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1.1. Zakres opracowania  
 
 

Zakres „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe dla Gminy Bieruń’’ opracowany w perspektywie na lata 2014 – 2029 jest 

zgodny z ustawą „Prawo energetyczne’’ (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).  

Zakres opracowania obejmuje m.in: 

– ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe, 

– przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, 

– możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej, 

– możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,  

energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii 

elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła 

odpadowego z instalacji przemysłowych, 

– zakres współpracy z innymi gminami. 

 

Tematyka ta została ujęta w rozdziałach niniejszego opracowania. 
 

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

• Umożliwienie podejmowania decyzji w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego gminy Bieruń 

 

Termin bezpieczeństwo energetyczne powinien ujmować z jednej strony analizę stanu 

technicznego systemów energetycznych wraz z istniejącymi potrzebami, a z drugiej strony 

analizę możliwości pokrycia przyszłych potrzeb energetycznych. 

W niniejszym opracowaniu zawarto ocenę stanu technicznego poszczególnych systemów 

energetycznych (system ciepłowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy), który określa 

poziom bezpieczeństwa energetycznego gminy Bieruń. 

Sporządzony bilans potrzeb energetycznych oraz prognoza zapotrzebowania na nośniki 

energii dają obraz sytuacji w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło, 

energię elektryczną oraz paliwa gazowe.  
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• Obniżenie kosztów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy poprzez wskazanie 
optymalnych sposobów realizacji potrzeb energetycznych 

 

Dla obniżenia kosztów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy konieczne jest lokowanie 

nowych inwestycji tam, gdzie występują rezerwy zasilania energetycznego. 

Wykorzystanie rezerw zasilania do zaopatrzenia w nośniki energii nowych odbiorców 

pozwoli na zminimalizowanie nakładów inwestycyjnych związanych z modernizacją lub 

rozbudową poszczególnych systemów (ciepłowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy), 

co pozwoli na ograniczenie ryzyka ponoszonego przez podmioty energetyczne. 

Inwentaryzacja stanu istniejącego systemu energetycznego gminy Bieruń pozwala na 

określenie rezerw zasilania oraz wskazanie w których obszarach te rezerwy są największe   

i powinny zostać wykorzystane w sposób maksymalny. 
 

• Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, 
usługowych i mieszkaniowych 
 

Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych  

i mieszkaniowych rozumie się z jednej strony jako określenie obszarów w których istnieją 

nadwyżki w zakresie poszczególnych systemów przesyłowych na poziomie adekwatnym 

do potrzeb, a z drugiej jako analiza możliwości rozumianych na poziomie rezerw 

terenowych wynikających z kierunków rozwoju gminy Bieruń. 
 

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

 

Przedstawiona analiza systemów energetycznych oraz prognozy zapotrzebowania na  

ciepło i  energię elektryczną będą pomocne przy podejmowaniu decyzji w zakresie 

wspierania inwestycji zapotrzebowania energetycznego, tym samym ułatwiając proces 

wyboru zgłaszanych wniosków o wsparcie. 
 

 

• Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej  

Istotą maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej jest określenie stanu aktualnego,  

a następnie ocena możliwości rozwojowych. Ważne jest więc podanie elementów 

charakterystycznych poszczególnych gałęzi energetyki odnawialnej, w tym m.in.: 

potencjału energetycznego, lokalizacji, możliwości rozwojowych oraz aspektów 

prawnych. 
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• Zwiększenie efektywności energetycznej  

Założona racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,  

a także podjęte działania termomodernizacyjne  sprowadzają się do poprawy efektywności 

energetycznej wykorzystania nośników energii przy jednoczesnej minimalizacji 

szkodliwego oddziaływania na środowisko.  

 
 

 

1.3. Podstawy prawne 
 

Niniejszy „Projekt założeń..." opracowany jest w oparciu o art.7, ust. 1 pkt. 3 ustawy  

o samorządzie gminnym oraz art. 18 i 19 ustawy „Prawo energetyczne".  
 

 

 
 
 
 
 
 

Art.7  
1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.  

W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska 

i przyrody oraz gospodarki wodnej, 

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

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania 

ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 

sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia  

w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 

4) lokalnego transportu zbiorowego, 

5) ochrony zdrowia, 

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 

8) edukacji publicznej, 

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

kultury, 

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń 

sportowych, 

11) targowisk i hal targowych, 

12) zieleni gminnej i zadrzewień, 

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 „Ustawa o Samorządzie Gminnym"  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594,1318, z 2014 r. poz.379 z póżn. zm. )   
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13) cmentarzy gminnych, 

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 

i przeciwpowodziowej, 

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych, 

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, 

medycznej i prawnej, 

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 

18) promocji gminy, 

19) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Gmina Bieruń jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych dla jednostek 

budżetowych w zakresie wyznaczonym przez statut jednostki.  

Działania wskazane w statucie w zakresie zaopatrzenia w energię, paliwa gazowe i ciepło są 

wypełnieniem ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz.1059 

z późn. zm.) 
 

 

 

Odniesienia szczegółowe ustawy Prawo Energetyczne dla opracowania założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przedstawiają artykuły jak poniżej. 
 

 

Art. 18. 1.  

Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe 

należy: 

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na    

obszarze gminy, 

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

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

4) planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję 

   rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy. 
 

 

 

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 „Prawo energetyczne"  
 (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z póżn. zm.)  
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Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z: 

1) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu      

    z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, 

2) odpowiednim programem ochrony powietrza przyjętym na podstawie art. 91 ustawy z dnia  

7 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 

 

Art. 19. 1.  

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia  w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej „projektem założeń”. 

Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje               

co najmniej raz na 3 lata. 

Projekt założeń powinien określać: 

1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe, 

2)  przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, 

3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,  

z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach 

energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz 

zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, 

3a) możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy 

      z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, 

4)  zakres współpracy z innymi gminami. 

 

Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają nieodpłatnie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi 

miasta) plany, o których mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczącym terenu tej gminy oraz 

propozycje niezbędne do opracowania projektu założeń. 

Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji 

współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa. 

Projekt założeń wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym  

w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości. 

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu 
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założeń. Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie 

wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu. 

 

 

Art. 20. 1.  

W przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń,  

o których mowa w art. 19 ust. 8, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części. 

Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy założeń              

i winien być z nim zgodny. 

Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 

1)  propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia                

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym, 

1a) propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej 

kogeneracji, 

1b) propozycje stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy          

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, 

2)     harmonogram realizacji zadań, 
 

W celu realizacji planu, o którym mowa w ust. 1, gmina może zawierać umowy  

z przedsiębiorstwami energetycznymi. 

W przypadku gdy nie jest możliwa realizacja planu na podstawie umów, rada gminy -  

dla zapewnienia zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - może wskazać  

w drodze uchwały tę część planu, z którą prowadzone na obszarze gminy działania muszą być 

zgodne. 

 
 

 

1.4. Polityka energetyczna  
 
 
1.4.1.Polityka energetyczna Unii Europejskiej 
 
Europejska Polityka Energetyczna, Strategia Energia 2020,  Mapa Drogowa Europy 2050 oraz 

Energetyczna Mapa Drogowa Europy 2050, to najważniejsze dokumenty definiujące kierunki 

rozwoju gospodarki energetycznej Unii Europejskiej (UE). 
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Polityka energetyczna Unii Europejskiej to przede wszystkim realizacja przyjętego przez Komisję 

Europejską Pakietu  energetyczno – klimatycznego opierającego się na zasadzie „3 razy 20 %”. 

Zgodnie z celami Pakietu przyjętego podczas spotkania Rady Europy w marcu 2007 roku, zakłada 

się zwiększenie o 20 % efektywności energetycznej, zwiększenie o 20 % stopnia wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie co najmniej o 20 % emisji gazów cieplarnianych do 

2020 r. (w stosunku do 1990 r. przez każdy kraj członkowski).  
 

Cele te Unia Europejska zamierza osiągnąć poprzez: pogłębienie i urzeczywistnienie unijnego 

wewnętrznego rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej; pełne wykorzystanie dostępnych 

instrumentów w celu poprawy dwustronnej współpracy UE ze wszystkimi dostawcami energii 

oraz zapewnienia jej stabilnych przepływów; ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 

racjonalne wykorzystanie energii źródeł odnawialnych i stosowania biopaliw.  
 
 

Poniżej przedstawiono dokumenty strategiczne będące podstawowymi aktami prawnymi Unii 

Europejskiej. 

 
 

Karta Energetyczna 
 

Karta jest podstawowym aktem Unii Europejskiej dotyczącym rynku energetycznego. Została 

podpisana w grudniu 1991 r. w Hadze przez 46 sygnatariuszy – w tym władze Wspólnoty               

i Polskę. Karta ma charakter deklaracji gospodarczo-politycznej. W Karcie przewidziano: 

powstanie konkurencyjnego rynku paliw, energii i usług energetycznych; swobodny wzajemny 

dostęp do rynków energii państw sygnatariuszy; dostęp do zasobów energetycznych i ich 

eksploatacji na zasadach handlowych, bez jakiejkolwiek dyskryminacji; ułatwienie dostępu do 

infrastruktury transportowej energii, co wiąże się z międzynarodowym tranzytem; popieranie 

dostępu do kapitału, gwarancje prawne dla transferu zysków z prowadzonej działalności, 

koordynację polityki energetycznej poszczególnych krajów, wzajemny dostęp do danych 

technicznych i ekonomicznych. 

 

Plan działania w celu poprawy efektywności energetycznej we Wspólnocie Europejskiej  
 

Dokument ten wzywa do bardziej aktywnego i skutecznego niż dotychczas promowania 

efektywności energetycznej, jako podstawowej możliwości realizacji zobowiązań UE do redukcji 

emisji gazów cieplarnianych, przyjętych podczas konferencji w Kioto. 

Dokument ten zawiera oszacowania potencjału ekonomicznego efektywności energetycznej  

w krajach UE poprzez eliminację istniejących barier rynkowych hamujących upowszechnianie 

technologii efektywnych energetycznie. 
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W dokumencie zaprezentowano zasady i środki, które pomogą usunąć istniejące bariery wzrostu 

efektywności energetycznej podzielone na 3 grupy: 

– wspomagające zwiększenie roli zagadnień efektywności energetycznej w politykach  

i programach nie energetycznych, np. polityka rozwoju obszarów miejskich, polityka 

podatkowa, polityka transportowa, 

– środki dla sprawniejszego wdrożenia istniejących mechanizmów efektywności energetycznej, 

– nowe wspólne mechanizmy skoordynowane na poziomie europejskim. 
 

 
 

Europejski Program Zapobiegający Zmianie Klimatu  

Program został zainicjowany w czerwcu 2000 r., a jego celem jest określenie najbardziej 

ekonomicznych i środowiskowo efektywnych środków, które pozwolą zrealizować cele zawarte  

w Protokole z Kioto. W ramach Programu wdrażane są następujące grupy przedsięwzięć: redukcja 

emisji CO2 poprzez realizację nowych uregulowań prawnych UE; promocja ciepła wytwarzanego 

z odnawialnych źródeł energii; dobrowolne umowy w przemyśle; zachęty podatkowe dla 

użytkowników samochodów oraz doskonalenie technologii paliw i pojazdów. 

 

 
Zielona księga europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego Green Paper Towards 
 a European Strategy for Energy Supply Security 
 

Dokument przyjęty w 2001 r. jest przedstawieniem złożonej problematyki sektora energetycznego 

w Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim bezpieczeństwa energetycznego w krajach 

członkowskich.  

Przedstawione w Zielonej Księdze zagadnienia koncentrują się na trzech głównych obszarach: 

– bezpieczeństwie energetycznym, rozumianym jako obniżenie ryzyka związanego                       

z zależnością od zewnętrznych źródeł zasilania w paliwa i energię (stopień 

samowystarczalności, dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia), 

– polityce kontroli wielkości zapotrzebowania na paliwa i energię, 

– ochronie środowiska, w szczególności na walce z globalnym ociepleniem - obniżeniem emisji 

gazów cieplarnianych. 
 

– z odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym krajów unijnych. 
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1.4.2. Polityka energetyczna Polski 
 
 

U podłoża uwarunkowań prawnych prawodawstwa polskiego leżą umowy międzynarodowe 

wynikające z udziału Polski w międzynarodowych organizacjach o charakterze energetycznym. 

Kluczowe znaczenie dla polityki energetycznej Polski, a przez to realizowanie wyznaczonych 

celów przez jednostki publiczne mają akty normatywne, jak poniżej. 
 

 

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku 

Obowiązujący dokument Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku przyjęty został przez Radę 

Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. 

Polityka energetyczna Polski przedstawia strategię państwa, mającą na celu odpowiedzenie na 

najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką, zarówno w perspektywie 

krótkoterminowej, jak i w perspektywie do 2030 roku. 

Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, czynnie uczestniczy w tworzeniu wspólnotowej 

polityki energetycznej, a także dokonuje implementacji jej głównych celów w specyficznych 

warunkach krajowych, biorąc pod uwagę ochronę interesów odbiorców, posiadane zasoby 

energetyczne oraz uwarunkowania technologiczne wytwarzania i przesyłu energii. 
 

 

 

Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są: 

− Poprawa efektywności energetycznej, 

− Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, 

− Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki 

jądrowej, 

− Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, 

− Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 

− Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 

 

Przyjęte kierunki polityki energetycznej są w znacznym stopniu współzależne. Poprawa 

efektywności energetycznej ogranicza wzrost zapotrzebowania na paliwa i energię, przyczyniając 

się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, na skutek zmniejszenia uzależnienia od 

importu, a także działa na rzecz ograniczenia wpływu energetyki na środowisko poprzez redukcję 

emisji. Podobne efekty przynosi rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym 

zastosowanie biopaliw, wykorzystanie czystych technologii węglowych oraz wprowadzenie 

energetyki jądrowej. 
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W horyzoncie najbliższych lat, za najważniejsze priorytety i kierunki działań rządu przyjmuje się: 

– kształtowanie zrównoważonej struktury paliw pierwotnych, z uwzględnieniem wykorzystania 

naturalnej przewagi w zakresie zasobów węgla, a także jej zharmonizowanie  

z koniecznością zmniejszenia obciążenia środowiska przyrodniczego, 

– monitorowanie poziomu bezpieczeństwa energetycznego przez wyspecjalizowane organy państwa, 

wraz z inicjowaniem poprawy stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw energii i paliw, zwłaszcza gazu 

ziemnego i ropy naftowej, 

– konsekwentną budowę konkurencyjnych rynków energii elektrycznej i gazu, zgodnie  

z polityką energetyczną Unii Europejskiej, poprzez pobudzanie konkurencji i skuteczne 

eliminowanie jej barier (np. kontrakty długoterminowe w elektroenergetyce i gazownictwie), 

– działania nakierowane na redukcję kosztów funkcjonowania energetyki, zapewnienie 

odbiorcom racjonalnych cen energii i paliw oraz zwiększenie (poprawa efektywności 

energetycznej  we wszystkich dziedzinach) wytwarzania i przesyłu oraz wykorzystania 

energii, 

– ustawowe wzmocnienie pozycji administracji samorządowej wobec przedsiębiorstw 

energetycznych dla skutecznej realizacji gminnych planów zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe, 

– propodażowe modyfikacje dotychczasowych sposobów promowania energii z OZE  

i energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz 

wdrożenie systemu obrotu certyfikatami pochodzenia energii, niezależnego od jej 

odbioru i tym samym pozwalającego jej wytwórcom na kumulację odpowiednich środków 

finansowych, a w konsekwencji przyczyniającego się do wzrostu potencjału wytwórczego  

w tym zakresie, 

– równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców kontowych,  

w powiązaniu z osiągnięciem znaczącej poprawy jakości ich obsługi w zakresie dostaw paliw  

i energii, 

– aktywne kształtowanie struktury organizacyjno-funkcjonalnej sektora energetyki, zarówno 

poprzez narzędzia regulacyjne przewidziane w ustawie - Prawo energetyczne, jak  

i poprzez konsekwentną restrukturyzację (własnościową, kapitałową, przestrzenną  

i organizacyjną) przedsiębiorstw energetycznych nadzorowanych przez Skarb Państwa, 

– rozwój energetyki jądrowej. 

 
 

 

Załącznikiem do ,,Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku’’ jest prognoza 

zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku. 
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Długookresowa prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię w horyzoncie do 2030 r. 

została opracowana według scenariusza makroekonomicznego rozwoju kraju  

w warunkach: stabilizacji na scenie politycznej, co oznacza osiągnięcie większości 

parlamentarnej nastawionej proreformatorsko; dobrej koniunktury gospodarczej  

u najważniejszych partnerów gospodarczych; racjonalnego wzrostu gospodarczego Polski  

do 2030 r.  

Syntezę prognozy dynamiki zmian Produktu Krajowego Brutto i wartości dodanej określono  

w poniższej tabeli. 
 
 
 

 

Tab.1.  Synteza prognozy dynamiki zmian Produktu Krajowego Brutto i wartości dodanej 
 

 2007 -2010 2011 2015 2016 -2020 2021 -2025 2026 -2030 2007 -
2030 

PKB  103,9 105,8 105,2 105,7 104,6 105,1 
Wartość dodana 103,7 105,6 105,0 105,4 104,4 104,9 

 
 

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

 

Założono że najszybciej rozwijającym się sektorem gospodarki w Polsce w okresie prognozy będą 

usługi, których udział w wartości dodanej wzrośnie z 57,1 % w 2006 r. do 65,8 % w 2030 r. 

Udział przemysłu w wartości dodanej zmniejszy się z 25,1 % w roku 2006 do 19,3 % w roku 

2030. Budownictwo utrzyma w tym samym czasie swój udział na poziomie około 6 %. 

Nieznacznie zmniejszy się udział transportu, a udział rolnictwa spadnie z 4,2 % do około 2,2 %. 

Udział wybranych sektorów w wartości dodanej ogółem (w procentach) obrazuje  poniższa tabela. 
 

 

Tab.2. Udział wybranych sektorów w wartości dodanej ogółem (w procentach)  
 
 

 2006 2010 2015 2020 2025 2030 
Przemysł 25,1 23,2 22,1 21,3 20,8 19,3 
Rolnictwo 4,2 4,9 3,9 3,5 2,6 2,2 
Transport 7,2 6,9 7,2 6,8 6,7 6,4 
Budownictwo 6,4 7,4 6,3 8,5 7,2 6,4 
Usługi 57,1 57,6 60,4 59,9 62,7 65,8 

 

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

 
 

 

Prognozowany wzrost zużycia energii finalnej w horyzoncie prognozy wynosi ok. 29 %, przy 

czym największy wzrost 90 % przewidywany jest w sektorze usług. W sektorze przemysłu ten 

wzrost wyniesie ok. 15 %. W horyzoncie prognozy przewiduje się wzrost finalnego zużycia 

energii elektrycznej o 55 %, gazu o 29 %, ciepła sieciowego o 50 %, produktów naftowych            
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o 27 %, energii odnawialnej bezpośredniego zużycia o 60%. Tak duży wzrost zużycia energii 

odnawialnej wynika z konieczności spełnienia wymagań Pakietu Energetyczno – Klimatycznego. 

Zapotrzebowanie na energię finalną w podziale na sektory gospodarki oraz nośniki energetyczne 

przedstawiono w poniższych tabelach. 
 

 

Tab.3. Zapotrzebowanie na energię finalną w podziale na sektory gospodarki [Mtoe] 

 2006 2010 2015 2020 2025 2030 
Przemysł 20,9 18,2 19,0 20,9 23,0 24,0 
Transport 14,2 15,5 16,5 18,7 21,2 23,3 
Rolnictwo 4,4 5,1 4,9 5,0 4,5 4,2 
Usługi 6,7 6,6 7,7 8,8 10,7 12,8 
Gospodarstwa 
domowe 

19,3 19,0 19,1 19,4 19,9 20,1 

RAZEM 65,5 64,4 67,3 72,7 79,3 84,4 
 

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

 

 

Tab.4. Zapotrzebowanie na energię finalną w podziale na nośniki [Mtoe] 
 

 2006 2010 2015 2020 2025 2030 
Węgiel 12,3 10,9 10,1 10,3 10,4 10,5 
Produkty naftowe 21,9 22,4 23,1 24,3 26,3 27,9 
Gaz ziemny 10,0 9,5 10,3 11,1 12,2 12,9 
Energia odnawialna 4,2 4,6 5,0 5,9 6,2 6,7 
Energia elektryczna 9,5 9,0 9,9 11,2 12,2 12,9 
Ciepło sieciowe 7,0 7,4 8,2 9,1 10,0 10,5 
Pozostałe paliwa 0,6 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 
RAZEM 65,5 64,4 67,3 72,7 79,3 84,4 

 
Źródło: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku  

opracowana przez Instytut Badań  nad Gospodarką Rynkową 
 

 

 

Zapotrzebowanie na energię finalną wytwarzaną ze źródeł odnawialnych przedstawiono  

w poniższej tabeli  w rozbiciu na energię elektryczną, ciepło oraz paliwa transportowe.  

Prognozuje się wzrost wszystkich nośników energii ze źródeł odnawialnych w rozpatrywanym 

okresie (energii elektrycznej niemal dziesięciokrotnie, ciepła prawie dwukrotnie oraz paliw 

ciekłych dwudziestokrotnie). 
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Tab.5. Zapotrzebowanie na energię finalną brutto z OZE w podziale na rodzaje energii [ktoe] 

 2006 2010 2015 2020 2025 2030 
Energia elektryczna 370,6 715,0 1516,1 2686,6 3256,3 3396,3 
Biomasa stała 159,2 298,5 503,2 892,3 953,0 994,9 
Biogaz 13,8 31,4 140,7 344,5 555,6 592,6 
Wiatr 22,0 174,0 631,9 1178,4 1470,0 1530,0 
Woda 175,6 211,0 240,3 271,4 276,7 276,7 
Fotowoltaika 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 2,1 
Ciepło 4312,7 4481,7 5046,3 6255,9 7048,7 7618,4 
Biomasa stała 4249,8 4315,1 4595,7 5405,9 5870,8 6333,2 
Biogaz 27,1 72,2 256,5 503,1 750,0 800,0 
Geotermia 32,2 80,1 147,5 221,5 298,5 348,1 
Słoneczna 3,6 14,2 46,7 125,4 129,4 137,1 
Biopaliwa transportowe 96,9 549,0 884,1 1444,1 1632,6 1881,9 
Bioetanol cukro-skrobiowy 61,1 150,7 247,6 425,2 443,0 490,1 
Bioetanol z rzepaku 35,8 398,3 636,5 696,8 645,9 643,5 
Bioetanol II generacji 0,0 0,0 0,0 210,0 240,0 250,0 
Bioetanol II generacji 0,0 0,0 0,0 112,1 213,0 250,0 
Biowodór 0,0 0,0 0,0 0,0 90,8 248,3 
Energia finalna brutto z OZE 4780 5746 7447 10387 11938 12897 
Energia finalna brutto  61815 61316 63979 69203 75480 80551 
% udziału energii odnawialnej 7,7 9,4 11,6 15,0 15,8 16,0 

 

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

 
 

Spełnienie celu polityki energetycznej, w zakresie 15 % udziału energii odnawialnej w strukturze 

energii finalnej brutto w 2020 r. jest wykonalne pod warunkiem przyspieszonego rozwoju 

wykorzystania wszystkich rodzajów źródeł energii odnawialnej, a w szczególności energetyki 

wiatrowej. Dodatkowy cel zwiększenia udziału OZE do 20 % w 2030 r. w zużyciu energii finalnej 

brutto w kraju, nie będzie możliwy do zrealizowania ze względu na naturalne ograniczenia tempa 

rozwoju tych źródeł. Prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię pierwotną w okresie do 

2030 r. wynosi ok. 21 %, przy czym wzrost ten nastąpi głównie po 2020 r. ze względu na wyższe 

bezwzględnie przewidywane wzrosty PKB oraz wejście elektrowni jądrowych o niższej 

sprawności wytwarzania energii elektrycznej niż w źródłach węglowych. Jest zatem możliwe 

utrzymanie zero energetycznego wzrostu gospodarczego do ok. roku 2020, po którym należy się 

liczyć z umiarkowanym wzrostem zapotrzebowania na energię pierwotną.  

W strukturze nośników energii pierwotnej nastąpi spadek zużycia węgla kamiennego o ok. 16,5 % 

 i brunatnego o 23 %, a zużycie gazu wzrośnie o ok. 40 %.  

Wzrost zapotrzebowania na gaz jest spowodowany przewidywanym cywilizacyjnym wzrostem 

zużycia tego nośnika przez odbiorców finalnych, przewidywanym rozwojem wysokosprawnych 

źródeł w technologii parowo-gazowej oraz koniecznością budowy źródeł gazowych                       

w elektroenergetyce w celu zapewnienia mocy szczytowej i rezerwowej dla elektrowni 
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wiatrowych. Udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii pierwotnej wzrośnie  

z poziomu ok. 5 % w 2006 r. do 12 % w 2020 r. i 12,4 % w 2030 r. 

W związku z przewidywanym rozwojem energetyki jądrowej, w 2020 r. w strukturze energii 

pierwotnej pojawi się energia jądrowa, której udział w całości energii pierwotnej osiągnie w roku 

2030 około 6,5 %. 

 

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

ENERGIA 
PIERWOTNA  Jedn. 2006 2010 2015 2020 2025 2030 

Węgiel brunatny*)  Mtoe 12,6 11,22 12,16 9,39 11,21 9,72 
Mln ton 59,4 52,8 57,2 44,2 52,7 45,7 

Węgiel kamienny **)  

 
Mtoe 43,8 37,9 35,3 34,6 34,0 36,7 
Mln ton 76,5 66,1 61,7 60,4 59,3 64,0 

Ropa i produkty naftowe 
 

Mtoe 24,3 25,1 26,1 27,4 29,5 31,1 
Mln ton 24,3 25,1 26,1 27,4 29,5 31,1 

Gaz ziemny ***)  

 
Mtoe 12,3 12,0 13,0 14,5 16,1 17,2 
Mld m3 14,5 14,1 15,4 17,1 19,0 20,2 

Energia odnawialna Mtoe 5,0 6,3 8,4 12,2 13,8 14,7 
Pozostałe paliwa Mtoe 0,7 0,7 0,9 1,1 1,4 1,6 
Paliwo jądrowe Mtoe 0,0 0,0 0,0 2,5 5,0 7,5 
Eksport energii 
elektrycznej 

Mtoe -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                             Razem Mtoe 97,8 93,2 95,8 101,7 111,0 118,5 
*)    – wartość opałowa węgla brunatnego 8,9 MJ/kg 
**)   – wartość opałowa węgla kamiennego 24 MJ/kg 
***)  – wartość opałowa gazu ziemnego  35,5 MJ/m3 

 
Źródło: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku  

opracowana przez Instytut Badań  nad Gospodarką Rynkową 
 
 

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) został opracowany przez 

Ministerstwo Gospodarki w czerwcu 2007 r. 

Zaproponowane w ramach Krajowego Planu Działań środki i działania mają za zadanie osiągnięcie 

celu indykatywnego oszczędności energii na poziomie: 

– 9% w 2016 r. (dyrektywa2006/32/WE), 

– 20% w 2020 r. (3x20% Rada Europejska z dn. 9.03.2007): 

        - obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, 

        - poprawa efektywności energetycznej o 20%, 

        - podniesienie udziału energii odnawialnych o 20%. 
 

Cel indykatywny ma być osiągnięty w ciągu dziewięciu lat począwszy od 2008 roku.  Krajowy 
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Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej przewiduje planowane środki służące 

poprawie efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa, usług, przemysłu, oraz 

transportu. Określa tym samym działania w celu poprawy efektywności energetycznej u odbiorcy 

końcowego m.in. poprzez wprowadzenie systemu oceny energetycznej budynków (certyfikacja 

budynków), prowadzenie przedsięwzięć  termomodernizacyjnych, oszczędne gospodarowanie 

energią w sektorze publicznym, wsparcie finansowe dotyczące obniżenia energochłonności sektora 

publicznego, kampanie informacyjne na rzecz efektywności energetycznej. 

 

 

Ustawa o efektywności energetycznej  

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2011 r., Nr 94, poz. 

551 z późn. zm.) opracowana została przez Ministerstwo Gospodarki. Przepisy ustawy weszły       

w życie z dniem 11 sierpnia 2011 r. W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce energochłonność produktu 

krajowego brutto spadła blisko o ok. 1/3. Mimo to, efektywność energetyczna polskiej gospodarki 

jest  nadal około 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich  i około 2 razy 

niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej.  

Ustawa o efektywności energetycznej ustala krajowy cel oszczędnego gospodarowania energią na 

poziomie nie mniejszym niż 9 % oszczędności  energii finalnej do 2016 roku.   
 

 

Jednostki sektora publicznego (rządowe i samorządowe)  zobowiązane  są do  

stosowania co najmniej dwóch środków  poprawy efektywności energetycznej  

z katalogu zawartego w projekcie ustawy.  

Środkiem poprawy efektywności energetycznej jest: 

1)  umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej; 

2)  nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem 

energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub 

pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja; 

4)  nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa 

lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1459 z późn. zm.) 

5) sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  

o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu 
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ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 z późn. zm.),           

o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest 

właścicielem lub zarządcą. 

 

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 

Dokument ten,  opracowany przez Ministerstwo Gospodarki określa krajowe cele w zakresie 

udziału energii ze źródeł odnawialnych zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii 

elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków 

polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które 

należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE  

w wykorzystaniu energii finalnej.  
 

Strategia  ,,Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa 2020 r.’’ 

W dniu 15 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła dokument o nazwie: ,,Strategia 

Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko – perspektywa do 2020 r.’’  

Podstawowym zadaniem strategii jest zintegrowanie polityki środowiskowej z polityką 

energetyczną w tych obszarach, gdzie aspekty te przenikają się wzajemnie. Ponadto dokument 

wskazuje kierunki rozwoju branży energetycznej oraz priorytety w dziedzinie ochrony 

środowiska. Strategia BEiŚ zajmuje ważne miejsce w hierarchii dokumentów strategicznych, 

będąc jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii rozwoju. Przede wszystkim strategia ta 

uszczegóławia zapisy średniookresowej strategii rozwoju kraju w dziedzinie energetyki  

i środowiska. Stanowi także wytyczną dla Polityki energetycznej Polski i Polityki ekologicznej 

Państwa, które to dokumenty będą stanowiły elementy systemu realizacji BEiŚ. 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko formułuje działania w zakresie ochrony 

środowiska i energetyki w perspektywie do roku 2020, uwzględniając zarówno cele unijne, jak  

i priorytety krajowe w tym zakresie. 

Głównym celem strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest: 

Zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony 

środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora 

energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną  

i efektywną energetycznie gospodarkę. 
 

Cel ten realizowany będzie poprzez trzy cele rozwojowe i przyporządkowane im kierunki 

interwencji. 
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Z punktu widzenia niniejszego Programu znaczenie mają następujące cele i kierunki: 
 

Cel 1: Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska, realizowany poprzez: 

- racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin, 

- gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody, 

- zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka 

  leśna, 

- uporządkowanie zarządzania przestrzenią. 
 

 

Cel 2: Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię 

         uwzględniający m.in.: 

- wzrost znaczenia odnawialnej energetyki rozproszonej. 
 

 

Cel 3: Poprawa stanu środowiska, uwzględniający m.in.: 

- poprawę jakości powietrza, 

- zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki, 

- racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne, 

- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko, 

- wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych, 

- promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania 

  zielonych miejsc pracy. 

 

Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych 
 

Celem ustawy jest wprowadzenie do systemu prawnego instrumentów ułatwiających budowę 

infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej. Obecny stan prawny nie przewiduje w zasadzie 

ułatwień dla inwestorów, oraz pozwala wielu podmiotom skutecznie blokować inwestycje w tym 

obszarze. Z uwagi na pilną potrzebę budowy takiej infrastruktury, przyjęcie rozwiązań prawnych 

przewidzianych w projekcie ustawy o korytarzach przesyłowych jest konieczne. 

Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych zawiera szereg rozwiązań, które w praktyce mogą 

przyczynić się do ułatwienia budowy urządzeń przesyłowych, w tym przede wszystkim do 

skrócenia procedur zmierzających do wydania pozwolenia na budowę takiej infrastruktury. 

Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych rozróżnia między ustanowieniem korytarza 

przesyłowego dla nowych inwestycji, oraz określeniem korytarza przesyłowego dla inwestycji już 

istniejących. Organem właściwym dla wydania decyzji w tym przedmiocie, będzie starosta albo 

wojewoda. Projekt ustawy o korytarzach zawiera przepisy mające na celu przyśpieszenie 
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procesowania w przedmiocie wydania decyzji o ustanowieniu korytarza przesyłowego. Organy 

zobowiązane do wydania opinii dotyczącej planowanej inwestycji będą zobowiązane do jej 

wydania w terminie 30 dni. 

 

Projekty ustaw Prawo Energetyczne, Prawo Gazowe, Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii 
 

Ministerstwo Gospodarki przygotowuje nowelizację Prawa Energetycznego, obejmujące tylko 

elektroenergetykę i ciepłownictwo, oraz ustawę Prawo Gazowe i ustawę o Odnawialnych 

Źródłach Energii. 

Ze względu na obowiązek implementacji do polskiego systemu prawnego tzw. trzeciego pakietu 

liberalizacyjnego oraz dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych powstaje konieczność przygotowania nowych rozwiązań legislacyjnych.   

Celem jest wdrożenie nowych rozwiązań unijnych związanych z funkcjonowaniem wewnętrznego 

rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz wyłączenie z obecnej ustawy Prawo energetyczne 

przepisów dotyczących zagadnień gazowych. Rozwiązanie takie ma na celu transpozycję 

dyrektyw, uporządkowanie i uproszczenie przepisów, dostosowanie istniejących uregulowań       

do rozporządzeń unijnych.  

Proponowane rozwiązanie polegać będzie m.in. na opracowaniu projektów oddzielnych ustaw: 

ustawy Prawo energetyczne, regulującą swoim zakresem elektroenergetykę i ciepłownictwo oraz 

ustawy Prawo gazowe obejmująca przepisy odnoszące się do sektora gazu ziemnego. 

Główne założenia trzeciego pakietu liberalizacyjnego to oddzielenie działalności obrotowej  

i wytwórczej od przesyłowej, wzmocnienie uprawnień regulacyjnych, upowszechnianie 

inteligentnych systemów pomiarowych, a przede wszystkim wzmocnienie praw konsumenta  

i ochrona najbardziej wrażliwych odbiorców. Rozwiązania przewidziane w pakiecie mają 

prowadzić do liberalizacji rynków elektroenergetycznych.  

Natomiast konieczność opracowania ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii wynika                     

z obowiązku implementacji postanowień dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania 

stosowania energii ze źródeł odnawialnych do polskiego porządku prawnego. 

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii ma doprowadzić do przyspieszenia optymalnego  

i racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, tak aby możliwe było osiągnięcie  

15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej brutto do 2020 r.  
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Pozostałe uwarunkowania formalno – prawne gospodarki energetycznej i działalności 
podmiotów publicznych w zakresie zaopatrzenia w energię  
 
Ustawa o finansach publicznych 

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), 

weszła w życie  dnia 1 stycznia 2010 roku.  

W tle każdej decyzji podmiotu publicznego o wydatkowaniu środków leży zapis Art. 44 ustawy  

o finansach publicznych, który mówi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób 

celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 
 

 

 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379 z późn. zm.). 

 

Art. 10. 1. W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z: 

  1)   dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu, 

  2)   stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony, 

  3)   stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości 

zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

  4)   stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

  5)   warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia, 

  6)   zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia, 

  7)   potrzeb i możliwości rozwoju gminy, 

  8)   stanu prawnego gruntów, 

  9)   występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych, 

  10)  występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych, 

  11)  występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych, 

  12)  występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych, 

  13)  stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 

uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami, 

  14)  zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych. 
 

W studium określa się w szczególności: 

  1)   kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, 

2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny 

wyłączone spod zabudowy, 
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3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 

kulturowego i uzdrowisk, 

  4)   obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej, 

  5)   kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastrukt ury technicznej, 

  (…) 
 

Art. 15. 2. W planie miejscowym określa się obowiązkowo: 

  1)   przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania, 

  2)   zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

  3)   zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

  4)   zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

  5)   wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 

  6)   parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, 

  7)   granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 

  8)   szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym, 

  9)   szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy, 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej, 

(…) 

 
 
Ustawa Prawo ochrony środowiska 

 

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. 

zm.). Ważnym postanowieniem ustawy jest to, iż każda inwestycja rozpatrywana winna być w 

aspekcie środowiskowym poprzez dokonanie oceny środowiskowej. 

Istotnym wskazaniem dla polityki gminy w zakresie rozwoju i modernizacji sieci elektrycznej  

w obiektach publicznych mają postanowienia ustawy Prawo ochrony środowiska: 

– O tworzeniu planów i strategii – Art. 8, 17, 18, 
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• Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji – 

TYTUŁ I dział VII, 

• Ochrona powietrza – Art. 85– 96. 
 

 

Ustawa Prawo budowlane 

Realizacja danej inwestycji ma miejsce wówczas gdy jest przeprowadzona zgodnie  

z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 z późn. zm.).            

 

 

 

Ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym  

 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) określa zasady 

współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego. 

Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta   

na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. 
 

Ustawa Prawo zamówień publicznych  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) określa zasady i tryb 

udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrole udzielania zamówień 

publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. 

 
 

 

 

1.5. Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym   
 

Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym związane jest m.in. z rzetelnym opracowaniem 

wymaganych przez Prawo Energetyczne ,,Projektu Założeń do planu zaopatrzenia gminy         

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe’’. Posiadanie założeń do planu zaopatrzenia 

gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe pozwala na kształtowanie gospodarki 

energetycznej gminy w sposób uporządkowany oraz optymalny w istniejących specyficznych 

warunkach lokalnych. Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym czyli gminnym 

zobrazowano na poniższym rysunku. 
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Rys.1. Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym  
Źródło: Opracowanie własne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6. Sposób podejścia do analizowanych nośników energetycznych 
 
 

 

Zaopatrzenie w ciepło - system ciepłowniczy 
 

Zaopatrzenie w ciepło gminy Bieruń było analizowane w oparciu o scentralizowane systemy 

cieplne, lokalne kotłownie  a także instalacje indywidualne. 

 Zaopatrzenie w ciepło analizowane było w sektorach związanych z mieszkalnictwem, 

instytucjami ( w tym użyteczności publicznej) oraz przemysłem z usługami. 

 

 

Projekt założeń do 
planu zaopatrzenia 
Gminy w energię 

(art.19 ust.1) 
(art. 19 ust 3) rojekt 

Art. 7 ust.5 
Przedsiębiorstwa energetyczne (…) są zobowiązane 

zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy 
sieci, w tym na potrzeby przyłączeń podmiotów 

ubiegających się o przyłączenie na warunkach określonych 
art. 9 i 46 oraz Założeniach… lub Planach (art. 19 i 20) 
Przedsiębiorstwa energetyczne (…) są zobowiązane zapewnić 

Plan rozwoju przedsiębiorstwa 
energetycznego – na min.3 lata  

(art.16 ust.2) 
(art.16 ust. 2)  rozwoju 

Samorząd województwa  
(art.19 ust.5) 

Opiniuje w zakresie 
współpracy z innymi 

gminami oraz zgodności 
z polityką energetyczną 

państwa 
rt. 19 ust. 5) 

 
Wyłożenie 

do publicznego 
wglądu 

(art.19 ust.1) 
 

(art. 19 ust. 1) 
yłożenie do 

Rada Gminy 
Rada Gminy 

uchwala 
uchwala hwala 

Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki 

uzgadnia projekt planu  
(art. 16 ust. 6 oraz  
art. 23 ust. 2 pkt. 5) 
art. 23 ust. 2 pkt. 5) 

rezes Urzędu 

Zarząd 
Województwa 

(art. 23 ust. 3 i 4)  
opiniuje 

opiniuje Zarząd 

 
PLAN ROZWOJU PE 

( art.16 ust.3) 
 

ZAŁO ŻENIA DO PLANU 
ZAŁO ŻENIA DO PLANU  

(art. 19 ust. 3) 
(art. 19 ust. 3)  19 ust. 3) 
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Zaopatrzenie w energię elektryczną - system elektroenergetyczny 

System elektroenergetyczny był analizowany od poziomu sieci niskiego i średniego napięcia wraz 

ze stacjami  transformatorowymi  20/0,4 kV do poziomu sieci wysokich napięć w zakresie m.in. 

linii elektroenergetycznych 110 kV oraz 220 kV, stacji transformatorowych WN/SN kV.  

 
 

Zaopatrzenie w paliwa gazowe - system gazowniczy 

System gazowniczy był analizowany w zakresie sieci dystrybucyjnej niskiego oraz średniego 

ciśnienia do poziomu przesyłowych sieci wysokoprężnych przebiegających przez obszar gminy. 

 
 
 

Odnawialne Źródła Energii  

Analizowano możliwości wykorzystania zasobów energii odnawialnej na terenie gminy Bieruń     

w oparciu o wykorzystanie energii wiatrowej, wodnej, promieniowania słonecznego, energii 

geotermalnej, energii pozyskiwanej z biomasy oraz biogazu.  

 
 
 

 

1.7. Materiały wyjściowe   
 
 

 

Opracowania, akty prawne 
 

–  „Strategia rozwoju miasta: Bieruń 2020”, opracowanie z 2010 r., 

–  ,,Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Bierunia’’, opracowanie z 2013 r., 

– ,,Plan gospodarki odpadami dla miasta Bieruń na lata 2010-2013’’ , opracowanie z 2009 r., 

– ,,Program ochrony środowiska miasta Bieruń na lata 2010-2013 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2014 – 2017’’ , opracowanie z 2009 r., 

–  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Bieruń, opracowane w latach: 

1986 – 2014 r., 

– ,,Strategia Rozwoju Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na lata 2014-2020’’, opracowanie   

z 2014 r., 

– ,,Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego ,, Śląskie 2020+’’, opracowanie z 2013 r.,  

– ,,Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 

2020’’,  
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– ,,Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2018’’, 

– ,, Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014’’, 

– ,,Plan Rozwoju Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM ’’, 

–  ,,Strategia rozwoju Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.’’, 

– ,,Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię   

elektryczną ’’ Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., 

– ,,Plan rozwoju w zakresie zaspakajania obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię 

elektryczną’’ Tauron Dystrybucja S.A., 
 

 

Materiały i informacje  

– Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, Bieruń 43-150, 

– Powiat Bieruńsko – Lędziński, ul. Kingi 1, 43 – 155 Bieruń, 

– Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice, 

– Urząd Regulacji Energetyki, Departament Przedsiębiorstw Energetycznych, ul. Chłodna 64, 

00-872 Warszawa, 

– Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Departament Planowania Rozwoju, ul. Warszawska 

165, 05-520 Konstancin-Jeziorna,  

– Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a 44-100 Gliwice,  

– Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach,             

ul. Wodzisławska 54, 44 – 266 Świerklany, 

– Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 

Zabrze,  

–  PGNiG SA Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu, ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze 

– Ankiety dotyczące sytuacji demograficznej, mieszkaniowej, terenów rozwojowych itp., 

– Ankiety zakładów oraz instytucji działających na terenie gminy w zakresie źródeł ciepła  

i energii elektrycznej, 

– Roczniki statystyczne województwa śląskiego na lata: 2009, 2010, 2011,2012, 2013 

opracowane przez Główny Urząd Statystyczny,  

– Ogólnodostępne strony internetowe.  

 

 

 

 


