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

1.1. Zakres opracowania
Zakres „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Miasta Brzeg’’ jest zgodny z ustawą „Prawo energetyczne’’ (Dz.U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625
z późn. zm.). Tekst ustawy ,,Prawo energetyczne’’ został ujednolicony w Biurze Prawnym Urzędu
Regulacji Energetyki w dniu 9 sierpnia 2010 r.
Zakres „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Miasta Brzeg’’ obejmuje:
ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe,
przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz
zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
zakres współpracy z innymi gminami.
Tematyka ta została ujęta w rozdziałach niniejszego opracowa nia.

1.2.

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest m.in.:
Umożliwienie podejmowania
energetycznego Miasta Brzeg

decyzji

w

celu

zapewnienia

bezpieczeństwa

Termin bezpieczeństwo energetyczne powinien ujmować z jednej strony analizę stanu
technicznego systemów energetycznych wraz z istniejącymi potrzebami, a z drugiej strony
analizę możliwości pokrycia przyszłych potrzeb energetycznych.
W niniejszym opracowaniu zawarto ocenę stanu technicznego poszczególnych systemów
energetycznych (system ciepłowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy), który określa
poziom bezpieczeństwa energetycznego Brzegu.
Sporządzony bilans potrzeb energetycznych w zakresie ciepła oraz w zakresie energii
elektrycznej i gazu oraz prognoza zapotrzebowania na nośniki energii dają obraz sytuacji
w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną oraz gaz.
1

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

Przedstawiony w opracowaniu obraz sytuacji obecnej oraz prognozowane przyszłe potrzeby
energetyczne stanowią podstawę podejmowania decyzji dotyczących zaopatrzenia
w nośniki energetyczne na terenie Miasta Brzeg.
Obniżenie kosztów rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Brzeg poprzez wskazanie
optymalnych sposobów realizacji potrzeb energetycznych
Dla obniżenia kosztów rozwoju społeczno gospodarczego miasta konieczne jest lokowanie
nowych inwestycji tam, gdzie występują rezerwy zasilania energetycznego.
Wykorzystanie rezerw zasilania do zaopatrzenia w nośniki energii nowych odbiorców
pozwoli na zminimalizowanie nakładów inwestycyjnych związanych z modernizacją lub
rozbudową poszczególnych systemów (ciepłowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy),
co pozwoli na ograniczenie ryzyka ponoszonego przez podmioty energetyczne.
Inwentaryzacja stanu istniejącego systemu energetycznego Brzegu pozwala na określenie
rezerw zasilania oraz wskazanie w których obszarach te rezerwy są największe
i powinny zostać wykorzystane w sposób maksymalny.
Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych
i mieszkaniowych
Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych
i mieszkaniowych rozumie się z jednej strony jako określenie obszarów w których istnieją
nadwyżki w zakresie poszczególnych systemów przesyłowych na poziomie adekwatnym do
potrzeb, a z drugiej jako analiza możliwości rozumianych na poziomie rezerw terenowych
wynikających z kierunków rozwoju Miasta Brzeg.
Wskazanie kierunków rozwoju zaopatrzenia w energię, które mogą być wspierane
ze środków publicznych
Przedstawiona analiza systemów energetycznych oraz prognozy zapotrzebowania na ciepło
i energię elektryczną będą pomocne przy podejmowaniu decyzji w zakresie wspierania
inwestycji zapotrzebowania energetycznego, tym samym ułatwiając proces wyboru
zgłaszanych wniosków o wsparcie.
Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej
Istotą maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej jest określenie stanu aktualnego,
a następnie ocena możliwości rozwojowych. Ważne jest więc podanie elementów
2
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charakterystycznych poszczególnych gałęzi energetyki odnawialnej, w tym m.in.:
potencjału energetycznego, lokalizacji, możliwości rozwojowych oraz aspektów prawnych.
Zwiększenie efektywności energetycznej
Założona racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
a także podjęte działania termomodernizacyjne sprowadzają się do poprawy efektywności
wykorzystania

energetycznej

nośników

energii

przy

jednoczesnej

minimalizacji

szkodliwego oddziaływania na środowisko.

1.3.

Podstawy prawne

Niniejszy „Projekt założeń..." opracowany jest w oparciu o art.7, ust. 1 pkt. 3 ustawy
o samorządzie gminnym oraz art. 18 i 19 ustawy „Prawo energetyczne".

Ustawa z dnia 8 marca 1990 „Ustawa o Samorządzie Gminnym"
(Dz. U. 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.):

Art.7
1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu

przestrzennego,

gospodarki

nieruchomościami,

ochrony

środowiska

i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków

komunalnych,

sanitarnych,

wysypisk

utrzymania
i

czystości

i

porządku

unieszkodliwiania

odpadów

oraz

urządzeń

komunalnych,

zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania
kultury,
3
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10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej,
medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji gminy,
19) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 „Prawo energetyczne"
(Dz.U. z 2006r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) :

Miasto Brzeg jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych dla jednostek
budżetowych w zakresie wyznaczonym przez statut jednostki.
Statut Brzegu został uchwalony uchwałą Nr XXVI/200/08 Rady Miejskiej w Brzegu w dniu 28
marca 2008 r.
Działania wskazane w statucie są wypełnieniem ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz.
1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr
180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr
215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530).
Aktualne Prawo Energetyczne (ujednolicony tekst w Biurze Prawnym URE w dniu 9.08.2010 r.)
zawiera:
zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., Zmiany te wynikają z ustawy z dnia
20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664),
4
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zmiany, które weszły w życie z dniem 11 marca 2010 r. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia
8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104),
zmiany, które weszły w życie z dniem 14 czerwca 2010 r. Zmiany te wynikają z ustawy
dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530),
zmiany, które weszły w życie z dniem 9 sierpnia 2010 r. zostały. Zmiany te wynikają z ustawy
z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104).
Istotnymi dla realizacji zadań związanych z wykonaniem projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe będą miały zapisy tej ustawy dotyczące:
Terminologii – Art. 3,
Przyłączenia do sieci – Art. 7.1 i 7 a,
Umożliwienia odbiorcy końcowemu zmiany sprzedawcy – Art. 9c,
Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej – Art. 9g,
Koncesji – Art. 32 – 43,
Taryf – art. 44 – 49,
Urządzeń, instalacji, sieci i ich eksploatacja – art. 51 – 54.
Trzeba pamiętać, że Prawo energetyczne stanowi także implementację prawa Unii Europejskiej
stojąc w zgodzie z jej postanowieniami.
Odniesienia szczegółowe ustawy Prawo Energetyczne dla opracowania założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przedstawiają artykuły jak poniżej.
Art. 18. 1.
Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe
należy:
1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na
obszarze gminy,
2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,
3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.
2. Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z:
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1) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu
- z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy,
2) odpowiednim programem ochrony powietrza przyjętym na podstawie art. 91 ustawy z dnia
7 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do autostrad i dróg ekspresowych w rozumieniu
przepisów o autostradach płatnych.

Art. 19. 1.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej „projektem założeń”.
2. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje
co najmniej raz na 3 lata.
3. Projekt założeń powinien określać:
1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe,
2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach
energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz
zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
4) zakres współpracy z innymi gminami.
4. Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają nieodpłatnie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi
miasta) plany, o których mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczącym terenu tej gminy oraz
propozycje niezbędne do opracowania projektu założeń.
5. Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji
współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa.
6. Projekt założeń wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym
w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości.
7. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do
projektu założeń.
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8. Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia
projektu założeń do publicznego wglądu.

Art. 20. 1.
W przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń,
o których mowa w art. 19 ust. 8, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części.
Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy założeń i winien
być z nim zgodny.
2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym,
1a) propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej
kogeneracji,
2) harmonogram realizacji zadań,
3) przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich finansowania.
3. (uchylony).
4. Rada gminy uchwala plan zaopatrzenia, o którym mowa w ust. 1.
5. W celu realizacji planu, o którym mowa w ust. 1, gmina może zawierać umowy
z przedsiębiorstwami energetycznymi.
6.

W przypadku gdy nie jest możliwa realizacja planu na podstawie umów, rada gminy dla zapewnienia zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - może wskazać
w drodze uchwały tę część planu, z którą prowadzone na obszarze gminy działania muszą być
zgodne.

1.4. Polityka energetyczna
1.4.1. Polityka energetyczna Unii Europejskiej
Polityka energetyczna Unii Europejskiej to przede wszystkim realizacja przyjętego przez Komisję
Europejską Pakietu energetyczno – klimatycznego opierającego się na zasadzie „3 razy 20 %”.
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Zgodnie z celami Pakietu przyjętego podczas spotkania Rady Europy w marcu 2007 roku, zakłada
się zwiększenie o 20 % efektywności energetycznej, zwiększenie o 20 % stopnia wykorzystania
odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie co najmniej o 20 % emisji gazów cieplarnianych do
2020 r. (w stosunku do 1990 r. przez każdy kraj członkowski). Obecnie w Komisji Europejskiej
trwają intensywne prace nad przygotowaniem szczegółowych rozwiązań formalno-prawnych
dotyczących wdrażania Pakietu energetyczno-klimatycznego.
Poniżej przedstawiono dokumenty strategiczne będące podstawowymi aktami prawnymi Unii
Europejskiej.

Karta Energetyczna
Karta jest podstawowym aktem Unii Europejskiej dotyczącym rynku energetycznego. Została
podpisana w grudniu 1991 r. w Hadze przez 46 sygnatariuszy – w tym władze Wspólnoty i Polskę.
Karta ma charakter deklaracji gospodarczo-politycznej. W Karcie przewidziano: powstanie
konkurencyjnego rynku paliw, energii i usług energetycznych; swobodny wzajemny dostęp
do rynków energii państw sygnatariuszy; dostęp do zasobów energetycznych i ich eksploatacji na
zasadach handlowych, bez jakiejkolwiek dyskryminacji; ułatwienie dostępu do infrastruktury
transportowej energii, co wiąże się z międzynarodowym tranzytem; popieranie dostępu do
kapitału, gwarancje prawne dla transferu zysków z prowadzonej działalności, koordynację polityki
energetycznej

poszczególnych

krajów,

wzajemny

dostęp

do

danych

technicznych

i ekonomicznych, indywidualne negocjowanie warunków dochodzenia poszczególnych krajów
do zgodności z postanowieniami Karty. W Karcie uzgodniono, że zasada niedyskryminacji
prowadzonych działań będzie rozumiana jako najwyższe uprzywilejowanie (KNU).
Plan działania w celu poprawy efektywności energetycznej we Wspólnocie Europejskiej
Dokument ten wzywa do bardziej aktywnego i skutecznego niż dotychczas promowania
efektywności energetycznej, jako podstawowej możliwości realizacji zobowiązań UE do redukcji
emisji gazów cieplarnianych, przyjętych podczas konferencji w Kioto.
Dokument ten zawiera oszacowania potencjału ekonomicznego efektywności energetycznej
w krajach UE poprzez eliminację istniejących barier rynkowych hamujących upowszechnianie
technologii efektywnych energetycznie.
W dokumencie zaprezentowano zasady i środki, które pomogą usunąć istniejące bariery wzrostu
efektywności energetycznej podzielone na 3 grupy:

8

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

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

dla

sprawniejszego

wdrożenia

istniejących

mechanizmów

efektywności

energetycznej,
nowe wspólne mechanizmy skoordynowane na poziomie europejskim.
Jako podstawowe bariery dla rozwoju efektywności energetycznej uznano:
ceny energii, nie odzwierciedlające wszystkich poniesionych kosztów na jej wytworzenie
i dostarczenie, w tym kosztów środowiskowych,
brak lub niekompletne informacje na temat możliwości racjonalnego użytkowania paliw
i energii,
bariery instytucjonalne i prawne,
bariery techniczne,
bariery finansowe.
Większość działań i akcji podejmowanych będzie w ramach programów wspólnotowych. Wiele
z zaproponowanych środków ma charakter zobowiązań dobrowolnych, koordynowanych
na poziomie Wspólnoty Europejskiej.
Wybór jednego lub kombinacji wymienionych środków zależy od potencjału ekonomicznego
efektywności

energetycznej w wybranych obszarach działania oraz od wykonalności

i efektywności ekonomicznej wdrażania tych środków, a także na oczekiwanych skutków ich
działania.
Przewiduje się, że w celu koordynacji unijnej polityki i mechanizmów efektywności energetycznej
potrzebna jest ciągła wymiana informacji na szczeblu Komisji Europejskiej. Spotkania ekspertów
oraz spotkania na szczeblu politycznym w celu omawiania polityki i środków efektywności
energetycznej będą odbywać się regularnie. Przedmioty i cele w zakresie efektywności
energetycznej każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej będą analizowane pod kątem
wkładu do całościowej polityki Unii Europejskiej.
Również monitorowanie i ocenianie indywidualnych mechanizmów, środków i programów będzie
odbywać się regularnie. Pod koniec każdej fazy Action Plan’u zostanie określony stopień realizacji
zadań oraz określone zostaną kolejne kroki.
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Europejski Program Zapobiegający Zmianie Klimatu
Program został zainicjowany w czerwcu 2000 r., a jego celem jest określenie najbardziej
ekonomicznych i środowiskowo efektywnych środków, które pozwolą zrealizować cele zawarte
w Protokole z Kioto.
W ramach Programu wdrażane są następujące grupy przedsięwzięć: redukcja emisji CO2 poprzez
realizację nowych uregulowań prawnych UE; promocja ciepła wytwarzanego z odnawialnych
źródeł energii; dobrowolne umowy w przemyśle; zachęty podatkowe dla użytkowników
samochodów oraz doskonalenie technologii paliw i pojazdów.
W 1996 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Ramową Konwencję o Zmianie Klimatu.
W art. 2 Konwencji sformułowano ogólną dyrektywę o potrzebie ustabilizowania wielkości stężeń
gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który pozwoliłby uniknąć zagrożeń związanych
z działalnością ludzi na system klimatyczny. Idea ta została rozwinięta w Protokole z Kioto
uchwalonym na konferencji państw sygnatariuszy Konwencji, która odbyła się w grudniu 1997 r.
w japońskim mieście Kioto. W protokole sprecyzowano warunki redukcji emisji gazów
cieplarnianych do atmosfery: kraje rozwinięte powinny zredukować emisje średnio o 5,2 %
w stosunku do emisji z 1990 r. Plany te mają być zrealizowane do 2012 r. Jednak warunkiem
wejścia w życie Konwencji i Protokołu z Kioto jest ich ratyfikacja przez co najmniej 55 % krajów
sygnatariuszy Protokołu, przy czym w tej grupie powinny być kraje rozwinięte, odpowiedzialne
za co najmniej 55 % całkowitej emisji CO2 w 1990 r. W roku bazowym (1990) Polska była
szóstym, największym emitentem dwutlenku węgla - po Stanach Zjednoczonych Ameryki, Unii
Europejskiej, Rosji, Japonii i Kanadzie. Polska ratyfikowała Protokół z Kioto decyzją Sejmu RP
z 26 lipca 2002 r. W 2003 r. Protokół z Kioto ratyfikowało 28 państw wysokorozwiniętych,
odpowiedzialnych za 43,7 % całkowitej światowej emisji dwutlenku węgla. Zarówno Stany
Zjednoczone, jak i Australia, które są odpowiedzialne za ponad 30 % całkowitej emisji,
zadeklarowały, że nie ratyfikują Protokołu z Kioto. W tej sytuacji, ratyfikacja Protokołu przez
Rosję, która jest odpowiedzialna za 17,4 % światowej emisji CO2, będzie miała kluczowe
znaczenie dla obowiązywania Protokołu.
Do wejścia w życie porozumień wynikających z ramowej konwencji ONZ oraz Protokołu z Kioto
konieczne będzie m.in. prowadzenie systematycznych i dokładnych pomiarów stężeń gazów
cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla i metanu) na tzw. obszarach czystych, pozbawionych
silnych lokalnych źródeł tych gazów. Ocena emisji gazów cieplarnianych przez przemysł powinna
być uzupełniana bezpośrednimi pomiarami stężeń tych gazów w atmosferze. Pomiary składu
izotopowego CO2 i CH4 dostarczają dodatkowych informacji charakterze źródeł tych gazów (np.
antropogeniczne czy biogeniczne).
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Zielona księga europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego Green Paper Towards
a European Strategy for Energy Supply Security, (2001)
Jest to dokument o charakterze ogólnymi i jest przedstawieniem złożonej problematyki sektora
energetycznego w Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim bezpieczeństwa energetycznego
w krajach członkowskich. Pokazuje również prognozę energetyczną po rozszerzeniu Unii
Europejskiej do 30 krajów.
Przedstawiona w Zielonej Księdze zagadnienia koncentrują się na trzech głównych obszarach:
bezpieczeństwie energetycznym, rozumianym jako obniżenie ryzyka związanego
z zależnością od zewnętrznych źródeł zasilania w paliwa i energię (stopień
samowystarczalności, dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia),
polityce kontroli wielkości zapotrzebowania na paliwa i energię,
ochronie środowiska, w szczególności na walce z globalnym ociepleniem - obniżeniem
emisji gazów cieplarnianych.
W dokumencie tym naszkicowano ramy długofalowej strategii energetycznej Wspólnoty oraz
określono priorytety w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa energetycznego, odnoszące się
do 2 grup działań:
po stronie popytu, przez wzrost efektywności energetycznej gospodarki,
po stronie podaży, przez wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł energii w bilansie
energetycznym krajów unijnych.

1.4.2. Polityka energetyczna Polski
U podłoża uwarunkowań prawnych prawodawstwa polskiego leżą umowy międzynarodowe
wynikające z udziału Polski w międzynarodowych organizacjach o charakterze energetycznym.
Kluczowe znaczenie dla polityki energetycznej Polski, a przez to realizowanie wyznaczonych
celów przez jednostki publiczne mają akty normatywne, jak poniżej.

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku
Obowiązujący dokument Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku przyjęty został przez Radę
Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r.
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Polityka energetyczna Polski przedstawia strategię państwa, mającą na celu odpowiedzenie na
najważniejsze

wyzwania

stojące

przed

polską

energetyką,

zarówno

w

perspektywie

krótkoterminowej, jak i w perspektywie do 2030 roku.
Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, czynnie uczestniczy w tworzeniu wspólnotowej
polityki energetycznej, a także dokonuje implementacji jej głównych celów w specyficznych
warunkach krajowych, biorąc pod uwagę ochronę interesów odbiorców, posiadane zasoby
energetyczne oraz uwarunkowania technologiczne wytwarzania i przesyłu energii.
Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:
Poprawa efektywności energetycznej,
Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki
jądrowej,
Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.
Przyjęte kierunki polityki energetycznej są w znacznym stopniu współzależne. Poprawa
efektywności energetycznej ogranicza wzrost zapotrzebowania na paliwa i energię, przyczyniając
się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, na skutek zmniejszenia uzależnienia od
importu, a także działa na rzecz ograniczenia wpływu energetyki na środowisko poprzez redukcję
emisji. Podobne efekty przynosi rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym
zastosowanie biopaliw, wykorzystanie czystych technologii węglowych oraz wprowadzenie
energetyki jądrowej.
Realizując działania zgodnie z tymi kierunkami, polityka energetyczna będzie dążyła do wzrostu
bezpieczeństwa energetycznego kraju przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Polityka
energetyczna wpisuje się w priorytety „Strategii rozwoju kraju 2007-2015” przyjętej przez Radę
Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku. W szczególności cele i działania określone w niniejszym
dokumencie przyczynią się do realizacji priorytetu dotyczącego poprawy stanu infrastruktury
technicznej. Cele Polityki energetycznej są także zbieżne z celami Odnowionej Strategii
Lizbońskiej i Odnowionej Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE. Polityka energetyczna będzie
zmierzać

do

realizacji

zobowiązania,

wyrażonego

w

powyższych

strategiach

UE,

o przekształceniu Europy w gospodarkę o niskiej emisji dwutlenku węgla oraz pewnym,
zrównoważonym i konkurencyjnym zaopatrzeniu w energię.
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Struktura niniejszego dokumentu jest zgodna z podstawowymi kierunkami polityki energetycznej.
Dla każdego ze wskazanych kierunków formułowane są cele główne i – w zależności od potrzeb –
cele szczegółowe, działania na rzecz ich realizacji oraz przewidywane efekty. Realizacja
większości działań określonych w tym dokumencie zostanie rozpoczęta do 2012 roku, jednakże
ich skutki będą miały charakter długofalowy, pozwalający na osiągniecie celów określonych
w horyzoncie do 2030 roku.
Obowiązująca

Polityka

Energetyczna

Polski

roku

form uł uj e

dokt r ynę

poli t yki

energet ycz nej P ol ski wraz z długoterminowymi kierunkami działań, w tym prognozę
zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 r.
Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 12 - 15 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
roku - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z pózn. zm.).
Art. 13.
Celem polityki energetycznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju,
wzrostu konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej, a także ochrony
środowiska.
Art. 14.
Polityka energetyczna państwa określa w szczególności:
1) bilans paliwowo-energetyczny kraju,
2) zdolności wytwórcze krajowych źródeł paliw i energii,
3) zdolności przesyłowe, w tym połączenia transgraniczne,
4) efektywność energetyczną gospodarki,
5) działania w zakresie ochrony środowiska,
6) rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
7) wielkości i rodzaje zapasów paliw,
8) kierunki restrukturyzacji i przekształceń własnościowych sektora paliwowo-energetycznego,
9) kierunki prac naukowo-badawczych,
10) współpracę międzynarodową.
Art. 15. 1.
Polityka energetyczna państwa jest opracowywana zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
kraju i zawiera:
1) ocenę realizacji polityki energetycznej państwa za poprzedni okres,
2) część prognostyczną obejmującą okres nie krótszy niż 20 lat,
13
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3) program działań wykonawczych na okres 4 lat zawierający instrumenty jego realizacji.
2. Politykę energetyczną państwa opracowuje się co 4 lata.
Zwiększające się zapotrzebowanie na paliwa i energie związane z dużą dynamika rozwoju polskiej
gospodarki wymaga zaprogramowania działań zmierzających do zapewnienia odpowiednich
inwestycji w zdolności wytwórcze i przesyłowe przeciwdziałania znacznemu wzrostowi cen
energii oraz obniżenia negatywnego oddziaływania działalności energetycznej na środowisko.
Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok cele ilościowe, tzw. „3x20%”, tj.: zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych o 20 % w stosunku do roku 1990, zmniejszenie zużycia energii o 20 %
w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r., zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii
do 20 % całkowitego zużycia energii w UE, w tym zwiększenie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii w transporcie do 10 %.
Cele te Unia Europejska zamierza osiągnąć poprzez:
pogłębienie i urzeczywistnienie unijnego wewnętrznego rynku gazu ziemnego i energii
elektrycznej,
pełne wykorzystanie dostępnych instrumentów w celu poprawy dwustronnej współpracy
UE ze wszystkimi dostawcami energii oraz zapewnienia jej stabilnych przepływów,
bardzo ambitne, określone ilościowo cele dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych,
racjonalnego wykorzystania energii, źródeł odnawialnych i stosowania biopaliw.
W grudniu 2008 roku został przyjęty przez UE pakiet klimatyczno-energetyczny, w którym
zawarte są konkretne narzędzia prawne realizacji ww. celów. Polityka energetyczna poprzez
działania inicjowane na szczeblu krajowym wpisuje się w realizację celów polityki energetycznej
określonych na poziomie Wspólnoty.
Długoterminowe kierunki działań do 2030 roku wyznaczono dla obszarów obejmujących:
zdolności wytwórcze krajowych źródeł paliw i energii,
wielkości i rodzaje zapasów paliw,
zdolności przesyłowe, w tym połączenia transgraniczne,
efektywność energetyczną gospodarki,
ochronę środowiska,
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
restrukturyzację i przekształcenia własnościowe sektora paliwowo-energetycznego,
badania naukowe i prace rozwojowe,
współpracę międzynarodową.
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W horyzoncie najbliższych lat, za najważniejsze priorytety i kierunki działań rządu przyjmuje się:
kształtowanie zrównoważonej struktury paliw pierwotnych, z uwzględnieniem wykorzystania
naturalnej

przewagi

w

zakresie

zasobów

węgla,

a

także

jej

zharmonizowanie

z koniecznością zmniejszenia obciążenia środowiska przyrodniczego,
monitorowanie poziomu bezpieczeństwa energetycznego przez wyspecjalizowane organy państwa,
wraz z inicjowaniem poprawy stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw energii i paliw, zwłaszcza gazu
ziemnego i ropy naftowej,
konsekwentną budowę konkurencyjnych rynków energii elektrycznej i gazu, zgodnie
z polityką energetyczną Unii Europejskiej, poprzez pobudzanie konkurencji i skuteczne
eliminowanie jej barier (np. kontrakty długoterminowe w elektroenergetyce i gazownictwie),
działania nakierowane na redukcję kosztów funkcjonowania energetyki, zapewnienie
odbiorcom racjonalnych cen energii i paliw oraz zwiększenie (poprawa efektywności
energetycznej

we wszystkich dziedzinach) wytwarzania i przesyłu oraz wykorzystania

energii,
ustawowe wzmocnienie pozycji administracji samorządowej wobec przedsiębiorstw
energetycznych dla skutecznej realizacji gminnych planów zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe,
propodażowe modyfikacje dotychczasowych sposobów promowania energii z OZE
i energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz
wdrożenie systemu obrotu certyfikatami pochodzenia energii, niezależnego od jej
odbioru i tym samym pozwalającego jej wytwórcom na kumulację odpowiednich środków
finansowych, a w konsekwencji przyczyniającego się do wzrostu potencjału wytwórczego
w tym zakresie,
równoważnie

interesów

przedsiębiorstw

energetycznych

i

odbiorców

kontowych,

w powiązaniu z osiągnięciem znaczącej poprawy jakości ich obsługi w zakresie dostaw paliw
i energii,
aktywne kształtowanie struktury organizacyjno-funkcjonalnej sektora energetyki, zarówno
poprzez narzędzia regulacyjne przewidziane w ustawie - Prawo energetyczne, jak
i poprzez konsekwentną restrukturyzację (własnościową, kapitałową, przestrzenną
i organizacyjną) przedsiębiorstw energetycznych nadzorowanych przez Skarb Państwa,
rozwój energetyki jądrowej.
W podziale odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne kraju, rozumiane jako stan
gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców
15
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na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy minimalizacji
negatywnego oddziaływania sektora energii na środowisko i warunki życia społeczeństwa, w ujęciu
podmiotowym wskazano na:
Administrację rządową w zakresie swoich konstytucyjnych i ustawowych obowiązków (..).
Wojewodów

oraz

samorządy

województw,

którzy

odpowiedzialni

są

głównie

za zapewnienie warunków dla rozwoju infrastrukturalnych połączeń międzyregionalnych
i

wewnątrz

regionalnych,

w

tym

przede

wszystkim

na

terenie

województwa

i koordynację rozwoju energetyki w gminach.
Gminną administrację samorządową, która jest odpowiedzialna za zapewnienie
energetycznego bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności w zakresie zaspokojenia
zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, z racjonalnym
wykorzystaniem lokalnego potencjału odnawialnych zasobów energii i energii uzyskiwanej
z odpadów.
Operatorów systemów sieciowych (przesyłowych i dystrybucyjnych), odpowiednio
do zakresu działania (...).
Załącznikiem do ,,Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku’’ jest prognoza
zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku.
Długookresowa prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię w horyzoncie do 20 30 r.
została

opracowana

według

scenariusza

makroekonomicznego

rozwoju

kraju

w warunkach:
- stabilizacji na scenie politycznej, co oznacza osiągnięcie większości parlamentarnej
nastawionej proreformatorsko,
- dość dobrej koniunktury gospodarczej u najważniejszych partnerów gospodarczych,
- wysokiego wzrostu gospodarczego Polski do 2030 r.
Przyjęto projekcję rozwoju gospodarczego do 2030 r. opracowaną przez Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową w 2007 r. do której wprowadzono korektę, wynikającą z obecnego
kryzysu finansowego i przewidywanego spowolnienia gospodarki w najbliższych latach.
Uwzględniono niższe tempo wzrostu PKB w okresie 2008- 2011, a mianowicie: w 2008 r. – 4,8 %
(wstępne szacunki GUS), w 2009 r. – 1,7%, 2010 r. – 2,4% i 2011 r. – 3,0% oraz stopniowo
większe wzrosty w latach 2012-2020.
Synteza prognozy dynamiki zmian Produktu Krajowego Brutto i wartości dodanej określono
w poniższej tabeli.
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Tab.1. Synteza prognozy dynamiki zmian Produktu Krajowego Brutto i wartości dodanej
PKB
Wartość dodana

2007 -2010

2011 2015

2016 -2020

2021 -2025

2026 -2030

2007 -2030

103,9
103,7

105,8
105,6

105,2
105,0

105,7
105,4

104,6
104,4

105,1
104,9

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

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

2006

2010

2015

2020

2025

2030

25,1
4,2
7,2
6,4
57,1

23,2
4,9
6,9
7,4
57,6

22,1
3,9
7,2
6,3
60,4

21,3
3,5
6,8
8,5
59,9

20,8
2,6
6,7
7,2
62,7

19,3
2,2
6,4
6,4
65,8

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

Prognozowany wzrost zużycia energii finalnej w horyzoncie prognozy wynosi ok. 29 %, przy
czym największy wzrost 90 % przewidywany jest w sektorze usług. W sektorze przemysłu ten
wzrost wyniesie ok. 15 %. W horyzoncie prognozy przewiduje się wzrost finalnego zużycia
energii elektrycznej o 55 %, gazu o 29 %, ciepła sieciowego o 50 %, produktów naftowych o 27 %,
energii odnawialnej bezpośredniego zużycia o 60%. Tak duży wzrost zużycia energii odnawialnej
wynika z konieczności spełnienia wymagań

Pakietu Energetyczno – Klimatycznego.

Zapotrzebowanie na energię finalną w podziale na sektory gospodarki oraz nośniki energetyczne
przedstawiono w poniższych tabelach.
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Tab.3. Zapotrzebowanie na energię finalną w podziale na sektory gospodarki [Mtoe]
Przemysł
Transport
Rolnictwo
Usługi
Gospodarstwa
domowe
RAZEM

2006
20,9
14,2
4,4
6,7
19,3

2010
18,2
15,5
5,1
6,6
19,0

2015
19,0
16,5
4,9
7,7
19,1

2020
20,9
18,7
5,0
8,8
19,4

2025
23,0
21,2
4,5
10,7
19,9

2030
24,0
23,3
4,2
12,8
20,1

65,5

64,4

67,3

72,7

79,3

84,4

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

Tab.4. Zapotrzebowanie na energię finalną w podziale na nośniki [Mtoe]
Węgiel
Produkty naftowe
Gaz ziemny
Energia odnawialna
Energia elektryczna
Ciepło sieciowe
Pozostałe paliwa
RAZEM

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

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

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

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

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

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

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

Zapotrzebowanie na energię finalną wytwarzaną ze źródeł odnawialnych przedstawiono
w poniższej tabeli w rozbiciu na energię elektryczną, ciepło oraz paliwa transportowe.
Prognozuje się wzrost wszystkich nośników energii ze źródeł odnawialnych w rozpatrywanym
okresie (energii elektrycznej niemal dziesięciokrotnie, ciepła prawie dwukrotnie oraz paliw
ciekłych dwudziestokrotnie).

Tab. 5. Zapotrzebowanie na energię finalną brutto z OZE w podziale na rodzaje energii [ktoe]
Energia elektryczna
Biomasa stała
Biogaz
Wiatr
Woda
Fotowoltaika

2006
370,6
159,2
13,8
22,0
175,6
0,0

2010
715,0
298,5
31,4
174,0
211,0
0,0

2015
1516,1
503,2
140,7
631,9
240,3
0,0

2020
2686,6
892,3
344,5
1178,4
271,4
0,1

2025
3256,3
953,0
555,6
1470,0
276,7
1,1

2030
3396,3
994,9
592,6
1530,0
276,7
2,1
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Ciepło
Biomasa stała
Biogaz
Geotermia
Słoneczna
Biopaliwa transportowe
Bioetanol cukro-skrobiowy
Bioetanol z rzepaku
Bioetanol II generacji
Bioetanol II generacji
Biowodór

4312,7
4249,8
27,1
32,2
3,6
96,9
61,1
35,8
0,0
0,0
0,0

OGÓŁEM Energia finalna
brutto z OZE

4780

5746

Energia finalna brutto

61815

7,7

% udziału energii odnawialnej

4481,7 5046,3
4315,1 4595,7
72,2
256,5
80,1
147,5
14,2
46,7
549,0 884,1
150,7 247,6
398,3 636,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6255,9
5405,9
503,1
221,5
125,4
1444,1
425,2
696,8
210,0
112,1
0,0

7048,7
5870,8
750,0
298,5
129,4
1632,6
443,0
645,9
240,0
213,0
90,8

7618,4
6333,2
800,0
348,1
137,1
1881,9
490,1
643,5
250,0
250,0
248,3

7447

10387

11938

12897

61316

63979

69203

75480

80551

9,4

11,6

15,0

15,8

16,0

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

Spełnienie celu polityki energetycznej, w zakresie 15 % udziału energii odnawialnej w strukturze
energii finalnej brutto4 w 2020 r. jest wykonalne pod warunkiem przyspieszonego rozwoju
wykorzystania wszystkich rodzajów źródeł energii odnawialnej, a w szczególności energetyki
wiatrowej. Dodatkowy cel zwiększenia udziału OZE do 20 % w 2030 r. w zużyciu energii finalnej
brutto w kraju, nie będzie możliwy do zrealizowania ze względu na naturalne ograniczenia tempa
rozwoju tych źródeł.
Prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię pierwotną w okresie do 2030 r. wynosi
ok. 21 %, przy czym wzrost ten nastąpi głównie po 2020 r. ze względu na wyższe bezwzględnie
przewidywane wzrosty PKB oraz wejście elektrowni jądrowych o niższej sprawności wytwarzania
energii

elektrycznej

niż

w

źródłach

węglowych.

Jest

zatem

możliwe

utrzymanie

zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego do ok. roku 2020, po którym należy się liczyć
z umiarkowanym wzrostem zapotrzebowania na energię pierwotną.
W strukturze nośników energii pierwotnej nastąpi spadek zużycia węgla kamiennego o ok. 16,5 %
i brunatnego o 23 %, a zużycie gazu wzrośnie o ok. 40 %. Wzrost zapotrzebowania na gaz jest
spowodowany przewidywanym cywilizacyjnym wzrostem zużycia tego nośnika przez odbiorców
finalnych, przewidywanym rozwojem wysokosprawnych źródeł w technologii parowo-gazowej
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oraz koniecznością budowy źródeł gazowych w elektroenergetyce w celu zapewnienia mocy
szczytowej i rezerwowej dla elektrowni wiatrowych.
Udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii pierwotnej wzrośnie z poziomu ok. 5 %
w 2006 r. do 12 % w 2020 r. i 12,4 % w 2030 r.
W związku z przewidywanym rozwojem energetyki jądrowej, w 2020 r. w strukturze energii
pierwotnej pojawi się energia jądrowa, której udział w całości energii pierwotnej osiągnie w roku
2030 około 6,5 %.

Tab.6. Zapotrzebowanie na energię pierwotną w podziale na nośniki [Mtoe, jednostki naturalne]

Jedn.

2006

2010

2015

2020

2025

2030

Węgiel brunatny

Mtoe
Mln ton

12,6
59,4

11,22
52,8

12,16
57,2

9,39
44,2

11,21
52,7

9,72
45,7

Węgiel kamienny **)

Mtoe
Mln ton

43,8
76,5

37,9
66,1

35,3
61,7

34,6
60,4

34,0
59,3

36,7
64,0

Ropa i produkty naftowe

Mtoe
Mln ton

24,3
24,3

25,1
25,1

26,1
26,1

27,4
27,4

29,5
29,5

31,1
31,1

Gaz ziemny ***)

Mtoe
Mld m3

12,3
14,5

12,0
14,1

13,0
15,4

14,5
17,1

16,1
19,0

17,2
20,2

Energia odnawialna
Pozostałe paliwa
Paliwo jądrowe
Eksport energii
elektrycznej

Mtoe
Mtoe
Mtoe
Mtoe

5,0
0,7
0,0
-0,9

6,3
0,7
0,0
0,0

8,4
0,9
0,0
0,0

12,2
1,1
2,5
0,0

13,8
1,4
5,0
0,0

14,7
1,6
7,5
0,0

RAZEM ENERGIA
PIERWOTNA

Mtoe

97,8

93,2

95,8

101,7

111,0

118,5

*)

*)

– wartość opałowa węgla brunatnego 8,9 MJ/kg
– wartość opałowa węgla kamiennego 24 MJ/kg
***)
– wartość opałowa gazu ziemnego 35,5 MJ/m3
**)

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

20

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

Wstępny Projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013
W dniu 11.01.2005 r. Rada Ministrów zatwierdziła Wstępny Projekt Narodowego Planu
Rozwoju na lata 2007-2013 - jest to ramowa wersja NPR, która przedstawiona jest do
ogólnonarodowej konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi
i gospodarczymi (zgodnie z ustaw ą z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju).
Do realizacji celów i priorytetów NPR zaproponowano kierunki działań oraz skonkretyzowane
przedsięwzięcia i działania. Trwałe powiązanie polityki energetycznej z długookresową wizją
kraju i jej narzędziami realizacyjnymi odzwierciedla układ kierunków wykonawczych dla realizacji
Planu, gdzie wskazuje się m.in. na konieczność:
Usprawnienia infrastruktury energetycznej – zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,
czemu służyć mają następujące przedsięwzięcia i działania:
•

zwiększenie udziału wytwarzania energii w układzie skojarzonym
(poprzez wprowadzenie preferencji inwestycyjnych, podatkowych i taryfowych
w zakresie budowy i modernizacji urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe zgodnie
z odpowiednimi regulacjami UE w tym zakresie),

•

wzrost

udziału

energii

wytwarzanej

ze

źródeł

odnawialnych

(wspieranie

rozwoju wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE) takich jak: wiatr,
woda, biomasa, energia słoneczna i geotermalna),
•

poprawa

efektywności

energetycznej

gospodarki

(w

wyniku

zmniejszenia

energochłonności wyrobów w trakcie ich projektowania, wytwarzania, ubytkowania
i

usuwania,

zmniejszenia

energochłonności

procesów

przemysłowych

oraz

termoizolacji budynków),
•

unowocześnianie sektora elektroenergetycznego (tj. modernizację instalacji
energetycznych o mocy powyżej 50 MW, celem zwiększenia sprawności wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenia strat energii w dystrybucji
i przesyle, zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery oraz wdrażanie systemów
zarządzania popytem na energię,

•

rozwijanie

systemów

przesyłowych

oraz

połączeń

trans

granicznych

(przez

przedsięwzięcia rozbudowujące energetyczne zdolności przesyłowe),
•

wspieranie rozwoju rozproszonych i lokalnych rynków paliw i energii
(dzięki budowie rozproszonych źródeł skojarzonej produkcji energii elektrycznej
i ciepła w oparciu o spalanie gazu ziemnego oraz organizowanie lokalnych giełd obrotu
paliwami i energią).
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Pokrycie zapotrzebowania na energię będzie realizowane poprzez wzrost udziału ropy naftowej
i paliw pochodnych, gazu ziemnego i energii odnawialnej w proporcjach wynikających
z minimalizacji kosztów pozyskania niezbędnej ilości energii pierwotnej oraz przy spełnieniu
wymagań polityki ekologicznej państwa i międzynarodowych zobowiązań w tym zakresie.
Realizacji tych zadań będą służyć działania w zakresie usprawnienia infrastruktury energetycznej,
do których za najważniejsze można uznać zwiększenie udziału wytwarzania energii w układzie
skojarzonym, wzrost udziału wytwarzania energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych,
poprawę efektywności energetycznej gospodarki, unowocześnienie sektora energetycznego
w zakresie wykorzystania paliw energetycznych, m.in. w celu ograniczenia emisji pyłów
i gazów do atmosfery, rozwój krajowych i transgranicznych sieci energetycznych oraz
rozwój rozproszonych i lokalnych rynków paliw i energii. Za celowe uznaje usprawnienie
infrastruktury energetycznej kraju (zwiększenie udziału wytwarzania energii w układzie
skojarzonym oraz ze źródeł odnawialnych, poprawę efektywności energetycznej gospodarki,
unowocześnienie sektora energetycznego - wykorzystanie paliw energetycznych oraz
zmniejszenie

emisji

pyłów

i

gazów

do

atmosfery)

oraz

wskazuje

na

potrzebę

rozbudowy/modernizacji infrastruktury przesyłu elektryczności, gazu, produktów ropopochodnych
i paliw stałych oraz rozbudowę infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii.
Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP)
Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) został opracowany
przez Ministerstwo Gospodarki w czerwcu 2007 r.
Zaproponowane w ramach Krajowego Planu Działań środki i działania mają za zadanie
osiągnięcie celu indykatywnego oszczędności energii na poziomie:
9% w 2016 r. (dyrektywa2006/32/WE),
20% w 2020 r. (3x20% Rada Europejska z dn. 9.03.2007) :
- obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20%,
- poprawa efektywności energetycznej o 20%,
- podniesienie udziału energii odnawialnych o 20%.
Cel indykatywny ma być osiągnięty w ciągu dziewięciu lat począwszy od 2008 roku.
Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej przewiduje planowane
środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa, usług,
przemysłu, oraz transportu. Określa tym samym działania w celu poprawy efektywności
energetycznej u odbiorcy końcowego m.in. poprzez wprowadzenie systemu oceny
energetycznej

budynków

(certyfikacja

budynków),

prowadzenie

przedsięwzięć
22
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termomodernizacyjnych, oszczędne gospodarowanie energią w sektorze publicznym,
wsparcie

finansowe

dotyczące

obniżenia

energochłonności

sektora

publicznego,

kampania informacyjna na rzecz efektywności energetycznej.
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opracowana przez Ministerstwo
Gospodarki weszła w życie 8 stycznia 2010 r.
Ustawa ta implementuje do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.; oznaczonej dalej symbolem „PE”) dyrektywę 2005/89/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie działań na rzecz
zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych (Dz.
Urz. WE L 33 z 4.02.2006 r. - zwaną dalej „dyrektywą”). Dyrektywa określa działania mające na
celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej warunkujące właściwe
funkcjonowanie rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Działania te obejmują zapewnienie
odpowiedniego poziomu zdolności wytwórczych, przesyłowych i połączeń trans-granicznych oraz
równowagi między dostawami a zapotrzebowaniem energii elektrycznej. Dyrektywa ustala ramy
dla określenia przez Państwa Członkowskie przejrzystych, stabilnych i nie-dyskryminacyjnych
polityk dotyczących bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej zgodnych z zasadami
funkcjonowania rynku konkurencyjnego.
W Polsce nie działają wystarczająco silne mechanizmy rynkowe na rynku energii elektrycznej
zapewniające wysokie bezpieczeństwo w zakresie wytwarzania i dostaw energii elektrycznej.
Również regulacje działalności sieciowej i funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
wymagają dalszego usprawnienia dla ograniczenia barier w rozwoju rynku energii elektrycznej.
Dlatego też proponowane zmiany przepisów mają służyć rozwojowi mechanizmów rynkowych,
wzmocnieniu pozycji operatorów systemu elektroenergetycznego w przypadku wystąpienia
sytuacji nadzwyczajnych w systemie elektroenergetycznym oraz dywersyfikacji odpowiedzialności
uczestników rynku energii za bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.
Prawo

energetyczne

zobowiązuje

gminę

do

efektywnego

zaplanowania

zaopatrzenia

i wykorzystania energii. Poprzez podjęcie odpowiednich decyzji gmina może motywować
i wspomagać przedsiębiorstwa energetyczne i mieszkańców w oszczędzaniu energii i ochronie
środowiska. Planowanie energetyczne w gminie jest nie tylko obowiązkiem narzuconym przez
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Prawo energetyczne, ale daje możliwość kreowania lokalnej polityki energetycznej przez lokalne
władze.
Projekt ustawy o efektywności energetycznej
Założenia

do

ustawy

o

efektywności

energetycznej

opracowane

zostały

przez

Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki dnia 20.07.2007 r.
Rada Ministrów 12 października 2010 r. przyjęła projekt ustawy o efektywności energetycznej.
Nie została jeszcze podjęta decyzja, kiedy ustawa ma wejść w życie, nie wykluczone, że będzie to
dopiero w 2012 r. Ustawa ma m.in. pomóc w osiągnięciu przez Polskę celu redukcji zużycia
energii finalnej o 9 proc. do roku 2016.
Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych w obszarach:
zmniejszenia zużycia energii,
podwyższenia sprawności wytwarzania energii,
ograniczenia strat energii w przesyle i dystrybucji.
Ustawa przypisuje wzorcową rolę sektora publicznego w zakresie oszczędnego
gospodarowania energią. Jednostki sektora publicznego, w tym jednostki administracji
rządowej i samorządu terytorialnego, szkoły, szpitale itp. będą pełnić wzorcową rolę
w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, a o podejmowanych działaniach
i osiąganych efektach będą informować społeczeństwo.
Uwypuklona zostanie rola przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii
elektrycznej i paliw gazowych w opracowywanych przez wójtów (burmistrzów,
prezydentów miast) projektach założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. W szczególności rozważone zostanie wprowadzenie obowiązku
opracowywania

i

wdrażania

lokalnych

planów

działań

na

rzecz

efektywności

energetycznej na szczeblu gminy.
Centralne i terenowe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego zostaną
zobowiązane do oszacowania ilości energii zużywanej przez nie w ciągu roku oraz
do uzyskania oszczędności w tym zakresie na poziomie nie mniejszym niż krajowe cele
w zakresie oszczędności energii.
Podejmowane

działania

oraz

osiągane

rezultaty

będą

przedmiotem

sprawozdań

składanych organowi nadzorującemu i monitorującemu który będzie nadzorował
wypełnianie obowiązku.
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Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia katalog działań, do podejmowania
których zostanie zobowiązana administracja rządowa, w ramach pełnienia przez nią
wzorcowej roli w zakresie oszczędnego gospodarowania energią oraz realizacji
krajowych celów w zakresie oszczędności energii.
Zostanie wskazany organ administracji rządowej odpowiedzialny za nadzorowanie oraz
ocenę wypełniania przez administrację rządową wzorcowej roli w zakresie oszczędnego
gospodarowania energią, który będzie informował społeczeństwo o zbiorczych wynikach
podejmowanych działań a także wymianę najlepszych praktyk w powyższym zakresie
pomiędzy jednostkami sektora publicznego.
W przepisach o zamówieniach publicznych zostaną wprowadzone regula cje dotyczące
zakupów urządzeń o najwyższej uzasadnionej ekonomicznie klasie efektywności
energetycznej oraz uwzględniania w realizowanych inwestycjach kryterium maksymalnej
efektywności energetycznej przy założonym poziomie kosztów.

Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych
W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o korytarzach przesyłowych.
W dniu 22 października 2010 r. projekt ustawy o korytarzach przesyłowych został skierowany
do uzgodnień międzyresortowych i społecznych.
Celem nowelizacji jest wprowadzenie do systemu prawnego instrumentów ułatwiających budowę
infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej. Obecny stan prawny nie przewiduje w zasadzie
ułatwień dla inwestorów, oraz pozwala wielu podmiotom skutecznie blokować inwestycje w tym
obszarze. Z uwagi na pilną potrzebę budowy takiej infrastruktury, przyjęcie rozwiązań prawnych
przewidzianych w projekcie ustawy o korytarzach przesyłowych jest konieczne.
Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych zawiera szereg rozwiązań, które w praktyce mogą
przyczynić się do ułatwienia budowy urządzeń przesyłowych, w tym przede wszystkim do
skrócenia procedur zmierzających do wydania pozwolenia na budowę takiej infrastruktury. Projekt
ustawy o korytarzach przesyłowych rozróżnia między ustanowieniem korytarza przesyłowego dla
nowych inwestycji, oraz określeniem korytarza przesyłowego dla inwestycji już istniejących.
Organem właściwym dla wydania decyzji w tym przedmiocie, będzie starosta albo wojewoda.
Projekt ustawy o korytarzach zawiera przepisy mające na celu przyspieszenie procesowania
w przedmiocie wydania decyzji o ustanowieniu korytarza przesyłowego. Organy zobowiązane do
wydania opinii dotyczącej planowanej inwestycji będą zobowiązane do jej wydania w terminie
30 dni.
25

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

Projekt dokumentu pn. ,,Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych’’
Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych opracowany przez Ministerstwo
Gospodarki określa krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych zużyte
w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia
w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe
zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów
ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii finalnej. Dokument określa ponadto
współpracę między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, szacowaną nadwyżkę energii
ze źródeł odnawialnych, która mogłaby zostać przekazana innym państwom członkowskim,
strategię ukierunkowaną na rozwój istniejących zasobów biomasy i zmobilizowanie nowych
zasobów biomasy do różnych zastosowań, a także środki, które należy podjąć w celu wypełnienia
stosownych zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE.
Projekt dokumentu zatwierdzony został przez Stały Komitet Rady Ministrów w dniu 18 listopada
2010 r.
Nowelizacja Prawa Energetycznego, Prawo Gazowe, Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii
Ministerstwo Gospodarki przygotowuje nowelizację Prawa Energetycznego, obejmujące tylko
elektroenergetykę i ciepłownictwo, oraz Prawo Gazowe i Ustawę o Odnawialnych Źródłach
Energii.
Ze względu na obowiązek implementacji do polskiego systemu prawnego tzw. trzeciego pakietu
liberalizacyjnego oraz dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł
odnawialnych

powstaje

konieczność

przygotowania

nowych

rozwiązań

legislacyjnych.

Celem jest wdrożenie nowych rozwiązań unijnych związanych z funkcjonowaniem wewnętrznego
rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz wyłączenie z obecnej ustawy Prawo energetyczne
przepisów dotyczących zagadnień gazowych. Rozwiązanie takie ma na celu transpozycję
dyrektyw, uporządkowanie i uproszczenie przepisów, dostosowanie istniejących uregulowań do
rozporządzeń unijnych.
Proponowane rozwiązanie polegać będzie m.in. na opracowaniu projektów oddzielnych ustaw:
ustawy Prawo energetyczne, regulującą swoim zakresem elektroenergetykę i ciepłownictwo oraz
ustawy Prawo gazowe obejmująca przepisy odnoszące się do sektora gazu ziemnego.
Główne założenia trzeciego pakietu liberalizacyjnego to oddzielenie działalności obrotowej
i wytwórczej od przesyłowej, wzmocnienie uprawnień regulacyjnych, upowszechnianie
inteligentnych systemów pomiarowych, a przede wszystkim wzmocnienie praw konsumenta
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i ochrona najbardziej wrażliwych odbiorców. Rozwiązania przewidziane w pakiecie mają
prowadzić do liberalizacji rynków elektroenergetycznych.
Natomiast konieczność opracowania ustawy o odnawialnych źródłach energii wynika z obowiązku
implementacji postanowień dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze
źródeł odnawialnych do polskiego porządku prawnego.
Ustawa o odnawialnych źródłach energii ma doprowadzić do przyspieszenia optymalnego
i racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, tak aby możliwe było osiągnięcie
15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej brutto do 2020 r.
Oprócz celu głównego Polska powinna także wypełnić nałożony przez dyrektywę 2009/28/WE
obowiązek osiągnięcia celów pośrednich, kształtujących się w poszczególnych latach na poziomie:
8,76 proc. do 2012 r., 9,54 proc. do 2014 r., 10,71 proc. do 2016 r. oraz 12,27 proc. do 2018 r.

Pozostałe uwarunkowania formalno – prawne gospodarki energetycznej i działalności
podmiotów publicznych w zakresie zaopatrzenia w energię

Ustawa o finansach publicznych
Nowa ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240), weszła
w życie dnia 1 stycznia 2010 roku.
W tle każdej decyzji podmiotu publicznego o wydatkowaniu środków leży zapis Art. 44 ustawy
o finansach publicznych, który mówi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
Stwierdzenie zawarte w ustawie o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104,
Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140,
poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 Nr 79, poz. 666.) wymaga
wyodrębnienia wspomnianego wyżej artykułu w całości:
Art. 44. 1
Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonych w:
1) ustawie budżetowej,
2) uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego,
3) planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.
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2. Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi
poszczególnych rodzajów wydatków.
3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
W świetle powyższego należy wyjaśnić, że istnieją zasady i ograniczenia opisane w Ustawie
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291,
z 2006 r. Nr 191, poz. 1411, Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 z późn.
zm.) oraz w Ustawie z dnia 8 stycznia 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 18, poz. 99 ) o zmianie ustawy
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Art. 31, ust. 1. Monitorowanie pomocy publicznej obejmuje gromadzenie, przetwarzanie
i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej w szczególności o jej rodzajach,
formach oraz wielkości.
Art. 32, ust. 1. Podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do sporządzania i przedstawiania
Prezesowi Urzędu sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, zawierających w szczególności
informacje o beneficjentach pomocy oraz rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej
pomocy. (…)
Art. 32, ust. 4. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania, o których mowa
w ust. 1, za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych. (…)
Art. 63. W okresie 3 lat od wejścia w życie niniejszej ustawy, w celu stwierdzenia, czy planowana
pomoc dla przedsiębiorcy jest pomocą de minimis, podmiot udzielający pomocy bierze pod uwagę
sumę:
1) wartości pomocy indywidualnej udzielonej przedsiębiorcy przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy, jeżeli wartość pomocy, łącznie z wartością pomocy udzielonej przedsiębiorcy
w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień jej udzielenia, nie przekraczała równowartości
100 tys. Euro i nie podlegała opiniowaniu przez Prezesa Urzędu. (…)
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Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003
Nr 80 poz. 717).
Art. 10. 1. W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z:
1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu,
2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony,
3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości
zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia,
6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia,
7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy,
8) stanu prawnego gruntów,
9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych,
10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych,
11) występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych,
12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych,
13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami,
14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.
2. W studium określa się w szczególności:
1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów,
2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny
wyłączone spod zabudowy,
3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu
kulturowego i uzdrowisk,
4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej,
5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
6) ……..

29

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

Art. 15. 2. W planie miejscowym określa się obowiązkowo:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym,
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy,
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej,
11) …….

Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami ( Dz.U z 2010 Nr 130 poz. 871).
Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza w szczególności
zmiany w sposobie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Nowelizacja wprowadza nowy sposób oceny zależności pomiędzy miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy. Dotychczas wymaganiem ustawowym było, by plan był zgodny
z ustaleniami studium. W chwili obecnej ustawodawca zmniejszył siłę tego powiązania w ten
sposób, że plan nie może naruszać ustaleń studium, co stwierdzić ma rada gminy (w ten sam
sposób, w jaki do tej pory stwierdzała zgodność planu ze studium). Takie rozwiązanie ma
zwiększyć możliwości i swobodę regulacji w planie miejscowym.
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Ustawa Prawo ochrony środowiska
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 ).
Ważnym postanowieniem Ustawy jest to, iż każda inwestycja rozpatrywana winna być
w aspekcie środowiskowym poprzez dokonanie oceny środowiskowej.
Istotnym wskazaniem dla polityki gminy w zakresie rozwoju i modernizacji sieci elektrycznej
w obiektach publicznych mają postanowienia ustawy Prawo ochrony środowiska:
O tworzeniu planów i strategii – Art. 8, 17, 18,
Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji –
TYTUŁ I dział VII,
Ochrona powietrza – Art. 85– 96.
Ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2009r., Nr 215, poz.
1664).
Nowelizacja

miała

na

celu

dostosowanie

systemu

finansowania

ochrony środowiska

i gospodarki wodnej do rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz
ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, reformujących finanse publiczne
państwa. Z dniem 1 stycznia 2010 r. obecnie działające w sektorze finansów publicznych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska i gospodarki wodnej stają się odpowiednio państwową osobą prawną
i samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Wymienione
osoby prawne przejmą całość zadań przekształcanych funduszy celowych.

Ustawa Prawo budowlane
Realizacja danej inwestycji ma miejsce wówczas gdy jest przeprowadzona zgodnie
z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz.
1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, z 2008 r.
Nr 123, poz. 803, Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr
227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206.)
Dalsze analizy prowadzone są w oparciu o postanowienia:
Art. 5, ust. 2 – Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym
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i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych
i sprawności technicznej, (…).
Art. 61 – Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany utrzymywać i użytkować
obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5, ust. 2.
Art. 62, ust. 1 – Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub
zarządcę:
1) (…)
2) Okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego
i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia;

kontrolą

ta

powinno

być

objęte

również

badanie

instalacji

elektrycznej

i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków
ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Art. 63 – Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez
okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe
i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.
Art. 64, ust. 1 – Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz
obiektu budowlanego nie będącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem
sprawdzenie, o którym mowa w art.. 20, ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą
dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu
technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.
Art. 64, ust. 2 – Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy stanu technicznego
oraz dokumenty, o których mowa w art. 63, powinny być dołączone do książki obiektu
budowlanego.

Ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane
Z dniem 15 października 2009 r. ( Dz. U. z 2009 r.) weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Aktualizacja dotyczy obowiązku sporządzenia świadectwa
charakterystyki energetycznej, dla nieruchomości z rynku wtórnego.
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Ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) określa zasady współpracy
podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na
podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.
Ustawa Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, Poz.. 759, Nr 161, poz.1078) określa
zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrole udzielania
zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. ( Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.) określa
opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz
samochodów osobowych, organizacją obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami
akcyzy.
Podatek od energii elektrycznej określono w Art. 9.

1.5. Sposób podejścia do analizowanych nośników energetycznych
Zaopatrzenie w ciepło - system ciepłowniczy
System ciepłowniczy był analizowany od poziomu źródła do poziomu węzłów cieplnych,
z których zasilane są obiekty odbiorców.
Charakter zabudowy miasta Brzeg z dominacją budownictwa wielorodzinnego nakreślił sposób
zaopatrzenia w ciepło w oparciu o zcentralizowany system ciepłowniczy zarządzany przez
Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej BPEC Brzeg.
Zaopatrzenie w energię elektryczną - system elektroenergetyczny
System elektroenergetyczny był analizowany od poziomu sieci wysokiego napięcia poprzez
główne

punkty zasilania

GPZ-ty oraz

sieci

średniego

napięcia

do

poziomu

stacji

transformatorowych 15/0,4 kV a także do linii niskiego napięcia.
Zaopatrzenie na energię elektryczną do celów grzewczych jest w ograniczonym stopniu
konkurencyjne do pozostałych nośników energetycznych. Obszarami konkurencji jest ogrzewanie
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w indywidualnych mieszkaniach, przygotowanie cieplej wody użytkowej oraz przygotowanie
posiłków. Z uwagi na zwiększającą się ilość urządzeń elektrycznych zapotrzebowanie na energię
elektryczną, szczególnie w zakresie mieszkalnictwa rośnie.
Zaopatrzenie w paliwa gazowe - system gazowniczy
System gazowniczy był analizowany od poziomu zasilania rejonu gminy miejskiej gazem
wysokoprężnym do poziomu stacji redukcyjno pomiarowych I oraz II stopnia a także obszaru
zasilania na terenie miasta średnim i niskim ciśnieniem.
Gaz ziemny jest paliwem ekologicznym i jego zapotrzebowanie w zakresie ogrzewania wzrasta
konkurując m.in. z scentralizowanym systemem ciepłowniczym, paliwem olejowym, gazem
płynnym i energią elektryczną.

1.6. Materiały wyjściowe
Opracowania
1. ,,Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miasta Brzegu na lata 2010-2015’’
uchwalona przez Radę Miejską Brzegu uchwałą Nr LII/548/09 z dnia 22 grudnia 2009 r.
Nr XX/115/08 z dnia 25 lutego 2008 r.,
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, przyjęty uchwałą
Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r.
3. ,,Studium Rozwoju i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzeg,
Uchwała Nr XL/344/08 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie uchwalenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków,
4. ,,Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Brzeg’’ przyjęty uchwałą Nr XXXV/265/05 Rady
Miejskiej w Brzegu z dnia 25 lutego 2005 r.,
5. Program rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych dla Gminy
Miasto Brzeg, opracowany w 2005 r.,
6.

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Brzeg, opracowany w 2009 r.,

7. Projekt Strategii Miasta Brzegu na lata 2007 - 2015, opracowany w 2007 r.,
8. ,,Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim do roku 2015’’,
opracowany w 2003 r. przez Energoprojekt Katowice,
9. ,,Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego’’, przyjęty uchwałą
Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 28 września 2010 r.,
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10. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.: ,,Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 – 2025’’,
11. ,,Plan rozwoju Koncernu Energetycznego EnergiaPro S.A. na lata 2011 – 2015’’
12. ,,Plan rozwoju Górnośląskiej Spółki Gazownictwa do 2014 r.’’
13. ,,Plan Rozwoju Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. 2009 2014’’
14. Roczniki statystyczne województwa opolskiego 2007 r., 2008 r. , 2009 r. opracowane przez
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie.
Materiały i informacje
1. Urząd Miasta Brzeg , ul. Robotnicza 12, 49 -300 Brzeg
2. Urząd Regulacji Energetyki, Departament Przedsiębiorstw Energetycznych, ul. Chłodna 64,
00-872 Warszawa.
3. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., Departament Planowania Rozwoju,
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
4. Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Południe S.A ul. Jordana 25, 40-056 Katowice
5. EnergiaPro Koncern Energetyczny GRUPA TAURON S.A. Oddział w Opolu,
ul. Waryńskiego 1, 45 - 047 Opole.
6. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, Górnośląska Spółka
Gazownictwa Sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2,
45-071 Opole.
7. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach,
ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany.
8. Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu,
ul. Nysy Łużyckiej 42, 4, 45 -035 Opole
9. Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
10. Ankiety dotyczące sytuacji demograficznej, mieszkaniowej, terenów rozwojowych itp.
11. Ankiety zakładów oraz instytucji działających na terenie gminy w zakresie źródeł ciepła
i energii elektrycznej.
12. Informacje otrzymane z instytucji: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach.
13. Ogólnodostępne strony internetowe.
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