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WPROWADZENIE DO RAPORTU 

Wydawnictwo raportów ze strategii ekoenerge-
tycznej powiatów zainicjowała edycja z paź-
dziernika 2001 roku, wydana w nakładzie dru-
karskim i w wersji internetowej. Edycja ta sta-
nowiła próbę podsumowania zorganizowanej 
działalności na rzecz strategii ekoenergetycznej 
powiatów, którą podjął Związek Powiatów 
Polskich wraz z instytucjami partnerskimi 
w 2000 roku. 

Niniejsza, druga z kolei edycja pn. „II Raport ze 
strategii ekoenergetycznej powiatów polskich” 
obejmuje okres sprawozdawczy od września 
2001 do grudnia 2002 roku i podobnie jak 
pierwsza zawiera: 

• informacje o waŜniejszych wydarzeniach 
w tym okresie, będących wynikiem zorga-
nizowanej działalności na rzecz strategii 
ekoenergetycznej powiatów, 

• prezentację animatorów i uczestników tej 
działalności oraz wspierających ją przed-
siębiorstw z sektora usług. 

NaleŜy wyjaśnić, Ŝe przytoczone wyŜej pojęcie: 
„zorganizowana działalność na rzecz strategii 
ekoenergetycznej powiatów” ma na celu uści-
ślenie zakresu rzeczowego „Raportu…”, i ozna-
cza: 

• ograniczenie jego zawartości do przedsię-
wzięć systemowych, najczęściej o zasięgu 
i znaczeniu ponadlokalnym, bądź ogólno-
krajowym, 

• uwzględnienie w „Raporcie…” głównie 
tych przedsięwzięć, których organizatorem, 
bądź partnerem był Związek Powiatów 
Polskich. 

Zdaniem Autorów sygnalizowane wyŜej uści-
ślenie zakresu „Raportu…” nie wpływa jednak 
na zuboŜenie informacji o działalności ekoener-
getycznej powiatów w skali kraju. Jak wynika 
z dalszej części niniejszej edycji jest to działal-
ność pionierska, obarczona pewnym ryzykiem 
i brakiem wyraźnych unormowań prawnych. 
PoniewaŜ okoliczności te trudno jest potrakto-
wać za zachęcające, moŜna ostroŜnie przyjąć, Ŝe 
niewiele powiatów działalność taką podjęło. 

Rola powiatu w kreowaniu polityki eko-
energetycznej w świetle obowiązujących 
unormowań 1 

Jak powszechnie wiadomo, formalnym utrudnie-
niem praktycznej realizacji przez powiat polityki 
ekoenergetycznej jest brak odpowiednich unor-
mowań kompetencyjnych. W polskiej regulacji 
prawnej powiat, pomimo posiadanych właściwo-
ści, nie ma umocowania ustawowego w energety-
ce. Dotyczy to zarówno ustawy Prawo Energe-
tyczne i rozporządzeń wykonawczych, jak rów-
nieŜ aktów kompetencyjnych samorządów powia-
towych. Wyjątkiem jest ustawodawstwo o plano-
waniu przestrzennym, a ściślej interpretacja nie-
których jego postanowień. 

Jest oczywiste, Ŝe taki stan prawny stwarza 
określone ograniczenia formalne i finansowe 
w działalności powiatów na rzecz energetyki 
lokalnej, nawet w zakresie wspierania i koor-
dynacji zadań własnych gmin zlokalizowanych 
na ich terenie. Przekłada się to takŜe, a moŜe 
przede wszystkim, na zagospodarowanie lo-
kalnych zasobów energii odnawialnych (OZE). 
Spróbujmy uzasadnić to spostrzeŜenie: 

• Znaczne uziarnienie podstawowych struk-
tur terytorialnych w planie przestrzennym 
kraju utrudnia bilansowanie energii w ob-
rębie pojedynczej gminy. W przypadku 
energii odnawialnej ten negatywny efekt 
małej skali staje się często problemem trud-
nym do rozwiązania. Zasoby energii od-
nawialnych występują, z natury rzeczy, 
najczęściej na obszarze przynajmniej kilku 
gmin. Ich zagospodarowanie wymaga 
sprawnej koordynacji, a przede wszystkim 
sporych wydatków finansowych, czego po-
jedyncze gminy nie są w stanie udźwignąć. 

• Wykonawstwo projektu planu zaopatrze-
nia w energię, dodajmy: obecnie obligato-
ryjnie juŜ tylko z wykorzystaniem OZE, 
a następnie bardzo kosztowna realizacja 
projektu, są dla wielu słabych ekonomicz-
nie gmin zadaniem przerastającym ich 
moŜliwości budŜetowe. Co więcej, w od-
czuciu lokalnych społeczności, są zadania-
mi nie zawsze pierwszoplanowymi w ran-
kingu pilnych potrzeb. 

                                                           
1 A. Jankowski, W. Rago: Rola powiatu w kreowaniu 
polityki ekoenergetycznej. Wystąpienie na Forum na rzecz 
energetyki odnawialnej. Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego, Katowice 27.06.2002. 
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• Oczywiście, istnieją liczne ustawowe spo-
soby rozwiązania wymienionych proble-
mów. NaleŜą do nich, między innymi, moŜ-
liwości powoływania celowych porozu-
mień, bądź związków gmin. Celem moŜe 
być takŜe zagospodarowanie OZE na ob-
szarze kilku umawiających się partnerów 
samorządowych. Logiczna refleksja wska-
zuje jednak, Ŝe takim właśnie związkiem 
w zasięgu ręki jest istniejący juŜ właściwy 
terenowo powiat. 

Z doświadczenia samorządów terytorialnych, w 
tym – co istotne – takŜe gmin wynika, Ŝe powiat 
powinien być, de facto i de iure, czynnym 
uczestnikiem zarządzania energią i współdys-
ponentem lokalnych OZE. Oczywiście przy jed-
noczesnym zachowaniu dotychczasowych 
uprawnień i autonomii podstawowych jedno-
stek terytorialnych, czyli gmin. 

Jaka powinna być rola powiatu w kre-
owaniu polityki ekoenergetycznej w świe-
tle doświadczeń i oczekiwanych zadań? 2 

O stanowisko w tej sprawie Zarząd ZPP zwrócił 
się w trybie ankietowania do wszystkich powia-
tów ziemskich i grodzkich na terenie kraju. Wy-
niki przeprowadzonego sondaŜu wykazały, Ŝe 
większość respondentów (ponad 76% wypowie-
dzi) uwaŜa za oczywisty udział powiatu 
w kreowaniu i zarządzaniu polityką ekoenerge-
tyczną na swoim terenie. MoŜna ostroŜnie wnio-
skować, Ŝe dowodzi to o luce legislacyjnej 
w ustawodawstwie kompetencyjnym. 

Naturalnie, odpowiedzi respondentów nie roz-
strzygnęły do końca jaka konkretnie powinna 
być rola powiatu w kreowaniu polityki eko-
energetycznej i co rozumiemy pod jej pojęciem. 
W celu rozstrzygnięcia tych problemów zorga-
nizowano dwie ogólnopolskie konferencje po-
wiatowe (październik 2000 i marzec 2001) 
z udziałem specjalistów krajowych i zagranicz-
nych z państw członkowskich UE. 

Wyniki akcji ankietowej oraz materiały i wnio-
ski z ogólnopolskich konferencji wykazały ewi-
dentną potrzebę kontynuowania prac nad poli-
tyka ekoenergetyczną powiatów. W tym celu: 

                                                           
2 A. Jankowski, W. Rago: Rola powiatu w kreowaniu 
polityki ekoenergetycznej. Wystąpienie na Forum na rzecz 
energetyki odnawialnej. Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego, Katowice 27.06.2002. 

• zainicjowano realizację ogólnopolskiego 
kompleksowego programu „Strategia eko-
energetyczna powiatu”, 

• powołano przy ZPP Radę Konsultacyjną 
ds. strategii ekoenergetycznej powiatów, 

• tworzy się Ogólnopolski Punkt Informacyj-
no - Konsultacyjny (OPI-K) przy Stowarzy-
szeniu dla Współpracy na rzecz Energetyki 
Regionalnej (SWER). 

WaŜniejsze kierunki działalności prowa-
dzonej przez ZPP w ramach ogólnopol-
skiego kompleksowego programu „Stra-
tegia ekoenergetyczna powiatu” 3 

Program został pomyślany jako przedsięwzię-
cie wieloletnie i wielocelowe. Jednym z pod-
stawowych celów programu jest optymalne 
wykorzystanie lokalnych zasobów OZE na 
podstawie i z wykorzystaniem doświadczenia 
powiatów. Sprawozdanie z realizacji programu 
za okres do sierpnia 2001 roku pn. „Raport ze 
strategii ekoenergetycznej powiatów polskich” 
jest zamieszczone na stronie internetowej Sto-
warzyszenia SWER (www.swer.org). Do zapo-
znania się z tą stroną serdecznie zapraszamy! 

Warto przytoczyć waŜniejsze dokonania opisa-
ne w tym Raporcie: 

• Inicjatywa Powiatu Nyskiego w sprawie 
wykorzystania lokalnych zasobów energii 
odnawialnych, w tym głównie energetycz-
nego wykorzystania rzepaku. 

• Inicjatywa Powiatu Tarnogórskiego w spra-
wie kompleksowej modernizacji systemów 
ciepłowniczych przez wykorzystanie OZE, 
głównie energii słonecznej, w obiektach uŜy-
teczności publicznej. 

• Inicjatywa Powiatu śywieckiego w sprawie 
wykorzystania lokalnych zasobów geotermal-
nych. 

• Inicjatywa opracowania i wdroŜenia strategii 
ekoenergetycznej gminy górniczej z wykorzy-
staniem OZE na przykładzie Gminy Bieruń. 

• Nawiązanie partnerskiej współpracy z Eu-
ropejskim Centrum Energii Odnawialnej 
(EC BREC) w zakresie realizacji projektu 
„Planowanie energetyczne na szczeblu po-
wiatu z wykorzystaniem OZE”. W wyniku 
konkursu wyłoniony został Powiat Lidz-

                                                           
3 TamŜe 
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barski do sfinansowania kompleksowego 
przedsięwzięcia w ramach tego projektu ze 
środków zewnętrznych. W przygotowaniu 
są projekty dla kolejnych powiatów. 

• Wypracowanie i podjęcie inicjatyw przez 
Radę Konsultacyjną, które następnie zosta-
ły przyjęte przez ZPP jako oficjalne stano-
wisko Związku w sprawach: 

� objęcia patronatu przez ZPP nad 
wspomnianym wyŜej projektem „Pla-
nowanie energetyczne na szczeblu po-
wiatu z wykorzystaniem OZE”, 

� poparcia dokumentu rządowego „Stra-
tegia rozwoju energetyki odnawialnej”, 
dzięki czemu między innymi, doku-
ment ten został przyjęty i uchwalony 
przez Sejm RP ubiegłej kadencji 
w sierpniu 2001. 

Znaczenie odnawialnych źródeł energii 
(OZE) w rozwoju powiatu 4 

Bez przesady moŜna stwierdzić, Ŝe potencjalne 
źródła energii odnawialnej występują w prze-
strzeni całego kraju, a więc w kaŜdej, bez wyjątku, 
jednostce administracyjnej. Innym juŜ problemem 
jest techniczna i ekonomiczna moŜliwość ich za-
gospodarowania ze względu na: wielkość źródła, 
stopień trudności pozyskania energii w zaleŜno-
ści od współczesnej wiedzy, zachowanie równo-
wagi środowiskowej itp. 

Jednak uwzględniając nawet wszystkie wymie-
nione uwarunkowania nie zmienia to faktu, Ŝe 
występowanie odnawialnych źródeł energii jest 
zjawiskiem powszechnym o naturze odtwarzal-
nej. Fakt ten z kolei przekłada się na utylitarne 
znaczenie OZE zarówno w skali globalnej jak 
równieŜ lokalnej. Powiedziano i napisano na ten 
temat juŜ prawie wszystko. Przypomnijmy więc 
jakie znaczenie OZE posiadają dla lokalnych 
samorządów gmin i powiatów. W ogólności 
znaczenie to polega na: 

• zmniejszeniu udziału konwencjonalnych 
nośników energii w bilansie potrzeb uŜyt-
kowników, wskutek wykorzystania OZE, 
co w rezultacie powinno obniŜyć jednost-
kowe koszty energii, 

                                                           
4 W. Jankowski, W. Rago, E. Wesołek: Znaczenie odna-
wialnych źródeł energii w planowaniu na szczeblu powia-
tu. Wystąpienie na ogólnopolskiej konferencji „Odnawial-
ne źródła energii jako element planowania rozwoju lokal-
nego”. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 9-10.05.2002 

• uaktywnieniu lokalnej przedsiębiorczości 
i inicjatyw przez tworzenie nowych pod-
miotów rynkowych, zwłaszcza w sektorze 
energetycznym i ekoenergetycznym, 

• wzmocnieniu lokalnych rynków pracy 
przez wzrost zatrudnienia w sektorze usług 
energetycznych i jego zapleczu surowco-
wym, w tym takŜe rolniczym, przetwór-
czym, dystrybucyjnym itd., 

• ogólnej poprawie kondycji naturalnego 
środowiska przez: ograniczenie emisji za-
nieczyszczeń z instalacji przetwarzania 
i uŜytkowania konwencjonalnych nośni-
ków energii, uporządkowanie infrastruktu-
ry środowiskowej, itp., 

• wzmocnieniu pozycji i wizerunku gmin 
i powiatu dzięki podniesieniu ich standar-
dów cywilizacyjnych, otwarciu na ze-
wnętrzne inwestycje kapitałowe itp., 

• wzroście kapitałowym i rzeczowym zasob-
ności gmin i powiatu, a zwłaszcza społecz-
ności lokalnych. 

REKAPITULACJA I-ego RAPOR-
TU ZE STRATEGII EKOENERGE-
TYCZNEJ POWIATÓW POLSKICH 

Chronologiczny przegląd waŜniejszych 
wydarzeń kreujących strategię ekoener-
getyczną powiatów polskich 

03.2000 – 01.2001 

Nazwa: opracowanie programu badań geolo-
gicznych i hydrogeologicznych wykorzystania 
wód termalnych w rejonie gminy Rajcza dla 
celów balneologicznych i grzewczych. Adresat: 
Starostwo Powiatowe w śywcu. Wykonawca: 
Zespół Ekspertów SWER. 

07.2000 – 10.2000 

Nazwa: przygotowania do ogólnopolskiej konfe-
rencji „Strategia ekoenergetyczna powiatu”, akcja 
ankietowania powiatów ziemskich i grodzkich. 
Adresaci: wszystkie powiaty na terenie kraju. 
Wykonawcy: ZPP, Konwenty Powiatów Śląskich 
i Opolskich, Starostwa Powiatowe: Krapkowickie, 
Mikołowskie i śywieckie, Dom Współpracy Pol-
sko – Niemieckiej, SWER. 

20.10.2000 – 21.10.2000 
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Nazwa: przeprowadzenie ogólnopolskiej konfe-
rencji „Strategia ekoenergetyczna powiatu” 
w Korbielowie, powołanie Komisji Wniosków. 
Uczestnicy: przedstawiciele powiatów, Urzędy 
Marszałkowskie i Wojewódzkie, Narodowy 
i Wojewódzkie FOŚiGW, naukowcy i eksperci, 
partnerzy z krajów UE, podmioty gospodarcze. 
Organizatorzy: ZPP, Konwenty Powiatów Ślą-
skich i Opolskich, Starostwa Powiatowe: Krap-
kowickie, Mikołowskie i śywieckie, Dom Współ-
pracy Polsko – Niemieckiej, SWER, Śląski Zwią-
zek Gmin i Powiatów, Elektrownia Łaziska S.A. 

11.2000 – 01.2001 

Nazwa: opracowanie wyników ogólnopolskiej 
konferencji w Korbielowie, powołanie przez 
ZPP Rady Konsultacyjnej Związku ds. strategii 
ekoenergetycznej powiatów, powołanie przy 
SWER Ogólnopolskiego Puktu Informacyjno – 
Konsultacyjnego ekoenergetyki komunalnej 
(OPI-K). Adresaci: uczestnicy ogólnopolskiej 
konferencji w Korbielowie, wszystkie samorzą-
dy terytorialne na terenie kraju. Wykonawcy: 
Komisja Wniosków ogólnopolskiej konferencji, 
Biuro ZPP, SWER. 

01.2001 – 03.2001 

Nazwa: przygotowania do seminarium „Wdra-
Ŝanie wyników ogólnopolskiej konferencji”, 
sondaŜ zainteresowania przedsięwzięciem Wo-
jewódzkich FOŚiGW. Adresaci: Zarząd, Komi-
sje i Biuro ZPP, Przewodniczący Konwentów 
Starostów, Rada Konsultacyjna ZPP (d. Komisja 
Wniosków), Narodowy i Wojewódzkie 
FOŚiGW. Wykonawcy: ZPP, Konwenty Powia-
tów Śląskich i Opolskich, Starostwa Powiatowe: 
Krapkowickie, Mikołowskie i śywieckie, Dom 
Współpracy Polsko – Niemieckiej, SWER. 

23.03.2001 – 25.03.2001 

Nazwa: przeprowadzenie seminarium w Kor-
bielowie, inauguracyjne posiedzenie Rady Kon-
sultacyjnej ZPP, przyjęcie regulaminu Rady, 
powołanie Specjalistycznych Zespołów Dorad-
czych Rady. Uczestnicy: Zarząd, Komisje i Biuro 
ZPP, Starostowie powiatów, Rada Konsultacyjna 
ZPP, Narodowy i Wojewódzkie FOŚiGW. Orga-
nizatorzy: ZPP, Konwenty Powiatów Śląskich 
i Opolskich, Starostwa Powiatowe: Krapkowic-
kie, Mikołowskie i śywieckie, Dom Współpracy 
Polsko – Niemieckiej, SWER, Śląski Związek 
Gmin i Powiatów, Elektrownia Łaziska S.A. 

03.2001 – 04.2001 

Nazwa: zorganizowanie Sekretariatu Rady Kon-
sultacyjnej ZPP w siedzibie Stowarzyszenia 
SWER w Katowicach, opracowanie planu pracy 

Rady. Adresaci: Zarząd, Komisje i Biuro ZPP, 
Rada Konsultacyjna ZPP, wszystkie powiaty. 
Wykonawcy: Stowarzyszenie SWER, Biuro ZPP. 

04.2001 – 05.2001 

Nazwa: wypracowanie i podjęcie, w trybie 
korespondencyjnym, następujących uchwał 
własnych Rady, które następnie zostały przyję-
te przez ZPP jako oficjalne stanowiska Związ-
ku: w sprawie poparcia dokumentu rządowego 
„Strategia rozwoju energetyki odnawialnej 
w Polsce”, w sprawie objęcia patronatu przez 
ZPP nad realizacją projektu „Planowanie ener-
getyczne na szczeblu powiatu z wykorzysta-
niem OZE”. Adresaci: parlamentariusze RP, 
Starostwie powiatów, Zarząd, Komisje i Biuro 
ZPP. Wykonawcy: Zarząd, Biuro i Rada Kon-
sultacyjna ZPP. 

04.2001 – w toku 

Nazwa: nawiązanie współpracy z Europejskim 
Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC) 
w zakresie realizacji projektu „Planowanie 
energetyczne na szczeblu powiatu z wykorzy-
staniem OZE”. Adresaci: ZPP, Rada Konsulta-
cyjna ZPP, OPI-K, wszystkie powiaty na terenie 
kraju, EC BREC. Wykonawcy: Rada Konsulta-
cyjna i Biuro ZPP. 

15.05.2001 

Nazwa: przeprowadzenie drugiego posiedze-
nia Rady Konsultacyjnej ZPP w Nysie, zatwier-
dzenie uchwał własnych Rady podjętych 
w trybie korespondencyjnym, przyjęcie planu 
pracy i zmian w regulaminie Rady. Uczestnicy: 
członkowie Rady, przedstawiciele gmin Powia-
tu Nyskiego. Organizatorzy: Starostwo Powia-
towe w Nysie, Rada Konsultacyjna ZPP. 

05.2001 – w toku 

Nazwa: doradztwo i doraźna pomoc w realizacji 
projektu wykorzystania rodzimych zasobów 
energii odnawialnej na terenie Powiatu Nyskiego. 
Adresat: Starostwo Powiatowe w Nysie. Wyko-
nawcy: Rada Konsultacyjna ZPP, OPI-K, SWER. 

05.2001 – w toku 

Nazwa: doradztwo i doraźna pomoc w realizacji 
zadania „Kompleksowa modernizacja systemów 
ciepłowniczych poprzez wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii w obiektach uŜyteczno-
ści publicznej na terenie Powiatu Tarnogórskie-
go”. Adresat: Starostwo Powiatowe w Tarnow-
skich Górach. Wykonawcy: Rada Konsultacyjna 
ZPP, OPI-K, Stowarzyszenie SWER. 
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CZĘŚĆ PIERWSZA RAPORTU – 
STRATEGIA EKOENERGETYCZ-
NA POWIATU TARNOGÓRSKIE-
GO 

Przedmowa Prezesa Zarządu Związku 
Powiatów Polskich do „Strategii eko-
energetycznej Powiatu Tarnogórskiego” 

Szanowni Państwo! 

W drugim kwartale 2002 roku została opraco-
wana w trybie warsztatowym „Strategia eko-
energetyczna Powiatu Tarnogórskiego”. W przed-
sięwzięciu tym uczestniczyli: przedstawiciele 
Gmin i Starostwa, miejscowi przedsiębiorcy, 
producenci i dystrybutorzy paliw i energii, 
przedstawiciele władz i organizacji ponadlo-
kalnych oraz specjaliści. Patronat nad przed-
sięwzięciem objęli: Marszałek i Wojewoda Ślą-
ski, Związek Powiatów Polskich oraz Konwent 
Powiatów Województwa Śląskiego. Wynik 
przedsięwzięcia, w postaci dokumentacji stra-
tegicznej, został przyjęty przez Radę Powiatu 
i powierzony Zarządowi do realizacji. 

Niniejsze wydawnictwo stanowi kompendium 
tej dokumentacji i skierowane jest, przede 
wszystkim, do Społeczności Tarnogórskiej. 
Intencją wydawnictwa jest upowszechnienie 
informacji o przedmiocie strategii ekoenerge-
tycznej, jej znaczeniu i o zasadach jej wdraŜa-
nia. 

Co to jest Strategia Ekoenergetyczna Powiatu? 

Pojecie to wiąŜe się z przyjazną dla środowiska 
gospodarką paliwowo - energetyczną i oznacza, 
Ŝe zarządzanie nią nie moŜe naruszać równo-
wagi środowiskowej. Co więcej, powinno sty-
mulować pomnaŜanie bogactwa natury i umoŜ-
liwiać czerpanie z niej czystej energii odna-
wialnej. W skali Powiatu strategia ekoenerge-
tyczna jest zadaniem zintegrowanym. Polega 
na zgodnej i skoordynowanej współpracy Sta-
rostwa i właściwych terenowo Gmin. 

Jakie znaczenie posiada Strategia Ekoenerge-
tyczna dla Powiatu? 

• Stanowi ona rodzaj przepustki Ziemi Tar-
nogórskiej do Europy Regionów: 

� przyspiesza osiąganie standardów 
Unii Europejskiej w zakresie ograni-
czenia emisji zanieczyszczeń ze źródeł 
energetyki lokalnej, 

� ustala zasady i program zagospoda-
rowania potencjalnych zasobów ener-
gii odnawialnych (słońce, wiatr, bio-
masa, cieki wodne, geotermia, ...), tak-
Ŝe w kategoriach standardów Unii Eu-
ropejskiej, 

� stymuluje wzrost: przedsiębiorczości, 
upraw i przetwórstwa rolnego surow-
ców energetycznych (np. biomasy), 
wpływa na oŜywienie rynku pracy. 

• Jest waŜnym dokumentem umoŜliwiają-
cym, a nawet warunkującym, dostęp do 
środków finansowych krajowych i zagra-
nicznych: 

� w ocenie Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. który meryto-
rycznie i finansowo uczestniczył w przy-
gotowaniu tej Strategii, stanowi ona, 
a ściślej projekty w niej wykreowane, 
rodzaj listy priorytetów, których reali-
zację Fundusz będzie dofinansowywał, 

� istnieją podstawy by stwierdzić, Ŝe po-
dobną rolę spełni Strategia równieŜ 
wobec innych partnerów inwestycyj-
nych, jak np. sektora bankowego, roz-
maitych fundacji, a zwłaszcza funduszy 
Unii Europejskiej. 

• „Strategia ekoenergetyczna Powiatu Tar-
nogórskiego” jest wreszcie zaproszeniem 
dla Gmin do współpracy nad realizacją za-
dań wspólnie w niej wykreowanych: 

� skala Powiatu umoŜliwia prowadzenie 
spójnej polityki, eliminuje dublowanie 
wysiłków i środków, ułatwia i wspiera 
autonomiczne działania Gmin w zakre-
sie zadań ekoenergetycznych, 

� skala Powiatu umoŜliwia takŜe efek-
tywne wykorzystanie potencjalnych 
zasobów energii odnawialnych, któ-
rych zasięg i znaczenie mają charakter 
ponadgminny, a koszty związane z ich 
zagospodarowaniem przekraczają naj-
częściej moŜliwości pojedynczej Gmi-
ny. 

� konsolidacja i współdziałanie Gmin i Po-
wiatu zwiększają zdolność pozyskiwa-
nia i absorbcji zewnętrznych środków 
pomocowych, w tym unijnych, stwa-
rzają warunki optymalnej lokalizacji 
inwestycji ekoenergetycznych w planie 
przestrzennym Powiatu, wpływają na 
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równomierny rozwój gospodarki lo-
kalnej. 

„Strategia ekoenergetyczna Powiatu Tarnogór-
skiego” posiada takŜe istotne znaczenie regio-
nalne i ogólnokrajowe. W zamyśle inicjatorów 
i patronujących Strategia i tryb jej opracowania 
są traktowane jako rozwiązania modelowe do 
upowszechnienia w innych powiatach Woje-
wództwa Śląskiego i Polski. Okoliczność ta 
wzmacnia i promuje wizerunek Ziemi Tarno-
górskiej. 

Na zakończenie pragnę wyrazić serdeczne po-
dziękowanie i uznanie dla wszystkich osób 
i instytucji, które uczestniczyły w roŜnej formie 
i w roŜnych etapach przygotowania „Strategii 
ekoenergetycznej Powiatu Tarnogórskiego”. 
Szczególne podziękowanie kieruję pod adre-
sem głównych sponsorów przedsięwzięcia tj. 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz 
Fundacji „Energetyka na rzecz Polski Połu-
dniowej”. Jestem przekonany, Ŝe praktyczna 
realizacja Strategii spełni związane z nią ocze-
kiwania. 

dr inŜ. Antoni Jankowski 

Uchwała i deklaracja Rady Powiatu Tar-
nogórskiego w sprawie przyjęcia „Strate-
gii ekoenergetycznej Powiatu Tarnogór-
skiego” 

Uchwała nr XL/419/2002 Rady Powiatu w Tarnow-
skich Górach z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie 
przyjęcia Strategii ekoenergetycznej dla Powiatu 
Tarnogórskiego 

Na podstawie art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. 
Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) w 
związku z art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. nr 62, poz. 672 z późn. zm.) 

Rada Powiatu uchwala: 

§1 

Przyjąć Strategię ekoenergetyczną dla Powiatu 
Tarnogórskiego o treści określonej w załączni-
ku do niniejszej uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Powiatu w Tarnowskich Górach. 

§3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

§4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwycza-
jowo przyjęty. 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Tadeusz Bober 

W poczuciu odpowiedzialności za przyszłość 
Powiatu oraz mając na uwadze: 

• zapewnienie bezpieczeństwa energetycz-
nego Powiatu, przeciwdziałanie praktykom 
monopolistycznym, tworzenie konkuren-
cyjnego rynku energii przyjaznego dla 
mieszkańców i środowiska, 

• wprowadzenie ładu ekoenergetycznego 
przez skoordynowanie procesów rozwojo-
wych w energetyce z programem ochrony 
środowiska i zdrowia ludności, 

• stałą poprawę warunków egzystencji lo-
kalnych społeczności przez powszechną 
dostępność róŜnych rodzajów energii, moŜ-
liwość dokonywania ich wyboru i związane-
go z tym serwisu usług, 

• konieczność respektowania zasady posza-
nowania energii i jej wdraŜania w trybie 
permanentnych programów edukacyjnych, 
serwowania warunków i mechanizmów 
stymulujących racjonalne uŜytkowanie 
energii, 

• wykorzystanie potencjalnych zasobów 
energii odnawialnych i alternatywnych do-
stępnych na terenie Powiatu, co umoŜliwi 
wzrost zatrudnienia, przedsiębiorczości i ak-
tywizację rynku pracy w sektorze usług 
energetycznych i w jego otoczeniu, 

• wspieranie i koordynację działalności gmin 
i organizacji pozarządowych na rzecz 
zrównowaŜonego rozwoju energetycznego 
Powiatu, jego wizerunku i promocji, 

przyjmujemy do realizacji Strategię ekoenerge-
tyczną Powiatu Tarnogórskiego na lata 2002-
2015. 

Kalendarium realizacji projektu „Strategia 
ekoenergetyczna Powiatu Tarnogórskie-
go” 

ANIMATORZY: 

Stowarzyszenie SWER i Rada Konsultacyjna 
ZPP 
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PARTNERZY STRATEGICZNI: 

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach, Fundacja 
„Energetyka na rzecz Polski Południowej” 

PATRONAT: 

Związek Powiatów Polskich, Urzędy: Marszał-
kowski i Wojewódzki Województwa Śląskiego, 
Konwent Powiatów Województwa Śląskiego 

TERMINARZ WAśNIEJSZYCH WYDARZEŃ: 

17.12.2001 – 22.02.2002 

Przygotowania logistyczne do realizacji projek-
tu: 

• ustanowienie patronatu, 

• powołanie Zespołu Koordynacyjnego,  

• opracowanie organizacji prac, 

• zabezpieczenie środków na realizację pro-
jektu. 

11.02.2002, 08.03.2002, 03.04.2002 

Posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego reali-
zowanego projektu 

08.04.2002 – 09.04.2002 

06.05.2002 – 07.05.2002 

27.05.2002 – 28.05.2002 

Przeprowadzenie trzech dwudniowych warsz-
tatów wypracowujących strategię ekoenerge-
tyczną Powiatu Tarnogórskiego 

23.07.2002 

Przyjęcie dokumentu końcowego warsztatów 
przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego (uchwa-
ła nr 164/681/2002) 

24.07.2002 – 12.08.2002 

Opiniowanie przez Komisje Powiatowe projek-
tu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii eko-
energetycznej Powiatu Tarnogórskiego” 

27.08.2002 

Przyjęcie „Strategii ekoenergetycznej Powiatu 
Tarnogórskiego” przez Radę Powiatu (uchwała 
nr XL/419/2002) 

30.09.2002 

Opinia Zarządu Województwa Śląskiego w spra-
wie dokumentu pn. „Strategia ekoenergetyczna 
Powiatu Tarnogórskiego” 

10.2002 

Podjęcie procedury zabezpieczającej wdroŜenie 
projektu (uzgodnienia pomiędzy partnerami: 
Starostwo, Animatorzy i właściwe terenowo 
Gminy) 

Geneza, załoŜenia i organizacja prac nad 
strategią ekoenergetyczną Powiatu Tar-
nogórskiego 

Projekt opracowania strategii ekoenergetycznej 
Powiatu był inicjatywą własną Starostwa w Tar-
nowskich Górach, nawiązywał do ogól-
nopolskich konferencji i programów w tym za-
kresie i stanowił istotny wkład w ich realizację. 
O istotności inicjatywy dowodzą jej cele, które 
inicjatorzy osiągnęli w wyniku realizacji przed-
sięwzięcia, a mianowicie: 

• strategia ekoenergetyczna, wypracowana 
na gruncie Powiatu Tarnogórskiego, była 
pomyślana jako rozwiązanie modelowe 
pod względem formy, treści i zastosowa-
nych narzędzi i przeznaczona do upo-
wszechnienia i wdroŜenia w innych po-
wiatach polskich, 

• dla Powiatu Tarnogórskiego stanowi for-
malny dokument strategiczny regulujący 
stosunki w zakresie zarządzania energią 
i naturalnym środowiskiem, nawiązujący 
do wykonanych juŜ poprzednio dokumentów 
rozwojowych. 

Przypomnijmy. W sierpniu 2001 roku Staro-
stwo, na mocy uchwały Rady Powiatu, przyjęło 
do realizacji opracowaną wcześniej, „Strategię 
Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego” na lata 2001 
- 2015. Dokument ten wyznaczył ogólne kie-
runki rozwojowe we wszystkich kluczowych 
rodzajach działalności publicznej i stanowił 
formalną podstawę do wykonania szczegóło-
wych programów branŜowych. Na tej podsta-
wie zostały następnie opracowane i przyjęte 
przez Radę Powiatu w drugiej połowie 2001 
roku: „Polityka oświatowa samorządu teryto-
rialnego”, obiegowo zwana strategią edukacji 
oraz „Program zrównowaŜonego rozwoju i ochro-
ny środowiska”. Obydwa te dokumenty, wraz 
z wymienioną w tytule „Strategią ekoener-
getyczną…”, składają się na bogaty dorobek 
dokumentacyjny Powiatu. Dodajmy, Ŝe Powiat 
Tarnogórski jest jednym z niewielu, który 
w stosunkowo krótkim czasie dopracował się 
tak obszernej pod względem zakresu i treści 
dokumentacji rozwojowej. 
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Panuje w Starostwie dobry zwyczaj odwoływa-
nia się do opinii społecznej w istotnych spra-
wach publicznych. Podobnie jak w przypadku 
ww. dokumentów, w przygotowaniu „Strategii 
ekoenergetycznej Powiatu Tarnogórskiego” 
uczestniczyli przedstawiciele wszystkich zain-
teresowanych środowisk lokalnych: komunal-
nych, gospodarczych, administracyjnych, spo-
łecznych, politycznych itp. Wysłuchanie i uwzględ-
nienie opinii tak szerokiego gremium było 
moŜliwe dzięki zastosowaniu techniki warszta-
towej. Taką właśnie technikę opiniotwórczą 
wykorzystano do wypracowania „Strategii 
ekoenergetycznej Powiatu Tarnogórskiego”. 

W celu przygotowania warsztatów powołany 
został w styczniu 2002 roku Zespół Koordy-
nacyjny, w którego skład weszli przedstawi-
ciele: inicjatorów, organizatorów i sprawują-
cych patronat nad przedsięwzięciem. 

Do obowiązków Zespołu Koordynacyjnego na-
leŜało w szczególności: podział zadań pomię-
dzy organizatorów i patronujących warsztaty 
oraz kontrola wykonania tych zadań, zabezpie-
czenie logistyczne i finansowe warsztatów, 
koordynacja całości przedsięwzięcia. Ponadto 
w pracach nad przygotowaniem warsztatów 
uczestniczyli, wymienieni wcześniej partnerzy 
strategiczni, Rada Konsultacyjna ZPP ds. stra-
tegii ekoenergetycznej powiatów oraz lokalne 
słuŜby Starostwa i instytucje z terenu Powiatu 
Tarnogórskiego. 

W wyniku prac Zespołu Koordynacyjnego zo-
stały przygotowane i upowszechnione in-
formacja o warsztatach i ich program. 

Karta informacyjna warsztatów 

• Przedmiotem warsztatów była strategia 
ekoenergetyczna Powiatu Tarnogórskiego, 
pod której pojęciem rozumie się dokument 
wypracowany przez uczestników warszta-
tów i zawierający: 

� zbiór priorytetów (zadań) i specyficz-
nych celów strategicznych w energety-
ce komunalnej Powiatu, wykreowanych 
w trybie procedury warsztatowej i przy-
jaznych dla środowiska, 

� zbiór warunków (metody i narzędzia) 
umoŜliwiających wdroŜenie strategii 
ekoenergetycznej Powiatu. 

• Sformułowany wyŜej przedmiot warszta-
tów był, z natury rzeczy, skoordynowany 
i spójny z odpowiednimi dokumentami 
strategicznymi i programowymi na pozio-

mach: Województwa, Powiatu, właściwych 
terenowo Gmin i UE. 

W odniesieniu do poziomu Województwa 
przedmiot warsztatów, w ogólnych zało-
Ŝeniach, odpowiadał zamierzeniom zawar-
tym w takich dokumentach jak: 

� „Strategia rozwoju Województwa Ślą-
skiego na lata 2000 – 2015”, 

� „Program rozwoju regionalnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2001 – 
2002”, 

� „Program ochrony środowiska Woje-
wództwa Śląskiego do roku 2015”. 

W odniesieniu do poziomu Powiatu przed-
miot warsztatów był skoordynowany z na-
stępującymi dokumentami: 

� „Strategia rozwoju Powiatu Tarnogór-
skiego”, 

� „Program zrównowaŜonego rozwoju 
i ochrony środowiska dla Powiatu Tar-
nogórskiego” 

i wraz z tym ostatnim stanowił komple-
mentarną część ogólnej strategii rozwojo-
wej Powiatu. W szczególności przedmiot 
warsztatów korespondował z celami opera-
cyjnymi ww. „Strategii...”: „Prowadzenie 
zadań słuŜących poprawie stanu środowi-
ska naturalnego Powiatu" (zadania: po-
prawa jakości powietrza i rozwój edukacji 
ekologicznej), „Koordynacja procesu roz-
woju infrastruktury technicznej...”. 

W odniesieniu do dokumentu „Program 
zrównowaŜonego rozwoju i ochrony śro-
dowiska dla Powiatu Tarnogórskiego" 
przedmiot warsztatów był z nim ściśle sko-
relowany i rozwijał go w części zadań ener-
getycznych dotyczących między innymi: 

� wykorzystania odnawialnych i alterna-
tywnych źródeł energii w obiektach 
uŜyteczności publicznej, 

� promocji poszanowania energii i jej 
oszczędności, 

� poprawy jakości powietrza przez mo-
dernizację systemów ciepłowniczych, 
termorenowację obiektów, rozwój 
„czystych” technologii pozyskiwania 
i przetwarzania energii dla potrzeb 
komunalnych itp. 

W odniesieniu do poziomu właściwych te-
renowo Gmin: Pod względem lokalizacyj-
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nym przedmiot warsztatów był umiejsco-
wiony w planie przestrzennym, wspólnym 
dla Powiatu i właściwych terenowo 9 Gmin. 
Wynika stąd podstawowe uwarunkowanie, 
Ŝe warsztaty musiały stanowić dla ww. 
podmiotów przedsięwzięcie partnerskie, 
uwzględniające ich autonomię, kompeten-
cje i doświadczenie. Zwłaszcza istotne jest 
uwzględnienie w przedmiocie i w wyni-
kach warsztatów juŜ wykonanych i przyję-
tych przez niektóre Gminy takich doku-
mentów jak: lokalne strategie rozwoju, pro-
gramy zrównowaŜonego rozwoju i ochrony 
środowiska, projekty planów zaopatrzenia 
w energię. 

• ZałoŜone cele i oczekiwane efekty warsz-
tatów: 

� celem podstawowym było wypraco-
wanie przez uczestników warsztatów 
strategii ekoenergetycznej dla Powiatu 
Tarnogórskiego, 

� celem wtórnym było uogólnienie for-
my, treści (wyników) i metody warsz-
tatów przeprowadzonych w Powiecie 
Tarnogórskim, co umoŜliwiało ich apli-
kację i upowszechnienie, jako warszta-
tów modelowych, takŜe w innych po-
wiatach Województwa Śląskiego i na 
terenie pozostałych województw. 

Z ww. celów wynikają jednocześnie utyli-
tarne efekty warsztatów: 

� dla Powiatu Tarnogórskiego wyniki 
warsztatów, uprawomocnione odpo-
wiednią uchwałą Rady są wiąŜącym 
dokumentem porządkującym działal-
ność (zarządzanie) w energetyce ko-
munalnej wg kryteriów oszczędno-
ściowych i poszanowania środowiska; 
ponadto istotnym efektem warsztatów 
jest ich wymiar edukacyjny w zakresie 
ekologicznym, 

� dla powiatów Województwa Śląskiego 
i innych województw ww. efekty zosta-
ną zwielokrotnione, odpowiednio do 
liczby powiatów zainteresowanych apli-
kacją przedsięwzięcia na ich terenie. 

Zawartość dokumentu „Strategia eko-
energetyczna Powiatu Tarnogórskiego” 

• Geneza strategii ekoenergetycznej Powiatu 

• Identyfikacja i ocena sytuacji ekoenerge-
tycznej Powiatu: 

� sytuacja ekoenergetyczna Powiatu. 
Stan obecny i poŜądany 

� diagnoza sytuacji ekoenergetycznej 
Powiatu 

• ZałoŜenia i problemy strategii ekoenerge-
tycznej Powiatu: 

� załoŜenia strategii ekoenergetycznej 

� wiodąca problematyka strategii eko-
energetycznej Powiatu Tarnogórskiego 

• Priorytety i cele w polach wiodącej proble-
matyki strategii ekoenergetycznej Powiatu: 

� modernizacja źródeł oraz sieci przesy-
łowej nośników energii w aspekcie 
zmniejszenia niskiej emisji, poprawy 
sprawności i dostosowania systemów 
do pozyskania i przesyłu energii od-
nawialnej 

� uruchomienie systemów edukacji i pro-
mocji, w tym finansowego wsparcia na 
rzecz wdraŜania nowych technologii 
racjonalnego wykorzystania energii 

� zagospodarowanie potencjału zasobów 
energii odnawialnych (OZE), w szcze-
gólności biomasy i biooleju oraz energii 
słonecznej, geotermalnej i innych 

� tworzenie ram instytucjonalnych i pod-
staw profesjonalnych umoŜliwiających 
zarządzanie ekoenergetyką na pozio-
mie Powiatu 

• Projekty i działania wspierające strategię 
ekoenergetyczną Powiatu Tarnogórskiego 
w polach: 

� Restrukturyzacja energetyki konwen-
cjonalnej 

� Racjonalizacja zuŜycia energii przez 
uŜytkowników 

� Wykorzystacie odnawialnych źródeł 
energii (OZE) 

� Zarządzanie gospodarką ekoenerge-
tyczną 

Pełny tekst „Strategii ekoenergetycznej Powiatu 
Tarnogórskiego” zamieszczony jest na stronach 
internetowych: Starostwa Powiatowego w Tar-
nowskich Górach (www.tarnogorskie.pl), Sto-
warzyszenia SWER (www.swer.org) i Związku 
Powiatów Polskich (www.zpp.pl). 
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CZĘŚĆ DRUGA RAPORTU – 
PLANOWANIE ENERGETYCZNE 
NA SZCZEBLU POWIATU Z WY-
KORZYSTANIEM OZE 

(Opracowanie na prawach autorskich Europejskiego 
Centrum Energii Odnawialnej – EC BREC) 

Kalendarium realizacji projektu „Plano-
wanie energetyczne na szczeblu powiatu 
z wykorzystaniem OZE” 

ANIMATOR: 

Europejskie Centrum Energii Odnawialnej (EC 
BREC) 

PARTNERZY STRATEGICZNI: 

Starostwa Powiatowe w Lidzbarku Warmiń-
skim i Działdowie, Międzyresortowa Grupa 
Robocza ds. WdraŜania Strategii Rozwoju 
Energetyki Odnawialnej, Rada Konsultacyjna 
ZPP ds. strategii ekoenergetycznej powiatów, 
Brytyjska Firma ESD (projekt dla Powiatu 
Lidzbarskiego), Holenderska Firma CEA (pro-
jekt dla Powiatu Działdowskiego) 

PATRONAT: 

Związek Powiatów Polskich  

TERMINARZ WAśNIEJSZYCH WYDARZEŃ: 

06.04.2001 – 08.06.2001 

Przygotowania logistyczne do realizacji projek-
tu: 

• powołanie Komitetu Doradczo – Koordy-
nacyjnego,  

• rozpisanie konkursu w celu wyboru powia-
tu do przeprowadzenia realizacji projektu, 

• zabezpieczenie: finansowania, wykonaw-
stwa, patronatu nad projektem. 

06.04.2001, 08.06.2001, 05.09.2002 

Posiedzenia Komitetu Doradczo - Koordyna-
cyjnego projektu. 

25.11.2001 – 02.12.2001 

Delegacja słuŜbowa do Bułgarii celem wymiany 
doświadczeń z partnerem bułgarskim w zakre-
sie realizacji projektu sponsorowanego przez 
brytyjski fundusz rządowy Know How Fund. 

do 06.2002 

Wykonawstwo projektu na terenie Powiatu 
Lidzbarskiego i następnie: procedura zatwier-
dzania projektu, wydawnictwo, edycja, … 

05.09.2002 

Rozpoczęcie projektu „Planowanie energetycz-
ne na szczeblu powiatu z wykorzystaniem 
OZE” – dla Powiatu Działdowskiego. Projekt 
prowadzony w ramach programu ALTENER, 
współfinansowany przez Komisję Europejską 
i koordynowany przez holenderskiego partnera 
CEA (Consultants on Energy and Environ-
ment). Ten sam Komitet Doradczo – Koordyna-
cyjny i ten sam patronat jak w przypadku Po-
wiatu Lidzbarskiego. 

Czym jest planowanie energetyczne 

ZrównowaŜone i racjonalne gospodarowanie 
energią jest niezbędnym warunkiem do dyna-
micznego rozwoju gospodarczego, poprawy 
warunków Ŝycia, jest równieŜ szansą na wzrost 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
Planowanie energetyczne ma słuŜyć tym celom 
i moŜe być prowadzone na róŜnych szczeblach 
administracji. Na kaŜdym z tych szczebli sta-
wiane są inne cele i wymagany jest róŜny sto-
pień szczegółowości. Z tego punktu widzenia 
procesy planowania energetycznego moŜna 
podzielić w następujący sposób: 

• Planowanie na poziomie centralnym obej-
mujące opracowanie polityki energetycznej 
państwa, prawa energetycznego oraz sek-
torowych strategii rozwoju; 

• Planowanie na poziomie regionalnym za-
wierające wojewódzkie strategie planowa-
nia przestrzennego i strategie rozwoju 
energetycznego. Na tym poziomie moŜliwe 
jest określenie potencjału, potrzeb i uwa-
runkowań wyznaczających ogólne cele sa-
morządów województw w zakresie lokal-
nej polityki energetycznej.  

• Na poziomie lokalnym - Powiatowe strate-
gie ekonenergetyczne oraz wymagane 
przez prawo energetyczne gminne projekty 
załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe. 

PoniewaŜ lokalne planowanie energetyczne jest 
pojęciem stosunkowo nowym ani jednostki 
administracji centralnej, ani samorządy nie 
mają duŜego doświadczenia w realizacji tego 
typu przedsięwzięć. Największą barierą dla 
opracowania lokalnych planów zrównowaŜo-
nego wykorzystania i produkcji energii jest 
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brak fachowej wiedzy i umiejętności, a takŜe 
niezbędnych danych dotyczących składników 
bilansu energetycznego na poziomie lokalnym.  

W przypadku gmin (zobligowanych do opra-
cowania załoŜeń do planu energetycznego 
ustawą Prawo Energetyczne) około 10% wy-
pełniło ten wymóg do roku 2001 (analiza EC 
BREC na podstawie danych urzędów woje-
wódzkich). Samorządy gminne są jednakŜe 
zbyt małymi jednostkami, aby w sposób kom-
pleksowy podejść do aspektów planowania 
energetycznego. Ponadto samorządy gminne 
nie posiadają odpowiedniego zaplecza fachow-
ców. Dodatkowym czynnikiem wpływającym 
na to, Ŝe samorządy gminne nie wywiązują się 
z ustawowego obowiązku opracowania projek-
tów załoŜeń do planów energetycznych jest 
brak formalnego terminu, do którego powinny 
być one wykonane. Istotną kwestią jest równieŜ 
brak orientacji samorządów lokalnych co do 
korzyści, jakie mogą czerpać z prowadzenia 
aktywnej polityki energetycznej.  

Planowanie energetyczne na poziomie woje-
wódzkim jest najtrudniejsze ze względu na 
szeroki zakres działania i odpowiedzialności. 
ZauwaŜalny jest równieŜ brak zainteresowania 
tego szczebla zagadnieniami sektora energe-
tycznego. Warto jednak mieć na uwadze, Ŝe 
wypracowanie spójnej wizji województwa 
w zakresie sektora energetycznego stwarza 

solidne podstawy do dalszych działań w skali 
regionalnej m.in. dzięki moŜliwości skorzysta-
nia z zagranicznych środków pomocowych, 
zwłaszcza z funduszy strukturalnych Unii Eu-
ropejskiej. Szansą na uwzględnienie odnawial-
nych źródeł energii w procesie planowania 
energetycznego na szczeblu wojewódzkim 
moŜe być zapis ustawy Prawo ochrony środo-
wiska, który zobowiązuje do opracowania czte-
roletnich wojewódzkich, Powiatowych oraz 
gminnych programów ochrony środowiska 
z uwzględnieniem celów, priorytetów oraz 
środków do ich realizacji.  

Korzyści z wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii na szczeblu lokalnym 

Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła 
energii (OZE) z natury swojej mają charakter 
lokalny i nie wymagają tworzenia scentralizo-
wanej infrastruktury technicznej. Jako małe 
i rozproszone technologie naturalnie wpisują 
się w politykę, strategię i plany rozwoju regio-
nalnego i lokalnego. ZwaŜywszy na rozproszo-
ny charakter oraz ogólną dostępność zasobów 
OZE, energetyka odnawialna moŜe stać się 
czynnikiem pobudzającym rozwój gospodarczy 
na poziomie regionalnym. Korzyści z wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii mają charakter 
ekonomiczny oraz społeczny. 

Rysunek 1. Korzyści z wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla społeczności lokalnych. 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Korzyści
ekonomiczne
• Impuls do rozwoju

lokalnego
• Tworzenie nowych

miejsc pracy
• Zmiana przepływów

strumieni płatności za
energię

• NiŜsze koszty
eksploatacji

• Mozliwość pozyskania
funduszy zewnętrznych

Korzyści
pozaekonomiczne
• Zmniejszenie emisji

dwutlenku węgla
• Stworzenie

„proekologicznego”
wizerunku powiatu

• Promocja powiatu w
kraju i za granicą
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NajwaŜniejszą z korzyści ekonomicznych pły-
nących z wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii jest kreacja silnego impulsu do rozwoju 
lokalnego, jako skutek zwiększenia lokalnej 
przedsiębiorczości oraz stworzenia nowych 
miejsc pracy. Szacuje się, Ŝe liczba miejsc pracy 
w energetyce odnawialnej wynosi 0,1 – 0,9 eta-
tu na 1 GWh wyprodukowanej energii (dla 
porównania liczba ta dla energetyki konwen-
cjonalnej wynosi 0,01 – 0,1). Warto takŜe 
stwierdzić, Ŝe te miejsca nie powstają w wiel-
kich scentralizowanych ośrodkach przemysło-
wych, ale na terenach wiejskich, często dotknię-
tych problemem wysokiej stopy bezrobocia. 
Najwięcej miejsc pracy powstaje w przypadku 
wykorzystania biomasy, co spowodowane jest 
wysokimi nakładami pracy w procesie produk-
cji, zbioru oraz przygotowania paliw. Oprócz 
tego dodatkowe miejsca pracy powstają w 
przedsiębiorstwach świadczących usługi w 
zakresie instalacji i obsługi urządzeń wykorzy-
stujących biomasę. 

Z ekonomicznego punktu widzenia rozwój 
zdecentralizowanej energetyki oznacza równieŜ 
zmianę kierunku przepływu strumieni płatno-
ści za energię. W przypadku wykorzystywania 
paliw kopalnych środki te wypływają poza 
region przyczyniając się do budowania dobro-
bytu innych społeczności (np. gmin posiadają-
cych na swym terenie kopalnie węgla). Nato-
miast przy wykorzystaniu OZE pieniądze te 
pozostają na danym obszarze stanowiąc dodat-
kowe źródło dochodów dla miejscowej ludno-
ści (np. rolników produkujących biomasę). 
Czynnik ten powinien być zwłaszcza brany 
pod uwagę w regionach ubogich w złoŜa paliw 
kopalnych.  

Jeśli chodzi o ekonomikę instalacji OZE, koszt 
energii w nich produkowanej jest niŜszy od 
energii konwencjonalnej. Wynika to z faktu, Ŝe 
odnawialne źródła energii są dobrami wolny-
mi, tzn. są powszechnie dostępne (słońce, 
wiatr, biomasa). Dlatego rozwój wykorzystania 
energetyki odnawialnej przyczynia się do uzy-
skania znaczących oszczędności w wydatkach 
na energie odbiorców końcowych (zwłaszcza 
w zakresie energii cieplnej). Oznacza to zatem 
stopniowe zmniejszanie udziału wydatków na 
energię w budŜetach gospodarstw domowych, 
a co za tym idzie zwiększenie ich dobrobytu. 

Energetyka odnawialna moŜe równieŜ przyno-
sić korzyści jednostkom samorządów teryto-
rialnych. Wzrost aktywności gospodarczej 
mieszkańców danego regionu przyczynia się 

bowiem do zwiększenia wpływów do budŜe-
tów lokalnych z racji podatków lokalnych. Po-
nadto wykorzystanie energii odnawialnej jest 
silnym wsparciem dla gmin i Powiatów pod-
czas ich starań o pozyskanie zewnętrznych 
źródeł finansowania z róŜnego rodzaju fundu-
szy na realizację inwestycji odtworzeniowych 
w infrastrukturę cieplną będącą ich własnością. 
Z racji znacznego stopnia zdekapitalizowania 
istniejących instalacji w obiektach uŜyteczności 
publicznej inwestycje te będą musiały i tak być 
przeprowadzone. Stąd rozwój energetyki od-
nawialnej moŜe przynieść znaczące oszczędno-
ści w planowanych inwestycjach oraz dodat-
kowo zasilić budŜety lokalne. 

Oprócz korzyści czysto ekonomicznych do zalet 
OZE naleŜy zaliczyć równieŜ zmniejszenie nieko-
rzystnego wpływu działalności człowieka na 
środowisko naturalne. Dotyczy to przede wszyst-
kim likwidacji tzw. niskiej emisji z kotłów wę-
glowych małej i średniej mocy, która jest niezwy-
kle uciąŜliwa dla środowiska naturalnego. Od-
nawialne źródła energii mogą takŜe zostać wyko-
rzystane do stworzenia proekologicznego wize-
runku regionu. Nowatorski i innowacyjny wize-
runek regionu jest cennym kapitałem, jako Ŝe 
moŜe zostać wykorzystany do wzbudzenia zain-
teresowania regionem powaŜnych inwestorów 
z sektora energetyki odnawialnej. Obecnie często 
borykają się oni z problemem współpracy z wła-
dzami lokalnymi, które nie do końca rozumieją 
koncepcję energetyki odnawialnej. Tak więc 
przychylna postawa władz moŜe stać się powaŜ-
nym argumentem przemawiającym za lokalizo-
waniem przedsięwzięć inwestycyjnych na tym 
terenie.  

Podsumowując, wykorzystanie lokalnych źró-
deł energii zwiększa ekonomiczną efektywność 
gospodarowania zasobami w skali regionu, 
stymuluje lokalną przedsiębiorczość oraz po-
maga zwalczać bezrobocie. Dla samorządów 
lokalnych rozwój technologii OZE oznaczać 
moŜe równieŜ dodatkowe źródło wpływów do 
budŜetów z tytułu podatków lokalnych oraz 
pozwala na uzyskanie oszczędności z racji 
moŜliwego uzyskania wsparcia finansowego 
w zakresie modernizacji infrastruktury tech-
nicznej. 

Elementy planowania energetycznego  

Planowanie energetyczne jest złoŜonym proce-
sem, który, aby był w pełni skuteczny, musi 
obejmować kilka kluczowych elementów. Na-
leŜy do nich określenie potrzeb energetycznych 
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regionu, wskazanie moŜliwości zmniejszenia 
zapotrzebowania na energię, zbilansowanie 
moŜliwości wykorzystania lokalnego potencja-
łu energetycznego oraz określenie kierunków 
działań w zakresie wdroŜeń przy uwzględnieniu 
uwarunkowań lokalnych, w tym w szczególności 
moŜliwości finansowych i technicznych jednostki 
realizującej. W formie opisowej prawidłowo 
przeprowadzony proces planowania energe-
tycznego powinien móc odpowiedzieć na na-
stępujące pytania:  

• ile obecnie energii jest zuŜywanej, do jakich 
celów oraz jak są zaspokajane potrzeby 
energetyczne, 

• co moŜna zrobić, aby zwiększyć efektyw-
ność wykorzystania energii (technologie 
energooszczędne, działania termomoderni-
zacyjne), 

• jakie zasoby energetyczne są dostępne na 
danym obszarze, 

• jak z technicznego punktu widzenia moŜna 
wykorzystać istniejące zasoby, 

• jak, kiedy i przez kogo powinny być reali-
zowane działania,  

• skąd będą pochodzić środki na realizowa-
nie strategii energetycznej.  

Dlatego teŜ proces planowania energetycznego 
winien być podzielony na następujące etapy: 

Identyfikacja potrzeb energetycznych oraz 
moŜliwości ich zmniejszenia 

Kluczowym elementem planowania energe-
tycznego jest określenie bieŜących i przyszłych 
potrzeb energetycznych. Ocena potrzeb energe-
tycznych w skali regionu jest jednak zadaniem 
skomplikowanym, ze względu na brak opra-
cowań w tym zakresie. W tej sytuacji dokonanie 
analizy zapotrzebowania na energię moŜe zo-
stać zrealizowane dwoma zasadniczymi sposo-
bami, o róŜnym stopniu dokładności: 

• wykorzystanie jednostkowych wskaźników 
zapotrzebowania na energię (np. na miesz-
kańca, na 1 m2 powierzchni czy m3 kubatu-
ry), 

• przeprowadzenie uproszczonych audytów 
energetycznych lub badań ankietowych.  

Obie z pokazanych metod mają swoje zalety, 
ale równieŜ obarczone są pewnymi wadami. 
Z całą pewnością metoda ankietowa jest do-
kładniejsza, jednak jest ona bardziej czaso-

chłonna i kosztowna, dlatego jest moŜliwa do 
realizacji w zasadzie tylko w małej skali (na 
małym obszarze). Metoda ta jest równieŜ nieco 
kłopotliwa, gdyŜ pociąga za sobą konieczność 
dotarcia do wszystkich odbiorców energii. Po-
nadto moŜe okazać się metodą o ograniczonej 
skuteczności, gdyŜ zwykle nie udaje się uzy-
skać niezbędnych informacji od wszystkich 
ankietowanych lub jest ona obarczona błędem 
ze względu na brak wiedzy u ankietowanych 
w zakresie tematyki energetycznej. Dlatego 
metoda ta jest odpowiednia do analizy zuŜycia 
energii przez duŜych odbiorców energii, którzy 
posiadają szczegółową wiedzę na ten temat i od 
których znacznie łatwiej jest uzyskać wiary-
godne dane.  

Przy duŜej skali planowania (duŜe Gminy, Po-
wiaty, województwa) najczęściej stosowaną 
metodą jest wykorzystanie wskaźników przeli-
czeniowych. Metoda ta jest obarczona więk-
szym błędem niŜ metoda ankietowa, jednak 
pozwala w tani sposób oszacować potrzeby 
energetyczne regionu. Za jej pomocą moŜna 
uzyskać ogólny obraz sytuacji energetycznej 
i dlatego powinna ona być stosowana w przy-
padku większych terenów oraz ograniczonej 
ilości środków finansowych. Metoda ta stoso-
wana jest równieŜ w przypadku jednostek, dla 
których określenie indywidualnych potrzeb 
byłoby zbyt czasochłonne (np. dla sektora 
mieszkaniowego). 

Zapotrzebowanie na energię jest zgłaszane 
przez wszystkie sektory gospodarki, dlatego 
dla jego prawidłowego oszacowania naleŜy 
przeprowadzić odrębną analizę dla kaŜdego 
z nich. Dla potrzeb planowania energetycznego 
zapotrzebowanie na energię powinno być roz-
patrywane według podziału na następujące 
sektory:  

• mieszkalnictwo, 

• usługi i instytucje,  

• przemysł, 

• rolnictwo, 

• transport.  

W opisywanej metodzie nie uwzględniono 
sektora transportowego, poniewaŜ kształtowa-
nie sektora paliwowo - energetycznego leŜy 
w gestii władz szczebla centralnego.  

Innym podejściem do oszacowania zapotrze-
bowania na energię jest podział jej uŜytkowni-
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ków ze względu na sposób przetwarzania 
energii:  

• instalacje indywidualne, 

• współwytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 
tzw. kogeneracja,  

• ogrzewanie sieciowe. 

Rysunek 2. Sposoby określenia zapotrzebowania na energię w sektorach gospodarki. 

Po określeniu zapotrzebowania na energię 
istotne staje się wskazanie moŜliwości jego 
zmniejszenia. Wynika to z wysokich w porów-
naniu do innych krajów europejskich jednost-
kowych wskaźników zapotrzebowania na 
energię. W Polsce zuŜywamy średnio nawet 
kilkakrotnie więcej energii w przeliczeniu na 
jednostkę PKB niŜ w krajach Unii Europejskiej. 
Sytuacja ta wynika z jednej strony z wysokiego 
udziału przemysłu cięŜkiego w strukturze two-
rzenia PKB oraz wysokiej energochłonności 
procesów technologicznych. 

W tym kontekście w procesie planowania ener-
getycznego naleŜy wziąć pod uwagę następują-
ce działania nakierowane na racjonalizację wy-
korzystania energii: 

• termomodernizację budynków (ocieplenie, 
wymiana lub naprawa stolarki okiennej 
i drzwiowej, zautomatyzowanie lub uspraw-
nienie sieci wewnętrznej centralnego ogrze-
wania itp), 

• zmniejszenie energochłonności, poprzez 
stosowanie energooszczędnych urządzeń 
i oświetlenia, 

• modernizacje sieci przesyłu ciepła oraz 
węzła cieplnego (np.: zastosowanie rur pre-
izolowanych) itp. 

Identyfikacja i mapowanie lokalnych zaso-
bów energetycznych 

Kolejnym bardzo istotnym elementem procesu 
planowania energetycznego jest oszacowanie 
oraz wskazanie na moŜliwości wykorzystania 
istniejących na danym terenie zasobów energe-
tycznych.  

Podobnie jak w przypadku potrzeb energe-
tycznych ocena potencjału zasobów energe-
tycznych moŜe być realizowana na kilka sposo-
bów. Wybrana metoda oceny tego potencjału 
zaleŜy przede wszystkim od rodzaju tego po-
tencjału. Z punktu widzenia praktycznych 
moŜliwości wykorzystania moŜna wyróŜnić 
następujące rodzaje potencjału lokalnych zaso-
bów energetycznych: 

• Potencjał teoretyczny, moŜliwy do wyko-
rzystania pod warunkiem istnienia okre-
ślonych urządzeń o wysokiej sprawności, 
braku ograniczeń technicznych, całkowi-

 

Gospodarstwa domowe Usługi/instytucje Przemysł Rolnictwo 

• Ogrzewanie pomieszczeń 
• Ciepła woda uŜytkowa 
• Przygotowanie posiłków 
• Energia elektryczna (bez 

ogrzewania pomieszczeń) 
 

• Ogrzewanie pomieszczeń 
• Ciepła woda uŜytkowa 
• Klimatyzacja 
• Energia elektryczna 
• Oświetlanie  

• Ciepło procesowe 
wysokotemperaturowe >3000C 

• Ciepło procesowe 
niskotemperaturowe <3000C 

• Ogrzewanie pomieszczeń 
• Energia elektryczna 
•  

• Ogrzewanie pomieszczeń 
• Klimatyzacja 
• Energia elektryczna 

SEKTORY GOSPODARKI 

SPOSÓB PRZETWARZANIA ENERGII 

Kogeneracja 

OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGI Ę 

Indywidualne Sieciowe 
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tym dostępie do zasobów (załoŜenie, Ŝe nie 
jest on wykorzystywany na inne cele), 

• Potencjał techniczny, moŜliwy do wyko-
rzystania z technicznego punktu widzenia 
tj. przy istniejących w danym momencie 
urządzeniach, nie uwzględnia jednak opła-
calności jego wykorzystania, 

• Potencjał ekonomiczny, jako ta część poten-
cjału technicznego, której wykorzystanie 
jest ekonomicznie uzasadnione. 

Mając na uwadze przedstawione powyŜej po-
dejście do kwestii potencjału energetycznego, 
określenie kaŜdego z potencjałów odbywa się 
w sposób zróŜnicowany. Dodatkowo, w przy-
padku odnawialnych źródeł energii, inaczej 
wygląda metoda szacowania potencjału dla 
kaŜdego z nich. Przykładowo teoretyczny po-
tencjał energii wiatru moŜna określić na pod-
stawie pomiarów prędkości wiatru dostępnych 
w stacjach meteorologicznych lub mapach 
prędkości wiatru. Jednak chcąc określić poten-
cjał techniczny konieczne będzie wykonanie 
pomiarów prędkości dokładnie w planowanej 
lokalizacji i na danej wysokości oraz moŜliwo-
ści przesyłowych sieci. Kolejno potencjał, który 
zapewni inwestorowi odpowiedni poziom zy-
sków nazywany jest potencjałem ekonomicz-
nym. 

Ocena potencjału teoretycznego jest moŜliwa na 
podstawie juŜ istniejących opracowań, bez ko-
nieczności wykonywania specjalnych badań 
w tym kierunku. Jest to jednak kwestia zaleŜna 
od uwarunkowań danego regionu. 

Potencjał techniczny moŜe zostać określony na 
podstawie wykonanych szczegółowych analiz 
technicznych. Ocena musi brać pod uwagę 
uwarunkowania techniczne i dostępność da-
nych urządzeń w określonym momencie czasu. 
Obliczenie potencjału technicznego będzie wy-
glądało inaczej w przypadku niemal kaŜdego 
źródła energii, w przypadku energii wiatru 
będą to wspomniane powyŜej pomiary wiatru, 
dla energii słonecznej określenie moŜliwości 
zainstalowania urządzeń słonecznych w danym 
miejscu, energii biomasy określenie moŜliwych 
do wykorzystania zasobów biopaliw, a w przy-
padku energii geotermalnej wykonanie kosz-
townych odwiertów w głąb Ziemi. 

Aby oszacować potencjał ekonomiczny ko-
nieczne jest uwzględnienie konkretnych wa-
runków finansowania inwestycji, kosztów oraz 
przychodów płynących z jej eksploatacji. Wy-

maga to więc przeprowadzenia szczegółowych 
analiz ekonomicznych.  

Uwarunkowania i plan realizacji działań 

Etap ten powinien obejmować ocenę uwarun-
kowań lokalnych sprzyjających lub nie dla pod-
jęcia działań zidentyfikowanych w poprzednim 
etapie. MoŜna do nich zaliczyć istniejący na 
danym terenie potencjał techniczny i ludzki 
oraz dostępność środków finansowych. Ko-
nieczne jest zatem określenie moŜliwości i za-
sobów ludzkich do realizacji przedsięwzięć, 
z wyłączeniem elementów, które mogą zostać 
zlecone na zewnątrz wyspecjalizowanym jed-
nostkom. NaleŜy tu wziąć pod uwagę zarówno 
obciąŜenie czasowe jak teŜ stan wiedzy i świa-
domości o moŜliwościach podjęcia tych działań.  

Jednak na tym etapie najistotniejszą kwestią jest 
określenie wielkości i źródła pochodzenia 
środków finansowych, które mogą zostać prze-
znaczone na realizację idei zrównowaŜonego 
planowania energetycznego. NaleŜy określić 
stopień zaangaŜowania własnych oraz ze-
wnętrznych źródeł finansowania, a ponadto 
strukturę własnościową zaangaŜowanego kapi-
tału.  

W Polsce istnieje szereg instytucji wspierają-
cych inwestycje proekologiczne w postaci dota-
cji czy poŜyczek, jednakŜe wymagane jest po-
siadanie własnych środków finansowych 
w ilości około minimum 20% kosztów inwesty-
cji. Bez identyfikacji zewnętrznych źródeł fi-
nansowania rozpoczęcie procesu inwestycyjne-
go jest niemoŜliwe. 

Efektem zakończenia tego etapu powinno być 
uzyskanie usystematyzowanej odpowiedzi na 
następujące kwestie: 

• jaki jest harmonogram planowanych dzia-
łań, 

• do kogo naleŜy wykonanie poszczególnych 
zadań, 

• jakie narzędzia zostaną wykorzystane,  

• jaki jest horyzont czasowy planowania 
energetycznego, 

• skąd pochodzić będą środki finansowe 
(własne i obce) przeznaczone na jego reali-
zację). 
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Szacowanie zapotrzebowania na energię 
– przykład Powiatu Lidzbarskiego  

Planowanie energetyczne na szczeblu Powia-
towym nie stanowi obowiązku nałoŜonego na 
samorządy terytorialne przez prawo. Dlatego 
jak dotychczas Powiatowe plany energetyczne 
zostały zrealizowane dopiero w dwóch Powia-
tach, w których powstały dokumenty „Strategia 
ekoenergetyczna Powiatu”:  

• w Powiecie Tarnogórskim, realizowana 
przez Radę Konsultacyjną ds. ekoenergety-
ki komunalnej Związku Powiatów Pol-
skich,  

• w Powiecie Lidzbarskim, realizowana przy 
udziale Europejskiego Centrum Energii 
Odnawialnej (EC BREC). 

Strategia ekoenergetyczna Powiatu Tarnogór-
skiego powstała w oparciu o przeprowadzone 
warsztaty oraz dyskusje priorytetów i potrzeb 
regionu podczas kilkudniowych spotkań. 
W rezultacie wytyczono główne kierunki dzia-
łań podejmowanych w zakresie wykorzystania 
energii.  

Strategia ekoenergetyczna Powiatu Lidzbar-
skiego powstała w ramach projektu „Planowa-
nie energetyczne na szczeblu lokalnym z uwzględ-
nieniem odnawialnych źródeł energii” realizo-
wanym przez brytyjską firmę ESD, Europejskie 
Centrum Energii Odnawialnej przy zaangaŜo-
waniu przedstawicieli władz samorządów lo-
kalnych. Jej powstanie zostało poprzedzone 
przeprowadzeniem szczegółowej autorskiej 
analizy zapotrzebowania na energię, zasobów 
OZE na terenie Powiatu Lidzbarskiego, bilan-
sowania potrzeb i zasobów oraz identyfikacji 
inwestycji.  

Powiat Lidzbarski, którego stolicą jest Lidzbark 
Warmiński, został wybrany do udziału w pro-
jekcie „Planowanie energetyczne na poziomie 
lokalnym z uwzględnieniem odnawialnych źró-
deł energii” w ogólnokrajowym konkursie zor-
ganizowanym przez Związek Powiatów Pol-
skich. Na Powiat Lidzbarski składa się 5 gmin: 
Lidzbark Warmiński miasto, Lidzbark Warmiń-
ski Gmina, Lubomino, Kiwity, Orneta. Powiat 
liczy około 45 000 mieszkańców, z czego 40% 
mieszka na terenach wiejskich. Społeczeństwo 
Powiatu składa się z potomków repatriantów, 
którzy przybyli na te tereny po II Wojnie Świa-
towej. Oprócz tego, w Powiecie mieszka jeszcze 
mniejszość ukraińska, usunięta z rejonów Pod-
karpacia oraz mniejszość niemiecka pozostała w 

Polsce po II Wojnie Światowej. Mieszka tutaj 
równieŜ wielu osadników z Polski centralnej. 

W ramach projektu dokonano oszacowania 
istniejących i przyszłych potrzeb energetycz-
nych Powiatu. Ponadto w czasie trwania pro-
jektu przeanalizowana została obecna struktura 
produkcji i zuŜycia energii, ze szczególnym 
uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. 
W końcowej fazie prac oszacowano istniejące 
na terenie Powiatu Lidzbarskiego zasoby od-
nawialnych źródeł energii, zarówno teoretycz-
ne, jak i ekonomiczne. Na tej podstawie wyty-
czono kierunki rozwoju energetycznego Powia-
tu Lidzbarskiego z uwzględnieniem wykorzy-
stania odnawialnych źródeł energii. Na zakoń-
czenie projektu opracowany został dokument 
„Strategia ekoenergetyczna Powiatu”, który 
został przedstawiony przez Zarząd Powiatu 
Radzie Powiatu, a ta poprzez jej przyjęcie 
w głosowaniu nadała mu rangę oficjalnego 
dokumentu. 

Zapotrzebowanie na energię w sektorze 
mieszkaniowym  

Wielkość zapotrzebowania na energię 

Ze względu na swoją specyfikę, potrzeby ener-
getyczne sektora mieszkaniowego są silnie 
zróŜnicowane pod względem rodzaju i sposobu 
wykorzystania energii. Zapotrzebowanie obej-
muje bowiem zarówno energię cieplną, jak 
i elektryczną. Energia cieplna jest zuŜywana na 
potrzeby ogrzewania pomieszczeń, podgrzania 
ciepłej wody uŜytkowej oraz przygotowania 
posiłków. Energia elektryczna jest wykorzy-
stywana do urządzeń, a takŜe częściowo do 
podgrzewania pomieszczeń oraz przygotowa-
nia posiłków. 

Szczegółowa metoda wyliczenia poszczegól-
nych składników zapotrzebowania na energię 
w sektorze mieszkaniowym została przedsta-
wiona w kolejnym rysunku. Dla określenia 
zmian w zapotrzebowaniu na energię cieplną 
przyjęto, Ŝe 30% budynków zuŜywających wię-
cej energii niŜ jest to określone w obecnie obo-
wiązujących normach zostanie poddanych za-
biegom termomodernizacyjnym w okresie naj-
bliŜszych 10 lat, co pozwoli im na spełnienie 
obowiązujących norm.  
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Rysunek 3. Metoda wyliczenia zapotrzebowania na energię w sektorze mieszkaniowym. 

W wyniku przeprowadzonych prac uzyskano 
dane dotyczące wielkości i struktury zuŜycia 
energii cieplnej i elektrycznej na terenie Powia-

tu Lidzbarskiego. Szczegółowe informacje są 
przedstawione w dwóch kolejnych tabelach. 
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Kiwity - 830 0,27 0,004 1,29 1,56 

Lidzbark Warmiński miasto 5345 - 2,93 0,02 11,81 14,76 

Lidzbark Warmiński Gmina - 2543 0,83 0,011 3,96 4,81 

Lubomino - 1140 0,37 0,005 1,78 2,16 

Orneta 2800 925 - - - 7,65 

Razem 8317 4977    30,89 

Tabela 1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w gospodarstwach domowych. 

                                                           
5 Dane bezpośrednio z Zakładu Energetycznego 

Inne urządzenia

Ogrzewanie pomieszczeń
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Ogrzewanie sieciowe

Dane uzyskane bezpośrednio z lokalnych kotłowni w GJ

Odbiorcy nie podłączeni do ogrzewania sieciowego

Jednostkowe zuŜycie MJ/m2 (średnia waŜona w zaleŜności od roku
budowy budynków) x średnia powierzchnia mieszkania x ilość
gospodarstw domowych

Dane pochodzące z zakładu energetycznego
lub
jednostkowy wskaźnik zuŜycia na gospodarstwo domowe
(kWh/rok: 2210 miasto, 1560 wieś) x ilość gospodarstw

Ciepła woda uŜytkowa

4000 MJ na mieszkańca rocznie x ilość mieszkańców
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Ogrzewanie pomieszczeń

Dane ankietowe  dotyczące  gospodarstw  domowych korzystających z
elektrycznego ogrzewania pomieszczeń

Przygotowywanie posiłków

Jednostkowe zuŜycie energii na potrzeby przygotowywania posiłków
przyjmuje się na poziomie 1095 kWh na gospodarstwo domowe rocznie
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 
wskaźnikowe wskaźnikowe wskaźnikowe Ankiety (3)-(4) (4)/(3)*100% (1)+(2)+(3) 

Kiwity 
2299 15016 57600 1836 54649 3 74915 

Lidzbark War-
miński miasto 10521 70356 253440 134172 116883 53 334317 

Lidzbark War-
miński Gmina 10800 28440 150480 7488 142992 5 189720 

Lubomino 
2988 15472 67680 6120 60329 9 86140 

Orneta 
16277 54000 207360 127440 78322 61 277637 

Razem  
Powiat 42885 183284 736560 277056 453176  962723 

Tabela 2. Zapotrzebowanie na energię cieplną w sektorze mieszkaniowym wyraŜone (GJ). 

Struktura paliwowa energii zuŜywanej w sek-
torze mieszkaniowym 

Przy szacowaniu udziału paliw w sektorze 
mieszkaniowym brano pod uwagę dane po-
chodzące bezpośrednio od producenta energii 
cieplnej (ogrzewanie sieciowe, kotłownie osie-
dlowe). Dla odbiorców indywidualnych, nie 
podłączonych do ogrzewania sieciowego, przyjęto 
następujące załoŜenia:  

• Drewno: 50% mieszkańców terenów wiej-
skich wykorzystuje drewno na cele opało-
we, równieŜ na potrzeby ogrzewania po-
mieszczeń mieszkalnych. Proporcje wyra-
Ŝone w wartościach energetycznych w ta-
kich gospodarstwach wynoszą odpowied-
nio: 30% energii cieplnej uzyskiwane jest 
z wilgotnego drewna niskiej jakości, 70% 
z węgla. Wobec tego wskaźniki wykorzy-
stania ciepła w 50% gospodarstwach wiej-
skich wyraŜone w GJ zostały odpowiednio 
skorygowane przez wskaźnik 0,5x0,3=0,15 
dla drewna oraz 1-0,15=0,85 dla węgla.  

• Gaz: sieć gazowa istnieje jedynie na terenie 
miasta Lidzbark Warmiński. Na podstawie 
zapisów „Strategii rozwoju Lidzbarka 
Warmińskiego” przyjęto, Ŝe 50% mieszkań-
ców miasta korzysta z sieci gazowej. Przy-
jęto równieŜ, Ŝe 50% mieszkańców korzysta 
z gazu do podgrzewania posiłków oraz 5% 
korzysta z gazu do celów ogrzewania po-
mieszczeń. Gaz butlowy jest wykorzysty-

wany do ogrzewania pomieszczeń przez 
nielicznych odbiorców równieŜ na terenie 
innych gmin: np. na terenie Lidzbarka 
Warmińskiego Gminy gaz wykorzystywa-
ny jest 3 gospodarstwach.  

• Olej opałowy: przyjęto, Ŝe wykorzystywa-
ny jest w 2% ogólnej liczby gospodarstw 
domowych.  

Na podstawie powyŜszych załoŜeń uzyskano 
dane odnośnie struktury paliwowej w sektorze 
mieszkaniowym, które przedstawiono na po-
niŜszym wykresie. 

Wykres 1. Udział paliw w sektorze mieszka-
niowym. 
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Zapotrzebowanie na energię w sektorze 
usług  

Przy szacowaniu zapotrzebowania na energię 
w sektorze usług wzięto pod uwagę zarówno 

dane ankietowe, jak i dane wskaźnikowe ana-
logiczne do przyjętych dla sektora mieszka-
niowego.  

 

 Całkowita powierzchnia uŜytkowa (m2) Kiwity 
Lidzbark 
Warmiński 
miasto 

Lidzbark 
Warmiński 
Gmina 

Lubomino Orneta 
Razem 
Powiat 

Biura/sklepy 1350 22000 1605 1700 15000 41655 

Hurtownie 2350 20000 0 850 10000 33200 

śywienie zbiorowe 0 1400 200 200 200 2000 

Hotele 0 2800 400 0 0 3200 

Administracja publiczna 350 10000 0 500 6950 17800 

Oświata i kultura 5200 22600 7500 2500 15250 53050 

SłuŜba zdrowia 580 5618 88 150 2130 8566 

Razem m2 9830 84418 9793 5900 49530 159471 

ZuŜycie energii elektrycznej,  
GWh  0,19 2,9 0,15 0,07 1,65 4,95 
ZuŜycie energii cieplnej 
GWh 1,66 11,86 3,48 1,36 7,48 25,85 
Całkowite zuŜycie energii 
GWh 1,85 14,76 3,63 1,43 9,13 30,80 

Tabela 3. Inwentaryzacja powierzchni usługowych i edukacyjnych na terenie Powiatu Lidzbarskiego. 

Wykres 2. Udział paliw w sektorze usług i edu-
kacji na terenie Powiatu Lidzbarskiego. 

Zapotrzebowanie na energię w rolnictwie 

Dla sektora rolniczego zapotrzebowanie na 
energię oszacowano na podstawie przeprowa-
dzonych badań ankietowych dotyczących zu-
Ŝycia energii w poszczególnych gospodar-
stwach. Uzyskane informacje dotyczące śred-
niego zuŜycia energii w gospodarstwach rol-
nych przedstawia tabela 4.  

 
Wielkość gospodarstwa ZuŜycie energii cieplnej GJ ZuŜycie energii elektrycznej 
PowyŜej 150 ha 400 10 000 
50-150 ha 250 6 000 
15-50 ha 170 4 000 
5-15 ha 140 3 000 
Do 5 ha 70 2 000 

Tabela 4. Średnie zuŜycie energii w zaleŜności od wielkości gospodarstwa. 

Problemem tego badania stało się to, Ŝe ankie-
towani podawali informacje dotyczące całkowi-
tego zuŜycia energii w gospodarstwie (bez po-
działu rozróŜniania energii zuŜywanej cele 
bytowe i energii słuŜącej do produkcji rolni-
czej). Z tego powodu najpierw zagregowano 
dane pochodzące z ankiet (dotyczące całkowitej 

zuŜywanej energii), a następnie od uzyskanych 
wielkości odjęto wielkość energii zuŜytej przez 
odpowiednią ilość gospodarstw domowych (na 
cele bytowe) oszacowana uprzednio dla sektora 
mieszkaniowego. Wyniki analizy są przedsta-
wione w kolejnej tabeli. 
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Liczba gospodarstw 

rolnych 
ZuŜycie energii elektrycznej 
w rolnictwie GWh/rok 

Zuzycie energii ciepl-
nej w rolnictwie 

GWh/rok 

Gmina Kiwity    

>150 ha 1 0,01 0,11 

50-150 ha 20 0,12 1,39 

15-50 ha 232 0,93 10,96 

5-15 ha 149 0,45 5,79 

<5 ha 121 0,24 2,35 

Suma (I) 523 1,75 20,60 

Oszacowane zuŜycie energii na potrzeby 
bytowe dla 523 gospodarstw (II) 

 0,82 13,11 

Zapotrzebowanie na energię w rolnictwie (I) 
– (II) 

 0,93 7,50 

 

Gmina Lubomino    

15-50 ha 230 0,92 10,86 

5-15 ha 123 0,37 4,78 

<5 ha 63 0,13 1,23 

Suma (I) 416 1,42 16,87 

Oszacowane zuŜycie energii na potrzeby 
bytowe dla 416 gospodarstw (II) 

 0,65 8,72 

Zapotrzebowanie na energię w rolnictwie (I) 
– (II) 

 0,77 8,15 

 

Gmina Lidzbark Warmiński    

15-50 ha 532 2,13 25,12 

5-15 ha 170 0,51 6,61 

<5 ha 407 0,81 7,91 

Suma (I) 1109 3,45 39,65 

Oszacowane zuŜycie energii na potrzeby 
bytowe dla 1109 gospodarstw (II) 

 1,73 22,55 

Zapotrzebowanie na energię w rolnictwie (I) 
– (II) 

 1,72 17,10 

 

Gmina Orneta    

15-50 ha 180 0,72 8,50 

5-15 ha 145 0,44 5,64 

<5 ha 248 0,50 4,82 

Suma (I) 572 1,65 18,96 

Oszacowane zuŜycie energii na potrzeby 
bytowe dla 572 gospodarstw (II) 

 0,89 7,19 

Zapotrzebowanie na energię w rolnictwie (I) 
– (II) 

 0,76 11,77 

POWIAT 2620 4,18 44,51 

Tabela 5. Zapotrzebowanie na energię w rolnictwie (z wyłączeniem zuŜycia energii na potrzeby go-
spodarstw domowych).

Na podstawie przeprowadzonego badania 
ankietowego moŜliwe stało się równieŜ okre-
ślenie struktury paliwowej zuŜywanej energii 
na cele produkcji rolniczej w Powiecie Lidzbar-
skim. 

Wykres 3. Udział paliw w rolnictwie na terenie 
Powiatu Lidzbarskiego.
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Zapotrzebowanie na energię w przemyśle 

Zapotrzebowanie na energię zostało określone na 
podstawie badań ankietowych przeprowadzonych 
w zakładach przemysłowych zlokalizowanych na 
terenie Powiatu Lidzbarskiego. Całkowite roczne 
zapotrzebowanie na energię cieplną wynosi 39,9 
GWh, natomiast na energię elektryczną 12,3 GWh. 

Badanie ankietowe pozwoliło równieŜ określić struk-
turę zuŜycia paliw w sektorze przemysłowym. Za-
uwaŜono, Ŝe znaczący jest udział gazu ziemnego 
(29,3 GWh/rok), który wynosi 55%. Spory jest rów-
nieŜ udział energii elektrycznej (413,8 GWh/rok).  

 

e.elektryczna 

26% 

węgiel 

10% 

gaz 

55% 

drewno 

3% 

olej 
6% 

Wykres 4. Struktura paliwowa zuŜywanej energii w 
sektorze przemysłowym Powiatu Lidzbarskiego. 

Podsumowanie 

Analiza zuŜycia energii finalnej6 wykazała, Ŝe 
największym odbiorcą energii w Powiecie 
Lidzbarskim jest sektor mieszkaniowy, którego 
udział w zuŜyciu energii finalnej wynosi 69,1% 
(297,7 GWh/rok). Następny pod względem 
wielkości zuŜycia energii jest sektor rolny 
11,4% (48,93 GWh/rok), przemysł 12,5% (53,7 
GWh/rok) oraz sektor usług 7,14% (30,8 
GWh/rok) (patrz wykres nr 5). 

JeŜeli chodzi o strukturę paliwową, 281,4 GWh 
energii zuŜywanej w Powiecie Lidzbarskim 
otrzymywana jest z węgla, co stanowi 65,3% 
zuŜycia energii finalnej, w dalszej kolejności 
energia elektryczna 53,9 GWh/rok (12,5%), gaz 
44,1 GWh/rok (10,2%), drewno 35,8 GWh/rok 
(8,3%) oraz olej opałowy 16 GWh/rok (3,7%) 
(patrz wykres nr 6). 

 

 

 

 

 

 
Wykres 5. ZuŜycie energii w Powiecie Lidzbar-
skim w podziale na sektory i obszary. 

                                                           
6 NaleŜy podkreślić, Ŝe analiza nie obejmowała sektora 
transportowego, który wg  „ZałoŜeń polityki energetycz-
nej państwa” (1999) stanowił w roku 1997 13,87% zuŜy-
cia energii finalnej i stale rośnie.  
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ZuŜycie paliw w sektorach 

Wykres 6. ZuŜycie energii w Powiecie Lidzbarskim z podziałem na sektory i paliwa. 

Pod względem rozmieszczenia geograficznego 
odbiorców największym odbiorcą energii final-
nej jest Lidzbark Warmiński miasto (159,9 
GWh/rok), na drugim miejscu Orneta (117,53 
GWh/rok), Lidzbark Warmiński – Gmina (82,9 
GWh/rok). Mniejszym zapotrzebowaniem na 
energię finalną charakteryzują się Gminy: Kiwi-

ty (33,25 GWh/rok) oraz Lubomino (37,6 
GWh/rok). Największym odbiorcą energii we 
wszystkich Gminach jest sektor mieszkaniowy. 
W zaleŜności od Gminy udział sektora miesz-
kaniowego waha się między 35% a 71% całko-
witego zuŜycia energii. Dla całego Powiatu 
wielkość ta wynosi 59%. 

Wykres 7. ZuŜycie energii finalnej w poszczególnych Gminach. 
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Szacowanie lokalnych zasobów odna-
wialnych źródeł energii – przykład Powia-
tu Lidzbarskiego  

Energia promieniowania słonecznego 

Stan wykorzystania:  

Na terenie Powiatu Lidzbarskiego nie istnieją 
instalacje wykorzystujące energię słoneczną. 

Potencjał rynkowy: 

Przeprowadzone symulacje przy pomocy mo-
delu SAFIRE wykazały, Ŝe na terenie Powiatu 
Lidzbarskiego potencjał rynkowy kolektorów 
słonecznych wyniesie tylko 0,6 GWh. Oznacza 
to, Ŝe moŜliwa do zainstalowania powierzchnia 
kolektorów słonecznych wyniesie 810 m2.  

Na dachu szpitala w Lidzbarku Warmińskim 
planowana jest budowa kolektorów słonecz-
nych o powierzchni 32 m2. Przyjmując załoŜe-
nie, Ŝe dom jednorodzinny w którym mieszkają 
przeciętnie 4 osoby wymaga średnio zainstalo-
wania powierzchni 6m2 kolektorów słonecz-
nych, otrzymujemy, Ŝe na terenie Powiatu 
Lidzbarskiego istnieje potencjał rynkowy do 
zainstalowania kolektorów na 129 domach 
jednorodzinnych (810-32)/6=129.  

W przypadku energii fotowoltaicznej symulacje 
przy pomocy modelu SAFIRE wykazały, Ŝe 
instalacje te są nieopłacalne z ekonomicznego 
punktu widzenia; uwzględniane mogą być 
wyłącznie układy demonstracyjne (np. w szkole) 
lub jako oświetlenie znaków drogowych lub 
latarni ulicznych. MoŜliwe będzie zainstalowa-
nie 100 m2 paneli słonecznych fotowoltaicznych 
(tj. 0,1 GWh/rok) (przy załoŜeniu, Ŝe potencjalna 
energia uŜyteczna dla paneli 1 MWh/m2/rok7).  

Energia wody 

Stan wykorzystania:  

Rzeki przepływające przez Powiat Lidzbarski 
to: Łyna Pasłęka, Drwęca Warmińsk, Symsarna 
i Elma.  

Na terenie Powiatu istnieje 11 elektrowni wod-
nych o łącznej produkcji energii 1,591 
GWh/rok. 

Gmina Kiwity: 1 elektrownia w miejscowości 
Maków na rzece Symsarna o mocy 0,5 MW 
i rocznej produkcji energii 0,17 GWh/rok,  
                                                           
7 Wiśniewski, G., Gołębiowski, S. I Gryciuk, M. 2001. 
Kolektory słoneczne poradnik wykorzystania energii sło-
necznej. COIB: Waraszawa.  

Gmina Lidzbark Warmiński: na rzece Symsar-
na, Dębowo, i Medyny oraz na rzece Elma elek-
trownia wodna Koniewo o łącznej mocy zain-
stalowanej 0,767 MW i rocznej produkcji ener-
gii: 0,47 GWh/rok.  

Lidzbark Warmiński miasto: na rzece Łynie 
istnieją 2 elektrownie wodne jedna o mocy 0,5 
MW, druga o mocy 0,2 MW o łącznej produkcji 
energii 0,12 GWh/rok, 

Lubomino: 1 elektrownia wodna Kasztanowo 
na rzece Pasłęce w miejscowości Ełdyty Wielkie 
o rocznej produkcji energii 0,54 GWh/rok,  

Orneta: 2 elektrownie na rzece Drwęca War-
mińska oraz na rzece Młyńska Struga w miej-
scowościach Osetnik i BaŜyny o łącznej mocy 
0,2 MW wytwarzające w sumie 0,291 
GWh/rok. 

Potencjał rynkowy: 

Na terenie Powiatu przewiduje się budowę 2 
MEW:  

• w miejscowości Wojdyty (w budowie, 600 
kW, spiętrzenie 4 m) 

• w miejscowości Kotowo (600 kW, spiętrzenie 
4 m). 

Wartość produkcji energii dla tych dwóch elek-
trowni wyniesie:  

Emew= 8760 h x (600 x 2) x 0,4= 4,2 [GWh/rok] 

Energia wiatru  

Stan wykorzystania:  

Na terenie Powiatu Lidzbarskiego nie istnieją 
instalacje wiatrowe. 

Potencjał teoretyczny i techniczny: 

Dla terenu Powiatu Lidzbarskiego najbliŜszą 
stacją pomiarową sieci IMGW jest stacja 
w Olsztynie. Pomiary wykonywane są tam na 
maszcie o wysokości 10 m. Rysunki przedsta-
wiają średnie roczne prędkości wiatru, wielo-
letnie średnie miesięczne prędkości wiatru oraz 
róŜę wiatrów dla stacji w Olsztynie w latach 
1987-2000.
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Wykres 8. Średnie roczne prędkości wiatru w Olsztynie na wysokości 10 m. 

Wykres 9. RóŜa wiatrów, Olsztyn lata 1987-
2000. 

Bazując na danych ze stacji pomiarowej w Olsz-
tynie oraz fragmentarycznych pomiarach z terenu 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego moŜna 
z pewnym przybliŜeniem załoŜyć, Ŝe średni roz-
kład prędkości wiatru na terenie Powiatu Lidz-
barskiego przedstawia się jak na rysunku. 

Wykres 10. Przewidywany przybliŜony wieloletni rozkład prędkości wiatru na terenie Powiatu 
Lidzbarskiego na wysokości 30 m.  
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Z przedstawionych danych wynika, Ŝe na wy-
sokości 30 m ponad 60% prędkości wiatru nie 
przekracza 5 m/s, a ponad 75% 6 m/s, co na-
wet jak na warunki polskie nie jest wynikiem 
szczególnie dobrym i jeszcze raz potwierdza 
konieczność wykonywania dokładnych ocen 
zasobów w przypadku lokalizacji konkretnej 
inwestycji. Nawet jednak po zastosowaniu do-
kładnych metod mikrolokalizacji naleŜy liczyć 
się z koniecznością budowy elektrowni o bar-
dzo duŜej wysokości (rzędu 80-100 m do wyso-
kości piasty wirnika). 

Na podstawie wstępnej analizy map topogra-
ficznych terenu Powiatu Lidzbarskiego moŜna 
stwierdzić, Ŝe teren ten nie naleŜy do szczegól-
nie uprzywilejowanych pod względem zaso-
bów energii wiatru. Główne czynniki niesprzy-
jające to: obecność duŜych obszarów leśnych 
(hamujące działanie obszarów o podwyŜszonej 
szorstkości) oraz niewielkie zróŜnicowanie 
wysokościowe terenu Powiatu. Ponadto na 
południowy zachód od terenu Powiatu znajdu-
ją się tereny wyniesione znacznie wyŜej ponad 
poziom morza, co moŜe być dodatkowym 
czynnikiem ograniczającym prędkość wiatru. 
MoŜna jednak wyróŜnić na obszarze Powiatu 
Lidzbarskiego pewne obszary, gdzie istnieją 
szanse na pojawianie się podwyŜszonych pręd-
kości wiatru. W szczególności są to: 

• w Gminie Orneta otwarte tereny (częściowo 
byłych PGR) na południu Gminy, oraz na 
północy w okolicach Henrykowa, z maksy-
malnymi wysokościami nad poziomem mo-
rza powyŜej 90 m. 

• w Gminie Lubomino, południowa część 
Gminy (z maksymalną wysokością 136.6 
m. npm), okolice Wilczkowa oraz tereny na 
północny zachód od jez. Tońka. 

• w Gminie Lidzbark Warmiński – część 
północna Gminy w okolicach miejscowości 
Workiejmy – najbardziej zróŜnicowany wy-
sokościowo, a więc najbardziej obiecujący 
pod względem wiatrowym obszar Powiatu 
(względne róŜnice wysokości do 50 m na 
3km), z maksymalnym wyniesieniem 156.6 
m npm (prędkość mogą jednak ograniczać 
lasy od strony południowo-zachodniej); 
w Gminie tej obszarem wartym rozwaŜenia 
jest teŜ teren na południe od miasta, na linii 
Kochanówka - Jarandowo, o wysokości 
maksymalnej ponad 140 m npm i warun-
kach stwarzających szanse na przyrost 
prędkości wiatru spowodowany kanaliza-
cją przepływu, 

• w Gminie Kiwity tereny otwarte w bezpo-
średnim otoczeniu miejscowości Kiwity 
z maksymalnymi wysokościami nad po-
ziomem morza 149 m. 

Potencjał rynkowy: 

W miejscowości Orneta planuje się budowę 
farmy wiatrowej na terenie starego lotniska. 
Wykupiony na ten cel teren posiada areał 260 
ha. ZałoŜono, Ŝe na terenie Powiatu Lidzbar-
skiego w ciągu najbliŜszych 10 lat powstać mo-
Ŝe 1 farma wiatrakowa składająca się z 10 wia-
traków o mocy 1,5 MW kaŜdy. Zakładając, Ŝe 
wiatraki te będą pracowały przez 2100 godzin 
w roku daje to  

E=15 MW x 2100 h= 31,5 GWh. 

Powierzchnia terenu wymaganego do budowy 
parku wiatrowego składającego się z 10 wiatra-
ków to 25 ha na kaŜdy wiatrak, czyli razem 250 
ha na (zakładając, Ŝe odległości pomiędzy wia-
trakami w rzędzie muszą wynosić przynajmniej 
4-5 wysokości wieŜy (80-100 m) a odległości 
pomiędzy poszczególnymi rzędami 10 odległo-
ści.  

Energia wnętrza Ziemi 

Stan wykorzystania:  

Na terenie Powiatu nie istnieją instalacje wyko-
rzystujące ciepło z wód geotermalnych. 

Potencjał techniczny i teoretyczny 

Ocena potencjału technicznego została opraco-
wana na podstawie dokumentu „Ocena moŜli-
wości wykorzystania energii geotermalnej dla 
ochrony środowiska w Województwie Olsztyń-
skim”8.  

                                                           
8 Sokołowski, J. 1996. Ocena moŜliwości wykorzystania 
energii geotermalnej dla ochrony środowiska przyrodni-
czego w województwie olsztyńskim. Urząd Wojewódzki w 
Olsztynie, PAG, PAN.  
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Kiwity Lubomino Lidzbark Warmiński- 
Gmina 

Orneta Lidzbark Warmiński 
miasto 

Temperatura wód 
33 0C na 1600-2000 m 

Temperatura wód 
40-48 0C na 2000-2300 

m 

Temperatura wód 
34-46 0C na 2000-2300 

m 

Temperatura wód 
46-58 0C na 2300-2500 
m w mieście 50 0C na 

2300 m 

Temperatura wód 
34-36 0C na 1500-2000 

m 

Tabela 6. Charakterystyka wód geotermalnych na terenie Powiatu Lidzbarskiego. 

ZałoŜono, Ŝe z technicznego punktu widzenia 
moŜliwe jest wybudowanie 2 ciepłowni geo-
termalnych na terenie Powiatu zastępujących 
istniejące kotłownie lokalne. W Lidzbarku 
Warmińskim PEC wytwarza 172 598 GJ ciepła, 
tj. 47,9 GWh. Oznacza to Ŝe orientacyjnie mo-
Ŝemy załoŜyć modernizację zakładu ciepłowni-
czego w Lidzbarku Warmińskim na zakład 
geotermalny wspomagany ogrzewaniem ga-
zowym lub ogrzewaniem na biomasę. Cie-
płownia będzie posiadała orientacyjną moc 40 
MW a proporcja wykorzystania energii go-
etermanlej w ogólnej produkcji ciepła (ze 
względu na niską temperaturę wód) wyniesie 
ok. 40%. Oznacza to, Ŝe w Lidzbarku Warmiń-
skim moŜna teoretycznie załoŜyć budowę cie-
płowni o mocy 17 MW.  

W Ornecie istniejące kotłownie lokalne o łącz-
nej produkcji energii 12 7429 GJ tj. 35,4 GWh. 
Teoretycznie zakłada się, Ŝe nowy system 
ogrzewania sieciowego wykorzystujący energię 
goetermalną moŜe teoretycznie posiadać moc 
ok. 17 MW, z czego 55% (9%) będzie pokryte 
przez energię geotermalną, a pozostałe przez 
kotły na biomasę.  

Łącznie w Powiecie Lidzbarskim istnieje tech-
niczny potencjał do budowy 2 ciepłowni geo-
termalnych o łącznej mocy 26 MW i produkcji 
energii 38 GWh.  

Potencjał rynkowy 

MoŜliwości wykorzystania wód geotermalnych 
w Powiecie Lidzbarskim są niewielkie ze 
względu na:  

• konieczność poniesienia wysokich nakła-
dów początkowych na instalację wykorzy-
stującą energie geotermalną,  

• temperatura wody jest niska 34-50 0C i za-
lega na duŜych głębokościach w tym rejo-
nie.  

Symulacje komputerowe wykazały przy pomo-
cy modelu SAFIRE wykazały, Ŝe w najbliŜszym 
czasie na terenie Powiatu Lidzbarskiego nie 
powstaną Ŝadne instalacje wykorzystujące wo-
dy geotermalne do celów grzewczych. 

Biomasa 

Słoma 

Stan wykorzystania:  

Obecnie na terenie Powiatu nie istnieją instala-
cje wykorzystujące słomę na cele energetyczne.  

Potencjał teoretyczny: 

Zebrane dane wykazały, Ŝe na terenie Powiatu 
istnieją następujące zasoby nadwyŜki słomy:  

Gmina Kiwity 4 800 t/rok, 
Gmina Lubomino  23 000 t/rok, 
Gmina Lidzbark Warmiński  21 000 t/rok, 
Gmina Orneta  7 500 t/rok, 
Miasto Lidzbark Warmiński  0 t/rok 
Razem:  56 300 t/rok 

Teoretyczny potencjał wykorzystania słomy na 
terenie Powiatu wynosi  

Esł [GWh/rok] = 56 300 [t]x 13 GJ/t x 80% / 3600 
= 163 [GWh/rok]. 

Potencjał rynkowy: 

Przyjęto, Ŝe słomę moŜna wykorzystać we 
wszystkich gospodarstwach o areale powyŜej 
15 ha.  

Na terenie Powiatu istnieją w sumie 1029 go-
spodarstwa o areale powyŜej 15 ha. 

Gmina Kiwity     253 
Gmina Lubomino    230  
Gmina Lidzbark Warmiński  366 
Gmina Orneta     180 
Miasto Lidzbark Warmiński  0  
Razem:        1029 

Symulacje przeprowadzone przy pomocy mo-
delu SAFIRE wykazały, Ŝe do roku 2010 zuŜy-
cie energii wytworzonej w oparciu o słomę 
moŜe osiągnąć 40 GWh/rok. Proponuje się wy-
korzystanie słomy w duŜych gospodarstwach 
rolnych na terenie Powiatu. Zgodnie 
z informacjami podanymi wcześniej zuŜycie 
energii cieplnej w gospodarstwach powyŜej 15 
ha do produkcji ciepła wynosi średnio 300 GJ, 
co daje w przybliŜeniu 0,08 GWh. Oznacza to, 
Ŝe słomę będzie moŜna wykorzystać w 500 
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duŜych gospodarstwach rolnych. Oznacza to, 
Ŝe wykorzystanie słomy jest moŜliwe w 50% 
gospodarstw o areale powyŜej 15 ha.  

Odpadki drzewne 

Stan wykorzystania:  

Na terenie Powiatu drewno odpadowe wyko-
rzystywane jest na cele grzewcze w gospodar-
stwach jednorodzinnych oraz w gospodar-
stwach rolnych. Spalanie drewna w urządze-
niach do tego nieprzystosowanych tj. kotłach 
węglowych lub piecach kaflowych nie moŜe 
być zaliczane jako wykorzystanie odnawial-
nych zasobów. Powodem tego jest  fakt, Ŝe 
spalanie biomasy  w urządzeniach do tego nie 
przystosowanych nie moŜe być uwaŜane za 
działanie przyjazne dla środowiska ze względu 
na zwiększoną emisyjność spalin do atmosfery. 
Gdyby zastosować takie kryterium wykorzy-
stania biomasy naleŜałoby rozgraniczyć wyko-
rzystanie drewna ekologiczne (w przystosowa-
nych do tego kotłach) oraz nie ekologiczne. 
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, Ŝe bio-
masa wykorzystywana w sposób właściwy 
stanowi zaledwie 0,4% energii finalnej. W spo-
sób przyjazny dla środowiska drewno wyko-
rzystywane jest tylko w kilku przypadkach, 
min. w otwartej w 2001 roku kotłowni na bio-
masę o mocy 1,8 MW, zuŜywającej średnio 1500 
t drewna na rok ogrzewającej budynki specjal-
nego ośrodka szkolno wychowawczego (szkoła 
+ internat), młodzieŜowego ośrodka wycho-
wawczego, zespołu szkół ogólnokształcących 
i zawodowych oraz na potrzeby budynku 
mieszkalnego. PrzewaŜająca część drewna wy-
korzystywana jest w sposób nie ekologiczny 
w podczas spalania w piecach do tego nie przy-
stosowanych. Przyjmując takie załoŜenie war-
tość 18,2 GWh charakteryzująca wykorzystanie 
drewna w Powiecie podzieli się na 2 części: 2 
GWh wykorzystywanych w sposób przyjazny 
dla środowiska i 16,2 GWh nie przyjazny dla 
środowiska. 

Potencjał rynkowy: 

Odpady leśne 

Na terenie Powiatu Lidzbarskiego lasy i za-
drzewienia zajmują 22 723 ha MnoŜąc ta war-
tość przez 0,6192 otrzymujemy 14 070 m3 
drewna odpadowego, które moŜna przezna-
czyć na cele energetyczne. W przypadku przy-
jęcia jako wartość obliczeniową 14 070 m3 
drewna + 40 m3 z parku miejskiego w Lidzbar-
ku Warmińskim otrzymujemy wartość 14110 
m3/rok.  

Wartość obliczeniowa jest większa niŜ dane 
uzyskanymi od nadleśnictw (Orneta, Bartoszy-
ce i Wichrowo) w procesie konsultacji:  

Gmina Kiwity     480 m3/rok 
Gmina Lubomino     2000 m3/rok 
Gmina Lidzbark Warmiński  1800 m3/rok 
Gmina Orneta      3000 m3/rok 
Miasto Lidzbark Warmiński 
(drewno z parków miejskich) 40 m3/rok 
Razem:         7320 
m3/rok 

Na terenie Powiatu Lidzbarskiego istnieją 4 tartaki 
o następującej liczbie odpadów drzewnych 
moŜliwych do wykorzystania w celach energe-
tycznych:  

Lidzbark Warmiński  390 t/rok 
Markajmy     480 t/rok 
Orneta     300 t/rok 
Lubomino    300 t/rok 
Razem              1470 t/rok 

Edopd [GWh]= Zdod [t/rok] x 8 [GJ/t] x 60%/ 3600 = 
1470 [t/rok] x 8 [GJ/t] x 0,6/ 3600 = 2 [GWh/rok]. 

W przeliczeniu na wartości energetyczne 
(przyjmując sprawność urządzeń 60%) oraz 
wartość energetyczną drewna 8 GJ/t (50% wil-
gotności) otrzymujemy 7056 GJ tj. 2 GWh/rok 
(ta wartość jest uwzględniona w całkowitym 
bilansie drewna odpadowego z lasu). 

Ilość energii do pozyskania oblicza się według 
wzoru (przy załoŜeniu, Ŝe wartość kaloryczna 
wilgotnego drewna wynosi 8 GJ/t a sprawność 
spalania 60%) 

Edrl [GWh/rok]= Zdrl [m3/rok] x 8 [GJ/ m3] x 60%/ 
3600= 14110 m3/rok x 8 [GJ/ m3] x 60%/ 3600= 

18,8 GWh/rok (w tym 2 GWh drewna z tartaków). 

Odpady z sadów, ogrodów 

Na terenie Powiatu Lidzbarskiego liczba go-
spodarstw wiejskich: 

Gmina Kiwity       523 
Gmina Lubomino       416 
Gmina Lidzbark Warmiński    1139 
Gmina Orneta        573 
Razem:          
 2651 

Areał sadów na terenie Powiatu Lidzbarskiego 
obliczono na podstawie liczby gospodarstw 
rolnych przyjmując, Ŝe kaŜde z nich posiada 0,1 
ha sadu przydomowego. Otrzymujemy 265,1 
ha.  
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Eog [GWh/rok] = 0,35 [m3/ha] x 265,1 [ha] x 8 
[GJ/m3] x 60%/ 3600= 0,12 GWh/rok 

Po przemnoŜeniu otrzymujemy, Ŝe na terenie 
Powiatu Lidzbarskiego ilość drewna odpado-
wego z sadów wynosi 92 m3 co daje wartość 
0,12 GWh/rok (przy załoŜeniu sprawności spa-
lania 60%).  

Odpady z przecinki drzew rosnących wzdłuŜ dróg 
gminnych i Powiatowych 

Gęstość dróg na terenie Powiatu wynosi 3,67 
km/km2 co daje 2289 km (L) dróg gminnych 
i Powiatowych. Ilość drewna moŜliwa do pozy-
skania przyjmując, Ŝe 30% dróg jest zadrzewio-
nych wynosi 1030 m3. Teoretyczna ilość energii 
pozyskanej z drewna z przecinki dróg na tere-
nie Powiatu wyniesie zatem 1,3 GWh/rok (przy 
załoŜeniu wartości energetycznej drewna 8 
GJ/m3 i sprawności spalania 60%).  

Potencjał rynkowy 

Porównując szacowane obecne wykorzystania 
drewna w Powiecie w urządzeniach do tego nie 
przystosowanych (18,2 GWh/rok) z wartością 
potencjału technicznego wykorzystania drewna 
odpadowego w Powiecie:  

Odpady z przecinki drzew rosnących wzdłuŜ 
dróg gminnych i Powiatowych  1,3 GWh/rok 
Odpady z sadów, ogrodów   0,1 GWh/rok 
Odpady leśne      18,8 GWh/rok 
Razem        20,2 GWh/rok  

Zastosowanie bardziej nowoczesnych urządzeń 
o większej sprawności (80% zamiast przyjmo-
wanych 60%) zwiększyłoby moŜliwości zuŜycia 
energii finalnej z drewna z 20,2 GWh/rok na 
26,9 GWh/rok. Biorąc pod uwagę tą nadwyŜkę 
technologiczną moŜna przyjąć, Ŝe w przypadku 
zamiany starych kotłów węglowych na kotły na 
biomasę istnieje moŜliwość dodatkowego wy-
korzystania 6,7 GWh/rok energii finalnej. Do-
datkowo moŜna załoŜyć, Ŝe powstanie system 
dostaw biopaliw i punkty skupu drewna, które 
będą przetwarzały je na odpowiednio przygo-
towane pelety. Przyjmując załoŜenie, Ŝe prze-
ciętne gospodarstwo rolne zuŜywa 300 GJ (0,08 
GWh/rok)  energii cieplnej rocznie oznacza to, 
Ŝe moŜliwe byłoby wykorzystanie drewna od-
padowego w 84 gospodarstwach rolnych. Aby 
taka sytuacja była moŜliwa konieczne jest aby:  

• obecni uŜytkownicy wykorzystywali 
drewno odpadowe w bardziej nowocze-
snych urządzeniach – w praktyce będzie to 
niezmiernie trudne zadanie, poniewaŜ 
większość mieszkańców wykorzystuje 

drewno odpadowe z pobudek finanso-
wych, bardzo mało prawdopodobne jest 
więc, Ŝe stać ich będzie na wymianę kotła 
w najbliŜszej przyszłości,  

• nowoczesne kotły wymagają paliwa odpo-
wiednio przetworzonego; drewno odpa-
dowe z sadów czy nasadzeń przydroŜnych 
jest zazwyczaj słabo przygotowane; odpo-
wiednie przygotowanie paliwa wymagało-
by organizacji punktów skupu oraz prze-
twarzania takiego drewna.  

Ze względów ekonomicznych bardzo mało 
prawdopodobne jest aby powyŜsze warunki 
mogły zaistnieć na terenie Powiatu Lidzbar-
skiego w najbliŜszej przyszłości. W związku 
z tym prognozuje się, Ŝe obecna liczba uŜyt-
kowników drewna odpadowego pozostanie na 
tym samym poziomie. Wykorzystanie biomasy 
ma szanse wzrosnąć dzięki innym nośnikom 
energii takim jak słoma czy uprawy energe-
tyczne.  

Uprawy energetyczne 

Stan wykorzystania:  

Obecnie na terenie Powiatu Lidzbarskiego nie 
wykorzystuje się plantacji energetycznych na 
cele energetyczne. Istniej jedna, nowo załoŜona 
plantacja przy ośrodku wychowawczym 
w Lidzbarku Warmińskim. Plantacja została 
załoŜona w 2001 roku i przez najbliŜsze kilka 
lat będzie miała charakter doświadczalny, do-
celowa wielkość plantacji to 25 ha.  

W Powiecie Lidzbarskim tereny dostępne pod 
uprawy energetyczne zostały oszacowane 
w następujący sposób:  

Gmina Kiwity        250 ha 
Gmina Lubomino       350 ha 
Gmina Lidzbark Warmiński    1605 ha 
Gmina Orneta       500 ha 
Razem:          
 2705 ha 

Całkowita powierzchnia nieuŜytków i ugorów 
na terenie Powiatu wynosi 9279 ha. W oszaco-
waniu przyjęto, Ŝe około 30% tych terenów 
moŜna teoretycznie przeznaczyć pod uprawy 
energetyczne.  

Eue [GWh/rok] = Aue [ha] x 30 [t s.m./ha/3lata] x 18 
[GJ/t] x 80% / 3600 = 2705 [ha] x 30 [t s.m./ha] x 

18 [GJ/t] x 80% / 3600 = 324 GWh/rok 

gdzie:  
Aue [ha] - dostępny areał pod uprawy energe-
tyczne,  
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3 lata - rotacyjność upraw,  
30 [t s.m./ha] - plony upraw energetycznych 
z 1 ha przy zbiorze raz na 3 lata,  
18 GJ/t – wartość energetyczna peletów uzy-
skanych z upraw energetycznych,  
80% - sprawność urządzenia.  

Tereny dostępne pod uprawy energetyczne na 
terenie Powiatu Lidzbarskiego stanowią ekwi-
walent 324 GWh/rok. W jaki sposób moŜna by 
technicznie wykorzystać ten potencjał opisano 
poniŜej. 

Największe znaczenie dla realizacji celów za-
wartych w strategii ekoenergetycznej Powiatu 
mają jednostki, na które samorząd terytorialny 
nie ma bezpośredniego wpływu tj. lokalne za-
kłady ciepłownicze.  

PEC w Lidzbarku Warmińskim:  

11 listopada 32767 
Ogrodowa 40360 
Kościuszki 22609 

Wysoka Brama 36118 
HoŜa 40744 

PEC 

 172598 tj. 48 GWh 

Orneta:  

ZGKiM Mickiewicza 1 432 

ZGKiM Pionierów 3 630 
ZGKiM Pl Wolności 15 2976 
ZGKiM Kwiatowa 1,3,5 134 
ZGKiM Kwiatowa 1,3,5 3047 
ZGKiM 1-ego maja 2 642 
ZGKiM Wodna 3 5309 
ZGKiM Wodna 3 214 

ZGKiM 1-ego maja 476 

ZGKiM Olsztyńska 15 2136 

Fabryka śrub Dworcowa 2 88103 

AWRSP- zasób miesz-
kaniowy 

Moraska 10138 

Nadleśnictwo 1-ego maja 2212 

SM Warmia Przemysłowa 7813 
Wojskowa Agencja 
Mieszkaniowa 

 3167 

 127429 tj. 35 GWh 

Gdyby załoŜyć, Ŝe we wszystkich tych obiek-
tach zostaną zamontowane kotły na biomasę 
oznaczałoby to wykorzystanie energii z planta-
cji energetycznych na poziomie 48+35=83 
GWh/rok. NaleŜy przyjąć załoŜenie, Ŝe 30% 
obiektów będzie w ciągu najbliŜszych 10 lat 
poddanych procesowi termomodernizacji, co 
oznacza Ŝe w 30% budynków objętych zasię-
giem lokalnych kotłowni zapotrzebowanie na 
ciepło spadnie o 250%. Zatem energia moŜliwa 
do wykorzystania obliczona zostanie wg wzo-
ru:  

83 GWh/ rok x 30%/ 2,5 + 83 GWh/rok x 70% = 68 
GWh/rok 

Instalacje demonstracyjne będą stanowiły nie-
wielki wkład procentowy wykorzystania 
upraw energetycznych do produkcji energii, 
jednak nie naleŜy tu zapominać o ogromnym 
znaczeniu edukacyjnym instalacji demonstra-
cyjnych i pilotaŜowych i wpływu takiej eduka-
cji na decyzje inwestycyjne podejmowane przez 
mieszkańców Powiatu.  

 
 Instalacje demonstracyjne  
Gmina Lidzbark Warmiński  ZuŜycie energii  GJ 
 Szkoła Podstawowa Kraszewo 165 
 Gimnazjum Publiczne Łaniewo 427 
 Szkoła Podstawowa Runowo  980 
   
Miasto Lidzbark Warmiński   
 Szkoła podstawowa nr 3 2263 
 Przedszkole nr 2 378 
 Przedszkole nr 13 276 
 OSIR 262 
   
Gmina Lubomino Szkoła Podstawowa Wilczkowo 552 
 Urząd Gminy 276 
 Gospodarstwo rolne  345 
Kiwity   
 Ośrodek zdrowia 483 
 Urząd Gminy 759 
Gmina Orneta   
 Urząd Gminy 759 
 Szkoła Podstawowa nr 1  986 
  8911 GJ tj. 2,4 GWh/rok 

Tabela 7. Wykaz proponowanych instalacji demonstracyjnych opalanych peletami. 
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Pozostała wartość potencjału technicznego (255 
GWh/rok) moŜe będzie wykorzystana w sekto-
rze gospodarstw rolnych. Oznacza to, Ŝe pelety 
drewniane będzie moŜna wykorzystać w 3187 
gospodarstwach rolnych tj. we wszystkich go-
spodarstwach o areale powyŜej 15 ha.  

Potencjał rynkowy: 

Wykorzystania wierzby szybkorosnącej na cele 
energetyczne wiąŜe się z koniecznością załoŜe-
nia plantacji tj. poniesienia pewnych nakładów 
inwestycyjnych. Oznacza to, Ŝe dostępny suro-
wiec nie będzie mógł być pozyskiwany bez 
ponoszenia dodatkowych nakładów inwesty-
cyjnych, tak jak to ma miejsce w przypadku 
słomy czy drewna odpadowego ale będzie mu-
siał być wyprodukowany czyli będzie miał 
określoną cenę. Cena ta powinna być konku-
rencyjna w stosunku do paliw tradycyjnych tak 
aby produkty wytworzone z plantacji energe-
tycznych (np. pelety) były konkurencyjnym 
towarem na lokalnym rynku paliw. Cena za 
1 tonę wyprodukowanych peletów w Sępolnie 
Krajeńskim wynosi 360 zł (z VAT), co oznacza 
Ŝe wytworzenie 1 GJ energii finalnej przy zało-
Ŝeniu sprawności 80% kosztować będzie 25 
zł/GJ. Jest to wartość konkurencyjna w stosun-
ku do innych nośników energii.  

W wyniku przeprowadzonych symulacji przy 
pomocy modelu SAFIRE oszacowany potencjał 
ekonomiczny wykorzystania upraw energe-
tycznych w Powiecie Lidzbarskim wyniesie 
65 GWh/rok w roku 2010.  

• Przyjęto załoŜenie, Ŝe 35% kotłowni lokal-
nych przejdzie na biomasę do roku 2010 co 
stanowi ekwiwalent 68 GWh/rok * 0,35 = 
23,8 GWh/rok. 

• Zostaną zrealizowane wszystkie inwestycje 
demonstracyjne 0,96 GWh/rok. 

• Oraz, Ŝe pelety drewniane będą wykorzy-
stywane w 500 gospodarstwach rolnych do 
roku 2010, co stanowi ekwiwalent 40 
GWh/rok. 

• Wymaga to załoŜenia 541 ha upraw energe-
tycznych. Obszary najlepiej nadające się 
pod uprawy energetyczne na terenie Po-
wiatu zostaną zidentyfikowane przez EC 
BREC w ramach kolejnego projektu do 
końca roku 2002. 

Biogaz 

Biogaz pozyskiwany w procesie fermentacji 
metanowej dzielimy na trzy podstawowe kate-

gorie, w zaleŜności od miejsca pochodzenia 
materiału wsadowego do fermentacji:  

• biogaz z oczyszczalni ścieków pozyskiwa-
ny z fermentacji osadu ściekowego stano-
wiącego produkt końcowy po biologicz-
nym oczyszczaniu ścieków,  

• biogaz wysypiskowy pozyskiwany z fer-
mentacji miejskich odpadków organicz-
nych na wysypisku śmieci, 

• biogaz rolniczy pozyskiwany z fermentacji 
odpadów rolniczych takich jak gnojowica, 
obornik, odpadki gospodarcze, odpadki 
poprodukcyjne z przemysłu spoŜywczego. 

Stan wykorzystania:  

Na terenie Powiatu Lidzbarskiego nie istnieją 
instalacje do pozyskiwania biogazu.  

MoŜliwości wykorzystania biogazu z oczysz-
czalni ścieków 

Istniejące na terenie Powiatu Lidzbarskiego 
oczyszczalnie ścieków są niewielkie, w związku 
z tym budowa instalacji do pozyskiwania bio-
gazu będzie nieopłacalna. Nie przewiduje się 
w związku z tym budowy biogazowni na 
oczyszczalni ścieków. Przyjmuje się, Ŝe instala-
cja do pozyskiwania biogazu na oczyszczalni 
ścieków zasadna jest dla oczyszczalni o wielko-
ści 25 000 RLM – na terenie Powiatu Ŝadna 
z instalacji nie spełnia tego kryterium. 

Na terenie Powiatu Lidzbarskiego istnieje 10 
mechanicznych oczyszczalni ścieków oraz 
6 biologicznych: 

Lidzbark miasto - 2 
Orneta    - 7 
Lidzbark Gmina  - 3 
Lubomino   - 7 
Kiwity    – 1 

82% ludności podłączonej jest do sieci kanaliza-
cyjnej. „Strategia rozwoju Powiatu Lidzbar-
skiego na lata 2001-2016” zakłada budowę 5 
nowych oczyszczalni zbiorczych oraz 50 
oczyszczalni przydomowych na terenach wiej-
skich. Potencjał techniczny wykorzystania bio-
gazu oparty jest na załoŜeniu, Ŝe wszystkie 
istniejące oczyszczalnie będą przebudowane na 
biologiczne. 

Rozpatrzono moŜliwość budowy 3 instalacji do 
pozyskania biogazu na oczyszczalniach ście-
ków: 

Lidzbark Warmiński: 
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• 1 oczyszczalnia biologiczno - mechaniczna 
2 700 m3/d = 985 500 m3/rok 

• 2 oczyszczalnia biologiczno - mechaniczna 
960 m3/d = 350 400 m3/rok 

Orneta: 

• 3 oczyszczalnie 3 500 m3/d x 365 d = 1 277 
500 m3/rok 

ZałoŜono, Ŝe moŜliwa będzie budowa instalacji 
do pozyskania biogazu na 3 istniejących więk-
szych oczyszczalniach biologiczno - chemicz-
nych: 

Lidzbark Warmiński:  

Ebo1  [GWh/rok]= Q [m3/rok] x 0,660/106= 985 
500 m3/rok x 0,66/106 = 0,65 GWh/rok 

Ebo2  [GWh/rok]= Q [m3/rok] x 0,660/106= 350 
400 m3/rok x 0,66/106= 0,23 GWh/rok 

Orneta:  

Ebo3  [GWh/rok]= Q [m3/rok] x 0,660/106= 1 277 
500 m3/rok x 0,660/106= 0,84 GWh/rok 

NaleŜy tutaj przyjąć załoŜenie, Ŝe tylko 40% 
energii technicznie moŜliwej do pozyskania 
będzie mogło być wykorzystane na cele energe-
tyczne. Technologia wykorzystania biogazu jest 
bardzo wymagająca pod względem energe-
tycznym. W miesiącach zimowych aŜ 70% 
energii przeznaczanej jest na procesy technolo-
giczne (np. ogrzewanie komory ferementacyjnej 
do temperatury 350C), w miesiącach letnich 
40%, co daje średnio 60% w ciągu roku.  

Uzyskane wartości naleŜy więc pomnoŜyć 
przez (100-60=40%).  

Ebo= (0,65 GWh+0,23 GWh+0,84 GWh) x 40% = 
0,69 GWh/rok 

Przyjmuje się, Ŝe instalacja do pozyskiwania 
biogazu na oczyszczalni ścieków zasadna jest 
dla oczyszczalni o wielkości 25 000 RLM (rów-
nowaŜnych mieszkańców, powyŜej 10.000 
m3/d),9 na terenie Powiatu Ŝadna z instalacji 
nie spełnia tego kryterium. Bardziej zasadne 
byłoby spalanie podsuszonych osadów biolo-
gicznych w specjalnie przeznaczonych do tego 
spalarkach.  

Ilość powstających osadów na 3 większych 
oczyszczalniach ścieków to:  

                                                           
9 Nelleschulte, T. 1996. Fermentacja osadu w Przeróbka, 
wykorzystanie i usuwanie osadów ściekowych Seminarium 
naukowo techniczne.  

Eos [GWh] =  (985 500 [m3/rok] + 350 400 [m3/rok] 
+584 000 m3/rok) x 0,3 [kg s.m.o/m3] x 14 [MJ/ kg 

s.m.]/ 3 600 000*0,8 = 7,2 GWh/rok 

MoŜliwości wykorzystania biogazu wysypi-
skowego 

Na terenie Powiatu istnieje jedno duŜe wysypi-
sko śmieci na terenie Gminy Lidzbark Warmiń-
ski – 20 000 ton odpadów/rok, ilość zgroma-
dzonych odpadów 760 000 ton, wysypisko 
funkcjonuje od 1988 roku, przewidywany okres 
pozyskiwania biogazu od momentu zainstalo-
wania instalacji: 15 lat. Istnieją plany prze-
kształcenia wysypiska w duŜe wysypisko mię-
dzygminne.  

Pbw = 0,17 [m3/kg]x 20 000 000 [kg/rok] x (1- 0- 
2,718-0,06x14) = 1 932 184 m3 biogazu/rok 

Ilość energii moŜliwa do pozyskania, przy za-
łoŜeniu, Ŝe na wysypisku będzie funkcjonował 
układ kogeneracyjny do równoczesnej produk-
cji ciepła i energii elektrycznej jest następująca:  

Egw= 1 932 184 [m3 biogazu/rok] 23 [MJ/m3] x 0,8 
/3600 000 = 9,9 [GWh/rok]. 

MoŜliwości wykorzystania biogazu rolniczego 

Na terenie Gminy Lidzbark Warmiński istnieją 
dwa gospodarstwa w które nadają się do zain-
stalowania instalacji do wykorzystania biogazu 
rolniczego. 

Gospodarstwo Pilnik 250 SD bydła 

Gospodarstwo Redy 150 SD bydła 

Gospodarstwo Klutajny 320 krów 160 sztuk 
bydła do 1 roku.  

Techniczny potencjał do pozyskania energii 
z biogazu rolniczego obliczmy w następujący 
sposób:  

Ebr1 = 250 [SD] x 1,5 x 365 [m3/r] x 23 [MJ/m3] x 
0,8/3600 000=0,69 GWh 

Ebr2 = 150 x 1,5 x365 [m3/r] x 23 [MJ/m3] x 
0,8/3600 000= 0,42 GWh 

Ebr3 =(320 x 1,5 x 365 [m3/r] +160 x 0,45) x 
365[m3/r] x 23 [MJ] x 0,8/3600 000= 1,03 GWh 

Razem Ebr1 +Ebr2+ Ebr3= 2,14 GWh/rok 

Podsumowanie 

Obecnie w bilansie energetycznym Powiatu 
Lidzbarskiego odnawialne źródła energii za-
spokajają jedynie niewielką część potrzeb ener-
getycznych, pomimo istnienia znaczących ich 
zasobów. Roczna produkcja energii wynosi 
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około 3,6 GWh, co stanowi 0,8% lokalnego bi-
lansu energetycznego. Przy wyliczeniu powyŜ-
szej wartości nie wzięto pod uwagę wykorzy-
stania odpadów drzewnych do produkcji 16,2 
GWh energii, gdyŜ odpadki te są spalane w tra-
dycyjnych piecach nieprzystosowanych do tego 
typu paliw. Z powodu niskiej wydajności pro-
cesu spalania i wysokiej emisyjności wykorzy-
stanie tej części biomasy nie moŜe być uznane 

za odnawialne źródło energii Porównanie po-
tencjału technicznego i ekonomicznego odna-
wialnych źródeł energii z obecnym stanem ich 
wykorzystania wskazuje, Ŝe sektor ten będzie 
się dynamicznie rozwijał w najbliŜszym czasie. 
Jest to jednak uzaleŜnione od polityki władz 
zarówno na poziomie centralnym, jak i samorzą-
dowym. 

 
 Stan wykorzystania 

GWh/rok 
Potencjał techniczny 

GWh/rok 
(dodatkowy potencjał 

techniczny+stan istnieją-
cy) 

Dodatkowy 
potencjał eko-
nomiczny 
GWh/rok 

Sumaryczny  
(stan istniejący 

+potencjał ekonomicz-
ny) 

Kolektory słoneczne 0 24 0,6 0,6 
PV 0 8 0,1 0,1 
MEW 1,6 12,1 4,2 5,8 
Energetyka wiatrowa 0 63 31,5 31,5 
Energia geotermlana 0 38 0 0 
Słoma 0 187 40 40 
Odpady drzewne 18,2/2 20,2 18,2 20,2 
Uprawy energetyczne 0 324 65 65 
Biogaz wysypiskowy 0 9,9 9,9 9,9 
Biogaz z oczyszczalni 
ścieków 

0 0,5 0 0 

Spalanie osadów z 
oczyszczalni 

0 7,2 7,2 7,2 

Biogaz rolniczy 0 2,1 1,0 1,0 
  696 177,7 181,3 

Tabela 8. Porównanie potencjałów technicznego i ekonomicznego dla róŜnych źródeł odnawialnych. 

W ramach projektu „Planowanie energetyczne 
na poziomie lokalnym z uwzględnieniem od-
nawialnych źródeł energii” zidentyfikowano 
następujące działania, których przeprowadze-

nia pozwoli zwiększyć wykorzystanie OZE na 
terenie Powiatu Lidzbarskiego do poziomu 165 
GWh rocznie (38% lokalnego bilansu energe-
tycznego). 

 
Działania z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
Kolektory słoneczne 32 m2 kolektorów na szpitalu Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim 

778 m2 kolektorów na 129 domów 
PV 100 m2 -demonstracyjne 
MEW 2 nowe elektrownia wodne o mocy 600 kW kaŜda 
Energetyka wiatrowa 1 farma 10 wiatraków (1,5 MW) 260 ha na terenie starego lotniska w Ornecie 
Energia geotermalna brak moŜliwości budowy ciepłowni 
Słoma Kotły na słomę w 500 gospodarstwach rolnych powyŜej 15 ha 
Odpady drzewne Zamiana starych kotłów 
Uprawy energetyczne 541 ha upraw w tym 25 ha naleŜących do Powiatu 

35% kotłowni lokalnych przejdzie na biomasę do roku 2010 
Zostaną zrealizowane 14 inwestycji demonstracyjnych  
pelety drewniane będą wykorzystywane w 500 gospodarstwach  

Biogaz wysypiskowy Instalacja na międzygminnym wysypisku w Gminie Lidzbark Warmiński 
Biogaz z oczyszczalni ścieków Brak moŜliwości 
Spalanie osadów z oczyszczalni Spalarki na trzech oczyszczalniach 
Biogaz rolniczy Instalacje w jednym duŜym gospodarstwie rolnym  
Działania termomodernizacyjne 
Przeprowadzenie termomodernizacji 30% budynków mieszkalnych do 2010 roku 
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne 
Realizacja 14 inwestycji demonstracyjnych w obiektach naleŜących do samorządów 
 
Pełny tekst „Strategii ekoenergetycznej Powiatu 
Lidzbarskiego” zamieszczony jest na stronach inter-
netowych Starostwa Powiatowego w Lidzbarku 

Warmińskim (www.powiatlidzbarski.heman.pl) 
i Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl). 



STRATEGIA EKOENERGETYCZNA POWIATU 

 35 

CZĘŚĆ TRZECIA RAPORTU – 
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJ-
NA, PUBLICYSTYCZNA I PRACE 
WŁASNE RADY KONSULTACYJ-
NEJ ZPP ds. STRATEGII EKO-
ENERGETYCZNEJ POWIATÓW 

Prezentacja Rady Konsultacyjnej ZPP 
W skład Rady Konsultacyjnej I kadencji (sty-
czeń 2001 – styczeń 2004) wchodzą: 

Przedstawiciele samorządów powiatowych (w 
kolejności alfabetycznej) 

1. Jankowski Antoni – Prezes Zarządu ZPP 

2. Krupa Marek – Sekretarz Powiatu w Kazi-
mierzy Wielkiej 

3. Krzysztoń Adam – Starosta Łańcucki 

4. Majka Zbigniew – Starosta Nyski 

5. Nejman Jolanta – Członek Zarządu Staro-
stwa Powiatowego w Zgierzu 

6. Niewiara Krzysztof – prawnik ZPP 

7. Zieliński Andrzej – Starosta śywiecki 

Przedstawiciele Zarządów Wojewódzkich (jw.) 

8. Kichman Jacek – Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego 

9. Świąder Mariusz – Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego 

Przedstawiciele nauki (jw.) 

10. Kozioł Joachim – prof. dr inŜ., Politechnika 
Śląska 

11. Kozub–Ciembroniewicz Wiesław – prof. dr 
n. praw., Uniwersytet Jagielloński 

Przedstawiciele placówek i organizacji zagra-
nicznych działających w Polsce (jw.) 

12. Freese Niels – Radca Ambasady Królestwa 
Danii w Polsce ds. Ochrony Środowiska 
i Energetyki 

13. Schäpe Thaddäus – Dyrektor Generalny 
Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej 

Poseł na Sejm RP 

14. Wycisło Eugeniusz – poprzednio: Prze-
wodniczący Konwentu Powiatów Śląskich, 
Starosta Mikołowski 

Przedstawiciele organizacji partnerskich (jw.) 

15. Huzarewicz Jan – Wiceprezes Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach 

16. Rago Włodzimierz – Prezes Zarządu Sto-
warzyszenia dla Współpracy na rzecz 
Energetyki Regionalnej (SWER) 

17. Tymowski Henryk – Wiceprezes Połu-
dniowego Koncernu Energetycznego (PKE 
S.A.) 

18. Wiśniewski Grzegorz – Dyrektor Europej-
skiego Centrum Energii Odnawialnej (EC 
BREC) 

Eksperci ds. ekoenergetyki komunalnej (jw.) 

19. Cielecka ElŜbieta – P.P. Energo – Eko – 
System, Gliwice 

20. Cielecki Stanisław – P.P. Energo – Eko – 
System, Gliwice 

21. Skorut Adam – Skorut Import – Eksport Sp. 
z o.o., Myślenice 

Radą kieruje 3 osobowe prezydium – Zarząd 
Rady. W skład Zarządu I kadencji wchodzą: 
Włodzimierz Rago – Przewodniczący oraz Jo-
lanta Nejman i Henryk Tymowski. Kadencja 
Zarządu Rady trwa 3 lata (§3, ust. 1 regulaminu 
Rady). 

Zadania bieŜące Rady prowadzą 4 Specjali-
styczne Zespoły Doradcze powołane w jej skła-
dzie: 

• Zespół organizacyjno – prawny, 

• Zespół ekonomiczno – finansowy, 

• Zespół inŜynierii ekoenergetycznej, 

• Zespół informacyjno – szkoleniowy. 

Rada posiada własny regulamin wewnętrzny. 
Obsługę sekretarską i biurową Rady prowadzi 
Sekretariat zlokalizowany w siedzibie Stowa-
rzyszenia dla Współpracy na rzecz Energetyki 
Regionalnej (SWER) w Katowicach. Szczegóło-
we informacje na temat Rady Konsultacyjnej 
ZPP ds. strategii ekoenergetycznej powiatów 
i Stowarzyszenia SWER zamieszczone są na 
stronach internetowych SWER (www.swer.org) 
oraz w I Raporcie ze strategii ekoenergetycznej 
powiatów polskich, zamieszczonym równieŜ 
na tej stronie. 
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Geneza powstania, cele i właściwości 
Rady Konsultacyjnej ZPP 
Rada została powołana 13 stycznia 2001 roku 
na mocy stanowiska Związku Powiatów Pol-
skich, jako organ doradczy ZPP, który zasięga 
opinii Rady i oczekuje jej inicjatyw w sprawach 
związanych z działalnością publiczną powia-
tów w zakresie ekoenergetyki komunalnej. 
Opinie Rady posiadają dla ZPP moc zaleceń. 

Do właściwości Rady naleŜy w szczególności: 

• kreowanie strategii ekoenergetycznej po-
wiatów, z uwzględnieniem wykorzystania 
potencjalnych zasobów energii odnawial-
nych, 

• inicjowanie i opiniowanie racjonalnych 
rozwiązań w ww. zakresie pod względem: 
organizacyjno – prawnym, technicznym, 
ekonomiczno – finansowym, z uwzględ-
nieniem uwarunkowań akcesyjnych Polski 
względem UE, 

• sprawowanie nadzoru merytorycznego nad 
działalnością Ogólnopolskiego Punktu In-
formacyjno – Konsultacyjnego świadczące-
go usługi doradczo – konsultingowe dla 
samorządów terytorialnych, 

• reprezentowanie, z upowaŜnienia ZPP, 
jego polityki ekoenergetycznej wobec part-
nerów zewnętrznych oraz w przedsięwzię-
ciach związanych z tą polityką10. 

Kalendarium waŜniejszych prac Rady 
Konsultacyjnej ZPP (retrospekcja: wrze-
sień 2001 – grudzień 2002) 

Realizacja inicjatyw własnych powiatów i 
Rady w zakresie zagospodarowania zasobów 
OZE, 08.09.2001 – dotychczas 

• Wypracowanie programu i organizacji 
badań hydrogeologicznych wykorzystania 
wód termalnych i gazu w rejonie Rajczy na 
terenie Powiatu śywieckiego11. 

• Zainicjowanie prac nad realizacją progra-
mu wykorzystania potencjalnych zasobów 
biomasy (rzepak), na terenie Powiatu Ny-
skiego (15.05 – 09.2001). 

                                                           
10 właściwość Rady Konsultacyjnej ZPP wynikająca z jej 
doświadczenia 
11 od sierpnia 2002 roku inicjatywę przejmuje Gmina 
Rajcza, dalsza współpraca z samorządem tej Gminy 

• Zainicjowanie i doraźna pomoc w realizacji 
zadania „Kompleksowa modernizacja sys-
temów ciepłowniczych poprzez wykorzy-
stanie OZE w obiektach uŜyteczności pu-
blicznej na terenie Powiatu Tarnogórskie-
go”, (05.2001 – dotychczas). 

• Zainicjowanie i doraźna pomoc w realizacji 
inicjatywy Politechniki Śląskiej dotyczącej 
programu nauczania w zakresie OZE oraz 
budowy stanowiska badań,  (03.2001 – do-
tychczas). 

• Przygotowanie formalne i organizacyjne 
projektów strategii ekoenergetycznych dla 
powiatów: Tarnogórskiego i Lidzbarskiego 
w ramach współpracy z EC BREC, (09.2001 
– 09.2002). 

Udział w przedsięwzięciach związanych z pro-
mocją i zagospodarowaniem OZE, 09.2001 – 
dotychczas 

• Prezentacje na temat „Strategia ekoenerge-
tyczna powiatów polskich i jej rola w kre-
owaniu polityki zrównowaŜonego rozwoju 
na szczeblu lokalnym”: 

� Forum Polsko – Niemieckie w Tarnow-
skich Górach (14.09.2001), 

� Komisja Ochrony Środowiska ZPP 
(15.10.2001), 

� Ogólnopolska Konferencja w Minister-
stwie Środowiska w Warszawie na te-
mat wykorzystania OZE (09/10.05.2002), 

� Forum na temat wykorzystania OZE 
w warunkach Województwa Śląskiego 
– Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego w Katowicach (27.06.2002). 

• Organizacja warsztatów dla wypracowania 
strategii ekoenergetycznej Powiatu Tarno-
górskiego (08/09.04, 06/07.05 i 27/28.05.2002). 

• Delegacja słuŜbowa do Bułgarii w ramach 
wymiany doświadczeń w zakresie wyko-
rzystania OZE (25.11. – 02.12. 2001). 

Działania pomocowe Rady na rzecz pozyska-
nia środków zewnętrznych na dofinansowanie 
projektów dla Powiatu Tarnogórskiego (logi-
styka, opracowanie i obsługa wniosków), 
10.2001 – 12.2002 

• Uzyskanie dotacji ze środków: WFOŚiGW 
w Katowicach i Fundacji „Energetyka na 
rzecz Polski Południowej” 
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Posiedzenia Rady i prace własne w ramach 
Specjalistycznych Zespołów Doradczych, 
09.2001 – 12.2002 

• Przyjęcie istotnych dla ZPP uchwał wła-
snych i inicjatyw Rady (zobacz rozdział: 
Przegląd regulaminowej działalności Rady 
Konsultacyjnej ZPP ds. strategii ekoenerge-
tycznej powiatów). 

Przegląd regulaminowej działalności Ra-
dy Konsultacyjnej ZPP 

Prace zespołowe. Posiedzenia i uchwały 
własne Rady 
Notatka z posiedzenia Rady Konsultacyjnej 
ZPP ds. strategii ekoenergetycznej powiatów 
w Tworogu – 7 stycznia 2002 roku 

Protokół i lista obecności uczestników posie-
dzenia są zdeponowane w aktach Rady Konsul-
tacyjnej ZPP w katowickiej siedzibie Biura Ra-
dy. 

Porządek posiedzenia: 

1. Prezentacja Powiatu Tarnogórskiego – dr 
inŜ. Antoni Jankowski, Prezes Zarządu 
ZPP, Starosta Tarnogórski. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady w 2001 
roku – mgr inŜ. Włodzimierz Rago, Prze-
wodniczący Rady I kadencji 

� dyskusja nad sprawozdaniem i absolu-
torium dla sprawozdania, 

� dyskusja nad planem pracy Rady w 2002 
roku. 

3. Prezentacja Południowego Koncernu Ener-
getycznego S.A. przez Wiceprezesa PKE 
S.A. mgr inŜ. Henryka Tymowskiego – 
członka prezydium Rady. Ocena moŜliwo-
ści współpracy Rady z PKE S.A. 

4. Omówienie zaawansowania inicjatywy 
Politechniki Śląskiej w sprawach: programu 
nauczania w przedmiocie ekoenergetyki 
komunalnej oraz organizacji stanowiska do 
badań i atestacji urządzeń dla wykorzysta-
nia OZE. Prezentację tematu przeprowadził 
prof. dr hab. inŜ. Joachim Kozioł. 

5. Przedstawienie przez członka Rady mgr 
inŜ. Stanisława Cieleckiego inicjatywy wy-
korzystania biopaliw płynnych, wytwarza-
nych na bazie rzepaku, opracowania zasad 
ich produkcji i dystrybucji w skali powiatu 
(informacja na temat inicjatywy: patrz pod-

rozdział Prace w Specjalistycznych Zespołach 
Doradczych Rady na rzecz inicjatyw powiato-
wych). 

Notatkę sporządzono w Biurze Sekretariatu 
Rady Konsultacyjnej ZPP. 

Teksty uchwał własnych Rady Konsultacyjnej 
ZPP ds. strategii ekoenergetycznej powiatów – 
7 stycznia 2002 roku 

Uchwała własna nr 9/RK/ZPP/02 Rady Kon-
sultacyjnej ZPP w sprawie absolutorium dla 
sprawozdania z działalności Rady w 2001 roku 

Rada przyjmuje sprawozdanie z działalności 
w 2001 roku i wyraŜa przekonanie, Ŝe prace 
zrealizowane w okresie sprawozdawczym 
spełniają oczekiwania Związku Powiatów Pol-
skich. 

Uchwała własna nr 10/RK/ZPP/02 Rady Kon-
sultacyjnej ZPP w sprawie inicjatyw zaprezen-
towanych na posiedzeniu Rady 

1. W sprawie inicjatywy Politechniki Śląskiej: 
Rada deklaruje wsparcie dla wdraŜania 
programów dydaktycznych z zakresu eko-
energetyki komunalnej i organizacji stano-
wiska badań przeznaczonego do atestacji 
instalacji OZE. W celu doprecyzowania 
formy wsparcia Rady na rzecz tej inicjaty-
wy zostaną przeprowadzone bezpośrednie 
rozmowy robocze. 

2. W sprawie inicjatywy członka Rady mgr 
inŜ. Stanisława Cieleckiego: pomysł zasłu-
guje na szczególną uwagę, jest odpowie-
dzią na oczekiwania powiatów. Rada zwra-
ca się do Autora inicjatywy o przygotowa-
nie uogólnionej modelowej koncepcji wy-
korzystania biopaliw płynnych w warun-
kach powiatu. Koncepcja zostanie udostęp-
niona zainteresowanym powiatom z prze-
znaczeniem do zastosowania, przy wspar-
ciu Rady Konsultacyjnej ZPP. 

Rada jest zainteresowana dalszym rozwojem 
współpracy z Południowym Koncernem Ener-
getycznym S.A. i desygnuje Przewodniczącego 
Rady do kontynuowania dwustronnych roz-
mów w tej sprawie. 

Notatka z posiedzenia Rady Konsultacyjnej 
ZPP ds. strategii ekoenergetycznej powiatów 
w Warszawie – 10 grudnia 2002 roku 

Protokół i lista obecności uczestników posiedze-
nia są zdeponowane w aktach Rady Konsultacyj-
nej ZPP w katowickiej siedzibie Biura Rady. 
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Pan Włodzimierz Rago przywitał zebranych, 
przedstawił porządek dzienny obrad i otworzył 
posiedzenie. 

1. Dokonano prezentacji obecnych na posie-
dzeniu Członków Rady Konsultacyjnej ZPP 
i zaproszonych Gości. 

2. Pan Włodzimierz Rago omówił działalność 
Rady Konsultacyjnej ZPP w 2002 roku i pro-
pozycje prac w perspektywie 2003 roku. 

3. Pan Włodzimierz Rago przedstawił informa-
cje na temat Międzyresortowej Grupy Robo-
czej ds. wdraŜania strategii rozwoju energe-
tyki odnawialnej. Członkowie Rady uwaŜają, 
Ŝe naleŜy wystąpić do Ministerstwa Środowi-
ska z wnioskiem o dokooptowanie przed-
stawiciela Związku Powiatów Polskich do 
Międzyresortowej Grupy Roboczej. 

4. Pan Grzegorz Wiśniewski i Pan Krzysztof 
Gierulski z Europejskiego Centrum Energii 
Odnawialnej EC BREC omówili prace nad 
ustawą o wykorzystaniu odnawialnych 
źródeł energii. Uwagi do projektu ustawy 
zostały złoŜone na ostatnim posiedzeniu 
Międzyresortowej Grupy Roboczej. Byłoby 
wskazane aby powiaty takŜe nadesłały 
swoje uwagi do projektu ustawy. Mogą one 
dotrzeć nawet w sposób nieformalny. 

5. Pan Grzegorz Wiśniewski przedstawił ini-
cjatywę utworzenia w Polsce, na bazie po-
wiatów, sieci lokalnych i regionalnych or-
ganizacji odpowiedzialnych za wdraŜanie 
energetyki odnawialnej, racjonalne wyko-
rzystanie energii i ekologizację transportu 
w miastach. 

Idea ta powstała w Komisji Europejskiej 
(nazwana ManagEnergy) i dotyczy lokal-
nych działań w krajach członkowskich UE 
i krajach akcesyjnych na rzecz rozwoju na 
szczeblu lokalnym energetyki odnawialnej. 
EC BREC kontaktuje się w tej sprawie z Ko-
misją Europejska i chce zaproponować sieć 
opartą na powiatach, a w przypadku trans-
portu miejskiego na podsieci – powiatach 
grodzkich. Ta wstępna idea polega na tym, 
aby sieć tworzyć poprzez Stowarzyszenie 
SWER z silnym poparciem ZPP. W zaanga-
Ŝowaniu ZPP w tę sprawę EC BREC widzi 
z jednej strony moŜliwość wsparcia dla 
prac nad projektem ustawy i jej dalszego 
wdraŜania, ale z drugiej strony widzi moŜ-
liwość wzmocnienia powiatów w urucho-
mionym procesie poszerzania ich kompe-
tencji i znaczenia w lokalnej ekoenergetyce 

i wykorzystaniu OZE. Otworzyłoby to dro-
gę ZPP do wzbogacania wiedzy i doświad-
czeń i przełoŜenia pionierskiego działania 
ZPP na układ europejski. Pan Grzegorz Wi-
śniewski sądzi teŜ, Ŝe Rada Konsultacyjna 
ZPP ds. strategii ekoenergetycznej powia-
tów mogłaby pełnić rolę Rady Konsultacyj-
nej całej sieci zintegrowanej z siecią Komisji 
Europejskiej.  

6. Pan Henryk Gaj stwierdził, Ŝe naleŜy uzgod-
nić, kto powinien być reprezentantem sieci. 
Inicjatywa jest bardzo konstruktywna i cel jest 
politycznie nośny. Uzyskał on poparcie. 

7. Pan Mieczysław Łais uwaŜa, iŜ ZPP moŜe 
przejąć organizowanie omawianej sieci po-
zarządowej. Jest to bardzo cenna inicjaty-
wa. MoŜna takŜe odpowiednio zbudować 
konsorcjum dla realizacji, bądź wspomaga-
nia działalności sieci. 

8. Pan Włodzimierz Rago wystąpił z wnio-
skiem o przyznanie członkostwa w Radzie 
Konsultacyjnej ZPP Panu Grzegorzowi Wi-
śniewskiemu. 

9. W zakończeniu posiedzenia ustalono, Ŝe 
notatka z jego przebiegu wraz z dopraco-
wanymi tekstami uchwał własnych Rady 
Konsultacyjnej, zostaną rozesłane uczestni-
kom do wiadomości i ewentualnej korekty. 

Protokolant posiedzenia: Pani Justyna Adam-
czyk – Biuro ZPP 

Teksty uchwał własnych Rady Konsultacyjnej 
ZPP ds. strategii ekoenergetycznej powiatów – 
10 grudnia 2002 roku 

Uchwała własna nr 11/RK/ZPP/02 Rady Konsul-
tacyjnej ZPP w sprawie uczestnictwa Związku 
w Międzyresortowej Grupie Roboczej ds. wdraŜania 
strategii rozwoju energetyki odnawialnej 

Rada Konsultacyjna wyraŜa przekonanie o ce-
lowości uczestnictwa ZPP w Międzyresortowej 
Grupie Roboczej ds. wdraŜania strategii rozwo-
ju energetyki odnawialnej i postuluje: 

1. Podjęcie przez Zarząd Związku stosownego 
stanowiska w tej sprawie, ze wskazaniem 
osoby pełnomocnej do reprezentacji Związ-
ku w Międzyresortowej Grupie Roboczej. 

2. Przekazanie ww. stanowiska Międzyresor-
towej Grupie Roboczej jako oficjalnego sta-
nowiska Związku. 

Uzasadnienie uchwały  
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Międzyresortowa Grupa Robocza powołana 
została z inicjatywy Ministrów: Gospodarki 
i Środowiska w przekonaniu, Ŝe interdyscypli-
narny i rozproszony charakter zasobów OZE 
wymaga międzyresortowej koordynacji w try-
bie ich wykorzystania. Dodajmy, Ŝe wśród ko-
ordynatorów, nie powinno zabraknąć przed-
stawicieli samorządów terytorialnych, którzy 
de facto i de iure decydują o wykorzystaniu 
tych zasobów i gwarantują optymalne ich zago-
spodarowanie. 

Uczestnictwo ZPP w Międzyresortowej Grupie 
Roboczej spełnia ww. gwarancję. Związek, 
przez swoje pionierskie inicjatywy, wykreował 
powiat jako właściwą jednostkę administracyj-
ną do bilansowania OZE, co uzyskało oficjalną 
aprobatę w kraju i państwach członkowskich 
UE. W następstwie tych inicjatyw zostały opra-
cowane i przyjęte formalnie do wdroŜenia takie 
dokumenty jak np. strategie ekoenergetyczne 
powiatów Tarnogórskiego i Lidzbarskiego. 
W trakcie przygotowania są następne takie 
strategie powiatowe.  

Znany jest udział Związku w postępowaniu 
legislacyjnym na rzecz przyjęcia przez Sejm RP 
dokumentu rządowego pn. „Strategia rozwoju 
energetyki odnawialnej”. Obecny stan prawny 
w zakresie OZE jest następstwem pozytywnym 
tamtych wydarzeń. 

W konsekwencji do powyŜszego, ZPP stale 
akcentuje swoją obecność w tworzeniu polskie-
go rynku OZE, wspiera działalność powiatów 
w tym zakresie. Wobec tego, obecność Związku 
w instytucjonalnych strukturach rządowych i po-
zarządowych działających na rzecz energetyki 
odnawialnej wydaje się oczywista. 

Uchwała własna nr 12/RK/ZPP/02 Rady Kon-
sultacyjnej ZPP w sprawach: popularyzacji 
w powiatach idei i załoŜeń planowanej ustawy 
o wykorzystaniu OZE, aktywizacji uczestnic-
twa powiatów w procedurze legislacyjnej tej 
regulacji oraz lobbingu na rzecz jej uchwalenia 

Rada Konsultacyjna wyraŜa opinię, Ŝe postęp 
prac legislacyjnych, zapoczątkowany przyję-
ciem przez Sejm RP dokumentu rządowego pn. 
„Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” 
(sierpień 2001 roku), powinien uzyskać wspar-
cie ze strony Związku Powiatów Polskich. 
Szczególnie istotne w ocenie Rady byłyby na-
stępujące formy tego wsparcia: 

1. Upowszechnienie i promocja wśród powia-
tów idei i załoŜeń ustawodawstwa regulu-

jącego wykorzystanie OZE i tworzenie ryn-
ku energii odnawialnej. 

2. Lobbing na rzecz przygotowanej ustawy 
(jeszcze na etapie nieoficjalnym) o wyko-
rzystaniu OZE. 

3. Podjęcie przez Zarząd Związku stosowne-
go stanowiska odnośnie ad. 1 i 2. 

Uzasadnienie uchwały  

Wsparcie przez Związek procedury legislacyj-
nej w zakresie wykorzystania OZE jest konse-
kwencją stanowiska ZPP popierającego wy-
mieniony w uchwale Rady dokument rządowy 
„Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” 
(stanowisko z maja 2001 roku). 

Projekt przygotowanej właśnie ustawy o wyko-
rzystaniu odnawialnych źródeł energii przyzna-
je powiatom szerokie kompetencje, uprawnienia 
i zewnętrzne środki. Powinno to sprzyjać po-
prawie zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy 
oraz ułatwić pozyskiwanie środków unijnych. 

ZałoŜenia do projektu ustawy o wykorzy-
staniu odnawialnych źródeł energii 

Wstępna analiza potrzeby powstania i moŜli-
wego zakresu regulacji proponowanej ustawy 

Jedną z kluczowych rekomendacji „Strategii 
rozwoju energetyki odnawialnej” i narzędzi 
wsparcia sektora OZE jest przygotowanie przez 
rząd projektu ustawy o odnawialnych źródłach 
energii (OZE). 

W chwili obecnej Prawo energetyczne reguluje 
kwestie obrotu i sprzedaŜy „zielonej” energii 
elektrycznej oraz energii cieplnej produkowanej 
ze źródeł odnawialnych. Rządowy projekt 
ustawy o organizacji rynku ekopaliw ciekłych 
i biokomponentów skierowany do laski mar-
szałkowskiej w lipcu br. w ramach pakietu 
projektów ustaw związanych z programem 
rządowym „Przedsiębiorczość, Rozwój, Praca”, 
regulować ma kwestie wprowadzania biopaliw 
ciekłych na krajowy rynek dystrybucji paliw 
stosowanych w transporcie.  

Obydwa powyŜsze zakresy regulacji odpowiada-
ją kolejno dyrektywie UE o promocji energii elek-
trycznej ze źródeł odnawialnych z 2001 r. oraz 
projektowi dyrektywy o biopaliwach ciekłych 
zaproponowanych przez Komisję Europejską z 
2001 r. Pomimo podobieństw zakresów meryto-
rycznych i sposobów podejścia do regulacji, wy-
stępuje jednak wyraźna róŜnica w warunkach w 
jakich funkcjonują lub będą wdraŜane odpowied-
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nio ustawa i projekt ustawy w Polsce oraz analo-
gicznie: dyrektywa oraz projekt dyrektywy w UE. 
RóŜnica polega na zdecydowaniu niŜszym stop-
niu rozwoju sektora i rynku energetyki odna-
wialnej w Polsce niŜ w UE. 

Wydaje się zatem, Ŝe krajowe regulacje usta-
wowe w sferze produkcji zielonej energii elek-
trycznej i biopaliw ciekłych nie dają pełnych 
moŜliwości efektywnego oddziaływania na 
tworzenie nieistniejącego jeszcze rynku energe-
tyki odnawialnej. Będzie to moŜliwe tylko wte-
dy gdy rynek powstanie lub gdy zostaną one 
obudowane odpowiednimi programami 
wsparcia i regulacjami spinającymi rozwój dwu 
ww. oddzielnie regulowanych podsektorów 
energetyki odnawialnej łącznie z produkcją 
energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Spójne 
i szerokie patrzenie na całość energetyki odna-
wialnej wydaje się niezbędne z uwagi na wy-
móg optymalnej gospodarki zasobami OZE, 
uwzględniającej moŜliwości ich alternatywnego 
wykorzystania i wewnętrzną konkurencję roŜ-
nych technologii OZE.  

Obecne regulacje mają wpływ na warunki 
sprzedaŜy energii, ale są niedostatecznie zhar-
monizowane z dostępnymi i moŜliwymi do 
stosowania mechanizmami wsparcia dla inwe-
storów w energetyce odnawialnej (dotacje, kre-
dyty preferencyjne, itp.). Warto zwrócić takŜe 
uwagę, Ŝe powyŜsze regulacje wspierają wy-
łącznie rozwój systemów sieciowych dystrybu-
cji paliw i energii, a nie wpierają generacji ener-
gii ze źródeł odnawialnych w lokalnych syste-
mach autonomicznych, nieregulowanych np. 
w Prawie energetycznym (np. kolektory sło-
neczne, kotły na biomasę, biogazownie rolni-
cze, itp.). 

Na obecnym etapie rozwoju rynku regulacje te 
nie stwarzają pełnych moŜliwości do optymali-
zacji kierunków i tempa wdraŜania energetyki 
odnawialnej i nie pozwalają na optymalizację 
wykorzystania odnawialnych zasobów energe-
tycznych i zintegrowane planowanie wykorzy-
stania wszystkich zasobów energetycznych. 
Ustawy regulują lub będą regulować głównie 
sferę aktywności gospodarczej przedsiębiorstw 
energetycznych. Stworzone przez Prawo ener-
getyczne warunki ramowe do opracowywana 
przez gminy planów zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe, które 
powinny słuŜyć takŜe ocenom moŜliwości wy-
korzystania lokalnych zasobów energetycz-
nych, w praktyce nie przekładają się na zakty-
wizowanie działań na rzecz rozwoju energetyki 

odnawialnej. Przeszkodą są trudności w prze-
prowadzeniu miarodajnej i praktycznie przy-
datnej oceny lokalnych zasobów energii odna-
wialnej na najniŜszym szczeblu administracji 
terenowej. W takich warunkach bardzo łatwo 
podejmuje się kosztowne decyzje o np. rozbu-
dowie sieci gazowej, rozbudowie sieci dystry-
bucji oleju opałowego na obszarach wiejskich, 
gdzie istnieją rozwiązania alternatywne oparte 
na wykorzystaniu lokalnych zasobów OZE. 
Ponadto, bez planowania optymalnego wyko-
rzystania zasobów energii odnawialnej trudno 
planować rozwój innych elementów infrastruk-
tury takich jak np. rozwój sieci elektroenerge-
tycznej.  

Optymalne planowanie rozwoju energetyki 
odnawialnej pozwoliłoby takŜe na uniknięcie 
błędnych decyzji lokalizacyjnych i zagroŜeń, 
jakie takie decyzje mogą nieść dla środowiska 
lub priorytetów rozwoju lokalnego. NaleŜy 
podkreślić, Ŝe podobne rozwiązania optymali-
zacyjne są w tej chwili wprowadzone lub pla-
nowane w wielu krajach Unii Europejskiej ma-
jących bogate doświadczenia w dziedzinie 
energetyki odnawialnej. 

Jednym z tematów dyskusji na spotkaniu 
w dniu 9 lipca 2002 roku międzyresortowej gru-
py roboczej ds. wdraŜania „Strategii rozwoju 
energetyki odnawialnej” było określenie moŜli-
wego zakresu regulacyjnego nowej ustawy po-
święconej energetyce odnawialnej. W odpowie-
dzi na postulaty stawiane w trakcie poprzednie-
go posiedzenia grupy międzyresortowej, przyj-
mując Ŝe energetyka odnawialna jest zagadnie-
niem interdyscyplinarnym i przez to ponadre-
sortowym, uznając Ŝe właściwym szczeblem do 
jej wdraŜania jest samorząd terytorialny oraz 
uwzględniając wnioski z przeprowadzonej na 
wstępie ogólnej analizy stanu prawnego i stanu 
rozwoju rynku w energetyce odnawialnej, poni-
Ŝej przedstawiono załoŜenia dotyczące zawarto-
ści merytorycznej i wstępnego określenia kie-
runków regulacji w nowej ustawie. 

ZałoŜenia dotyczące zakresu tematycznego i 
zawartości merytorycznej proponowanej usta-
wy 

Rozdział I: Definicje odnawialnych źródeł 
energii 

Ustawa powinna wykorzystywać definicje 
podane w dyrektywie UE o promocji wykorzy-
stania energii elektrycznej z odnawialnych źró-
deł energii oraz analogiczne definicje zawarte 
w Prawie energetycznym jak teŜ w projekcie 
ustawy o regulacji rynku ekopaliw. Powinna 
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jednak uwzględniać takŜe technologie niesie-
ciowe oraz technologie produkcji ciepła w ma-
łych jednostkach (np. kolektory słoneczne, sło-
neczne systemy pasywne i małe kotły na bioma-
sę). Powinna wprowadzać pojęcie „małego źró-
dła energii odnawialnej” i „autoproducenta” 
i moŜliwość jego rozliczeń netto z lokalnym 
dostawcą energii elektrycznej (przedsiębior-
stwem obrotu) oraz wprowadzić stosowną defi-
nicję odpowiadającą pojęciu „net metering”. 

Dylematy do rozstrzygnięcia to określenie kryte-
riów podziału duŜej energetyki wodnej, „małe-
go” a tym samym „duŜego” źródła energii oraz 
ew. oddzielnych definicji dla elektrowni wia-
trowych lądowych i morskich z uwagi na dalsze 
rozgraniczenia w stosowaniu mechanizmów 
wsparcia dla ww. technologii, precyzyjne zdefi-
niowanie pojęcia biomasy i doprecyzowanie 
pojęcia frakcji „organicznej” w odpadach. 

Rozdział II: Ocena potencjału energii odna-
wialnej na szczeblu powiatowym 

Na ocenę potencjału technicznego energii od-
nawialnej na szczeblu lokalnym składają się: 

• ocena zasobów energii odnawialnej („ma-
powanie” zasobów), 

• inwentaryzacja stanu wykorzystania zaso-
bów na dany okres (korekta map zasobów), 

• bilansowanie zasobów technicznie moŜli-
wych do wykorzystania na dany okres (re-
jestry zasobów). 

Proponuje się aby obowiązkiem prowadzenia 
jednorazowej ale pełnej i praktycznie przydatnej 
oceny zasobów energii odnawialnej oraz okre-
sowej inwentaryzacji i korekty stanu wykorzy-
stania i bilansowania obarczyć średni szczebel 
samorządu terytorialnego jakim są powiaty. 

Powiaty powinny dostać poszerzone kompe-
tencje i nowe obowiązki w tym zakresie. Oceny 
ilościowe zasobów powinny być przedstawiane 
na mapach uwzględniających takŜe infrastruk-
turę energetyczną i przemysłową, obszary 
chronione i inne obszary wyłączone dla rozwo-
ju energetyki odnawialnej. Powinny być opra-
cowane zasady współpracy samorządu powia-
towego z samorządem gminnym i wojewódz-
kim przy inwentaryzacji zasobów OZE oraz 
procedura gospodarowania wzbogaconymi 
zasobami geodezyjnymi i udostępniania ich na 
potrzeby opracowania gminnych planów ener-
getycznych, planów zagospodarowania prze-
strzennego oraz regionalnych strategii rozwoju, 
a takŜe lokalnych strategii rozwoju energetyki 

odnawialnej. RozwaŜyć naleŜy, czy opracowa-
nie powiatowych strategii (ew. programów) 
rozwoju energetyki odnawialnej pozostawić 
jako zadanie fakultatywne czy zapisać w usta-
wie jako obowiązek. Uzgodnień wymaga teŜ 
korelacja czasowa dokonywaia ocen zasobów w 
myśl proponowanej ustawy z okresami wyzna-
czonymi dla opracowywania planów zagospo-
darowania przestrzennego. NaleŜałby takŜe 
rozwaŜyć korelację terminu wykonywania ocen 
zasobów OZE z ustaleniem okresu zakończenia 
wykonywania planów energetycznych dla 
gmin (na dzisiaj Prawo energetyczne nie precy-
zuje ostatecznego terminu ich wykonania i 
realizacji nałoŜonego obowiązku). Metodyka 
ocen zasobów, inwentaryzacji i bilansowania 
powinna być określona w drodze rozporządze-
nia Ministra Środowiska. 

Kwestią wymagającą doprecyzowania jest sko-
relowanie czasowe prac nad inwentaryzacją 
(mapowaniem) zasobów z rozwojem map cy-
frowych informacji o terenie będących w za-
rządzie Głównego Geodety Kraju, wojewodów 
i starostów (odpowiednich ośrodków doku-
mentacji geodezyjnej i kartograficznej). Dyle-
matami są teŜ tryb oraz sposób aktualizacji 
i bieŜącego uzupełniania danych o zasobach 
poprzez uwzględnianie aktualnego stopnia 
wykorzystania zasobów czyli niezbędnej do 
tego inwentaryzacji danych o nowych zasobach 
technicznych i o powstających instalacjach wy-
korzystujących OZE. Tu istotnym zagadnie-
niem jest teŜ zdefiniowanie jednostki organiza-
cyjnej na poziomie powiatu odpowiedzialnej za 
realizację zadań (struktura wewnętrzna lub 
zewnętrzna). 

Rozdział III: Statystyka rozwoju energetyki 
odnawialnej 

Z uwagi na ustawowe nałoŜenie na przedsię-
biorstwa energetyczne obowiązku zakupu zie-
lonej energii oraz ciepła sieciowego produko-
wanego z wykorzystaniem zasobów energii 
odnawialnej oraz bliską perspektywę nałoŜenia 
na przedsiębiorstwa obrotu ekopaliwami cie-
kłymi stosowania mieszanek biopaliwowych, 
proponuje się aby zadanie inwentaryzacji pro-
dukcji energii z zasobów odnawialnych w sys-
temach sieciowych realizował Urząd Regulacji 
Energetyki, w ramach swoich rutynowych dzia-
łań kontrolnych związanych ze sprawdzaniem 
stopnia wypełnienia nałoŜonych obowiązków. 
Proponuje się, aby w odniesieniu do „małych 
źródeł energii odnawialnej” i autoproducentów 
opracowany został program badań statystycz-



STRATEGIA EKOENERGETYCZNA POWIATU 

 42 

nych oraz metodyka badań. Główny Urząd 
Statystyczny powinien w swoich sprawozda-
niach statystycznych bilansować sieciowe i 
niesieciowe źródła energii odnawialnej oraz 
produkowaną w nich energię elektryczną, cie-
pło oraz biopaliwa płynne i ciekłe. 

RozwaŜyć naleŜy wariantowe sposoby zbiera-
nia i umieszczania na mapach informacji o źró-
dłach niesieciowych: np. poprzez samorządy 
terytorialne lub poprzez producentów i do-
stawców urządzeń (uŜytkownicy są grupą zbyt 
rozproszoną i niezdefiniowaną, aby moŜliwe 
było kompleksowe zbieranie danych tą drogą). 
Ewentualne dodatkowe obowiązki samorzą-
dów w tym zakresie powinna określać ustawa. 
Proponuje się aby szczegółowa procedura ba-
dań statystycznych i zasad tworzenia bazy sta-
tystycznej na szczeblu samorządowym była 
określona rozporządzaniem wydanym na mocy 
proponowanej ustawy. 

Rozdział IV: Finansowanie rozwoju energetyki 
odnawialnej 

Proponowana ustawa stawia nowe obowiązki 
i tworzy nowe sfery wymagające finansowania 
ze środków publicznych (np. nowe zadania 
powiatów) oraz otwiera moŜliwości optymal-
nego dofinansowywania inwestycji realizowa-
nych w ramach zoptymalizowanych: lokalnych 
strategii rozwoju energetyki odnawialnej i pla-
nów energetycznych zharmonizowanych z pla-
nami zagospodarowania przestrzennego. 

Zadania i obowiązki nałoŜone w rozdziale II 
niniejszej propozycji ustawy, tj. ocena, inwenta-
ryzacja i bilansowanie lokalnych zasobów od-
nawialnych źródeł energii, a takŜe zadania 
nałoŜone na powiaty w rozdziale III (baza sta-
tystyczna o źródłach niesieciowych na pozio-
mie powiatów) powinny być finansowane po-
przez stosowne powiększenie przychodów i bu-
dŜetu starostw powiatowych. Kwestie te wy-
magają ustawowej regulacji zarówno od strony 
finansowej jak i kompetencyjnej. 

Część z tych zadań, związanych z zastosowa-
niem wspólnej dla wszystkich powiatów meto-
dyki ocen zasobów i zapewnienia porówny-
walności otrzymanych map i raportów z in-
wentaryzacji powinna być współfinansowana 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ekolo-
gicznych funduszy wojewódzkich. Środki te 
powinny być przeznaczone takŜe na wsparcie 
dla promocji technologii OZE mających znacz-
nie dla poszczególnych regionów i wsparcie 

działań edukacyjnych. MoŜna załoŜyć, Ŝe alo-
kacja środków funduszy ekologicznych na 
wsparcie wdroŜenia proponowanej ustawy 
w punktach dotyczących oceny zasobów OZE 
i promocji OZE nie wymaga specjalnych zapi-
sów w proponowanej ustawie, a tylko określe-
nia stosownych priorytetów w wydatkowaniu 
środków z tych funduszy, zgodnie z intencją 
przyszłego ustawodawcy. NaleŜałoby jednak 
zbadać, czy w celu skoordynowania finanso-
wania działań na szczeblu powiatów z wyko-
rzystaniem funduszy ekologicznych wystarczy-
łyby obecne zasady słuŜące definiowaniu prio-
rytetów wydatkowania środków z tych fundu-
szy, czy teŜ niezbędna byłaby nowelizacja 
ustawy Prawo ochrony środowiska. Potencjal-
nym „pozaustawowym” źródłem dofinanso-
wania działań ogólnych na rzecz opracowania i 
dostosowania do potrzeb samorządów teryto-
rialnych i inwestorów wspólnej metodyki oce-
ny zasobów OZE mogą być takŜe środki będące 
w dyspozycji Komitetu Badań Naukowych i 
środki UE na badania naukowe w ramach np. 6 
Programu Ramowego. 

Realizacja działań opisanych w rozdziale II niniej-
szej propozycji ustawy powinno zwiększyć ilość 
racjonalnie przygotowanych projektów inwesty-
cyjnych, w tym ilość aplikacji po środki do fun-
duszy ekologicznych i oraz stosowanych fundu-
szy celowych i funduszy strukturalnych UE. 
Środki z tych funduszy powinny być przezna-
czone na selektywne wsparcie dla inwestorów i 
poszczególnych grup technologii OZE w postaci 
dotacji i kredytów preferencyjnych. Niezbędne 
byłoby jednak uwzględnienie przy ich wydat-
kowaniu innych mechanizmów wsparcia (np. 
prawnie nałoŜone obowiązki zakupu zielonej 
energii lub obowiązki stosowania mieszanek 
biopaliwowych, mechanizmy wspólnych wdro-
Ŝeń, itp.), priorytety gospodarcze i społeczne 
oraz stan dojrzałości rynkowej technologii OZE. 
Fundusze ekologiczne i agencje zarządzające 
środkami UE oraz środkami na ekokonwersję 
polskiego długu powinny być zobligowane do 
opracowania priorytetów wydatkowania środ-
ków w sposób uwzględniający takŜe koniecz-
ność współfinansowania inwestycji ze środków 
strukturalnych i celowych (ułatwienie absorpcji 
środków zagranicznych przez samorządy tery-
torialne) i inwestycji realizowanych w ramach 
mechanizmu II Protokołu z Kioto (współfinan-
sowanie takŜe dla inwestorów prywatnych i 
przedsiębiorstw). Tu takŜe naleŜałoby jednak 
zbadać, czy w celu skoordynowania finansowa-
nia inwestycji w energetyce odnawialnej w skali 
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kraju i regionów z wykorzystaniem funduszy 
ekologicznych wystarczyłoby wykorzystać 
obecne regulacje zasad funkcjonowania fundu-
szy czy teŜ niezbędna byłaby nowelizacja usta-
wy Prawo ochrony środowiska. 

Alternatywnym rozwiązaniem jest ustawowe 
stworzenie wydzielonego Funduszu celowego 
rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. Wstępnie załoŜyć moŜna, Ŝe źródłami 
przychodów Funduszu byłyby np.: wydzielona 
w ramach przyjętych priorytetów część środ-
ków Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, kary wnoszone 
decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
przez przedsiębiorstwa energetyczne z tytułu 
niewypełnienia przez nie nałoŜonych ustawo-
wo obowiązków w zakresie zakupu/obrotu 
energii za źródeł odnawialnych (wymagana 
byłaby tu nowelizacja Prawa energetycznego) 
oraz dodatkowo ewentualne odpisy z docho-
dów państwa z prywatyzacji przedsiębiorstw 
energetycznych oraz narzut na hurtowy obrót 
energią. Listę moŜliwych źródeł finansowania 
inwestycji moŜna uzupełnić wydzieloną częścią 
funduszy strukturalnych. Co prawda nie ma 
prawnie ustalonych kierunków wydatkowania 
tych środków w UE, ale zgodnie z obecnym 
zaleceniem Komisji Europejskiej dla państw 
członkowskich UE, minimum 2% z nich po-
winno być przeznaczone na rozwój energetyki 
odnawialnej. Dla ograniczenia kosztów funk-
cjonowania ww. Funduszu, proponuje się aby 
jego obsługę powierzyć istniejącej instytucji 
finansowej (np. Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Bank 
Gospodarstwa Krajowego).  

Dylematem byłoby określenie dokładniejszej 
ilościowej struktury źródeł przychodów Fun-
duszu, ale w tym przypadku, zdefiniowanie 
efektywnego sposobu wydatkowania środków 
z uwzględnieniem innych (pozafinansowych) 
mechanizmów wsparcia wykorzystana OZE 
wydaje się być zadaniem prostszym. Pozosta-
wienie środków na inwestycje w energetyce 
odnawialnej w gestii kaŜdego z funduszy 
i agencji oddzielnie stworzy dodatkowe pro-
blemy w zakresie prawidłowej koordynacji ich 
wydatkowania z uwzględnieniem celów ilo-
ściowych rozwoju energetyki odnawialnej 
w Polsce, wymaganej etapowości i zakresu 
niezbędnych działań na rzecz ograniczenia 
barier wejścia nowoczesnych technologii i pro-
duktów na krajowy rynek. 

Uchwała własna nr 13/RK/ZPP/02 Rady Kon-
sultacyjnej ZPP w sprawie inicjatywy EC BREC 
utworzenia w Polsce, na bazie powiatów, sieci 
lokalnych i regionalnych organizacji odpowie-
dzialnych za wdraŜanie energetyki odnawial-
nej, racjonalne wykorzystanie energii i ekologi-
zację transportu w miastach 

Po rozpoznaniu inicjatywy określonej w tytule 
uchwały oraz na podstawie przeprowadzonych 
konsultacji z partnerami i specjalistami, Rada 
zwraca się do Zarządu Związku o podjęcie 
stanowiska odnośnie: 

1. Akceptacji i wsparcia przez ZPP przedmio-
towej uchwały. 

2. Gotowości ZPP do zorganizowania sieci na 
bazie powiatów, zabezpieczenie jej funk-
cjonowania i nadzoru, po uprzednim do-
pracowaniu przez inicjatorów szczegółów 
organizacyjnych, logistyki i uzgodnień 
z potencjalnymi partnerami. 

3. WyraŜenia uznania dla Autorów inicjaty-
wy, a zwłaszcza dla EC BREC. 

Uzasadnienie uchwały zawarte jest w pkt. 5 
notatki z posiedzenia Rady Konsultacyjnej ZPP 
ds. strategii ekoenergetycznej powiatu z 10 
grudnia 2002 roku. 

Wniosek Przewodniczącego Rady Konsultacyj-
nej ZPP do Zarządu Związku o dokooptowanie 
do składu Rady dr inŜ. Grzegorza Wiśniew-
skiego – Dyrektora Europejskiego Centrum 
Energii Odnawialnej (EC BREC) 

Podstawa formalna wniosku: postanowienie §3, 
ust. 5 Regulaminu Rady Konsultacyjnej ZPP12. 

Uzasadnienie wniosku 

1. Współpraca ZPP z EC BREC sięga początku 
2001 roku. Została nawiązana na mocy sta-
nowisk Związku w sprawach:  

� poparcia dla dokumentu rządowego 
pn. "Strategia rozwoju energetyki od-
nawialnej" (maj 2001 roku), 

� objęcia przez Związek patronatu nad 
projektem pn. "Planowanie energetycz-
ne na szczeblu powiatu z wykorzysta-
niem OZE" (maj 2001 roku). 

2. Dotychczasowe współdziałanie Związku 
z EC BREC zasługuje w przekonaniu Rady 
na najwyŜszą ocenę: 

                                                           
12 §3, ust. 5 Regulaminu Rady Konsultacyjnej ZPP: „…Z 
wnioskiem o uzupełnienie składu Rady o nowego członka 
występuje Przewodniczący Rady do Zarządu ZPP.” 
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� podejmowane były i wspólnie realizo-
wane inicjatywy o zasięgu ogólnopol-
skim, jak np. skuteczne wykreowanie 
powiatu jako jednostki wiodącej w pla-
nowaniu energetycznym na szczeblu 
lokalnym z wykorzystaniem OZE, 

� czynny udział w organizowanych 
przedsięwzięciach jak np. konferencje, 
warsztaty, międzynarodowe formy 
wymiany doświadczeń, 

� ostatnio lansowana przez EC BREC 
koncepcja budowy sieci organizacji od-
powiedzialnych za wdraŜanie w Polsce 
strategii rozwoju energetyki odnawial-
nej na bazie ZPP. 

3. Dr inŜ. Grzegorz Wiśniewski, jako Dyrektor 
EC BREC, posiada szczególne zasługi i zna-
czący udział w rozwoju współpracy z ZPP. 
Okoliczność ta oraz powszechne uznanie 
dla Instytucji, którą kieruje przemawiają za 
uhonorowaniem Pana Grzegorza Wiśniew-
skiego członkostwem w Radzie Konsulta-
cyjnej ZPP. 

Wniosek Przewodniczącego Rady Konsultacyj-
nej ZPP do Zarządu Związku o akceptację zor-
ganizowania kolejnej (trzeciej) ogólnopolskiej 
konferencji powiatów w sprawie wdraŜania 
strategii energetyki odnawialnej. 

Podstawa formalna wniosku: postanowienia §2, 
ust. 1 i ust. 3, pkt. 3.1. Regulaminu Rady Kon-
sultacyjnej ZPP13. 

Uzasadnienie wniosku 

1. Ostatnia konferencja powiatowa na temat 
określony w tytule wniosku odbyła się bli-
sko 2 lata temu (Korbielów, 23-25 marzec 
2001 roku). Od tego czasu zaistniało wiele 
wydarzeń, które kwalifikują się do omó-
wienia i uzgodnienia na ogólnopolskim fo-
rum powiatów. 

2. Jednym z waŜniejszych wydarzeń wyma-
gającym publicznej dyskusji jest realizacja 
inicjatywy przedstawionej w uchwale wła-
snej nr 13/RK/ZPP/02 Rady Konsultacyj-
nej ZPP. 

                                                           
13 §2, ust. 1 Regulaminu Rady Konsultacyjnej ZPP: „Rada 
jest organem doradczym ZPP, który zasięga opinii Rady i 
oczekuje inicjatyw w sprawach związanych z działalno-
ścią publiczną powiatów w obszarze ekoenergetyki…” 
§2, ust. 3, pkt. 3.1.: „Do właściwości Rady naleŜy w 
szczególności: kreowanie strategii ekoenergetycznej po-
wiatów…” 

3. Względy organizacyjne i ekonomiczne 
przemawiają za połączeniem trzeciej ogól-
nopolskiej konferencji powiatów w sprawie 
wdraŜania strategii energetyki odnawialnej 
z Międzynarodowymi Targami (m.in. ener-
getyki odnawialnej) ENEX, które planowa-
ne są w Kielcach w dniach 26-28 marca 
2003 roku. Dzięki temu byłaby moŜliwość 
zaproszenia do Kielc przedstawicieli Komi-
sji Europejskiej, co byłoby okazją bezpo-
średniego kontaktu, takŜe w sprawach 
związanych z realizacją ww. inicjatywy, 
o której w ad. 2. 

Prace w Specjalistycznych Zespołach Do-
radczych Rady na rzecz inicjatyw powiato-
wych 

Inicjatywa wykorzystania biopaliw płynnych 
i opracowania zasad ich produkcji oraz dys-
trybucji 

Do Rady Konsultacyjnej w trakcie spotkania 
w Nysie Kłodzkiej 15 maja 2001 roku wpłynęła 
propozycja rozpoznania moŜliwości energe-
tycznego wykorzystania biomasy rzepaku do 
pozyskania biopaliw płynnych, tj. oleju rzepa-
kowego i spirytusu. Propozycja zgłoszona zo-
stała przez grupę przedstawicieli lokalnego 
samorządu. Po wstępnej ocenie Rada Konsulta-
cyjna stwierdziła, Ŝe temat jest wysoce interesu-
jący. Propozycja jest zbieŜna z załoŜeniami 
„Polityki energetycznej Polski”, z zaleceniami 
akcesyjnymi UE a jej realizacja rokuje istotne 
pozytywne skutki dla społeczności powiatu: 

• ograniczenie bezrobocia dzięki stworzeniu 
nowych miejsc pracy w rolnictwie, agrora-
fineriach i lokalnym systemie dystrybucji, 

• wzrost bezpieczeństwa energetycznego w za-
kresie paliw płynnych (obecnie prawie 
100% stanowi import), 

• organizacja lokalnych rynków paliw płyn-
nych, konkurencyjnych w stosunku do 
obecnych monopolistycznych paliw z im-
portu lub wytwarzanych na bazie impor-
towanej ropy naftowej. 

W przypadku podjęcia tematu byłoby celowe 
wykonanie następujących prac: 

• opracowanie strategii wytwarzania, dys-
trybucji i wykorzystania biopaliw płynnych 
dla typowego powiatu rolniczego, 

• opracowanie projektu pilotowego dla ww. 
powiatu, 
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• wdroŜenie instalacji pilotowych. 

Zakres prac jest bardzo szeroki, wielokierun-
kowy i powinien obejmować: 

• obecny i docelowy bilans moŜliwości pro-
dukcji paliw płynnych (olej rzepakowy, 
spirytus), 

• rozeznanie i ocenę techniczną oraz ekono-
miczną dostępnych technologii, 

• analizę prawno – organizacyjną całości 
przedsięwzięcia. 

Z dotychczasowego rozeznania wynika, Ŝe 
celowe będą dwa kierunki prac: 

• próba zmiany istniejącej legislacji w kie-
runku zmniejszenia akcyzy i obniŜenia po-
datku VAT na biopaliwa płynne, 

• organizowanie lokalnych spółek (spół-
dzielni) energetycznych, które wytwarzać 
będą biopaliwa płynne na własne potrzeby, 
w tym do urządzeń energetycznych zasila-
jących lokalne społeczności ciepłem i ener-
gią elektryczną. 

Propozycje projektowanych struktur organiza-
cyjnych naleŜy przedyskutować na poziomie 
zainteresowanych gmin a następnie sporządzić 
typowy uproszczony biznes plan z informa-
cjami dla przyszłych uŜytkowników. Kolejnym 
etapem byłyby uzgodnienia z instytucjami fi-
nansowymi odnośnie zasad preferencyjnego 
finansowania przedsięwzięć oraz: 

• uzgodnienia z władzami lokalnymi zasad 
wspierania prawnego, organizacyjnego itd. 
powstających przedsiębiorstw, 

• szeroki program szkolenia i promocji wy-
pracowanej strategii na poziomie powiatu 
i gminy, 

• nadzór nad uruchomieniem kilku piloto-
wych systemów lokalnych. 

Bardzo szeroki zakres zadań przedstawionych 
w powyŜszej ocenie skłania do zaproponowa-
nia następującego postępowania: 

• opracowanie propozycji, zakresu, pracy z przed-
stawieniem oczekiwanych efektów tech-
nicznych, społecznych, ekonomicznych i fi-
nansowych, 

• wystąpienie do NFOŚiGW o sfinansowanie 
części prac o charakterze ogólnym (bilans, 
technologia, ocena prawna), 

• wystąpienie do WFOŚiGW lokalnych o sfi-
nansowanie pozostałego zakresu prac do-
tyczących obszarowo terenu działania tych 
funduszy, 

• wystąpienie o finansowanie do innych kra-
jowych i zagranicznych instytucji. 

Inicjatywa wykorzystania solanki, wód ter-
malnych i gazu ziemnego do celów balneolo-
gicznych i grzewczych na terenie Powiatu śy-
wieckiego 

Program badań geologicznych i hydrologicz-
nych wykorzystania wód termalnych do celów 
balneologicznych i grzewczych oraz program 
analiz energetycznych wraz z przygotowaniem 
oferty dla inwestora strategicznego w rejonie 
Gminy Rajcza 

(Opracowanie na prawach autorskich zespołu eksper-
tów międzynarodowych – Akademia Górniczo – Hut-
nicza w Krakowie i PEC Geotermia Podhalańska. 
Wszelkie prawa zastrzeŜone). 

Niniejszy program obejmuje minimalny zakres 
czynności i analiz potrzebnych do wykonania 
rozpoznania geologiczno – hydrogeologicznego 
oraz przygotowania materiałów koniecznych 
do poszukiwania inwestorów strategicznych. 
Program ten moŜe zostać zweryfikowany na 
skutek wyników testów. Program obejmuje 
poszukiwanie stref wgłębnych o przewodności 
hydralicznej odpowiedniej dla przemysłowej 
eksploatacji wód i ich ponownego zatłaczania. 

Spodziewana temperatura wód na głębokości 
ok. 1300 m. ppt wynosi 38 – 40 0C. Nie moŜna 
wnioskować w chwili obecnej o ich wydajności, 
jak równieŜ o zawartości gazu ziemnego wy-
stępującego prawdopodobnie w tym rejonie. 

Nie jest teŜ moŜliwe zrzucanie wód termalnych 
z rejonu Soli po ich wykorzystaniu do cieków 
powierzchniowych, na skutek duŜego ich zaso-
lenia (rzędu 30 g/dm3 ). Nie jest teŜ pewne, czy 
wodę po odebraniu moŜna będzie zatłoczyć do 
wybranych poziomów anologicznych warstw 
wodonośnych w danym odwiercie.  

Zasadnicze odpowiedzi na ww. pytania otrzy-
mać moŜna dopiero po rekonstrukcji dwóch 
otworów (np. Sól – 5 i Sól – 8) i wykonaniu 
szeregu testów hydrodynamicznych, chłonno-
ści i próbnego zatłaczania. 

Omawiany program jest bardzo kosztowny 
i obarczony ryzykiem niepowodzenia, jak 
większość projektów geologicznych. Nie ma 
moŜliwości wyeliminowania zaproponowa-
nych badań przez jakiekolwiek inne opracowa-
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nia naukowe. Doświadczenia w całej Europie 
(Francja, Niemcy, Dania, Węgry), uczą Ŝe nie 
jest moŜliwe wnioskowanie a priori o moŜliwo-
ściach chłonnych warstw wodonośnych.  

Do poprawnej oceny moŜliwości wykorzysta-
nia wód termalnych do celów grzewczych 
i balneologicznych potrzebne jest wykonanie 
szeregu prac. Są to prace projektowe, polowe, 
analizy wykonanych testów hydrodynamicz-
nych, dokumentację i plany górnicze podlega-
jące zatwierdzeniu. W chwili obecnej, w opinii 
autorów, nie jest konieczne posiadanie koncesji 
na poszukiwanie wód termalnych, poniewaŜ 
wody te w rejonie Soli nie są traktowane jako 
kopalina podstawowa. Nie jest jasne jak naleŜy 
traktować gaz towarzyszący solance.  

Autorzy programu, opierając się takŜe na wła-
snych polskich projektach, sugerują następują-
cy program badań. 

I. Część geologiczno – hydrogeolgiczna 

1. Program rozpoznania geologicznego  

a. Rozpoznanie budowy geologicznej re-
jonu Gminy Rajcza. 

Termin realizacji 1 – 2 miesiące od podpi-
sania umowy, koszt 27.000 + 7% VAT).  

b. Reinterpretacja pomiarów geofizyki 
wiertniczej otworów Sól – 5, Sól – 8 
i wytypowanie interwałów do perforacji. 

Termin realizacji: 2 miesiące od podpi-
sania umowy, koszt 44.000 + 7% VAT. 

2. Rekonstrukcja otworów Sól – 5 i Sól – 8 

a. Opracowanie projektu prac geologicz-
nych włącznie z projektem rekonstruk-
cji otworów Sól – 5 i Sól – 8. 

b. Rekonstrukcja obejmuje czynności 
związane z przygotowaniem dróg do-
jazdowych, mobilizacją urządzenia 
wiertniczego, zwiercaniem korków ce-
mentowych, wykonaniem perforacji 
w wytypowanym przedziale opróbo-
wania, wykonaniem dołów na składo-
wanie wypompowanej wody (około 
5.000 m3), testów hydrodynamicznych 
spadku ciśnienia i odbudowy ciśnienia 
z pomiarem wgłębnym, testów chłon-
ności (około 7 dni), długotrwałego testu 
produkcji i zatłaczania (do 30 dni), po-
boru prób wody, demontaŜu urządzeń. 
Prace te obejmują równieŜ montaŜ 
głowic wysoko ciśnieniowych, separa-

torów napowierzchniowych dla gazu 
i urządzenia do spalania gazu.  

Termin realizacji: około 4 do 5 miesięcy, 
koszt – po ogłoszeniu przetargu 3 – 3,5 mln 
zł (koszt szacunkowy). 

3. Budowa modeli geofizycznej eksploatacji 
dla dubletu Sól – 5 i Sól – 8 na podstawie 
danych z rekonstrukcji oraz budowa scena-
riuszy eksploatacji 

a. Analiza testów pompowania i odbudowy. 

b. Analiza testów chłonności. 

c. Analiza testu produkcji / zatłaczania. 

d. Numeryczny model symulacyjny 3D 
do eksploatacji wód. 

Termin realizacji: 2 miesiące, koszt 48.000 + 
7% VAT. 

4. Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej 

Termin realizacji: do 6 miesięcy, koszt 
24.000 + 7% VAT. 

5. Ocena oddziaływania na środowisko 

Termin realizacji: 3 miesiące, koszt 30.000 + 
7% VAT. 

6. Przygotowanie projektu zagospodarowania 
złoŜa 

Termin realizacji: do 3 miesięcy (łącznie z za-
twierdzeniem), koszt 28.000 + 7% VAT. 

7. Przygotowanie i zatwierdzenie planu ru-
chu górniczego 

Termin realizacji: 3 – 4 miesiące, koszt 
15.000 + 7% VAT. 

8. Przygotowanie pozwoleń wodno – praw-
nych na eksploatację i zrzut wód 

Termin realizacji: około 1 miesiąc, koszt 
9.000 + 7% VAT. 

9. Projekt chemicznej przeróbki solanki po 
wykorzystaniu balneologicznym przed zrzu-
tem do otworu chłonnego 

Termin realizacji: do 5 miesięcy, koszt 
80.000 + 22% VAT. 

II. Część energetyczna oraz przygotowanie 
oferty dla inwestora strategicznego 

PoniŜej przedstawiono propozycję współpracy 
przy wykonywaniu oferty dla inwestora strate-
gicznego, który w przyszłości powinien podjąć 
realizację programu wykorzystania wód geo-
termalnych w Soli. Proponowana współpraca 
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dotyczyć będzie okresu po wykonanych przed-
stawionych wcześniej analiz i badań geologicz-
nych dubletu otworów geotermalnych w miej-
scowości Sól. Wyniki tych analiz, podane poni-
Ŝej, stanowią podstawę do sformułowania ofer-
ty. Obejmują one: 

• ilość i temperaturę wody geotermalnej 
moŜliwej do pozyskania w sposób ciągły, 

• właściwości chemiczne i fizyczne wód geo-
termalnych, 

• ilość gazu ziemnego moŜliwa do uzyskania 
w trakcie eksploatacji odwiertów i jego 
skład chemiczny. 

Podane wyŜej dane stanowić będą podstawę do 
wykonania trzech opracowań koncepcyjnych. 

1. Analiza moŜliwości wykorzystania gazu ziem-
nego uzyskanego w trakcie eksploatacji otwo-
rów geotermalnych. Zawartość opracowania: 

a. Kilku wariantowa analiza technicznych 
moŜliwości wykorzystania gazu, w tym: 

• zabudowa kotłów gazowych do 
pokrycia szczytowych potrzeb cie-
pła w sezonie grzewczym, 

• zabudowa silnika gazowego lub 
turbiny gazowej do produkcji cie-
pła i energii elektrycznej w skoja-
rzeniu w okresie całego roku, 

• sprzedaŜ pozyskiwanego gazu ziem-
nego do sieci PGNiG, 

• budowa lokalnej sieci dystrybucji 
i sprzedaŜ gazu miejscowym od-
biorcom. 

b. Analiza ekonomiczna wykonana wg 
standardów wymaganych przez insty-
tucje finansowe. 

c. Wnioski obejmujące wybór najkorzyst-
niejszego rozwiązania oraz określające 
warunki prawne, finansowe i organiza-
cyjne jego zastosowania. 

Termin wykonania: 2 miesiące po uzyska-
niu danych dotyczących ilości i składu 
chemicznego moŜliwego do pozyskania 
gazu. Koszt wykonania opracowania 20.000 
tys. zł. + 22% VAT.  

2. Analiza moŜliwości wykorzystania ciepła 
z kompleksu geotermalnego (woda geo-
termalna i źródło ciepła gazowego) do zasi-
lania odbiorców lokalnych. Zawartość 
opracowania: 

a. Bilans potrzeb cieplnych w rejonie Soli 
w oparciu o pełną ankietyzację obiektów. 

b. Bilans docelowych potrzeb ciepła uwzględ-
niający plany rozwoju oraz prognozę 
rozwoju po uruchomieniu ośrodka re-
kreacyjnego, bazy hotelowej, usług itp. 

c. Ocena moŜliwej do zaoferowania ceny 
ciepła opartej o analizę obecnego rynku 
ciepła i pełną ankietyzację potencjal-
nych odbiorców. 

d. Analiza techniczno - ekonomiczna za-
sięgu scentralizowanego systemu cie-
płowniczego zasilanego z kompleksu 
geotermalnego. 

e. Wnioski obejmujące propozycje zasięgu 
docelowego systemu ciepłowniczego, bi-
lans potrzeb cieplnych oraz cena ciepła 
gwarantująca opłacalność przedsięwzię-
cia i akceptowana przez odbiorców. 

Termin wykonania: trzy miesiące po uzy-
skaniu danych dotyczących ilości i parame-
trów wody geotermalnej (miesiąc po wy-
konaniu ad. 1). Koszt opracowania 25.000 
tys. zł. + 22% VAT. 

3. Analiza wielkości i wstępnego kształtu 
przyszłego ośrodka rekreacyjno – balneolo-
gicznego. Zawartość opracowania: 

a. Bilans ciepła moŜliwego do uzyskania 
ze źródła geotermalnego i gazowego. 

b. Analiza moŜliwości lokalizacji ośrodka. 

c. Określenie moŜliwych usług rekreacyj-
nych, rehabilitacyjnych, hotelowych ośrod-
ka w oparciu o: 

• właściwości fizyczne i chemiczne wody, 

• ilość dysponowanego ciepła, 

• własną produkcję energii elek-
trycznej w przypadku wyboru ga-
zowego źródła skojarzonego. 

d. Wstępny zarys moŜliwych do zreali-
zowania przedsięwzięć obejmujący: 

• charakterystykę i powierzchnie ba-
senów, 

• wielkość bazy hotelowej i gastro-
nomicznej, 

• zakres usług medycznych (bal-
neoterapia), 
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• usługi pomocnicze (parkingi, bo-
iska, sklepy itd.). 

e. Wstępny koszt przedsięwzięcia. 

f. Wstępny biznes plan. 

Termin wykonania opracowania: pięć mie-
sięcy po otrzymaniu wyników badań geo-
logicznych. Koszt wykonania opracowania: 
20.000 zł. + 22% VAT. 

Oferujemy równieŜ współpracę przy ostatecz-
nej redakcji oferty dla inwestorów strategicz-
nych. Oferta ta oprócz wyników wszystkich 
wcześniejszych wykonanych prac zawierać 
powinna: 

1. prognozy rozwoju Gminy Rajczy i Powiatu 
ze szczególnym uwzględnieniem infra-
struktury transportowej i łączności, 

2. uwarunkowania prawne realizacji inwestycji, 

3. wymagania finansowe, terminowe, organi-
zacyjne w stosunku do potencjalnych inwe-
storów, 

4. dowody kompatybilności planowanego 
ośrodka z planem rozwoju turystycznego 
Gminy Rajczy i Powiatu, 

5. dodatkowe uzupełniające oferty dla sektora 
usługowego, hotelarskiego, szklarni itp. 

Podsumowując stwierdzić moŜemy, Ŝe moŜli-
we jest przygotowanie oferty dla inwestorów 
strategicznych w ciągu 6 miesięcy od daty uzy-
skania danych geologicznych. 

Całkowity koszt wykonania analiz i prac zwią-
zanych z przygotowaniem oferty dla inwesto-
rów strategicznych jest szacowany na ok. 3.870 
mln + VAT (brutto 4.15 mln). W wymienionej 
sumie najwaŜniejszą i orientacyjną pozycją jest 
koszt rekonstrukcji i testowania otworów Sól – 
5 i Sól – 8. Pozostałe kwoty obejmują analizy 
dodatkowe i projekty, dokumentacje na kwotę 
(295.000 + VAT). Koszt wykonania analiz jak 
w cz. II wyniesie ogółem 75 tys. zł. (+ VAT). 

Informacja o bieŜących edycjach interne-
towych na temat strategii ekoenergetycz-
nej powiatów polskich 

• We wrześniu 2002 roku, na stronie internetowej 
Powiatu Tarnogórskiego (www.tarnogorskie.pl), 
ukazała się publikacja pn. „Strategia ekoenerge-
tyczna Powiatu Tarnogórskiego” – dokument 
oficjalny, przyjęty przez Radę Powiatu. 

Istotę „Strategii…” dobrze oddaje następu-
jący fragment opinii wyraŜonej Marszałka 
Województwa Śląskiego14: „…jest to pierw-
szy w Polsce tego rodzaju dokument a jego 
uniwersalność i szerokie ujęcie zagadnienia 
moŜe być dobrym wzorcem w kreowaniu 
polityki ekoenergetycznej dla następnych 
powiatów”. 

• Wcześniej, w pierwszej połowie 2001 roku, 
publikowane były i rozesłane drogą elek-
troniczną (na terenie Powiatu, właściwych 
terenowo gmin i Województwa Śląskiego) 
informacje i zeszyty upowszechniające pro-
cedurę i wyniki warsztatów, na których 
„Strategia…” została wypracowana. 

• W związku z precedensowym znaczeniem 
„Strategii…” dla powiatów polskich oraz jej 
ewidentną wykładnią ekologiczną, infor-
mację o tym dokumencie zamieszczone zo-
stały, w październiku 2002 roku., takŜe na 
stronach internetowych Związku Powiatów 
Polskich (www.zpp.pl) i Ministerstwa Śro-
dowiska (www.mos.gov.pl). 

• PrestiŜowy projekt pn. „Planowanie ener-
getyczne na szczeblu powiatu z wykorzy-
staniem OZE” na przykładzie Powiatu 
Lidzbarskiego jest udostępniony na stro-
nach internetowych Ministerstwa Środowi-
ska (www.mos.gov.pl) oraz Powiatu Lidz-
barskiego (www.powiatlidzbarski.heman.pl). 

• Niniejsza publikacja pn. „II Raport ze strate-
gii eoenergetycznej powiatów polskich” (re-
trospekcja: wrzesień 2001 – grudzień 2002), 
jest zamieszczona na stronach: ZPP 
(ww.zpp.pl) i Stowarzyszenia SWER 
(www.swer.org). 

• Przypomnijmy, Ŝe publicystyka dotycząca 
strategii ekoenergetycznej powiatów i jej 
upowszechnienie w formie rocznych rapor-
tów jest jedną z form działalności Rady Kon-
sultacyjnej ZPP. Poprzedni raport na ten te-
mat (retrospekcja: sierpień 2000 – sierpień 
2001), został opublikowany we wrześniu 
2001 roku na stronie internetowej ZPP. 

• Poza edycją elektroniczną, ww. publikacje 
rozpowszechnianie są takŜe w formie dru-
karskiej przez Biuro Rady Konsultacyjnej 
ZPP. 

                                                           
14 Opinia Zarządu Województwa Śląskiego BG-
6315/III/10/02 z dnia 30 września 2002 roku w związku z 
ustawowym obowiązkiem opiniowania przez ten Organ 
dokumentów strategicznych właściwych terenowo gmin i 
powiatów. 
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CZĘŚĆ CZWARTA RAPORTU – 
OGÓLNOPOLSKI PUNKT INFOR-
MACYJNO – KONSULTACYJNY 
(OPI-K) ds. EKOENERGETYKI 
KOMUNALNEJ 

Kalendarium tworzenia OPI-K 

20-21.10.2000 

Ogólnopolska konferencja w Korbielowie „Stra-
tegia ekoenergetyczna powiatów” – wniosek 
powołania OPI-K 

13.01.2001 

Stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie 
powołania OPI-K przy Stowarzyszeniu dla Współ-
pracy na rzecz Energetyki Regionalnej (SWER) 

24.01.2001 

Uchwała Zarządu SWER w sprawie nadania 
regulaminu i powołania OPI-K przy SWER 

03.2001 

Uchwała Walnego Zebrania Członków SWER 
zatwierdzająca Uchwałę Zarządu SWER 

09.07.2001 

Stanowisko Konwentu Powiatów Śląskich w spra-
wie powołania OPI-K przy SWER i poparcie 
wniosku o dofinansowanie organizacji OPI-K 
ze środków WFOŚiGW w Katowicach 

10.07.2001 

Skierowanie przez SWER wniosku o dofinan-
sowanie organizacji OPI-K ze środków 
WFOŚiGW w Katowicach 

07.2001 

Negocjacje z Fundacją „Energetyka na rzecz 
Polski Południowej” przy Południowym Kon-
cernie Energetycznym S.A. (PKE S.A.) w spra-
wia wsparcia organizacji OPI-K 

09.2001 

Rozmowy z WFOŚiGW w Katowicach w spra-
wie wniosku o dofinansowanie organizacji OPI-
K. Rezultat: brak uzasadnienia dofinansowania 
organizacji o zasięgu krajowym przez Fundusz 
Wojewódzki, ponowne skierowanie wniosku 
do WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie 
organizacji punktu o zasięgu wojewódzkim 

Podstawa powołania OPI-K 

Wykładnia merytoryczna i formalna powoła-
nia OPI-K 

Powołanie OPI-K jest uzasadnione rosnącym 
zapotrzebowaniem na profesjonalną i wiary-
godną obsługę informacyjno – konsultacyjną 
podmiotów terytorialnych w zakresie szeroko 
rozumianej ekoenergetyki komunalnej. 

Wbrew pozorom, istniejący rynek usług w tym 
zakresie reprezentowany przez stosunkowo 
znaczną liczbę firm, nie pokrywa tego zapotrze-
bowania i nie spełnia oczekiwań samorządów 
terytorialnych. Wynika to z labilności tego rynku, 
zwłaszcza w jego tworzonym dopiero segmencie 
energetyki odnawialnej (OZE), nieopłacalności 
świadczenia doraźnych i drobnych usług infor-
macyjno – konsultacyjnych po stronie ich podaŜy, 
braku gwarancji co do wiarygodności oferentów 
usług, ich komplementarności itp. 

Wymienione okoliczności wpłynęły na uzgod-
nienie stanowiska odnośnie utworzenia OPI-K 
przy Stowarzyszeniu dla Współpracy na rzecz 
Energetyki Regionalnej (SWER). 

Stanowisko w tej sprawie, wypracowane i przy-
jęte na ogólnopolskiej konferencji "Strategia 
ekoenergetyczna powiatu" (Korbielów, 20-
21.10.2000), zadekretowały następnie: Związek 
Powiatów Polskich i Konwent Powiatów Wo-
jewództwa Śląskiego. 

W rozwinięciu stanowiska, poza ww. okolicz-
nościami, uznano co następuje: 

• zasadność dysponowania przez podmioty 
terytorialne a zwłaszcza powiaty własnym 
centralnym punktem informacyjno – konsulta-
cyjnym w zakresie ekoenergetyki komunalnej, 

• celowość umocowania tego punktu w struk-
turze organizacyjnej Stowarzyszenia SWER 
dla wykorzystania juŜ posiadanych da-
nych, profesjonalnej obsługi i nie powoły-
wania nowych „bytów”. 

W trybie formalizowania ww. uzgodnionego 
stanowiska zostały podjęte następujące posta-
nowienia na gruncie Stowarzyszenia SWER: 

• uchwała własna Zarządu SWER nr 
53/SWER/Z/2001, 

• uchwała Członków Stowarzyszenia SWER 
nr 33/SWER/2001. 

W wyniku wymienionych postanowień OPI-K 
został umocowany w strukturze organizacyjnej 
Stowarzyszenia SWER i począwszy od 24 
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stycznia 2001 roku uzyskał formalny status 
upowaŜniający go do rozpoczęcia działalności. 

Wnioski z Ogólnopolskiej konferencji „Strate-
gia ekoenergetyczna powiatu” Korbielów 20-21 
październik 2000 

Komisja Wniosków w składzie wybranym przez 
uczestników konferencji proponuje przyjęcie 
następujących wniosków z Ogólnopolskiej Kon-
ferencji „Strategia ekoenergetyczna powiatu”: 

• utworzeniu ogólnopolskiego punktu in-
formacyjno – konsultacyjnego w zakresie 
inwestycji ekoenergetycznych (linie kredy-
towe, audyt, ekspertyzy, baza ofert wyko-
nawców…) w ramach Stowarzyszenia 
SWER w Katowicach, który będzie bezpo-
średnio współpracował ze Związkiem Po-
wiatów Polskich (z Zarządem, Komisjami 
ZPP i Biurem ZPP), 

• … 

Stanowisko Związku Powiatów Polskich 

STANOWISKO 
Związku Powiatów Polskich 
Kraków – 13 stycznia 2001 r. 

w sprawie Ogólnopolskiego Punktu Informa-
cyjno-Konsultacyjnego 

Po zapoznaniu się z wnioskami Ogólnopolskiej 
Konferencji pt. „Strategia ekoenergetyczna po-
wiatu ( Korbielów 20-21.10 br.), Zarząd Związ-
ku Powiatów Polskich akceptuje utworzenie 
w ramach Stowarzyszenia SWER Ogólnopol-
skiego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego 
zwanego dalej OPI-K działającego w zakresie 
konsultacji i doradztwa ekoenergetycznego na 
rzecz powiatów. Jednocześnie tworzy się Radę 
Konsultacyjną Związku ds. strategii ekoenerge-
tycznej powiatu w składzie wynikającym z listy 
Komisji Wniosków ww. Konferencji.  

Prezes Zarządu 
Związku Powiatów Polskich 
/-/ Antoni Jankowski 

Stanowisko Konwentu Powiatów Wojewódz-
twa Śląskiego 

STAROSTA MIKOŁOWSKI 
ul. K. Miarki 15 
43-190 Mikołów 

centrala tel.: 032/ 738 36 10; 
sekretariat tel.: 032/7383600; fax: 032/7383666 

Mikołów dn. 09.07.2001 r. 

Konwent Starostów Województwa Śląskiego 
w nawiązaniu do stanowiska Związku Powia-
tów Polskich w sprawie powołania Ogólnopol-

skiego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego 
(OPI-K), przy Stowarzyszeniu SWER stwierdza 
co następuje: 

• powołanie i podjęcie działalności OPI-K na 
terenie naszego województwa ma waŜne 
znaczenie dla tutejszych społeczności lo-
kalnych, 

• Konwent popiera starania Stowarzyszenia 
SWER o pozyskanie dotacji na zorganizowa-
nie, wyposaŜenie i rozruch działalności OPI-K. 

Przewodniczący Konwentu Powiatów 
Województwa Śląskiego 
mgr inŜ. Eugeniusz Wycisło 

Uchwały własne Stowarzyszenia SWER 

Uchwała nr 53/SWER/Z/2001 Zarządu Stowa-
rzyszenia z dnia 24 stycznia 2001 roku 

Na podstawie Statutu SWER oraz Regulaminu 
Zarządu Stowarzyszenia, na wniosek członków 
SWER w osobach: Tadeusz Golarz, Włodzimierz 
Rago i Adam Zdanowski, uchwala się co następuje: 

§1 

Tworzy się w strukturze organizacyjnej Stowa-
rzyszenia Ogólnopolski Punkt Informacyjno – 
Konsultacyjny, zwany dalej OPI-K, świadczący 
usługi w zakresie ekoenergetyki komunalnej 
dla samorządów terytorialnych. 

Działalność OPI-K nie moŜe naruszać ani ogra-
niczać praw i obowiązków członków oraz 
kompetencji władz Stowarzyszenia. 

§2 

Sporządza się regulamin wewnętrzny OPI-K, 
który stanowi integralną część niniejszej uchwały. 

§3 

Przedkłada się regulamin wymieniony w §2 do 
zatwierdzenia Członkom Stowarzyszenia w try-
bie korespondencyjnym. 

§4 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej 
zatwierdzenia przez Członków SWER w trybie 
wymienionym w §3. 

Katowice, dn. 24 stycznia 2001 roku 

Z upowaŜnienia Zarządu SWER: 
mgr inŜ. Włodzimierz Rago 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

Uchwała nr 33/SWER/2001 Członków Stowa-
rzyszenia podjęta w trybie korespondencyjnym 
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Na podstawie §16 ust. 4 oraz §12 ust. 2 Statutu 
Stowarzyszenia uchwala się co następuje: 

§1 

Zatwierdza się Uchwałę Zarządu nr 
53/SWER/Z/2001 z dnia 24 stycznia 2001 roku 
w sprawach: 

• powołania przy SWER Ogólnopolskiego 
Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego, 
zwanego dalej OPI-K, świadczącego usługi 
w zakresie ekoenergetyki komunalnej dla 
samorządów terytorialnych, 

• zatwierdzenia regulaminu wewnętrznego 
OPI-K. 

§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej pisemnej 
akceptacji przez zwykłą większość ogółu człon-
ków Stowarzyszenia stwierdzoną komisyjnie na 
podstawie ankiet do głosowania odesłanych 
przez członków na adres siedziby SWER. 

Ankieta do głosowania 

Głosowanie nad przyjęciem uchwały Imię i nazwi-
sko członka 
SWER 

Za Przeciw Wstrzymuję się od głosu 

Wszyscy 
członkowie 
SWER 

56 - 1 

Wybrane ustalenia regulaminu i organi-
zacji działalności OPI-K 

Regulamin OPI-K 

Przedmiot i zasady działalności, status i orga-
nizacja OPI-K 

1. Przedmiotem działalności OPI-K są usługi 
ekoenergetyczne na rzecz samorządów te-
rytorialnych, a zwłaszcza powiatów. 

2. OPI-K prowadzi działalność na następują-
cych zasadach: 

2.1. W zaleŜności od potrzeb zgłaszanych 
przez samorządy, OPI-K świadczy 
usługi i udziela im konsultacji bezpo-
średniej, bądź pośredniej przez nawią-
zanie kontaktu z odpowiednim kwali-
fikowanym podmiotem prawnym, 
bądź specjalistą, 

2.2. Kwalifikowane podmioty (osoby praw-
ne i fizyczne – krajowe i zagraniczne) 
będą, w zaleŜności od potrzeb, dobie-

rane z banku danych, którym dyspo-
nować będzie OPI-K, 

3. Status i organizacja OPI-K. 

3.1. OPI-K jest umocowany przy SWER. 
SWER uŜycza OPI-K swojej siedziby, sta-
tutowych uprawnień i doświadczeń, pro-
wadzi obsługę czynności techniczno – 
biurowych oraz czynności wymagających 
statusu osoby prawnej. Statutowe władze 
SWER: Zarząd i Komisja Rewizyjna, nad-
zorują prace OPI-K i reprezentują go wo-
bec partnerów zewnętrznych, 

3.2. W celu usprawnienia współpracy OPI-K 
z ZPP (Zarządem, Komisjami i Biurem 
Związku) oraz skoordynowania jego 
działalności z celami ekoenergetycz-
nymi Związku: 

• nadzór merytoryczny nad pracami 
OPI-K będzie sprawowała Rada 
Konsultacyjna ZPP ds. strategii 
ekoenergetycznej powiatu, 

• do władz SWER: Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej, zostaną dokooptowani 
pełnomocni przedstawiciele ZPP na 
prawach członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia. 

Zakres działalności OPI-K 

1. Wspieranie zadań samorządów terytorialnych 
w związku z Ustawą „Prawo Energetyczne”: 

1.1. Konsultacje i doradztwo w zakresie 
nowej regulacji w energetyce, interpre-
tacja dla potrzeb gmin i powiatów roz-
porządzeń wykonawczych do Ustawy 
„Prawo Energetyczne”, 

1.2. Konsultowanie i opiniowanie warun-
ków technicznych przetargów na opra-
cowanie załoŜeń do planów oraz pro-
jektów planów zaopatrzenia w energię 
gmin i powiatów, 

1.3. Pomoc przy opracowaniu wniosków 
taryfowych dla ciepła i wniosków li-
cencyjnych dla przedsiębiorstw komu-
nalnych (np. typu ZIM), bądź samo-
dzielne wykonawstwo tych wniosków, 

1.4. Weryfikacja instytucji oferujących usługi 
w zakresie projektowania i wykonaw-
stwa planów zaopatrzenia w energię 
gmin i powiatów. 

2. Tworzenie, aktualizacja, obsługa i udostęp-
nianie bazy informacji o usługach ekoener-
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getycznych dla potrzeb gmin i powiatów, 
o krajowych i zagranicznych oferentach 
tych usług oraz pośrednictwo w kontaktach 
z oferentami: 

2.1. W początkowym okresie działalności na-
stąpi katalogowanie zweryfikowanych 
oferentów usług w układzie przedmio-
towym i podmiotowym w formie oka-
zjonalnych wydawnictw, 

2.2. Wydawnictwa te, z czasem, powinny 
przekształcić się w periodyk informacyjno 
– reklamowy kolportowany wśród uczest-
ników działalności OPI-K oraz podmiotów 
zainteresowanych współpracą. 

3. Działalność edukacyjna i inicjowanie 
optymalnych rozwiązań w ekoenergetyce 
komunalnej: 

3.1. Organizowanie systematycznych szko-
leń dla kandydatów na doradców gmin 
i powiatów ds. komunalnej polityki 
ekoenergetycznej, 

3.2. Prowadzenie róŜnych form edukacji eko-
energetycznej na Ŝyczenie gmin 
i powiatów, zwłaszcza w zakresie wyko-
rzystania energii odnawialnych, energe-
tycznej utylizacji ścieków i odpadów, …, 

3.3. Prowadzenie intensywnej promocji 
w zakresie technologii i zastosowań 
energii odnawialnych, energetycznej 
utylizacji ścieków i odpadów, …, 

3.4. Organizowanie warsztatów i innych 
form osiągania konstruktywnych 
uzgodnień w przedmiocie optymal-
nych rozwiązań ekoenergetycznych dla 
konkretnych gmin i powiatów. 

4. Wspieranie samorządów terytorialnych w re-
alizacji przedsięwzięć ekoenergetycznych: 

4.1. Pomoc samorządom w zarządzaniu 
energią i organizowaniu działalności 
ekoenergetycznej – doradztwo, opinio-
wanie, ekspertyzy i projekty: techniczne, 
ekonomiczne i organizacyjno-prawne, 

4.2. Pomoc w negocjacjach z dostawcami 
energii (ciepła, gazu, energii elektrycz-
nej, …), pomoc w wyborze dostawców, 
konsultowanie i sporządzanie umów 
(wniosków) kupna – sprzedaŜy energii. 

5. Działalność pomocowa w zakresie finan-
sowania przedsięwzięć ekoenergetycznych: 

5.1. Doradztwo w zakresie finansowania 
przedsięwzięć ekoenergetycznych w gmi-
nach i powiatach, wybór źródła i procedu-
ry finansowania (kredytu, bądź innych 
form realizacji inwestycji), 

5.2. Sporządzanie, bądź pomoc w sporzą-
dzaniu wniosków o finansowanie ko-
munalnych przedsięwzięć ekoenerge-
tycznych ze źródeł krajowych (np. Na-
rodowy i Wojewódzkie Fundusze 
OŚiGW, banki – w tym Bank Ochrony 
Środowiska itp.) i ze źródeł zagranicz-
nych (w tym UE). 

6. Współpraca z partnerami zagranicznymi i UE: 

6.1. Organizowanie róŜnych form współ-
pracy gmin i powiatów z partnerami 
zagranicznymi, zwłaszcza z krajami 
członkowskimi UE, w zakresie eko-
energetyki komunalnej, 

6.2. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów i reali-
zacji wspólnych projektów z Domem 
Współpracy Polsko – Niemieckiej i Centrum 
Europejskim działającym przy DWP-N. 

7. Inne rodzaje usług uzgodnione dwustron-
nie z ZPP. 

Środki na finansowanie działalności OPI-K 

1. Zakłada się pozyskanie środków z następu-
jących źródeł: 

1.1. Stała prowizja za usługi świadczone 
samorządom terytorialnym (na warun-
kach preferencyjnych) i innym podmio-
tom niŜ samorządy (bez preferencji), 

1.2. Dofinansowanie usług o charakterze 
ekologicznym przez: Narodowy i Wo-
jewódzkie Fundusze Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, Bank 
Ochrony Środowiska itp., 

1.3. Przychody z działalności wydawniczej 
periodyku informacyjno – reklamowego. 

2. W okresie przejściowym, tzn. do czasu 
osiągnięcia pełnej zdolności usługowej (ok. 
3/4 roku) OPI-K będzie wymagał dopływu 
środków na wyposaŜenie techniczne, płace, 
promocję itp. Potrzebne w tym celu środki 
finansowe będą pozyskiwane z następują-
cych źródeł: 

2.1. Składki członków wspierających Stowa-
rzyszenie SWER, tzn. gmin i powiatów – 
potencjalnych adresatów usług OPI-K. 
Im więcej gmin i powiatów zadeklaruje 
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członkostwo w SWER, tym krótszy bę-
dzie okres osiągnięcia pełnej zdolności 
usługowej przez OPI-K, 

2.2. Prowizja od osób trzecich zaintereso-
wanych promocją ich działalności na 
ekoenergetycznym rynku potrzeb ko-
munalnych, 

2.3. Dofinansowanie usług o charakterze 
ekologicznym (jak w pkt. 1.2.), 

2.4. Inne niŜ ww. źródła finansowania nie-
sprzeczne ze Statutem SWER. 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin został uchwalony 
przez Członków SWER na mocy Uchwały 
nr 33/SWER/2001 podjętej w trybie obie-
gowym (§16, ust. 4 Statutu SWER). 

2. Wszystkie zmiany w regulaminie wprowa-
dzone w trybie punktu 1 oraz późniejsze 
zmiany i uzupełnienia będą redagowane 
w formie aneksów. 

3. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem jego 
uchwalenia. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 
regulaminem mają zastosowanie przepisy 
Statutu SWER. 

Organizacja pracy OPI-K 

1. Regulamin OPI-K ustala status, kompeten-
cje oraz ogólne zasady jego działalności. 
Stowarzyszenie SWER, przy którym OPI-K 
jest umocowany, uŜycza mu swojej siedzi-
by, prowadzi obsługę czynności admini-
stracyjno – biurowych oraz czynności wy-
magających statusu osoby prawnej, spra-
wuje nadzór nad jego działalnością, udo-
stępnia mu swoją dotychczas istniejącą ba-
zę danych i kontakty. 

2. Do obowiązków regulaminowych OPI-K 
naleŜą w szczególności: 

a. Obsługa i bieŜąca aktualizacja baz da-
nych oferentów i klientów. 

Obsługę i bieŜącą aktualizację baz da-
nych prowadzi pracownik – operator 
o kwalifikacjach informatyka zatrud-
niony w pełnym wymiarze czasu pra-
cy. Do obowiązków operatora bazy da-
nych naleŜy takŜe: 

• udzielanie informacji uŜytkowni-
kom bazy w sprawach dotyczących 

świadczenia usług, wzajemnych 
kontaktów, pomoc w ich nawiązy-
waniu, dopasowywanie oferentów 
i rozwiązań do konkretnych zapo-
trzebowań klientów, 

• opracowywanie merytoryczne i tech-
niczne biuletynu OPI-K, z wyjąt-
kiem wykonania jego nakładu dru-
karskiego, 

• stworzenie, obsługa i aktualizacja 
wirtualnej strony OPI-K w sieci in-
ternetowej, 

• zarządzanie powierzchniami rekla-
mowymi na wirtualnej stronie OPI-K, 

• praca terenowa w przypadku ko-
nieczności konsultacji u klienta. 

b. Świadczenie profesjonalnych usług in-
formacyjno – konsultingowych dla 
uŜytkowników bazy danych. 

Świadczenie profesjonalnych usług do-
radczych dla uŜytkowników bazy da-
nych powierza się specjalistom wła-
snym (członkowie zwyczajni Stowarzy-
szenia SWER), bądź specjalistom ze-
wnętrznym. Ze względu na profil dzia-
łalności i dotychczasową wieloletnią 
praktykę, Stowarzyszenie SWER posia-
da sprawdzoną bazę takich specjali-
stów. Jak wynika z doświadczenia, ist-
nieje zapotrzebowanie na dwa rodzaje 
takich usług konsultingowych: 

• konsultacje doraźne wymagające 
kompetentnej, krótkiej odpowiedzi, 

• konsultacje wymagające pisemnego 
opracowania stosownej ekspertyzy. 

Podobnie jak dotychczas, tryb realizacji 
takich usług będzie następujący: 

• konsultacje doraźne udzielane będą 
„od ręki” przez odpowiedniego 
specjalistę, a kontakt specjalisty 
z poszukującym konsultacji nawią-
zuje operator bazy danych, 

• konsultacje wymagające ekspertyzy 
uzgadniane będą dwustronnie po-
między poszukującym konsultacji 
i specjalistą w trybie jak w przypadku 
poprzednim, z wykorzystaniem po-
średnictwa operatora bazy danych. 

W miarę rozwoju tego serwisu usług, 
wprowadzone zostaną systematyczne 
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dyŜury określonych specjalistów w sie-
dzibie SWER. Plan dyŜurów ustalony 
będzie na podstawie analizy staty-
stycznej częstotliwości udzielanych 
konsultacji. 

c. Redakcja i kolportaŜ biuletynu OPI-K. 

Odpowiedzialność za redakcję i kolpor-
taŜ biuletynu OPI-K powierza się ope-
ratorowi bazy danych. Do obowiązku 
operatora naleŜą czynności wymienio-
ne poprzednio. 

d. Organizacja działalności edukacyjno – 
programowej w zakresie poszanowania 
środowiska w sferze wytwarzania, dys-
trybucji i wykorzystania energii, w tym 
gospodarka odnawialnymi zasobami 
energii. 

Działalność edukacyjno – wydawnicza (re-
dakcja i kolportaŜ biuletynu OPI-K) 

1. Postanowienie w sprawie działalności publi-
cystycznej OPI-K zakłada redagowanie biu-
letynu informacyjnego, początkowo okazjo-
nalnie – w zaleŜności od potrzeb, a następ-
nie w formie periodyku. 

2. KolportaŜ biuletynu będzie prowadzony 
w wersji elektronicznej i drukowanej. 

3. Do zakresu obowiązków OPI-K związa-
nych z edycją biuletynu naleŜą następujące 
czynności: 

• gromadzenie i weryfikacja materiałów, 

• opracowanie merytoryczne, redakcja 
techniczna i graficzna (adjustacja tek-
stu, przygotowywanie zdjęć, skład, ła-
manie itp.), 

• sprzedaŜ i zarządzanie powierzchni 
komercyjnych, 

• całkowite przygotowywanie wraz z kol-
portaŜem biuletynu w wersji elektronicz-
nej, 

• kolportaŜ biuletynu w wersji drukowanej. 

4. Wykonanie nakładu drukarskiego biulety-
nu będzie powierzane profesjonalnej firmie 
wydawniczej na zasadzie zlecenia. 

5. Nakład jednej edycji biuletynu w wersji dru-
karskiej szacuje się na ok. 500 egzemplarzy, 
liczba edycji w roku: początkowo 3 do 4 i do-
celowo 12, objętość biuletynu do 20 stron. 

6. Na treść biuletynu złoŜą się następujące 
pozycje tekstowe: 

• raport z bieŜącej działalności OPI-K, 

• artykuły teoretyczne przybliŜające pro-
blematykę (podstawowa funkcja edu-
kacyjna), 

• artykuły dotyczące konkretnych roz-
wiązań energetycznych przyjaznych 
środowisku, 

• nowości z rynku ekoenergetyki (tech-
niczne, wydawnicze), 

• płatne powierzchnie reklamowe dla 
firm oferentów związanych z branŜą, 

• ogłoszenia przetargowe jednostek sa-
morządowych dotyczące tematyki eko-
energetycznej. 

7. W układzie redakcyjnym biuletyn będzie 
zawierał następujące części wydawnicze: 

• część informacyjna (od Redakcji), w tym: 
raport z bieŜącej działalności OPI-K, 
ciekawe inicjatywy i dokonania na ko-
munalnym rynku ekoenergetycznym 
w kraju i za granicą, odnawialne źródła 
energii (OZE) – jako waŜny segment bi-
lansu paliwowo – energetycznego 
i antidotum dla zagroŜenia środowiska 
naturalnego, serwis informacyjny z za-
kresu nowości w regulacjach formalno 
– prawnych w ekoenergetyce, 

• część programowo – edukacyjna, w tym: 
prezentacje ciekawych stanowisk doty-
czących problemów ekoenergetyki ko-
munalnej (autoryzowane wystąpienie 
autorskie), otwarte dyskusje czytelnicze 
nt. tych wystąpień, prezentacja pro-
gramów edukacyjnych podejmowa-
nych w zakresie ekoenergetyki, 

• samorządy terytorialne same o sobie, 
w tym: istotne doświadczenia samo-
rządów terytorialnych, sukcesy i po-
raŜki, przemyślenia i wnioski, 

• serwis usług w zakresie ekoenergetyki ko-
munalnej, w tym: oferty firm serwujących 
usługi ekoenergetyczne, ze szczególnym 
uwzględnieniem usług w zakresie zago-
spodarowania OZE i proekologicznych 
sposobów wykorzystania paliw węglopo-
chodnych, 

• pytania czytelników i odpowiedzi Re-
dakcji oraz zapowiedzi nt. zawartości 
kolejnej edycji biuletynu. 
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CZĘŚĆ PIĄTA RAPORTU – ORGANI-
ZACJE PARTNERSKIE I WSPIERA-
JĄCE, OFERENCI USŁUG 

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA 
00-950 Warszawa 
Al. Jana Pawła II 12 
tel. (0-22) 850-87-35, 
fax (0-22) 850 88 91 

http://www.bosbank.pl 
bos@bosbank.pl  

więcej o firmie na stronie 56 
  
 

EC BREC 
Europejskie Centrum Energii Odnawialnej 

02-532 Warszawa 
ul. Rakowiecka 32 

więcej o firmie na stronie 58 
 
 

PEC „GEOTERMIA MAZOWIECKA” S.A. 
96-300 śyrardów 
ul. Okrzei 57 

tel./fax (0-46) 855 27 93 
więcej o firmie na stronie 63 

 
 

PEC „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” S.A. 
34-500 Zakopane 
ul. Szymony 17 

tel. (0-18) 204 10 41 
http://www.geotermia.pl 

 
 

ZESPÓŁ EKSPERTÓW 
MIĘDZYNARODOWYCH 

z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie 
i PEC „Geotermia Podhalańska S.A. 

więcej o Zespole na stronie 64 
 
 

ElŜbieta i Stanisław Cieleccy 
„SYNERGIA” s.c. 

Projektowanie i konsulting w zakresie energetyki 
komunalnej i przemysłowej. Ekspertyzy i doradz-

two. 
44-100 Gliwice 

ul. Chorzowska 44b 
tel. 032/238 86 73 

 
 

 

SKORUT IMPORT – EKSPORT 
Sp. z o.o. 

32-400 Myślenice 
ul. Wybickiego 71 

tel/fax (0-12) 272 20 25 
tel. (0-12) 272 31 24 

tel. kom. 0603 870 774 
http://www.skorut.com.pl 

 
 

PEC „LUBAŃ” Sp. z o.o. 
59-800 Lubań 
Pl. 3-go Maja 11 

tel./fax 075/722 22 39, 722 43 79 
pecluban@poczta.onet.pl 

 
 

MISTiA – Małopolski Instytut Samorządu Teryto-
rialnego i Administracji 

31-153 Kraków 
ul. Szlak 73a 

tel. (0-12) 633 82 85 
więcej o firmie na stronie 65 

 
 

STOWARZYSZENIE DLA WSPÓŁPRACY NA 
RZECZ ENERGETYKI REGIONALNEJ (SWER) 

40-301 Katowice 
ul. Siemianowicka 60 
tel. (0-32) 208 64 79 

tel./fax (0-32) 208 64 78 
http://www.swer.org 

st_swer@wp.pl 
 
 

Przedsiębiorstwo Projektowo-WdroŜeniowe 
„CZYSTE POWIETRZE” Sp. z o.o. 

53-111 Wrocław 
ul. ŚlęŜna 146-148 

tel. (0-71) 337-01-41, 337-01-54 
tel./fax (0-71) 337-20-75 

biuro@czystepowietrze.com.pl 
 
 

ENERGOMONTAś POŁUDNIE S.A. 
40-951 Katowice 
ul. Mickiewicza 15 
tel. (0-32) 58 70 41 
fax (0-32) 58 65 22 

info@energomontaz.pl 
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  Bank Ochrony Środowiska S.A. jest bankiem komercyjnym specjalizującym się w fi-

nansowej obsłudze przedsięwzięć proekologicznych. Strategicznymi klientami Banku są jednostki 

samorządu terytorialnego. Stanowią oni główną grupę klientów Banku w segmencie ekologii. Oferta 

kredytów proekologicznych,  obejmujących podmiotowo gminy, dotyczy szerokiego zakresu przed-

sięwzięć słuŜących ochronie środowiska w tym równieŜ związanych z poprawą efektywności energe-

tycznej. Działania te są szczególnie cenione przez gminy bowiem inwestycje w tym obszarze przyno-

szą w ogólnym rachunku ekonomicznym znaczne korzyści finansowe, a takŜe istotne efekty ekolo-

giczne.  

Oferta Banku Ochrony Środowiska S.A. dotycząca finansowania działań ekoenergetycznych obejmu-

je: 

1. Kredyty preferencyjne BOŚ S.A. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej na finansowanie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Ze środków 

kredytu mogą być finansowane: 

♦ przyłącza do sieci cieplnej wykorzystującej geotermalne źródła energii, 

♦ zakup i instalacja urządzeń małych elektrowni wodnych o mocy do 5 MW, 

♦ zakup i instalacja kotłów opalanych biomasą o mocy do 5 MW – jako źródeł ciepła wraz z pro-

dukcją biomasy, 

♦ lokalne instalacje produkcji biopaliw, 

♦ zakup i instalacja urządzeń systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła lub z wyko-

rzystaniem ciepła odpadowego, 

♦ zakup i instalacja baterii i kolektorów słonecznych. 

2. Kredyty udzielane we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na przedsięwzięcia z za-

kresu termomodernizacji, o których mowa w ustawie o wspieraniu przedsięwzięć termomoderniza-

cyjnych z dnia 18 grudnia 1998 r., tj.: 

♦ ulepszenia, w wyniku których następuje zmniejszenie: 

− rocznego zapotrzebowania na energię zuŜywaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania 

wody uŜytkowej, dostarczaną do budynków mieszkalnych i budynków słuŜących do wy-

konywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych  

− rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła tj. kotłowni lub węźle ciepl-

nym, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i cie-



STRATEGIA EKOENERGETYCZNA POWIATU 

 57 

płej wody w budynku, ciepłowni osiedlowej lub grupowym wymienniku ciepła wraz z 

siecią ciepłowniczą, dostarczającej ciepło do budynku lub lokalnej sieci ciepłowniczej 

♦ wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwida-

cją lokalnego źródła ciepła, prowadzące do zmniejszenia kosztów ciepła dostarczanego do bu-

dynków o co najmniej 20% w stosunku rocznym; 

♦ całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii z konwencjonalnych na niekonwencjonalne 

(w tym odnawialne) 

Po zrealizowaniu zadania kredytobiorca uzyskuje premię w wysokości 25% kwoty kredytu (premia 

wypłacana przez BGK). 

3. Kredyty na przedsięwzięcia z zakresu energooszczędnej modernizacji oświetlenia zewnętrznego 

(ulice, place, itp.), dające moŜliwość finansowania pełnego zakresu prac i zakupów związanych z 

tymi zadaniami. 

4. Kredyty dla firm realizujących przedsięwzięcia w formule “trzeciej strony” na zadania inwestycyj-

ne:  

♦ których celem jest uzyskanie oszczędności energii elektrycznej, energii cieplnej, zuŜycia wody 

lub z tytułu zmniejszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska  

♦ słuŜące składowaniu lub zagospodarowywaniu odpadów, oczyszczaniu ścieków lub uzdatnia-

niu wody  

i których efekty ekologiczne w wyrazie finansowym zapewniają spłatę kredytu.  

O kredyty mogą ubiegać się podmioty gospodarcze, które wprowadzają nową technologię w obiek-

tach Zamawiającego (często jednostki samorządu terytorialnego) w celu uzyskania zysków z 

oszczędności lub opłat, o których mowa wyŜej.  

5. Kredyty na instalacje gazowe w wiejskich obiektach uŜyteczności publicznej ze środków fundacji 

“Polska Wieś 2000”  im. Macieja Rataja.  

Przedmiotem kredytowania moŜe być budowa i modernizacja urządzeń grzewczych zasilanych 

gazem lub olejem w wiejskich obiektach uŜyteczności publicznej (szkoły, ośrodki zdrowia, remi-

zy, kluby rolnika itp.).  

Zapraszamy takŜe do korzystania z innych produktów bankowych oferowanych przez BOŚ S.A. w 

ramach kompleksowej obsługi jednostek samorządu terytorialnego. 
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EUROPEJSKIE CENTRUM ENER-
GII ODNAWIALNEJ  
http://www.ibmer.waw.pl/ecbrec 

 
 

Europejskie Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC) zostało załoŜone 
w grudniu 1994 r. przez Komisję Europejską. Od 1997 r. EC BREC działa w strukturze Instytutu Bu-
downictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER).  
 Misją Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej jest stymulowanie rozwoju wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce - poprzez prowadzenie badań naukowych i rozwój 
technologii, opracowywanie stosownych polityk, strategii i planów rozwoju energetyki odnawialnej 
dla sektora publicznego oraz wspomaganie procesu wdraŜania technologii OZE w efekcie współ-
pracy z samorządami lokalnymi, inwestorami i dostawcami urządzeń; jak równieŜ bieŜące wsparcie 
dla instytucji i osób zainteresowanych podjęciem działań w tym sektorze. 
 Decyzją Rady Ministrów RP z 5 września 2000 r. EC BREC/IBMER zostało wyznaczone jako 
instytucja odpowiedzialna za wdroŜenie polityki państwa w zakresie odnawialnych źródeł energii 
zgodnie z zapisami „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej”.  
 

„Strategia rozwoju energetyki odnawialnej”. 
Strategia została ostatecznie zaakceptowana uchwałą Sejmu RP 23 sierpnia 2001 r. Wyznacza ona 

cel osiągnięcia 7,5% udziału energii ze źródeł odnawialnych w krajowym bilansie zuŜycia energii 
pierwotnej do 2010 r. i 14% w 2020 r. W trakcie pierwszego okresu realizacji strategii (do roku 2010), 
w związku z duŜym opóźnieniem we wprowadzaniu w Polsce mechanizmów wspierających rozwój 
sektora energii odnawialnej w stosunku do Unii Europejskie, powinno nastąpić sprawdzenie zapropo-
nowanych w dokumencie rozwiązań, ich ocena i weryfikacja, a takŜe opracowanie konkretnych pro-
gramów rozwoju poszczególnych rodzajów energii odnawialnej. W dalszej perspektywie podjęte dzia-
łania powinny doprowadzić do 14% udziału energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym 
kraju w roku 2020. 
 WdroŜenie programów wykonawczych do Strategii, oprócz zmian legislacyjnych i politycznych, 
stanowić będzie równieŜ rękojmię do pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania projektów w 
energetyce odnawialnej. 
 
Zewnętrzne środki finansowe moŜliwe do pozyskania na rozwój wykorzystania OZE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Na podstawie szacunków Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej. 
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Fundusze bilateralne

Środki z ekokonwersji polskiego długu

Mechanizmy elastyczności Protokołu z
Kioto
Fundusz Globalnego Środowiska GEF

Fundusze strukturalne i spójności UE

6 Program Ramowy Badań i Rozwoju
UE
Program energetyczny UE „Inteligent
Energy for Europe”
Program przedakcesyjny SAPARD

Program pomocowy PHARE
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Głównie działania EC BREC/IBMER  
 
Główne pola aktywności EC BREC przedstawia diagram poniŜej:  
 
 

 
EC BREC/IBMER 

praca dla centralnych organów 
administracji rz ądowej w zakresie 

tworzenia projektów aktów prawnych, 
strategii, polityki i programów 

wykorzystania OZE 

wdraŜanie krajowych aktów 
politycznych, prawnych oraz 
dyrektyw Unii Europejskiej 

dotyczących wykorzystania OZE 

prowadzenie prac badawczo-
rozwojowych, projektów 

demonstracyjnych, pilotaŜowych i 
wdroŜeń technologii 

wykorzystujących OZE, 

świadczenie pomocy dla 
inwestorów oraz pomoc dla 

producentów urządzeń i 
dostawców technologii OZE 

gromadzenie i upowszechnianie informacji 
na temat technologii OZE, stanu ich 

wykorzystania oraz prowadzenie 
działalności promocyjnej i informacyjnej  

współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami 
finansującymi w zakresie pozyskiwania środków na systemowe 
wsparcie procesu wykorzystania odnawialnych źródeł energii i 

tworzenia rynku 

świadczenie pomocy dla samorządów w zakresie 
inwentaryzacji zasobów, formułowania strategii rozwoju 

wykorzystania OZE  oraz identyfikacji inwestycji 
 

Obecnie EC BREC/IBMER uczestniczy pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Energetyki Odna-
wialnej, który z ramienia Rządu RP analizuje stan wdroŜeń i problemy rozwoju energetyki odnawial-
nej w Polsce.  

W ostatnim czasie EC RBREC w ramach prac ww. Zespołu uczestniczyło w opiniowaniu i two-
rzeniu załoŜeń projektu Ustawy dot. wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. 
 

Dotychczasowa współpraca i oferta zespołów EC BREC dla sektora pu-
blicznego. 
ZESPÓŁ DS. STRATEGII I PROGNOZOWANIA ROZWOJU ENERGE TYKI ODNAWIAL-
NEJ. 
 

 Prognozy rozwoju sektora OZE w Polsce   

Zespół zajmuje się prognozowaniem rozwoju energetyki odnawialnej na poziomie krajowym i re-
gionalnym zgodnie z zapisami „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej”; uczestniczy równieŜ w 
opracowywaniu programów rozwoju poszczególnych technologii OZE.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na poziomie krajowym zespół odpowiadał za opracowanie scenariuszy rozwoju OZE w Polsce 
do roku 2020 przy pomocy programu komputerowego SAFIRE, narzędzia wykorzystywanego rów-
nieŜ w krajach Unii Europejskiej. Wyniki symulacji obejmowały prognozę wzrostu mocy zainstalo-
wanych poszczególnych technologii, wpływu budowy nowych instalacji na poprawę stanu środowiska 
oraz na tworzenie nowych miejsc pracy.  
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Na poziomie regionalnym we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Lidzbarku Warmiń-
skim realizowany jest projekt pilotaŜowy „ZrównowaŜone planowanie energetyczne na szczeblu 
lokalnym”, mający na celu efektywne  włączanie OZE w proces lokalnego planowania energetyczne-
go. Doświadczenia mają posłuŜyć prowadzeniu planowania lokalnego na terenie całego kraju.   

Zespół uczestniczy równieŜ w opracowywaniu programów sektorowych,, m.in. „Programu roz-
woju energetyki wiatrowej na lata 2001-2005” na zlecenie Ministra Środowiska.   
 
 

Analiza i opracowywanie mechanizmów wsparcia OZE 
Zespół ds. Strategii EC BREC analizuje mechanizmy wsparcia OZE dla poszczególnych techno-

logii OZE i optymalizuje ich zastosowanie w warunkach polskich.  

M E C H A N IZ M Y  W S P A R C IA  O Z E

M ECH AN IZM Y  F INA N SO W E
do fin an sow anie  d o  nak l ad ów
inw es ty cy jn y ch , k redy ty
p re fe ren cy jn e ,  zw o ln ien ia
pod a tkow e  i  o dp isy ,
zw ie k szen ie  c eny  sp rzed az y
„z ie lo ne j”  en erg ii , sp rzed az
z ie lon e j en erg ii  o d bior com
indyw idu a lnym  p o
zw ie k szon e j  c en ie

M ECH AN IZM Y  PRAW N E :
tw o rz en ie  p od staw  p raw nych
d la  rozw o ju  O Z E , p rocedu ry
pod l a czan ia  in s ta lac ji  do
s ie ci , tw orzen ie g ie l d y
z ie lony ch  ce r ty fik atów ,
obow ia zek  uw zgle dn ian ia
O Z E  w  lo ka ln y ch  p la na ch
en erg e ty cznych , o bow ia zek
in te rnal iza c ji  ko sz tów
zew ne trznych , w yzn ac zen ie
lim itów  em is ji  dw u tlen ku
w e g la  d o  a tm o s fery

M ECH AN IZM Y  O RGA N IZA CY JN E :
p rzy je cie  c elów  ilo s ciow ych  d la
p o sz czegó ln y ch  techno log ii,
o p racow anie  s tra teg ii ro zw o ju  ,
w sp ie ran ie  p ro je k tów  p ilo taz ow ych
i d em on stra cy jn y ch , w sp ieran ie
p rodu c en tów , ro zw ijan ie
m ech an izm ów  rynkow ych ,
u p ro sz czen ie  p ro cedur
inw esty cy jn ych , u ak tu aln ian ie  b azy
d any ch , d z ial an ia  edu kacy jn e ,
b ad an ia  i  rozw ó j.

 

 
Zespół koordynował projekty: 

• Uczestnictwo w międzynarodowym projekcie „Opracowanie linii bazowych dla projektów 
wspólnego wdroŜenia w Europie Środkowo-Wschodniej – BASE” realizowanego w ra-
mach V Programu Ramowego Unii Europejskiej we współpracy z  ESD (Wielka Brytania), 
Ecofys (Holandia), KWI (Austria) oraz partnerami z krajów przedakcesyjnych Europy Środ-
kowej (Estonia, Węgry, Słowenia, Czechy) 

 
Kontakt: Anna Oniszk-Popławska oniszk@ibmer.waw.pl tel.: 0-22 848 48 32 w. 124 
 
 
ZESPÓŁ DS. LOKALNEGO PLANOW ANIA ENERGETYCZNEGO 
 

Zespół ds. lokalnego planowania energetycznego zajmuje się opracowywaniem strategii, progra-
mów i planów wykorzystania odnawialnych źródeł energii na poziomie powiatowym oraz regional-
nym. Zespół prowadzi równieŜ prace nad inwentaryzacją oraz ocenę zasobności obszarów w odna-
wialne źródła energii, w ramach procesu planowania energetycznego.  

Przedmiotem prac zespołu są takŜe plany inwestycyjne oraz wdroŜenia projektów inwestycyjnych 
(pilotowych, demonstracyjnych) z zakresu energetyki odnawialnej  
 

Zespół koncentruje się na następujących działaniach: 

� Opracowywanie lokalnych i regionalnych strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
oraz planów energetycznych, 

� Analizowanie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną w regionach oraz propozycje dzia-
łań modernizacyjnych, 

� Bilansowanie lokalnych i regionalnych zasobów odnawialnych źródeł energii na danym terenie, 
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� Opracowywanie analiz stanu środowiska naturalnego związanego z obecnie funkcjonującym w 
gminie systemem energetycznym oraz prognoz stanu środowiska w przyjętej perspektywie czaso-
wej przy załoŜeniu wdraŜania technologii energetyki odnawialnej, 

� Identyfikacja i ocena ekonomiczna inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej 

� WdraŜanie nowych narzędzi finansowania inwestycji w energetyce odnawialnej, opartych na do-
świadczeniach krajów Unii Europejskiej 

� Wykorzystanie nowych, komputerowych narzędzi planistycznych (Systemy Informacji Geogra-
ficznej, Systemy Informacji o Terenie) w mapowaniu i ocenie zasobów OZE. 

Specjaliści tworzący zespół posiadają szeroką wiedzę na temat planowania strategicznego, polityki 
państwa dotyczącej energetyki i ochrony środowiska, procesów lokalnego planowania energetyczne-
go, a takŜe doświadczenie z zakresu realizacji lokalnych planów energetycznych oraz regionalnych 
prac studialnych.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatrudnieni w zespole specjaliści byli autorami oraz współuczestniczyli w realizacji innych projektów 
o charakterze planistycznym i studialnym. Projekty planistyczne obejmowały m.in. opracowanie: 

� Projektu ZałoŜeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektr. i paliwa gazowe gminy Kisielice, 

� Modelowej Strategii planowania energetycznego uwzględniającego odnawialne źródła energii 
realizowanego w powiecie Lidzbark Warmiński, we współpracy z brytyjską firmą ESD, 

� Udział w opracowaniu lokalnej strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie 
powiatu suwalskiego, we współpracy z Polsko-Litewską Izbą Gospodarczą, brytyjską organizacją 
Sustainable Alliance 

� Udział w projekcie RERUM – Renewable Energy and Rational Use for Municipalties, realizowa-
nego w ramach programu Altener, we współpracy z holenderską firma CEA, którego celem jest 
oszacowanie potencjału OZE oraz poszanowania energii dla powiatu działdowskiego. 

 
Inne opracowania studialne obejmowały: 
� Studium rynkowe dla biopaliw stałych, określające uwarunkowania prawne, polityczne, finansowe 

oraz techniczne dla rozwoju technologii energetycznego wykorzystania biopaliw stałych w regio-
nie Dolnego Śląska, które obejmowało równieŜ identyfikację projektów inwestycyjnych. Studium 
zostało opracowane we współpracy z austriacką firmą KWI. 

� Studium uwarunkowań finansowych dla inwestycji energetycznego wykorzystania biopaliw sta-
łych w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim i pomorskim, realizowane wspólnie z 
holenderską firmą BTG. Efektem projektu jest identyfikacja projektów inwestycyjnych i zgłosze-
nie ich do dofinansowania przez program Rządu Królestwa Holandii – ERU-PT.  

Kontakt: Marcin Włodarski  marcinw@ibmer.waw.pl tel.: 0-58 301 57 88 
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POZOSTAŁE ZESPOŁY EC BREC/IBMER  
 
EC BREC ma równieŜ szerokie doświadczenia w prowadzeniu badań, przygotowywaniu projektów 
demonstracyjnych i wdroŜeń nowych technologii OZE we współpracy z jednostkami z sektora pu-
blicznego.  
 
Zespół ds. energetycznego wyk. biomasy: (Kontakt: Marcin Pisarek pisarek@ibmer.waw.pl) 

• "Wykorzystanie zr ębków drzewnych do ogrzewania na terenach miejskich" - projekt 
demonstracyjno-szkoleniowy finansowany przez holenderską agencję rządową SENTER w 
ramach mechanizmu Joint Implementation na redukcję emisji gazów szklarniowych w Polsce, 
we współpracy z University of Twente – BTG, 1998-2000 r.  

• "Analiza moŜliwości wykorzystania energetycznego zasobów biomasy w województwie 
pomorskim”- (moduł w projekcie: Rola energetyki odnawialnej w Polsce) - projekt finanso-
wany przez Szwedzką Agencję Energetyczną i firmę Vattenfall, we współpracy z Politechniką 
Gdańską, 2002 – 2005 r. 

 
Zespół ds. energetyki słonecznej: (Kontakt: Stanisław Gołębiowski golab@ibmer.waw.pl) 

• "Budowa i wdro Ŝenia kolektorów słonecznych sposobem gospodrczym". Projekt finanso-
wany przez Komitet Badań Naukowych, 2002-2003 r. 

• „Budowa instalacji solarnej do podgrzewania c.w.u. dla WyŜszego Seminarium Duchow-
nego i klasztoru Redemptorystów w Tuchowie” Inwestorem projektu jest WyŜsze Semina-
rium Duchowne i Klasztor Redemptorystów w Tuchowie, realizacja przy współpracy firmy 
Unipromag oraz Zakładu Usług Inwestycyjnych „Ekoplan”, 2000 r. 

 
Zespół ds. energetyki wiatrowej: (Kontakt: Katarzyna Michałowka-Knap kamich@ibmer.waw.pl) 

• Uczestnictwo w projekcie „Przygotowanie inwestycji budowy elektrowni wiatrowych na 
terenie powiatu suwalskiego”, finansowanym przez amerykańską agencją rządową  TDA 
(US Trade and Development Agency) we współpracy ze Starostwem Suwalskim oraz amery-
kańską firmą konsultingową AWS Scientific, 2001-2002 r. 

 
Zespół ds. promocji edukacji i informacji. 

• Identyfikacja partnerów i projektów inwestycyjnych, organizacja warsztatów i szkoleń oraz 
przygotowanie podręcznika dla inwestorów w ramach projektu "Mi ędzynarodowa współ-
praca w dziedzinie promocji wykorzystania gazu wysypiskowego w Polsce" wspieranego 
przez Program Unii Europejskiej - THERMIE, we współpracy z Energy Technology Promo-
tion i ETSU - Wielka Brytania oraz LFG Consult i Hedeselskabet –Dania, 1998 r. 

 

Energia Biogazu Krzysztof Gierulski 
krzyg@ibmer.waw.pl 

ul. Reduta śbik 5 80-761 Gdańsk 

tel./fax: 0-58 301 57 88,301 66 36,301 21 46 
e-mail: ecbrec1@ibmer.waw.pl 

 

W zakresie technologii wykorzystania energii 
OZE współpracę oferują: 

EUROPEJSKIE CENTRUM ENERGII ODNA-

WIALNEJ  (EC BREC/IBMER)  

Energia Bopaliw Cie-
kłych 

Magdalena Rogulska 
Mrogul@ibmer.waw.pl 

Energia Geotermalna Anna Oniszk-Popławska 
oniszk@ibmer.waw.pl 

Energia Wody Stanisław Gołębiowski 
golab@ibmer.waw.pl 

 

ul. Rakowiecka 32 02-532 Warszawa 

tel./fax: 0-22 848 48 32, 646 68 50, 646 68 54 
e-mail:ecbrec@ibmer.waw.pl 
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Geotermia Mazowiecka S.A. na stałe współpracuje z Instytutem Gospodarki Su-

rowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 
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ZESPÓŁ EKSPERTÓW MIĘDZYNARODOWYCH Z ZAKRESU GEOTER-
MII NISKIEJ ENTALPII, OCHRONY ŚRODOWISKA, HYDROGEOLOGII, 

WIERTNICTWA, INśYNIERII ZŁOśOWEJ, GAZOWNICTWA 
1. Dr inŜ. Piotr Długosz, PEC Geotermia Podhalańska S.A., Prezes Zarządu, 34-500 Zakopane, ul. Szymony 17, 
Tel. (18) 2041041 maił: pdlugosz@geotermia.pl 

2. Dr inŜ. Jan Macuda, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Wiertnictwa. Nafty i Gazu, Zakła-
du Ochrony Środowiska w Gospodarce, Kierownik Pracowni Ochrony i Kształtowania Środowiska. 30-059 
Kraków. Al. Mickiewicza 30, Tel. (12) 6172226, maił: macuda@uci.agh.edu.pl 

3. Dr inŜ. Stanisław Nagy, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, 
Zakład Gazownictwa Ziemnego, 30-059 Kraków. Al. Mickiewicza 30. Tel. (12) 6172209, maił: macu-
da@uci.agh.edu.pl 

4. Prof. AGH dr hab. inŜ. Ludwik Zawisza. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu, Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska w Gospodarce. 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30, 
Tel. (12) 6172203, maił: zawisza@uci.agh.edu.pl 

Lista zagadnień problemowych z zakresu wykorzystania energii odnawialnych i ochrony środowiska 

l. Wykorzystanie odnawialnej energii wód termalnych 
1. Ocena moŜliwości wykorzystania wód termalnych i gazu ziemnego w lokalnych zagadnieniach ener-

getycznych (ciepłownictwie) 
2. Projektowanie ujęć i instalacji geotermalnych do celów grzewczych, balneologicznych i rekreacyjnych 
3. Wykonywanie projektów badań geologicznych i hydrogeologicznych wraz z dokumentacją ujęć wód 

termalnych 
4. Modelowanie przepływów wód termalnych i przygotowywanie programu eksploatacji dubletów geo-

termalnych 
5. Projektowanie ochrony antykorozyjnej instalacji geotermalnej, ocena zdolności komlatacyjnych wód w 

otworach chłonnych, ocena potencjału deponowania w instalacjach 
6. Projektowanie układów geotermalnych z wykorzystaniem absorpcyjnej pompy ciepła lub wykorzysta-

niem kogeneracji silników i mikroturbin gazowych 

II. Monitoring wód podziemnych i środowiska gruntowo-wodnego 
1. Monitoring gleb i środowiska gruntowo-wodnego 
2. Monitoring wód podziemnych 

a. zmian wybranych wskaźników hydrochemicznych 
b. zmian zawartości składników ropopochodnych w fazie ciekłej i gazowej 
c. rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w wodach podziemnych substancji rozpuszczalnych i czę-

ściowo rozpuszczonych iv. określanie łączności hydrodynamicznej pomiędzy poziomami wodono-
śnymi 

d. określanie strefy skaŜeń substancjami ropopochodnymi 
3. Modelowanie rozkładu zanieczyszczeń w układzie jednofazowym (ciecz) i wielofazowym (ciecz, ciecz, 

gaz) 

III. Wykonywanie projektów badań geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inŜynierskich wraz z 
dokumentacją 

IV. Zagadnienia ściśle związane z ochroną środowiska 
1. Wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko obiektów istniejących i projektowanych 
2. Projektowanie i wykonywanie zabiegów remediacji środowiska gruntowego i wodnego 
3. Projektowanie ekranów przeciwfiltracyjnych i barier hydrodynamicznych 
4. Wykonywanie projektów oddziaływania składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych 
5. Wykonywanie projektów rekultywacji składowisk i terenów zdegenerowanych działalnością przemy-

słową 
6. Projektowanie odgazowania składowisk komunalnych i przemysłowych 
7. Projektowanie zatłaczania ścieków i odpadów ciekłych do górotworu 
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ałopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji  
w Krakowie jest ośrodkiem regionalnym Fundacji Rozwoju De-

mokracji Lokalnej działającym od 1991 r. Instytut prowadzi szeroką 
działalność doradczą i edukacyjną adresowaną przede wszystkim do 
administracji samorządowej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz or-
ganizacji społecznych. 
 

Nasza oferta konsultingowa obejmuje m.in. 

• Przeprowadzenie procesu planowania i zarządzania strategicznego  
w gminie i powiecie 

• Opracowanie profilu społeczno-gospodarczego gminy lub powiatu 

• Badanie klimatu dla przedsiębiorczości na terenie gminy lub powiatu 

• Opracowanie lokalnego programu przedsiębiorczości w gminie 

• Przygotowanie strategii mieszkaniowej oraz programu gospodarowania zaso-
bem mieszkaniowym gminy 

• Opracowanie średniookresowego programu zarządzania miastem 

• Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do pozyskiwania fundu-
szy zewnętrznych 

• Opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego i budŜetu zadaniowego dla 
gminy 

• Przeprowadzenie auditu zerowego zgodnego z normą ISO 9001:2000  
w jednostkach samorządu lokalnego 

• Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do wdroŜenia systemu 
zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000 

• Opracowanie programu współpracy władz gminy z inicjatywami obywatel-
skimi i organizacjami społecznymi 

 

Szczegółowe informacje dotyczące proponowanych przez MISTiA pro-
duktów moŜna znaleźć na stronie internetowej www.mistia.org.pl lub 
pod numerem telefonu (012) 633 82 85. 
 

 
Laureat Nagrody Głównej Prezesa Rady Ministrów 
w konkursie „Pro Publico Bono 2000” 

 

M 


