisk, jak np. energia bierna, likwidacja pików
napięciowo prądowych.
Urządzenie Blix Power na bieżąco monitoruje i dostosowuje parametry energii w sieci–
optymalizują i usprawniają obwód, zapewniając jego znaczący wzrost efektywności oraz
oszczędności.
Zalety urządzenia:


oszczędność energii na poziomie 10-30% w stosunku do parametrów wyjściowych,



łatwość podłączenia urządzenia do każdej sieci odbiorczej, nie ma potrzeby zdobywania
żadnych pozwoleń ani zgody dostawcy dystrybutora energii,



wysoka jakość i bezawaryjność urządzeń, które są produkowane w Polsce, z wysokiej
jakości podzespołów elektronicznych, co gwarantuje ich bezawaryjność,



gwarancja i serwis zapewnia pełen komfort,



likwidacja ryzyka napięć, zwarć i gwałtownych skoków napięcia.
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8

OPIS AKTUALNEGO STANU POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
ŚRODOWISKA

8.1 Powietrze atmosferyczne
Województwo lubelskie zajmowało (wg Raportu o stanie środowiska 2012- WIOŚ Lublin) 12
miejsce w kraju pod względem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z „zakładów
szczególnie uciążliwych”. W stosunku do roku poprzedniego emisja substancji gazowych z
zakładów „szczególnie uciążliwych” bez dwutlenku węgla wzrosła o 2 % a całkowita emisja
pyłów zmniejszyła się o 14%. W przypadku emisji gazów ogółem (bez dwutlenku węgla)
zanotowano 7% wzrost.
Natomiast zdecydowanie największy udział w całkowitej emisji pyłu zawieszonego PM10,
PM2,5, metali ciężkich (As, Cd, Ni, Pb) oraz B(a)P ma ogrzewanie indywidualne domów.
Największym emiterem NOx są silniki spalinowe.
Tabela 60 Źródła emisji zanieczyszczeń powietrza

Źródło emisji

Zanieczyszczenie
Pył ogółem

Spalanie paliw, unoszenie pyłu przez wiatr, pojazdy, procesy technologiczne

Dwutlenek węgla

Spalanie paliw (elektrownie, elektrociepłownie, kotłownie komunalne)

Dwutlenek siarki

Spalanie paliw zawierających siarkę, procesy technologiczne, (elektrownie,
elektrociepłownie, kotłownie komunalne)

Tlenek azotu

Spalanie paliw i procesy technologiczne przy wysokiej temperaturze

Dwutlenek azotu

Spalanie paliw i procesy technologiczne

Suma tlenków azotu
Tlenek węgla

Sumaryczna emisja tlenków azotu (NO, NO2) - działalność przemysłowa,
transport
Powstaje podczas niepełnego spalania paliw (zakłady produkujące metale i
wyroby z metali)

Metan

Górnictwo i kopalnictwo

Ozon

Powstaje naturalnie oraz z innych zanieczyszczeń (utleniaczy)

Źródło: opracowanie własne

Na stan powietrza w Krasnymstawie mają wpływ różnorodne źródła emisji zanieczyszczeń
pyłowych i gazowych. Źródła te można podzielić na:


punktowe - są to głównie emisje przemysłowe, powstające w trakcie procesów
technologicznych, odprowadzane emitorami o średniej i dużej wysokości. Emisja
z tego typu źródeł ma najszerszy zasięg oddziaływania.



obszarowe - są to głównie emisje ze spalania na cele ciepłownicze w lokalnych oraz
indywidualnych kotłowniach. Skupiska domków z indywidualnym ogrzewaniem
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tworzą obszary będące źródłem tzw. niskiej emisji. Innymi źródłami obszarowymi są
np. składowiska odpadów ze względu na możliwą emisję metanu lub pylenie.
 liniowe - przede wszystkim transport drogowy.
Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (tekst
jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 roku, poz. 150) oceny jakości powietrza są dokonywane
w strefach, w tym aglomeracjach. Pod kątem oceny poziomów substancji w powietrzu
ze względu na ochronę zdrowia w zakresie SO2, NO2, CO, PM2,5, PM10, C6H6 i O3
w powietrzu oraz Pb, As, Cd, Ni i BaP w pyle zawieszonym PM10 Miasta Krasnystaw leży
w strefie lubelskiej (PL1404). Strefa ta obejmuje obszar prawie całego województwa z
wyjątkiem aglomeracji warszawskiej, Płocka i Radomia.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie dokonuje oceny jakości powietrza i
obserwacji zmian w ramach państwowego monitoringu środowiska. Podstawę klasyfikacji
stref zgodnie z art. 89 w/w ustawy stanowią dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu
oraz poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji z dozwolonymi przypadkami
przekroczeń, poziomy docelowe oraz poziomy celów długoterminowych ze względu na
ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.
2012, poz. 1031).
Lista zanieczyszczeń pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia
objęła: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM10,
pył zawieszony PM2,5, arsen, benzo(a)piren, ołów, kadm oraz nikiel.
Do zanieczyszczeń, które uwzględniono w ocenie ze względu na ochronę roślin należały:
dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz ozon.
Poniżej przedstawiono poziomy stężeń zanieczyszczeń wynikające z rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 12 września 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji
w powietrzu.
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Tabela 61 Poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin na terenie kraju,
z wyłączeniem uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej

Okres uśredniania wyników
pomiarów

Poziom dopuszczalny substancji w
powietrzu [mg/m3]

2
Benzen
Dwutlenek azotu

3
rok kalendarzowy
jedna godzina
rok kalendarzowy

4
5 c)
200 c)
40 c)

Dopuszczalna częstość przekraczania
dopuszczalnego poziomu w roku
kalendarzowym b)
5
18 razy
-

Tlenki azotu d)

rok kalendarzowy

30 c)

-

Lp.

Nazwa substancji

1
1
2
3
4
5
6

Dwutlenek siarki
Ołów
Pył zawieszony PM2,5
f)

g)

7

Pył zawieszony PM10 h)

8

Tlenek węgla

jedna godzina
24 godziny
rok kalendarzowy i pora zimowa
(okres od 01 X do 31 III)
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
24 godziny
rok kalendarzowy
osiem godzin i)

c)

350
125 c)

24 razy
3 razy

20 e)

-

c)

0,5
25 c), j)
20 c), k)
50 c)
40 c)
10 000 c), i)

35 razy
-

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1031]
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Objaśnienia :
b) W przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, częstość przekraczania odnosi się do poziomu
dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji.
c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu.
e) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin.
f) Suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10.
g) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) mierzone metodą
wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.
h) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm (PM10) mierzone metodą
wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.
i) Maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę
z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną
przypisuje
się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest
okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem
obliczeniowym
dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego
CET.
j) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015
r. (faza I).
k) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020
r. (faza II)
Tabela 62 Poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę
zdrowia ludzi i ochronę roślin oraz dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów

Lp. Nazwa substancji

Okres uśredniania
wyników pomiarów

Poziom docelowy
substancji w
powietrzu

1
1
2
3

2
arsen b)
benzo(a)piren b)
kadm b)

3
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy

4
6 c) ng/m3
1 c) ng/m3
5 c) ng/m3

4

nikiel b)

5

ozon

rok kalendarzowy
osiem godzin e)
okres wegetacyjny (1 V
– 31 VII)

20 c) ng/m3
120 c)e) µg/m3
18 000 d), g), h) µg/m3
*h

Dopuszczalna częstość
przekraczania poziomu
docelowego
substancji w powietrzu
5
25 dni f)
-
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6

pył zawieszony
PM2,5 i)

rok kalendarzowy

25 c) µg/m3

-

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1031

Objaśnienia :
b) Całkowita zawartość tego pierwiastka w pyle zawieszonym PM10, a dla benzo(a)pirenu
całkowitą zawartość benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.
c) Poziom docelowy ze względu na ochronę zdrowia ludzi
d) Poziom docelowy ze względu na ochronę roślin.
e) Maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich
jednogodzinnych w ciągu doby; każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się
dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres
od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem
obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu
środkowoeuropejskiego CET.
f) Liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym uśredniona w
ciągu kolejnych trzech lat; w przypadku braku danych pomiarowych z trzech lat dotrzymanie
dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co
najmniej jednego roku.
g) Wyrażony jako AOT 40, które oznacza sumę różnic pomiędzy stężeniem średnim
jednogodzinnym wyrażonym w µg/m 3 a wartością 80 µg/m 3 , dla każdej godziny w ciągu
doby pomiędzy godziną 8 00 a 20 00 czasu środkowoeuropejskiego CET, dla której stężenie jest
większe niż 80 µg/m 3 ; w przypadku gdy w serii pomiarowej występują braki, obliczaną
wartość AOT 40 należy pomnożyć przez iloraz liczby możliwych terminów pomiarowych do
liczby wykonanych w tym okresie pomiarów.
h) Wartość uśredniona dla kolejnych pięciu lat; w przypadku braku danych pomiarowych
z pięciu lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie
danych pomiarowych z co najmniej trzech lat.
i) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) mierzone metodą
wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.
Klasyfikacja według zanieczyszczeń polega na przypisaniu każdej strefie jednej klasy dla
każdego zanieczyszczenia oddzielnie ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.
W ramach „Raportu o stanie Środowiska województwa lubelskiego w 2012 roku” wykonanej
przez WIOŚ w Lublinie strefę lubelską, a więc i Miasto Krasnystaw, zakwalifikowano:
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 uwzględniając kryteria ze względu na ochronę zdrowia:
 do klasy A – dla zanieczyszczeń takich jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu,
tlenek węgla, benzen, ołów, arsen, kadm, nikiel, benzo(a)piren, pył zawieszony
PM2,5, ozon (klasa A wg poziomu docelowego, klasa D2 wg poziomu celu
długoterminowego), co oznacza konieczność utrzymania jakości powietrza na tym
samym lub lepszym poziomie;
 dla klasy C – dla zanieczyszczeń: pył zawieszony PM10.
 uwzględniając kryteria ze względu na ochronę roślin:
 klasa A - brak przekroczeń wartości dopuszczalnych dla tlenków azotu,
dwutlenku siarki i ozonu (klasa A wg poziomu docelowego, klasa D2 wg poziomu
celu długoterminowego) w strefie lubelskiej.
Wnioski wysunięte przez WIOŚ w Lublinie po analizie danych z monitoringu powietrza
za 2012 rok są następujące:
 stężenia większości gazów oraz substancji oznaczonych w pyle były niskie na
obszarze całego województwa,
 nie wystąpiły wartości stężeń 1 godz. i 24 godz. wyższe od dopuszczalnych,
Poniżej przedstawiono zestawienie danych z monitoringu powietrza, łącznie z klasą
wynikową dla Miasta Krasnystaw w latach 2010-2012.
Tabela 63 Klasa wynikowa stanu powietrza atmosferycznego pod kątem ochrony zdrowia w latach 20102012

Zanieczyszczenie

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych
zanieczyszczeń w latach
2010

2011

2012

benzen - C6H6

A

A

A

benzo(a)piren - B(a)P

A

C

C

dwutlenek azotu - NO2

A

A

A

dwutlenek siarki - SO2

A

A

A

ołów - Pb

A

A

A

ozon - O3

-

-

A

pył zawieszony PM10

C

C

C

pył zawieszony PM2,5

B

B

A
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tlenek węgla - CO

A

A

A

arsen - As

A

A

A

kadm - Cd

A

A

A

nikiel - Ni

A

A

A

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z WIOŚ Lublin

Oznaczenia:
- klasa A –

stężenia

zanieczyszczenia

na

jej

terenie

nie

przekraczały

poziomu

dopuszczalnego, poziomu docelowego i poziomu długoterminowego;
- klasa B –

stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziom dopuszczalny,

lecz nie przekraczały poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines
tolerancji;
- klasa C –

stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziom dopuszczalny

powiększony o margines tolerancji, w przypadku gdy ten margines jest określony.
W Mieście Krasnystaw nie ma stacji monitoringu powietrza.
8.2

Wody powierzchniowe

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach PMŚ wynika z art. 155
a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Zgodnie z ust. 3 tego artykułu badania
jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych
i biologicznych należą do kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
Celem wykonywania badań jest stworzenie podstaw do podejmowania działań na rzecz
poprawy stanu wód oraz ich ochrony przed zanieczyszczeniem, w tym ochrony przed
eutrofizacją powodowaną wpływem sektora bytowo-komunalnego i rolnictwa oraz ochrony
przed zanieczyszczeniami przemysłowymi, w tym zasoleniem i substancjami szczególnie
szkodliwymi dla środowiska wodnego.
Wody uznaje się za zanieczyszczone związkami azotu, jeżeli stężenia azotanów wynoszą
powyżej 50 mg NO3/dm3, dla stężeń 40-50 mg NO3/dm3, wody uznaje się za zagrożone.
Analiza stężeń średniorocznych azotanów w badanych punktach nie wykazała stężeń powyżej
40 mg NO3/dm3.
Na terenie Miasta Krasnystaw zlokalizowane są dwa punkty pomiarowe dla wód
powierzchniowych:
 na

rzece

Wojsławka

(nazwa

punktu

pomiarowo-kontrolnego–

Wojsławka–

Krasnystaw, kod ppk PLRW2000624349,
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 na rzece Żółkiewka (nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego– Żółkiewka– Krasnystaw,
kod ppk PLRW2000624349.
W ramach badań w 2011r. punkt na Wojsławce uzyskał następującą ocenę:
 typ abiotyczny- - potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na
lessach i lessopodobnych,
 stan/potencjał ekologiczny- umiarkowany,
 klasa elementów biologicznych – III- umiarkowany,
 klasa elementów hydromorfologicznych- I- bdb,
 klasa elementów fizykochemicznych- II- db,
 stan jcw – zły.
W ramach badań w 2010 r. punkt na Żółkiewce uzyskał następującą ocenę:
 typ abiotyczny- - potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na
lessach i lessopodobnych,
 stan/potencjał ekologiczny- umiarkowany,
 klasa elementów biologicznych – III- umiarkowany,
 klasa elementów hydromorfologicznych- II- db,
 klasa elementów fizykochemicznych- II- db,
 stan jcw – zły.
8.3

Wody podziemne

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie
chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali
kraju, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności
podejmowanych działań ochronnych.
Na terenie Miasta Krasnystaw nie ma zlokalizowanego punktu badawczego dla wód
podziemnych należący w sieci krajowej PIG.
8.4

Pole elektromagnetyczne

Jak dowiadujemy się z opracowania przygotowanego przez WIOŚ w Lublinie pt.: „Raport o
stanie środowiska województwa lubelskiego w 2012 roku” ocena oddziaływania pól
elektromagnetycznych na środowisko prowadzona przez WIOŚ w Lublinie odnosi się do
podstawowych regulacji prawnych, dotyczących ochrony środowiska przez polami
elektromagnetycznymi- ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.
U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). WIOŚ w Lublinie prowadzi pomiary
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monitoringowe pól elektromagnetycznych w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645).
W 2012 r. pomiary PEM wykonano w 45 punktach. W Mieście Krasnystaw nie były
dokonywane pomiary promieniowania elektromagnetycznego.

9

ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI

9.1 Pisma odnośnie współpracy między gminami w zakresie realizacji programu
efektywności energetycznej
W sprawie określenia zakresu współpracy z innymi gminami – zwrócono się do
poszczególnych gmin ościennych z prośbą o informację jak poniżej:
1. Potencjalnych zasobów energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności:
a) łączną powierzchnie zasiewów zbóż na obszarze miasta (pozyskanie słomy),
b) łączną powierzchnie nieużytków na terenie miasta, które mogą być
wykorzystane jako plantacje upraw energetycznych (np. rośliny oleiste,
wierzba energetyczna),
c) roczny uzysk biomasy z wycinki zieleni na obszarze miasta (wyrażony w kg),
2. Znajdujących się na terenie miasta instalacji wykorzystujących odnawialne źródła
energii (np. elektrownia wiatrowa, kolektory słoneczne, biogazownie),
3. Planów wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
4. Możliwego zakresu współpracy w obszarze zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe pomiędzy naszymi gminami
5. Ewentualnych propozycji do opracowania „Program efektywności energetycznej
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla Miasta Krasnystaw”.
Niniejsze pisma wystosowano do gmin: Miasta Krasnystaw i Siennica Różana. Możliwość
współpracy została oceniona na podstawie przysłanych odpowiedzi od gmin sąsiednich.

9.2 Zakres współpracy między gminami
Na rozesłane pisma odpowiedziała Gmina Siennica Różana. Informacje na temat powierzchni
zasiewów uzyskano z Gminy Siennica Różana. Według danych z pisma powierzchnia
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zasiewu zbóż wynosi 5.500,0 ha, powierzchnia nieużytków pod plantacje upraw
energetycznych- 25 ha a roczny uzysk biomasy z wycinki zieleni 1000 ton.
Na terenie Gminy Siennica Różana brak jest instalacji ze źródeł odnawialnych takich jak
elektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne lub biogazownie. Obecnie Gmina jest na etapie
opracowywania planów pod budowę ww. instalacji ze źródeł odnawialnych. Z chwilą
wybudowania powyższych instalacji Gmina Siennica Różana planuje podjąć współpracę
z Miastem Krasnystaw w zakresie edukacji ekologicznej.
Zakres współpracy może opierać się również na działaniach, polegających na:


prowadzeniu wspólnych kampanii informacyjnych wśród mieszkańców gmin
i pracowników urzędów,



wspólnym opracowaniu dokumentów w zakresie promocji OZE i efektywności
energetycznej,



wypracowaniu

dobrych

praktyk

umożliwiających

wsparcie

dla

inwestorów

szczególnie w zakresie OZE,


wspólnej organizacji przetargów na działania w zakresie OZE,



wspólnymi zakupie energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej
i oświetlenia ulicznego.

W zakresie sieci elektroenergetycznych współpraca pomiędzy gminami może polegać na
wspólnym planowaniu przestrzennym (Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego)
możliwości przebiegu tras zasilających.
Gminy ościenne nie wykazują większego zainteresowania wykorzystaniem istniejących
zasobów biomasy na terenie innych gmin, jednak mając na uwadze obecne kierunki krajowej
i europejskiej polityki energetycznej, można śmiało założyć, iż ta sytuacja ulegnie zmianie.
Propozycje związane z wykorzystaniem energetycznym biomasy powinny być wynikiem
wymiany

informacji

pomiędzy

zainteresowanymi

jednostkami,

która

posłuży

skoordynowaniu działań w zakresie zoptymalizowania obszarów, z których biomasa będzie
pozyskiwana dla konkretnego źródła.
Kopie otrzymanych pism od gmin ościennych stanowią załącznik nr 3 do niniejszego
pracowania.
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10 WNIOSKI
Z
AKTUALIZACJI
ZAŁOŻEŃ
DO
PLANU
ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
I PALIWA GAZOWE MIASTA KRASNYSTAW
10.1 Cele opracowania
Planowanie gospodarki energetycznej przez samorząd Miejski nie powinny być traktowane
jedynie jako obowiązek narzucany ustawą Prawo Energetyczne. Opracowanie dokumentu
pozwala na kreowanie własnej polityki energetycznej regionu przez lokalne władze, co jest
istotnym czynnikiem bezpieczeństwa energetycznego.
Jako główne cele „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe” można wymienić:


ocenę bezpieczeństwa energetycznego ,



wspieranie konkurencji na rynku energii,



minimalizację kosztów wytwarzana i przesyłu ciepła,



ocenę działań przedsiębiorstw w zakresie realizacji planów,



wskazanie kierunków w zakresie poprawy efektywności energetycznej,



maksymalizacja wykorzystania istniejącego lokalnie potencjału energii ze źródeł
odnawialnych,



ograniczenie

emisji

CO2

zachowaniu

wysokiego

poziomu

bezpieczeństwa

energetycznego,


zgodność rozwoju energetycznego Miasta Krasnystaw z „Polityką energetyczną Polski
do 2030 r.”

10.2 Ocena bezpieczeństwa energetycznego
Ocena stanu bezpieczeństwa energetycznego Miasta Krasnystaw polegała na analizie stanu
systemu ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowego.
Analiza systemu ciepłowniczego obejmowała ocenę stanu technicznego źródeł ciepła,
zainstalowanych w Krasnostawskiej Ciepłowni wraz z infrastrukturą ciepłowniczą. Ogólny
stan techniczny źródeł ciepła, zainstalowanych w ciepłowni jest dobry. W skład źródła ciepła
zainstalowanego na terenie ciepłowni wchodzą 4 kotły o łącznej mocy 27,63 MW.
Można wnioskować, iż bezpieczeństwo produkcji ciepła jest zapewnione. Na zapewnienie
bezpieczeństwa energetycznego ma wpływ nie tylko stan techniczny infrastruktury
ciepłowniczej,

Obecnie

zainstalowane

jednostki

kotłowe

zapewniają

pokrycie

zapotrzebowania na zamówioną moc cieplną ale bez rezerwy mocy.
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Ocena systemu gazowniczego obejmowała analizę sieci wysokiego ciśnienia, stacji
redukcyjno- pomiarowych I st., sieci średniego ciśnienia stacje redukcyjno- pomiarowe II st.
oraz sieci niskiego ciśnienia.
Miasto Krasnystaw jest zasilane z 1 stacji redukcyjno- pomiarowych I st., zlokalizowanych na
terenie Miasta Krasnystaw poprzez sieć gazową średniego ciśnienia.
System sieci gazowej wraz ze stacjami redukcyjno- pomiarowymi I i II są w dobrym stanie
technicznym. Od przedsiębiorstw energetycznych nie otrzymano informacji na temat rezerw
przesyłowych. Polska Spółka Gazowa oddział w Tarnowie deklaruje przyłączanie nowych
odbiorców do sieci gazowej na podstawie zawieranych umów przyłączeniowych.
Ponadto w opracowaniu omówiono system elektroenergetyczny w tym: stacje GPZ, linie
wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz stacje transformatorowe.
Przez teren nie przebiega elektroenergetyczna sieć przesyłowa 220 i 400 kV
Zasilanie odbiorców na terenie Miasta Krasnystaw odbywa się na wysokim, średnim napięciu
liniami napowietrznymi i kablowymi oraz sieciami niskiego napięcia, zasilanych ze stacji
elektroenergetycznych WN/SN.
Stan techniczny linii SN, nN oraz stacji transformatorowych SN/nN zlokalizowanych na
terenie Miasta Krasnystaw ocenia się jako dobry.
Przez teren Miasta Krasnystaw przechodzą również napowietrzne linie elektroenergetyczne
110 kV, będące własnością PGE Dystrybucja S. A. oddział w Warszawie o łącznej długości
11,01 km:
 Linie napowietrzne wysokiego napięcia 1 tor- 5,45 km,
 Linie napowietrzne wysokiego napięcia 2-tor- 5,56 km.

10.3 Wsparcie konkurencji na rynku energii
Konkurencja na rynku paliw i energii przyczynia się do zmniejszania kosztów wytwarzania
a tym samy ograniczenia wzrostu cen paliw i energii.
Głównymi celami rozwoju konkurencji na rynku energii wg dokumentu „Polityka
Energetyczna Polski do 2030 r.” jest:


Zwiększenie dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej
i paliw płynnych oraz dostawców, dróg przesyłu oraz metod transportu, w tym również
poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii



Zniesienie barier przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej i gazu,
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Rozwój mechanizmów konkurencji jako głównego środka do racjonalizacji cen
energii,



Regulacja rynków paliw i energii w obszarach noszących cechy monopolu
naturalnego w sposób zapewniający równoważenie interesów wszystkich uczestników
tych rynków,



Ograniczanie regulacji tam, gdzie funkcjonuje i rozwija się rynek konkurencyjny,



Udział w budowie regionalnego rynku energii elektrycznej, w szczególności
umożliwienie wymiany międzynarodowej,



Wdrożenie efektywnego mechanizmu bilansowania energii elektrycznej



wspierającego bezpieczeństwo dostaw energii, handel na rynkach terminowych
i rynkach dnia bieżącego, oraz identyfikację i alokację indywidualnych kosztów
dostaw energii,



Stworzenie płynnego rynku spot i rynku kontraktów terminowych energii elektrycznej,



Wprowadzenie rynkowych metod kształtowania cen ciepła.

W związku z powyższym sugeruje się podjęcie działań mających na celu dociążenie sieci.
Realizacja powyższego przedsięwzięcia jest możliwa poprzez przyłączenie do zasilania
wskazanych w opracowaniu terenów rozwojowych oraz istniejących i planowanych obszarów
zabudowy.

10.4 Minimalizacja kosztów wytwarzana i przesyłu ciepła
Opracowany dokument aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe” wpływa pośrednio na minimalizację kosztów usług
energetycznych. Elementy mające wpływ na wymienione koszty to m.in.:


opracowany bilans potrzeb energetycznych Miasta Krasnystaw z uwzględnieniem
potrzeb lat 2014-2030,



propozycje inwestycji w odnawialne źródła energii,



wskazanie możliwości wykorzystania istniejących rezerw w poszczególnych
systemach,



wskazanie działań , mających na celu negocjacje cen na rynku usług energetycznych.
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10.5 Ocena działań przedsiębiorstw w zakresie realizacji planów
Na etapie bilansu potrzeb energetycznych przeanalizowano obszar pod kątem terenów
rozwojowych oraz przyszłych potrzeb energetycznych. Z otrzymanych zależności i na
podstawie udostępnionych planów przedsiębiorstw na najbliższe lata można wnioskować, iż:


w zakresie sytemu ciepłowniczego- Spółdzielnia nie planuje przedsięwzięć
modernizacyjnych zarówno w Ciepłowni jak i na sieciach cieplnych z powodu braku
wystarczających środków finansowych. W chwili obecnej jest opracowywana
dokumentacja przebudowy sieci w ulicy Sobieskiego.



w zakresie systemu gazowniczego- GAZ- SYSTEM S.A. zgodnie z Projektem „Planu
Rozwoju na lata 2014-2023” na przedmiotowym terenie nie planuje się nowych
inwestycji. Obszar Miasta Krasnystaw jest terenem zgazyfikowanym, w związku
z czym Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. nie posiada planu rozwoju sieci.
Przyłączenia nowych klientów do sieci gazowej realizowane są indywidualnie na
podstawie zawieranych umów przyłączeniowych. Inwestycje są realizowane
wyłączenie ze środków własnych.



w

zakresie

systemu

elektroenergetycznego-

PGE

S.A.

planuje

działania

modernizacyjne w zakresie strefy dystrybucji energii elektrycznej a tym samym
poprawy bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i niezawodności sytemu
elektroenergetycznego.

Wieloletni

plan

rozwoju

spółki

zakłada

realizację

przedsięwzięć inwestycyjnych ukierunkowanych na rozwój innowacyjności i poprawę
efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także poprawę jakości usług
świadczonych na rzecz klientów.
W zakresie terenów rozwojowych wskazano obszary, które w najbliższej przyszłości są lub
powinny zostać przyłączone do systemów sieci. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę rozwój
budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego, usług i przemysłu zgodnie z studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego . Rozwój sieci ciepłowniczej,
gazowniczej oraz elektroenergetycznej jest ukierunkowany na przyłączenie do powyższych
sieci potencjalnych odbiorców z terenów rozwojowych.

10.6 Wskazanie kierunków w zakresie poprawy efektywności energetycznej
W

ramach

opracowywania

dokumentu

omówiono

środki

poprawy

efektywności

energetycznej, które zostały zrealizowane przez miasto. Są to:


Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
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Modernizacja oświetlenia ulicznego,



Inwestycje w odnawialne źródła energii

W najbliższej perspektywie miasto powinno kontynuować obecną politykę energetyczną.
W ramach omawiania kierunków rozwoju w zakresie poprawy efektywności energetycznej
zaproponowano działania, które powinny być wdrażane w lokalnej polityce :


Termomodernizacja budynków wraz z modernizacją oświetlenia,



Inwestycje w odnawialne źródła energii,



Modernizacja oświetlenia ulicznego,



Modernizacja systemów wentylacji,



Wykorzystanie wolnego rynku energii poprzez wspólny przetarg na zakup energii
elektrycznej,



Wprowadzenie monitoringu wdrożonych działań w zakresie poprawy efektywności
energetycznej.

10.7 Maksymalizacja wykorzystania istniejącego lokalnie potencjału energii ze
źródeł odnawialnych
Zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa władze , w jak najszerszym zakresie,
powinny uwzględnić źródła odnawialne, w tym ich walory ekologiczne gospodarcze dla
swojego terenu. Podążając za założeniami polityki energetycznej państwa, w opracowaniu
poruszono temat maksymalnego wykorzystania istniejącego na terenie potencjału energii z
OZE.
W rozdziale poświęconym odnawianym źródłom energii szczegółowo omówiono potencjał
OZE Miasta Krasnystaw i możliwości jego wykorzystania.
Analizie poddano wszystkie dostępne źródła energii odnawialnej takie jak: promieniowanie
słoneczne, energia wiatru, wody i gruntu. W rozdziale poruszono również temat
niskoenergetycznych systemów ogrzewania z zastosowaniem niektórych z powyższych
źródeł jako dolne źródło ciepła.

10.8 Ograniczenie emisji CO2 przy
bezpieczeństwa energetycznego.

zachowaniu

wysokiego

poziomu

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery na terenie Miasta Krasnystaw jest spowodowana przez
lokalne kotłownie oraz indywidualne paleniska. Większość źródle ciepła jest opalana
węglem kamiennym, gazem ziemnym i olejem opałowym.
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W przypadku Ciepłowni podstawowym paliwem jest miał.
Z analizy bilansu potrzeb cieplnych wynika, iż 50% zapotrzebowania na ciepło jest
pokrywane przez węgiel kamienny, 30% przez gaz ziemny, 8% stanowi biomasa, 2% olej
opałowy a pozostałe 10% inne paliwa.
Prowadzona polityka powinna być ukierunkowana na ochronę środowiska a tym samym
inwestycje

w

ekologiczne

ukierunkowane

na

systemy

budownictwo

ogrzewania.

Nowe

energooszczędne.

W

inwestycje

powinny

warunkach

polskich

być
za

energooszczędny uważany jest obiekt, dla którego wartość wskaźnika sezonowego
zapotrzebowania na energię na cele ogrzewania i wentylacji jest mniejsza niż 70 kWh/m 2·rok.
Dla porównania jeszcze w roku 2008 za obiekt energooszczędny uważany był taki, którego
wartość wskaźnika sezonowego zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie była od 90-120
kWh/m2 powierzchni użytkowej na rok. Budynki energooszczędne najczęściej klasyfikuje się
podając wartości progowe zużycia energii na metr kwadratowy powierzchni użytkowej np.
w litrach oleju opałowego na metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej.
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na energię jest jednym, z kroków wyznaczania
świadectwa charakterystyki energetycznej, które zgodnie z prawem polskim powinny
posiadać budynki:


każdy oddawany do użytkowania oraz podlegający zbyciu lub wynajmowi.

użyteczności o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2(tj. dworce, szkoły, lotniska, muzea,
hipermarkety),


poddane modernizacji, wskutek której zmieniła się charakterystyka cieplna budynku,



mieszkania,



lokale w budynku stanowiący samodzielną całość techniczno-użytkową.

10.9 Zgodność rozwoju energetycznego
energetyczną Polski do 2030 r.”

Miasta Krasnystaw

z „Polityką

„Polityka Energetyczna Polski do 2030 r.„ została przyjęta przez Radę Ministrów 10 listopada
2009 r. Dokument został opracowany zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne i stanowi
strategię państwa, zawierającą najważniejsze wyzwania energetyki w perspektywie krótko
i długoterminowej.
Zgodnie z dokumentem podstawowymi kierunkami rozwoju polskiej energetyki jest:


poprawa efektywności energetycznej,



bezpieczeństwo dostaw paliw i energii,
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dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej,



wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii,



wzrost konkurencji na rynku paliw i energii,



zmniejszenie negatywnego wpływu energetyki na środowisko.

Niniejszy „Projekt założeń do planu zaopatrzenia (…)”jest zgodny z podstawowymi
założeniami „Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.”

10.10 Podstawowe zadania w zakresie zaopatrzenia Miasta Krasnystaw w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe.
Zrównoważony rozwój wiąże się z zaspokajaniem potrzeb społecznych obecnych pokoleń bez
umniejszania możliwości zaspokojenia tych potrzeb przez przyszłe pokolenia. Jest to
bezpośrednio związane z rozwojem systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe.
Osiągnięcie oczekiwanych rezultatów pociąga za sobą zadania, konieczne do zrealizowania
przez przedsiębiorstwa energetyczne związane z obrotem oraz dystrybucją ciepła, energii
elektrycznej i paliw gazowych ale również przez władze samorządowe.
Sieć ciepłownicza
W zakresie systemu ciepłowniczego przedsiębiorstwo energetyki cieplnej powinno działać
w kierunku:


Modernizacji/ wymiany istniejących źródeł ciepła w Ciepłowni w Krasnymstawie,



Modernizacji istniejącego systemu ciepłowniczego,



Przebudowy węzłów grupowych na indywidualne,



Rozszerzania zasięgu sieci ciepłowniczej,

W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju w działaniach powinny uczestniczyć władze
Miasta Krasnystaw poprzez:


Określenie obszarów, na których przewiduje uzupełnienie infrastruktury,



Przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów, będących własnością miasta.

Sieć gazowa
W zakresie systemu gazowego przedsiębiorstwo powinno działać w kierunku:


Modernizacji istniejącego systemu gazowego wraz z istniejącą infrastrukturą gazową,



Rozszerzenia zasięgu sieci gazowej z uwzględnieniem terenów niezgazyfikowanych,



Podłączenie istniejących odbiorców gazu,
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Kierunki działania Miasta Krasnystaw:


Określenie obszarów, na których przewiduje uzupełnienie infrastruktury,

Sieć elektroenergetyczna
W zakresie sieci elektroenergetycznej rozwój infrastruktury powinien uwzględniać:


Modernizacji

istniejącej

sieci

elektroenergetycznej

wraz

z

infrastrukturą

elektroenergetyczną,


Rozszerzenia zasięgu sieci elektroenergetycznej,



Podłączenie nowych odbiorców,



Bieżącą inwentaryzację oświetlenia ulicznego ze wskazaniem infrastruktury
wymagającej modernizacji,



Modernizację oświetlenia ulicznego,

Kierunki działania Miasta Krasnystaw:


Określenie obszarów, na których przewiduje uzupełnienie infrastruktury,

Do pozostałych zadań Miasta Krasnystaw należy zaliczyć:


Dalsze działania termomodernizacyjne obiektów miejskich,



Wprowadzenia monitoringu zużycia mediów w obiektach użyteczności publicznej,



Wykorzystania otwartego rynku energii elektrycznej,



Negocjacje cen na rynku ciepła,



Modernizację oświetlenia ulicznego,



Inwestycje w odnawialne źródła energii.

Ponadto zaleca się opracowanie i wdrożenie modelu zarządzania energią w Mieście
Krasnystaw i obiektach, stanowiących własność, który opierałby się na systemie
monitorowania mediów, poprzez gromadzenie informacji o ich zużyciu oraz kosztach
przeznaczonych na ten cel.

10.11 Skutki braku realizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe Miasta Krasnystaw”
Niniejsza aktualizacja „Założeń do planu (…)” wskazuje kierunki rozwoju infrastruktury
technicznej na terenie oraz uwzględnia niezbędne działania władz samorządowych, konieczne
do prowadzenia spójnej, lokalnej polityki energetycznej.
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Opracowanie uwzględnia również prognozy zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe Miasta Krasnystaw do 2030 r. Dodatkowo analizie zostały poddane ceny
i stawki opłat w poszczególnych grupach taryfowych nośników energii.
W zakresie systemu ciepłowniczego brak realizacji wymienionych w opracowaniu zaleceń
może skutkować:


zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw ciepła,



wzrostem awaryjności sieci na skutek braku modernizacji przestarzałej infrastruktury,



wzrostem strat ciepła na przesyle,



spadkiem sprawności wytwarzania i przesyłu ciepła,



brakiem ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z palenisk typu piece
kaflowe,



wzrost cen poszczególnych nośników np. gazu w przypadku braku rozszerzenia
zasięgu sieci ciepłowniczej i możliwości wyboru przez konsumenta sposobu
ogrzewania,



brakiem konkurencji na rynku paliw energetycznych (zagrożenie monopolem),



brakiem

przyrostu

liczby

odbiorców,

co

wpłynie

na

obniżenie

zysków

przedsiębiorstwa i w konsekwencji wzrost cen ciepła.
W zakresie systemu gazowniczego brak realizacji wymienionych w opracowaniu zaleceń
może skutkować:


zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw gazu,



wzrostem awaryjności sieci gazowej na skutek braku modernizacji przestarzałej
infrastruktury,



wzrost cen poszczególnych nośników np. ciepła w przypadku braku gazyfikacji
niektórych terenów a tym samym braku możliwości wyboru przez konsumenta
nośnika/ paliwa,



brakiem konkurencji na rynku paliw energetycznych (zagrożenie monopolem).

W zakresie systemu elektroenergetycznego brak realizacji wymienionych w opracowaniu
zaleceń może skutkować:


zwiększeniem awaryjności sieci elektroenergetycznej,



obniżeniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,



brakiem

przyrostu

liczby

odbiorców,

co

wpłynie

na

obniżenie

zysków

przedsiębiorstwa i w konsekwencji wzrost cen energii elektrycznej.
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W tworzeniu lokalnej polityki energetycznej bierze czynny udział miasto, jako jednostka
samorządu terytorialnego. Brak realizacji proponowanych działań może skutkować:


nie wypełnieniem lub obniżeniem tempa realizacji założeń pakietu energetycznoklimatycznego poprzez:
 brak ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 brak poprawy efektywności energetycznej,
 brak wzrostu udziału w rynku energii, uzyskiwanej z odnawialnych źródeł,
 ponoszenie kar z tytułu nie wypełnienia zobowiązań pakietu,



pogorszenie warunków bezpieczeństwa w mieście na skutek niemodernizowania
przestarzałej infrastruktury oświetlenia ulicznego,



brakiem kontroli zużycia mediów w budynkach użyteczności publicznej, a tym samym
brakiem możliwości planowania wydatków przeznaczonych na ten cel,



brakiem obniżenia kosztów ponoszonych z tytułu zużycia energii elektrycznej na
skutek nie wykorzystania otwartego rynku energii,



większym niż prognozowanym wzrostem cen ciepła, wynikającym z braku negocjacji
cen z przedsiębiorstwem.

11 ZAŁĄCZNIKI
1) Mapa sieci ciepłowniczej, gazowniczej i elektroenergetycznej.
2) Symulacje solarne dla Miasta Krasnystaw
3) Odpowiedzi z gmin ościennych
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