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WYKAZ SKRÓTÓW 

• °C – stopień Celsjusza 

• ARE – Agencja Rynku Energii 

• art. – artykuł 

• As – arsen 

• B(a)P – benzo(a)piren 

• BAU - Business as usual 

• C6H6 – benzen 

• Cd – kadm 

• CO – tlenek węgla 

• CO2 – dwutlenek węgla 

• Dz. U. – dziennik ustaw 

• EMAS - Eco-Management and Audit Scheme, System Ekozarządzania i Audytu 

• GJ – gigadżul 

• GPRS - General Packet Radio Service, technika związana z pakietowym przesyłaniem 

danych w sieciach GSM 

• GPZ – główny punkt zasilający 

• GUS – Główny Urząd Statystyczny 

• GW – gigawat 

• h – godzina 

• ha – hektar 

• im. – imienia 

• itp. – i tym podobne 

• kg – kilogram 

• km – kilometr 

• km2 – kilometr kwadratowy 

• KPEiK - Krajowy plan na rzecz energii i klimatu 

• kV – kilowat 

• kWh – kilowatogodzina 

• kWp – kilowatopik 

• LTE - Long Term Evolution, standard bezprzewodowego przesyłu danych 

• m – metr 

• m.in. – między innymi 

• m/s – metry na sekundę 

• m2 – metr kwadratowy 

• m3 – metr sześcienny 

• min – minuta 

• MJ – megadżul 

• mln – milion 

• mm – milimetr 

• MW – megawat 

• MWh – megawatogodzina 

• n.p.m. – nad poziomem morza 

• Ni – nikiel 

• NN – najwyższe napięcie 

• nN – niskie napięcie 

• NO2 – dwutlenek azotu 

• NOX – tlenki azotu 

• np. – na przykład 

• nr – numer 

• O3 – ozon 

• ok. – około 
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• OOŚ – ocena oddziaływana na środowisko 

• os. – osoba 

• OZE – odnawialne źródła energii 

• Pb – ołów 

• PEP2040 – Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku 

• pkt. – punkt 

• PM10 – pył zawieszony o średnicy nie większej niż 10 μm 

• PM2,5 – pył zawieszony o średnicy nie większej niż 2,5 μm 

• POŚ – Program Ochrony Środowiska 

• poz. – pozycja 

• r. – rok 

• ryc. – rycina 

• S.A. – spółka akcyjna 

• sN – średnie napięcie 

• SO2 – dwutlenek siarki 

• sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

• szt. – sztuka 

• t – tona 

• t.j. – tekst jednolity 

• tab. – tabela 

• tj. – to jest 

• TWh – terawatogodzina 

• tys. – tysiąc 

• tys. – tysiąc 

• tzn. – to znaczy 

• tzw. – tak zwany 

• UE – Unia Europejska 

• ul. – ulica  

• ust. – ustęp 

• UV – promieniowanie ultrafioletowe 

• w. – wiek 

• WE – wskaźnik emisji 

• WHO – World Health Organization, Światowa Organizacja Zdrowia 

• WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

• WN – wysokie napięcie 

• WO – wartość opałowa 

• ZS – Zespół Szkół 

 

 

  



7 
 

1. WPROWADZENIE 

1.1 Przedmiot i cel opracowania dokumentu 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żarów na lata 2022 – 2036, zwany w dalszych częściach 

dokumentu „Projektem założeń”. Dokument stanowi analizę obecnej sytuacji Gminy w zakresie 

zaopatrzenia w nośniki energii, a także prognozowane zmiany zapotrzebowania z uwzględnieniem 

różnego tempa wzrostu społeczno-gospodarczego. Głównym celem opracowania jest stworzenie 

założeń do prowadzenia efektywnej polityki energetycznej oraz możliwych sposobów jej realizacji. 

Niniejszy dokument jest swego rodzaju narzędziem pracy ułatwiającym planowanie zrównoważonego 

rozwoju energetycznego.  

Opracowanie składa się z 10 rozdziałów, w których zostały omówienia takie zagadnienia jak: 

• odniesienie do najważniejszych dokumentów strategicznych z dziedziny energetyki, w tym 

dokumentów na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, 

• ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej, 

• charakterystyka systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 

• przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie nośników energii, 

• możliwości wykorzystania lokalnych nadwyżek cieplnych i odnawialnych źródeł energii, 

• możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej, 

• prognoza zapotrzebowania na ciepło sieciowe, energię elektryczną i paliwa gazowe, 

• możliwości nawiązania współpracy z okolicznymi gminami w zakresie gospodarki 

energetycznej. 

1.2 Podstawa prawna opracowania 

Podstawą prawną opracowania Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Gminy Żarów na lata 2022 – 2036 jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505). Zgodnie z art. 19 ust. 1, wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe, zwany dalej „projektem założeń”. Dokument ten podlega zaopiniowaniu przez 

samorząd województwa, a następnie, po wyłożeniu do publicznego wglądu, jest uchwalany przez radę 

gminy. Projekt założeń sporządzany jest dla obszaru gminy na okres co najmniej 15 lat i podlega 

aktualizacji co najmniej raz na 3 lata. W ramach prowadzenia prac nad dokumentem ustawa 

zobowiązuje przedsiębiorstwa energetyczne do współpracy z gminą. 

1.3 Metodologia opracowywania dokumentu 

Podczas opracowywania niniejszego dokumentu, Gmina Żarów współpracowała z konsultantami  

i ekspertami zewnętrznymi z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju z Poznania. 

Charakterystyka Gminy została opracowana na podstawie analizy danych źródłowych pozyskanych 

m.in. z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Generalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska i danych Urzędu Miejskiego w Żarowie. 

Charakterystyka systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe została 

opracowana w oparciu o dane uzyskane od przedsiębiorstw energetycznych zaopatrujących Gminę 

Żarów, tj. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu (w zakresie energii elektrycznej) i Polskiej 

Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu (w zakresie gazu 

sieciowego).  

Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żarów została 

opracowana w oparciu o przewidywane zużycie nośników energii zgodnie z Polityką Energetyczną 

Polski do 2040 roku oraz dane szacunkowe Agencji Rynku Energii S.A. 
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2. ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW Z ZAKRESU POLITYKI 

ENERGETYCZNEJ 

2.1 Dokumenty na szczeblu międzynarodowym 

2.1.1 Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 

Jednym z pierwszych dokumentów określającym ramy międzynarodowej współpracy dotyczącej 

przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu jest Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych. Konwencję 

podpisano podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. Dokument ten powstał w odpowiedzi  

na postępujące zjawisko efektu cieplarnianego wskutek działalności człowieka. Konwencja weszła  

w życie 21 marca 1994 roku i objęła 197 Państw. Dokument wskazuje na m.in. potrzebę ustanowienia 

efektywnego ustawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska oraz podjęcia pilnych działań  

w kierunku strategii reagowania na poziomie globalnym, narodowym, a także regionalnym przy 

uwzględnieniu wszystkich gazów cieplarnianych. Początkowo Konwencja nie zawierała wiążących 

nakazów dot. ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zostały one ujmowane w późniejszych 

protokołach. Pierwszym takim narzędziem był Protokół z Kioto.  

2.1.2 Agenda 21 

Jest to drugi najważniejszy dokument przyjęty na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku. 

Agenda 21 jest końcowym dokumentem konferencji w Rio de Janeiro, który określa zalecenia 

i wytyczne dotyczące ochrony i kształtowania życia człowieka w celu osiągnięcia trwałego 

i zrównoważonego rozwoju. To pierwszy dokument ogólnoświatowy, który zwrócił uwagę na 

systemowe podejście do problemów lokalnych w powiązaniu z sytuacją globalną. Głównym celem 

dokumentu jest przeciwdziałanie kryzysowi ekologicznemu, który narodził się wraz z postępem 

globalizacji. Agenda 21 została podzielona na 4 części, które obejmują: zagadnienia społeczne 

i ekonomiczne, zasady ochrony i gospodarowania zasobami naturalnymi, zagadnienia dotyczące 

wzmacniania roli różnych grup społecznych w procesie wdrażania Agendy 21, w tym kobiet, 

młodzieży, związków zawodowych, ludności wiejskiej, władz lokalnych, przemysłu, nauki oraz 

zagadnienia możliwości realizacji zrównoważonego rozwoju. Należy zaznaczyć, że tekst Agendy 21 

ma formę ogólnych deklaracji i nie nakłada żadnych sankcji na państwa, które nie wypełniają 

postanowień dokumentu.  

2.1.3 Dyrektywy unijne 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz 

uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE – podstawowy dokument określający politykę UE w 

zakresie efektywności energetycznej, ustanawiający zestaw środków mających na celu poprawę 

efektywności energetycznej o 20% do 2020 r. W grudniu 2018 r. w zmienionej dyrektywie zwiększono 

ogólny cel na 2030 r. do co najmniej 32,5%.  

Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 

jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy (tzw. Dyrektywa CAFE – Clean Air for 

Europe) - podstawowy akt prawny, który w bezpośredni sposób wpływa na sposób realizacji ochrony 

powietrza w krajach UE i określa działania państw członkowskich UE w zakresie ochrony powietrza 

tak, aby zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowiska. 

Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 

(dyrektywa OOŚ) – jej celem jest zapewnienie władzom odpowiednich informacji, które umożliwiają 

podjęcie decyzji dotyczącej potencjalnego wpływu danego przedsięwzięcia na środowisko naturalne. 

Dyrektywa ma zadanie zapewnić wysoki poziom ochrony środowiska oraz zagwarantować 

uwzględnianie aspektów środowiskowych w planowaniu przedsięwzięć. Stosuje się ją do wszelkich 

przedsięwzięć publicznych i prywatnych.  
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. 

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dyrektywa SOOŚ) – 

celem dokumentu jest uwzględnianie aspektów środowiskowych w przygotowaniu i przyjmowaniu 

planów i programów rozwojowych, poprzez dokonywanie oceny wpływu na środowisko dokumentów, 

które mogą znacząco ingerować w środowisko naturalne, m.in. programów dla przemysłu, energetyki, 

transportu, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej czy zagospodarowania przestrzennego. Ocena 

ta jest formą sprawozdania o środowisku uwzględniającego konsultacje przy podejmowaniu decyzji.  

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. 

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dyrektywa RED II – 

Renewable Energy Directive II) – dyrektywa ustanawiająca wspólne ramy dla promowania energii ze 

źródeł odnawialnych i określająca wiążący unijny cel ogólny odnoszący się do całkowitego udziału 

energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, który ma wynosić 32% w 2030 

roku. Dokument określa także zasady udzielania wsparcia finansowego na rzecz produkcji energii 

elektrycznej z OZE, wykorzystania energii z OZE w sektorze ciepłownictwa i transportu oraz zasady 

współpracy między państwami i procedury administracyjne. 

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 

emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) – 

dokument określający zasady zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom powstającym 

w wyniku działalności przemysłowej i zasady kontroli tych zanieczyszczeń, w tym zasady 

zapobiegania lub redukcji emisji do powietrza, wody i ziemi oraz zapobiegania wytwarzaniu odpadów. 

Egzekwowanie powyższych zasad odbywa się w myśl reguły „zanieczyszczający płaci”, wedle której 

przedsiębiorstwa ponoszą wszelkie koszty związane z pokryciem szkód wyrządzonych środowisku 

naturalnemu będących skutkiem prowadzenia swojej działalności. Dyrektywa ma na celu zapewnić 

rozsądną gospodarkę zasobami naturalnymi i ograniczyć negatywny wpływ przemysłu na środowisko.  

2.2 Dokumenty na szczeblu krajowym 

2.2.1 Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. 

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040) stanowi podstawowy dokument na szczeblu 

krajowym w zakresie transformacji energetycznej. Została wprowadzona w lutym 2021 roku. 

Dokument ten zastąpił Politykę Energetyczną Polski 2030 oraz Strategię bezpieczeństwo 

energetyczne 2020. PEP2040 stanowi krajowy wkład w realizację polityki klimatyczno-energetycznej 

Unii Europejskiej. Nowa polityka energetyczna uwzględnia wyzwania związane z dostosowaniem 

krajowej gospodarki do regulacji UE związanych z celami energetyczno-klimatycznymi do 2030 r., 

Europejskim Zielonym Ładem, a także planem odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19. 

PEP2040 jest długoterminową strategią w zakresie rozwoju sektora energetycznego i budowania 

gospodarki niskoemisyjnej. Nowa polityka energetyczna zakłada, że transformacja energetyczna w 

Polsce będzie sprawiedliwa, partycypacyjna, oparta na innowacyjności i pobudzająca rozwój 

gospodarczy. Transformacja będzie oparta na trzech głównych filarach: 

I FILAR. SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA 

Określa zapewnienie nowych możliwości regionom najbardziej dotkniętym negatywnymi skutkami 

przekształceń w związku z transformacją energetyczną, zapewniając przy tym nowe miejsca pracy 

oraz budując nowe gałęzie przemysłu biorące udział w przekształceniach energetycznych. 

Transformacja energetyczna obejmie również wymiar lokalny – indywidualnych odbiorców energii, 

którzy zostaną zabezpieczeni przed wzrostem cen nośników energii oraz będą zachęcani do 

aktywnego udziału w rynku energetycznym. Dzięki transformacji powstanie nawet 300 tysięcy nowych 

miejsc pracy w takich branżach jak elektromobilność, OZE, cyfryzacja, energetyka jądrowa. 
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II FILAR. ZEROEMISYJNY SYSTEM ENERGETYCZNY 

Cel długoterminowy, będący stanem docelowym po transformacji energetycznej. Redukcja emisji 

sektora energetycznego będzie możliwe dzięki wdrożeniu energetyki jądrowej i wiatrowej na morzu, 

zwiększenie roli energetyki rozproszonej i obywatelskiej, a także dzięki zaangażowaniu energetyki 

przemysłowej przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego poprzez przejściowe zastosowanie 

paliw gazowych. 

III FILAR. DOBRA JAKOŚĆ POWIETRZA 

Dobra jakość powietrza stanowi najbardziej zauważalny skutek wdrożenia gospodarki niskoemisyjnej, 

w ramach której będą przeprowadzane inwestycje w przekształcenia sektora energetycznego, 

elektryfikacja transportu oraz promowanie domów wykorzystujących lokalne źródła energii. 

Zapewnienie czystszego powietrza w Polsce stanowi kluczowy rezultat transformacji energetycznej. 

W ramach trzech filarów opracowano 8 celów szczegółowych polityki energetycznej:  

Cel szczegółowy 1. Optymalne wykorzystanie własnych surowców energetycznych. 

Cel szczegółowy 2. Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej. 

Cel szczegółowy 3. Dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, 

ropy naftowej i paliw ciekłych. 

Cel szczegółowy 4. Rozwój rynków energii. 

Cel szczegółowy 5. Wdrożenie energetyki jądrowej. 

Cel szczegółowy 6. Rozwój odnawialnych źródeł energii. 

Cel szczegółowy 7. Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji. 

Cel szczegółowy 8. Poprawa efektywności energetycznej. 

Nowa polityka energetyczną nakłada na miasta konieczność opracowania lub aktualizacji lokalnych 

dokumentów strategicznych i planistycznych. Najważniejsze z nich to plany gospodarki 

niskoemisyjnej, które w przyszłości umożliwią pozyskanie środków finansowych na realizację 

programów wspomagających transformację energetyczną. Poprawnie przygotowane dokumenty 

strategiczne są najlepszą metodą na przygotowanie się miast do nadchodzących zmian.  

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

Obowiązek opracowania „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK) 

wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. 

w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu. Plan ten został przyjęty 

przez Komitet do Spraw Europejskich na posiedzeniu 18 grudnia 2019 r. Dokument stanowi wytyczne 

w zakresie zintegrowanego podejścia do wdrażania 5 filarów unii energetycznej oraz przedstawia 

krajowe założenia, cele, polityki, działania, narzędzia i środki wykonawcze służące realizacji założeń 

unijnych. KPEiK został skonstruowany w oparciu o zasadę „efektywność energetyczna przede 

wszystkim”.  

Głównymi celami polityki energetyczno-klimatycznej Polski na 2030 r. są: 

1. Ograniczenie emisji CO2 w sektorach non-ETS (sektorów nieobjętych systemem handlu 

uprawnieniami do emisji) o 7% w stosunku do 2005 r. 

2. 21-23% OZE w finalnym zużyciu energii brutto  

3. 14% OZE w transporcie  

4. Roczny wzrost OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. średniorocznie 

5. Wzrost efektywności energetycznej o 23% (w stosunku do prognoz zużycia energii pierwotnej 

z 2007 r.) 
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2.2.3 Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2017 

(Czwarty) 

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie efektywności energetycznej, państwa członkowskie UE są zobowiązane przedkładać 

Komisji Europejskiej krajowe plany działań dotyczące realizacji przedsięwzięć w zakresie poprawy 

efektywności energetycznej. Do tej pory opracowano cztery krajowe plany – w latach 2007, 2012, 

2014 i 2017. Czwarty Krajowy Plan Działań został przyjęty przez Radę Ministrów 23 stycznia 2018 

roku i zawiera zaktualizowany opis środków poprawy efektywności energetycznej z podziałem na 

poszczególne sektory gospodarki, przyjęte w związku z realizacją krajowego celu oszczędnego 

gospodarowania energią na 2016 rok oraz dodatkowe środki służące osiągnięciu ogólnego celu 

w zakresie efektywności energetycznej, tj. 20% oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w UE do 

2020 r. Plan zawiera także obliczenia prezentujące oszczędność energii finalnej w latach 2008-2015 

i planowanej do uzyskania w 2020 r. Czwarty Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności 

energetycznej jest ostatnim sprawozdaniem w tym zakresie, kolejne sprawozdania będą uwzględnione 

w Krajowym Planie w zakresie energii i klimatu.  

2.2.4 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 – Trzecia Fala 

Nowoczesności 

Dokument określa główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju 

oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego 

rozwoju. Strategia Rozwoju Kraju jest najszerszym i najbardziej kompleksowym elementem nowego 

systemu zarządzania rozwojem kraju. Strategia została opracowana w latach 2011-2012 i uwzględnia 

uwarunkowania sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej Polski z tego okresu. Głównym celem 

Strategii jest poprawa jakości życia Polaków. Na podstawie diagnozy z 2009 roku, na podstawie której 

opracowano Strategię, wyznaczono trzy główne obszary strategiczne rozwoju kraju: 

I. konkurencyjność i innowacyjność gospodarki (modernizacja), 

II. równoważenie potencjału rozwojowego regionów Polski (dyfuzja), 

III. efektywność i sprawność państwa (efektywność).  

Dla każdego obszaru strategicznego wyznaczono cele rozwojowe, uzupełnione o kierunki interwencji: 

• w obszarze konkurencyjności i innowacyjności gospodarki: innowacyjność gospodarki 

i kreatywność indywidualna, Polska Cyfrowa, kapitał ludzki, bezpieczeństwo energetyczne 

i środowisko, 

• w obszarze równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski: rozwój regionalny 

i transport, 

• w obszarze efektywności i sprawności państwa: kapitał społeczny i sprawne państwo. 

Strategia wskazuje na ogromne potrzeby Polski w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony 

środowiska. Według zapisów dokumentu, potrzeby energetyczne należy zabezpieczyć zarówno 

w perspektywie krótkookresowej 2020-2022, jak i w długookresowej do 2030 roku. Wskazano na 

działania i kierunki interwencji energetycznych, m.in. gazoport, elektrownie jądrowe, poprawa jakości 

sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, a także modyfikację i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł 

energii w gospodarce krajowej, ograniczenie wykorzystania węgla i troska o stan środowiska. Bardzo 

ważne dla zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego jest umiejętne wykorzystywanie 

zasobów naturalnych (węgla, gazu łupkowego czy miedzi), w oparciu o które Polska ma szansę 

budować przewagę konkurencyjną będąc w posiadaniu największych na świecie złóż tych kopalin. 
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2.2.5 Krajowy Program Ochrony Powietrza do 2020 (z perspektywą do 2030) 

Krajowy Program Ochrony Powietrza przyjęto we wrześniu 2015 roku. Celem głównym opracowania 

jest poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona ich zdrowia i warunków życia przy uwzględnieniu 

zasad ochrony środowiska. Realizacja Programu ma umożliwić osiągnięcie w krótkim czasie 

dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu, 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w perspektywie do 2030 roku – poziomów 

wskazywanych przez Światową Organizację Zdrowia. 

Z dotychczasowych analiz jakości powietrza wynika, że stan powietrza ulega systematycznej 

poprawie, jednakże pomimo znacznych redukcji emisji w sektorze przemysłowym standardy jakości 

powietrza nadal nie są dotrzymywane. Wynika to z faktu, iż za nieodpowiedni stan powietrza 

odpowiada w pierwszej kolejności tzw. niska emisja, pochodząca z sektora bytowo-komunalnego 

i transportu. W szczególności zanieczyszczenie powietrza jest skutkiem stosowania w sektorze 

bytowo-komunalnym paliw niskiej jakości czy nawet odpadów. Niewłaściwe praktyki są efektem niskiej 

świadomości ekologicznej społeczeństwa. W celu eliminacji niekorzystnych praktyk oraz barier 

(prawnych, technicznych, finansowych, społecznych) uniemożliwiających poprawę stanu powietrza 

w Polsce, Krajowy Program Ochrony Powietrza wyznacza trzy ramy czasowe realizacji działań: 

krótkoterminowe do 2018 roku (w tym priorytety do natychmiastowej realizacji), średnioterminowe do 

2020 roku i długoterminowe do 2030 roku. 

Dla osiągnięcia celu głównego i efektywnej realizacji działań Program określa 2 cele szczegółowe: 

• osiągnięcie w możliwie krótkim czasie poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych 

substancji, określonych w dyrektywie 2008/50/WE i 2004/107/WE, oraz utrzymanie ich na tych 

obszarach, na których są dotrzymywane, a w przypadku pyłu PM2,5 także pułapu stężenia 

ekspozycji oraz Krajowego Celu Redukcji Narażenia, 

• osiągnięcie w perspektywie do roku 2030 stężeń niektórych substancji w powietrzu na 

poziomach wskazanych przez WHO oraz nowych wymagań wynikających z regulacji 

prawnych projektowanych przepisami prawa unijnego. 

Redukcje emisji określone w celach szczegółowych będą możliwe poprzez wyznaczone kierunki 

działań:  

• podniesienie rangi zagadnienia jakości powietrza poprzez skonsolidowanie działań na 

szczeblu krajowym oraz powołanie szerokiego Partnerstwa na rzecz poprawy jakości 

powietrza, 

• stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji efektywnych działań mających na celu 

poprawę jakości powietrza, 

• włączenie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez 

zwiększenie świadomości społecznej oraz tworzenie trwałych platform dialogu z organizacjami 

społecznymi, 

• rozwój i rozpowszechnienie technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza, 

• rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji sprzyjających poprawie jakości 

powietrza, 

• upowszechnienie mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie jakości powietrza.  

Dla realizacji polityk omówionych w Programie kluczowe będzie podjęcie spójnych działań 

strategicznych, legislacyjnych, informacyjnych, technicznych, kontrolnych i finansowych na wszystkich 

szczeblach jednostek terytorialnych.  
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2.2.6 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 

do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030)  

W 2013 roku Rada Ministrów przyjęła Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych 

na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, tzw. SPA2020. Jest to pierwszy 

dokument strategiczny, który dotyczy bezpośrednio adaptacji do zachodzących zmian klimatu. Istotą 

dokumentu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki 

i społeczeństwa w warunkach zmieniającego się klimatu. Dokument wskazuje priorytetowe kierunki 

działań adaptacyjnych, które należy podjąć do 2020 roku w najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu 

obszarach: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna, zdrowie, energetyka, 

budownictwo, gospodarka przestrzenna, obszary zurbanizowane, obszary górskie i strefy wybrzeża. 

Działania mają być podejmowane przez podmioty publiczne i prywatne poprzez realizację polityk, 

inwestycje w infrastrukturę, rozwój technologii, przedsięwzięcia techniczne oraz zmiany regulacji 

prawnych m.in. w systemie planowania przestrzennego. SPA2020 to pierwszy krok w kierunku 

zdefiniowania długofalowej wizji adaptacji do zmian klimatycznych.  

2.2.7 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 

868, 1093, 1505) 

Jest podstawowym aktem prawnym regulującym politykę energetyczną w Polsce. Ustawa określa 

zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii oraz reguluje prawa i obowiązki 

przedsiębiorstw energetycznych, a także zasady przyznawania im koncesji. Zakres przedmiotowy 

ustawy obejmuje podsektory: elektroenergetyczny, ciepłowniczy i paliwowy. Celem ustawy jest 

zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw 

i energii, rozwój konkurencji, przeciwdziałanie negatywnym skutkom naturalnych monopoli, tworzenie 

warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, uwzględnianie wymogów ochrony środowiska oraz 

przestrzegania zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych.  

2.2.8 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 

468, 868) 

Dokument określa zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, 

zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii, przeprowadzania audytu 

energetycznego państwa oraz zasady prowadzenia centralnego rejestru oszczędności energii finalnej. 

Ustawa wdraża do polskiego prawodawstwa dyrektywę unijną 2021/27/UE w sprawie efektywności 

energetycznej i kontynuuje wprowadzony w 2013 r. obowiązek w zakresie oszczędności energii. 

Zapisy tej ustawy określają warunki przeprowadzania audytu energetycznego i otrzymywania 

świadectw efektywności energetycznej (tzw. „białych certyfikatów”). Ustawa nakłada także na 

jednostki sektora finansów publicznych obowiązek stosowania minimum jednego środka poprawy 

efektywności energetycznej przy realizacji swoich zadań statutowych. Wobec powyższego obowiązku 

urzędy będą zobowiązane do np. termomodernizacji budynków czy zakupu pojazdów 

energooszczędnych. 

2.2.9 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 610, 1093) 

Ustawa jest najważniejszym dokumentem krajowym w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. 

Dokument reguluje warunki działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł energii oraz biogazu rolniczego i biopłynów, określa mechanizmy i instrumenty wspierające ich 

wytwarzanie oraz zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej 

z odnawialnych źródeł energii. Zapisy ustawy służą wdrażaniu w Polsce dyrektyw europejskich: 

2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz 2012/27/UE 

w sprawie efektywności energetycznej. 
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2.3 Dokumenty na szczeblu regionalnym 

2.3.1 Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego 2030 

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

uwzględniać wytyczne zawarte w strategiach regionalnych. Podstawowym dokumentem określającym 

politykę rozwoju województwa dolnośląskiego jest Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego 

2030. Wizja Strategii określa Dolny Śląsk jako region równomiernego rozwoju, bez gospodarczych 

i społecznych dysproporcji, przyjazny dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, turystów 

i kuracjuszy, nowoczesny i konkurencyjny w skali krajowej i europejskiej. Dokument definiuje 5 celów 

strategicznych województwa dolnośląskiego, jakimi są: 

1. efektywne wykorzystanie gospodarczego potencjału regionu, 

2. poprawa jakości i dostępności usług publicznych, 

3. wzmocnienie regionalnego kapitału ludzkiego i społecznego, 

4. odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i ochrona walorów środowiska naturalnego 

i dziedzictwa kulturowego, 

5. wzmocnienie przestrzennej spójności regionu.  

Dla każdego celu strategicznego wyznaczono odpowiednie cele operacyjne, których realizacji służą 

odpowiednie przedsięwzięcia. Z punktu widzenia niniejszego dokumentu, najistotniejsze cele 

operacyjne zawierają się w ramach 4 celu strategicznego dotyczącego ochrony środowiska. Wybrane 

cele operacyjne wraz z przedsięwzięciami przedstawiono poniżej: 

Tab. 1 Wybrane cele operacyjne Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego 2030 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego 2030. 

2.3.2 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego przyjęto Uchwałą nr XIX/482/20 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. Plan pełni rolę koordynacyjną 

pomiędzy planowaniem na szczeblu krajowym i lokalnym. Dokument jest podstawą m.in. do 

opracowywania lub uzgadniania projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, programów 

rewitalizacji. Plan określa rekomendacje dotyczące zagospodarowania przestrzennego województwa, 

uwzględniające sferę transportu, ochronę środowiska, ochronę dziedzictwa kulturowego. Zapisy planu 

stanowią propozycje rozwiązań przestrzennych dla samorządu województwa oraz dla dokumentów 

planistycznych gmin. 

Cel operacyjny Wybrane przedsięwzięcia strategiczne 

4.1 Poprawa stanu środowiska  
4.1.1 Działania w zakresie zwalczania źródeł niskiej 

emisji, szczególnie w uzdrowiskach 

4.2 Racjonalne wykorzystanie walorów i zasobów 

środowiska 

4.2.6 Prowadzenie działań na rzecz racjonalnego 

wykorzystania i ochrony złóż kopalin. 

4.4 Wspieranie produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych oraz wspieranie bezpieczeństwa 

energetycznego 

4.4.1 Wykorzystanie potencjału energetyki 

konwencjonalnej, wsparcie energetyki sieciowej, 

rozproszonej, kogeneracji i klastrów energii. 

4.4.2 Stymulowanie prac badawczych i wdrożeniowych 

związanych z produkcją energii ze źródeł 

odnawialnych. 

4.4.3 Podejmowanie działań na rzecz oszczędności 

zużycia energii oraz poprawy efektywności jej 

wykorzystania. 
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Jednym z celów polityki przestrzennej województwa jest Zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańcom przez struktury przestrzenne odporne na zmiany klimatu, zagrożenia naturalne 

i pochodzące z działalności człowieka. W ramach tego celu wyznaczono dwa istotne z punktu 

widzenia tego dokumentu kierunki, jakimi są: 

• Kierunek 3.1. Zapewnienie warunków dla rozwoju infrastruktury energetycznej oraz 

racjonalnego rozwoju energetyki odnawialnej opartej na wykorzystaniu naturalnych 

uwarunkowań regionu. 

• Kierunek 3.6. Ograniczanie negatywnych skutków działalności człowieka zagrażających 

zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców (zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie 

i nadmierne wykorzystanie zasobów wody, hałas).  

 

Plan kieruje szereg postulatów do gmin w ramach realizacji powyższych kierunków. Wśród nich 

znajdują się między innymi takie zalecenia, jak: 

• uwzględnianie w lokalnych dokumentach planistycznych wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii oraz gazu ziemnego jako podstawowego paliwa zasilającego urządzenia 

wytwarzające energię cieplną,  

• dążenie do wyposażenia wszystkich terenów zabudowanych w sieć gazową,  

• dążenie do transformacji systemów zaopatrzenia w ciepło poprzez m.in. sukcesywne 

podłączanie zabudowy mieszkaniowej wyposażonej w indywidualne źródła ciepła do 

grupowych systemów grzewczych, 

• ograniczenie planowania terenów nowej zabudowy mieszkaniowej na obszarach, które nie 

posiadają możliwości zaopatrzenia w ciepło sieciowe lub nie przewiduje się rozwoju 

systemów ciepłowniczych lub nie posiadają dostępu do sieci gazowej. 

2.3.3 Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 

2014-2017 z perspektywą do 2021 roku 

Program ochrony środowiska dla Dolnego Śląska został przyjęty uchwałą Nr LV/2121/14 z dnia 30 

października 2014 r. POŚ służy realizacji polityki ochrony środowiska na szczeblu wojewódzkim 

i stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem. Zakres dokumentu obejmuje 

przegląd informacji o stanie środowiska w regionie, określa tendencje zmian i zagrożenia oraz 

wyznacza cele i kierunki działań w zakresie ochrony środowiska. Nadrzędnym celem dokumentu jest 

"Nowoczesna gospodarka (efektywne wykorzystanie zasobów), harmonijny, zintegrowany rozwój 

przestrzenny oraz społeczno-gospodarczy w atrakcyjnym środowisku naturalnym." W dokumencie 

wyznaczono 6 obszarów strategicznych: 

1. Zadania o charakterze systemowym 

2. Poprawa jakości środowiska 

3. Racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych 

4. Ochrona przyrody i krajobrazu 

5. Kształtowanie postaw ekologicznych 

6. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego 

Dla każdego z wymienionych obszarów zdefiniowano priorytety ekologiczne do roku 2021. Wśród 

najważniejszych priorytetów w zakresie energetyki znajdują się następujące cele długoterminowe: 

• Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko mieszkalnictwa i przemysłu,  

• Trwała poprawa jakości powietrza atmosferycznego, 

• Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do 

poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych, 

• Zrównoważony rozwój sektora energetycznego zmierzający do poprawy efektywności 

energetycznej we wszystkich sektorach gospodarki w województwie dolnośląskim 

(bezpieczeństwo energetyczne). 
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Obecnie trwają prace nad aktualizacją Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska. Nowy 

dokument będzie obejmował lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029.  

2.3.4 Program ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego 

Program ochrony powietrza (POP) dla województwa dolnośląskiego przyjęto Uchwałą nr XXI/505/20 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony 

powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy 

dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych. 

Podstawowym celem programów ochrony powietrza jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie 

norm jakości powietrza wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. 

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) na obszarach, 

gdzie występują przekroczenia. Program ochrony powietrza omawia przyczyny występowania 

przekroczeń norm jakości powietrza oraz wyznacza działania naprawcze w zakresie redukcji emisji. 

W programach ochrony powietrza zawiera się także Plany Działań Krótkoterminowych, 

wykorzystywane w sytuacjach wystąpienia ryzyka lub przekroczenia norm jakości powietrza.  

W Programie wyznaczono 4 strefy województwa dolnośląskiego:  

• strefa aglomeracja wrocławska,  

• strefa miasto Legnica, 

• strefa miasto Wałbrzych, 

• strefa dolnośląska. 

W Programie określono 10 głównych działań naprawczych służących poprawie jakości powietrza w 

województwie:  

1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego. 

2. Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji (obiektów, w których powinna nastąpić wymiana kotłów 

na paliwo stałe). 

3. Opracowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych gwarantujących realizację 

działania naprawczego nr 1 i wdrażania uchwał antysmogowych. 

4. Zwiększanie powierzchni zieleni w miastach. 

5. Nasadzenia zieleni wzdłuż największych ciągów komunikacyjnych we Wrocławiu,  

o SDR>30 000 pojazdów. 

6. Edukacja ekologiczna. 

7. Poprawa jakości taboru komunikacji miejskiej poprzez wymianę autobusów na przynajmniej 

spełniające normę EURO6, w strefie aglomeracja wrocławska. 

8. Budowa instalacji do usuwania arsenu z gazów odlotowych z suszarń koncentratów miedzi 

poprzez dodanie II stopnia odpylania. 

9. Realizacja działań ograniczających emisje arsenu poprzez: 

a. kontynuację poprawy parametrów procesowych dopalania gazów w komorach 

dopalania pieca KPO2, KPO3, KPO4, 

b. redukcję emisji niezorganizowanej dzięki zabudowie okapów miejsc odlewania stopów 

i żużli do kadzi, 

c. zwiększenie zdolności strącania związków arsenu z gazów technologicznych w 

środowisku mokrym instalacji odsiarczania, 

10. Modernizacja urządzeń oczyszczających gazy procesowe w instalacjach: 

a. wentylacja spustu z pieca zawiesinowego Instalacji Produkcji Miedzi HMG II, 

b. konwertory Instalacji Produkcji Miedzi HM Głogów II, 

c. piece Doerschla w Instalacji Produkcji Ołowiu. 

Program Ochrony Powietrza zobowiązuje wszystkie samorządy gminne województwa dolnośląskiego 

w szczególności do realizacji działań naprawczych określonych w punktach 1-4.  
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2.3.5 Dolnośląska uchwała antysmogowa 

Uchwała nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk,  

ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. 

uchwała antysmogowa jest dokumentem wyznaczającym ramy prawne w zakresie zapewnienia 

czystego powietrza mieszkańcom Dolnego Śląska. Ograniczenia zawarte w uchwale skierowane są 

do podmiotów eksploatujących instalacje o mocy poniżej 1 MW, w których następuje spalanie paliw 

stałych, tj. piece, kominki i kotły. Uchwała nakłada na mieszkańców, samorządy oraz inne podmioty 

działające na terenie województwa ograniczenia w zakresie eksploatowania urządzeń grzewczych - 

przede wszystkim zakazy spalania najgorszych jakościowo paliw (m.in. węgla brunatnego 

i kamiennego) od lipca 2018 roku. Uchwała nakłada także m.in. obowiązek montowania kotłów 

spełniających unijne normy emisyjne.  

 

2.4 Dokumenty na szczeblu lokalnym  

2.4.1 Program Ochrony Środowiska Gminy Żarów na lata 2017-2020 z perspektywą do 

2024 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest zgodny 

z założeniami przyjętymi w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Żarów. Program przyjęto 

Uchwałą nr XLII/301/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. Dokument określa 

kierunki interwencji, cele średniookresowe i krótkookresowe, które zestawiono w poniższej tabeli. 

Tab. 2 Kierunki interwencji i cele wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska Gminy Żarów.  

Kierunek interwencji Cel średniookresowy Cel krótkookresowy 

Ochrona klimatu i jakości 
powietrza 

Osiągnięcie i utrzymanie 
obowiązujących standardów 
jakości powietrza na terenie 

gminy Żarów 

Poprawa jakości powietrza na 
terenie gminy Żarów 

Zagrożenia hałasem 

Poprawa klimatu akustycznego 
i ochrona mieszkańców gminy 

Żarów przed nadmiernym 
hałasem 

Ochrona przed nadmiernym 
hałasem 

Promieniowanie  
elektromagnetyczne 

Ochrona przed szkodliwym 
działaniem pól 

elektromagnetycznych 

Monitoring i utrzymanie poniżej 
poziomu dopuszczalnego PEM 

Gospodarowanie wodami 

Osiągnięcie dobrego stanu 
ekologicznego wód pod 
względem jakościowym 

i ilościowym na terenie gminy 
Żarów 

Poprawa jakości wód na terenie 
gminy Żarów 

Gospodarka wodno-ściekowa 
Rozwój gospodarki 

wodnościekowej na terenie 
gminy Żarów 

Pełne skanalizowane oraz 
zwodociągowanie obszaru 

gminy Żarów 

Zasoby geologiczne 
Ochrona zasobów 

geologicznych występujących 
na terenie gminy Żarów 

Ochrona i uwzględnienie złóż 
surowców naturalnych 

w dokumentach planistycznych 

Gleby 
Ochrona gleb przed degradacją 

na terenie gminy Żarów 
Poprawa stanu jakości gleb na 

terenie gminy Żarów 

Gospodarka odpadami  
i zapobieganie powstawaniu 

odpadów 

Minimalizacja ilości 
powstających odpadów na 

terenie gminy Żarów 

Rozwój selektywnej zbiórki 
odpadów 

Zasoby przyrodnicze 
Zachowanie różnorodności 

biologicznej na terenie gminy 
Żarów 

Podejmowanie działań z 
zakresu ochrony przyrody 
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Zagrożenia poważnymi 
awariami 

Ograniczenie ryzyka 
wystąpienia poważnych awarii 

przemysłowych oraz 
minimalizacja ich skutków 

Ograniczenie ryzyka 
wystąpienia poważnych awarii 

przemysłowych 

Edukacja ekologiczna 
Zwiększenie świadomości 
ekologicznej mieszkańców 

Edukacja ekologiczna dorosłych 
i młodzieży 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Programu Ochrony Środowiska Gminy Żarów na lata 2017-2020 

z perspektywą do 2024 r.. 

Z punktu widzenia opracowania Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe za najważniejsze wyróżnia się kierunki interwencji w zakresie ochrony klimatu 

i jakości powietrza. Do realizacji celów przyjętych dla tego obszaru POŚ wyznacza szereg zadań, 

m.in. termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa 

kominów i instalacji, wdrażanie strategii niskoemisyjnych, budowa i wyznaczenie tras pieszo-

rowerowych, budowa i modernizacja oświetlenia dróg gminnych, ograniczenie niskiej emisji w gminie 

Żarów poprzez modernizację indywidulanych kotłowni domowych. 

2.4.2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

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

założenia Studium, w szczególności w zakresie ochrony środowiska. Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żarów przyjęto uchwałą Nr XXIV/183/2020 

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 listopada 2020 r. Studium jest nadrzędnym dokumentem 

planistycznym określającym politykę przestrzenną Gminy. W Studium zostały określone główne cele 

rozwojowe, uwzględniające potrzeby społeczności lokalnej przy zachowaniu zrównoważonego 

rozwoju. Dla sporządzenia niniejszego dokumentu najistotniejsze są kierunki związane z ochroną 

środowiska, w szczególności ochrony powietrza i klimatu. W tym zakresie Studium wyznacza szereg 

zaleceń, m.in.: 

• ustalanie sposobu zaopatrzenia w ciepło dla budynków mieszkalnych i budynków 

użyteczności publicznej z preferencją dla takich czynników grzewczych jak: miejska sieć 

ciepłownicza, gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy lekki, energia elektryczna, energia 

odnawialna, 

• wymianę pieców na obszarze śródmieścia lub modernizację lokalnych kotłowni w celu 

uzyskania lepszych parametrów grzewczych i ograniczenia emisji, 

• termomodernizacja budynków wielorodzinnych w celu ograniczenia zapotrzebowania na 

ciepło, 

• maksymalizowanie stosowania ekologicznych paliw do celów grzewczych, 

• wprowadzenie alternatywnych, ekologicznych systemów wytwarzania ciepła i energii 

(kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotłownie na biomasę), 

• prowadzenie akcji edukacyjnej i informacyjnej dla mieszkańców gminy o aktualnych, 

korzystnych dla środowiska systemach spalania paliw. 

2.4.3 Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe uwzględnia także 

ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na terenie Gminy Żarów obecnie 

obowiązują 92 plany miejscowe, które pokrywają 100% powierzchni Gminy. Niniejszy Projekt założeń 

jest zgodny z postanowieniami planów, ujętych w rozdziałach „Zasady ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego”, w których zakłada się m.in. stosowanie dla celów grzewczych  

i technologicznych nośników energii przyjaznych dla środowiska i o niskiej emisji zanieczyszczeń.  
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3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

3.1 Lokalizacja  

Gmina Żarów jest gminą miejsko-wiejską położoną w województwie dolnośląskim, w północno-

wschodniej części powiatu świdnickiego. Gmina jest oddalona około 11 km od Świdnicy (ok. 20 min 

jazdy samochodem), 35 km od Wałbrzycha (ok. 40 min), 50 km od Wrocławia (ok. 1 h), 50 km od 

Legnicy (ok. 45 min) oraz 70 km od Jeleniej Góry (ok. 1 h 20 min). 

 

Ryc. 1 Położenie Gminy Żarów na tle województwa i czas dojazdu do większych miast. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarów. 

 

Całkowita powierzchnia Gminy wynosi ok. 87,98 km², z czego powierzchnia użytków rolnych stanowi 

68,8%, zaś powierzchnia leśna 11,3%.  Sąsiaduje ona z gminami: Świdnica, Jaworzyna Śląska, 

Marcinowice, Strzegom oraz powiatem wrocławskim i średzkim. W skład Gminy wchodzą następujące 

miejscowości: Bożanów, Buków, Imbramowice, Gołaszyce, Kalno, Kruków, Łażany, Marcinowiczki, 

Mielęcin, Mikoszowa, Mrowiny, Pożarzysko, Przyłęgów, Pyszczyn, Siedlimowice, Tarnawa, Wierzbna, 

Zastruże oraz Żarów. 
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Ryc. 2 Położenie Gminy Żarów na tle gmin sąsiednich. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Gmina Żarów posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg, zapewniającą możliwość dojazdu do wszystkich 

sołectw. Układ komunikacyjny tworzą droga krajowa nr 5 relacji Lubawka – Grudziądz (w części 

przebiegiem pokrywająca się z autostradą A4) oraz drogi powiatowe, w tym obwodnica Żarowa 

łącząca miasto Świdnica z drogą krajową nr 5 oraz drogi gminne. Na terenie Gminy Żarów nie 

funkcjonuje publiczna komunikacja miejska. Przewozy pasażerskie są realizowane przez 

przewoźników prywatnych: Usługi Transportowe Stanisław Ptak, Matbus Mateusz Rzeszut, Mariusz 

Pilarski - Przewóz Osób, Łukasz Księżnik - Przewóz Osób, Usługi Transportowe Aleksandra Pilarska. 

3.2 Demografia 

Według danych GUS Gmina Żarów w roku 2020 liczyła 12 335 mieszkańców, co w przeliczeniu na 

powierzchnię wynosiło 140 os./km2. Z tego względu gęstość zaludnienia w Gminie była jedna 

z wyższych w powiecie świdnickim, gdzie gęstość zaludnienia kształtowała się na poziomie  

211 os./km2.  

Analizując dane na przestrzeni ostatniej dekady zauważa się spadek liczby ludności w Gminie. 

W 2020 roku wynosiła ona 12 335 mieszkańców, co daje o 307 mieszańców mniej niż w pierwszym 

analizowanym roku. Najdynamiczniejszy spadek liczby ludności zaobserwowano od 2016 roku. 

Sytuacja jest jednak charakterystyczna dla całego powiatu świdnickiego.  

Zachodzące w Gminie procesy demograficzne uzależnione są w dużej mierze od przyrostu 

naturalnego oraz salda migracji. Przyrost naturalny kształtował się na poziomie ujemnym nie tylko 

w Gminie Żarów - jest to sytuacja charakterystyczna dla całego regionu, w tym powiatu 

i województwa. W ostatnim dziesięcioleciu przyrost naturalny w Gminie przyjmował ujemne wartości, 

za wyjątkiem 2011 i 2016 roku, gdzie wynosił 16 i 3. W 2020 roku przyrost naturalny w Gminie Żarów 

wynosił -77 i była to najniższa wartość w analizowanym okresie. Z kolei biorąc pod uwagę wskaźnik 
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salda migracji w 2020 roku był on dodatni i wynosił 21 - wyższy niż w województwie i powiecie. 

Zmiany liczby ludności Gminy Żarów od 2010 roku przedstawiono na poniższej rycinie.  

Ryc. 3 Zmiany liczby ludności Gminy Żarów na przestrzeni lat 2010-2020. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Na poniższym wykresie przedstawiono strukturę ludności Gminy Żarów. Z analizy danych w okresie 

2016-2020 wynika, że liczba osób w wieku przedprodukcyjnym stopniowo wzrasta - na przestrzeni 

badanych lat wzrosła o 262 osób, choć nadal utrzymuje się na niższym poziomie niż liczba osób 

starszych, która corocznie również wzrasta. Odwrotna sytuacja dotyczy osób w wieku produkcyjnym, 

gdzie na przestrzeni analizowanych lat ich liczba zmalała o 453. 

Ryc. 4 Struktura ludności Gminy Żarów w latach 2016-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Pogłębiając analizę struktury demograficznej Gminy Żarów można zauważyć, że wyraźnie zmniejsza 

się w niej odsetek mieszkańców w tzw. wieku kreatywnym (ludność w wieku 25-34 lat). Nie jest to 

pozytywna cecha Gminy, ponieważ ludzie w tym wieku są główną siłą napędową jednostki samorządu 

terytorialnego. Dynamika spadku tego wskaźnika w latach 2016-2020 była na poziomie 90% - wynika 

z tego, że udział ludności w wieku kreatywnym spada, jednak wolniej niż ma to miejsce w stosunku do 

średniej powiatu i województwa. Mimo iż dane są na ten moment zadowalające, należy zwrócić uwagę 

na wymiar długofalowy, w efekcie, którego zmniejszy się liczba osób aktywnych zawodowo, co może 

mieć negatywne skutki dla funkcjonowania Gminy. 

Tab. 3 Wskaźniki demograficzne dla Gminy Żarów w 2016 i 2020 roku na tle innych jednostek 

JST 

mieszkańcy w wieku 
kreatywnym1 (%) 

senioralne obciążenie 
demograficzne2 (%) 

2016 2020 dynamika 2016 2020 dynamika 

woj. dolnośląskie 15,72 13,38 85% 24,60 29,90 122% 

powiat świdnicki 15,22 13,04 86% 24,60 30,60 124% 

Żarów 15,54 13,93 90% 21,50 26,20 122% 
1 ludność w wieku 25-34 lat w stosunku do ludności ogółem 
2 ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Z analizy danych statystycznych dotyczących liczby ludności i jej struktury, a także biorąc pod uwagę 

prognozy demograficzne na kolejne lata należy spodziewać się dalszego spadku liczby ludności. Wg 

danych Instytutu Rozwoju Terytorialnego, prognozowana liczba ludności w Gminie Żarów w 2040 roku 

zmniejszy się do 11 636 osób, co zostało zwizualizowane na poniższej rycinie. 

Ryc. 5 Prognoza demograficzna ludności w Gminie Żarów. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognozy demograficznej dla gmin województwa dolnośląskiego do 

2040 r. (https://www.irt.wroc.pl/strona-473-prognoza_demograficzna_dla_gmin.html) 
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3.3 Mieszkalnictwo  

Biorąc pod uwagę dane z ostatnich 5 lat można zaobserwować systematyczny rozwój sektora 

mieszkaniowego w Gminie Żarów. Od 2016 liczba mieszkań w Gminie wzrosła o 123. Wg stanu na 

koniec 2020 roku liczba mieszkań w Gminie wynosiła 4 454. Wraz ze wzrostem liczby mieszkań 

wzrasta także ich przeciętna powierzchnia użytkowa – w 2020 roku wyniosła 72,4 m2  i jest to o 1,6 m2 

więcej niż w 2016 roku.  

Ryc. 6 Liczba i powierzchnia użytkowa mieszkań w Gminie Żarów w latach 2016-2020. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki zasobu mieszkaniowego Gminy Żarów w latach 2016-

2020 na tle powiatu i województwa. Zarówno liczba mieszkań na 1000 mieszkańców, jak i przeciętna 

powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w Gminie systematycznie wzrastała w analizowanych 

okresie, jednak wskaźniki te w dalszym ciągu utrzymują się na niższym poziomie w stosunku do 

regionu. W analizowanym okresie przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w Gminie 

Żarów była średnio o 15% niższa niż w województwie i średnio 5% niższa niż w powiecie. Podobnie 

kształtował się wskaźnik liczby mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców. W 2020 roku  

w Gminie Żarów przypadało 361,1 mieszkania na 1000 osób, a przeciętna powierzchnia użytkowa 

mieszkania na osobę wyniosła 26,1 m2 .   

 
Tab. 4 Powierzchnia użytkowa i liczba mieszkań w Gminie Żarów w latach 2016-2020 na tle województwa 
i powiatu 

JST 

przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania na 1 osobę [m2] 

mieszkania na 1000 mieszkańców 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

woj. 
dolnośląskie 

28,7 29,2 29,7 30,3 30,9 396,9 402,7 409,0 416,6 424,8 

powiat 
świdnicki 

25,8 26,2 26,6 27,0 27,5 376,7 380,8 385,5 390,1 395,7 

Gmina Żarów 24,4 24,9 25,3 25,8 26,1 344,7 348,7 353,4 357,7 361,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Wg danych GUS na koniec 2019 roku, większość mieszkań w Gminie była wyposażona w instalacje 

sanitarno-techniczne. Najkorzystniej wypadał stopień zwodociągowania - do wodociągów podłączone 

było 98,4% mieszkań. Nieco niższy wskaźnik dotyczył ciepłownictwa – 70,6% mieszkań posiadała 

dostęp do centralnego ogrzewania. W zakresie dostępu do gazu sieciowego jedynie 62,9% mieszkań 

posiadało przyłącza gazowe.  
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3.4 Gospodarka 

Przedsiębiorstwa zarejestrowane w Gminie Żarów w roku 2020 stanowiły 6,5% (1 262 podmiotów) 

wśród wszystkich przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność w powiecie świdnickim. Udział ten 

ulokował Gminę na czwartym miejscu wśród gmin powiatu.  

Wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Żarów, największa część 

podmiotów działa w handlu hurtowym i detalicznym (239 podmiotów), budownictwie (209) oraz 

działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości (193). Najmniej podmiotów gospodarczych 

zajmuje się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 

i powietrze do układów klimatyzacyjnych (2) oraz górnictwem i wydobywaniem (1).  

Tab. 5 Podmioty działające na terenie Gminy Żarów w 2020 r. według sekcji PKD 

SEKCJE PKD 2007 
Liczba 

podmiotów 

SEKCJA G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

239 

SEKCJA F  
Budownictwo 

209 

SEKCJA L 
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

193 

SEKCJA C 
Przetwórstwo przemysłowe 

130 

SEKCJE S I T 
Pozostała działalność usługowa 

107 

SEKCJA M 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

79 

SEKCJA H 
Transport i gospodarka magazynowa 

51 

SEKCJA Q 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

47 

SEKCJA N 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 

36 

SEKCJA P 
Edukacja 

30 

SEKCJA R 
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

28 

SEKCJA K 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

24 

SEKCJA I 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

23 

SEKCJA J 
Informacja i komunikacja 

22 

SEKCJA A 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

18 

SEKCJA E 
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana  
z rekultywacją 

10 

SEKCJA O 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

9 

SEKCJA D 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę  
i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

2 

SEKCJA B 
Górnictwo i wydobywanie 

1 

SEKCJA U 
Organizacje i zespoły eksterytorialne 

0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Na poniższym wykresie przedstawiono zmiany liczby podmiotów gospodarczych w Gminie Żarów 

w latach 2016-2020 na tle powiatu i województwa. W analizowanym okresie wskaźnik dla Gminy był 

na niskim poziomie, choć stopniowo wzrastał. W 2020 roku wynosił on 102 podmiotów na 1 tys. 

mieszkańców i był on o 23 niższy od średniej dla powiatu świdnickiego oraz o 35 niższy od średniej 

dla województwa dolnośląskiego. 
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Ryc. 7 Liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców w Gminie 
Żarów na tle powiatu i województwa

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Gmina Żarów należy do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”. Wałbrzyska strefa 

obejmuje 3 500 ha terenu w 51 lokalizacjach i jest największą z 14 specjalnych stref ekonomicznych 

w Polsce. Prowadzi w niej działalność 190 przedsiębiorców. Łączne nakłady w strefie sięgnęły 22 mld 

złotych, a zatrudnienie znalazło blisko 45 tys. osób. Na terenie Gminy od 2001 roku działa żarowska 

podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest Park". Zajmuje ona już łącznie ok. 121 

ha powierzchni, a teren podstrefy jest w całości terenem zagospodarowanym, m.in. dzięki dogodnemu 

dostępowi do dróg krajowych i autostrad jak również do sieci kolejowej. Na terenie podstrefy działa 

obecnie 11 zakładów przemysłowych, w tym 1 zakład stwarzający ryzyko wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej: 

• Thermaflex Izolacji Sp. z o.o.,  

• AKS Precision Ball Polska Sp. z o.o.,  

• Yagi Factory Poland Sp. z o.o.,  

• Bridgestone Diversified Products Poland Sp. z o.o.,  

• Franc-Textil Sp. z o.o., 

• DSSE Daicel Safety Systems Europe Sp. z o.o.,  

• Colorobbia Polska Sp. z o.o., 

• Electrolux Poland Sp z o.o.,  

• T&P Polska Sp. z o.o.,  

• Steel.s Poland Sp z o.o., 

• ILP sp. z o.o.  

Ponadto można wymienić następujące firmy znajdujące się na terenie Gminy:  

• Nova Sp. z o.o.,  

• KCP Sp. z o.o.,  

• Polska Ceramika Ogniotrwała "Żarów" S.A.,  

• Emitest-Eko Sp. z o.o., 

• sklepy znanych sieci handlowych tj. Dino, Tesco, Polomarket , Biedronka, Pepco, Rossmann, 

Mediaexpert. 
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3.5 Uwarunkowania przyrodnicze i klimatyczne 

Wg regionalizacji fizycznogeograficznej Kondrackiego, obszar Gminy Żarów jest położony w obrębie 

mezoregionów Wzgórza Świdnickie i Równina Świdnicka, makroregionu Przedgórze Sudeckie, 

podprowincji Sudety z Przedgórzem Sudeckim, prowincji Masyw Czeski. Jest to pofałdowany obszar 

wyżynny, z wysoczyznami poprzecinanymi nieznacznymi dolinami rzek. Do najbardziej 

wyróżniających się jednostek geomorfologicznych należą Wzgórza Ibramowickie, które obejmują 

doliny rzek Bystrzycy i Strzegomki. Najwyższym wzniesieniem Gminy jest Pyszczyńska Góra (273 m 

n.p.m.). 

Obszar Gminy położony jest w dorzeczu Odry, w regionie wodnym Środkowej Odry, w zlewni 

Bystrzycy. Główne cieki przepływające przez teren Gminy to Strzegomka (dopływ Bystrzycy) 

i Tarnawka (dopływ Strzegomki, najdłuższa rzeka w Gminie) oraz Bystrzyca (biegnąca na krótkim 

odcinku wzdłuż południowej granicy Gminy). Na terenie Gminy występują również niewielkie zbiorniki 

wodne. Największy z nich to zalew „Andrzej”, który występuje we wschodniej części Gminy Żarów. 

Jest to dawne wyrobisko po eksploatacji kopalin, które obecnie zalane jest wodą. Występują też 

niewielkie stawy w Siedlimowicach, Imbramowicach i Mrowinach (przy pałacu), a także nieliczne 

zbiorniki wodne pozostałe po eksploatacji kruszyw mineralnych w XIX i XX w. 

Warunki klimatyczne na terenie Gminy Żarów są typowe dla tej części regionu. Zgodnie 

z regionalizacją klimatyczną Polski Gmina Żarów jest położona na terenie obszaru przedgórskiego. 

Panuje tu łagodny klimat umiarkowany – wilgotny, z chłodniejszym okresem letnim i cieplejszym 

zimowym. Średnia temperatura w zimie wynosi ok. 8°C, natomiast w lato ok. 14°C. Opady w ciągu 

roku wynoszą przeciętnie ok. 630 mm, z czego prawie 67% przypada w okresie od maja do 

października. Wilgotność powietrza jest wyższa w okresie zimowym. Pokrywa śnieżna utrzymuje się 

ok. 50 dni w trakcie roku. Długość okresu wegetacyjnego to 220 dni. Dominują wiatry zachodnie – 

południowo-zachodnie latem i północno-zachodnie zimą. Warunki klimatyczne panujące na terenie 

Gminy są sprzyjające dla rozwoju rolnictwa. Wskaźniki klimatyczne dla Gminy Żarów zestawiono 

w poniższej tabeli. 

Tab. 6 Wskaźniki klimatyczne dla Gminy Żarów. 

Wskaźnik Wielkość 

Średnia roczna temperatura 8°C 

Średnia temperatura w styczniu 3°C 

Czas trwania sezonu zimowego 10-11 tygodni 

Okres wegetacyjny 220 dni 

Średnioroczny opad 630 mm 

Liczba dni słonecznych ponad 80 dni 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.um.zarow.pl 

Na terenie Gminy udokumentowano występowanie licznych bogatych złóż surowców mineralnych. 

Wśród nich należy wymienić: 

• największe w Polsce złoża kaolinu – pola „Antoni”, „Żarów II”, „Andrzej”, 

• surowce ogniotrwałe i ceramiczne, 

• gliny ogniotrwałe (iły i kwarc) – w rejonach Siedlimowic i Pożarzyska, 

• węgiel brunatny – w rejonach Krukowa i Zastruża, 

• kamień budowlany i drogowy – w rejonach Łażan, Siedlimowic, Gołaszyc i Góry 

Pyszczyńskiej, 

• kruszywa naturalne: piaski i żwiry w dolinie rzeki Strzegomki. 

Poza surowcami mineralnymi występują tu także bogate złoża wody pitnej – wody głębinowe 

o dobrych parametrach fizyko-chemicznych, występujące w okolicach Wierzbnej. 
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3.6 Ochrona przyrody 

Na terenie Gminy Żarów nie występują obszarowe formy ochrony przyrody. Bezpośrednio do granic 

Gminy od strony wschodniej przylega natomiast Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy oraz Obszar 

Specjalnej Ochrony (obszar Natura 2000) „Zbiornik Mietkowski”. Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy” 

jest styczny do fragmentu wschodniej części granicy Gminy Żarów, a miejscowości Gołaszyce 

i Siedlimowice znajdują się częściowo w granicach Parku Krajobrazowego. 

W granicach Gminy ustanowiono 39 pomników przyrody. Pomniki przyrody nie występują jako 

samotne obiekty w przestrzeni, są częścią parków, alei lub lasów. 

Ryc. 8 Lokalizacja Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Na terenie Gminy występuje wiele przykładów zieleni objętej ochroną na mocy przepisów o ochronie 

zabytków. Głównie są to parki (pozostałości lub części założeń pałacowo – parkowych), zieleń 

i zadrzewienie cmentarzy oraz samodzielnie występujące zabytkowe aleje drzew. Obiekty te 

występują w miejscowościach (obiekty oznaczone * znajdują się w Rejestrze Zabytków):  

• Gołaszyce – cmentarz ewangelicki;  

• Łażany – park przypałacowy, cmentarz przykościelny, cmentarz ewangelicki;  

• Mikoszowa – cmentarz poewangelicki;  

• Mrowiny – park pałacowy*, cmentarz poewangelicki;  

• Pożarzysko – cmentarz przykościelny, cmentarz parafialny (d. ewangelicki);  

• Przyłęgów – cmentarz ewangelicki;  

• Pyszczyn – park i ogród dworski*;  

• Siedlimowice - park pałacowy*, cmentarz ewangelicki, aleja lipowo-dębowa na odcinku młyn 

wodny - las*;  

• Wierzbna – park*, cmentarz przykościelny;  

• Zastruże – park pałacowy*;  
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• Żarów – park miejski* (ul. Zamkowa), cmentarz komunalny (Armii Krajowej), cmentarz 

ewangelicki (1-go Maja), cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej, aleja dębowa przy drodze 

obiegającej stadion*, aleja lipowa* (wzdłuż szosy Żarów-Łażany). 

3.7 Jakość powietrza 

Zgodnie z wojewódzkim programem ochrony powietrza, województwo dolnośląskie podzielono na 

4 strefy ochrony powietrza:  

• strefa aglomeracja wrocławska,  

• strefa miasto Legnica, 

• strefa miasto Wałbrzych, 

• strefa dolnośląska. 

W związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców miasta Legnica w 2019 roku (wg danych GUS), 

miasto zostało włączone do strefy dolnośląskiej.  

Gmina Żarów znajduje się w obrębie strefy dolnośląskiej, która obejmuje cały obszar województwa za 

wyjątkiem miast: Wrocław, Legnica i Wałbrzych. 

Stan jakości powietrza na terenie Gminy Żarów przeanalizowano na podstawie danych Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska. W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzone są 

oceny jakości powietrza dla wszystkich stref w województwach: raporty roczne, których celem jest 

uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu dla wszystkich stref oraz raporty 5-letnie, 

które służą klasyfikacji stref w celu zaprojektowania systemu rocznych ocen.  

Oceny jakości powietrza dokonuje się w oparciu o dwa kryteria: ze względu na ochronę zdrowia ludzi 

oraz ze względu na ochronę roślin.  

W zakresie ochrony zdrowia ludzi, w ocenie jakości powietrza uwzględniane są następujące 

substancje: 

• dwutlenek siarki SO2,  

• dwutlenek azotu NO2,  

• tlenek węgla CO,  

• benzen C6H6,  

• ozon O3,  

• pył PM10,  

• pył PM2,5,  

• ołów Pb w PM10,  

• arsen As w PM10,  

• kadm Cd w PM10,  

• nikiel Ni w PM10,  

• benzo(a)piren B(a)P w PM10. 

 

Natomiast w zakresie ochrony roślin uwzględnia się substancje: 

• dwutlenek siarki SO2,  

• tlenki azotu NOX,  

• ozon O3. 

Jako podstawę oceny uwzględnia się poziomy substancji określone w Rozporządzeniu  Ministra  

Środowiska  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  845): dopuszczalne, docelowe, celów długoterminowych 

i alarmowe. 
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Podstawowymi kryteriami w pięcioletniej ocenie jakości powietrza są wartości górnego i dolnego  

progu  oszacowania, które stanowią  procentową  część poziomu dopuszczalnego, docelowego lub 

długoterminowego substancji w powietrzu. W wyniku oceny pięcioletniej dokonuje się klasyfikacji stref, 

odrębnie pod kątem poziomu każdej substancji, wyodrębniając strefy, w których:  

− przekroczone są poziomy dopuszczalne/docelowe/celów długoterminowych,  

− poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego/docelowego i jest wyższy od 

górnego progu oszacowania,  

− poziom substancji nie przekracza górnego progu oszacowania i jest wyższy od dolnego progu 

oszacowania,  

− poziom substancji nie przekracza dolnego progu oszacowania. 

W związku z włączeniem miasta Legnica do strefy dolnośląskiej zaszła konieczność aktualizacji  

5-letniej oceny jakości powietrza dla nowoutworzonej strefy. Nowy raport obejmuje lata 2016-2020 

i obszar nowej strefy o nazwie strefa dolnośląska_2.  

Monitoring jakości powietrza do oceny 5-letniej prowadzono w 35 stacjach pomiarowych na terenie 

województwa dolnośląskiego. Poniższe tabele prezentują wyniki klasyfikacji strefy dolnośląskiej 

w ocenie pięcioletniej. Strefy o najwyższych poziomach stężeń zaliczono do klasy 3, natomiast strefy 

o niskich poziomach stężeń – do klasy 1. 

Wg kryterium ochrony zdrowia, dla strefy dolnośląskiej nie stwierdzono przekroczeń dla dwutlenku 

siarki, dwutlenku azotu, benzenu, ołowiu w PM10, kadmu w PM10 i niklu w PM10. Występują 

natomiast przekroczenia poziomów dopuszczalnych w zakresie: ozonu, pyłów PM2,5 i PM10, arsenu 

w PM10, benzo(a)pirenu w PM10. 

Tab. 7 Klasy strefy dolnośląskiej_2 dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie pięcioletniej 
wg kryterium ochrony zdrowia ludzi 

 
Źródło: Pięcioletnia ocena jakości powietrza w strefie dolnośląskiej_2. Raport wojewódzki za lata 2016-2020.  

W przypadku kryterium ochrony roślin, na obszarze strefy dolnośląskiej nie stwierdzono przekroczeń 

w zakresie dwutlenku siarki oraz tlenków azotu. Występuje natomiast przekroczenie poziomu 

dopuszczalnego dla ozonu.  

Tab. 8 Klasy strefy dolnośląskiej_2 dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie pięcioletniej 
wg kryterium ochrony roślin 

 
Źródło: Pięcioletnia ocena jakości powietrza w strefie dolnośląskiej_2. Raport wojewódzki za lata 2016-2020.  

Na terenie Gminy Żarów nie umieszczono stacji monitoringowej Państwowego Monitoringu 

Środowiska. Najbliższa stacja pomiarowa w okolicy Gminy Żarów znajduje się w Świdnicy: stacja 

Świdnica – Folwarczna (kod: DsSwidnFolwa, pomiary manualne BaP(PM10) i PM10).  

Gmina Żarów w ramach realizacji Projektu Ekologicznego zainstalowała na swoim terenie trzy czujniki 

służące do pomiaru jakości powietrza, które umożliwiają bieżącą kontrolę zanieczyszczeń. Czujniki 

znajdują się na terenie miasta Żarów, na budynku Urzędu Miejskiego, na budynku basenu przy ul. 

Piastowskiej oraz w Siedlimowicach. Są to czujniki AIR-FOX firmy Foxytech do pomiarów stężenia 

pyłu zawieszonego w powietrzu PM 2.5, PM 10 i PM 1.0.  Wyniki pomiarów są dostępne w aplikacji 

mobilnej AIRFOX, na bieżąco można zapoznać się z pomiarami na stronie Gminy. Wyniki z takich 

czujników nie zastępują jednak oficjalnych stacji pomiarowych WIOŚ. Wyniki te można wykorzystywać 

do celów edukacyjnych lub informacyjnych.  
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Największym zagrożeniem dla jakości powietrza w Gminie Żarów na jest tzw. niska emisja, 

definiowana jako emisja pyłów i gazów do atmosfery z emiterów nieprzekraczających 40 m wysokości. 

Pyły i gazy powstają w wyniku spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych. Największa emisja 

pochodzi z indywidualnych źródeł grzewczych oraz ze spalin samochodowych.  

Wg rocznej oceny jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2020 roku, na terenie 

Gminy Żarów wykazano przekroczenia poziomów dopuszczalnych benzo(a)pirenu B(a)P oraz ozonu.  

4. ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA 

GAZOWE – STAN OBECNY 

4.1 Zaopatrzenie w ciepło 

Na terenie Gminy nie funkcjonuje miejska sieć ciepłownicza. Podstawą zaopatrzenia w ciepło są 

kotłownie indywidualne wykorzystujące węgiel, drewno, olej opałowy oraz gaz. Jedynie na terenie 

osiedla Piastów w Żarowie energia cieplna jest dostarczana przez Zakład Usług Technicznych Sp. 

z o.o. w Stroniu Śląskim. Ciepłownia jest zlokalizowana w Żarowie przy ul. Władysława Łokietka 23. 

Sumaryczna długość sieci cieplnej na terenie Gminy wynosi 1,4 km (GUS 2020 r.). Moc cieplna 

kotłowni systemu ciepłowniczego wynosi 7,6 MW i obsługuje 730 gospodarstw domowych.  

W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę ogrzewania budynków użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Żarów.   

Tab. 9 Charakterystyka ogrzewania budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żarów 

Lp. Nazwa jednostki Rodzaj paliwa  
Ilość zużytego 
paliwa w ciągu 

roku  

Czy była 
przeprowadzona 

termomodernizacja? 

1. Urząd Miejski w Żarowie gaz 10 000 m3 nie 

2. 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

 w Żarowie 
gaz 2 000 m3 nie 

3. 
Komisariat Policji  

w Żarowie 
gaz 4 000 m3 nie 

4. 
Szkoła Podstawowa  

im. UNICEF  
w Imbramowicach 

węgiel 24 t nie 

5. 
Szkoła Podstawowa Filialna  

w Mrowinach 
gaz 4 582 m3 nie 

6. 
Szkoła Podstawowa  

im. Jana Brzechwy w Żarowie 
ul. Piastowska 

ciepłownia 1184 GJ nie 

7. 
Szkoła Podstawowa im. Jana 

Brzechwy ul. 1 Maja 2 
gaz 19 591 m3 tak 

8. 
Szkoła Podstawowa im. Jana 

Brzechwy ul. Ogrodowa 1 
gaz 9 487 m3 nie 

9. 
Szkoła Podstawowa im. Astrid 

Lindgren w Zastrużu 
koks 25 t nie 

10. 
Zespół Szkół im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Żarowie 

węgiel 70 t  nie 

11. Bajkowe Przedszkole w Żarowie ciepłownia  947 GJ nie 

12. 
Gminne Centrum Kultury i Sportu  

w Żarowie 
ciepłownia 3 000 GJ nie 

13. 
Samodzielny Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej Szpital  
w Żarowie im. dra Zbigniewa Walla 

gaz 10 000 GJ nie 

14. 
Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej "Medicus"  
sp. z o.o. Żarów 

gaz 5 000 m3 tak 

15. 
Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „PEMED” 
gaz 1 500 m3 nie 

16. 
Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „SERAFIN-MED” 
gaz 2 000 m3 nie 
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17. Świetlica – Mrowiny prąd - tak 

18. Świetlica – Przyłęgów prąd - tak 

19. Świetlica – Mielęcin prąd - tak 

20. OSP w Bukowie prąd 500 GJ nie 

21. OSP w Pożarzysku prąd 500 GJ nie 

22. OSP w Mrowinach gaz 500 m3 nie 

23. OSP w Ibramowicach prąd 500 GJ nie 

24. OSP w Żarowie gaz 1500 m3 nie 

25. OSP w Kalnie prąd 500 GJ nie 

26. OSP w Wierzbnej prąd 500 GJ nie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Żarowie  

Sektor użyteczności publicznej w Gminie Żarów cechuje bardzo niski stopień termomodernizacji 

obiektów – wśród wymienionych 26 budynków jedynie 5 przeszło proces termomodernizacji. Do 

ogrzewania większości budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy wykorzystywane są 

paliwa gazowe (12 budynków, w tym Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisariat Policji, 

trzy placówki oświatowe oraz wszystkie ośrodki zdrowia). Drugim najpopularniejszym źródłem ciepła 

jest prąd, którym są zasilane świetlice wiejskie oraz większość budynków Ochotniczej Straży Pożarnej 

(łącznie 8 budynków). Do sieci ciepłowniczej podłączone są jedynie 3 budynki - Szkoła Podstawowa 

im. Jana Brzechwy przy ul. Piastowskiej, Bajkowe Przedszkole oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu. 

Najmniej wykorzystywanym paliwem jest węgiel kamienny (2 placówki oświatowe – ZS im. Jędrzeja 

Śniadeckiego w Żarowie oraz SP im. UNICEF w Ibramowicach) oraz koks, wykorzystywany tylko do 

ogrzewania Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu. Strukturę wykorzystania 

poszczególnych źródeł ciepła w sektorze użyteczności publicznej podsumowuje poniższy wykres.  

Ryc. 9 Rodzaje źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej Gminy Żarów 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Żarowie  
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Z uwagi na zróżnicowane jednostki zużycia węgla i gazu, konieczne było oszacowanie wielkości 

wyprodukowanej energii na podstawie średniej wartości opałowej węgla i współczynnika konwersji 

gazu. Wartość opałowa węgla oznacza ilość energii cieplnej wydzielanej przy spalaniu jednostki masy, 

w tym przypadku 1 kg. Natomiast do oszacowania ilości energii wyprodukowanej z 1 m3 gazu 

konieczny jest współczynnik konwersji, który jest mnożnikiem pozwalającym wyliczyć jednostkę 

energii (kilowatogodzinę - kWh). Do obliczeń przyjęto następujące przeliczniki: 

• Średnia wartość opałowa węgla: 25,8 MJ/kg (wg najnowszego raportu Krajowego Ośrodka 

Bilansowania i Zarządzania Emisjami „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE)  

w roku 2018 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 

2021),          

• Współczynnik konwersji gazu = 11,273 dla obszaru „ORCS020016 gmina Żarów” (dane 

spółki dostarczającej gaz - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.). 

Uzyskane wartości przekształcono do wspólnej jednostki – gigadżuli [GJ], przyjmując że  

1 MJ = 0,001 GJ i 1 kWh = 0,0036 GJ. Tym sposobem uzyskano jednorodne jednostki zużycia dla 

wszystkich budynków użyteczności publicznej. Dane przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tab. 10 Uśrednione zużycie energii cieplnej w sektorze użyteczności publicznej w Gminie Żarów. 

Lp. Nazwa jednostki Rodzaj paliwa 
Ilość zużytego paliwa 

w ciągu roku [GJ] 

1. 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

Szpital w Żarowie im. dra Zbigniewa Walla 
gaz 10000 

2. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie ciepłownia 3000 

3. 
Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego  

w Żarowie 
węgiel 1806 

4. 
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy  

w Żarowie ul. Piastowska 
ciepłownia 1184 

5. Bajkowe Przedszkole w Żarowie ciepłownia 947 

6. 
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy  

ul. 1 Maja 2 
gaz 795 

7. 
Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren  

w Zastrużu 
koks 645 

8. 
Szkoła Podstawowa im. UNICEF  

w Imbramowicach 
węgiel 619 

9. OSP w Bukowie prąd 500 

10. OSP w Pożarzysku prąd 500 

11. OSP w Ibramowicach prąd 500 

12. OSP w Kalnie prąd 500 

13. OSP w Wierzbnej prąd 500 

14. Urząd Miejski w Żarowie gaz 406 

15. 
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy  

ul. Ogrodowa 1 
gaz 385 

16. 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus" 

sp. z o.o. Żarów 
gaz 203 

17. Szkoła Podstawowa Filialna w Mrowinach gaz 186 

18. Komisariat Policji w Żarowie gaz 162 

19. Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie gaz 81 

20. 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

„SERAFIN-MED” 
gaz 81 
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21. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PEMED” gaz 61 

22. OSP w Żarowie gaz 61 

23. OSP w Mrowinach gaz 20 

24. Świetlica – Mrowiny prąd - 

25. Świetlica – Przyłęgów prąd - 

26. Świetlica – Mielęcin prąd - 

SUMA 23 143 GJ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Żarowie. 

Najbardziej energochłonnym budynkiem w Gminie Żarów jest szpital, którego całkowite zużycie 

wynosi 10 tys. GJ w ciągu roku – stanowi to ponad 40% całkowitego zużycia energii w sektorze 

użyteczności publicznej. Drugim najbardziej energochłonnym budynkiem jest Gminne Centrum Kultury 

i Sportu – 3 000 GJ, co wynika z działającego w tym obiekcie basenu oraz hali sportowej. Do obiektów 

pochłaniających większe ilości energii należą także placówki oświatowe w miejscowości Żarów, które 

zużywają średnio 1000 GJ energii. W następnej kolejności znajdują się obiekty Ochotniczej Straży 

Pożarnej, zużywające średnio 500 GJ energii oraz budynek Urzędu Miejskiego z zużyciem około 406 

GJ. Najmniej energochłonne obiekty użyteczności publicznej to Ośrodek Pomocy Społecznej, 

niepubliczne placówki zdrowotne („SERAFIN-MED” i „PEMED”) oraz  OSP w Żarowie i Mrowinach. 

W przypadku świetlic wiejskich nie udało się uzyskać informacji o zużyciu energii. Średnie łączne 

zużycie energii w sektorze użyteczności publicznej w Gminie Żarów wynosi 23 143 GJ rocznie. 

Zużycie ciepła sieciowego przez budynki użyteczności publicznej korzystające z ciepłowni wynosi 

5131 GJ rocznie, co stanowi około 22% ogólnego rocznego zużycia ciepła w tym sektorze. 

W związku z wprowadzeniem zmiany ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 

niektórych innych ustaw we wrześniu 2020 roku utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności 

Budynków (CEEB). CEEB to baza danych na temat źródeł ciepła, która ma być narzędziem 

wspierającym wdrażanie polityki niskoemisyjnej. Od 1 lipca 2021 roku właściciele nieruchomości są 

zobowiązani do złożenia deklaracji o wykorzystywanym paliwie do ogrzewania budynku. Na podstawie 

złożonych deklaracji powstanie „mapa” emisyjności budynków na obszarze całego kraju. Projekt ma 

być rozwijany etapowo do 2023 roku.  

W Gminie Żarów dotychczas udało się zebrać deklaracje od średnio 10% mieszkańców, co daje 

wstępny obraz wykorzystywanych paliw do ogrzewania budynków na terenie Gminy. Wstępne wyniki 

przedstawiono na poniższym wykresie. Łącznie zgłoszonych zostało 287 źródeł ciepła. Wśród 

wykorzystywanych źródeł ciepła ponad 63% mieszkańców wskazało na paliwa stałe. Na drugim 

miejscu, jednak z o wiele niższym wynikiem, znajduje się gaz – 18,12%. Niespełna 15% mieszkańców 

do ogrzewania budynku wykorzystuje energię elektryczną. Najmniej wskazań padło na pompy cieplne, 

kolektory słoneczne i olej.  
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Ryc. 10 Rodzaje źródeł ciepła zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Żarowie 

 

 

Planowane inwestycje w zakresie ciepłownictwa na obszarze Gminy Żarów  

Obecnie w Gminie Żarów nie planuje się żadnych inwestycji w zakresie rozbudowy systemu 

ciepłowniczego.  
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4.2 Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Podmiotem zaopatrującym mieszkańców Gminy Żarów w energię elektryczną jest TAURON 

Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu. Głównym punktem zasilającym (GPZ) obszar Gminy jest 

stacja 110/20 kV R-Żarów, zlokalizowana na obrzeżach miasta Żarowa. Stacja jest powiązana 

z systemem elektroenergetycznym liniami napowietrznymi 110 kV:  

• linia napowietrzna S-212 relacji Świebodzice-Żarów, 

• linia napowietrzna S-285 relacji Jagodnik-Żarów. 

Ze stacji 110/20 kV R-Żarów wyprowadzone są linie średniego napięcia 20 kV zasilające stacje 

transformatorowe 20/0,4 kV na terenie miasta i gminy Żarów, będące własnością TAURON 

Dystrybucja S.A. (88 sztuk), jak również stacje należące do podmiotów przyłączonych do sieci. Sieć 

średniego napięcia ma charakter napowietrzno-kablowy (na obszarach miasta o zwartej zabudowie 

sieć wykonana jest jako kablowa). Linie niskiego napięcia 0,4 kV (nN) wykonane są jako kablowe 

i napowietrzne. 

Na terenie Gminy zlokalizowana jest jedna stacja transformatorowa WN/SN (110/20 kV) – GPZ R-

Żarów oraz 88 stacji transformatorowych SN/nN, w tym: 62 stacje wnętrzowe, 16 stacji słupowych i 10 

stacji wieżowych. 

Sieć średniego napięcia ma charakter napowietrzno-kablowy (na obszarach miasta o zwartej 

zabudowie sieć wykonana jest jako kablowa). Linie niskiego napięcia 0,4 kV (nN) wykonane są jako 

kablowe i napowietrzne. 

Łączna długość poszczególnych sieci elektroenergetycznych należących do spółki TAURON na 

terenie Gminy została zestawiona w poniższej tabeli.  

Tab. 11 Zestawienie linii elektroenergetycznych na terenie Gminy Żarów należących do TAURON 
Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu 

Lp. Rodzaj linii Łączna długość [km] 

1. WN 110 kV 5,41 

2. SN 20 kV 125,35 

3. nN 0,4 kV 182,64 

Ogółem 313,4 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu. 

Przez południową część Gminy przebiega także odcinek linii najwyższego napięcia NN 400 kV relacji 

R-Świebodzice – R-Wrocław o długości ok. 6,53 km, stanowiący własność Polskich Sieci  

Elektroenergetycznych S.A. Przebieg sieci energetycznej na terenie Gminy Żarów przedstawiono na 

poniższej rycinie. 
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Ryc. 11 Mapa sieci energetycznej na obszarze Gminy Żarów 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

 

Poniższa tabela prezentuje zużycie energii elektrycznej na terenie Gminy Żarów w latach 2019-2020. 

W 2020 roku zużycie energii przez odbiorców zasilanych z sieci średniego napięcia zmalało 

w porównaniu do roku poprzedniego, przy czym należy mieć na uwadze, że liczba tych odbiorców się 

nie zmieniła w analizowanym okresie (zarówno w przypadku umów kompleksowych, jak 

i dystrybucyjnych). W przypadku sieci niskiego napięcia w 2020 roku zwiększyły się zarówno liczby 

odbiorców energii, jak i zużycie – dla umów kompleksowych. Dla umów dystrybucyjnych obserwuje się 

spadek liczby odbiorców oraz zużycia energii. W Gminie Żarów nie ma odbiorców korzystających 

z sieci wysokiego napięcia.  

Tab. 12 Zestawienie zużycia energii elektrycznej i liczby odbiorców Gminy Żarów w latach 2019-2020 
w podziale na typ zawieranych umów.  

Taryfa 

2019 r. 2020 r. 

Umowy kompleksowe Umowy dystrybucyjne Umowy kompleksowe Umowy dystrybucyjne 

Liczba 
odbiorców 

Zużycie 
(MWh) 

Liczba 
odbiorców 

Zużycie 

(MWh) 

Liczba 
odbiorców 

Zużycie 

(MWh) 

Liczba 
odbiorców 

Zużycie 

(MWh) 

WN  
(taryfa 

A) 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

SN  
(taryfa 

B) 
10 18 901,16 24 65 737,08 10 16 932,41 24 59 465,94 

Nn  
(taryfa  

C, G, R) 
5 533 12 155,00 190 3 716,66 5 601 12 327,63 180 3 449,30 

Ogółem 5 543 31 056,16 214 69 453,74 5 611 29 260,04 204 62 915,24 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu 
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Sumaryczne zestawienie zużycia energii dla Gminy Żarów przedstawiono poniżej. W 2020 roku 

całkowite zużycie energii na terenie Gminy wyniosło 92 175,28 MWh – o ponad 8334 MWh mniej 

w stosunku do roku poprzedzającego. Jednakże w tym samym okresie wzrosła liczba odbiorców 

energii o 58. Ogólny spadek zużycia energii przy jednoczesnym wzroście liczby odbiorców jest 

korzystnym trendem i może sugerować stosowanie energooszczędnych rozwiązań przez odbiorców 

energii na terenie Gminy Żarów. 

Tab. 13 Zestawienie sumaryczne zużycia energii elektrycznej i liczby odbiorców Gminy Żarów w latach 
2019-2020 

Taryfa 

2019 2020 

Liczba odbiorców Zużycie (MWh) Liczba odbiorców Zużycie (MWh) 

WN  
(taryfa A) 

0 0,00 0,00 0,00 

SN  
(taryfa B) 

34 84 638,24 34 76 398,35 

Nn  
(taryfa C, G, R) 

5723 15 871,66 5781 15 776,93 

Ogółem 5757 100 509,9 5815 92 175,28 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Gminie Żarów jest w pełni pokrywane przez obecny 

system elektroenergetyczny. Ogólny stan techniczny sieci, jak i stacji transformatorowych na terenie 

Gminy Żarów jest dobry. Układ pracy sieci elektroenergetycznej jest tak skonfigurowany, by 

w przypadku uszkodzenia linii lub utraty zasilania stacji elektroenergetycznych na terenie Gminy, np. 

wskutek działania złych warunków atmosferycznych, zdarzeń losowych, kradzieży urządzeń 

elektroenergetycznych lub działań o charakterze terrorystycznym, istniała możliwość zasilenia 

rezerwowego odbiorców z innych obiektów elektroenergetycznych. 

 

Planowane inwestycje w zakresie energetyki na obszarze Gminy Żarów  

Nowe zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci elektroenergetycznej uzależnione są głównie 

od rozwoju gminy oraz potrzeby zasilenia nowych odbiorców. Istniejące układy sieci 

elektroenergetycznej są przewidziane do rozbudowy w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na 

moc. Dokładny zakres rozbudowy sieci dla poszczególnych wnioskodawców określany jest na etapie 

wydawania warunków przyłączenia. Przyłącza wykonuje się zgodnie z obowiązującymi standardami, 

przepisami oraz zgodnie z charakterem istniejącej sieci.  Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 

związana ze zwiększeniem zapotrzebowania na energię elektryczną na terenie Gminy Żarów jest na 

bieżąco wykonywana w ramach realizacji zawieranych umów o przyłączenie do sieci TAURON 

Dystrybucja S.A. 

W obowiązującym „Planie Inwestycyjnym na lata 2021-2025” spółki TAURON Dystrybucja S.A. ujęto 

następujące zadania inwestycyjne związane z obszarem Gminy Żarów: 

1. Siedlimowice - skablowanie odcinka napowietrznej linii 20 kV L-472-28, 

2. Tarnawa - wymiana stacji transformatorowej wieżowej na słupową R-511-70, 

3. Mielęcin - wymiana stacji transformatorowej wieżowej WBW 51120 na słupową, wraz 

z przebudową obwodów nN 

4. Mrowiny - wymiana słupa XI/4 , wymiana przewodów XI/I do XI/5 R 472-15, 

5. Tarnawa - modernizacja sieci nN ze stacji WBW53601 i WBW51170, 

6. Przyłęgów - modernizacja sieci nN ze stacji WBW51421 i WBW51425, 

7. Mikoszowa: modernizacja sieci nN ze stacji WBW51411 , 

8. Dostosowanie stacji - inteligentne opomiarowanie AMI: WBW47022 (Łażany), WBW47216 

(Mrowiny), WBW47218 (Mrowiny), WBW51121 (Mielęcin), 

9. Gołaszyce - wymiana stacji transformatorowej wieżowej WBW47230 na słupową, 

10. Mrowiny - wymiana słupa X1/4, wymiana przewodów X1/1 do X 1/5 WBW47215, 

11. Siedlimowice - wymiana stacji transformatorowej wieżowej WBW47221 na słupową, 

12. Imbramowice - wymiana stacji transformatorowej wieżowej WBW51101 na słupową 
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13. Mrowiny, Imbramowice - L-407 przęsła 54-55 oraz L-407 przęsła 34-37 - skablowanie 

odcinków napowietrznej linii 20 kV, n) Imbramowice, Mrowiny - L409 przęsła 46-47 oraz L-

409 przęsła 32-34 - skablowanie odcinków napowietrznej linii 20 kV, 

14. Kalno - wymiana stacji transformatorowej WBW47211 wraz z modernizacją obwodu 

niskiego napięcia X-I, 

15. Kalno, L-472-10 - zabudowa stanowiska reklozera 20 kV, 

16. Żarów ul. Dworcowa, Szkolna - likwidacja sieci napowietrznej i modernizacja linii kablowej 

nN zasilanej z WBW47502, 

17. Kruków - skablowanie odcinków napowietrznej linii 20 kV L-470-23 przęsła 12-14. 15-17, 

18. Łażany - wymiana wieżowej stacji transformatorowej R-470-20 na kontenerową (w nowej 

lokalizacji) wraz z dowiązaniami SN i nN, 

19. Zastruże, Kruków, Pyszczyn — wymiana wieżowej stacji transformatorowej WBW51130 na 

kontenerową i kablowanie części linii napowietrznych 20 kV L-511 oraz L-470-23, 

20. Śmiałowice, Gołaszyce — kablowanie linii napowietrznej 20 kV L-472-311 wraz 

z likwidacją stacji transformatorowych WBW47231 , WBW47233 oraz wymiana stacji 

transformatorowej wieżowej WBW47202 na słupową, 

21. Żarów, Łazany, Piotrowice Świdnickie — skablowanie odcinków linii napowietrznych 20 kV 

22. L-406, L-408, L-470 wraz z przebudową odgałęzienia w kierunku stacji transformatorowej 

WBW47011 oraz skablowaniem odcinka traktu światłowodowego, 

23. Buków - przebudowa napowietrznych obwodów 0,4 kV X-I, X-2 ze stacji WBW51180 oraz 

obwodów kV X-I, X-2, X-3 ze stacji WBW51181. 

 

4.3 Zaopatrzenie w paliwa gazowe 

Podmiotem zaopatrującym Gminę Żarów w paliwa gazowe jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 

Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu. Spółka świadczy dystrybucję paliwa gazowego na terenie 

miejscowości Żarów i Mrowiny. 

Poniżej zestawiono dane dotyczące długości i rodzajów sieci gazowej na terenie Gminy Żarów wg 

stanu na  koniec 2020 roku. Ogólna długość sieci na terenie Gminy wyniosła 37 414 m, z czego ok. 

60% sieci obejmuje miasto Żarów. Obszar wiejski jest zdecydowanie gorzej zgazyfikowany - na tym 

terenie istnieje jedynie 160 przyłączy gazowych, co stanowi ok. 20% wszystkich przyłączy w Gminie. 

Przeważającym rodzajem wykorzystywanej sieci dystrybucyjnej na terenie Gminy jest sieć niskiego 

ciśnienia. 

Tab. 14 Długość i rodzaje sieci gazowej na terenie Gminy Żarów (stan na 31.12.2020 r.) 

Gazociągi 

Długość sieci dystrybucyjnej [m] Przyłącza gazowe [szt. / m] 

Podwyższonego 

średniego 

ciśnienia 

Średniego 

ciśnienia 

Niskiego 

ciśnienia 

Podwyższonego 
średniego 
ciśnienia 

Średniego 
ciśnienia 

Niskiego 
ciśnienia 

Miasto 2 139 6 027 14 715 0 122 / 1281 537 / 7 848 

Obszar 

wiejski 
5 665 2 108 6 760 0 0 160 / 2 236 

Suma 7 804 8135 21 475 0 122 / 1281 697 / 10 084 

Ogółem 37 414 m 819 szt. / 11 365 m 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład 

Gazowniczy we Wrocławiu.  
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Poniższy wykres prezentuje zużycie gazu w Gminie Żarów w latach 2016-2020. Ogólne zużycie gazu 

na przestrzeni 5 lat wzrosło o nieco ponad 1,6 tys. MWh. Jednak patrząc na zmiany zużycia w każdym 

roku można zaobserwować, że wskaźniki te wahają się nieznacznie, średnio o kilkaset MWh. 

W przypadku zużycia gazu na cele grzewcze w mieszkaniach, można zauważyć nieznaczne wahania 

wskaźnika do 2018 roku, natomiast od 2019 roku zużycie wzrosło o ok. 6 tys. MWh. Gwałtowny wzrost 

zużycia gazu na ogrzewanie mieszkań od 2019 roku mógł być związany z wymianą pieców w ramach 

przyznawanych dotacji na modernizację starych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych.  

Ryc. 12 Zużycie gazu sieciowego w Gminie Żarów w latach 2016-2020

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Uszczegółowieniem analizy zużycia gazu w Gminie Żarów jest poniższa tabela, prezentująca zużycie 

w poszczególnych sektorach. Z danych spółki gazowniczej wynika, że największe roczne zużycie 

gazu obserwuje się w sektorze działalności gospodarczej – prawie 3 mln m3 gazu w 2020 roku, przy 

jedynie 17 odbiorcach. Na drugim miejscu znajduje się sektor mieszkalny, w którym zużycie wynosi 

720 560 m3, jednak jest to sektor o największej liczbie odbiorców, wynoszącej 2 368 osób. Najmniej 

gazu jest wykorzystywane przez sektor użyteczności publicznej – roczne zużycie w 2020 roku 

wyniosło 77 442 m3 , przy 6 odbiorcach.  

Tab. 15 Zużycie gazu sieciowego w Gminie Żarów w 2020 roku w podziale na poszczególne sektory. 

Sektor 
2020 r. 

Liczba odbiorców Zużycie roczne [m3] 

gospodarstwa domowe 2 368 720 560 

budynki użyteczności publicznej 6 77 442 

działalność gospodarcza 17 2 813 882 

Ogółem 2 391 3 611 884 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład 

Gazowniczy we Wrocławiu.  

Stan techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia jest zadowalający. Większość gazociągów została 

wybudowana po 2000 r. Prace awaryjne sieci gazowej w Gminie Żarów przeprowadzane są na 

bieżąco.  

Poziom bezpieczeństwa dostaw gazu na poziomie dystrybucji obecnie określany jest jako dobry. 

Spółka na bieżąco podejmuje działania, które zapewniają sprawne funkcjonowanie systemu 

gazowniczego. Wśród nich znajdują się: 

• monitorowanie stacji redukcyjno – pomiarowych, 

• optymalne rozłożenie obciążeń na stacjach redukcyjno – pomiarowych, 

• monitorowanie stanu sieci, 
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• kontrolowanie przekroczeń wybranych parametrów procesu dystrybucji, 

• sprawne usuwanie awarii i zagrożeń. 

Planowane inwestycje w zakresie gazownictwa na obszarze Gminy Żarów  

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o. posiada aktualny Plan Rozwoju na lata 2022-2028 

zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w którym zostały ujęte głównie zadania 

związane z realizacją bieżących przyłączeń w zakresie niewielkiej rozbudowy sieci i budowy 

przyłączy, dla których rachunek ekonomiczny wykazuje opłacalność inwestycji, w myśl ustawy Prawo 

energetyczne. Podstawą planowania rozwoju sieci jest osiągnięcie kryterium poprawności technicznej 

i efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia. W celu przeprowadzenia oceny, przed podjęciem 

ostatecznej decyzji o gazyfikacji obszarów, na których nie występuje sieć gazowa, opracowywane są 

koncepcje gazyfikacji. Podstawą do ich opracowania są materiały źródłowe takie jak: miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe 

oraz inne dostępne materiały. Impuls do rozpoczęcia powyższych działań stanowią najczęściej 

zgłoszenia mieszkańców, inwestorów czy władz lokalnych.  

Inwestycją planowaną do realizacji na terenie Gminy Żarów jest modernizacja gazociągów 

podwyższonego średniego ciśnienia relacji Żarów ul. Armii Krajowej – Przemysłowa – Ceramiczna 

oraz Żarów – Siedlimowice. 

 

5. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE UŻYTKOWANIE CIEPŁA, 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWYCH 

W dobie zmian klimatycznych coraz częściej zachodzi konieczność wdrażania rozwiązań 

energooszczędnych, które ograniczają wykorzystanie surowców i emisję gazów cieplarnianych. Biorąc 

pod uwagę szybkie tempo rozwoju budownictwa mieszkaniowego nawet niewielkie inwestycje 

w poprawę izolacyjności budynku czy energooszczędne technologie mogą skutkować wymiernymi 

korzyściami na dużą skalę w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Głównym celem 

przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie energii i paliw jest przede wszystkim ograniczenie 

ogólnej konsumpcji i energochłonności procesów, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu 

korzystania z systemu. 

 

5.1 Racjonalizacja zużycia ciepła 

Termomodernizacje 

Obecnie większość budynków w Polsce w dalszym ciągu jest nieocieplona lub niedostatecznie 

ocieplona. Przyczynia się to do ich szybszego wychładzania, co w konsekwencji wywołuje zwiększone 

zapotrzebowanie na energię cieplną, wzrost rachunków oraz zwiększoną emisję dwutlenku węgla do 

atmosfery. Racjonalizacja użytkowania energii cieplnej w budynkach polega na ograniczaniu strat 

ciepła. Najpopularniejszą metodą takiej racjonalizacji są termomodernizacje. Termomodernizacja 

w ogólności polega na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną w budynku. Cele tego 

przedsięwzięcia są uregulowane w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji 

i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Zgodnie z zapisami ustawy, celami 

termomodernizacji są zmniejszenie energii służącej do podgrzewania wody użytkowej i ogrzewania 

budynku, ograniczenie strat energii cieplnej w budynku i zmiana bądź modernizacja źródła energii.  

Wśród działań wykonywanych w ramach termomodernizacji znajdują się: 

• montaż ocieplenia, służącego uszczelnieniu ścian i zapobiegnie wydostawaniu się ciepła 

z wnętrza budynku, 

• ocieplenie przegród budynku – stropów i podłóg, 

• wymiana stolarki okien i drzwi – uszczelnienie, 

• modernizacja lub wymiana urządzenia grzewczego.  
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Najefektywniejszym rozwiązaniem przynoszącym duże oszczędności jest docieplenie budynku, 

w szczególności na górnych kondygnacjach, dokąd przemieszcza się ciepło. Warta rozważenia jest 

także wymiana źródeł ciepła, choć nieco bardziej kosztowna. Do najpopularniejszych rozwiązań 

należą wymiana kotłów opalanych węglem na kotły gazowe, zastosowanie kolektorów słonecznych 

oraz pomp ciepła. W przypadku termomodernizacji warto zadbać o to, aby była przeprowadzona 

w sposób kompleksowy, tzn. uwzględniający wszystkie działania termomodernizacyjne, w tym 

modernizacje źródeł ciepła. Kompleksowa termomodernizacja jest najbardziej efektywna i przynosi 

wymierne korzyści dla środowiska, a także obniża koszty eksploatacji budynku.  

Regulacja ciepła w pomieszczeniach 

Regulacja termostatyczna temperatur w pomieszczeniach może znacząco przyczynić się do 

racjonalnego wykorzystania energii grzewczej i zapewnienia większego komfortu temperaturowego. 

Takie rozwiązanie wymaga odpowiedniego dostosowania instalacji centralnego ogrzewania – poprzez 

wyposażenie w układy regulacyjne dostosowane do źródła ciepła. Zależnie od wykorzystywanego 

źródła energii stosuje się różne metody sterowania ich mocą grzewczą. W przypadku źródeł 

indywidualnych (kotłów na paliwa stałe, gaz lub prąd), regulacja mocy odbywa się poprzez modulację 

palnika gazowego czy nadmuchu powietrza, sterowanych za pomocą regulatorów kotłowych bądź 

termostatu pogodowego. Regulatory kotłowe umożliwia ustawienie temperatury na danym poziomie 

i jego ręczną zmianę, natomiast termostaty pogodowe, które dostosowują pracę kotła do temperatury 

na zewnątrz budynku. Do indywidualnej regulacji ciepła służą termostaty grzejnikowe.  

W przypadku małych instalacji, funkcję głównego regulatora pełnią termostaty pokojowe. Takie 

termostaty reagują na zmianę temperatury w pomieszczeniu i mogą działać w systemie włącz/wyłącz 

kotła lub pompy obiegowej lub sterować płynnie mocą kotła gazowego. Zastosowanie takiego układu 

elektronicznego umożliwia dostosowanie mocy grzewczej do indywidualnych potrzeb oraz 

programowanie nastawionej temperatury – tak by np. w nocy lub w czasie nieobecności użytkowników 

pomieszczenia była ona niższa.  

Rekuperacja  

Rekuperacja to wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Jej działanie oparte jest na ruchu 

powietrza wytwarzanym przez maszynę zwaną rekuperatorem. Rekuperator kontroluje ruch powietrza 

nawiewanego i usuwanego z pomieszczeń oraz odzyskiwanie ciepła z nagrzanego powietrza. Oprócz 

ogrzewania świeżego powietrza nawiewanego do domu, rekuperator także oczyszcza to powietrze 

z wszelkich zanieczyszczeń i alergenów, jest to zatem rozwiązanie bezpieczniejsze i bardziej 

efektywne niż tradycyjne otwieranie okien.  

Stosowana obecnie tradycyjna wentylacja grawitacyjna ma pewne wady. Przede wszystkim 

przyczynia się do wychładzania pomieszczenia, a także nie usuwa wilgoci. Wentylacja grawitacyjna 

opiera się na jednym strumieniu powietrza powstającym w wyniku różnicy ciśnień między wnętrzem 

budynku a otoczeniem. System ten przyczynia się do wyciągania z budynku ciepłego powietrza 

i utrudnia gromadzenie go wewnątrz – przyczynia się zatem do strat ciepła. W odróżnieniu od 

tradycyjnej wentylacji, rekuperacja oparta jest na dwóch strumieniach powietrza produkowanych przez 

rekuperator, dzięki czemu pobiera ciepło z wnętrza budynku i przekazuje je do powietrza 

nawiewanego, tworząc swego rodzaju obieg zamknięty. Wykorzystanie rekuperacji pozwala na 

oszczędność energii rzędu 30%.  

Rekuperacja jest dosyć kosztownym rozwiązaniem, jednak w perspektywie długoletniej może 

przynieść korzyści zarówno finansowe, jak i zdrowotne.   
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5.2 Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej 

Energooszczędne technologie  

Wśród najpopularniejszych rozwiązań racjonalizujących zużycie energii na poziomie gminy znajdują 

się modernizacje oświetlenia ulicznego. Wykorzystywane do tej pory tradycyjne lampy żarowe, tzw. 

żarówki cechują się małą energooszczędnością. Jedynie 5% energii elektrycznej doprowadzanej do 

żarówki jest zamieniana na światło, pozostała część zamieniana jest na ciepło i bezpowrotnie tracona. 

Żarówki cechują się także niską trwałością – przeciętny czas świecenia takiej żarówki to ok. 1000 

godzin. Obecnie odchodzi się od zastosowania tego typu żarówek na rzecz najbardziej 

rozpowszechnionej energooszczędnej technologii, jaką jest zastosowanie opraw oświetleniowych 

z wykorzystaniem technologii LED (ang. light-emitting diode – dioda świecąca lub dioda 

elektroluminescencyjna). Podstawową zaletą tej technologii jest mniejsze zużycie energii w 

porównaniu do tradycyjnych lamp żarowych. Ponadto cechuje się wysoką sprawnością, a także jest 

bezpieczniejsza dla skóry i oczu, gdyż nie emituje szkodliwego promieniowania UV. Oświetlenie LED 

cechuje się także o wiele wyższą trwałością – maksymalny czas świecenia szacuje się na ok. 100 

tysięcy godzin. Oznacza to, że przy średniorocznym czasie świecenia wynoszącym 4 tysiące godzin, 

taki typ żarówki może działać nawet kilkanaście lat.  

Wśród innych energooszczędnych technologii można wymienić urządzenia do natężenia regulacji 

światła w pomieszczeniach, automatyzacja włączników światła, a także modernizacja urządzeń 

elektroenergetycznych oraz regularna ich konserwacja.  

Smart Grid 

Smart Grid to jedna z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Są to inteligentne sieci 

energetyczne, które umożliwiają komunikację pomiędzy wytwórcami, odbiorcami i magazynami 

energii. Jest to kluczowe rozwiązanie warunkujące przejście z energetyki konwencjonalnej na 

odnawialną.  

Dzięki technologii Smart Grid możliwe jest przesyłanie informacji istotnych z punktu widzenia 

wykorzystania energii sieciowej, takich jak zużycie energii i wielkość wyprodukowanej energii przez 

poszczególne źródła, co zapewnia sprawną koordynację pracy sieci energetycznej. Wykorzystanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo energetyczne. 

Producenci energii monitorują na bieżąco wydajność sieci, co gwarantuje sprawne reagowanie w razie 

wystąpienia awarii i ogranicza ryzyko związane z nadmiernym obciążeniem sieci.  

Technologia Smart Grid  jest oparta na różnorodnych technologiach transmisji, takich jak kable 

światłowodowe, systemy nośne linii wąskopasmowych, sieci komórkowe (GPRS, LTE), czy 

technologie bezprzewodowe.  

Poza wymienionymi wyżej zaletami, Smart Grid poprawia stabilność sieci i ogranicza jej przeciążenia, 

co przekłada się na korzyści finansowe zarówno producentów energii, jak i jej odbiorców. Wadą 

takiego systemu jest natomiast jej duża kosztowność i złożoność, a także konieczność integracji dużej 

liczby źródeł energii. Jest to jednak rozwiązanie warte rozważenia, gdyż taka inwestycja może 

przynieść ogromne korzyści w perspektywie długofalowej.  

Polityka oszczędzania energii 

Koszty zużycia energii elektrycznej mogą stanowić nawet 40% ogólnych kosztów utrzymania budynku. 

Wprowadzanie polityk oszczędzania energii w miejscach pracy może stanowić pierwszy krok do 

racjonalnego i efektywnego korzystania z energii. Jest to rozwiązanie możliwe do zastosowania 

zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i w sektorze administracji publicznej. 

Narzędzie to ma służyć wypracowaniu dobrych nawyków wśród użytkowników budynku. Jest to 

pierwszy krok w energooszczędnej gospodarce energetycznej. Wśród zalet takiego rozwiązania 

należy wymienić przede wszystkim niskie koszty jej realizacji, a także popularyzacja wśród 

społeczeństwa wiedzy z zakresu gospodarki energooszczędnej. Istotnym elementem wdrażania takich 
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polityk jest zadbanie o odpowiednie doinformowanie pracowników o istnieniu takich zaleceń. 

Z Raportu RWE Polska opracowanego w ramach prowadzonego od 2007 roku przez spółkę Programu 

„Świadoma Energia”, o istnieniu polityki (instrukcji) oszczędzania energii elektrycznej w swojej firmie 

jest przekonanych zaledwie 7% ankietowanych pracowników. Natomiast 14% Polaków uważa, że tego 

typu polityka raczej została wdrożona, jednak nie mają co do tego pewności. Jednakże 90% 

pracowników zadeklarowało w badaniach, że chętnie zastosowałoby się do procedur oszczędzania 

energii. Wśród rozwiązań ujmowanych w takich politykach znajdują się zalecenia co do korzystania 

z klimatyzacji, oświetlenia czy urządzeń kuchennych (lodówki, czajniki itd.). Istotne są także zasady 

korzystania z urządzeń biurowych, które są drugim (po oświetleniu) największym źródłem pobierania 

energii. Warto przy tym zadbać o odpowiednią ich konfigurację i monitorować sposób korzystania 

z nich przez pracowników. Jednym ze sposobów stosowanych w firmach w ramach wdrażania 

dobrych nawyków energooszczędności jest opracowanie systemu nagradzania lub wyróżniania 

pracowników za oszczędzanie energii. Przejrzyste regulacje co do zasad oszczędzania energii 

w przedsiębiorstwie, czy też budynkach administracji publicznej, a także dostosowanie procedur 

adekwatnie do prowadzonej działalności oraz zastosowanie systemu zachęt dla pracowników może 

przyczynić się do wdrażania efektywnej gospodarki energetycznej i zredukować koszty prowadzenia 

działalności.  

5.3 Racjonalizacja zużycia paliw gazowych 

Racjonalizacja użytkowania paliw gazowych jest ściśle powiązana z racjonalizowaniem użytkowania 

energii i ciepła. Wymienione wyżej rozwiązania w zakresie racjonalizacji energii cieplnej i elektrycznej 

przyczyniają się także do oszczędności w zakresie zużycia paliw gazowych. Już sama 

termomodernizacja może znacząco zredukować zużycie gazu. Warte rozważenia jest także 

stosowanie nowoczesnych kotłów, np. kondensacyjnych, które pozwalają odzyskać ze spalin ciepło 

parowania pary wodnej zawartej w spalinach. Wśród pozostałych metod można wymienić przede 

wszystkim modernizacje i regularne konserwacje instalacji gazowych, przyczyniające się do 

zwiększenia bezpieczeństwa i niwelujące ryzyko awarii. Na ograniczenie strat gazu mają wpływ 

jednak przede wszystkim przedsiębiorstwa dystrybucyjne, które odpowiadają za stan i szczelność 

armatury.  
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6. ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA LOKALNYCH  

I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

6.1 Istniejące nadwyżki energii  

Jednym z najpopularniejszych środków poprawy efektywności energetycznej w przemyśle jest 

kogeneracja, czyli tzw. skojarzona produkcja energii. Jest to rozwiązanie umożliwiające łączne 

wytwarzanie energii i ciepła w jednym procesie technologicznym, np. poprzez spalanie gazu czy 

biogazu. Największymi zaletami takiego układu jest mniejsze zużycie paliwa w stosunku do tradycyjnej 

produkcji, a w konsekwencji redukcja emisji zanieczyszczeń. Ponadto kogeneracja przyczynia się do 

redukcji strat energii pierwotnej o około 40% w stosunku do metod konwencjonalnych, zmniejsza 

zależność od zewnętrznych dostawców energii i ogranicza koszty produkcji energii. Regulacje prawne 

w zakresie udzielania wsparcia dla kogeneracji zostały zawarte w Ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. 

o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.  

Innym rozwiązaniem stosowanym w przemyśle na rzecz poprawy efektywności energetycznej jest 

zagospodarowywanie ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych. Ciepło odpadowe to ciepło 

generowane w procesach technologicznych w wyniku nieefektywnych rozwiązań czy przestarzałego 

wyposażenia, które jest oddawane do środowiska jako strata energii. Im bardziej energochłonny 

proces technologiczny, tym większa temperatura ciepła odpadowego. Najwięcej ciepła odpadowego 

generuje zatem sektor przemysłowy hutniczy, metalurgiczny czy ceramiczny, ale także papierniczy, 

tworzyw sztucznych czy spożywczy. Ciepło odpadowe może być także generowane w procesach 

oczyszczania ścieków.  

Potencjalnym źródłem nadwyżek cieplnych w Gminie Żarów mogą być zakłady przemysłowe 

znajdujące się na terenie Gminy oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie. 

Obecnie w Gminie nie ma zakładów prowadzących sprzedaż nadwyżek ciepła dla odbiorców 

zewnętrznych. W ramach prac nad niniejszym dokumentem nie zidentyfikowano możliwości podjęcia 

współpracy Gminy z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność na terenie Gminy na rzecz 

pozyskiwania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych lub wytwarzania energii z kogeneracji.  

6.2 Energia słoneczna 

Pozyskiwanie energii ze słońca jest jednym z najpowszechniejszych trendów nie tylko w Polsce, ale 

także w całej Europie. W ciągu ostatnich 5 lat rynek energetyki słonecznej w Polsce przechodzi boom 

rozwojowy, który na koniec 2020 roku uplasował kraj na pierwszym miejscu w UE pod względem 

tempa wzrostu mocy w fotowoltaice. Rozwój fotowoltaiki w Polsce wynika z zobowiązań w zakresie 

udziałów energii z OZE w zużyciu energii finalnej brutto do roku 2030, wynikających z dyrektywy 

unijnej RED II z 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.   

Potencjał energetyki słonecznej zależy w dużej mierze od czynników atmosferycznych, takich jak 

usłonecznienie i natężenie promieniowania słonecznego, które zmieniają się w zależności od 

położenia geograficznego. Usłonecznienie jest definiowane jako liczba godzin słonecznych w ciągu 

roku na danym obszarze, podczas którego na określone miejsce na powierzchni Ziemi padają 

bezpośrednio promienie Słońca.  

Na obszarze całej Polski panują korzystne warunki do rozwoju fotowoltaiki, ale są one zróżnicowane 

względem położenia geograficznego. Jak wynika z poniższej ryciny, roczna suma usłonecznienia 

w Polsce w 2020 roku przyjmowała wartości z zakresu 1700 – 2200 godzin, co przewyższyło normę 

klimatologiczną od 100 do 600 godzin. Najlepsze warunki słoneczne panują w rejonie południowo-

zachodnim i południowo-wschodnim Polski, a także na północy w rejonie Wybrzeża Środkowego.  
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Ryc. 13 Usłonecznienie na obszarze Polski. 

 
Źródło: Raport Klimat Polski 2020. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

Zgodnie z mapą rozkładu usłonecznienia, na terenie całego województwa dolnośląskiego, jak i Gminy 

Żarów panują korzystne warunki do rozwoju fotowoltaiki.   

Budowa farm fotowoltaicznych jest pewną inwestycją, która przynosi zyski w perspektywie nawet 30 

letniej, jednak jej budowa wymaga wysokich nakładów finansowych i dużej powierzchni gruntu. Duże 

koszty początkowe wynikają z wysokich kosztów montażu i przyłączy do sieci, a także koszty ochrony 

farmy (ogrodzenia, kamery itp.) i koszty dzierżawy lub zakupu gruntu pod budowę. Dlatego też, ze 

względu na zmiany klimatyczne, zaleca się umożliwienie rozwoju małych instalacji prosumenckich, 

wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych na potrzeby indywidualne ogrzewania gospodarstw 

domowych, zakładów przemysłowych i małych urządzeń technicznych.  

Indywidualni prosumenci w 2020 roku stanowili największy udział w wytwarzaniu energii z fotowoltaiki, 

który wynosił 80% całkowitej mocy zainstalowanej w energetyce. Do montażu paneli fotowoltaicznych 

przez mieszkańców mogą zachęcić rządowe programy wsparcia fotowoltaiki, takie jak realizowany od 

2019 roku rządowy program „Mój prąd”, dedykowany prosumentom indywidualnym. Program ma na 

celu wsparcie rozwoju mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) o mocy 2 – 10 kW i zwiększenie ich 

udziału w produkcji energii elektrycznej. Dotacja dla poszczególnych prosumentów wynosi do 50% 

poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Program „Mój prąd” przyczynił się do szybkiego 

tempa wzrostu rynku instalacji prosumenckich w 2020 roku.  

Oprócz domowych instalacji prosumenckich rozwija się także rynek mikroinstalacji użytkowanych na 

potrzeby zaopatrzenia w energię sektora mikro- i małych i przedsiębiorstw. Są to nieco większe 

instalacje, o mocy 10 – 50 kW, jednak mogą one korzystać z systemu wsparcia podobnie jak 

mikroinstalacje domowe.   

Moc wyprodukowanej energii przez panel fotowoltaiczny zależy przede wszystkim od warunków 

atmosferycznych, ale także m.in. od zacienienia, kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych i ich 
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rozmieszczenia. Wydajność jednego panelu, tj. ilość prądu jaki zostanie wyprodukowany określa się 

w kilowatopikach (kWp) – jest to moc szczytowa panelu. Przyjmując uśrednione nasłonecznienie 

w Polsce, z 1 kWp paneli fotowoltaicznych można wyprodukować ok. 950 kWh energii elektrycznej 

rocznie.  

W przypadku sektora gospodarstw domowych, średnie zużycie energii w gospodarstwie 

zamieszkiwanym przez 4 osoby wynosi 4000-6000 kWh rocznie. Dla takiego gospodarstwa wystarczy 

instalacja fotowoltaiczna o mocy szczytowej od 4 do 6 kWp.  

Do niezaprzeczalnych zalet energetyki fotowoltaicznej należy przede wszystkim korzystny wpływ na 

środowisko oraz niewyczerpywalność energii. Wśród innych zalet należy wskazać wysoką trwałość 

instalacji, niezależność od podwyżek cen energii, niższe rachunki oraz możliwość pozyskiwania 

dofinansowań.  

6.3 Energia wiatru 

Drugim najpopularniejszym odnawialnym źródłem energii na świecie jest energia wiatrowa. W Polsce 

65% wszystkich instalacji OZE to instalacje oparte na sile wiatru. Wynika to z korzystnych warunków 

wietrznych – zdecydowana większość kraju znajduje się w korzystnej strefie energetycznej wiatru, co 

przedstawiono na poniższej rycinie.  

Ryc. 14 Strefy energetyczne wiatru w Polsce 

 
Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

Elektrownie wiatrowe to z reguły duże instalacje, dlatego generują duże moce. Według danych 

Polskich Sieci Elektroenergetycznych z dnia 1 października 2021 r. moc zainstalowana farm 

wiatrowych w Polsce wynosi ponad 7,1 GW. Tym samym jest to największe źródło energii z OZE 

w kraju. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki pod koniec 2020 r. w kraju działało 1239 farm 

wiatrowych. Największa z nich znajduje się w Potęgowie, na terenie woj. pomorskiego 

i zachodniopomorskiego. Składa się z 81 turbin wiatrowych i generuje moc 219 MW.  



47 
 

Opłacalność elektrowni wiatrowej zależy od prędkości wiatru. Duże elektrownie wiatrowe z reguły 

wykorzystują energię wiatru w zakresie prędkości od 4 do 25 lub 30 m/s. W przypadku małych 

przydomowych elektrowni wiatrowych do produkcji energii wystarczy prędkość wiatru 2,5 m/s. Biorąc 

pod uwagę powyższe, potencjał rozwojowy energetyki wiatrowej na terenie Gminy Żarów ocenia się 

jako niski. Gmina znajduje się w strefie energetycznej IV – mało korzystnej. Uszczegółowieniem 

analizy jest poniższa rycina, przedstawiająca rozkład średnich prędkości wiatru w Polsce. Na terenie 

Gminy prędkości te osiągają ok. 2-3 m/s, co nie stwarza korzystnych warunków do rozwoju elektrowni 

wiatrowych. Ponadto, zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Żarów, zakazuje się lokalizowania elektrowni wiatrowych w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Dobrym 

rozwiązaniem natomiast byłyby małe przydomowe instalacje wiatrowe, dla których prędkość wiatru 

jest wystarczająca. Takie instalacje mogłyby zaspokajać potrzeby jednego lub kilku gospodarstw 

domowych. Zaletą takiego rozwiązania jest niewątpliwie niższy koszt inwestycji, a także niższy stopień 

ingerencji w środowisko, w przeciwieństwie do farmy wiatrowej. 

Ryc. 15 Prędkości średnie 10-minutowe [m/s] wiatru (na wysokości 10 m n.p.g. w terenie otwartym i klasie 
szorstkości 0-1) 

 
Źródło: Lorenc H. (2005) Atlas klimatu Polski , IMGW 
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6.4 Energia wodna 

Produkcja energii elektrycznej z energii wody jest silnie promowana ze względu na zerową emisję 

gazów cieplarnianych. Jednak jej potencjał uzależniony jest przede wszystkim od warunków 

ukształtowania terenu, a także od ilości opadów i przepuszczalności gruntów. Najlepsze lokalizacje dla 

elektrowni wodnych to miejsca o dużych, naturalnych spadkach terenu. W Polsce ten rodzaj 

odnawialnego źródła energii nie cieszy się dużą popularnością, co wynika z naturalnego, nizinnego 

ukształtowania terenu. Szacunkowy potencjał hydroenergetyki w kraju to 12 TWh/rok, jednak jest on 

rozłożony nierównomiernie na tle kraju. Około 80% obszarów korzystnych dla produkowania tego typu 

energii zlokalizowanych jest w obrębie Wisły i jej dopływów.  Budowa elektrowni wodnej wiąże się 

ponadto z ogromnymi kosztami i powoduje ryzyko zakłócenia równowagi wód podziemnych 

i gruntowych, co stanowi dodatkowe utrudnienia w rozwoju hydroenergetyki.  

Większość obszaru Gminy to pofałdowany obszar wyżynny, jednak bez znaczących różnic wysokości 

w terenie. Na terenie Gminy nie ma także większych zbiorników wodnych, nie przebiegają tędy także 

większe cieki wodne. W związku z niesprzyjającym ukształtowaniem terenu oraz brakiem 

odpowiednich warunków wodnych potencjał rozwojowy elektrowni wodnych na terenie Gminy Żarów 

określa się jako niski. Jedyne potencjalne obszary dla lokalizowania elektrowni wodnych zostały 

określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Obszary te 

znajdują się w Przyłęgowie (zachodnia część Gminy)  i Siedlimowicach (południowo-wschodnia część 

Gminy). 

Ryc. 16 Rzeźba terenu i cieki wodne na terenie Gminy Żarów 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 
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6.5 Energia geotermalna  

Wody termalne i możliwość pozyskiwania z nich energii od kilkudziesięciu lat stanowią przedmiot 

szczególnego zainteresowania samorządów w Polsce. Problematyczne jednak w dalszym ciągu jest 

odpowiednie rozpoznanie i udokumentowanie występowania tych złóż na obszarze kraju. Energia wód 

termalnych bowiem musi być oparta na szczegółowej analizie warunków geologicznych 

i hydrogeologicznych. Występowanie wód termalnych w Polsce jest uwarunkowane trzema 

jednostkami tektonicznymi: zachodnioeuropejską platformą paleozoiczną oraz Sudetami i Karpatami, 

wraz z ich przedgórzami. W Polsce wody te mają zróżnicowaną temperaturę, dlatego powinny być 

wykorzystywane w pierwszej kolejności do ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej, 

a także rekreacji.  

Poniższa mapa przedstawia rozkład okręgów geotermalnych w Polsce. Okręg geotermalny wg Juliana 

Sokołowskiego definiowany jest jako zespół subbasenów lub poszczególnych części subbasenów, 

które tworzą zwartą jednostkę geostrukturalną o specyficznych warunkach geologicznych, 

hydrogeologicznych, termicznych i chemicznych, które wymagają określonych metod poszukiwania 

i rozpoznawania wód termalnych. 

Gmina Żarów położona jest w obrębie regionu geotermalnego sudecko-świętokrzyskiego. Zasoby wód 

termalnych w tym regionie są związane ze strefami  dyslokacyjnymi  sudeckich  skał krystalicznych 

wraz z warstwami osadowymi i krystalicznymi Opolszczyzny. Zasoby te nie są ocenione ilościowo, co 

stwarza niewielkie możliwości korzystania z wód termalnych.  

Ryc. 17 Potencjał energii geotermalnej w Polsce 

 

Źródło: Roman Ney i Julian Sokołowski, 1992. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polska 
Akademia Nauk, Kraków 

Z uwagi na rosnące zainteresowanie potencjałem wód termalnych, Państwowy Instytut Geologiczny – 

Państwowy Instytut Badawczy, wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podejmuje działania mające na celu 

zapewnienie wsparcia w zakresie rozpoznania geotermalnego, możliwości ujęcia wód termalnych 

i ocenę potencjału geotermalnego do wykorzystania w ciepłownictwie. Zgodnie z poniższą mapą 

obszarów perspektywicznych dla poszukiwania i ujmowania wód termalnych wg Państwowego 

Instytutu Geologicznego, Gmina Żarów jest położona w obszarze Sudety i bloku przedsudecki, które 
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zostały określone jako obszary perspektywiczne dla poszukiwania wód termalnych o niskim stopniu 

rozpoznania.  

Ryc. 18 Mapa obszarów perspektywicznych dla poszukiwania i ujmowania wód termalnych.  

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, www.pgi.gov.pl 

6.6 Energia z biomasy i biogazu 

Biomasa jest drugim (po energii wiatrowej) najpowszechniejszym odnawialnym źródłem energii 

w Polsce. W 2019 roku energia z biomasy i biogazu stanowiła 19% udziału zainstalowanych mocy 

odnawialnych źródeł energii.  

Niezaprzeczalnym atutem biomasy jest jej powszechność. Biomasę stanowią bowiem wszelkie 

materie organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które ulegają rozkładowi. Jej zasoby są 

całkowicie odnawialne i niewyczerpywalne.  

Energia uzyskiwana z biomasy powstaje w procesie jej spalania, podczas którego węgiel stanowiący 

budulec materii organicznej jest przetwarzany na energią cieplną i świetlną, która może być 

przekształcana w dalszym procesie na energię elektryczną.  

Aby uzyskać dużą ilość energii z biomasy, hodowane są rośliny energetyczne. Są to rośliny  

o specyficznych cechach, przede wszystkim o wysokiej wartości opałowej, niskich wymaganiach 

glebowych, wysokim tempie wzrostu i wysokiej odporności na choroby i szkodniki. Wartość opałowa 

takich roślin jest określana jako ilość energii możliwa do pozyskania z metra przestrzennego 

i kilograma biomasy. Do roślin energetycznych zaliczane są m.in. wierzba wiciowa, kukurydza, rdest, 

rzepak, słonecznik, topola, trzcina.  

Biomasę klasyfikuje się wg stanu skupienia w jakim występuje. Wyróżnia się: 

• biomasę – w formie stałej, 

• biopaliwo – w formie płynnej, 

• biogaz – w formie gazowej.  

Do biomasy w formie stałej zalicza się wszelkie rośliny energetyczne i drewno. Do najpopularniejszych 

produktów należą brykiet i pellet, których głównym składnikiem są trociny i wióry lub słoma. Paliwa te 

są wykorzystywane w specjalnych kotłach do ogrzewania budynków.  
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Biopaliwa w formie płynnej to surowce otrzymywane w wyniku przetworzenia materii organicznej, np. 

w procesie fermentacji. Do wytworzenia biopaliw wykorzystywane są rośliny oleiste lub te o wysokiej 

zawartości cukrów – takie jak kukurydza czy trzcina cukrowa.  

Biogaz składa się przede wszystkim z metanu i dwutlenku węgla. Najczęściej biogaz powstaje 

w wyniku fermentacji beztlenowej odpadów pochodzenia organicznego lub w oczyszczalniach 

ścieków. Biogaz można otrzymać również z drewna (gaz drzewny).  

Biomasę można wyodrębniać również ze względu na rodzaj pochodzenia. Wyróżnia się:  

• drewno odpadowe w leśnictwie i przemyśle drzewnym (trociny, zrębki zieleni miejskiej), 

• produkty uboczne i odpadowe rolnictwa i przemysłu rolno‐spożywczego, a także gospodarki 

komunalnej (słoma, ziarno, osad ściekowy, biogaz, gnojowica), 

• produkcja, plantacje drzew i traw szybkorosnących, uprawy energetyczne. 

Biomasa jest jednym z najbardziej stabilnych i mało kosztownych odnawialnych źródeł energii. Dużą 

zaletą jest również fakt, iż jej spalanie nie powoduje nadmiernej emisji dwutlenku węgla do atmosfery, 

ponieważ ilość wytworzonego gazu jest równa ilości pobranej w procesie fotosyntezy. Ponadto 

wykorzystywanie biomasy przyczynia się do redukcji odpadów.  

Potencjał obszaru w zakresie produkcji z biomasy można ocenić w oparciu o powierzchnię terenów 

leśnych, czynnych składowisk odpadów, liczby oczyszczalni ścieków czy występowania ferm bydła 

i trzody chlewnej.  

Z uwagi na niski stopień lesistości Gminy Żarów (11,3%) związany z występowaniem w tym regionie 

gleb o wysokiej przydatności rolniczej, większość istniejących terenów zalesionych stanowią lasy 

ochronne. Ponadto zdecydowana większość istniejących lasów na terenie Gminy Żarów jest we 

władaniu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Nadleśnictwo Świdnica. Lasy 

gospodarcze nie występują na terenie Gminy Żarów. Taki stan rzeczy nie stwarza warunków do 

pozyskiwania energii z biomasy leśnej na terenie Gminy. 

Gmina Żarów posiada natomiast w granicach swojego obszaru oczyszczalnię ścieków - 

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne w Żarowie, które zajmuje się oczyszczaniem ścieków 

w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej. Głównym rodzajem odpadów wytwarzanych 

w komunalnych oczyszczalniach ścieków są ustabilizowane osady ściekowe, które stanowią źródło 

biomasy. Istnieje zatem potencjał do produkcji biogazu przy zastosowaniu odpowiednich instalacji.  

Gmina nie posiada na swoim terenie czynnych składowisk odpadów ani ferm zwierząt gospodarskich. 

Obecnie na terenie Gminy Żarów nie funkcjonuje żadna inwestycja związana z wykorzystywaniem 

biomasy lub biogazu do produkcji energii, natomiast w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego są wyznaczone tereny dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wykaz planów został 

przedstawiony w tabeli 17. w kolejnym podrozdziale. 
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6.7 Odnawialne źródła energii w gminnych dokumentach planistycznych 

Gmina Żarów zapewniła w lokalnych dokumentach planistycznych tereny pod lokalizację 

odnawialnych źródeł energii. Nadrzędnym dokumentem planistycznym jest Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które określa następujące kierunki w zakresie rozwoju 

OZE na terenie Gminy: 

1) Dążenie do zwiększenia wykorzystania energii słonecznej, 

2) Zakazuje się lokalizowania elektrowni wiatrowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 

maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, 

3) Dopuszcza się lokalizowanie mikroinstalacji, przy czym nie zaleca się stosowania 

mikroinstalacji wiatrowych, 

4) Dopuszcza się stosowanie pomp ciepła, 

5) Dopuszcza się wykorzystanie innych OZE, głównie z biomasy, energii geotermalnej, 

6) Dopuszcza się wykorzystanie energii z siły wody, proponuje się lokalizację elektrowni 

wodnych w Przyłęgowie i Siedlimowicach, 

7) Rozwój Klastra Odnawialnych Źródeł Energii Wzgórz Strzegomskich zawartego  

13.12.2018 r., obejmującego gminy: Żarów, Strzegom, Jaworzyna Śląska i Dobromierz  

w zakresie: 

• zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 

• podwyższania efektywności energetycznej, 

• smart city, 

• bilansowania i zarządzania energią, 

• zeroemisyjnego transportu publicznego i prywatnego, 

• badania i poprawy jakości powietrza, 

• działań edukacyjnych mających na celu podwyższanie poziomu świadomości 

energetycznej i ekologicznej mieszkańców i gmin zrzeszonym w Klastrze Energii, 

8) Za zgodne ze studium uznaje się lokalizację urządzeń wytwarzających energię z 

odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100kW na terenach o niskich 

klasach bonitacyjnych, nieużytkach oraz terenach zainwestowanych. 

Załącznik graficzny do Studium ustala granice obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia 

z zakresu wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) o mocy przekraczającej 100 kW, 

w tym energii pochodzącej z promieniowania słonecznego (obiekty, urządzenia i instalacje 

fotowoltaiczne), wnętrza ziemi (obiekty, urządzenia i instalacje geotermalne) i spadku wody 

(elektrownie wodne). Wyjątek stanowią elektrownie wiatrowe, dla których zakazuje się lokalizacji na 

terenie Gminy.  

Tereny przeznaczone pod rozwój odnawialnych źródeł energii zostały ujęte także w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. W latach 2014 – 2015 Gmina uchwaliła cztery miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - podstrefa 

Żarów, które zestawiono w poniższej tabeli.   

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Tab. 16 Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyznaczających tereny pod 
lokalizację OZE na terenie Gminy Żarów 

Lp. Tytuł aktu Przeznaczenie terenu 

1. 

Uchwała nr LIII/416/2014 Rady Miejskiej  
w Żarowie z dnia 24.10.2014 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w obrębie 

miasta Żarów 

Plan dopuszcza lokalizację lokalnych ujęć wody, 
oczyszczalni ścieków a także urządzeń 

pozyskujących energię z odnawialnych źródeł o 
mocy do 2 MW. 

2. 

Uchwała nr VIII/75/2015 Rady Miejskiej  
w Żarowie z dnia 28.05.2015 r. – w sprawie: 

uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 

położonych w obrębie miasta Żarów 

Plan wyznacza tereny lokalizacji ogniw 
fotowoltaicznych do wytwarzania energii 

elektrycznej. 

3. 

Uchwała nr X/91/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z 
dnia 25.06.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów położonych 

w obrębie miasta Żarowa i wsi Łażany. 

Plan określa tereny rozmieszczenia urządzeń 
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy przekraczającej 100 kW - 
elektrownia fotowoltaiczna. 

4. 

Uchwała nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Żarowie 
z dnia 2.07.2015 r. w sprawie: zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru. położonego w obrębie 
miasta Żarów. 

Jako podstawowe przeznaczenie terenu plan 
określa lokalizację instalacji do produkcji energii 

ze źródeł odnawialnych na  bazie surowców 
rolnych i biomasy leśnej oraz współpracujących z 
nimi urządzeń fotowoltaicznych o łącznej  mocy 
nie przekraczającej 4 MW na 1.00 ha, a także 

produkcji nawozu na bazie surowca organicznego  
pozyskiwanego z instalacji oraz zabudowy 

produkcyjno-usługowej. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Żarowie 
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7. MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA ŚRODKÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI 

ENERGETYCZNEJ 

Efektywność energetyczna została zdefiniowana w Ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności 

energetycznej. Jest to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia 

technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia 

energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi 

niezbędnej do uzyskania tego efektu.  

Art. 6 Ustawy nakłada na samorządy gminne obowiązek stosowania co najmniej jednego ze środków 

poprawy efektywności energetycznej. W rozumieniu Ustawy, środkami tymi są wszelkie działania 

polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym bądź 

instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii. Ustawa wymienia następujące rodzaje 

środków poprawy efektywności energetycznej: 

1. realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, 

2. nabycie 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 którym mowa w pkt 2, lub ich modernizacja, 

4. realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 

budynków, 

5. wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 

2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we 

Wspólnocie (EMAS), 

6. realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 

r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 

budynków. 

Ustawa określa także obowiązki samorządów w zakresie efektywności energetycznej, do których 

należą:  

• nabywanie produktów efektywnych energetycznie lub zlecają usługi, których wykonanie wiąże 

się ze zużyciem energii, 

• nabywają lub wynajmują efektywne energetycznie budynki lub ich części, które spełniają co 

najmniej wymagania minimalne w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej 

określone w odrębnych przepisach, 

• zapewniają wypełnienie zaleceń w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków 

w użytkowanych budynkach należących do Skarbu Państwa poddawanych przebudowie lub 

realizują inne środki poprawy efektywności energetycznej w zakresie charakterystyki 

energetycznej budynków.  

Gmina Żarów podjęła działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej, takie jak udział 

w projektach z zakresu wymiany źródeł ciepła. Mieszkańcy Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie 

w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów 

stałopalnych starej generacji”. Dotacja przeznaczona może zostać na likwidację starego źródła ciepła 

i montaż nowego przyjaznego środowisku (m.in. kotły gazowe, kotły na olej lekki opałowy, piece 

zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe, kotły na biomasę o wilgotności biomasy poniżej 

20%, pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe 

służące zasileniu źródła). 

Ponadto Gmina uczestniczy w projekcie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach 

i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, który będzie 

realizowany do roku 2022. Celem projektu jest zwalczanie niskiej emisji kominowej na terenie 

wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez likwidację wysokoemisyjnych, węglowych źródeł 

ciepła i zastąpienie ich źródłami ekologicznymi. Projekt realizowany jest na terenie gmin: Boguszów-
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Gorce, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Mieroszów, Gmina i Miasto Nowa 

Ruda, Strzegom, Świebodzice, Gmina i Miasto Świdnica, Walim, Wałbrzych, Żarów. 

Dalsze przedsięwzięcia z zakresu systemu energetycznego zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Żarów.  

Tab. 17 Wykaz przedsięwzięć w zakresie systemu energetycznego zaplanowanych do realizacji w Gminie 
Żarów. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Uchwały nr XXXIII/259/2021 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia  

2 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów 

  

Tytuł projektu Termin realizacji 

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach 
mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - 

wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach 
mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej  

w tym w Gminie Żarów. 

2019 – 2022 

Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu 
„Czyste Powietrze" - ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych 

substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych 
słabej jakości paliwem, w przestarzałych domowych piecach. 

2021 – 2022 
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8. PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO, PALIWA GAZOWE  

I ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ DO 2036 ROKU 

8.1 Ogólna metodologia  

Prognozę zapotrzebowania na ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną do 2036 roku w Gminie 

Żarów oparto na danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz „Wnioskach z analiz prognostycznych 

dla sektora energetycznego”, stanowiących załącznik nr 2 do Polityki energetycznej Polski do 2040 r. 

(dalej „Wnioski z analiz do PEP2040”). Prognoza została opracowana w trzech wariantach 

warunkujących tempo rozwoju Gminy Żarów i uwzględnia nośniki sieciowe, tj. ciepło sieciowe, energię 

elektryczną i gaz sieciowy. 

Z uwagi na brak możliwości uzyskania kompletnych danych o zużyciu ciepła w Gminie Żarów, 

prognozę zaopatrzenia w ciepło przeprowadzono dla sektora użyteczności publicznej na podstawie 

danych z Urzędu Miejskiego oraz dla sektora mieszkalnego - w oparciu o prognozę powierzchni 

użytkowej mieszkań oraz uśrednione wartości zużycia ciepła sieciowego w gospodarstwach 

domowych. 

Prognozę zaopatrzenia w energię elektryczną przeprowadzono bez podziału na sektory, z uwagi na 

brak możliwości uzyskania od spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu danych o 

zużyciu energii w podziale na poszczególne sektory. Podstawą do opracowania prognozy była 

sumaryczna wielkość zużycia energii uzyskana dla całej Gminy Żarów.  

Prognozę zaopatrzenia w gaz przeprowadzono z podziałem na trzy sektory - użyteczności 

publicznej, mieszkalnego i działalności gospodarczej, w oparciu o dane Polskiej Spółki Gazownictwa 

Sp. z o.o. 

Podstawą do obliczenia prognozowanego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe są przewidywane wielkości zużycia wybranych paliw zgodnie z Wnioskami z analiz do 

PEP2040. Wartości te zestawiono w poniższej tabeli. Z uwagi na to, że niniejszy dokument obejmuje 

perspektywę czasową do 2036 roku, wzięto pod uwagę przewidywane wielkości zużycia do 2035 roku.     

Tab. 18 Prognoza krajowego zużycia brutto wybranych paliw i energii  

   2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

[ktoe] 

energia 
elektryczna  

12 532 13 440 14 154 15 258 16 156 17 297 18 289 

ciepło sieciowe  8 032 8 021 6 721 6 721 6 626 6 204 6 153 

węgiel kamienny  37 669 39 241 31 205 28 707 24 284 19 436 15 731 

koks  2 314 2 154 2 266 2 563 2 415 2 299 2 235 

gaz ziemny  12 235 12 805 13 776 16 547 17 290 18 121 19 677 

biomasa stała  4 166 5 866 6 774 7 896 9 023 10 522 10 778 

biogaz  54 115 229 284 318 352 388 

biopaliwa  54 868 782 1 497 1 542 1 418 1 369 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Tabeli 11. z Wniosków z analiz prognostycznych dla sektora 

energetycznego (Załącznik nr 2 do Polityki energetycznej Polski do 2040 r.) 

Bazując na powyższej tabeli obliczono średnioroczną zmianę zużycia ciepła sieciowego, energii 

elektrycznej oraz gazu ziemnego, a następnie wyliczono średnią wartość wskaźnika dla całego 

badanego okresu. Zmiany wskaźników wynoszą: 

• dla ciepła sieciowego: -0,57% rocznie, 

• dla energii elektrycznej: 1,25% rocznie, 

• dla gazu ziemnego: 1,19% rocznie. 

Wskaźniki przedstawiono w poniższych tabelach.  
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Tab. 19 Wskaźniki prognozy zużycia ciepła sieciowego 

  2020 2025 2030 2035 

ciepło sieciowe [ktoe] 6 721 6 626 6 204 6 153 

zmiana w porównaniu do okresu poprzedniego  - -1,41% -6,37% -0,82% 

średnioroczna zmiana  -  -0,28% -1,27% -0,16% 

średnioroczna zmiana w latach 2020-2035 -0,57% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Tabeli 11. z Wniosków z analiz prognostycznych dla sektora 

energetycznego (Załącznik nr 2 do Polityki energetycznej Polski do 2040 r.) 

Tab. 20 Wskaźniki prognozy zużycia energii elektrycznej 

  2020 2025 2030 2035 

energia elektryczna [ktoe] 15 258 16 156 17 297 18 289 

zmiana w porównaniu do okresu poprzedniego - 5,89% 7,06% 5,74% 

średnioroczna zmiana  - 1,18% 1,41% 1,15% 

średnioroczna zmiana w latach 2020-2035 1,25% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Tabeli 11. z Wniosków z analiz prognostycznych dla sektora 

energetycznego (Załącznik nr 2 do Polityki energetycznej Polski do 2040 r.) 

Tab. 21 Wskaźniki prognozy zużycia gazu ziemnego 

  2020 2025 2030 2035 

energia elektryczna [ktoe] 16 547 17 290 18 121 19 677 

zmiana w porównaniu do okresu poprzedniego - 4,49% 4,81% 8,59% 

średnioroczna zmiana  - 0,90% 0,96% 1,72% 

średnioroczna zmiana w latach 2020-2035 1,19% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Tabeli 11. z Wniosków z analiz prognostycznych dla sektora 

energetycznego (Załącznik nr 2 do Polityki energetycznej Polski do 2040 r.) 
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8.2 Warianty rozwoju gminy 

Wariant pasywny (BAU)  

Wariant pasywny BAU („Business as usual” – tzw. „biznes jak zwykle”) jest oparty na liniach trendu 
zużycia poszczególnych paliw z lat historycznych. Prognoza jest wykonana przy założeniu 
prowadzenia gospodarki energetycznej w dotychczasowy sposób, bez wdrażania dodatkowych 
instrumentów polityki energetycznej. Wariant ten stanowi punkt odniesienia dla pozostałych 
scenariuszy i zakłada zużycie energii oraz rozwój budownictwa w takim samym stopniu jak 
w poprzednich latach. Nowe obszary zaplanowane pod zabudowę mieszkaniową są wykorzystane 
w niewielkim stopniu (ok. 20%), a przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii przez odbiorców są 
wprowadzane w niewielkim zakresie. W wariancie tym nie przewiduje się także znacznego rozwoju 
sektora działalności gospodarczej.  
 
Wariant optymalny  

W tym scenariuszu przewidziany jest dynamiczny, ale systematyczny rozwój obszaru. Opiera się na 
realizacji efektywnych ekonomicznie projektów, możliwych do zrealizowania w krótkiej perspektywie 
czasowej. Wariant optymalny zakłada zagospodarowanie terenów przewidzianych pod zabudowę 
mieszkaniową w około 50% oraz wzrost zainteresowania inwestorów w związku z realizacją projektów 
w ramach polityki energetycznej. Przewiduje się rozwój terenów przemysłowych i usługowych. 
Odnawialne źródła energii zaczynają odgrywać coraz większą rolę w produkcji energii. 
Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii są wprowadzane w średnim zakresie. Jest to wariant 
rekomendowany dla dalszego rozwoju Gminy.  

Wariant aktywny 

Jest to najbardziej zaawansowany scenariusz rozwoju, przewidujący dwukrotnie większy wzrost 
gospodarczy niż dotychczas. Obok projektów realizowanych w wariancie optymalnym realizowane są 
również projekty bazujące na nowych technologiach, cechujące się większymi nakładami 
inwestycyjnymi i o znacznie dłuższej perspektywie oszczędności i korzyści. Scenariusz ten jest 
możliwy do zrealizowania przy założeniu prowadzenia polityki rządowej w sposób aktywny 
i skuteczny, w powiązaniu z lokalnymi strategiami energetycznymi. Wariant aktywny przewiduje 
zagospodarowanie obszarów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową w około 80%. Inwestycje 
realizowane na terenie gminy skutkują dynamicznym, ale stabilnym wzrostem w każdym sektorze 
gospodarki, co w konsekwencji generuje wysokie zapotrzebowanie na nośniki energii przy 
jednoczesnym wysokim stopniu wprowadzania przedsięwzięć racjonalizujących zużycie energii 
i wysokim udziale energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii.  

Wskaźniki wzrostu dla wariantów 

Aby oszacować przewidywane zużycie nośników energii w każdym wariancie przyjęto odpowiednie 
wskaźniki wzrostu. W wariancie pasywnym przewiduje się dalszy spadek ludności, zgodnie  
z prognozą dla województwa dolnośląskiego. Wobec tego przyjęto obniżoną dynamikę wzrostu 
zużycia paliw, o 20% niższą niż średnioroczna zmiana wielkości przyjęta dla całego kraju. Dla 
wariantu optymalnego przewiduje się lekkie odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych 
i większą dynamikę rozwoju społeczno-gospodarczego związaną z wdrażaniem projektów mających 
na celu poprawę efektywności energetycznej. Dla tego wariantu przyjęto wskaźnik wzrostu wynoszący 
o 25% więcej niż średnioroczna zmiana wielkości przyjęta dla całego kraju. Wariant aktywny stanowi 
najbardziej zaawansowaną transformację energetyczną, przewidującą dwukrotnie większy wskaźnik 
wzrostu zużycia paliw – 200%. Wskaźniki wzrostu wynoszą zatem: 

• dla wariantu pasywnego: 80%, 

• dla wariantu optymalnego: 125%, 

• dla wariantu aktywnego: 200%.  
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8.3 Prognoza zapotrzebowania na ciepło 

Zgodnie z prognozami PEP2040, średnioroczna zmiana zużycia ciepła sieciowego wynosi -0,57%. 

Wariant pasywny zakłada spadek zużycia energii cieplnej, jednak w mniejszym stopniu niż zakładają 

prognozy krajowe. W tym wariancie nie zakłada się przyłączania nowych budynków użyteczności 

publicznej ani mieszkalnych do sieci ciepłowniczej. W sektorze mieszkalnym prognozuje się dalszy 

spadek ludności, który ma swoje przełożenie na wielkość zużycia energii cieplnej.  Po uwzględnieniu 

korekty wynikającej z wariantu, wskaźnik do prognozy wynosi -0,46%. 

W wariancie optymalnym zakłada się odwrócenie trendu zużycia ciepła sieciowego. Prognozuje się 

wzrost wielkości zużycia z każdym rokiem związany z przyłączaniem nowych budynków do sieci 

cieplnej, zarówno w sektorze użyteczności publicznej jak i mieszkalnym. Po uwzględnieniu korekty 

wynikającej z przyjętego wariantu, wskaźnik do prognozy wynosi 0,71%.  

W wariancie aktywnym zakłada się przyłączenie większości budynków użyteczności publicznej do 

sieci cieplnej oraz wysoki odsetek przyłączy do budynków mieszkalnych. Tereny mieszkaniowe są 

dobrze zagospodarowane, obserwuje się przyrost liczby ludności.  Wielkość zużycia z każdym rokiem 

dynamicznie wzrasta. Po uwzględnieniu korekty wynikającej z przyjętego wariantu przyjmuje się 

wskaźnik do prognozy równy 1,14%.    

Zestawienie wskaźników przyjętych do prognozy przedstawia poniższa tabela. 

Tab. 22 Wartości wskaźników przyjętych do prognozy zapotrzebowania na ciepło sieciowe 

Wariant 
Średnioroczna zmiana 

zużycia ciepła 
sieciowego 

Korekta wynikająca z 
przyjętego wariantu 

Wskaźnik do prognozy 

PASYWNY -0,57% 80,0% -0,46% 

OPTYMALNY -0,57% 125,0% 0,71% 

AKTYWNY -0,57% 200,0% 1,14% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wniosków z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego 

(Załącznik nr 2 do Polityki energetycznej Polski do 2040 r.). 

Sektor użyteczności publicznej  

Prognozę zapotrzebowania na ciepło sieciowe w sektorze użyteczności publicznej oszacowano na 

podstawie obecnego zużycia ciepła w budynkach użyteczności publicznej podłączonych do ciepłowni 

miejskiej. Obecnie do sieci ciepłowniczej przyłączone są 3 obiekty użyteczności publicznej, których 

łączne zużycie wynosi 5 131 GJ. Jest to wartość wyjściowa dla wariantów prognozy. 

Po uwzględnieniu wskaźników i przyjęciu jako punkt wyjścia zużycia energii cieplnej w 2020 roku 

obliczono prognozę zapotrzebowania na ciepło sieciowe do 2036 roku w sektorze użyteczności 

publicznej. Wyniki przedstawia poniższa tabela. 
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Tab. 23 Prognoza zapotrzebowania na ciepło sieciowe do 2036 roku w sektorze użyteczności publicznej  
w Gminie Żarów 

Rok 

Sektor użyteczności publicznej 

Zużycie [GJ] 

Wariant pasywny Wariant optymalny Wariant aktywny 

2020 5 131,00 5 131,00 5 131,00 

2021 5 107,60 5 167,56 5 189,49 

2022 5 084,31 5 204,38 5 248,65 

2023 5 061,13 5 241,46 5 308,49 

2024 5 038,05 5 278,80 5 369,01 

2025 5 015,08 5 316,42 5 430,21 

2026 4 992,21 5 354,29 5 492,12 

2027 4 969,44 5 392,44 5 554,73 

2028 4 946,78 5 430,87 5 618,05 

2029 4 924,22 5 469,56 5 682,10 

2030 4 901,77 5 508,53 5 746,87 

2031 4 879,42 5 547,78 5 812,39 

2032 4 857,17 5 587,31 5 878,65 

2033 4 835,02 5 627,12 5 945,66 

2034 4 812,97 5 667,21 6 013,44 

2035 4 791,02 5 707,59 6 082,00 

2036 4 769,18 5 748,26 6 151,33 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego i Wniosków z analiz prognostycznych dla 

sektora energetycznego (Załącznik nr 2 do Polityki energetycznej Polski do 2040 r.). 

Uzupełnieniem tabeli jest poniższy wykres, obrazujący tendencję zmian zapotrzebowania na energię 

cieplną w każdym wariancie.  

Ryc. 19 Prognoza zapotrzebowania na ciepło sieciowe do 2036 roku w sektorze użyteczności publicznej  
w Gminie Żarów 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego i Wniosków z analiz prognostycznych dla 

sektora energetycznego (Załącznik nr 2 do Polityki energetycznej Polski do 2040 r.) 
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Sektor mieszkalny  

Do opracowania prognozy zaopatrzenia w ciepło dla sektora mieszkalnego bazowano  

na danych statystycznych dotyczących powierzchni użytkowej mieszkań oraz szacunkowych danych 

o zużyciu energii w gospodarstwach domowych w 2019 roku dokonanych przez Agencję Rynku 

Energii S.A.  

W 2019 roku średnia wielkość zużycia ciepła sieciowego na 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania 

wynosiła 0,53 GJ (wg ARE S.A.). 

Wg danych GUS przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w Gminie Żarów wyniosła w 2019 

roku 72,1 m2. Liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci cieplnej w Gminie Żarów wynosi 

730. Przyjęto zatem, że łączna powierzchnia użytkowa mieszkań przyłączonych do sieci cieplnej 

wynosi 52 633 m2. Przeliczając tę wartość przez średnie zużycie ciepła sieciowego na 1 m2 

otrzymujemy łączne średnie zużycie ciepła sieciowego w sektorze mieszkalnym wynoszące  

28048,77 GJ w 2019 roku. Przyjęto tę wartość jako bazę do opracowania prognozy zgodnie 

z przewidywanymi zmianami przyjętymi w PEP2040. Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tab. 24 Prognoza zapotrzebowania na ciepło sieciowe do 2036 roku w sektorze mieszkalnym w Gminie 
Żarów 

Rok 

Sektor mieszkalny 

Zużycie [GJ] 

Wariant pasywny Wariant optymalny Wariant aktywny 

2019 28 048,77 28 048,77 28 048,77 

2020 27 920,87 28 248,62 28 368,53 

2021 27 793,55 28 449,89 28 691,93 

2022 27 666,81 28 652,60 29 019,02 

2023 27 540,65 28 856,74 29 349,83 

2024 27 415,06 29 062,35 29 684,42 

2025 27 290,05 29 269,42 30 022,82 

2026 27 165,61 29 477,96 30 365,08 

2027 27 041,73 29 687,99 30 711,25 

2028 26 918,42 29 899,52 31 061,35 

2029 26 795,68 30 112,55 31 415,45 

2030 26 673,49 30 327,11 31 773,59 

2031 26 551,86 30 543,19 32 135,81 

2032 26 430,78 30 760,81 32 502,16 

2033 26 310,26 30 979,98 32 872,68 

2034 26 190,28 31 200,71 33 247,43 

2035 26 070,85 31 423,02 33 626,45 

2036 25 951,97 31 646,90 34 009,79 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, danych szacunkowych ARE S.A. i Wniosków z analiz 

prognostycznych dla sektora energetycznego (Załącznik nr 2 do Polityki energetycznej Polski do 2040 r.). 
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Prognozę zapotrzebowania na ciepło sieciowe w sektorze mieszkalnym w trzech wariantach 

rozwojowych zaprezentowano na poniższym wykresie. 

Ryc. 20 Prognoza zapotrzebowania na ciepło sieciowe do 2036 roku w sektorze mieszkalnym w Gminie 
Żarów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego i Wniosków z analiz prognostycznych dla 

sektora energetycznego (Załącznik nr 2 do Polityki energetycznej Polski do 2040 r.) 
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8.4 Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną 

Według PEP2040, przewidywane średnioroczne tempo wzrostu wielkości zużycia energii elektrycznej 

wynosi 1,25%. Wariant pasywny rozwoju zakłada wzrost wielkości zużycia w mniejszym stopniu, niż 

przewidują to krajowe prognozy. W tym wariancie nie zakłada się przeprowadzania działań 

związanych z podłączaniem nowych odbiorców do sieci ani modernizacji istniejących sieci. Wskaźnik 

do prognozy po uwzględnieniu korekty wynikającej z przyjętego wariantu wynosi zatem 1,0% rocznie.  

W wariancie optymalnym zakłada się wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, spowodowany 

wzrostem powierzchni użytkowej mieszkań. Scenariusz ten zakłada także wdrażanie środków 

poprawy efektywności energetycznej i sukcesywne realizowanie zaplanowanych inwestycji w zakresie 

poprawy jakości sieci elektroenergetycznej. Po uwzględnieniu korekty wskaźnik do prognozy wynosi 

1,56%. 

Wariant aktywny zakłada największe zużycie energii, wywołane wzrostem liczby ludności, powierzchni 

użytkowej mieszkań, a także rozrostem sektora działalności gospodarczej, który notuje wzmożone 

zapotrzebowanie na energię. W tym wariancie zużycie energii jest najbardziej dynamiczne i wynosi 

średniorocznie 2,5%.  

Wskaźniki przyjęte do prognozy przedstawia poniższa tabela. 

Tab. 25 Wartości wskaźników przyjętych do prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną 

Wariant 
Średnioroczna zmiana 

zużycia energii 
elektrycznej 

Korekta wynikająca z 
przyjętego wariantu 

Wskaźnik do prognozy 

PASYWNY 1,25% 80,0% 1,00% 

OPTYMALNY 1,25% 125,0% 1,56% 

AKTYWNY 1,25% 200,0% 2,50% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wniosków z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego 

(Załącznik nr 2 do Polityki energetycznej Polski do 2040 r.). 

Wartością bazową do opracowania prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną jest całkowite 

zużycie energii, uzyskane od spółki TAURON zaopatrującej obszar Gminy w energię. Prognozowane 

zużycie w trzech wariantach przedstawia poniższa tabela. 

Tab. 26 Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną w Gminie Żarów do 2036 roku 

Rok 

Zużycie [MWh] 

Wariant pasywny  Wariant optymalny Wariant aktywny 

2020 92 175,28 92 175,28 92 175,28 

2021 93 097,03 93 615,52 94 479,66 

2022 94 028,00 95 078,26 96 841,65 

2023 94 968,28 96 563,86 99 262,69 

2024 95 917,97 98 072,67 101 744,26 

2025 96 877,15 99 605,05 104 287,87 

2026 97 845,92 101 161,38 106 895,07 

2027 98 824,38 102 742,03 109 567,44 

2028 99 812,62 104 347,37 112 306,63 

2029 100 810,75 105 977,80 115 114,29 
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2030 101 818,85 107 633,71 117 992,15 

2031 102 837,04 109 315,48 120 941,96 

2032 103 865,41 111 023,54 123 965,50 

2033 104 904,07 112 758,28 127 064,64 

2034 105 953,11 114 520,13 130 241,26 

2035 107 012,64 116 309,50 133 497,29 

2036 108 082,76 118 126,84 136 834,72 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu i Wniosków 

z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego (Załącznik nr 2 do Polityki energetycznej Polski do 2040 r.). 

Uszczegółowieniem analizy jest graficzne zobrazowanie zużycia w każdym wariancie prognozy na 

poniższej rycinie. 

Ryc. 21 Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną do roku 2036 dla Gminy Żarów 
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8.5 Prognoza zapotrzebowania na paliwa gazowe  

Zgodnie z przewidywaniami PEP2040, wielkość zużycia gazu sieciowego będzie rokrocznie wzrastała 

o 1,19%. Wariant pasywny zakłada obniżone wartości, które wynikają z braku prowadzonych działań 

w kierunku podłączenia większej ilości budynków do sieci gazowej oraz braku podejmowanych działań 

w zakresie efektywności energetycznej. Po uwzględnieniu korekty wynikającej z przyjętego wariantu, 

wskaźnik do prognozy wynosi 0,95%. 

W wariancie optymalnym zakłada się nieco większy wzrost zużycia gazu w stosunku do prognoz 

krajowych. Inwestycje przyłączeniowe będą sukcesywnie realizowane, podobnie jak modernizacje 

sieci. Po uwzględnieniu korekty wynikającej z przyjętego wariantu przyjęto, że rokroczny wzrost 

zapotrzebowania na energię wynosi 1,49%.  

W wariancie aktywnym zakłada się przyłączenie większości budynków do sieci gazowej. Następuje 

rozrost sektora mieszkalnego i działalności gospodarczej. Inwestycje realizowane są dynamicznie  

i odnotowuje się wysoki stopień wdrożenia środków poprawy efektywności energetycznej. 

Średnioroczny wzrost zużycia gazu sieciowego wynosi 2,38%.  

Wskaźniki przyjęte do prognozy przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tab. 27 Wartości wskaźników przyjętych do prognozy zapotrzebowania na paliwa gazowe 

Wariant 
Średnioroczna zmiana 
zużycia gazu ziemnego 

Korekta wynikająca z 
przyjętego wariantu 

Wskaźnik do prognozy 

PASYWNY 1,19% 80,0% 0,95% 

OPTYMALNY 1,19% 125,0% 1,49% 

AKTYWNY 1,19% 200,0% 2,38% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wniosków z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego 

(Załącznik nr 2 do Polityki energetycznej Polski do 2040 r.). 

Prognoza zapotrzebowania na paliwa gazowe została wykonana na podstawie danych Polskiej Spółki 

Gazownictwa uzyskanych w podziale na trzy sektory – użyteczności publicznej, mieszkalny  

i gospodarczy. Wartością bazową do opracowania prognozy zapotrzebowania są całkowite wielkości 

zużycia gazu w każdym sektorze.  

Prognozę zapotrzebowania na gaz sieciowy z uwzględnieniem wskaźników prognozy przedstawiono 

w poniższych tabelach. Pod każdą tabelą zamieszczono wykres obrazujący przewidywane zużycie  

w trzech wariantach. 
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Tab. 28 Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny w sektorze użyteczności publicznej do 2036 roku  
w Gminie Żarów 

Rok 

Sektor użyteczności publicznej 

Zużycie [m3] 

Wariant pasywny Wariant optymalny Wariant aktywny 

2020 77 442,00 77 442,00 77 442,00 

2021 78 179,25 78 593,95 79 285,12 

2022 78 923,51 79 763,03 81 172,11 

2023 79 674,87 80 949,51 83 104,00 

2024 80 433,37 82 153,63 85 081,88 

2025 81 199,10 83 375,67 87 106,83 

2026 81 972,11 84 615,88 89 179,97 

2027 82 752,49 85 874,54 91 302,45 

2028 83 540,29 87 151,93 93 475,45 

2029 84 335,59 88 448,31 95 700,17 

2030 85 138,47 89 763,98 97 977,83 

2031 85 948,99 91 099,22 100 309,70 

2032 86 767,22 92 454,32 102 697,07 

2033 87 593,25 93 829,58 105 141,26 

2034 88 427,13 95 225,29 107 643,62 

2035 89 268,96 96 641,77 110 205,54 

2036 90 118,80 98 079,32 112 828,43 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. i Wniosków z analiz 

prognostycznych dla sektora energetycznego (Załącznik nr 2 do Polityki energetycznej Polski do 2040 r.). 

Ryc. 22 Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny w sektorze użyteczności publicznej do 2036 roku  
w Gminie Żarów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. i Wniosków z analiz 

prognostycznych dla sektora energetycznego (Załącznik nr 2 do Polityki energetycznej Polski do 2040 r.). 
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Tab. 29 Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny do 2036 roku w sektorze mieszkalnym w Gminie Żarów 

Rok 

Sektor mieszkalny 

Zużycie [m3] 

Wariant pasywny Wariant optymalny Wariant aktywny 

2020 720 560,00 720 560,00 720 560,00 

2021 727 419,73 731 278,33 737 709,33 

2022 734 344,77 742 156,10 755 266,81 

2023 741 335,73 753 195,67 773 242,16 

2024 748 393,25 764 399,45 791 645,32 

2025 755 517,95 775 769,89 810 486,48 

2026 762 710,48 787 309,47 829 776,06 

2027 769 971,48 799 020,70 849 524,73 

2028 777 301,61 810 906,13 869 743,42 

2029 784 701,52 822 968,36 890 443,31 

2030 792 171,88 835 210,02 911 635,86 

2031 799 713,36 847 633,77 933 332,80 

2032 807 326,63 860 242,32 955 546,12 

2033 815 012,38 873 038,42 978 288,12 

2034 822 771,30 886 024,87 1 001 571,37 

2035 830 604,08 899 204,49 1 025 408,77 

2036 838 511,43 912 580,15 1 049 813,50 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. i Wniosków z analiz 

prognostycznych dla sektora energetycznego (Załącznik nr 2 do Polityki energetycznej Polski do 2040 r.). 

 
Ryc. 23 Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny do 2036 roku w sektorze mieszkalnym w Gminie Żarów 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. i Wniosków z analiz 

prognostycznych dla sektora energetycznego (Załącznik nr 2 do Polityki energetycznej Polski do 2040 r.). 
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Tab. 30 Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny do 2036 roku w sektorze działalności gospodarczej  
w Gminie Żarów 

Rok 

Sektor działalności gospodarczej 

Zużycie [m3] 

Wariant pasywny Wariant optymalny Wariant aktywny 

2020 2 813 882,00 2 813 882,00 2 813 882,00 

2021 2 840 670,16 2 855 738,49 2 880 852,39 

2022 2 867 713,34 2 898 217,60 2 949 416,68 

2023 2 895 013,97 2 941 328,59 3 019 612,80 

2024 2 922 574,50 2 985 080,85 3 091 479,58 

2025 2 950 397,41 3 029 483,93 3 165 056,79 

2026 2 978 485,19 3 074 547,51 3 240 385,15 

2027 3 006 840,37 3 120 281,40 3 317 506,31 

2028 3 035 465,49 3 166 695,59 3 396 462,96 

2029 3 064 363,12 3 213 800,18 3 477 298,78 

2030 3 093 535,86 3 261 605,46 3 560 058,49 

2031 3 122 986,32 3 310 121,84 3 644 787,88 

2032 3 152 717,15 3 359 359,90 3 731 533,84 

2033 3 182 731,02 3 409 330,38 3 820 344,34 

2034 3 213 030,62 3 460 044,17 3 911 268,54 

2035 3 243 618,67 3 511 512,33 4 004 356,73 

2036 3 274 497,92 3 563 746,07 4 099 660,42 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. i Wniosków z analiz 

prognostycznych dla sektora energetycznego (Załącznik nr 2 do Polityki energetycznej Polski do 2040 r.). 

 
Ryc. 24 Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny do 2036 roku w sektorze działalności gospodarczej  
w Gminie Żarów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. i Wniosków z analiz 

prognostycznych dla sektora energetycznego (Załącznik nr 2 do Polityki energetycznej Polski do 2040 r.). 
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9. ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI 

Współpraca z gminami ościennymi w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe są ważnym punktem planowania gospodarki energetycznej. Współpraca ta może rozwijać się 

w kierunku opracowywania wspólnych koncepcji i programów, co może skutkować większą 

efektywnością ich wdrażania oraz stwarzać lepsze szanse na pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

Zaletą takiej współpracy jest także powiększenie zasobów ludzkich koniecznych przy wdrażaniu 

nowych rozwiązań. Ponadto wspólna realizacja przedsięwzięć na obszarze obejmującym kilka gmin 

przyczyni się do poprawy jakości środowiska na dużo większą skalę.  

Przykładową realizacją opartą na współpracy międzygminnej może być budowa zakładu 

ciepłowniczego obejmującego obszar kilku gmin czy też utworzenie klastra energetycznego. 

Współpraca może być także oparta na porozumieniach umożliwiających korzystanie z nadwyżek 

energetycznych gmin ościennych.   

Do innych potencjalnych kierunków współpracy międzygminnej w zakresie gospodarki energetycznej 

należą takie działania jak współpraca w zakresie rozwoju sieci gazowej na terenie kilku gmin, 

dostarczanie biomasy do elektrowni opartych na tym źródle odnawialnym (w przypadku istnienia 

takich instalacji) oraz ogólne dążenia do zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii 

w regionie.  

Gmina Żarów sąsiaduje z gminami: 

• Jaworzyna Śląska (powiat świdnicki),  

• Kostomłoty (powiat średzki),  

• Marcinowice (powiat świdnicki),  

• Mietków (powiat wrocławski), 

• Strzegom (powiat świdnicki), 

• Świdnica (powiat świdnicki),  

• Udanin (powiat średzki). 

W celu określenia potencjalnych kierunków współpracy z gminami sąsiadującymi z Gminą Żarów 

przeanalizowano systemy zaopatrzenia tych Gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

Informacje zestawiono w poniższej tabeli.  

Tab. 31 Charakterystyka systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gmin 
sąsiadujących z Gminą Żarów 

Gmina 

Projekt 
założeń do 

planu 
zaopatrzenia 

w ciepło, 
energię 

elektryczną  
i paliwa 
gazowe 

Ogólna charakterystyka systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe 

Ciepło Energia elektryczna  Paliwa gazowe 

Jaworzyna 
Śląska 

tak 

Gmina nie posiada 
centralnego zaopatrzenia  
w ciepło. Energia cieplna 
u poszczególnych 
odbiorców uzyskiwana 
jest przez indywidualne 
kotłownie opalane 
węglem, koksem lub 
olejem opałowym. 

Dystrybutor energii: 
Energia Pro S.A. grupa 
TAURON z siedzibą we 
Wrocławiu. Duża 
koncentracja rozdzielni 
oraz bardzo mocno 
rozbudowana infrastruktura 
sieci średniego napięcia 
gwarantuje bezpieczne 
warunki funkcjonowania. 

Dystrybucja gazu przez 
spółkę Polska Spółka 
Gazownictwa na 
terenie miejscowości 
Jaworzyna Śląska  
i Nowy Jaworów. 
Potrzeba rozwoju sieci 
gazowej na obszarze 
wiejskim. 

Kostomłoty tak 

Brak centralnych 
urządzeń zaopatrujących 
mieszkańców w ciepło. 
Źródła ciepła są 

Gmina jest dobrze 
wyposażona w sieć 
energetyczną średniego 
napięcia oraz lokalny 

Dystrybucja gazu przez 
spółkę Polska Spółka 
Gazownictwa na 
terenie miejscowości 
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rozproszone, mieszkańcy 
korzystają jedynie  
z kotłowni lokalnych  
i indywidualnych źródeł 
ciepła opalanych paliwem 
stałym, gazem (tylko w 
mieście) lub energią 
elektryczną. 

system trafostacji.  
Brak informacji  
o dystrybutorze energii. 

Lisowice. 
W pozostałych 
miejscowościach 
mieszkańcy są 
zaopatrywani  
w gaz pochodzący  
z wymiennych butli. 

Marcinowice tak 

Lokalny system 
ciepłowniczy obejmujący 
obecnie 4 budynki 
mieszkalne, budynek 
Urzędu Gminy a także 
Ośrodek Zdrowia. 
Koncesję na 
wytwarzanie, 
przesyłanie i dystrybucję 
ciepła posiada 
przedsiębiorstwo Zakład 
Energetyki Cieplnej  
w Świdnicy. Oprócz tego 
gmina posiada kilka 
większych kotłowni na 
paliwa stałe oraz płynne. 

Dystrybutorem energii 
elektrycznej na obszarze 
jest Energia Pro GRUPA 
TAURON S.A. System 
zaopatrzenia gminy  
w energię elektryczną 
realizowany jest poprzez 
główny punkt zasilania 
(GPZ) – stacji 110/20 kV 
Jagodnik wraz 
z powiązaniami  
GPZ Żarów. 

Gmina nie jest 
zgazyfikowana.  
Duże rozproszenie 
ewentualnych 
odbiorców powoduje 
trudności 
w gazyfikacji. 

Mietków nie 

Na terenie gminy nie ma 
sieciowych systemów 
centralnego ogrzewania. 
potrzeby grzewcze 
mieszkańców gminy 
pokrywane są ze źródeł 
indywidualnych - piece 
opalane węglem 
kamiennym i jego 
pochodnymi oraz olejem 
opałowym lub gazem 
propan – butan. 
Zabudowania 
produkcyjne oraz 
usługowe ogrzewane są 
z lokalnych kotłowni na 
węgiel kamienny lub olej 
opałowy. Coraz większy 
udział ma również 
energia odnawialna 
(baterie słoneczne  
i pompy ciepła). 

Rozległa sieć 
elektroenergetyczna SN 
obejmująca zarówno 
napowietrzne jak i kablowe 
linie elektroenergetyczne 
oraz stacje 
transformatorowe SN/nN. 
Sieć zabezpiecza dostawę 
energii elektrycznej 
wszystkim odbiorcom na 
terenie gminy. 

Brak sieci gazowej. 
Mieszkańcy są 
zaopatrywani w gaz 
pochodzący  
z wymiennych butli.  

Strzegom tak 

Największym 
komunalnym źródłem 
ciepła zasilającym miasto 
jest kotłownia miejska 
przy o mocy  
4,8 MW, pracuje ona 
wyłącznie na potrzeby 
centralnego ogrzewania. 
Na obszarze miasta 
funkcjonują ponadto 
kotłownie lokalne 
zaspokajające potrzeby 
cieplne odbiorców,  
6 z nich posiada moc 
powyżej 1MW. Pozostałe 
kotłownie o mocy poniżej 
1 MW pracują jako 
niskoparametrowe, 
opalane przeważnie 
węglem lub koksem. 

Operatorem 
elektroenergetycznego 
systemu dystrybucyjnego 
na terenie Gminy Strzegom 
jest TAURON Dystrybucja 
S.A., Oddział w 
Wałbrzychu.  
W granicach miasta 
Strzegom zlokalizowana 
jest rozdzielnia 110/20 KV 
Graby stanowiąca 
podstawowe zasilanie dla 
obszaru Gminy w energię 
elektryczną. 

Dystrybucja gazu przez 
spółkę Polska Spółka 
Gazownictwa na 
terenie miejscowości: 
Strzegom, Stanowice. 
Natomiast żadna z wsi 
nie jest zgazyfikowana. 
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Świdnica tak 

Brak centralnego 
zaopatrzenia w ciepło. 
Zabudowa obsługiwana  
jest przez lokalne 
systemy ciepłownicze, do 
których należą kotłownie i 
indywidualne źródła 
ciepła. 

brak informacji 

Dystrybucja gazu przez 
spółkę Polska Spółka 
Gazownictwa na 
terenie miejscowości: 
Burkatów, Bystrzyca 
Dolna,Bystrzyca 
Górna, Komorów, 
Mokrzeszów, Pszenno, 
Słotwina, Witoszów 
Dolny.  

Udanin nie 

Zaopatrzenie w energię 
cieplną na terenie gminy 
oparte jest na 
indywidualnych źródłach 
ciepła tj. kotłowniach  
lokalnych, 
indywidualnych oraz  
źródłach ciepła typu  piec 
kaflowy.   

Wszystkie miejscowości 
gminy Udanin mają 
doprowadzoną energię 
elektryczną z istniejącej 
sieci dystrybucyjnej 

Dystrybucja gazu przez 
spółkę Polska Spółka 
Gazownictwa na 
terenie miejscowości 
Udanin. Gmina  nie  
posiada  zintegrowanej  
lokalnej  sieci  
gazowej,  
a mieszkańcy 
korzystają głównie z 
gazu 
bezprzewodowego  
i paliw opałowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów strategicznych poszczególnych gmin. 

System elektroenergetyczny na terenie analizowanych gmin ma charakter regionalny i zarządzany 

przez odpowiedni terytorialnie rejon energetyczny. Współpraca z gminami ościennymi jest realizowana 

na szczeblu przedsiębiorstwa energetycznego – TAURON Dystrybucja S.A. Wszelkie inwestycje 

związane z rozwojem systemu elektroenergetycznego są uzgadniane z zakładem energetycznym, bez 

konieczności współpracy z sąsiednimi gminami.  

Podobna sytuacja dotyczy systemu gazowniczego, który jest zarządzany przez Polską Spółkę 

Gazownictwa Sp. z o.o. Zaleca się jednak uczestnictwo gmin w opracowywaniu planów 

inwestycyjnych przedsiębiorstwa w celu dostosowania ich do zapotrzebowania, wymiany informacji 

i uzgadniania w zakresie ujmowania planowanych inwestycji w lokalnych dokumentach 

planistycznych, przy uwzględnianiu dokumentów sąsiednich gmin.  

W związku ze zdecentralizowanym charakterem systemu ciepłowniczego na terenie wszystkich 

analizowanych gmin dostrzega się potencjał nawiązania współpracy międzygminnej w zakresie 

budowy zakładu ciepłowniczego, w tym pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji.  

Współpraca międzygminna powinna natomiast rozwijać się w kierunki edukacji ekologicznej 

i gospodarki energooszczędnej w celu zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat 

szkodliwości wykorzystywania przestarzałych technologii ogrzewania budynków i promowania 

wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Perspektywicznym kierunkiem jest także współpraca w 

zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację ekologicznych instalacji opartych na 

odnawialnych źródłach energii, w szczególności biomasy.  
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10.  PODSUMOWANIE 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żarów 

na lata 2022-2036 stanowi analizę obecnego stanu zaopatrzenia i przewidywane zapotrzebowanie na 

wymienione nośniki energii na terenie Gminy. W dokumencie zawarto możliwe sposoby racjonalizacji 

zużycia energii i paliw, a także przedstawiono potencjalne możliwości wykorzystania alternatywnych, 

odnawialnych źródeł energii.  

Sieć cieplna w Gminie Żarów nie jest rozwinięta. Większość budynków jest ogrzewana indywidualnymi 

źródłami ciepła. Dominującym rodzajem paliwa wykorzystywanym do ogrzewania budynków 

mieszkalnych pozostaje węgiel kamienny, który przyczynia się do zwiększonej emisji dwutlenku węgla 

na terenie Gminy. W konsekwencji jakość powietrza ulega pogorszeniu, co powoduje negatywne 

skutki nie tylko środowiskowe, ale także zdrowotne. Zaleca się sukcesywną wymianę źródeł ciepła  

w budynkach, a także monitoring rodzajów źródeł ciepła w oparciu o Centralną Ewidencję Emisyjności 

Budynków. W ramach uporządkowania systemu ciepłowniczego zaleca się także podjęcie działań 

zmierzających do podłączenia większej liczby gospodarstw domowych do sieci lub rozważenie 

nawiązania współpracy z sąsiednimi gminami na rzecz stworzenia spójnego systemu ciepłowniczego.  

Gmina Żarów jest zgazyfikowana w małym stopniu. Większość sieci gazowej znajdującej się na 

terenie Gminy obejmuje Miasto Żarów. Zgodnie z informacjami przedsiębiorstwa dostarczającego gaz 

na obszarze Gminy bezpieczeństwo istniejącego systemu gazowniczego ocenia się jako dobre. 

Zaleca się uczestnictwo Gminy w opracowywaniu planów inwestycyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa 

w zakresie rozwoju sieci gazowniczej. Korzystne byłoby także nawiązanie porozumień 

międzygminnych na rzecz rozwoju systemu gazowniczego, w tym możliwości pozyskiwania środków 

zewnętrznych na gazyfikację obszarów wiejskich. 

Biorąc pod uwagę przeprowadzone analizy oceniono, że system elektroenergetyczny Gminy Żarów 

jest wystarczający i zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa dostaw energii. Informacje 

przekazane przez dostawcę energii na terenie Gminy wykazują stałe podejmowanie działań na rzecz 

poprawy jakości sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienia bezpiecznych dostaw energii.  

Największy wpływ na prognozowane zużycie nośników energii mają zmiany liczby ludności, dlatego 

zaleca się wdrażanie środków poprawy efektywności energetycznej w sektorze  mieszkalnym, w miarę 

możliwości. Zaleca się także przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych w budynkach 

użyteczności publicznej, które w przyszłości pozwolą zaoszczędzić energię i uniknąć niekorzystnych 

strat ciepła. 

Najbardziej energochłonnym sektorem pozostaje działalność gospodarcza. W tym sektorze istnieją 

również największe straty energii, generowane w procesach produkcyjnych. Aby ich uniknąć, 

korzystne byłoby nawiązanie współpracy z podmiotami działalności gospodarczej w zakresie 

wykorzystywania nadwyżek cieplnych powstających w procesie produkcji, które mogłyby zostać 

wykorzystane na cele grzewcze Gminy – np. w oparciu o technologie kogeneracji lub 

zagospodarowania ciepła odpadowego, w tym także ciepła odpadowego generowanego w procesie 

oczyszczania ścieków. 

W zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii największy potencjał dostrzega się  

w wykorzystaniu biomasy, w tym biogazu możliwego do pozyskania w oczyszczalniach ścieków. 

Ponadto dostrzega się potencjał rozwoju fotowoltaiki, co wynika z korzystnego położenia 

geograficznego. W szczególności  zaleca się umożliwienie rozwoju małych instalacji prosumenckich, 

wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych na potrzeby indywidualne ogrzewania gospodarstw 

domowych, zakładów przemysłowych i małych urządzeń technicznych. 

Ponadto rekomenduje się propagowanie edukacji ekologicznej uświadamiającej mieszkańców  

o szkodliwości wykorzystywania indywidualnych źródeł ciepła, w szczególności paliw kopalnych.  

Niniejsze opracowanie, zgodnie z zapisami Ustawy „Prawo energetyczne” (art. 19 ust. 2) należy 

zaktualizować po upływie 3 lat od dnia jego uchwalenia. 
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