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1 Podstawa opracowania dokumentu 

1.1 Podstawa prawna i formalna opracowania dokumentu 

Podstawą prawną aktualizowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Gierałtowice” jest Ustawa „Prawo 

Energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 755) 

przypisującą gminie zadania własne w zakresie: 

▪ planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe na obszarze gminy, planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg 

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

publicznych znajdujących się na terenie gminy, 

▪ opracowania przez władze gminy „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczna i paliwa gazowe” oraz „Projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe” (na okres 15 lat z aktualizacją co 3 lata). 

Podstawą formalną opracowania jest umowa pomiędzy Biurem Doradczym Altima s.c. 

i Gminą Gierałtowice numer I/099/gk/019/2018 w zakresie aktualizacji projektu założeń 

[…]. 

Niniejsza aktualizacja „Projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gierałtowice”, odpowiada wymogom Ustawy 

„Prawo Energetyczne”, tj. zawiera: 

▪ ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe, 

▪ propozycje przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii 

elektrycznej i paliw gazowych, 

▪ możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu 

art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej; 

▪ analizę możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw 

i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych 

w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu 

z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji 

przemysłowych, 

▪ zakres współpracy z innymi gminami 

i obejmuje okres 15 lat od daty sporządzenia. 
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Głównymi funkcjami założeń do planu zaopatrzenia […] są: 

▪ Możliwość realizowania własnej polityki energetycznej i ekologicznej gminy. 

▪ Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie zaopatrzenia w nośniki energii. 

▪ Zdefiniowanie popytu na energię. 

▪ Minimalizacja kosztów usług energetycznych. 

▪ Zwiększanie poziomu dostępności usług energetycznych. 

▪ Poprawa stanu środowiska naturalnego. 

W niniejszych założeniach (aktualizacji) uwzględniono wcześniejsze opracowanie 

dotyczące planowania energetycznego na terenie gminy Gierałtowice, a mianowicie 

„Aktualizację Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla gminy Gierałtowice” z  2013r. 

1.2 Źródła informacji 

Charakterystyka gminy, analiza obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię 

oraz plany rozwoju przedsiębiorstw dystrybucji energii określone zostały została 

na podstawie informacji udostępnionych przez: 

▪ Urząd Gminy Gierałtowice, korespondencja wewnętrzna, 

▪ TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach,  

▪ GAZ System S.A. Mszczonowska 4, Warszawa, 

▪ Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, 

▪ PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., 

▪ Energostrefa Spółka z o. o., 

▪ Urząd Statystyczny w Katowicach, 

▪ Główny Urząd Statystyczny, 

▪ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 

▪ Korespondencja z gminami ościennymi. 
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2 Charakterystyka Gminy Gierałtowice  

2.1 Położenie Gminy Gierałtowice 

Gmina Gierałtowice położona jest w środkowej części województwa śląskiego w powiecie 

gliwickim. Zajmuje ona 5,88% powierzchni całkowitej powiatu Gliwickiego.  

Gierałtowice graniczą z gminami: 

▪ od zachodu – Knurów i Gliwice, 

▪ od północy – Ruda Śląska i Zabrze, 

▪ od południa – Ornontowice i Czerwionka – Leszczyny, 

▪ od wschodu – Mikołów. 

Mapa 1 Położenie gminy Gierałtowice 

Źródło: Źródło: www.geoportal.gov.pl 

Gminę Gierałtowice tworzą cztery sołectwa: Chudów, Gierałtowice, Paniówki 

i Przyszowice.  

Chudów zajmuje południowo – wschodnią część gminy. Graniczy od północy z Paniówkami, 

od zachodu z Gierałtowicami, od północnego – zachodu z Przyszowicami, od południowego 

– wschodu z Mikołowem, od południa z Ornontowicami. Chudów stanowi najmniejszą 

jednostkę osadniczą gminy. 
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Gierałtowice zajmują południowo – zachodnią część gminy, położoną na południowy – 

zachód od linii kolejowej Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk” S.A. w Ornontowicach do 

Zabrza, rozległą po dolinę Potoku Beksza i Potoku z Chudowa. Gierałtowice stanowią dużą 

zurbanizowaną wieś o złożonej strukturze zewnętrznej.  

Paniówki zajmują północno – wschodnią część gminy. Od północy graniczą z Zabrzem oraz 

na krótkim odcinku z Rudą Śląską. Od wschodu graniczą z Paniowami, od zachodu 

z Przyszowicami, a od południa z Chudowem. 

Przyszowice zajmują obszar północno – zachodni gminy, na północ od Gierałtowic i na 

zachód od Paniówek. Przyszowice graniczą z Gliwicami, od północnego – wschodu 

z Zabrzem, od wschodu z Paniówkami, od południowego wschodu z Chudowem, od 

południa i południowego zachodu z Gierałtowicami. Wschodnia granica wsi położona jest na 

wschód od doliny Jasienicy, obejmującej zabudowę przysiółka Przyszowice – Brzeg oraz 

przysiółka Podlas. 

2.2 Rzeźba terenu i typy krajobrazu naturalnego 

Obszar gminy Gierałtowice, zgodnie z podziałem geomorfologicznym Polski, położony jest 

w obrębie prowincji Kotliny Podkarpackie należącej do strefy alpejskiej (Klimek, Starkel, 

1972): 

- strefa alpejska, 

- prowincja Kotliny Podkarpackie, 

- podprowincja Kotliny Podkarpackie Zachodnie, 

- makroregion Kotlina Raciborsko-Oświęcimska, 

- mezoregion Kotlina Raciborska 

- region Wysoczyzny Przywyżynne, 

- subregion: Wysoczyzna Rachowicka. 

Powierzchnię gminy Gierałtowice urozmaicają wcięcia niewielkich dolin potoków 

uchodzących głównie do Potoku Chudowskiego oraz suchych dolin denudacyjnych. 

Stosunkowo gęsta sieć małych dolin jest efektem słabej przepuszczalności podłoża 

(podłoże gliniaste). Doliny prowadzące wodę są często podmokłe i mają dna akumulacyjne. 

Rzeźbę gminy Gierałtowice kształtują również „grunty nasypowe”. Oznacza to formy 

rzeźby o charakterze przejściowym zbudowane z użyciem głównie odpadów górniczych. 

Mogą to być zarówno hałdy górnicze nadpoziomowe (np. składowisko kamienia górniczego) 

jak też hałdy podpoziomowe (np. tzw. hałdowały zbudowane wzdłuż rzeki Kłodnicy lub 

odpady górnicze użyte do rekultywacji poprzez zasypanie niecek z osiadań górniczych). 
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Środowisko gminy Gierałtowice jest środowiskiem w znacznym stopniu antropogenicznym. 

Przeprowadzona waloryzacja środowiska wskazuje na pokaźny stopień degradacji 

środowiska, spowodowanej głównie eksploatacją górniczą. Skutki tej działalności widoczne 

są na powierzchni w postaci jej przemodelowania w wyniku osiadań. 

Znaczące zmiany spowodowane obniżeniem powierzchni wystąpiły w dolinie Kłodnicy, 

gdzie doszło do powstania rozległych zalewisk górniczych. Konieczne stało się podniesienie 

poziomu terenu, odbudowanie koryta rzeki i zabezpieczenie przyległego terenu 

hałdowałami. 

Nieco tylko mniejsze powierzchniowo niecki znajdują się w rejonie Gierałtowic. Gmina 

Gierałtowice poddawana jest dość specyficznemu oddziaływaniu wielkoobszarowemu 

górnictwa węglowego spoza granic gminy. 

Skutkiem eksploatacji górniczej są także powstałe formy wypukłe, tj. hałdy (składowiska) 

odpadów górniczych. Na terenie gminy znajduje się niewielki fragment składowiska KWK 

„Sośnica” w północnej części obszaru. W ostatnich latach składowany odpad 

wykorzystywany był m.in. do budowy węzła łączącego autostrady A1 i A4.1 

2.3 Zagospodarowanie przestrzenne 

Powierzchnia gminy Gierałtowice stanowi 0,32% powierzchni województwa śląskiego oraz 

5,88% powierzchni powiatu gliwickiego.  

Gmina Gierałtowice ma zdecydowanie charakter rolniczy. Całkowita powierzchnia gminy to 

39 km2, z czego 69% stanowią użytki rolne.  

W strukturze funkcjonalno – przestrzennej województwa śląskiego gmina Gierałtowice 

położona jest w 3 strategicznych obszarach: 

▪ W strefie zurbanizowanej katowickiego Zespołu Metropolitarnego, 

o predyspozycjach dla rozwoju usług, mieszkalnictwa, małej i średniej 

przedsiębiorczości oraz do kształtowania miejskich struktur osadniczych, 

w szczególności poprzez organizację nowoczesnego w układzie urbanistyczno – 

architektonicznym Centrum obsługi ludności, aktywności publicznej i tożsamości 

kulturowej. 

▪ W obszarze silnych i bezpośrednich powiązań funkcjonalno – przestrzennych oraz 

komunikacyjnych z miastami Gliwice i Zabrze o funkcjach metropolitarnych. 

                                                           
1 Informacje zaczerpnięte z Programu Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice do roku 2019 z perspektywą do 
roku 2023. 
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▪ W obszarze ośrodka ponadregionalnego – miasto wojewódzkie Katowice, gdzie 

zlokalizowane są siedziby urzędów centralnych i regionalnych oraz organizacji 

samorządu gospodarczego. 

Struktura gruntów w gminie przedstawia się następująco: 

Tabela 1 Struktura gruntów w gminie Gierałtowice 

Rodzaj użytku gruntu Powierzchnia [m2] 

Grunty rolne 26409375 

Grunty zabudowane i zurbanizowane  6562374 

Grunty leśne  4302558 

Grunty pod wodami 521314 

Grunty pozostałe (różne) 496993 

Razem  38292614 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Gliwicach 

Procentowy udział poszczególnych rodzajów użytku gruntu w ogólnej powierzchni gminy 

obrazuje poniższy wykres. 

Wykres 1 Procentowy udział rodzajów gruntów w gminie Gierałtowice  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne  

Zebrane w powyższym wykresie dane pozwalają scharakteryzować gminę jako jednostkę 

rolniczą. 

W gminie bowiem przeważający procent (68,97%) gruntów to tereny użytkowane rolniczo. 

Tereny zabudowane stanowią jedynie 17,14 % całkowitej powierzchni gminy i są to tereny 

zabudowy mieszkaniowej jak i infrastruktury komunikacyjnej (drogi, ścieżki rowerowe 

itp.), zakłady przemysłowe i inne. 
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2.4 Obszary chronione na terenie gminy  

Aktualnie na obszarze gminy Gierałtowice wyróżnia się dwie grupy siedlisk, tj.: 

- siedliska naturalne i półnaturalne – zaliczono do nich zbiorowiska leśne, łąkowe 

oraz roślinność zbiorników i cieków wodnych, siedliska sztuczne (antropogeniczne) 

zaliczono do nich siedliska segetalne (uprawy zbożowe i okopowe) oraz siedliska 

ruderalne (przydroża, przypłocia, przychacia, zieleń miejska, intensywnie 

użytkowane łąki, pastwiska i brzegi regulowanych cieków wodnych). 

Chronione elementy flory i fauny w gminie 

Na obszarze gminy Gierałtowice zinwentaryzowano następujące gatunki roślin objęte 

ochroną częściową: 

- Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine) - ochrona częściowa, 

- Kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis)- ochrona częściowa, 

- Czosnek niedźwiedzi (Pallium ursinum) – ochrona częściowa, 

Na terenie gminy istnieją gatunki roślin które do roku 2014 r. były objęte ochroną 

gatunkową, a które Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. 

w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) zostały zniesione 

- z ochrony częściowej: 

- Barwinek pospolity (Vinca minor), 

- Konwalia majowa (Convallaria majalis), 

- Kalina koralowa (Vibumum opulu), 

- Kopytnik pospolity (Asarum europaeum), 

- Grążel żołty (Nuphar lutea), 

- Przytulia (marzanka) wonna (Galium odoratum). 

Na obszarze gminy Gierałtowice zinwentaryzowano następujące gatunki zwierząt objęte 

ochroną gatunkową: 

- jaszczurka żyworodna, żyworodka (Zootoca vivipara) - ochrona częściowa, 

- padalec zwyczajny (Anguis fragilis) - ochrona częściowa, 

-  perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) - ochrona ścisła, 

- perkozek (Tachybaptus ruficollis) - ochrona ścisła, 

- bocian biały (Ciconia ciconia) - ochrona ścisła, 

- cyranka (Anas querquedula) - ochrona ścisła, 

- łabędź niemy (Cygnus olor) - ochrona ścisła, 

- jastrząb (jastrząb gołębiarz) (Accipiter gentilis) - ochrona ścisła, 

- myszołów (myszołów zwyczajny (Buteo buteo) - ochrona ścisła, 
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- pustułka (Falco tinnunculus) - ochrona ścisła, 

- czajka (Vanellus vanellus) - ochrona ścisła, 

- sieweczka rzeczna (Charadrius dubius) - ochrona ścisła, 

- mewa śmieszka (Larus ridibundus) - ochrona ścisła, 

- sierpówka, synogarlica turecka (Streptopelia decaocto) - ochrona ścisła, 

- kukułka (Cuculus canorus) - ochrona ścisła, 

- puszczyk (Strix aluco) - ochrona ścisła, 

- sowa uszata (Asio otus) - ochrona ścisła, 

- jerzyk (Apus apus) - ochrona ścisła, 

- dzięcioł duży (Dendrocopos major) - ochrona ścisła, 

- szpak zwyczajny (Sturnus vulgaris) - ochrona ścisła, 

- sikora uboga (szarytka) (Poecile palustris syn. Parus palustris) - ochrona ścisła, 

- skowronek polny (rolak) (Alauda arvensis) - ochrona ścisła, 

- jaskółka dymówka (Hirundo rustica) - ochrona ścisła, 

- pliszka siwa (Motacilla alba) - ochrona ścisła, 

- pliszka żołta (wolarka) (Motacilla flava) - ochrona ścisła, 

- kos (Turdus merula) - ochrona ścisła, 

- rudzik (raszka) (Erithacus rubecula) - ochrona ścisła, 

- słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) - ochrona ścisła, 

- kwiczoł (Turdus pilaris) - ochrona ścisła, 

- drozd śpiewak (Turdus philomelos; syn. T. ericetorum) - ochrona ścisła, 

- trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) - ochrona ścisła, 

- zaganiacz (Hippolais icterina) - ochrona ścisła, 

- kapturka (Sylvia atricapilla) - ochrona ścisła 

- cierniówka (Sylvia communis) - ochrona ścisła, 

- piecuszek (Phylloscopus trochilus) - ochrona ścisła, 

- świstunka leśna (świstunka) (Phylloscopus sibilatrix) - ochrona ścisła, 

- pierwiosnek zwyczajny (Phylloscopus collybita) - ochrona ścisła, 

- kowalik (bargiel) (Sitta europaea) - ochrona ścisła, 

- pełzacz leśny (Certhia familiaris) - ochrona ścisła, 

- wilga (Oriolus oriolus) - ochrona ścisła, 

- trznadel zwyczajny (Emberiza citrinella) - ochrona ścisła, 

- potrzos (potrzos zwyczajny) (Emberiza schoeniclus) - ochrona ścisła, 

- sójka (Garrulus glandarius) - ochrona ścisła, 

- dzwoniec zwyczajny (Carduelis chloris) - ochrona ścisła, 
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- grubodziób zwyczajny (Coccothraustes coccothraustes) - ochrona ścisła, 

- zięba zwyczajna (Fringilla coelebs) - ochrona ścisła, 

- łozówka (Acrocephalus palustris) - ochrona ścisła, 

- rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) - ochrona ścisła, 

- muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) - ochrona ścisła, 

- strzyżyk zwyczajny (Troglodytes troglodytes) - ochrona ścisła, 

- remiz zwyczajny (Remiz pendulinus) - ochrona ścisła, 

- łasica (Mustela nivalis) - ochrona częściowa, 

- trzmiel kamiennik (Bombus lapidarius) – ochrona częściowa, 

- trzmiel ziemny (Bombus terrestris) – ochrona częściowa, 

- ślimak winniczek (Helix pomatia) – ochrona częściowa, 

- czapla siwa (Ardea cinerea) – ochrona częściowa, 

- kret (Talpa europaea) – z wyjątkiem występującego na terenie ogrodów, upraw 

ogrodniczych, szkółek, lotnisk, ziemnych konstrukcji, hydrotechnicznych oraz 

obiektów sportowych – ochrona częściowa, 

- ·mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus) – ochrona częściowa. 

Istniejące formy ochrony przyrody 

Na terenie gminy Gierałtowice nie znajdują się obszary objęte ochroną w ramach sieci 

NATURA 2000. Najbliżej zlokalizowanym względem gminy Gierałtowice obszarem NAURA 

2000 jest obszar pod nazwą „HUBERT” (pow. 33,7 ha) zlokalizowany w Wielowsi 

w powiecie gliwickim oraz obszar chroniony pod nazwą „Podziemia Tarnogórsko– 

Bytomskie” zlokalizowany pomiędzy Bytomiem i Tarnowskimi Górami (pow. 3 490,8 ha). 

Poniższa mapa przedstawia lokalizację obszarów NATURA 2000 w najbliższym sąsiedztwie 

gminy Gierałtowice. 
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Mapa 2 Sąsiedztwo obszarów NATURA 2000 względem gminy Gierałtowice  

Źródło: RDOŚ Katowice  

Pomniki przyrody2 

Na terenie gminy Gierałtowice ochroną objęto następujące pojedyncze drzewa: 

- Dąb szypułkowy – zlokalizowany w Przyszowicach przy ul. Brzeg 1, wpisany do 

rejestru WKP pod nr 14, Orzeczenie 00055 PWRN w Stalinogrodzie z dnia 22.12.1954 

r., nr RL. 13b/40/54, 

- Dąb szypułkowy – zlokalizowany w Przyszowicach przy ul. Leśnej 2, wpisany do 

rejestru WKP pod nr 15, Orzeczenie 0056 PWRN w Stalinogrodzie z dnia 22.12.1954 

r., nr RL. 13b/41/54, 

- Dąb szypułkowy – zlokalizowany w Przyszowicach „Las Borek”, wpisany do rejestru 

WKP pod nr 114, Decyzja nr 237 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Katowicach 

z dnia 10.11.1962 r., nr RL.OP. 27/62, 

- Topola kanadyjska – zlokalizowana w Chudowie obok ruin zamku, wpisana do 

rejestru WKP pod nr 245, Decyzja nr RL-VII-7140/16/81 Wojewody Katowickiego z 

dnia 17.09.1981 r. o uznaniu za pomnik przyrody, 

                                                           
2 Informacje zaczerpnięte z Programu Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice do roku 2019 z perspektywą do 
roku 2023 
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- Lipa krymska – zlokalizowana w Przyszowicach przy ul. Makoszowskiej, wpisana do 

rejestru WKP pod nr 1/1, Rozporządzenie nr 26/98 Wojewody Katowickiego z dnia 

09.09.1998 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za 

pomnik przyrody pojedynczych tworów przyrody ożywionej na terenie gminy 

Gierałtowice. 

Mapa 3 Pomniki przyrody na terenie gminy  

Źródło: UG Gierałtowice/Referat Ochrony Środowiska 

Na terenie gminy znajdują się obiekty wpisane do rejestru Śląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków 

Tabela 2 Obiekty wpisane do rejestru zabytków  

Lp. Adres Obiekt wpisany do rejestru zabytków 

Numer 

rejestru zabytków 

Data wpisu 

1 
Chudów 

gmina Gierałtowice 

Ruina dawnego zamku Gierałtowskich, z 
przełomu XVI i XVII wieku, renesansowego, 

murowanego z kamienia i cegły 
Granice ochrony obejmują całość obiektu i 

najbliższe otoczenie 

A/568/66 

5 II 1966 

 

2 
Chudów 

gmina Gierałtowice 

Spichlerz dworski, z XVIII wieku, murowany 
z kamienia icegły, potynkowany. 

Granice ochrony obejmują całość obiektu 

A/569/66 

5 II 1966 

3 

Gierałtowice 
gmina Gierałtowice 

ulica Wojciecha 
Korfantego 

Dwór z XIX wieku, klasycystycznym 
A/561/66 

5 II 1966 

 Przyszowice Spichlerz plebański z przełomu XVIII i XIX A/600/66 
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gmina Gierałtowice 

ulica Powstańców 

wieku, drewniany 
Granice ochrony obejmują całość obiektu 

17 III 1966 

4 

Przyszowice 

gmina Gierałtowice 

ulica Gierałtowicka 

Park krajobrazowy i dwór, z końca XIX 
wieku 

Granice ochrony rozciągają się na całość 
założenia – obejmują park wraz z pałacem 

usytuowany w południowo – wschodniej 
części wsi, ograniczony drogami od 

wschodu, południa i zachodu oraz łąką od 
północy. 

A/1284/81 

17 XII 1981 

Źródło: http://www.wkz.katowice.pl 

2.5 Wody powierzchniowe i podziemne 

Zasoby wód powierzchniowych 

Pod względem hydrograficznym teren gminy Gierałtowice położony jest w dorzeczu Odry. 

Sieć wód powierzchniowych w Gminie kształtowana jest przez rzekę Kłodnicę. Jej 

głównymi dopływami są Potok Chudowski (zwany również Jasienica) oraz Potok Promna 

wraz z ich dopływami. 

Rzeka Kłodnica jest rzeką II rzędu, będącą prawostronnym dopływem Odry. Na obszarze 

gminy Gierałtowice Kłodnica płynie wzdłuż północno - wschodniej granicy, a szerokość jej 

doliny sięga 500 m. Rzeka Kłodnica poprzez niewielkie potoki i rowy melioracyjne 

odwadnia północną część Gminy. Pozostałą część obszaru Gminy odwadnia Potok 

Chudowski (potok III rzędu) oraz Potok Promna (potok III rzędu). 

Zasoby wód podziemnych 

Gmina Gierałtowice położona jest zasadniczo poza obszarem Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych (GZWP). Jedynie niewielki obszar Gminy, w północno-wschodniej części 

pokrywa się z obrzeżem GZWP nr 331 „Dolina Kopalna rzeki Górna Kłodnica”. 

Znajdujące się na terenie Gminy poziomy wodonośne nie mają większego znaczenia 

gospodarczego. Poziomy te związane są z budową geologiczną obszaru, tj. piętrem 

czwartorzędowym, trzeciorzędowym i karbońskim. 

2.6 Stan powietrza na terenie Gminy 

Źródła zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Gierałtowice to między innymi: 

▪ emisja pochodząca ze źródeł punktowych i powierzchniowych, w tym niska emisja, 

▪ emisja pochodząca ze środków transportu i komunikacji, 

▪ emisja trans graniczna (napływ zanieczyszczeń z sąsiednich miejscowości), 

▪ emisja niezorganizowana. 
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Zdecydowanie największy wpływ na stan powietrza atmosferycznego ma emisja 

zanieczyszczeń ze spalania paliw (stałych, ciekłych i gazowych) w celach energetycznych. 

Znaczne zwiększenie zanieczyszczenia obserwuje się w sezonie zimowym, kiedy to domy 

opalane są niskiej jakości węglem oraz dochodzi do spalania różnego rodzaju odpadów. 

Spalanie odpadów z tworzyw sztucznych powoduje przedostanie się do atmosfery 

substancji chlorowcopochodnych, takich jak dioksyny i furany. Ponadto zanieczyszczenie 

powietrza stanowią również emitowane: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, 

tlenek węgla, pył, metale ciężkie oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne m.in. 

benzo(a)piren, który wykazuje małą toksyczność ostra, za to dużą toksyczność przewlekłą, 

co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie i jest uważany za kancerogen 

chemiczny. 

Państwowy monitoring środowiska odpowiada za ocenę jakości powietrza oraz obserwację 

dokonujących się zmian. Na terenie województwa śląskiego monitoring prowadzony jest 

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.  

Oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach które stanowią: 

▪ aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy, 

▪ miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy,  

▪ pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców 

większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracji. 

Zgodnie z założeniami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska na terenie województwa 

śląskiego wydzielono 5 stref: śląską, aglomeracji górnośląskiej, aglomeracji rybnicko – 

jastrzębskiej, miasta Bielsko-Biała, miasta Częstochowa.  

Gmina Gierałtowice położona jest w zasięgu strefy śląskiej. Na terenie gminy nie ma 

zlokalizowanych stałych stacji monitoringu WIOŚ w Katowicach. Gmina we własnym 

zakresie utworzyła cztery stacje monitorujące jakość powietrza. 

Zgodnie z Raportem „Stan Środowiska w województwie śląskim w 2016 r.” stan powietrza 

w Strefie Śląskiej (w skład której wchodzi gmina Gierałtowice) w roku 2016 kształtował się 

następująco: 

- Wartości średnie stężeń pyłu PM10 przekroczone – wynik od 23 do 51 mikrogram/m3 

(wartość dopuszczalna 40 mikrogram/m3). 

- Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego 

PM10 była wyższa niż dopuszczalna częstość i wynosiła od 18 w Złotym Potoku do 114 dni 

w Wodzisławiu. 
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- Wartość dopuszczalna stężenia pyłu zawieszonego PM2,5, wynosząca 25 mikrogram/m3, 

została przekroczona na 7 z 9 stanowiskach wojewódzkich i wyniosła w strefie śląskiej – od 

19 mikrogram/m3 w Złotym Potoku do 33 mikrogram/m3 w Godowie. 

- Średnioroczne stężenia benzo(α)piranu w strefie śląskiej przekroczyły wartość docelową 1 

ng/m3 i wynosiły od 6 do 11 ng/m3. 

Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 w okresie 

zimowym jest emisja pochodząca z indywidualnego ogrzewania budynków, w okresie 

letnim bliskość głównej drogi z intensywnym ruchem, emisja wtórna zanieczyszczeń 

pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, boisk oraz niekorzystne warunki 

meteorologiczne występujące podczas powolnego rozprzestrzeniania się emitowanych 

lokalnie zanieczyszczeń, w związku z małą prędkością wiatru (poniżej 1,5 m/s). W części 

południowej województwa (Powiat wodzisławski) przyczyną wystąpienia przekroczeń jest 

napływ zanieczyszczeń spoza kraju. 

Emisja z procesów przemysłowych i technologicznych 

Na terenie gminy Gierałtowice brak jest dużych obiektów przemysłowych i energetycznych 

stanowiących źródła zanieczyszczeń. Pomimo tego, iż teren gminy znajduje się w obrębie 

następujących obszarów górniczych: 

▪ w części południowo - zachodniej – obszar górniczy „Knurów”, 

▪ w części północno – wschodniej – obszar górniczy „Makoszowy”, 

▪ w części północno – zachodniej – obszar górniczy „Sośnica III”, 

▪ w części południowo - wschodniej – „Ornontowice I”, 

nie wpływają one znacząco na stan zanieczyszczenia powietrza. 

Procesy spalania paliw energetycznych - emisja niska 

Największym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Gminie jest emisja substancji 

pochodzących ze spalania paliwa w gospodarstwach domowych. Podstawowym nośnikiem 

energii cieplnej jest paliwo stałe, przede wszystkim węgiel kamienny o rożnej jakości 

i rożnym stopniu zasiarczenia. 

W niewielkim stopniu wykorzystywany jest gaz ziemny, olej opałowy, gaz płynny propan – 

butan lub biomasa. 

Emisja niezorganizowana 

Źródłami emisji niezorganizowanej mogą być zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza 

z oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, stacji paliw oraz z procesów wypalania traw, 

ściernisk i nieużytków. 
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Na terenie gminy ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej 

w Przyszowicach przy ul. Gliwickiej. Skanalizowanie terenu gminy spowodowało wyłączenie 

oczyszczalni ścieków zlokalizowanych przy budynkach użyteczności publicznej. 

W znacznym stopniu rośnie również liczba małych przydomowych oczyszczalni ścieków, na 

potrzeby budynków jednorodzinnych, zlokalizowanych na terenach gdzie zbiorcza 

kanalizacja sanitarna nie została wybudowana. Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem 

się zanieczyszczeń poza tereny oczyszczalni jest zminimalizowane w wyniku stosowania 

nowoczesnych technologii. 

Odpady powstające na terenie gminy są wywożone poza jej teren, ze względu na fakt, iż 

gmina Gierałtowice nie posiada własnego składowiska odpadów. Potencjalne źródło emisji, 

na mniejszą skalę, mogą jednak powodować zlokalizowane na terenie gminy tzw. „dzikie 

wysypiska”. 

W wyniku prowadzonej eksploatacji górniczej powstały hałdy (składowiska) odpadów 

górniczych o znacznych rozmiarach. Na terenie gminy Gierałtowice znajduje się niewielki 

fragment składowiska KWK „Sośnica” w północnej części obszaru gminy. 

2.7 Infrastruktura Mieszkaniowa  

Największą grupę budynków na terenie gminy Gierałtowice stanowią budynki mieszkaniowe 

jednorodzinne. 

Z danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych zasoby 

mieszkaniowe na przełomie 2015 - 2017 kształtowały się następująca: 

Tabela 3 Liczba budynków mieszkalnych w gminie Gierałtowice 

Rok Ilość budynków mieszkaniowych w gminie 

2015 2956 

2016 3017 

2017 3066 

Źródło: GUS/BDL, PGN  

W przeważającej części budynki mieszkalne na terenie gminy to zabudowa jednorodzinna.  

Na terenie gminy Gierałtowice brak sieci ciepłowniczej.  

Na terenie gminy zlokalizowane są natomiast lokalne kotłownie zasilane węglem 

kamiennym, gazem ziemnym, olejem opałowym, energią elektryczną, kotłownie 

zlokalizowane są w obiektach zarządzanych przez Gminę tj.: 

▪ Urząd Gminy z siedzibą w Gierałtowicach, ul. Ks. Roboty 48 - instalacja gazowa, 

kocioł Buderus 2x73kW,  

▪ Pałac w Przyszowicach, ul. Parkowa 11 - instalacja olejowa Buderus 200kW,  
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▪ OSP Chudów z siedzibą w Chudowie, ul. Szkolna 54 - instalacja elektryczna,  

▪ Budynek wielofunkcyjny w Chudowie, ul. Szkolna 54 - instalacja elektryczna 

18+12kW,  

▪ Zespół Szkolno –Przedszkolny w Gierałtowicach – kotłownia gazowa, 

▪ Kompleks budynków: Pływalnia „Wodnik”, Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Paniówkach, budynek wielofunkcyjny ul. Zwycięstwa 44 – kogeneracja gazowa (88 

kW) i gazowe (1 MW), 

▪ Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przyszowicach – kotłownia gazowa, 

▪ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Chudowie – kotłownia gazowa i węglowa, 

▪ Hala sportowa w Chudowie, ul. Zabrska 18 - instalacja elektryczna,  

▪ Budynek wielofunkcyjny w Gierałtowicach, ul. Powstańców Śląskich 1: instalacja 

gazowa De Dietrich 61kW,  

▪ Hala sportowa w Gierałtowicach, ul. Stachury 1 - kotłownia węglowa, 40kW,  

▪ Budynek wielofunkcyjny w Paniówkach przy ul. Dworskiej 31 - instalacja gazowa, 

2x110 kW (Broetje), 

▪ OSP Przyszowice z siedzibą w Przyszowicach, ul. Szkolna 6 - instalacja węglowa 

2x75 kW,  

▪ Budynek gospodarczy przy Pałacu w Przyszowicach - elektryczne 

▪ Budynek biurowy w Przyszowicach, ul. Miarki 1 - instalacja węglowa 75kW,  

▪ Były budynek ośrodka zdrowia w Gierałtowicach, ul. Mickiewicza 43 - instalacja 

18kW. 

▪ Ośrodek Zdrowia Przyszowice – gruntowa pompa ciepła, 

▪ Budynek świetlicy (GOK) Gierałtowice – instalacja gazowa, 

▪ Gminna biblioteka w Gierałtowicach –kotłownia węglowa, 

▪ Budynek mieszalny – Chudów ul. Boczna 4 i Topolowa 6– kotłownia węglowa. 

Jako źródła ciepła budynki na terenie gminy w większości wykorzystują kotły węglowe 

(bliskość kopalni, a tym samym większy dostęp to tego typu paliwa grzewczego), drugim 

nośnikiem jest gaz, a w trzeciej kolejności olej opałowy (szczegółowa charakterystyka 

została przedstawiona w opracowanym przez gminę Planie Gospodarki Niskoemisyjnej). 

Udział poszczególnych paliw wykorzystywanych do celów grzewczych w budynkach 

mieszkalnych przedstawiono w rozdziale 5.1 wraz z prognozami na kolejne lata. Wśród 

budynków mieszkalnych dominującym źródłem ciepła są kotły węglowe, które 

niekorzystnie wpływają na stan środowiska lokalnego. 
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W 2011 r. po zmianie przepisów z zakresu ochrony środowiska Rada Gminy Gierałtowice 

przyjęła Uchwałę Nr VIII/62/1 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielenia 

dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie 

powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych 

na terenie gminy Gierałtowice.  

Dotacja udzielana jest na dofinansowanie wymiany starego źródła ciepła na nowe 

ekologiczne źródło ciepła: 

▪ kotły gazowe, 

▪ ogrzewanie olejem opałowym, 

▪ ogrzewanie energią elektryczną, 

▪ piece na paliwo stałe z automatycznym dozowaniem paliwa, posiadającymi 

dokument (certyfikat energetyczno – emisyjny) wydany przez laboratorium 

badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, 

▪ ogrzewanie drewnem i biomasą, 

▪  ogrzewanie z zastosowaniem innego odnawialnego źródła energii. 

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia poniższa tabela:
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Tabela 4 Liczba udzielonych przez Gminę dotacji na wymianę źródeł ciepłą i montaż instalacji OZE 

Rok 
Kotły 

węglowe 
Kotły węglowe 
z podajnikiem 

Kocioł z 
automatycznym 

dozowaniem 
paliwa na pellet 

Kotły 
olejowe 

Kotły 
gazowe 

Kocioł 
elektryczny 

Kocioł 
opalany 

drewnem 

Pompy 
ciepła 

Zestaw 
solarny 

Kotły na 
owies 

Razem 

2002 37 0 0 6 0 0 0 0 0 0 43 

2003 122 4 0 3 2 0 0 0 0 0 131 

2004 124 10 0 8 4 0 0 0 0 0 146 

2005 98 18 0 0 1 1 1 0 1 0 120 

2006 62 18 0 0 6 0 0 0 0 0 86 

2007 47 15 0 0 3 0 0 0 0 0 65 

2008 41 9 0 0 0 1 0 0 0 0 51 

2009 8 17 0 0 7 0 0 0 0 0 32 

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 14 0 0 3 0 0 0 0 0 17 

2012 0 13 0 0 2 0 0 0 0 0 15 

2013 0 12 0 0 4 0 0 0 0 0 16 

2014 0 21 0 0 2 0 0 0 0 0 23 

2015 0 14 1 2 6 0 0 0 0 0 23 

2016 0 28 3 0 1 0 0 0 0 1 33 

2017 0 24 4 1 6 0 0 0 0 0 35 

2018 0 20 5 0 11 0 0 4 0 0 40 

Źródło: Dane UG Gierałtowice 
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2.8 Infrastruktura Techniczna  

Infrastruktura transportowa 

Na sieć komunikacyjną gminy Gierałtowice składają się drogi o następujących kategoriach: 

autostrady, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz drogi gminne. 

Przez teren Gminy przebiegają odcinki autostrad A1 i A4 oraz niektóre z łącznic tych 

autostrad jak węzeł Sośnica oraz węzeł autostrady A1 z drogą nr 921, znajdujący się na 

granicy gminy z Knurowem. 

Przez teren gminy przebiega ponadto droga krajowa nr 44 relacji Mikołów – Gliwice 

o długości 6,5 km oraz droga wojewódzka nr 921 łącząca Zabrze z Rudami, na odcinku 

długości 6,8 km. 

Infrastrukturę drogową tworzą również drogi powiatowe (ul. Korfantego w Gierałtowicach, 

ul. Polna w Przyszowicach, ul. Dworcowa, szkolna, Zabrska i część ul. Topolowej 

w Chudowie oraz ul. Zabrska i Darwina w Paniówkach) o łącznej długości 16,9 km oraz 

drogi gminne o całkowitej długości 62,9 km. 

Zestawienie dróg gminnych przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 5 Zestawienie długości dróg gminnych 

    jezdnia chodnik Razem 
powierzchnia 

(m2) L.p. Nazwa ulicy 
długość 

(m) 
powierzchnia 

(m2) 
długość 

(m) 
powierzchnia 

(m2) 

1 27 stycznia 587 2 578,0     2 578,0 

2 Dębowa 609 3 045,0     3 045,0 

3 Dworska  1 295 7 252,0 1 447 2 750,5 10 002,5 

4 Działkowa 684 3 420,0     3 420,0 

5 Kłodnicka 625 2 187,5     2 187,5 

6 Leśna 739 2 774,0     2 774,0 

7 Piaskowa 434 1 414,5     1 414,5 

8 Powstańców Śl. 1 717 7 114,0 644 923,5 8 037,5 

9 Słoneczna 252 906,0     906,0 

10 Swobody 535 2 942,5     2 942,5 

11 Wodna  216 756,0     756,0 

12 Wolności 374 1 309,0     1 309,0 

13 Zamkowa 562 2 248,0     2 248,0 

14 Zwycięstwa 1 972 9 860,0 1 285 1 914,0 11 774,0 

    10 601 47 806,5 3 376 5 588,0 53 394,5 

Źródło: Dane UG Gierałtowice  
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Infrastrukturę drogową uzupełnia komunikacja autobusowa oraz transport kolejowy. Dzięki 

przynależności do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego Gmina Gierałtowice posiada dobrze rozwiniętą sieć komunikacji 

autobusowej. Natomiast sieć kolejowa obejmuje jedynie ruch pociągów towarowych 

na liniach nr 149 (Zabrze – Makoszowy) oraz nr 172 (Gierałtowice – Chudów). 

Infrastruktura wodno-ściekowa  

Sieć kanalizacji ściekowej 

Inwestycja budowy głównej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Gierałtowice była 

dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności (Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). Roboty budowlane podzielone zostały na pięć 

głównych kontraktów tj. budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach: Gierałtowice, 

Przyszowice, Paniówki, Chudów, oraz budowa oczyszczalni ścieków Przyszowicach. 

Łączna długość sieci kanalizacyjnej wraz z kanałami bocznymi oraz podłączeniami wynosi 

obecnie ok. 160 km. 

Cała sieć kanalizacyjna wyposażona jest w 28 sieciowych pompowni ścieków w tym w 

jedną tłocznię ścieków. W sołectwie Gierałtowice wybudowano 6 pompowni sieciowych w 

Przyszowicach także 6 pompowni oraz 1 tłocznię, w sołectwie Chudów wybudowano 6 

pompowni sieciowych, natomiast w sołectwie Paniówki wybudowanych zostało 9 pompowni 

sieciowych. Ponadto z początkiem roku 2015 przejęta została również sieć kanalizacyjna 

wraz z pompownią ścieków na terenie Osiedla Leśnego w sołectwie Paniówki.  

Oczyszczalnia Ścieków 

Oczyszczalnia ścieków dla gminy Gierałtowice zlokalizowana jest w sołectwie Przyszowice 

przy ulicy Gliwickiej 6c. Przepustowość oczyszczalni wynosi 2150 m3/d. Oczyszczalnia 

ścieków składa się z następujących obiektów: 

- Komory rozprężania ścieków. Ścieki dopływają do oczyszczalni dwoma kolektorami 

tłocznymi z sołectwa Gierałtowice i Przyszowice oraz sołectw Paniówki i Chudów. 

Te podziemne kanały łączą się w komorze rozprężnej, skąd ścieki wpływają na 

oczyszczalnię już jednym wspólnym rurociągiem, 

- Budynku mechanicznego oczyszczania ścieków. Ścieki dopływają kanałem 

grawitacyjnym na urządzenie do separacji skratek i do pompowni 

ścieków. Z pompownią ścieków połączona jest również stacja ścieków dowożonych 

umożliwiająca odbiór fekaliów dostarczanych przez beczkowozy. Urządzenie do 

separacji skratek i pompownia ścieków znajdują się w podziemnej części budynku. 

Do separacji skratek zastosowano urządzenie z przenośnikiem spiralnym pionowym. 
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Ma ono za zadanie odseparować większe zanieczyszczenia oraz zapewnia ochronę 

centralnej pompowni ścieków. Zastosowane urządzenie pozwala ograniczyć do 

minimum awaryjność pomp i ograniczyć koszty eksploatacyjne. Zadaniem 

pompowni głównej jest podanie ścieków dopływających do oczyszczalni do układu 

technologicznego oczyszczania ścieków. Wyposażenie pompowni stanowią dwie 

pompy zatapialne. Przewód tłoczny ścieków z pompowni skierowany jest do węzła 

mechanicznego oczyszczania ścieków z zabudowanym zintegrowanym urządzeniem 

sito-piaskownikiem. Zatrzymany w urządzeniu piasek kierowany jest transporterem 

ślimakowym do leja zasypowego, skąd odprowadzany ukośnym transporterem 

ślimakowym. Przed urządzeniem do mechanicznego oczyszczania ścieków dokonuje 

się pomiaru ilości ścieków do systemu oczyszczania. Na sicie zatrzymywane są 

mniejsze części pływające oraz częściowo zawiesina. Sito samooczyszczające 

wyposażone jest w wewnętrzny układ instalacji wody płuczącej oraz transporter 

ukośny skratek. Transporter wynosi skratki na wysokość umożliwiającą podstawienie 

typowego kontenera. Następnie ścieki wpływają do komory piaskownika 

zapewniającego zatrzymanie części mineralnych a przede wszystkim piasku. 

Zatrzymany piasek zgarniany jest poziomym transporterem ślimakowym do leja, 

skąd odbierany jest przenośnikiem ślimakowym ukośnym i transportowany także do 

podstawionego kontenera. Następnie ścieki spływają przewodem grawitacyjnym do 

komory rozdziału ścieków na reaktor biologiczny. Sterowanie całością układu jest w 

pełni automatyczne, 

- Infrastruktury biologicznego oczyszczania składającego się z: komory beztlenowej, 

komory atoksycznej, komór tlenowych I i II, 

- Osadników wtórnych, 

- Komory odbioru ścieków oczyszczonych 

- Wylotu ścieków oczyszczonych do potoku Chudowskiego, 

- Pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego 

- Komory tlenowej stabilizacji osadu, 

- Budynku bloku energetycznego, stacji dmuchaw, stacji odwadniania osadu, 

- Systemu automatyki i sterowania. 

Sieć wodociągowa 

Gminna sieć wodociągowa zapewnia dostawę wody do niemal 100% ogółu mieszkańców 

gminy. Zaopatrzenie gminy w wodę realizowane jest poprzez hurtowy zakup wody od 

sąsiadujących gmin na zasadzie pośrednictwa w sprzedaży wody produkowanej głownie 

przez GPW S.A. w Katowicach. 
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Dostawcami wody są: 

- PWiK Knurów, 

- PWiK Zabrze, 

- KWK Knurów – Szczygłowice, 

- ZGKiW Ornontowice, 

- ZIM Mikołów. 

Eksploatowany system wodociągowy o łącznej długości ponad 90 km (nie wliczając 

przyłączy) wykonany jest w 65,1% z rur PE i w 34,9% z rur stalowych. 

Infrastruktura sieci elektroenergetycznej i gazowej została opisana w dalszych rozdziałach 

dokumentu. 

2.9 Demografia  

Według danych otrzymanych z Urzędu Gminy Gierałtowice liczba mieszkańców gminy na 

dzień 16.07.2018 r. przedstawia się następująco: 

Tabela 6 Liczba mieszkańców gminy Gierałtowice – stan na lipiec 2018 rok. 

Miejscowość Liczba kobiet Liczba mężczyzn Ogółem 

Chudów 858 831 1689 

Gierałtowice 2021 1901 3922 

Paniówki 1456 1366 2822 

Przyszowice 1736 1599 3335 

Razem 6071 5697 11768 

Źródło: Dane UG Gierałtowice  

Analizując powyższe dane z liczbą mieszkańców w latach poprzednich (w roku 2012 

wynosiła  - 11 046 osób, w roku 2015 - 11 439, aktualnie 11768 osób) należy wskazać, iż ich 

liczba systematycznie wzrasta, co oznacza trend odwrotny do zaobserwowanego trendu 

spadkowego dla powiatu gliwickiego i całego województwa śląskiego. 

2.10 Otoczenie gospodarcze  

Zgodnie z danymi GUS/BDL w roku 2017 w gminie Gierałtowice działalność prowadziły: 

▪ gminne samorządowe jednostki organizacyjne - w liczbie 4 jednostek, 

▪ osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – w ilości 863 podmiotów, 

▪ osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej – w ilości 

223 podmiotów. 

W Gierałtowicach działa wiele podmiotów gospodarczych prowadzących działalność 

produkcyjną. Najwięcej zakładów produkcyjnych specjalizuje się w wyrobie artykułów 
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metalowych oraz w obróbce metalu. Pozostałe podmioty gospodarcze specjalizują się 

w następujących branżach: 

▪ piekarnictwo i cukiernictwo, 

▪ stolarstwo, 

▪ produkcja maszyn, 

▪ produkcja odzieży, 

▪ elektronika, 

▪ wyroby jubilerskie, 

▪ wyroby z kamienia, metalu i drewna, 

▪ wyroby medyczne, 

▪ opakowania tworzyw sztucznych, 

▪ produkcja broni. 

Na terenie sołectwa Przyszowice przy ul. Granicznej działa strefa biznesowa „Synergy 

Park”, gdzie swoją działalność prowadzą zarówno firmy usługowe jak i produkcyjne. 

3 Model energetyczny Gminy - Gminne Centrum energetyczne. Integrator usług 

infrastrukturalnych. 

3.1 Gminne Centrum energetyczne - Klaster Energii Górniczo-Rolniczej Gminy 

Gierałtowice 

Zgodnie z założeniami Gminne Centrum Energetyczne którego funkcje pełni Klaster Energii 

Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice obejmuje 4 mini centra energetyczne 

zlokalizowane w poszczególnych sołectwach Gminy.  

Mini centra energetyczne stanowić będą źródła produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. 

Źródłami tymi są/będą agregaty gazowe oraz wiatrowe oraz źródła bazujące na 

Odnawialnych Źródłach Energii tj. panele solarne i fotowoltaiczne.  

Agregaty gazowe wykorzystywać będą gaz ziemny, biogaz pochodzenia rolniczego oraz 

metan jako gaz kopalniany. Moce agregatów będą w zakresie od 50 kW i 70 kW poprzez 250 

kW do 1,5 MW.  

Cztery mini centra zasilać będą głównie obiekty komunalne (urzędy, szkoły, hale sportowe, 

ośrodki zdrowia, krytą pływalnię i inne) w energię elektryczną oraz ciepło.  

Dopełnieniem produkcji energii z Odnawialnych Źródeł Energii w obrębie poszczególnych 

mini centrów energetycznych będą inwestycje planowane do realizacji przez gminę 

w ramach projektu tzw. Słoneczna Gmina (montaż paneli solarnych i fotowoltaicznych 

w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy). 
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W sytuacjach awaryjnych mini centra energetyczne mogą pracować jako tzw. „wyspy 

energetyczne" tj. wydzielone z krajowego systemu elektroenergetycznego autonomiczne 

obszary z ważnymi obiektami użyteczności publicznej. 

Rada Gminy w 2005 roku zaopiniowała pozytywnie plan utworzenia na terenie gminy 4 mini 

centrów energetycznych, od tej pory w miarę możliwości finansowych jednostki stopniowo 

realizowane są przedmiotowe założenia.  

3.1.1 Mini centrum energetyczne w Paniówkach   

W skład mini centrum energetycznego wchodzą następujące obiekty/instalacje: 

▪ Wyspa energetyczna – inwestycja zrealizowana 

Inwestycja dotyczyła utworzenia wyspy energetycznej w skład której weszły instalacje OZE 

zamontowane na obiektach gminnych tj.: 

- Kryta pływalnia - 150kW (PS), 

- Zespół Szkolno Przedszkolny - 40kW (PS), 

- Stara szkoła z ośrodkiem zdrowia - 20kW (PS). 

oraz następujące źródła zasilania:  

- Agregat kogeneracyjny 55kW (biogaz), 

Mapa 4 Obiekty mini centrum energetycznego w Paniówkach na tle najbliższego otoczenia  

Źródło: Dane UG Gierałtowice 

W normalnym stanie pracy agregat kogeneracyjny zasila cały kompleks, zaś w sytuacjach 

awaryjnych w czasie wydzielonej wyspy agregat gazowy zasilać będzie ważniejsze odbiory 

w pływalni, szkole i ośrodku zdrowia.  
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Aktualnie zainstalowany jest tylko agregat kogeneracyjny o mocy 55/88kW. Zasilanie 

pływalni „Wodnik” w energię cieplną odbywa się z istniejącej kotłowni na gaz ziemny 

zlokalizowanej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Paniówkach.  

Ciepło dostarczane jest przez podziemną sieć ciepłowniczą do węzła cieplnego 

zlokalizowanego w piwnicach budynku pływalni i do urządzeń technologicznych gminnej 

krytej pływalni „Wodnik”. Natomiast energia elektryczna jest pobierana z sieci 

elektroenergetycznej TAURON S.A.  

▪ Źródło metanowe 1,5 MWe (metan z Kopalni Budryk) – inwestycja na etapie 

koncepcji 

Inwestycja budowy minicentrum energetycznego w Paniówkach (podobnie jak w Chudowie) 

będzie realizowana w oparciu o agregaty kogeneracyjne wraz z rurociągami 

doprowadzającymi metan jako paliwo zasilające z szybu VI JSW S.A. KWK Budryk w 

Chudowie do obiektów użyteczności publicznej w Gminie Gierałtowice. Główną ideą 

procesu kogeneracji jest jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła 

użytkowego za pomocą wyspecjalizowanych urządzeń- agregatów kogeneracyjnych. Istotą 

skojarzenia jest możliwość uzyskania energii elektrycznej bez marnowania znacznej części 

energii pierwotnej zawartej w gazie(w porównaniu do rozdzielnej produkcji prądu i 

ciepła). 

Rysunek 1 Schemat instalacji Paniówki 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Gierałtowice 

Agregat AK2 (wykorzystany w przedmiotowej inwestycji) typu JMS 420 GS-B.L będzie 

usytuowany przy ul. Zwycięstwa 44 w Paniówkach. Urządzenie osiąga moc 1487 kW, z kolei 

jego efektywność wynosi 83,9%. 

Miejsce lokalizacji agregatu należy uzbroić w przyłącza wodno- kanalizacyjne, celem 

umożliwienia chłodzenia agregatu. Instalacja będzie zasilana gazem z odmetanowania 

kopalni Budryk o następującym składzie gazu:  
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- CH4 (metan)- 40÷70%  

- CO (tlenek węgla) - ok. 0,015%  

- C2H6 (etan)- ok. 0,1%  

- C3H8 (propan)- ok. 0,1%  

- N2 (azot)- 30÷40%  

- O2 (tlen)- 5,5÷7,5%  

- CO2 (dwutlenek węgla) - ok. 3%  

- Temperatura gazu- 20°C÷60⁰C  

- Ciśnienie gazu- 18÷25 mPa  

- Wilgotność gazu- 60 %  

▪ Źródło fotowoltaiczne 119,7 kWp (Słoneczna Gmina), oraz montaż instalacji PV 

w obiektach użyteczności publicznej. 

Inwestycja obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 119,7 kWp 

w obrębie budynków mieszkalnych na terenie gminy Gierałtowice (sołectwo Paniówki). 

Gmina aplikuje o środki na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IV Efektywność 

energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka Niskoemisyjna dla działania: 4.1. 

Odnawialne źródła energii. Projekt tzw. Słoneczna Gmina. 

Gmina planuje również wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji 

PV w budynkach Przedszkola oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach. 

▪ Farma fotowoltaiczna o pow. ok. 8000 m2  - inwestycja na etapie koncepcji 

i uzgodnień administracyjnych 

Obecnie Gmina uzyskała wstępną analizę techniczno-ekonomiczną budowy elektrowni 

słonecznej na terenie gminy Gierałtowice. Przeprowadzono uzgodnienia administracyjne 

(pozyskano decyzję o warunkach zabudowy dla zadania związanego z budową parkingu 

wraz z placem rekreacyjnym oraz farmą fotowoltaiczną o mocy ok.2 MWe położonej 

w Paniówkach w okolicy ul. Gliwickiej i ul. Borowej). 

3.1.2 Mini centrum energetyczne w Przyszowicach  

▪ Ośrodek Zdrowia - inwestycja zrealizowana  

Ośrodek zdrowia wybudowany w nowoczesnym stylu architektonicznym cechuje się także 

nowoczesnym układem zasilania w energie cieplną i elektryczną. Do wytworzenia energii 

elektrycznej wykorzystano panele fotowoltaiczne o sumarycznej mocy ponad 30 kW. 

Energia ta (wytwarzana w układzie pracującym równolegle z siecią) wykorzystywana jest 
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m.in. do celów użytkowych, jak i do zasilania układu klimatyzacji o mocy 25 kW, 

ogrzewania obiegu ciepłej wody użytkowej 10 kW i centralnego ogrzewania 20 kW i pomp 

ciepła, które są podstawowymi źródłami energii cieplnej w obiekcie.  

Rysunek 2 Minicentrum energetyczne w Przyszowicach – Ośrodek Zdrowia 

Źródło: UG Gierałtowice 

▪ Biogazownia przy oczyszczalni ścieków – inwestycja na etapie projektowym 

Biogazowania planowana jest do uruchomienia w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków o mocy 

240 kW i wydajności pond 2000 m3/d. 

Planowana moc projektowanej obok oczyszczalni ścieków biogazowi wynosi 370 kW. 

Rysunek 3 Lokalizacja biogazowi w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków 

Źródło: Dane UG Gierałtowice 
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▪ Źródło fotowoltaiczne 178,4 kWp (Słoneczna Gmina) oraz montaż instalacji PV 

w obiektach użyteczności publicznej. 

Inwestycja obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 178,4 kWp 

w obrębie budynków mieszkalnych na terenie Gminy Gierałtowice (sołectwo Przyszowice). 

Gmina aplikuje o środki na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IV Efektywność 

energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka Niskoemisyjna dla działania: 4.1. 

Odnawialne źródła energii. 

Gmina planuje również wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji 

PV w obrębie oczyszczalni ścieków w Przyszowicach oraz z obrębie Zespołu Szkolno 

Przedszkolnego w Przyszowicach.  

3.1.3 Minicentrum energetyczne Chudów 

▪ Źródło metanowe 0,5 MW (metan z KWK Budryk) – inwestycja na etapie 

koncepcji 

Na obszarze należącym do JSW S.A. „ Budryk ‘’ szyb VI w Chudowie przy ulicy Dworcowej, 

zostanie posadowiona całość infrastruktury w tym przyłącza w pobliżu stacji 

odmetanowania. Na powyższym obszarze planuje się także zlokalizowanie tłoczni 

dwuciągowej gazu z dwiema sprężarkami z zabezpieczeniem przed przekroczeniem 

ciśnienia i osuszaczem. Sprężanie gazu: 3,5 bara. Za tłocznią również na ww. terenie 

zamontowany będzie na przyłączu układ kontrolno-pomiarowy, służący do pomiaru ilości 

przepływającego metanu jak i jego składu chemicznego. Składa on się z reduktora 

ciśnienia, przepływomierza oraz specjalnego oprogramowania regulujących przepływ 

i ciśnienia gazu podawanego do agregatów kogeneracji. Te podstawowe dane rejestrowane 

przez układ pomiarowy stanowić będą podstawę do rozliczeń płatności za pobrany gaz CH4. 
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Rysunek 4 Schemat instalacji w Chudowie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Gierałtowice 

Przewidywana sieć L1 przebiega od obszaru KWK Budryk do agregatu kogeneracyjnego AK 1 

w Chudowie i osiąga długość 1,4 km. Rurociąg zostanie położony w śladzie nieczynnego 

rurociągu wodnego wzdłuż ulic Dworcowej /droga powiatowa 2909S w Chudowie. 

Agregat kogeneracyjny AK 1  

Agregat kogeneracyjny GE Jenbacher JMS 312 GS NL o następujących  podstawowych 

parametrach:  

Moc elektryczna znamionowa 525 kW  

Moc cieplna znamionowa ok 580 kW (90/70) – odzysk ciepła z chłodzenia mieszanki, oleju, 

bloku silnika i spalin  

Sprawność elektryczna – 41%  

Generator synchroniczny 0,4 kV  

Silnik zamontowany będzie w obudowie kontenerowej. Urządzenia pomocnicze takie jak 

chłodnica wentylatorowa, tłumik, wymiennik spaliny woda  zamontowane będą na dachu 

kontenera. 

▪ Źródło fotowoltaiczne 59,2 kWp (Słoneczna Gmina) oraz montaż instalacji PV 

w obiektach użyteczności publicznej. 

Inwestycja obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 59,2 kWp 

w obrębie budynków mieszkalnych na terenie Gminy Gierałtowice (sołectwo Chudów). 

Gmina aplikuje o środki na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IV Efektywność 
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energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka Niskoemisyjna dla działania: 4.1. 

Odnawialne źródła energii. 

Gmina planuje również wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji 

PV w obrębie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chudowie. 

3.1.4 Minicentrum energetyczne – Gierałtowice  

▪ Źródła fotowoltaiczne 215,2 kWp (Słoneczna Gmina) oraz montaż instalacji PV 

w obiektach użyteczności publicznej. 

Inwestycja obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 215,2 kWp 

w obrębie budynków mieszkalnych na terenie Gminy Gierałtowice (sołectwo Gierałtowice). 

Gmina aplikuje o środki na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IV Efektywność 

energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka Niskoemisyjna dla działania: 4.1. 

Odnawialne źródła energii. 

Gmina planuje również wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji 

PV w obrębie budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach i budynku Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Gierałtowicach. 

▪ Biogazownia 0,5 MW (biogaz pochodzenia rolniczego) – inwestycja na etapie 

koncepcji. 

 

3.2 Integrator usług infrastrukturalnych / Przedsiębiorstwo Multienergetyczne 

/Elektrownia Wirtualna – Klaster Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice 

Klaster Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice jest dobrowolnym porozumieniem 

przedsiębiorców, jednostek badawczo-naukowych, jednostek samorządu terytorialnego 

i ich jednostek organizacyjnych oraz organizacji i instytucji wspierających odnawialne 

źródła energii i propagujących idee poszanowania energii i ochrony środowiska, 

działających na terenie gminy Gierałtowice. Działania klastra mogą wpisywać się w obszar 

funkcjonowania integratora usług infrastrukturalnych/przedsiębiorstwa 

multienergetycznego/elektrowni wirtualnej. 

Członkami Klastra są:  

1.Gmina Gierałtowice – lider Klastra  

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Przyszowicach Sp. z o. o, 

3. Pływalnia Wodnik Sp. z o.o. z siedzibą w Paniówkach, 
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4. Instytut Projektów i Analiz Sp. z o. o z Gliwic, 

5. Control Process S.A z Krakowa – koordynator Klastra  

6. JSW Innowacje S.A z Katowic, 

7. KAPE S.A z Warszawy. 

W celu organizacji wewnętrznej Klastra, w trakcie zebrania założycielskiego, Członkowie 

Klastra przyjęli Statut Klastra, który określa jego organizację wewnętrzną i zasady 

funkcjonowania. 

Celem strategicznym powołania i funkcjonowania Klastra jest inicjowanie i wspólne 

prowadzenie działań związanych z rozwojem energetyki rozproszonej gminy Gierałtowice, 

opartej o Lokalny System Energetyczny w sposób służący poprawie bezpieczeństwa 

energetycznego w oparciu o odnawialne źródła energii i źródła kogeneracyjne 

z wykorzystaniem potencjału energetycznego gminy Gierałtowice. 

Celami operacyjnymi są: 

- wzrost bezpieczeństwa energetycznego,  

- praca wyspowa,  

- optymalizacja lokalnego miksu energetycznego, 

- ograniczenie niskiej emisji,  

- wzrost innowacyjności i konkurencyjności lokalnej gospodarki,  

- wzrost prosumenckiej świadomości społeczności lokalnej,  

- racjonalizacja wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych,  

- walka z ubóstwem energetycznym poprzez zapewnienie tańszych nośników energii, 

- rozwój i zmniejszenie zależności lokalnych wytwórców od zewnętrznych 

mechanizmów wsparcia,  

- prace badawczo - rozwojowe w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciepła z 

odnawialnych źródeł energii, magazynowania i dystrybucji, oraz komercyjne 

wykorzystanie wyników tych prac, 

- optymalizacja pracy sieci lokalnego systemu dystrybucyjnego poprzez inteligentne 

zarządzanie pracą źródeł OZE, magazynami energii i instalacjami prosumenckimi, 

- testowanie produktów i rozwiązań w ramach e-mobility, 

- zmiana stereotypu wizerunku śląskiej gminy górniczej w kierunku „zielonej gminy 

innowacyjnej. 

W ramach współpracy w Klastrze podejmowane będą następujące działania: 

- Inicjowanie i wspólna realizacja działań zmierzających do integracji w lokalnym 

systemie energetycznym gminy Gierałtowice odnawialnych źródeł energii, 



Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gierałtowice  

 

 
 

37 | S t r o n a  
 

wspierających wzrost i rozwój konkurencyjności gospodarki Gminy zgodnie 

z przyjętym studium oraz planem zagospodarowania przestrzennego. 

- Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia Członków Klastra w prowadzeniu prac 

badawczo-rozwojowych w obszarze produkcji energii z OZE i jej magazynowania 

oraz inteligentnych systemów zarządzania dystrybucją energii. 

- Opracowanie strategii rozwoju Klastra. 

- Kreowanie i wdrażanie wspólnych projektów dotyczących innowacyjnych rozwiązań 

i technologii. 

- Organizacja i uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, seminariach, warsztatach 

i innych imprezach o zbliżonym charakterze dotyczących obszaru tematycznego 

działania Klastra. 

- Współpraca z partnerami spoza powiązania oraz wypromowanie Klastra na rynku 

krajowym i zagranicznym. 

- Aktywne poszukiwanie źródeł finansowania, w szczególności z funduszy 

europejskich, budżetu Państwa oraz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, 

celem finansowania projektów realizowanych przez Klaster. 

- Pozyskiwanie inwestorów dla działań realizowanych w ramach Klastra. 

- Podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie kooperacji w Klastrze oraz 

pozyskiwanie nowych Partnerów przystępujących do Klastra. 

- Promowanie, integrowanie oraz aktywne uczestnictwo w działaniach realizowanych 

przez Klaster służących upowszechnieniu nowych rozwiązań i technologii. 

4 Opis celów strategicznych wynikających z obowiązującego prawa unii europejskiej, 

prawa krajowego, regionalnego i miejscowego w połączeniu z przyjmowaną 

polityką energetyczną Gminy. 

Zgodność z dokumentami strategicznymi  

W poniższym rozdziale przedstawiono dokumenty strategiczne Unii Europejskiej, 

Województwa Śląskiego oraz prawa lokalnego (gmina Gierałtowice), które wskazują na 

racjonalizację zużycia paliw oraz dobre praktyki w działaniach związanych z poprawą stanu 

środowiska naturalnego. 

4.1 Poziom europejski  

Przeprowadzając analizę przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, paliw 

gazowych i energii elektrycznej przytoczono poniżej wymogi UE określone w dyrektywach  

unijnych, których wytyczne muszą zostać uwzględnione w prawie krajów członkowskich. 
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Dyrektywy UE mające wpływ na podejmowanie działań racjonalizujących produkcję 

i wykorzystanie ciepła i energii elektrycznej. 

Polityka energetyczna i ochrony środowiska UE jest określona w kilku dyrektywach, które 

bezpośrednio bądź pośrednio wpływają na planowanie energetyczne w Polsce. Poniżej 

wymieniono przykładowe dokumenty. 

4.1.1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 3 kwietnia 

2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

Z Dyrektywy 2009/28/WE wynika, że kraje członkowskie wspólnie do roku 2020 osiągnąć  

powinny 20% udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w całkowitym zużyciu energii 

i 10% udział tej energii w sektorze transportowym. 

Dyrektywa przedstawia cele obligatoryjne dla każdego kraju członkowskiego do roku 2020 

(dla Polski 15% udział w całym sektorze OZE oraz 10 % w sektorze paliw transportowych) 

oraz wyszczególnia minimalne wymagania regulacyjne do wprowadzenia w ustawodawstwie 

krajowym w określonym czasie tak, aby ułatwić realizację celów krajowych i celu 

wspólnotowego. Nie wskazuje jednak, w których sektorach i poprzez jakie technologie 

zwiększać produkcję „zielonej” energii.  

Dyrektywa wskazuje, że krajowe cele w zakresie udziału OZE w sektorze transportu, 

energii elektrycznej oraz ciepła i chłodu z podziałem na poszczególne technologie, a także 

działania w zakresie efektywności energetycznej prowadzące do zmniejszenia końcowego 

zużycia energii, określone powinny być w Krajowych Planach Działań (KPD). To w oparciu o 

ich zapisy każde państwo członkowskie powinno realizować, ustalone Dyrektywą cele. 

Zaprezentowane cele, obok konieczności zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz 

poprawy wydajności energetycznej, wynikają z tzw. pakietu klimatyczno - energetycznego.  

Realizacja poszczególnych celów pakietu 3x20 jest ze sobą mocno powiązana.  

Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych wpływa na redukcję emisji gazów 

cieplarnianych, jak i poprawia efektywność energetyczną z uwagi na generację w pobliżu 

miejsc zużycia. Efektywność energetyczna wpływa korzystanie zarówno na ograniczenie 

emisji oraz na osiąganie udziału odnawialnych źródeł energii liczonego w stosunku do 

finalnego zużycia energii brutto. 

4.1.2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 

października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. 

Dyrektywa, poprzez ustanowienie wspólnej struktury ramowej w celu obniżenia o 20% 

zużycia energii pierwotnej w UE, stanowi istotny czynnik wpływający na powodzenie 

realizacji unijnej strategii energetycznej na rok 2020. Dokument wskazuje środki, 
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pozwalające stworzyć odpowiednie warunki do poprawy efektywności energetycznej 

również po tym terminie. Ponadto, Dyrektywa określa zasady, na jakich powinien 

funkcjonować rynek energii tak, aby wyeliminować m.in. wszelkie nieprawidłowości 

ograniczające efektywność dostaw.  

Dokument przewiduje także ustanowienie krajowych celów w zakresie efektywności 

energetycznej na rok 2020. 

Główne postanowienia nowej Dyrektywy nakładają na państwa członkowskie następujące  

obowiązki: 

- ustalenia orientacyjnej krajowej wartości docelowej w zakresie efektywności 

energetycznej w oparciu o swoje zużycie energii pierwotnej lub końcowej, 

oszczędność energii pierwotnej lub końcowej albo energochłonność, 

- ustanowienia długoterminowej strategii wspierania inwestycji w renowację 

krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych zarówno publicznych, 

jak i prywatnych, 

- zapewnienia poddawania renowacji, od dnia 1 stycznia 2014 r., 3% całkowitej 

powierzchni ogrzewanych lub chłodzonych budynków administracji rządowej w celu 

spełnienia wymogów odpowiadających przynajmniej minimalnym standardom 

wyznaczonym dla nowych budynków, zgodnie z założeniem, że budynki 

administracji publicznej mają stanowić wzorzec dla pozostałych, 

- ustanowienia systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej, 

nakładającego na dystrybutorów energii i/lub przedsiębiorstwa prowadzące 

detaliczną sprzedaż energii obowiązek osiągnięcia łącznego celu oszczędności 

energii równego 1,5% wielkości ich rocznej sprzedaży energii do odbiorców 

końcowych, 

- stworzenia warunków umożliwiających wszystkim końcowym odbiorcom energii 

dostęp do audytów energetycznych wysokiej jakości oraz do nabycia po 

konkurencyjnych cenach liczników oddających rzeczywiste zużycie energii wraz z 

informacją o realnym czasie korzystania z energii. 

4.1.3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 

2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 

Celem dyrektywy jest stosowanie ekonomicznie uzasadnionej poprawy charakterystyki 

energetycznej budynków na skutek m.in. mniejszego zapotrzebowania na ciepło do 

ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody, oraz oświetlenia poprzez stosowanie  

m.in. odpowiednich materiałów (o dobrych parametrach izolacyjności cieplnej, technologii  
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wykonywania instalacji c.o. i c.w.u. oraz technik montażu przy odpowiedzialnym 

i przemyślanym zastosowaniu wybranych źródeł zasilania). 

Nowelizacja tego rozporządzenia pokazuje również tzw. ścieżkę dojścia do wymagań na 

rok 2021 (2019 dla budynków zajmowanych przez władze publiczne i będące ich 

własnością), kiedy to wszystkie nowo wznoszone budynki, w myśl zapisów art. 9 dyrektyw 

2010/31 UE powinny charakteryzować się niemal „zerowym zużyciem energii”. 

Według postanowień dyrektywy budynek o niemal zerowym zużyciu energii to budynek  

o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej, w którym zapotrzebowanie na energię 

jest w bardzo wysokim stopniu pokrywane przez odnawialne źródła energii.  

Dokument ten nie nakazuje montowania urządzeń/źródeł energii odnawialnej, kwestie 

doboru odpowiednich rozwiązań w tym względzie pozostawia projektantowi, który ma 

dowolność wyboru konkretnych rozwiązań, mając za drogowskaz sztywne parametry 

minimalne, które szczegółowo zostały pokazane jako wartości liczbowe. 

Najistotniejsze zmiany dotyczą stopniowych zmian w zakresie obniżenia współczynnika  

przenikania ciepła, ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, podłogi na gruncie oraz  

stolarki okiennej i drzwiowej. 

Oznacza to, w praktyce stosowanie materiałów izolacyjnych o niższym współczynniku 

przewodzenia ciepła, np. = 0,032 W/(m*K), zamiast standardowo stosowanego = 0,04 

W/(m*K) czy = 0,045 W/(m*K), zachowując tę samą grubość. 

Ponadto przepisy rozporządzenia określają minimalne wartości wskaźnika EP - wskaźnika  

energii pierwotnej, który w zależności od zastosowanego źródła ciepła (konwencjonalne  

- energia nieodnawialna np. gaz, węgiel, olej) lub (niekonwencjonalne - energia 

odnawialna, np. panele słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, biomasa), charakteryzuje się 

różnymi współczynnikami nakładu. 

Istotną zmianą w znowelizowanym rozporządzeniu jest wymóg jednoczesnego spełnienia 

dla każdego nowego budynku wymagań minimalnych oraz wymagań związanych 

z maksymalnym dopuszczalnym poziomem energii pierwotnej. 

4.2 Poziom Krajowy 

4.2.1 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 

W dniu 10 listopada 2009 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie „Polityki 

energetycznej Polski do 2030 roku. 

Wskazane w dokumencie kierunkami polskiej polityki energetycznej to: 

- Poprawa efektywności energetycznej, 

- Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, 
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- Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 

energetyki jądrowej, 

- Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,  

- Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 

- Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 

Przyjęte kierunki polityki energetycznej są w znacznym stopniu współzależne. Poprawa 

efektywności energetycznej ogranicza wzrost zapotrzebowania na paliwa i energię, 

przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, na skutek zmniejszenia 

uzależnienia od importu, a także działa na rzecz ograniczenia wpływu energetyki na 

środowisko poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń.  

Podobne efekty przynosi rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym 

zastosowanie biopaliw, wykorzystanie czystych technologii węglowych oraz wprowadzenie 

energetyki jądrowej.  

Realizując działania zgodnie z tymi kierunkami, polityka energetyczna będzie dążyła do 

wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju przy zachowaniu zasady zrównoważonego 

rozwoju.  

Cele Polityki energetycznej są także zbieżne z celami Odnowionej Strategii Lizbońskiej 

i Odnowionej Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE. Polityka energetyczna będzie 

zmierzać do realizacji zobowiązania, wyrażonego w powyższych strategiach UE, 

o przekształceniu Europy w gospodarkę o niskiej emisji dwutlenku węgla oraz pewnym, 

zrównoważonym i konkurencyjnym zaopatrzeniu w energię. 

4.2.2 Ustawa o odnawialnych źródłach energii 

W dniu 11 marca 2015 r., Prezydent RP podpisał o odnawialnych źródłach energii. 

Ustawa ta określa: 

1) Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania: 

a) energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 

b) biogazu rolniczego –w instalacjach odnawialnego źródła energii, 

c) biopłynów, 

2) Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie: 

a) energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 

b) biogazu rolniczego, 

c) ciepła - w instalacjach odnawialnego źródła energii; 

3) Zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej 

z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii; 

4) Zasady realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
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5) Warunki i tryb certyfikowania instalatorów mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji  

odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 

kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń;  

6) Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz 

wspólnych projektów inwestycyjnych. 

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzanych nową ustawą, w stosunku do 

obowiązujących przepisów, jest odejście od systemu świadectw pochodzenia energii na 

system aukcyjny oraz wprowadzenia odrębnych regulacji dla mikroinstalacji w postaci 

możliwości rozliczania się ich właścicieli z właściwymi przedsiębiorstwami energetycznymi 

na zasadzie „net-metering”, czyli rozliczenia netto. 

W trakcie procesu legislacyjnego przyjęto tzw. poprawkę prosumencką dotyczącą 

wprowadzenia, po raz pierwszy w Polsce, systemu taryf gwarantowanych dla 

najmniejszych wytwórców energii z OZE – mikroprosumentów eksploatujących najmniejsze 

mikroinstalacje o mocach poniżej 10 kW. 

Zgodnie z ustawą o OZE od 1 lipca 2016 roku obowiązuje tzw. net-metering, czyli system 

rozliczania okresowego, w formie opustu do faktury. Prosument może oddawać nadwyżki 

wyprodukowanej energii do sieci – uzyska w ten sposób opust na fakturze zmniejszający 

koszt zużytej energii z sieci elektroenergetycznej. Wartość opustu wynika z tego, że 

prosument od zużytej przez niego całej energii elektrycznej będzie miał odliczoną wartość 

energii równą wartości oddanej nadwyżki przemnożonej przez odpowiedni współczynnik 

zależny od mocy instalacji. 

 

4.2.3 . Ustaw a o charakterystyce energetycznej budynków 

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków zapewnia wdrożenie unijnej dyrektywy.  

Zgodnie z nią, od początku 2021 r. wszystkie nowe budynki w krajach członkowskich będą  

musiały spełniać wyśrubowane wymagania zużycia energii. Wcześniej, bo od 2018 r. takie 

standardy będą musiały spełniać budynki publiczne.  

Właściciele lub zarządcy budynków, chcący je sprzedać bądź wynająć, będą musieli zlecić  

sporządzenie świadectwa. W ustawie zapisano także, że będzie to dotyczyło również osób  

posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w przypadku gdy zechcą taki 

lokal sprzedać.  

Zgodnie z regulacją takie świadectwo muszą mieć budynki o powierzchni użytkowej 

przekraczającej 500 m kw., a od 9 lipca 2015 r. - od 250 m kw., zajmowane przez:  

- prokuraturę,  

- wymiar sprawiedliwości i administrację publiczną.  
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Budynki zajmowane przez te instytucje o powierzchni użytkowej od 250 m kw. będą 

musiały mieć świadectwa charakterystyki energetycznej zaraz po wejściu w życie przyszłej 

ustawy. 

Przepisy wprowadzają ponadto obowiązek umieszczenia kopii świadectwa charakterystyki  

energetycznej w widocznym miejscu w budynkach o powierzchni przekraczającej 500 m 

kw., w których są świadczone usługi.  

Chodzi m.in. o dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze i centra handlowe. Ustawa 

zakłada także, że okresowej kontroli, (co najmniej raz na 5 lat) będą podlegały kotły 

o mocy do 20 KW. 

4.2.4 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030 wpisuje się w działania na rzecz osiągnięcia celu 

nadrzędnego Białej Księgi oraz unijnej strategii adaptacji do zmian klimatu, jakim jest 

poprawa odporności państw członkowskich na aktualne i oczekiwane zmiany klimatu, 

w tym lepsze przygotowanie do ekstremalnych zjawisk klimatycznych i pogodowych oraz 

redukcja kosztów społeczno-ekonomicznych z tym związanych. 

Dokument został opracowany przez Ministerstwo Środowiska na podstawie analiz 

wykonanych przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w ramach 

projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów 

i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu – KLIMAD ", realizowanego na zlecenie MŚ 

w latach 2011-2013 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. 

Dokument ten formułuje m.in. Scenariusze zmian klimatu do 2030 r. i wpływ na sektory 

i obszary wrażliwe precyzyjnie odnosząc je np. do obszarów gospodarki przestrzennej 

i obszarów zurbanizowanych oraz budownictwa. Plan adaptacji stwierdza m.in., że obszary 

zurbanizowane stanowią szczególną kategorię w strukturze przestrzeni geograficznej, 

charakteryzującą się dużą gęstością populacji ludzkiej, a tym samym są bardzo wrażliwe 

z uwagi na negatywne oddziaływanie antropopresji. Ponadto wskazuje na dużą dynamikę 

zmian warunków klimatycznych, które mogą negatywnie wpływać zarówno na 

wykonawstwo robót, jak i na właściwości wyrobów budowlanych w tym ich trwałość.  

Na podstawie scenariuszy Plan ustala cele i kierunki działań a wśród nich również Cel 1. 

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska oraz kierunek 

działań w ramach tego celu: 1.5 – adaptacja do zamian klimatu w gospodarce 

przestrzennej i budownictwie. W ramach tego kierunku jednym z wybranych obszarów 
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strategii rozwoju zawierających działania adaptacyjne jest 3.2 Wspieranie rozwoju 

zrównoważonego budownictwa na etapie planowania, projektowania, wznoszenia 

budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia. 

Zgodnie z definicją zrównoważonego budownictwa obejmuje ono aspekty ergonomiczny 

(socjalno – kulturowy), ekonomiczny oraz ekologiczny z którym wiąże się m.in. optymalne 

użycie materiałów budowlanych i minimalizację używania mediów, a tym samym 

zminimalizowanie niekorzystnego oddziaływania na klimat.  

Na podstawie powyższych informacji można zatem uznać, że wskazane w przedmiotowym 

dokumencie kierunki działań wpływające na racjonalizację zużycia mediów 

w budownictwie publicznym oraz prywatnym wpływa na ograniczenia zużycia energii 

w Gminie, a tym samym poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu na klimat wspiera 

rozwój budownictwa zrównoważonego.  

Tym samym założenia przedmiotowego dokumentu są zgodne ze Strategicznym planem 

adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030 w obszarze powyższych celów i kierunków działań. 

4.3 Poziom regionalny  

4.3.1 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego – Śląskie 2020+ 

W ramach Strategii określono następujące obszary priorytetowe:  

A. Nowoczesna gospodarka i cel strategiczny: Województwo śląskie regionem 

nowoczesnej gospodarki rozwijającej się w oparciu o innowacyjność i kreatywność. 

B. Szanse rozwojowe mieszkańców i cel strategiczny: Województwo śląskie regionem 

o wysokiej jakości życia opierającej się na powszechnej dostępności do usług 

publicznych o wysokim standardzie. 

C. Przestrzeń i cel strategiczny: Województwo śląskie regionem atrakcyjnej 

i funkcjonalnej przestrzeni. 

D. Relacje z otoczeniem i cel strategiczny: Województwo śląskie regionem otwartym 

będącym istotnym partnerem rozwoju Europy. 

W ramach celu strategicznego C wymieniono następujące cele operacyjne: 

C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska. 

C.2. Zintegrowany rozwój ośrodków różnej rangi. 

C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie przestrzeni. 

Przedmiotowa „Aktualizacja projektu założeń….” następujące założenia kierunku działań 

zdefiniowanego w ramach celu operacyjnego C.1.: 
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C.1.6. Wspieranie wdrożenia rozwiązań ograniczających niską emisję oraz zużycie zasobów 

środowiska i energii w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych, obiektach 

i przestrzeni użyteczności publicznej 

4.3.2 Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na 

celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz 

pułapu stężenia ekspozycji 

Dokument został przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/47/5/2017 z dnia 

18 grudnia 2017 roku. 

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej rocznej oceny jakości powietrza za rok 2015 

w województwie śląskim konieczne było opracowanie Programu ochrony powietrza ze 

względu na przekroczenia:  

- poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz dwutlenku 

azotu,  

- poziomów docelowych dla benzo(a)pirenu i ozonu,  

- poziomu celu długoterminowego dla ozonu.  

Celem opracowania aktualizacji Programu ochrony powietrza jest zweryfikowanie 

zaproponowanych już działań naprawczych i opracowanie katalogu działań korygujących 

w kierunku poprawy jakości powietrza w oparciu o dokładniejsze dane wejściowe, 

zmienione uwarunkowania prawne, finansowe i organizacyjne oraz o doświadczenia 

płynące z realizacji dotychczas opracowanych Programów. 

Nadrzędnym celem aktualizacji Programu ochrony powietrza jest opracowanie działań 

naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co 

w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń 

powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego.  

Opracowana aktualizacja Programu ochrony powietrza składa się z czterech części. 

Opisowej, uwzględniającej charakterystykę stref objętych Programem, analizę stanu 

jakości powietrza w województwie, działania naprawcze wraz z możliwymi źródłami ich 

finansowania oraz plan działań krótkoterminowych. Druga część wskazuje obowiązki 

i ograniczenia wynikające z Programu oraz sposób monitorowania postępu realizacji 

działań naprawczych. W części uzasadniającej zawarto informacje dotyczące uwarunkowań 

wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego, charakterystykę źródeł emisji 

wraz z bilansem zanieczyszczeń, analizę ekonomiczną możliwych do zastosowania działań, 

prognozy stanu jakości powietrza po zrealizowaniu działań naprawczych.  
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W części czwartej (załącznikach) przedstawiono weryfikację wyników przeprowadzonego 

modelowania matematycznego rozkładu stężeń substancji w powietrzu, zestawienie 

kosztów złej jakości powietrza oraz przebieg opiniowania projektu dokumentu.  

W załącznikach graficznych zamieszczono mapy. 

Program został przygotowany dla pięciu stref oceny jakości powietrza województwa 

śląskiego określonych w rozporządzaniu Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. 

w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza:  

- aglomeracja górnośląska (kod PL2401), gdzie analizie poddano pięć zanieczyszczeń 

powietrza: pył zawieszony PM10 i PM2,5, benzo(a)piren, dwutlenek azotu oraz 

ozon;  

- aglomeracja rybnicko-jastrzębska (kod PL2402), gdzie analizie poddano cztery 

zanieczyszczenia powietrza: pył zawieszony PM10 i PM2,5, benzo(a)piren oraz ozon. 

Gmina Gierałtowice znajduje się w wyznaczonej w ramach POP strefie śląskiej. 

W wyniku przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Katowicach oceny jakości powietrza za rok 2016 strefa śląska została zakwalifikowana do 

klasy C, a tym samym do opracowania Programu ochrony powietrza ze względu na:  

- przekroczenie dopuszczalnego poziomu stężenia średniorocznego oraz dopuszczalnej 

częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego 24-godz. stężeń pyłu zawieszonego PM10,  

- przekroczenie dopuszczalnego poziomu stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego 

PM2,5,  

- przekroczenie poziomu docelowego stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu,  

- przekroczenie dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu docelowego 8-godzinnego 

dla ozonu,  

- przekroczenia dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu celu długoterminowego dla 

ozonu,  

- przekroczenia poziomu docelowego oraz celu długoterminowego ze względu na ochronę 

roślin wyrażonego, jako AOT40.  

Działania wskazane do realizacji w celu osiągnięcia standardów jakości powietrza 

w strefach. 

Działania zaplanowane w Programie ochrony powietrza mają na celu uzyskanie 

maksymalnego efektu ekologicznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza 

ze źródeł, które w największy sposób oddziałują na wielkość stężeń substancji 

w powietrzu. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami w zakresie wpływu poszczególnych 

źródeł emisji na wartości stężeń substancji w województwie, głównym kierunkiem działań 

naprawczych powinna być redukcja emisji powierzchniowej (pochodzącej z indywidualnych 
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systemów grzewczych) oraz emisji liniowej (pochodzących z komunikacji samochodowej). 

Prowadzone do tej pory działania naprawcze w zakresie obniżenia emisji ze źródeł bytowo-

komunalnych nie przyniosły zakładanego efektu ekologicznego. Dlatego koniczne było 

podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na 

obszarze województwa ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw. Realizacja tej uchwały, wprowadzonej na podstawie art. 96 

Ustawy POŚ, pozwoli w znaczący sposób zredukować wielkość ładunku emitowanych do 

powietrza substancji, a w konsekwencji w znaczący sposób poprawić jakość powietrza w 

województwie śląskim. Zakres uchwały obejmuje wprowadzenie na terenie całego 

województwa śląskiego w ciągu całego roku kalendarzowego ograniczeń dla instalacji, 

w których następuje spalanie paliw stałych (kocioł, kominek, piec) jeżeli:  

- dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania,  

- wydzielają ciepło  

lub  

- wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.  

Ograniczenie dotyczy wszystkich podmiotów użytkujących takie instalacje jeżeli nie 

spełniają one minimum standardu emisyjnego zgodnego z klasą 5 pod względem 

granicznych wartości emisji zanieczyszczeń według normy PN-EN 303-5:2012, co należy 

potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, 

będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji 

EA162.  

Wprowadzone ograniczenia dotyczące wymogu ekspoloatacji instalacji spełniających 

minimalne standardy emisyjne zgodne klasą 5 obowiązuje od 1 września 2017 roku. 

Wyjątkami są instalacje, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku, 

wówczas ograniczenie obowiązuje:  

- od 1 stycznia 2022 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie 

powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,  

- od 1 stycznia 2024 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 

10 lat od daty ich produkcji,  

- od 1 stycznia 2026 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 

5 lat od daty ich produkcji,  

- od 1 stycznia 2028 roku w przypadku instalacji spełniających wymagania 

w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 

303-5:2012,  
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W przypadku instalacji kominków i trzonów kuchennych dopuszcza się do eksploatacji 

wyłącznie urządzenia, które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności 

energetycznej lub normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń 

określone w punkcie 1 i 2 załącznika do Rozporządzenia Komisji (UE)163 w odniesieniu do 

wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo 

stałe. Eksploatujący taką instalację zobowiązany jest do wykazania spełniania wymagań 

określonych w wymienionym Rozporządzeniu poprzez przedstawienie instrukcji dla 

instalatorów i użytkowników urządzenia.  

Wprowadzone ograniczenia w przypadku kominków i trzonów kuchennych, które powinny 

spełniać ww. wymogi, obowiązywać będą od 1 stycznia 2023 roku chyba, że ich 

eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku i instalacje te:  

- osiągają sprawność cieplną na poziomie, co najmniej 80% lub  

- zostaną wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do wartości:  

• 50 mg/m3 pyłu drobnego (przy 13% O2) z kominków z otwartą komorą 

spalania, ogrzewanych paliwem stałym,  

• 40 mg/m3 pyłu drobnego (przy 13% O2) z kominków i trzonów kuchennych 

z zamkniętą komora spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż 

drewno sprasowane w formie peletów,  

• 20 mg/m3 pyłu drobnego (przy 13% O2) dla kominków z zamkniętą komora 

spalania wykorzystujących drewno prasowane w formie peletów.  

Zakres uchwały obejmuje również ograniczenia dotyczące spalanych paliw. Zgodnie 

z uchwałą od 1 września 2017 roku zakazane jest na terenie województwa śląskiego 

stosowanie w instalacjach, w których następuje spalanie paliw stałych:  

- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,  

-  mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich 

wykorzystaniem,  

- paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm 

wynosi więcej niż 15%,  

-  biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.  

Katalog dobrych praktyk wskazany w POP dla woj. śląskiego. 

- Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych 

użytkowników  

- Tworzenie zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego (zwiększenie 

obszarów zieleni) 

- Spójna polityka planowania przestrzennego 
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- Działania kontrolne (kontrola przestrzegania zakazu spalania odpadów w piecach 

domowych, kontrola przestrzegania zakazu spalania odpadów zielonych, kontrola 

przestrzegania zakazu wypalania traw i łąk, kontrola przestrzegania zapisów 

uchwały ograniczającej stosowanie paliw i urządzeń grzewczych) 

- Kontrole przedsiębiorstw pod kątem realizacji uchwały w sprawie wprowadzenia na 

obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, 

w których następuje spalanie paliw 

- Monitorowanie realizacji Programu. 

Szczegółowy opis działań naprawczych wskazany w dokumencie  

- Ograniczenie emisji z instalacji o małej mocy do 1 MW, w których następuje 

spalanie paliw stałych 

Działanie naprawcze realizowane jest na podstawie Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku 

Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 

województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw.  

Zadanie jest realizowane poprzez:  

• PRIORYTET 1: Zastąpienie niskosprawnych urządzeń siecią ciepłowniczą lub 

urządzeniami opalanymi gazem  

• PRIORYTET 2: Zastąpienie niskosprawnych urządzeń urządzeniami opalanymi 

olejem, ogrzewaniem elektrycznym lub urządzeniami spełniającymi minimum 

wymogi jakościowe dla urządzeń na paliwa stałe, które zostały określone w normie 

PN-EN 303-5:2012  

• PRIORYTET 3: Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację obiektów 

ogrzewanych w sposób indywidualny  

W ramach działania samorządy lokalne powinny udzielać wsparcia finansowego ze środków 

własnych lub pozyskanych ze źródeł zewnętrznych np. w postaci dotacji celowej, dla 

mieszkańców i jednostek wpisanych w lokalne regulaminy dofinansowania zgodnie 

z przyjętymi wytycznymi i ustalonymi priorytetami działań. 

- Ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych w aglomeracjach i miastach 

strefach 

Działanie związane jest z ograniczeniem emisji ze źródeł komunikacyjnych i polega na:  

• poprawie płynności ruchu poprzez wykorzystanie inteligentnych systemów 

sterowania ruchem, 

• uwzględnieniu w planach zagospodarowania przestrzennego centrów logistycznych 

na obrzeżach miast  
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• wprowadzaniu dodatkowych mechanizmów zmniejszających uciążliwość ruchu 

samochodowego  

• wprowadzeniu stref płatnego parkowania na nowych obszarach lub prowadzenie 

polityki parkingowej  

• rozwoju komunikacji publicznej  

• tworzeniu systemu punktów przesiadkowych oraz parkingów Park&Ride  

• tworzeniu zintegrowanego transportu publicznego na terenie całych aglomeracji  

• ograniczeniu emisji wtórnej pyłów poprzez poprawę stanu technicznego dróg oraz 

utwardzanie poboczy. 

- Ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych 

- Ograniczenie emisji wtórnej pyłu poprzez czyszczenie dróg na mokro 

- Ograniczenie emisji wtórnej pyłu poprzez czyszczenie dróg na mokro po 

okresie zimowym 

- Działania promocyjne i edukacyjne 

4.3.3 Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 (tzw. Uchwała 

antysmogowa) 

Dnia 7 kwietnia 2017 roku, Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Uchwałę nr V/36/1/2017 

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, 

w granicach administracyjnych województwa śląskiego wprowadza się ograniczenia 

i zakazy obejmujące cały rok kalendarzowy określone przedmiotową uchwałą. 

Szczegóły odnoszące się do zapisów uchwały wskazano w poprzednim punkcie 

opracowania. 

4.4 Poziom Lokalny / Gmina Gierałtowice 

Zgodnie ze stanem z września 2018 r. Gmina Gierałtowice dysponuje następującymi 

dokumentami, w założenia których wpisują się wszelkie działania zmierzające do 

optymalizacji gospodarki energetycznej gminy: 

4.4.1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice 

Rada Gminy Gierałtowice Uchwałą NR XXI/138/16 z dnia 22 marca 2016 r. przyjęła do 

realizacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice”.  

Głównym założeniem ww. planu jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy 

zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie 
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gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice. Założenia ww. celu będą 

realizowane przez wyznaczone cele szczegółowe. 

Cel szczegółowy I – Wzrost efektywności energetycznej obiektów ze szczególnym 

uwzględnieniem budynków sektora komunalnego. 

Cel szczegółowy II - Redukcja zanieczyszczeń szczególnie PM10, CO2 pochodzących 

zwłaszcza z indywidualnych źródeł ciepła. 

Cel szczegółowy III – Zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego Gminy ze 

szczególnym uwzględnieniem instalacji OZE/URE - realizacja założeń mini centrów 

energetycznych. 

4.4.2 Program ochrony środowiska Gminy Gierałtowice do roku 2019 z 

perspektywą do roku 2023 

Program został przyjęty Uchwałą Nr XXV/164/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31 

sierpnia 2016 r. 

Niniejszy program został sporządzony jako realizacja obowiązków gminy, wynikających 

z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2016 r., poz. 672), dotyczących sporządzania gminnych programów ochrony 

środowiska. 

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia programu ochrony środowiska jest 

realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej 

z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. Programy 

ochrony środowiska stanowią podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem 

na szczeblu danej jednostki. Gminny program ochrony środowiska służy zatem realizacji 

polityki ochrony środowiska na szczeblu lokalnym - gminy. 

Jednym z celów nadrzędnych do realizacji POŚ dla Gminy Gierałtowice do roku 2019 jest 

poprawa jakości powietrza, w tym poprzez ograniczenie emisji z procesów spalania paliw 

do celów grzewczych, ograniczenie niskiej emisji oraz zmniejszenie zapotrzebowania na 

energię cieplną. 

Aby zrealizować ten cel należy podjąć następujące działania: 

- realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), 

- kontrola przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłowniach domowych, 

- kontynuacja dofinansowania dla mieszkańców gminy do wymiany nieekologicznych 

źródeł ogrzewania na gazowe, olejowe, biomasę, elektryczne. 

- przygotowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), 

- aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe”. 
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- uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących 

zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej emisji 

oraz projektowanie linii zabudowy z uwzględnieniem „przewietrzania” gmin, 

w szczególności na terenach o gęstej zabudowie. 

4.4.3 Dokumenty planistyczne gminy - Miejscowe Plany Zagospodarowania 

Przestrzennego  

Na terenie Gminy Gierałtowice obowiązują miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego ich wykaz przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym: 

Tabela 7 Obowiązujące miejscowe palny zagospodarowania przestrzennego 

Lp. 
Obowiązujący Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego 
Zasady ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego 

1 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice dla terenu położonego w 
Paniówkach przy ul. Powstańców Śl. 

Uchwała XVII/143/12 z dnia 2012-02-28 

Brak zapisów odnoszących się do 
zaopatrzenia w ciepło na terenie 

obowiązywania planu 

2 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice dla terenu położonego w 
Przyszowicach przy ul. Brzeg 

Uchwała XIV/109/11 z dnia 2011-11-29 

Rozdz.2 Ustalenia dla całego zakresu 
objętego planem 

W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
- przyjmuje się stosowanie 

indywidualnych urządzeń grzewczych 
zasilanych gazem, olejem opałowym 

lub energią elektryczną, 
- wykorzystujących energię odnawialną. 

Dopuszcza się inne niż wymienione 
powyżej urządzenia grzewcze małej 

mocy na paliwa stałe spełniające 
kryteria energetyczne i emisyjne na 

znak „bezpieczeństwa ekologicznego” 

3 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru 

zlokalizowanego w sołectwie Przyszowice 
w rejonie ul. Granicznej 

Uchwała XIII/98/11 z dnia 2011-10-27 

W zakresie ochrony powietrza ustala się 
stosowanie w obiektach 

niskoemisyjnych lub nieemisyjnych 
źródeł ciepła 

4 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice w rejonie ulicy 
Gierałtowickiej w Przyszowicach 

Uchwała XXXVIII/200/2001 z dnia 2001-11-
22 

Na całym terenie obowiązywania planu 
ustala się zakaz realizacji inwestycji: 

- dla których emisja zanieczyszczeń do 
powietrza wody i gruntów może 

spowodować przekroczenia 
dopuszczalnych wartości stężeń 
substancji zanieczyszczających 

powietrze, wodę i grunty określone w 
obowiązujących aktach prawnych. 

- budowy kotłowni oraz innych źródeł 
energii cieplnej korzystających z 
bezpośredniego spalania węgla 

5 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gierałtowice w rejonie ulicy Gliwickiej w 

Paniówkach 
Uchwała XXXVIII/199/2001 z dnia 2001-11-

22 

Na całym terenie obowiązywania planu 
ustala się zakaz realizacji inwestycji: 

- dla których emisja zanieczyszczeń do 
powietrza wody i gruntów może 

spowodować przekroczenia 
dopuszczalnych wartości stężeń 
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Lp. 
Obowiązujący Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego 
Zasady ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego 

substancji zanieczyszczających 
powietrze, wodę i grunty określone w 

obowiązujących aktach prawnych. 
- budowy kotłowni oraz innych źródeł 

energii cieplnej korzystających z 
bezpośredniego spalania węgla 

6 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gierałtowice w rejonie ulicy Gliwickiej w 

Paniówkach 
Uchwała XXXVIII/198/2001 z dnia 2001-11-

22 

Na całym terenie obowiązywania planu 
ustala się zakaz realizacji inwestycji: 

- dla których emisja zanieczyszczeń do 
powietrza wody i gruntów może 

spowodować przekroczenia 
dopuszczalnych wartości stężeń 
substancji zanieczyszczających 

powietrze, wodę i grunty określone w 
obowiązujących aktach prawnych. 

- budowy kotłowni oraz innych źródeł 
energii cieplnej korzystających z 
bezpośredniego spalania węgla 

7 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice w rejonie skrzyżowania ulicy 
Gliwickiej i ulicy Brzeg w Przyszowicach 

Uchwała XXXVIII/197/2001 z dnia 2001-11-
22 

Na całym terenie obowiązywania planu 
ustala się zakaz realizacji inwestycji: 

- dla których emisja zanieczyszczeń do 
powietrza wody i gruntów może 

spowodować przekroczenia 
dopuszczalnych wartości stężeń 
substancji zanieczyszczających 

powietrze, wodę i grunty określone w 
obowiązujących aktach prawnych. 

- budowy kotłowni oraz innych źródeł 
energii cieplnej korzystających z 
bezpośredniego spalania węgla 

8 

Zmiana nr 3 miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice w Paniówkach 
Uchwała XLIV/229/98 z dnia 1998-06-16 

Brak zapisów odnoszących się do 
zaopatrzenia w ciepło na terenie 

obowiązywania planu 

9 
Zmiana nr 10 miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania 
Uchwała XI/53/99 z dnia 1999-09-09 

Brak zapisów odnoszących się do 
ograniczeń dla źródeł ciepło na terenie 

obowiązywania planu 

10 

Zmiana nr 2 miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice w Przyszowicach 
Uchwała XLIV/228/98 z dnia 1998-06-16 

Brak zapisów odnoszących się do 
zaopatrzenia w ciepło na terenie 

obowiązywania planu 

11 

Zmiana nr 5 miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice w Paniówkach 
Uchwała XLIV/231/98 z dnia 1998 -06 -16 

Brak zapisów odnoszących się do 
zaopatrzenia w ciepło na terenie 

obowiązywania planu 

12 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice dla terenów położonych 
wzdłuż granic z gminą Knurów 

Uchwała XLIV/234/98 z dnia 1998-06-16 

Brak zapisów odnoszących się do 
ograniczeń dla źródeł ciepło na terenie 

obowiązywania planu 

13 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gierałtowice dla terenów położonych w 

Przyszowicach 
Uchwała XLIV/235/98 z dnia 1998-06-16 

Brak zapisów odnoszących się do 
ograniczeń dla źródeł ciepło na terenie 

obowiązywania planu 

14 Zmiana nr 6 miejscowego planu ogólnego Brak zapisów odnoszących się do 
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Lp. 
Obowiązujący Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego 
Zasady ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gierałtowice w Przyszowicach 

Uchwała XLIV/232/98 z dnia 1998-06-16 

ograniczeń dla źródeł ciepło na terenie 
obowiązywania planu 

15 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gierałtowice w rejonie ulicy Gliwickiej i 

ulicy Zabrskiej w Paniówkach 
Uchwała XXXVIII/196/2001 z dnia 2001-11-

22 

Na całym terenie obowiązywania planu 
ustala się zakaz realizacji inwestycji: 

- dla których emisja zanieczyszczeń do 
powietrza wody i gruntów może 

spowodować przekroczenia 
dopuszczalnych wartości stężeń 
substancji zanieczyszczających 

powietrze, wodę i grunty określone w 
obowiązujących aktach prawnych. 

- budowy kotłowni oraz innych źródeł 
energii cieplnej korzystających z 
bezpośredniego spalania węgla 

16 

Zmiana nr 4 miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice w Chudowie 
Uchwała XLIV/230/98 z dnia 1998-06-16 

Brak zapisów odnoszących się do 
ograniczeń dla źródeł ciepło na terenie 

obowiązywania planu 

17 

Zmiana nr 1 miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice w Gierałtowicach 
Uchwała XLIV/226/98 z dnia 1998-06-16 

Brak zapisów odnoszących się do 
ograniczeń dla źródeł ciepło na terenie 

obowiązywania planu 

18 

Zmiana nr 8 miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice 
Uchwała XI/52/99 z dnia 1999 – 09 - 09 

Brak zapisów odnoszących się do 
ograniczeń dla źródeł ciepło na terenie 

obowiązywania planu 

Źródło: Dane UG Gierałtowice 
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5 Opis wybranych modeli zaopatrzenia Gminy w ciepło energię elektryczną i paliwa 

gazowe na terenie Gminy  

W rozdziale scharakteryzowano zapotrzebowanie na ciepło (w tym gaz) oraz energię 

elektryczną dla ostatnich paru lat oraz wykonano prognozy zapotrzebowania z 

uwzględnieniem trzech scenariuszy: 

1. Przetrwania 

2. Odniesienia 

3. Postępu 

5.1 Ciepło 

Zaopatrzenie w ciepło w Gminie Gierałtowice jest pokrywane z kotłowi lokalnych oraz 

indywidualnych źródeł ciepła. 

W Gminie Gierałtowice tak jak w większości gmin na terenie śląska węgiel kamienny jest 

głównym paliwem kopalnym wykorzystywanym do celów grzewczych, zwłaszcza 

w przypadku budynków mieszkalnych. Brak rzetelnych informacji odnośnie sprzedaży 

węgla, sprawia, że bardzo trudno jest dokładnie oszacować zużycie węgla do celów 

ogrzewnictwa indywidualnego na konkretnym obszarze. 

Obiekty będące w zarządzie Gminy wyposażone są w kotłownie wykorzystujące ekologiczne 

źródła ogrzewania, tj.:  

▪ Urząd Gminy z siedzibą w Gierałtowicach, ul. Ks. Roboty 48 - instalacja gazowa, 

kocioł Buderus 2x73kW,  

▪ Pałac w Przyszowicach, ul. Parkowa 11 - instalacja olejowa Buderus 200kW,  

▪ OSP Chudów z siedzibą w Chudowie, ul. Szkolna 54 - instalacja elektryczna,  

▪ Budynek wielofunkcyjny w Chudowie, ul. Szkolna 54 - instalacja elektryczna 

18+12kW,  

▪ Zespół Szkolno –Przedszkolny w Gierałtowicach – kotłownia gazowa, 

▪ Kompleks budynków: Pływalnia „Wodnik”, Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Paniówkach, budynek wielofunkcyjny ul. Zwycięstwa 44 – kogeneracja gazowa (88 

kW) i gazowe (1 MW), 

▪ Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przyszowicach – kotłownia gazowa, 

▪ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Chudowie – kotłownia gazowa i węglowa, 

▪ Hala sportowa w Chudowie, ul. Zabrska 18 - instalacja elektryczna,  

▪ Budynek wielofunkcyjny w Gierałtowicach, ul. Powstańców Śląskich 1: instalacja 

gazowa De Dietrich 61kW,  
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▪ Hala sportowa w Gierałtowicach, ul. Stachury 1 - kotłownia węglowa, 40kW,  

▪ Budynek wielofunkcyjny w Paniówkach przy ul. Dworskiej 31 - instalacja gazowa, 

2x110 kW (Broetje), 

▪ OSP Przyszowice z siedzibą w Przyszowicach, ul. Szkolna 6 - instalacja węglowa 

2x75 kW,  

▪ Budynek gospodarczy przy Pałacu w Przyszowicach - elektryczne 

▪ Budynek biurowy w Przyszowicach, ul. Miarki 1 - instalacja węglowa 75kW,  

▪ Były budynek ośrodka zdrowia w Gierałtowicach, ul. Mickiewicza 43 - instalacja 

18kW. 

▪ Ośrodek Zdrowia Przyszowice – gruntowa pompa ciepła, 

▪ Budynek świetlicy (GOK) Gierałtowice – instalacja gazowa, 

▪ Gminna biblioteka w Gierałtowicach –kotłownia węglowa, 

▪ Budynek mieszalny – Chudów ul. Boczna 4 i Topolowa 6– kotłownia węglowa. 

5.1.1 Aktualne zapotrzebowanie na ciepło 

Zapotrzebowanie na ciepło w Gminie Gierałtowice określone zostało na podstawie danych 

GUS dotyczących powierzchni gospodarstw domowych oraz ankietyzacji i inwentaryzacji 

przeprowadzonej w ramach opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Gierałtowice. 

Obiekty Gminne 

Zapotrzebowanie na ciepło obiektów gminnych określono na podstawie udostępnionego 

zużycia paliw w tych obiektach. 

W tabeli poniżej zestawiono ocenę zapotrzebowania na ciepło obiektów gminnych. Tam, 

gdzie nie podano zużycia paliwa oszacowano jego zużycie na podstawie zapotrzebowania 

na moc, przyjmując wskaźnik wykorzystania mocy 6000 GJ/MW. Pominięto obiekty, które 

nie udostępniły zużycia paliwa ani nie podały mocy źródeł ciepła. 

Tabela 8 Zużycie energii końcowej przez budynki gminy Gierałtowice  

 
Obiekt źródło ciepła paliwo moc zużycie paliwa 

zużycie energii 
końcowej 

1. 
Zespół Szkolno-
Przedszkolny w 
Gierałtowicach 

kocioł gazowy gaz b.d. 62 697 m3 2 226 GJ 
 

2. 

Kompleks 
budynków: 
pływania 
"Wodnik"; Zespół 
Szkolno-
Przedszkolny w 
Paniówkach; 
budynek 
wielofunkcyjny 

układ 
kogeneracyjny 

gaz 88 14 873 m3 528 GJ * 

kocioł gazowy gaz 1000 169 014 m3 6 000 GJ * 
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Obiekt źródło ciepła paliwo moc zużycie paliwa 

zużycie energii 
końcowej 

ul. Zwycięstwa 
44 -  

3. 
Zespół Szkolno-
Przedszkolny w 
Przyszowicach  

kocioł olejowy olej opałowy b.d. 70 000 l 3 290 GJ 
 

4. 
Zespół Szkolno-
Przedszkolny w 
Chudowie  

kocioł gazowy gaz LPG b.d. 21 000 l 529 GJ 
 

kocioł węglowy węgiel b.d. 40 Mg 1 080 GJ 
 

5. 
Ośrodek Zdrowia 
Przyszowice  

gruntowa 
pompa ciepła 

energia 
gruntu i 
energia 

elektryczna 

b.d. 
   

GJ 
 

6. 

Budynek 
mieszkalny - 
Chudów ul. 
Boczna 4  

kocioł węglowy węgiel b.d. 5 Mg 135 GJ 
 

7. 

Budynek 
mieszkalny - 
Chudów ul. 
Topolowa 6  

kocioł węglowy węgiel b.d. 
   

GJ 
 

8. 
Budynek 
biblioteka 
Gierałtowice  

kocioł węglowy węgiel b.d. 9,5 Mg 257 GJ 
 

9. 
Budynek 
świetlica (GOK) - 
Gierałtowice  

kocioł gazowy gaz b.d. 9 458 m3 336 GJ 
 

10. 

Budynek 
gospodarczy przy 
Pałacu w 
Przyszowicach  

ogrzewanie 
elektryczne 

energia 
elektryczna 

b.d. 
   

GJ 
 

11. 
Pałac w 
Przyszowicach, 
ul. Parkowa 11  

kocioł olejowy olej opałowy 200 40 000 l 1 880 GJ 
 

12. 
Hala sportowa w 
Gierałtowicach, 
ul. Stachury 1  

kocioł węglowy węgiel 40 30 Mg 810 GJ 
 

13. 

OSP Przyszowice 
z siedzibą w 
Przyszowicach, 
ul. Szkolna 6  

kocioł węglowy węgiel 150 30 Mg 810 GJ 
 

14. 

Budynek 
wielofunkcyjny w 
Gierałtowicach, 
ul. Powstańców 
Śląskich 1 

kocioł gazowy gaz 61 10 310 m3 366 GJ * 

15. 

Budynek 
wielofunkcyjny w 
Paniówkach przy 
ul. Dworskiej 31 

kocioł gazowy gaz 220 37 183 m3 1 320 GJ * 

16. 

Budynek 
wielofunkcyjny w 
Chudowie przy 
ul. Szkolnej 54 

ogrzewanie 
elektryczne 

energia 
elektryczna 

30 50 MWh 180 GJ * 

17. 
Hala sportowa w 
Chudowie, ul. 
Zabrska 18 

ogrzewanie 
elektryczne 

energia 
elektryczna 

b.d. 
   

GJ 
 

18. 
Budynek Biurowy 
w Przyszowicach, 
ul. Miarki 1 

kocioł węglowy węgiel 75 16,66667 Mg 450 GJ * 

19. 
Były budynek 
Ośrodka Zdrowia 
w Gierałtowicach 

kocioł węglowy węgiel 18 4 Mg 108 GJ * 
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Obiekt źródło ciepła paliwo moc zużycie paliwa 

zużycie energii 
końcowej 

Razem 20 304 GJ 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Gierałtowice  
*zużycie szacowane na podstawie wskaźnika wykorzystania mocy 

 

Zestawienie zapotrzebowania na energię końcową z podziałem na nośniki energii podano 

poniżej. 

Tabela 9 Ilość ciepła w sezonie grzewczym, zużywanego przez jednostki samorządowe. 

Paliwo ilość wartość opałowa ilość energii końcowej 

Węgiel 135,2 Mg 27 GJ/Mg 3 650 GJ 

gaz ziemny 303 535 m3 0,0355 GJ/m3 10 776 GJ 

Olej 110 m3 47 GJ/m3 5 170 GJ 

gaz LPG 21 000 l 25,19 MJ/l 529 GJ 

energia elektryczna 50 MWh 3,6 GJ/MWh 180 GJ 

razem 20 304               GJ 

Źródło: Opracowanie własne  

Gospodarstwa domowe 

Do wyznaczenia zapotrzebowania na ciepło przyjęto założenie, ze wskaźnik 

zapotrzebowania na energię końcową wynosi 160 kWh/m2/rok. W przypadku gazu – 

zapotrzebowanie założono na podstawie danych PSG Sp. z o.o. Na podstawie danych 

statystycznych – liczba obiektów mieszkalnych, średnia powierzchnia – wyznaczono 

zapotrzebowanie na ciepło. Struktura paliw wynika z inwentaryzacji przeprowadzonej na 

potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gierałtowice. Wartości 

zapotrzebowania na ciepło w 2017 roku podano w tabeli w rozdziale 5.1.2.  

5.1.2 Szacowane zmiany zapotrzebowania na ciepło 

Szacunkowy wzrost zapotrzebowania na ciepło określony został dla trzech scenariuszy 

rozwoju: 

▪ Przetrwania 

▪ Odniesienia  

▪ Postępu 

W scenariuszu odniesienia przyjęto przyrost liczby nowych budynków zgodnie z trendami z 

ostatnich lat. Zmianę struktury wykorzystywanych paliw (rodzajów źródeł ciepła) 

wyznaczono korzystając z danych o przyznanych przez Gminę dofinansowaniach do 

wymiany źródeł, deklaracji o chęci wymiany źródła na gazowe w ramach gazyfikacji 

nowych obszarów Gminy. Ponadto założono, że po 2021 roku wszystkie oddane do 

użytkowania obiekty nie będą posiadały źródeł węglowych ani gazowych ze względu na 

konieczność spełnienia Warunków Technicznych obowiązujących od 2021 roku (obiekty 
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zasilane tylko ze źródeł węglowych lub gazowych nie będą w stanie spełnić tych 

warunków).  

Założono także, że 7% istniejących gospodarstw ogrzewanych kotłami węglowymi będzie 

poddawana termomodernizacji, w wyniku której obniży zapotrzebowania na ciepło o 20%. 

Prognozowaną liczbę gospodarstw domowych przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 10 Liczba i powierzchnia budynków oddawanych do użytkowania oraz wszystkich w gminie – 
stan aktualny i prognoza – dla scenariusza odniesienia. 

rok 

liczba 
obiektów 

mieszkalnych 
oddanych do 
użytkowania 

średnia 
powierzchnia 
mieszkania 

powierzchnia 
nowych 

mieszkań 

liczba 
gospodarstw 

w Gminie 

łączna 
powierzchnia 
gospodarstw 

sztuk m2 m2 sztuk m2 

2011 35 106,6 3 731 
  

2012 49 107,3 5 258 
  

2013 57 108,3 6 173 
  

2014 54 109,1 5 891 
  

2015 89 109,6 9 754 
  

2016 73 110,1 8 037 
  

2017 71 110,7 7 860 3 066 339 406 

2018* 69 111,5 7 696 3 135 347 103 

2019* 69 112,2 7 744 3 204 354 846 

2020* 64 112,9 7 226 3 268 362 073 

2021* 55 113,6 6 248 3 323 368 321 

2022* 43 114,3 4 914 3 366 373 235 

2023* 31 115,0 3 564 3 397 376 799 

2024* 31 115,7 3 585 3 428 380 385 

2025* 31 116,3 3 607 3 459 383 991 

2026* 31 117,0 3 628 3 490 387 619 

2027* 31 117,7 3 649 3 521 391 268 

2028* 31 118,4 3 670 3 552 394 939 

2029* 31 119,1 3 692 3 583 398 630 

2030* 31 119,8 3 713 3 614 402 343 

       Źródło: Opracowanie własne, GUS 

 



Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gierałtowice  

 

 
 

60 | S t r o n a  
 

Tabela 11 Zapotrzebowanie na energię końcową do celów grzewczych – szacunki i prognoza do 2030 roku – scenariusz odniesienia 

 
gospodarstwa wykorzystujące węgiel do 

celów grzewczych 
gospodarstwa wykorzystujące gaz do celów 

grzewczych 

gospodarstwa wykorzystujące inne paliwa 
niż gaz i węgiel do celów grzewczych (w 

tym OZE) 

łącznie - 
zapotrzebowanie na 

energie końcową 

 

udział 
gospo-
darstw 

liczba 
gospo-
darstw 

powierzchnia 

Zapotrze-
bowanie na 

energie 
końcową 

udział 
gospo-
darstw 

liczba 
gospo-
darstw 

powierzchnia 

Zapotrze-
bowanie 

na energie 
końcową 

udział 
gospo

-
darst

w 

liczba 
gospo-
darstw 

powierzchnia 

Zapotrze-
bowanie na 

energie 
końcową 

Zapotrze-
bowanie na 

energie 
końcową 

 

 
węgiel 

 
m2 kWh/rok gaz 

 
m2 kWh/rok inne 

 
m2 kWh/rok kWh/rok GJ/rok 

2017 93,9% 2 880 318 816 51 010 560 5,9% 180 19 926 2 226 242 0,2% 6 664 106 272 53 343 074 192 035 

2018 93,2% 2 922 325 927 50 972 002 6,2% 195 21 587 2 383 990 0,6% 18 1 993 232 470 53 588 462 192 918 

2019 92,7% 2 971 333 430 50 971 161 6,4% 206 22 804 2 499 671 0,8% 27 2 989 327 119 53 797 951 193 673 

2020 91,7% 2 997 338 403 50 729 997 7,2% 234 25 904 2 794 133 1,1% 37 4 096 432 284 53 956 414 194 243 

2021 91,1% 3 027 343 866 50 538 766 7,3% 244 27 011 2 899 298 1,6% 52 5 756 590 031 54 028 095 194 501 

2022 89,2% 3 002 343 085 49 756 978 7,5% 254 28 118 2 976 788 3,3% 110 12 177 1 039 473 53 773 240 193 584 

2023 87,6% 2 977 342 269 48 982 879 7,8% 264 29 225 3 054 278 4,6% 156 17 269 1 395 927 53 433 085 192 359 

2024 86,1% 2 952 341 419 48 216 360 8,0% 274 30 332 3 131 768 5,9% 202 22 361 1 752 381 53 100 510 191 162 

2025 84,6% 2 927 340 534 47 457 315 8,2% 284 31 439 3 209 258 7,2% 248 27 454 2 108 835 52 775 409 189 991 

2026 83,2% 2 902 339 616 46 705 640 8,4% 294 32 546 3 286 748 8,4% 294 32 546 2 465 289 52 457 678 188 848 

2027 81,7% 2 877 338 663 45 961 231 8,6% 304 33 653 3 364 238 9,7% 340 37 638 2 821 743 52 147 213 187 730 

2028 80,3% 2 852 337 676 45 223 987 8,8% 314 34 760 3 441 728 10,9% 386 42 730 3 178 197 51 843 913 186 638 

2029 78,9% 2 827 336 654 44 493 807 9,0% 324 35 867 3 519 218 12,1% 432 47 822 3 534 651 51 547 677 185 572 

2030 77,5% 2 802 335 598 43 770 593 9,2% 334 36 974 3 596 708 13,2% 478 52 915 3 891 105 51 258 406 184 530 

Źródło: Opracowanie własne,GUS, PGN dla Gminy Gierałtowice 
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W scenariuszu przetrwania założono wolniejszy przyrost liczby nowych budynków 

mieszkalnych, termomodernizacji podlegać będzie 3% gospodarstw zasilanych kotłami 

węglowymi, osiągając zmniejszenie zapotrzebowania o 20% . Oprócz gospodarstw 

zadeklarowanych przy pozyskiwaniu dofinansowania i przy gazyfikacji chcących wymienić 

kotły węglowe na gazowe, rocznie jeszcze 3 gospodarstwa dodatkowo będą przechodziły na 

ogrzewanie gazowe. Ponadto co roku oprócz wszystkich nowych budynków, 3 gospodarstwa 

będą przechodziły na inne ogrzewanie niż węglowe lub gazowe. 

Poniżej podaje się roczny przyrost liczby nowych budynków i powierzchni obiektów 

mieszkalnych. 

Tabela 12 Liczba i powierzchnia budynków oddawanych do użytkowania oraz wszystkich w gminie – 
stan aktualny i prognoza – dla scenariusza przetrwania. 

rok 

liczba 
obiektów 

mieszkalnych 
oddanych do 
użytkowania 

średnia 
powierzchnia 
mieszkania 

powierzchnia 
nowych 

mieszkań 

liczba 
gospodarstw 

w Gminie 

łączna 
powierzchnia 
gospodarstw 

sztuk m2 m2 sztuk m2 

2011 35 106,6 3 731 
  

2012 49 107,3 5 258 
  

2013 57 108,3 6 173 
  

2014 54 109,1 5 891 
  

2015 89 109,6 9 754 
  

2016 73 110,1 8 037 
  

2017 71 110,7 7 860 3 066 339 406 

2018* 59 111,5 6 581 3 125 345 987 

2019* 49 112,2 5 499 3 174 351 486 

2020* 35 112,9 3 952 3 209 355 438 

2021* 20 113,6 2 272 3 229 357 710 

2022* 16 114,3 1 829 3 245 359 539 

2023* 16 115,0 1 840 3 261 361 378 

2024* 16 115,7 1 851 3 277 363 229 

2025* 16 116,3 1 861 3 293 365 090 

2026* 16 117,0 1 872 3 309 366 963 

2027* 16 117,7 1 883 3 325 368 846 

2028* 16 118,4 1 894 3 341 370 741 

2029* 16 119,1 1 905 3 357 372 646 

2030* 16 119,8 1 916 3 373 374 562 

Źródło: Opracowanie własne, GUS 
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Tabela 13 Zapotrzebowanie na energię końcową do celów grzewczych – szacunki i prognoza do 2030 roku – scenariusz przetrwania 

 
gospodarstwa wykorzystujące węgiel do 

celów grzewczych 
gospodarstwa wykorzystujące gaz do celów 

grzewczych 

gospodarstwa wykorzystujące inne paliwa 
niż gaz i węgiel do celów grzewczych (w 

tym OZE) 

łącznie - 
zapotrzebowanie na 

energie końcową 

 

udział 
gospo-
darstw 

liczba 
gospo-
darstw 

powierzchnia 

Zapotrze-
bowanie na 

energie 
końcową 

udział 
gospo-
darstw 

liczba 
gospo-
darstw 

powierzchnia 

Zapotrze-
bowanie 

na energie 
końcową 

udział 
gospo

-
darst

w 

liczba 
gospo-
darstw 

powierzchnia 

Zapotrze-
bowanie na 

energie 
końcową 

Zapotrze-
bowanie na 

energie 
końcową 

 

 
węgiel 

 
m2 kWh/rok gaz 

 
m2 kWh/rok inne 

 
m2 kWh/rok kWh/rok GJ/rok 

2017 93,9% 2 880 318 816 51 010 560 5,9% 180 19 926 2 226 242 0,2% 6 664 106 272 53 343 074 192 035 

2018 93,2% 2 912 324 812 51 274 122 6,2% 195 21 587 2 383 990 0,6% 18 1 993 232 470 53 890 581 194 006 

2019 92,7% 2 941 330 063 51 465 358 6,5% 206 22 804 2 499 671 0,9% 27 2 989 327 119 54 292 148 195 452 

2020 91,8% 2 945 332 532 51 391 054 7,3% 234 25 904 2 794 133 0,9% 30 3 321 358 668 54 543 856 196 358 

2021 91,6% 2 959 336 142 51 425 637 7,3% 237 26 236 2 825 683 1,0% 33 3 653 390 218 54 641 538 196 710 

2022 91,0% 2 953 337 485 51 244 694 7,4% 240 26 568 2 848 930 1,6% 52 5 756 537 449 54 631 073 196 672 

2023 90,4% 2 947 338 820 51 064 055 7,5% 243 26 900 2 872 177 2,2% 71 7 860 684 680 54 620 912 196 635 

2024 89,7% 2 941 340 147 50 883 719 7,5% 246 27 232 2 895 424 2,7% 90 9 963 831 911 54 611 053 196 600 

2025 89,1% 2 935 341 465 50 703 682 7,6% 249 27 564 2 918 671 3,3% 109 12 066 979 142 54 601 495 196 565 

2026 88,5% 2 929 342 776 50 523 945 7,6% 252 27 896 2 941 918 3,9% 128 14 170 1 126 373 54 592 235 196 532 

2027 87,9% 2 923 344 078 50 344 503 7,7% 255 28 229 2 965 165 4,4% 147 16 273 1 273 604 54 583 272 196 500 

2028 87,3% 2 917 345 372 50 165 357 7,7% 258 28 561 2 988 412 5,0% 166 18 376 1 420 835 54 574 604 196 469 

2029 86,7% 2 911 346 657 49 986 504 7,8% 261 28 893 3 011 659 5,5% 185 20 480 1 568 066 54 566 229 196 438 

2030 86,1% 2 905 347 935 49 807 943 7,8% 264 29 225 3 034 906 6,0% 204 22 583 1 715 297 54 558 145 196 409 

Źródło: Opracowanie własne, GUS, PGN dla gminy Gierałtowice 
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W scenariuszu postępu założono w przybliżeniu stały przyrost liczby nowych budynków. 

Termomodernizacji podlegać będzie 11% istniejących budynków zasilanych kotłami 

węglowymi i obniżą zapotrzebowanie o 30%. Przyrost liczby gospodarstw zasilanych gazem 

ziemnym przyjęto taki sam jak w scenariuszu odniesienia, natomiast odnośnie zasilania 

innymi paliwami niż węgiel i gaz, czyli głównie OZE, założono, że wszystkie nowe budynki 

będą tak zasilane i ponadto 30 gospodarstw będzie rocznie zmieniało źródła węglowe na 

takie zasilanie. 

Tabela 14 Liczba i powierzchnia budynków oddawanych do użytkowania oraz wszystkich w gminie – 
stan aktualny i prognoza – dla scenariusza postępu. 

rok 

liczba 
obiektów 

mieszkalnych 
oddanych do 
użytkowania 

średnia 
powierzchnia 
mieszkania 

powierzchnia 
nowych 

mieszkań 

liczba 
gospodarstw 

w Gminie 

łączna 
powierzchnia 
gospodarstw 

sztuk m2 m2 sztuk m2 

2011 35 106,6 3 731 
  

2012 49 107,3 5 258 
  

2013 57 108,3 6 173 
  

2014 54 109,1 5 891 
  

2015 89 109,6 9 754 
  

2016 73 110,1 8 037 
  

2017 71 110,7 7 860 3 066 339 406 

2018* 69 111,5 7 696 3 135 347 103 

2019* 69 112,2 7 744 3 204 354 846 

2020* 70 112,9 7 904 3 274 362 750 

2021* 70 113,6 7 952 3 344 370 702 

2022* 70 114,3 8 000 3 414 378 702 

2023* 70 115,0 8 048 3 484 386 750 

2024* 70 115,7 8 096 3 554 394 846 

2025* 70 116,3 8 144 3 624 402 990 

2026* 70 117,0 8 192 3 694 411 182 

2027* 70 117,7 8 240 3 764 419 422 

2028* 70 118,4 8 288 3 834 427 710 

2029* 70 119,1 8 336 3 904 436 046 

2030* 70 119,8 8 384 3 974 444 430 

Źródło: Opracowanie własne, GUS 
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Tabela 15 Zapotrzebowanie na energię końcową do celów grzewczych – szacunki i prognoza do 2030 roku – scenariusz postępu 

 
gospodarstwa wykorzystujące węgiel do 

celów grzewczych 
gospodarstwa wykorzystujące gaz do 

celów grzewczych 

gospodarstwa wykorzystujące inne 
paliwa niż gaz i węgiel do celów 

grzewczych (w tym OZE) 

łącznie - 
zapotrzebowanie na 

energie końcową 

 

udział 
gospo-
darstw 

liczba 
gospo-
darstw 

powierzchnia 

Zapotrze-
bowanie na 

energie 
końcową 

udział 
gospo-
darstw 

liczba 
gospo-
darstw 

powierzchnia 

Zapotrze-
bowanie 

na energie 
końcową 

udział 
gospo

-
darst

w 

liczba 
gospo-
darstw 

powierzchnia 

Zapotrze-
bowanie na 

energie 
końcową 

Zapotrze-
bowanie na 

energie 
końcową 

 

 
węgiel 

 
m2 kWh/rok gaz 

 
m2 kWh/rok inne 

 
m2 kWh/rok kWh/rok GJ/rok 

2017 93,9% 2 880 318 816 51 010 560 5,9% 180 19 926 2 226 242 0,2% 6 664 106 272 53 343 074 192 035 

2018 93,2% 2 922 325 927 50 002 802 6,2% 195 21 587 2 383 990 0,6% 18 1 993 232 470 52 619 262 189 429 

2019 92,7% 2 971 333 430 49 065 476 6,4% 206 22 804 2 499 671 0,8% 27 2 989 327 119 51 892 266 186 812 

2020 91,4% 2 993 337 952 47 875 841 7,1% 234 25 904 2 794 133 1,4% 47 5 203 537 449 51 207 423 184 347 

2021 90,4% 3 023 343 412 46 814 665 7,3% 244 27 011 2 899 298 2,3% 77 8 524 852 944 50 566 907 182 041 

2022 87,4% 2 983 340 913 45 032 420 7,4% 254 28 118 2 976 788 5,2% 177 19 594 1 627 844 49 637 052 178 693 

2023 84,5% 2 943 338 360 43 303 777 7,6% 264 29 225 3 054 278 8,0% 277 30 664 2 402 744 48 760 799 175 539 

2024 81,7% 2 903 335 752 41 626 968 7,7% 274 30 332 3 131 768 10,6% 377 41 734 3 177 644 47 936 380 172 571 

2025 79,0% 2 863 333 089 40 000 282 7,8% 284 31 439 3 209 258 13,2% 477 52 804 3 952 544 47 162 084 169 784 

2026 76,4% 2 823 330 371 38 422 066 8,0% 294 32 546 3 286 748 15,6% 577 63 874 4 727 444 46 436 258 167 171 

2027 73,9% 2 783 327 598 36 890 719 8,1% 304 33 653 3 364 238 18,0% 677 74 944 5 502 344 45 757 301 164 726 

2028 71,5% 2 743 324 770 35 404 696 8,2% 314 34 760 3 441 728 20,3% 777 86 014 6 277 244 45 123 668 162 445 

2029 69,2% 2 703 321 888 33 962 500 8,3% 324 35 867 3 519 218 22,5% 877 97 084 7 052 144 44 533 862 160 322 

2030 67,0% 2 663 318 950 32 562 685 8,4% 334 36 974 3 596 708 24,6% 977 108 154 7 827 044 43 986 437 158 351 

Źródło: Opracowanie własne, GUS, PGN dla gminy Gierałtowice 
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Rysunek 5 Szacunkowe zmiany zapotrzebowania na ciepło dla gminy Gierałtowice 

 

Źródło: Opracowanie własne  

Na podstawie danych zawartych w tabelach powyżej można oszacować, ze sumaryczne 

zapotrzebowanie na ciepło w gminie Gierałtowice do roku 2030 nie przekroczy 217,02 

TJ/rok w wariancie przetrwania. 

Szacuje się, że przy utrzymaniu obecnych tendencji w gminie zapotrzebowanie na ciepło 

będzie miało nadal charakter spadkowy. Związane jest to z przewagą zysków ciepła 

po przeprowadzeniu termomodernizacji obecnej zabudowy nad zwiększaniem 

zapotrzebowania dla nowych budynków. 

W scenariuszu przetrwania zmiany zapotrzebowania będą minimalne – zapotrzebowanie na 

ciepło nowych obiektów nie przekroczy spadku zapotrzebowania w wyniku działań 

termomodernizacyjnych.  

W scenariuszu odniesienia działania termomodernizacyjne przyczynią się do widocznych 

spadków zapotrzebowania na ciepło w gminie. 

Scenariusz postępu charakteryzuje się największym spadkiem zapotrzebowania na ciepło, 

co wynika z liczniejszych działań termomodernizacyjnych. 
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Szybkość zmian w obszarze zapotrzebowania na ciepło będzie determinowana większą 

dostępnością dofinansowań na termomodernizacje dla osób fizycznych, wzrostem kosztów 

ogrzewania oraz działaniami antysmogowymi. 

5.2 System elektroenergetyczny 

Dystrybutorem energii elektrycznej na terenie gminy Gierałtowice jest TAURON 

Dystrybucja S.A. 

Z otrzymanej korespondencji od spółki PKP Energetyka S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

wynika, iż spółka nie prowadzi na terenie gminy zaopatrzenia w energię cieplną.  

Nie prowadzi również zaopatrzenia w paliwa stałe i gazowe odbiorców zbiorowych 

i indywidualnych.  

Działalność PKP Energetyka SA związana z dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej 

odbywa się w ramach posiadanych koncesji. 

Dla potrzeb opracowania dokumentu zwrócono się również z korespondencją do Spółki 

Energostrefa Spółka z o.o., w odpowiedzi spółka przesłała informacja o infrastrukturze 

energetycznej zarządzanej przez spółkę na terenie gminy Gierałtowice. 

Uwzględniając działania planowane oraz już istniejące źródła wytwórcze na terenie gminy 

docelowo w Gierałtowicach funkcjonować będą źródła wytwórcze o łącznej mocy 

elektrycznej zainstalowanej 5,5 MW – poszczególne źródła zostały opisane w rozdziale 

3.1.1. 

 

5.2.1 Infrastruktura 

Tauron Dystrybucja S.A 

W układzie normalnym zaopatrzenie w energie elektryczną odbiorców zlokalizowanych 

na terenie gminy Gierałtowice odbywa się poprzez sieci średniego napięcia zasilane 

ze stacji elektroenergetycznych WN/SN. Są to: 

▪ Stacja 110/20/6 kV Trynek (TRY) zlokalizowana na terenie miasta Gliwice, 

▪ Stacja 110/20 kV Orzesze (ORE) zlokalizowana na terenie gminy Orzesze  

▪ Stacja 110/20/6 kV Foch (SFO) zlokalizowana na terenie gminy Knurów, 

▪ Stacja 110/20 kV Reta (RET) zlokalizowana na terenie gminy Mikołów. 

Stacje te stanowią własność i są w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział 

w Gliwicach. Na terenie gminy znajduje się również stacja WN/SN 110 kV Chudów (CHD), 

niebędąca własnością i w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Gliwicach. 



Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gierałtowice  

 

 
 

67 | S t r o n a  
 

Sieć elektroenergetyczna 110 kV (napowietrzna) łącząca stacje WN/SN obsługiwana jest 

przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach i pracuje w układzie zamkniętym. 

W związku z czym w przypadkach awaryjnych istnieje możliwość wzajemnego połączenia 

stacji WN/SN. Ponadto istnieją również powiązania sieci na średnim napięciu między 

stacjami transformatorowymi, które mogą być odpowiednio konfigurowane w zależności od 

układu elektroenergetycznego sieci. Przez teren gminy Gierałtowice przechodzą 

napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV dwutorowe, będące własnością i w 

eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, relacji: 

▪ Aniołki – Kopalnia Szczygłowice, 

▪ Budryk – Odsalanie z odczepem do SE Chudów (CHD), 

▪ Halemba – Aniołki, 

▪ Halemba – Chudów, 

▪ Halemba – Sośnica 1 z odczepem do Kopalni Makoszowy, 

▪ Halemba – Sośnica 2. 

Na terenie gminy Gierałtowice zlokalizowane są także istniejące oraz będące własnością  

i w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach: 

▪ linie napowietrzne i kablowe średniego napięcia (SN) 6 i 20 kV, 

▪ linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia (nN), 

▪ linie napowietrzne i kablowe oświetlenia ulicznego niskiego napięcia (nN), 

▪ stacje transformatorowe SN/nN. 

Stan techniczny linii SN, nN oraz stacji transformatorowych SN/nN zlokalizowanych na 

terenie gminy Gierałtowie będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział 

w Gliwicach ocenia się jako zadowalający. 

W poniższej tabeli zestawiono długości linii napowietrznych i kablowych WN, SN i nN 

będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach zlokalizowanych na 

terenie gminy Gierałtowice. 

Tabela 16 Długości linii energetycznych na terenie gminy Gierałtowice będących własnością TAURON 
Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach 

Lp. Wyszczególnienie km 

1 Linie napowietrzne niskiego napięcie (nN do 1 kV) 135,25 

2 Linie kablowe niskiego napięcia (nN do kV) 35,83 

3 Linie napowietrzne niskiego napięcia oświetlenia ulicznego 31,99 

4 Linie kablowe niskiego napięcia oświetlenia ulicznego  3,33 

5 Linie napowietrzne średniego napięcia (SN) 43,27 

6 Linie kablowe średniego napięcia (SN) 7,28 

7 Linie napowietrzne wysokiego napięcia (WN) 28,94 

8 Linie kablowe wysokiego napięcia (WN) 0,00 

Razem  285,89 
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Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. 

PKP ENERGETYKA  

Na terenie gminy Gierałtowice spóła PKP ENERGETYKA S.A. posiada urządzenia 

elektroenergetyczne zlokalizowane głównie w pobliżu szlaku kolejowego 149 relacji Zabrze 

– Mokoszowy – Orzesze- Rybnik. Na terenie gminy spółka nie posiada stacji 

transformatorowo-rozdzielczych SN/nn.  

Spółka na terenie gminy posiada dwukontenerową kabinę sekcyjną prądu stałego służącą 

do wzmocnienia zasilania kolejowej trakcji elektrycznej prądu stałego. 

Sieć dystrybucyjna nN dla zasilania odbiorców komercyjnych i indywidualnych jest bardzo 

ograniczona. Zasila jedynie 5 odbiorców ze spółki PKP PLK S.A. Zużycie energii 

elektrycznej jest pomijalnie niskie. 

Energostrefa Spółka z o.o. 

Spółka na terenie Gmina Gierałtowice posiada 1,05 km sieci średnich napięć i trzy stacje 

transformatorowe SN/nN wyposażone w transformatory olejowe o mocy 0,63 MVA każdy. 

Obecnie do sieci energetycznej spółki nie ma podłączonych wytwórców energii 

elektrycznej z OZE i Kogeneracji. 

Oświetlenie publiczne  

Infrastrukturą oświetleniową na terenie gminy (słupy i oprawy oświetleniowe) zarządza jest 

Spółka TAURON Dystrybucja Serwis S.A. na podstawie umowy zawartej z gminą 

Gierałtowice na świadczenie usług oświetleniowych – w zakresie rozszerzonym  o 

podwyższonym standardzie. 

Od 1.07.2018 firmą prowadząca eksploatację sieci oświetleniowej i oświetlenia jest 

TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 1390 słupów 

oświetleniowych (92% własność Spółki TAURON Dystrybucja Serwis S.A., 8% własność 

Gminy). W przewadze są to źródła sodowe (85%) resztę stanowią wysokosprawne LED 

(15%). 

W gminie realizowany jest proces sukcesywnej wymiany oświetlenia na wysokosprawne 

LED, co jest wpisane do umowy na obsługę oświetlenia z TAURON Dystrybucja Serwis S.A. 

Zgodnie z zawartą umową spółka TAURON Dystrybucja Serwis S.A. zapewnia m.in.: 

- Prowadzenie obsługi Urządzeń Oświetleniowych w sposób zapewniający ich 

sprawność techniczną, 

- Całodobową ciągłą obsługę za pośrednictwem brygad serwisowych oraz zespołów 

Pogotowia Energetycznego umożliwiającą zgłaszanie reklamacji i informacji 
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o nieprawidłowym działaniu Urządzeń Oświetleniowych przez 7 dni tygodnia i 24 

godziny na dobę. 

- Usuwaniu na własny koszt, usterek Urządzeń Oświetleniowych powstałych wskutek 

kolizji drogowych oraz działań żywiołów. 

5.2.2 Obecne zapotrzebowanie na energię elektryczną 

TAURON Dystrybucja S.A 

Zużycie energii elektrycznej na terenie Gierałtowic za okres ostatnich trzech lat 

przedstawione zostało w poniższej tabeli na podstawie informacji udostępnionych przez 

TAURON Dystrybucja S.A. Tabela przedstawia zarówno klientów kompleksowych, 

tj. posiadających zawartą umowę zarówno na sprzedaż jak i dystrybucję energii 

elektrycznej jak i klientów, gdzie Operator świadczy jedynie usługi dystrybucyjne. 

Z informacji otrzymanych od Spółki zużycie energii elektrycznej na terenie gminy 

Gierałtowice od roku 2015 do roku 2017 kształtowało się następująco: 

Tabela 17 Zużycie energii na terenie gminy Gierałtowice w latach 2015-2017 

Rok Rodzaj odbiorcy 

Klienci kompleksowi – 
posiadający umowę na 
sprzedaż i dystrybucję 
energii elektrycznej 

Klienci dystrybucyjni – 
posiadający umowę 
tylko na dystrybucję 

energii elektr. 

liczba 
odbiorców 

zużycie 
[MWh] 

liczba 
odbiorców 

zużycie 
[MWh] 

2015 

Taryfa A - odbiorcy na wysokim napięciu 0 0 0 0 

Taryfa B - odbiorcy na średnim napięciu  1 26,025 3 1232,261 

Taryfa C + R - odbiorcy na niskim napięciu 274 3285,935 

225 4260,353 
w tym: gospodarstwa rolne 1 11,393 

Taryfa G - odbiorcy na niskim napięciu 4613 13419,839 

w tym gosp. domowe i rolne 4553 13275,843 

RAZEM 4888 16731,799 228 5492,614 

  

2016 

Taryfa A - odbiorcy na wysokim napięciu 
0 0 0 0 

Taryfa B - odbiorcy na średnim napięciu  1 49,033 5 1692,007 

Taryfa C + R - odbiorcy na niskim napięciu 273 3077,748 

228 5261,049 
w tym: gospodarstwa rolne 1 8,7340 

Taryfa G - odbiorcy na niskim napięciu 4661 13569,8450 

w tym gosp. domowe i rolne 4595 13438,6880 

RAZEM 4935 16696,6260 233 6953,056 

  

2017 

Taryfa A - odbiorcy na wysokim napięciu 0 0 0 0 

Taryfa B - odbiorcy na średnim napięciu  1 37,378 5 2340,101 

Taryfa C + R - odbiorcy na niskim napięciu 268 2947,086 
216 5151,095 

w tym: gospodarstwa rolne 1 7,5760 
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Rok Rodzaj odbiorcy 

Klienci kompleksowi – 
posiadający umowę na 
sprzedaż i dystrybucję 
energii elektrycznej 

Klienci dystrybucyjni – 
posiadający umowę 
tylko na dystrybucję 

energii elektr. 

liczba 
odbiorców 

zużycie 
[MWh] 

liczba 
odbiorców 

zużycie 
[MWh] 

Taryfa G - odbiorcy na niskim napięciu 4747 13852,7260 

w tym gosp. domowe i rolne 4645 13708,8910 

RAZEM 4986 16837,1900 221 7491,193 

 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach 

Ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych oraz tajemnicę handlową zużycie 

energii elektrycznej może być przedstawione jedynie z podziałem na grupy taryfowe. Nie 

jest możliwe udostępnienie przez TAURON Dystrybucja S.A. danych na temat 

zapotrzebowanie na energię elektryczną w przypadku poszczególnych gospodarstw 

domowych. 

Energostrefa Spółka z o.o. 

Ilość sprzedanej przez spółkę energii na obszarze gminy Gierałtowice w latach 2015 -2017 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 18 Ilość sprzedanej energii przez spółkę Enegostrefa 

Rodzaj 

umowy 

2015 2016 2017 

Ilość 

odbiorców 

Zużycie 

energii 

elektrycznej 

w MWh 

Ilość 

odbiorców 

Zużycie 

energii 

elektrycznej 

w MWh 

Ilość 

odbiorców 

Zużycie 

energii 

elektrycznej 

w MWh 

Odbiorcy 

dystrybucyjni 
1 454,800 1 480,360 1 489,540 

Odbiorcy 

kompleksowi 
10 470,510 11 533,727 11 801,903 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Energostrefa Sp. z o.o. 

Łączne aktualne zapotrzebowanie na energię elektryczną, na podstawie danych TAURON 

Dystrybucja S.A. oraz Energostrefa Sp. z o.o. wynosi 25,2 GWh/rok. 

5.2.3 Szacowane zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną 

Zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną szacuje się na podstawie zmian 

zapotrzebowania w latach 2015-2017 oraz aktualnych trendów cenowych i 

rozpowszechniania się instalacji prosumenckich.  

Wzrost (zmiana) zapotrzebowania na energie elektryczną określony został dla trzech 

scenariuszy rozwoju: 

▪ Przetrwania 



Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gierałtowice  

 

 
 

71 | S t r o n a  
 

▪ Odniesienia  

▪ Postępu 

W scenariuszu przetrwania zakłada się wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną 

i przyjmuje stały wzrost odpowiadający wzrostowi z 2017 roku, wynoszącemu 956,06 MWh 

oraz oszczędności energii stanowiące 3% wartości z każdego poprzedniego roku. 

Oszczędności wynikają z przedsięwzięć energooszczędnych takich jak np. wymiana 

urządzeń elektrycznych na odpowiedniki o wyższej sprawności czy też racjonalizację 

zużycia energii przez mieszkańców gminy, a także coraz popularniejsze mikroinstalacje 

fotowoltaiczne. 

W scenariuszu postępu zakłada się spadek zapotrzebowania na energię elektryczną taki jak 

w scenariuszu przetrwania, natomiast oszczędności energii w wyniku działań 

modernizacyjnych i zmiany zachowań konsumenckich stanowią 8% wartości 

zapotrzebowania energii z każdego poprzedniego roku. 

Scenariusz odniesienia określono jako pośredni między pozostałymi scenariuszami. 

Tabela 19 Szacowane zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną w gminie Gierałtowice 

rok 

scenariusz 

przetrwania postępu odniesienia 

MWh MWh MWh 

2017 25 620 25 620 25 620 

2018 25 807 24 526 25 167 

2019 25 989 23 520 24 755 

2020 26 166 22 595 24 380 

2021 26 337 21 743 24 040 

2022 26 503 20 960 23 731 

2023 26 664 20 239 23 451 

2024 26 820 19 576 23 198 

2025 26 971 18 966 22 969 

2026 27 118 18 405 22 761 

2027 27 261 17 888 22 575 

2028 27 399 17 413 22 406 

2029 27 533 16 976 22 255 

2030 27 663 16 574 22 119 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 6 Szacunkowe zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną dla gminy Gierałtowice 

 

Źródło: Opracowanie własne  

 

Zgodnie z obliczeniami szacuje się, że sumaryczne roczne zapotrzebowanie na energię 

elektryczną do roku 2030 wyniesie w przypadku trzech scenariuszy rozwoju: 

▪ 27,66 GWh - scenariusz przetrwania 

▪ 22,12 GWh - scenariusz odniesienia 

▪ 16,57 GWh - scenariusz postępu 

5.2.4 Plany rozwoju Przedsiębiorstwa Dystrybucji Energii Elektrycznej 

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na terenie gminy Gierałtowice 

w latach 2018-2020 zgodnie z Planem rozwoju TAURON Dystrybucja S.A Oddział 

w Gliwicach przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne. 

Tabela 20 Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na terenie gminy przez TAURON 
Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach 

Charakterystyka przedsięwzięcia 
(nazwa, zakres, typy urządzeń (linii, stacji) itp.) 

2018 2019 2020 

Przebudowa linii napowietrznej SN Betoniarnia 
Orzeska oraz przebudowa stacji M1165 – Chudów 
ul. Leśna, Dworcowa, Wolności 

 r3  

Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji G800 – 
Przyszowice ul. Brzeg 

  p4 

                                                           
3 realizacja  
4 projektowanie  
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Charakterystyka przedsięwzięcia 
(nazwa, zakres, typy urządzeń (linii, stacji) itp.) 

2018 2019 2020 

Przebudowa stacji G821 – Gierałtowice ul. 
Paderewskiego 

  p 

Przebudowa stacji M1188 – Chudów ul. Dębowa   p r 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. 

Spółka informuje, iż wykonanie w/w przedsięwzięć inwestycyjnych finansowane będzie, że 

środków własnych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, przy czym ich realizacja 

uzależniona jest od wyniku finansowego spółki. W związku z tym TAURON Dystrybucja S.A. 

Oddział w Gliwicach rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia korekt rzeczowo – 

finansowych w palnie inwestycyjnym w trakcie jego realizacji w bieżącym roku i w ramach 

aktualizacji na kolejne lata. 

Kogeneracja i odnawialne źródła energii. 

Z informacji uzyskanych od spółki TAURON Dystrybucja S.A oddział w Gliwicach wynika, iż 

na terenie gminy Gierałtowice znajdują się 2 osoby prawne przyłączone do sieci spółki 

posiadające instalacje wytwórcze wytwarzające energię elektryczną z odnawialnego źródła 

energii (OZE) o łącznej mocy zainstalowanej 335 kW. 

Ponadto na terenie gminy Gierałtowice znajduje się 20 osób fizycznych i 2 osoby prawne 

posiadające odnawialne źródła energii wykorzystujących produkowaną energię na potrzeby 

własne, a nadwyżki oddające do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, o łącznej 

mocy zainstalowanej 156,67 kW. 

Na terenie gminy Gierałtowice brak jest przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem 

energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem, przyłączonych do TAURON Dystrybucja S.A. 

Oddział w Gliwicach.  

 

Uwagi Ogólne 

Spółka TAURON Dystrybucja SA oddział w Gliwicach w przesłanej korespondencji zwraca się 

w prośbą, aby w przypadku zmian zagospodarowania przestrzennego trenów gminy pod 

liniami 110 kV oraz w odległościach poziomych mniejszych niż 15 m od skrajnych 

przewodów tych linii, brać pod uwagę zapisy normy PN-EN-50341-3-22 oraz PN-EN 50341-1 

(lub ich aktualizacje), Ustawę – Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 (Dz. U. nr 62 

poz.627) oraz rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 30.10.2003 (Dz. U. nr 192 

poz.1883) i uzgodnić każdorazowo zapisy z właścicielem sieci tj. TAURON Dystrybucja S.A. 

oddział w Gliwicach. 

Należy uwzględniać strefy wolne od zagospodarowania i zadrzewienia wzdłuż linii 

napowietrznej i kablowej (strefy techniczne umożliwiające eksploatację sieci, w tym przy 
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liniach napowietrznych należy uwzględniać dojazd do stanowisk słupowych) 

o następujących szerokościach: 

- 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, 

- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, 

- 5 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN. 

Energostrefa Sp. z o.o. 

Spółka w najbliższych 5 latach nie planuje rozbudowy i modernizacji sieci energetycznej. 
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5.3 System gazowniczy 

Gmina zaopatrywana jest w gaz przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład 

Gazowniczy w Zabrzu. Dzięki posiadanej sieci gazociągów paliwo dostarczane jest 

do kilkudziesięciu gmin województwa Śląskiego w tym do Gminy Gierałtowice.  

Zgodnie z korespondencją otrzymaną od spółki Gaz-System S.A. Oddział w Świerklanach na 

terenie gminy Gierałtowice nie występuje sieć gazowa wysokiego ciśnienia eksploatowana 

przez spółkę. Dodatkowo zgodnie uzgodnionym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Plan Rozwoju Gaz - System S.A. na lata 2018 – 2027 nie zakłada realizacji zadań 

inwestycyjnych na terenie Gminy Gierałtowice. 

5.3.1 Infrastruktura 

Na terenie gminy Gierałtowice, infrastruktura sieci przesyłowej stanowi własność Polskiej 

Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.  

Zestawienie infrastruktury sieciowej przedstawiono w poniższej tabeli. 

Mapa 5 Charakterystyka infrastruktury sieciowej (gazowej) na terenie Gierałtowic  

Lp. Wybrane informacje 
Stan na dzień 
31.XII.2016 

Stan na dzień 
31.XII.2017 

1 Ogółem długość sieci wraz z 
przyłączeniami 

62 530 m 69 650 

2 Sieć średniego podwyższonego ciśnienia 
bez przyłączy (m) 

7438m 7251m 

3 Sieć średniego ciśnienia bez przyłączy (m) 41 126 m 51 295 m 

4 Sieć niskiego ciśnienia bez przyłączy (m) 0 0 

5 Przyłącza gazowe (m) w tym: 
- Średniego podwyższonego ciśnienia 
- Średniego ciśnienia 
- Niskiego ciśnienia 

13 966 m 
13933 

8 

11104 m 
0 

11096 
8 

6 
Przyłącza gazowe (szt.) 

641 
 

708 
 

7 Stacje gazowe IO(szt.) 
Gierałtowice Graniczna węzeł Sośnica 

Q=1600, rok prod.2009 
1 1 

8 Rodzaj gazu  E 

9 Stopień gazyfikacji gminy [%]   5,29% 

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 

Spółka w latach 2015 - 2017 nie prowadziła zadań związanych z modernizacją lub 

remontem sieci gazowniczej na terenie gminy Gierałtowice. 
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5.3.2 Obecne zużycie paliw gazowych 

Zużycie gazu na terenie gminy Gierałtowice za okres ostatnich 3 lat oraz ilość 

użytkowników paliwa gazowego przedstawione zostało w tabelach poniżej. 

Tabela 21 Ilość odbiorców paliwa gazowego na terenie gminy Gierałtowice 
Wyszczególnienie 

w latach Ilość użytkowników paliwa gazowego stan na koniec grudnia 

 

 
Gospodarstwa domowe         Odbiorcy 

Ogółem Ogółem w tym:  Przemysł Usługi Handel 
Pozost

ali hurtowi 

    
ogrzewacze 
mieszkań           

2010 144 131 115 1 10 1 1 0 

2011 170 156 139 2 10 2 0 0 

2012 195 171 154 1 17 6 0 0 

2013 216 190 173 1 19 6 0 0 

2014 239 209 191 3 27 0 0 0 

2015 263 232 121 4 27 0 0 0 

2016 292 263 141 5 24 0 0 0 

2017 340 312 180 6 22 0 0 0 

Źródło: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., 

 

 Tabela 22 Zużycie paliwa gazowego na terenie gminy Gierałtowice w tysiącach m3 

Źródło: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., 

Na podstawie powyższej tabeli obecne zapotrzebowanie na paliwa gazowe dla gminy 

Gierałtowice można określić na: 

▪ 680,7 tysięcy m3/rok.  

W ciągu ostatnich 8 lat zaobserwowano systematyczny wzrost zużycia paliwa gazowego 

przez gospodarstwa domowe, przy jednoczesnym wzroście zużycia tego paliwa do 

ogrzewania. Coraz więcej gospodarstw stosuje paliwo gazowe zamiast paliw stałych, a w 

Wyszczegól
nienie w 
latach 

Sprzedaż paliwa gazowego 

 
Gospodarstwa domowe         Odbiorcy 

Ogółem Ogółem w tym: Przemysł Usługi Handel Pozostali Hurtowi 

  

ogrzewacze 
mieszkań 

     2010 509,7 129,0 118,0 6,9 371,2 0,8 1,8 0,0 

2011 522,6 164,2 120,1 4,4 344,8 9,2 0,0 0,0 

2012 600,2 197,3 189,7 5,3 305,0 90,3 2,3 0,0 

2013 495,0 255,3 234,0 6,3 123,1 110,3 0,0 0,0 

2014 577,4 222,5 222,5 10,6 344,3 0,0 0,0 0,0 

2015 484,9 232,5 126,0 34,2 218,2 0,0 0,0 0,0 

2016 603,0 324,7 181,6 40,0 238,3 0,0 0,0 0,0 

2017 680,7 384,5 225,8 48,1 248,1 0,0 0,0 0,0 
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starszych budynkach odchodzi się od ogrzewania cwu gazem na rzecz np. solarów czy 

przepływowych podgrzewaczy wody przy wsparciu kotłów węglowych w sezonie zimowym. 

5.3.3 Szacowane zmiany zapotrzebowania na paliwa gazowe 

Zmiany zapotrzebowania na paliwa gazowe, wynikać będą z zagospodarowania terenów 

rozwojowych, rozbudowy sieci gazowej oraz działań termomodernizacjnych. Wzrost 

zapotrzebowania będzie wynikał z powstawania nowych budynków oraz rozwoju 

działalności gospodarczej i usługowej i przemysłu, a przede wszystkim z rozbudowy sieci 

gazowej – gazyfikacji nowych terenów w Gminie. Nie przewiduje się spadku 

zapotrzebowania na paliwo gazowe. 

Zmiany zapotrzebowania na paliwa gazowe określone zostały dla trzech scenariuszy 

rozwoju: 

▪ Przetrwania 

▪ Odniesienia  

▪ Postępu 

Zmiany w obszarze gospodarstw domowych (wykorzystanie gazu do celów grzewczych) 

opisano w rozdziale dotyczącym ciepła – 5.1.2. Odnośnie pozostałych odbiorców, w 

scenariuszu odniesienia zakłada się, że ich zapotrzebowanie na gaz będzie rosło. Założenie 

przyjęto na podstawie analizy zużycia gazu w latach 2010-2017, gdzie wprawdzie zdarzały 

się spadki w relacji rok do roku, jednak od 2015 roku okresie utrzymuje się tendencja 

wzrostowa, co pokazuje poniższy wykres. 

W scenariuszu przetrwania zakłada się, że zapotrzebowanie na gaz pozostałych odbiorców 

nie zmieni się w odniesieniu do 2017 roku. 

W scenariuszu postępu przyjęto podwójny wzrost zapotrzebowania na gaz przez 

pozostałych odbiorców w porównaniu ze scenariuszem odniesienia. 

Szacowane wartości dla lat 2017-2030 podano w zestawieniu poniżej. 
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Rysunek 7 Zużycie gazu w gminie Gierałtowice w latach 2010-2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 23 Szacowane zapotrzebowanie na gaz w gminie Gierałtowice 

 rok 

zużycie gazu, tys. m3 

scenariusz odniesienia scenariusz postępu scenariusz przetrwania 

gospodarstwa 
domowe 

Pozo-
stali 

razem 

gospodarstwa 
domowe 

pozostali razem 

gospodarstwa 
domowe 

Pozo-
stali 

razem 

ogółem 

w tym 
ogrzewa-

cze 
mieszkań 

ogółem 

w tym 
ogrzewa-

cze 
mieszkań 

ogółe
m 

w tym 
ogrzewa

-cze 
mieszka

ń 

2017 384,5 225,8 296,2 680,7 384,5 225,8 296,2 680,7 384,5 225,8 296,2 680,7 

2018 400,5 241,8 318,1 718,6 400,5 241,8 340,0 740,5 400,5 241,8 296,2 696,7 

2019 412,2 253,5 340,0 752,2 412,2 253,5 383,7 796,0 412,2 253,5 296,2 708,4 

2020 442,1 283,3 361,9 804,0 442,1 283,3 427,5 869,6 442,1 283,3 296,2 738,3 

2021 452,8 294,0 383,7 836,5 452,8 294,0 471,3 924,1 445,3 286,5 296,2 741,5 

2022 460,6 301,9 405,6 866,3 460,6 301,9 515,1 975,7 447,7 288,9 296,2 743,8 

2023 468,5 309,7 427,5 896,0 468,5 309,7 558,9 1 027,4 450,0 291,3 296,2 746,2 

2024 476,3 317,6 449,4 925,8 476,3 317,6 602,7 1 079,0 452,4 293,6 296,2 748,5 

2025 484,2 325,4 471,3 955,5 484,2 325,4 646,4 1 130,6 454,7 296,0 296,2 750,9 

2026 492,0 333,3 493,2 985,3 492,0 333,3 690,2 1 182,3 457,1 298,3 296,2 753,3 

2027 499,9 341,2 515,1 1 015,0 499,9 341,2 734,0 1 233,9 459,4 300,7 296,2 755,6 

2028 507,8 349,0 537,0 1 044,8 507,8 349,0 777,8 1 285,6 461,8 303,1 296,2 758,0 
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 rok 

zużycie gazu, tys. m3 

scenariusz odniesienia scenariusz postępu scenariusz przetrwania 

gospodarstwa 
domowe 

Pozo-
stali 

razem 

gospodarstwa 
domowe 

pozostali razem 

gospodarstwa 
domowe 

Pozo-
stali 

razem 

ogółem 

w tym 
ogrzewa-

cze 
mieszkań 

ogółem 

w tym 
ogrzewa-

cze 
mieszkań 

ogółe
m 

w tym 
ogrzewa

-cze 
mieszka

ń 

2029 515,6 356,9 558,9 1 074,5 515,6 356,9 821,6 1 337,2 464,2 305,4 296,2 760,3 

2030 523,5 364,7 580,8 1 104,3 523,5 364,7 865,4 1 388,8 466,5 307,8 296,2 762,7 

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie obliczeń zawartych w tabeli szacuje się, że zapotrzebowanie na paliwa 

gazowe do roku 2030 nie przekroczy: 

▪ 762,7 tys. m3 – scenariusz przetrwania 

▪ 1 104,3 tys. m3 – scenariusz odniesienia 

▪ 1 388,8 tys. m3 – scenariusz postępu 

Rysunek 8 Szacunkowe zmiany zapotrzebowania na gaz dla gminy Gierałtowice 

 

Źródło: Opracowanie własne  
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5.3.4 Plany rozwoju Przedsiębiorstwa Dystrybucji Paliw Gazowych 

W Planie Rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na lata 2016 – 2020 planowane są 

zadania związane z: 

- modernizacją sieci – gazociąg ś/Knurów - Gierałtowice Beksza DN315-długość 2600 

m, 

- rozbudowa sieci – Paniówki ul. Zwycięstwa –Gliwicka, Paniówki ul.27 Stycznia, 

Paniówki ul. Swobody, Gierałtowice ul. Zgrzebnioka, Gierałtowice ul. Mickiewicza, 

Gierałtowice ul. Graniczna, Chudów ul. Wolności, Przyszowice ul. Brzeg. 

- gazyfikacja miejscowości Przyszowice. 

W przekazanej dla potrzeb realizacji inwestycji korespondencji spółka deklaruje, iż 

rozbudowa sieci gazowniczej realizowana jest na bieżąco w miarę zgłoszonych potrzeb 

w ramach procesu przyłączeniowego. 
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6 Opis przewidywanych trendów zmian w gospodarce energią na terenie Gminy z 

uwzględnieniem długofalowej polityki lokalnej, regionalnej i krajowej. 

Gmina Gierałtowice energię elektryczną, paliwa gazowe i inne nośniki ciepła 

w przeważającej większości pozyskuje ze źródeł zewnętrznych. Za pośrednictwem 

infrastruktury przesyłowej/dystrybucyjnej gaz oraz energia elektryczna są dostarczane do 

odbiorców końcowych.  

W ostatnich latach, po wdrożeniu ustawy o OZE przyspieszył rozwój energetyki 

prosumenckiej, szczególnie w obszarze fotowoltaiki. Możliwość skorzystania z tzw. 

opustów zachęciła osoby fizyczne do inwestowania w instalacje fotowoltaiczne do 

produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby. Przyrost mocy nowych źródeł PV nie 

jest jeszcze znaczący, jednak zainteresowanie tą technologią stale rośnie. 

W połowie bieżącego roku (2018) zanotowano znaczący wzrost ceny energii elektrycznej. 

Początkowo wśród przyczyn doszukiwano się działań spekulacyjnych a Prezes URE 

zadeklarował przeprowadzenie śledztwa w tej sprawie. Obecnie nadal utrzymują się 

wysokie ceny – wyższe prawie o 100% w porównaniu do zeszłego roku.  

Wzrost cen w pierwszej kolejności dotknie przedsiębiorstwa i JST, a w dalszej kolejności 

gospodarstwa domowe po uzgodnieniu taryf na nowy rok w URE. Taka sytuacja na rynku 

energii elektrycznej będzie mobilizowała do działań prooszczednościowych oraz dążeń do 

uniezależniania się od dostaw z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 

Gmina dokonuje zakupu energii elektrycznej w grupie zakupowej realizowanego przez 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolię. Zakup dużego wolumenu energii ułatwia uzyskanie 

korzystniejszych ofert cenowych w porównaniu do indywidualnego zakupu energii tylko 

przez jedną gminę. 

Sytuacja na rynku energii elektrycznej potwierdza słuszność dotychczasowych działań 

gminy prowadzących do zwiększania bezpieczeństwa energetycznego gminy poprzez 

inwestowanie w efektywne energetycznie technologie, nowe źródła produkcji energii 

elektrycznej (fotowoltaika, układy kogeneracyjne). 

Działania te nie ograniczają się tylko do obiektów gminnych, ale są rozszerzane na obszar 

gospodarstw domowych, poprzez programy dofinansowujące montaż technologii OZE w 

obiektach mieszkańców. 

Gmina konsekwentnie realizuje ideę gminnych mini centrów energetycznych, które wpisują 

się w porozumienie o współpracy pod nazwą „Klaster Energii Górniczo-Rolniczej Gminy 
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Gierałtowice” (KEGRGG), którego celem jest inicjowanie i wspólne prowadzenie działań 

związanych z rozwojem energetyki rozproszonej gminy Gierałtowice, opartej o Lokalny 

System Energetyczny w sposób służący poprawie bezpieczeństwa energetycznego w oparciu 

o odnawialne źródła energii i źródła kogeneracyjne z wykorzystaniem potencjału 

energetycznego Gminy.   

W związku z lokalnymi uwarunkowaniami – funkcjonowanie kopalni „Budryk” oraz 

najniższymi cenami głównym paliwem do ogrzewania budynków mieszkalnych jest węgiel 

kamienny.  

Kampania antysmogowa, realizacja programu ograniczania niskiej emisji, dofinansowania 

do wymiany węglowych źródeł ciepła z WFOŚiGW w Katowicach przyczyniają się do wzrostu 

udziału ekologicznych technologii grzewczych wśród mieszkańców gminy. Przewiduje się, 

że zainicjowany Program Priorytetowy  Czyste Powietrze NFOŚiGW również wpłynie na 

rozpowszechnienie proekologicznych, bardziej efektywnych energetycznie technologii 

grzewczych. Program realizowany będzie w latach 2018 -2029 i ma na celu poprawę 

efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z 

jednorodzinnych budynków mieszkalnych, które właśnie stanowią największy udział wśród 

obiektów mieszkalnych w Gminie. 

Należy podkreślić, iż gmina Gierałtowice posiada 4 stacjonarne stacje meteo monitorujące 

jakość powietrza tj.: PM 10, PM 2,5, NO2, O2, CO2,i dane meteorologiczne, 

promieniowanie słoneczne i UV.  

Ponadto Gmina realizuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, w którym zredagowano działania 

prowadzące do ograniczenia emisji zanieczyszczeń z procesów spalania paliw – w 

przypadku Gminy Gierałtowice głównie z sektora bytowo-komunalnego.  

Kierunek zmian trendów będzie zdeterminowany przez takie czynniki jak: 

1. Wzrosty cen paliw – tu głównie węgla i paliwa gazowego; 

2. Wzrost ceny energii elektrycznej – co zostało powyżej omówione; 

3. Dostępność dofinansowań do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła i do innych 

działań termomodernizacyjnych; 

4. Systemy i mechanizmy wsparcia dla technologii OZE w obszarze prosumenckim oraz 

technologii kogeneracji; 

5. Spadek cen technologii OZE. 

Wzrost udziału kosztów ogrzewania i energii elektrycznej w budżetach gospodarstw 

domowych i jednostek publicznych z pewnością będzie impulsem do działań 

prooszczędnościowych i inwestycyjnych w bardziej efektywne technologie. 
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7 Rozszerzona analiza cen nośników energii elektrycznej. Dynamika zmian. 

Perspektywy.  

System elektroenergetyczny w Polsce opiera się na produkcji energii elektrycznej z paliw 

kopalnych – w elektrowniach zawodowych i przemysłowych zasilanych węglem kamiennym i 

brunatnym, więc ceny energii elektrycznej są ściśle powiązane z cenami tych paliw i 

sytuacją branży wydobywczej. 

W pierwszej kolejności stan krajowego sektora wydobywczego, a w następnie rynek 

międzynarodowy kształtują ceny tych paliw – zmniejszające się stopniowo krajowe 

wydobycie i wzrastający eksport węgla kamiennego będą zmieniały proporcje ww. 

wpływów. 

Obecnie nie prognozuje się spadku całkowitej ceny energii elektrycznej, ale wzrosty cen – 

w związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii oraz 

rosnącymi kosztami utrzymania sieci.  

Duży wzrost cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii tłumaczony jest 

przeważnie: 

- zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w okresie letnim – wysokie 

temperatury wpływają na coraz powszechniejsze montowanie urządzeń 

klimatyzacyjnych, ponadto obniżony stan wód w rzekach i zbiornikach wodnych 

utrudnia proces schładzania w krajowych elektrowniach kondensacyjnych (co może 

nawet wymuszać tymczasowe, pozaplanowe wyłączenia bloków) 

- wzrostem cen węgla kamiennego na rynku krajowym i światowym – wysokie ceny 

paliwa bezpośrednio przekładają się na wzrost kosztów wytworzenia energii 

elektrycznej. coraz wyższe koszty jego wydobycia. Wcześniejsze niskie ceny 

surowca sprawiły, że spółki węglowe wstrzymały inwestycje i ograniczyły zdolności 

produkcyjne. Ponadto ceny na rynkach europejskich są coraz wyższe. Również 

podaż węgla z Rosji – jednego z największych producentów na świecie zmalała. 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wzrost cen węgla mogą być uchwały 

antysmogowe ograniczające korzystanie z mułów i flotów węglowych i tym samym 

zwiększające zapotrzebowanie na pełnowartościowy surowiec. 

- powstaniem nowej taryfy „antysmogowej” -jest ona przeznaczona dla osób, które z 

prądu korzystają w celach grzewczych oraz by ładować auta elektryczne. Oferta 

jest bardzo atrakcyjna na tle tego, co jest aktualnie dostępne na rynku prądu. 

Taryfa G12as, została włączona do oferty czterech największych krajowych 
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dostawców energii elektrycznej. Skutkiem wprowadzenia tej taryfy może być 

prewencyjne podniesienie cen gdzie indziej, tak aby zniwelować skutki 

ewentualnych strat państwowych spółek. 

- drożejącymi uprawnienia do emisji dwutlenku węgla w ramach systemu ETS – od 

stycznia 2018 do maja 2018 ceny uprawnień emisji CO2 wzrosły już trzykrotnie, a w 

ciągu najbliższych trzech lat, wg niektórych prognoz, jeszcze się podwoją. Dla 

polskiej energetyki opartej na węglu kamienny i brunatnym ma to istotny wpływ i 

przenosi się na ceny dla odbiorców końcowych. System ETS jest systemem 

ograniczania emisji i handlu uprawnieniami do nich, obejmującym energochłonne 

gałęzie przemysłu odpowiedzialne za połowę emisji w Unii Europejskiej, a także 

unijne lotnictwo. Wyznacza górny pułap emisji dwutlenku węgla, który z czasem 

ulega zmniejszeniu. Unijna polityka klimatyczna dążąca do dekarbonizacji jest 

kontynuowana, więc nie przewiduje się zmniejszania kosztów środowiskowych, w 

tym kosztów emisji CO2. Wpływ kosztów środowiskowych na ceny energii 

elektrycznej zmniejszyć się może w przypadku zmian w tzw. mixie energetycznym 

na korzyść niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej. 

Rysunek 9 Cena uprawnień do emisji EU ETS 

źródło: https://markets.businessinsider.com/commodities/co2-emissionsrechte 

Przewiduje się, ze od 2021 roku dodatkowym czynnikiem powodującym wzrost kosztów 

zakupu energii elektrycznej wynikać będzie z wprowadzenia tzw. rynku mocy. 

Wprowadzenie rynku mocy oznacza zmianę rynku energii z rynku jednotowarowego, na 

rynek dwutowarowy, gdzie transakcjom kupna-sprzedaży będzie podlegać nie tylko 

wytworzona energia elektryczna, ale również moc dyspozycyjna netto, czyli gotowość do 

dostarczania energii do sieci. Rynek mocy wprowadza Ustawa o rynku mocy z dnia 8 

grudnia 2017 roku i w założeniu jest on  mechanizmem wsparcia dla elektrowni i firm 
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energetycznych. Rynek mocy wprowadza zatem wsparcie w postaci dodatkowego 

wynagrodzenia - płatności mocowych - dla źródeł wytwórczych za to, że przez określony w 

kontrakcie czas, w razie potrzeby, np. niedoboru energii, będą dysponować odpowiednią 

mocą. Czyli będą mogły dostarczyć potrzebnej energii. Zakłada się, że firmy energetyczne, 

dysponując takim dodatkowym źródłem dochodów będą w stanie sfinansować modernizację 

albo budowę nowych bloków. Oferty na wysokość oczekiwanego wynagrodzenia za moc 

będą wyłaniane w specjalnych aukcjach, które zaczną się w grudniu 2018 r. Wyjątkowo 

odbędą się wtedy trzy aukcje - na moc w latach 2021, 2022, 2023. Od 2019 r. odbywać się 

będzie jedna aukcja rocznie - na rezerwację mocy pięć lat w przód. Odbiorcy energii 

odczują finansowe konsekwencje wprowadzenia rynku mocy od 2021 roku. Obecnie – przed 

rozstrzygnięciem aukcji - trudno oszacować o ile wzrosną koszty zakupu energii 

elektrycznej w wyniku wprowadzenia rynku mocy; wg Ministerstwa Energii miesięczne 

rachunki za energie elektryczną dla gospodarstwa domowego nie powinny wzrosnąć 

o więcej niż 10 zł. 

W 2018 roku dla odbiorców końcowych nieznacznie obniżyły się koszty dystrybucji energii 

elektrycznej czego przyczyną jest zerowa stawka OZE. Zerowa stawka wyniknęła 

z nadwyżki zgromadzonych środków finansowych. Okazuje się bowiem, że wsparcie dla 

zielonych źródeł energii było bardzo znikome i opłata nie spełnia swojej roli. 

Na koszty dystrybucji wpływa fakt podłączania źródeł prosumenckich – po stronie OSD jest 

zapewnienie właściwego funkcjonowania sieci dystrybucyjnej, a zapisy ustaw Prawo 

energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z poźn. zm.) i Ustawy o odnawialnych źródłach 

energii (Dz.U. 2015, poz. 478) narzucają przedsiębiorstwu energetycznemu obowiązek 

przyłączenia mikroinstalacji prosumenckiej bez żadnych warunków przyłączenia. 

Obecnie nie pojawiają się prognozy, w których cena energii elektrycznej miałaby maleć; 

trendy zmian wyżej omówionych czynników składają się na wzrost ceny energii 

elektrycznej. Na wykresach pokazano skalę wzrostów cen energii elektrycznej. 
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Rysunek 10 Wzrost cen energii elektrycznej na TGE  

źródło: https://forsal.pl/biznes/energetyka/galerie/1183245/duze-zdjecie,1,ceny-pradu-w-polsce-sa-
najwyzsze-w-historii.html 

Rysunek 11 Tren zmian ceny energii elektrycznej na TGE  

źródło: http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/3869/dramatyczny-wzrost-cen-pradu-to-juz-sie-dzieje 
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8 Bezpieczeństwo energetyczne gminy/ Ocena stanu aktualnego zapotrzebowania na 

ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe 

W chwili obecnej ani w perspektywie najbliższych 15 lat nie istnieje realne zagrożenie 

związane z ograniczeniem dostaw energii cieplnej, elektrycznej oraz paliw gazowych 

do odbiorców na terenie gminy Gierałtowice.  

Zarówno TAURON Dystrybucja S.A. jak i Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział 

Zakład Gazowniczy w Zabrzu posiadają rezerwy wystarczające by wypełnić 

zapotrzebowanie obecnych i przyszłych odbiorców, zwłaszcza przy obecnym trendzie 

wzrostu zużycia nośników sieciowych.   

W przypadku zapotrzebowanie na paliwa potrzebne do zasilania prywatnych źródeł ciepła 

w domach, na terenie gminy Gierałtowice również nie stwierdzono zagrożenia 

w ograniczeniu dostaw węgla, biomasy, oleju opałowego czy gazu.  

Należy podkreślić, iż dzięki staraniom władz gminnych na terenie Gierałtowic coraz 

szybciej rozwija się infrastruktura bazująca na odnawialnych źródłach energii.  

Pozwala to na pozyskiwanie energii zarówno elektrycznej jak i cieplnej wykorzystywanej 

przez budynki mieszkalne jak i obiekty infrastruktury publicznej. Tym samym Gmina 

w pewnym stopniu uniezależnia się od dostaw energii (elektrycznej i gazowej) przez spółki 

dystrybucyjne. 
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9 Wybór docelowego wariantu realizacji polityki gminy w zakresie gospodarki energią  

Przedstawiony w rozdziale 5 model energetyczny gminy zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowej jest modelem w pełni zaspokajającym potrzeby energetyczne 

jednostki zarówno w przytoczonych wyżej wariantach postępu jak i w scenariuszu 

przetrwania. 

Z deklaracji firm dystrybucyjnych (TAURON Dystrybucja SA oddział w Gliwicach i GSG Sp. z 

o.o.) wynika, iż oba przedsiębiorstwa planują realizację inwestycji modernizacyjnych 

wpływających na poprawę stanu infrastruktury sieciowej na terenie Gminy. 

Dodatkowo GSG planuje rozbudowę sieci gazowniczej, co dodatkowo zabezpieczy potrzeby 

mieszkańców gminy – szczególnie w perspektywie działań modernizacyjnych o charakterze 

oszczędnościowym i poprawiających stan powietrza w Gminie, realizowanych przez 

mieszkańców, Gminę i przedsiębiorców. 

W przedstawionym modelu zaopatrzenia gminy dużą rolę odgrywają mini centra 

energetyczne. 

Działania Gminy prowadzą do osiągnięcia przyjaznego klimatu dla realizacji inwestycji w 

nowe źródła wytwórcze energii elektrycznej wykorzystujące lokalnie dostępne paliwa – 

zarówno kopalne (metan z odmetanowania kopalń) jak odnawialne źródła energii (energia 

słońca – fotowoltaika, energia biomasy – biogaz). 

Gmina od wielu lat czyni starania względem budowy biogazowni na swoim terenie – co 

spotyka się z szeroką akceptacją i oczekiwaniem mieszkańców. Zidentyfikowane źródła 

substratów do produkcji biogazu pozwalają na osiągnięcie przynajmniej 500 kW mocy 

elektrycznej układu kogeneracyjnego zasilanego tym biogazem. Ponadto dąży się także do 

maksymalnego wykorzystania energii w postaci biogazu w oczyszczalni ścieków poprzez 

zabudowę układu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej ok. 240 kW. 

Uwzględniając działania planowane oraz już istniejące źródła wytwórcze na terenie Gminy 

docelowo w Gierałtowicach funkcjonować będą źródła wytwórcze o łącznej mocy 

elektrycznej zainstalowanej przynajmniej 5,5 MW. 

Dopełnieniem funkcjonującego obecnie modelu zaopatrzenia jest utworzony Klaster Energii 

Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice którego głównym celem jest inicjowanie i wspólne 

prowadzenie działań związanych z rozwojem energetyki rozproszonej gminy Gierałtowice, 

opartej o Lokalny System Energetyczny w sposób służący poprawie bezpieczeństwa 
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energetycznego w oparciu o odnawialne źródła energii i źródła kogeneracyjne z 

wykorzystaniem potencjału energetycznego gminy Gierałtowice. 

10 Sposób wdrożenia wybranego modelu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe. 

Obecnie wybrany model zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

wdrażany jest poprzez: 

- Zaopatrzenie w ciepło  

Głównym surowcem wykorzystywanym do celów grzewczych na terenie gminy jest węgiel. 

Zakup -węgla przez mieszkańców następuje w sposób indywidualny (zgodnie z dostępnymi 

ofertami rynkowymi) w przypadku gminy zgodnie z zapisami Ustawy o zamówieniach 

publicznych.  

W związku z działaniami antysmogowymi i ochrony środowiska wprowadza się w kraju 

rozwiązania prawne regulujące jakość paliw stosowanych w kotłach i oferowanych na 

rynku. W sierpniu 2018 prezydent podpisał Ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy 

o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej 

Administracji Skarbowej, której jednym z celów jest uregulowanie jakości oferowanych 

paliw na rynku. Ustawa dotyczy paliw stałych wykorzystywanych w domowych kotłach na 

paliwa stałe o mocy do 1MW. W październiku zostały opublikowane 4 rozporządzenia 

ministra energii w sprawie: wymagań jakościowych dla paliw stałych, metod badania 

jakości paliw stałych, sposobu pobierania próbek paliw stałych oraz wzoru świadectwa 

jakości paliw stałych. Świadectwo jakości ma potwierdzać spełnienie wymagań 

jakościowych paliwa stałego, czyli np. węgla. 

Dzięki dofinansowaniom udzielanym przez gminę (opisana w poprzednich rozdziałach 

uchwała Rady Gminy dotycząca zasad udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła), w 

gminie coraz więcej kotłów węglowych, to kotły proekologiczne (min V klasy wg normy PN-

EN 303–5:2012). Coraz więcej mieszkańców gminy deklaruje chęć wymiany źródła ciepła na 

źródło gazowe, będzie to możliwe dzięki planom rozwojowym przedsiębiorstwa 

dystrybuującego gaz na teren gminy. 

- Paliwo gazowe  

Zakup gazu jako paliwa następuje na podstawie indywidualnych umów zawartych 

z dostawcą paliwa, a mieszkańcami i osobami prawnymi z terenu gminy.   

Coraz więcej mieszkańców gminy deklaruje chęć wymiany źródła ciepła opalanego węglem 

na źródło gazowe, będzie to możliwe dzięki planom rozwojowym przedsiębiorstwa 
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dystrybuującego gaz na teren gminy (plany spółki opisano w poprzednich rozdziałach 

dokumentu).  

Dystrybutorem paliwa gazowego na terenie gminy jest Polska Spółka Gazownictwa S.A., 

natomiast od 2014 roku w Polsce sprzedaż gazu, tak jak sprzedaż energii elektrycznej, 

odbywa się w oparciu o zasadę TPA (ang. Third Party Access). W związku z tym odbiorcy 

gazu mogą samodzielnie wybierać i zmieniać sprzedawcę kierując się najkorzystniejszą 

ofertą. W przypadku zakupu gazu dla jednostek gminnych bardziej opłacalnym może być 

zakup gazu poprzez grupy zakupowe, ponieważ przy większym wolumenie zamówienia 

można pozyskać korzystniejsze oferty – analogicznie jak przy zakupie energii elektrycznej 

w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). 

- Energia elektryczna  

Zakup energii elektrycznej następuje na podstawie umów zawartych na dystrybucję i 

sprzedaż energii indywidualnie z mieszkańcami. Gmina dokonuje zakupu energii 

elektrycznej na podstawie odrębnej umowy na usługę dystrybucji energii zawartą z Gminą 

(Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 ppkt a) i 

b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych). Gmina dokonuje 

zakupu energii elektrycznej dla jednostek gminnych i do celów oświetlenia drogowego za 

pośrednictwem grupy zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) – dzięki 

temu istnieje możliwość uzyskania korzystniejszych ofert z niższymi cenami sprzedaży 

energii elektrycznej. 

Zgodnie z przyjętą polityką gminy, Gierałtowice dążą do jak największego wzrostu udziału 

energii pochodzącej z OZE w ogólnym bilansie energetycznymi gminy. 

Energia elektryczna na terenie gminy produkowana jest przez panele fotowoltaiczne 

(zamontowane w obrębie jednostek gminnych oraz u prywatnych odbiorców). 

Zgodnie z założeniami gmina wystąpiła o dofinansowane montażu źródeł bazujących na 

OZE (panele fotowoltaiczne i solarne) u mieszkańców gminy w ramach dostępnych środków 

RPOWSL na lata 2014-2020.  

Planowane jest również aplikowane o środki na dofinansowanie inwestycji związanych z 

montażem instalacji OZE w obrębie budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy. 

W planach jest także produkcja energii elektrycznej w układach kogeneracyjnych 

napędzanych gazem ziemnym, biogazem, gazem z odmetanowania kopalni „Budryk”. 

Gminne centrum energetyczne 
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Gmina konsekwentnie realizuje przyjęty model zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe na bieżąca dostosowując go do aktualnego otoczenia rynkowego oraz 

pojawiających się prognoz i trendów. Rola Gminy nie ogranicza się do biernego zakupu 

mediów energetycznych z rynku zewnętrznego, ale aktywnie uczestniczy we wdrażaniu 

nowych inwestycji wytwórczych i stwarza klimat przyjazny dla inwestorów – zarówno osób 

fizycznych jak i przedsiębiorców. Powołując Klaster Energii Górniczo-Rolniczej Gminy 

Gierałtowice oraz realizując w tym m.in. ideę Gminnego Centrum Energetycznego, w skład 

którego wchodzą cztery minicentra gmina przyczynia się do osiągania większego 

bezpieczeństwa energetycznego Gminy - dywersyfikacji źródeł energii oraz zwiększania 

niezależności energetycznej nie tylko dla infrastruktury krytycznej ale także dla 

mieszkańców. 

11 Rozszerzona analiza ryzyk energetycznych i niewykorzystanych szans  

Ryzyka energetyczne przedstawia się w obszarach: 

- prawnym, 

- ekonomicznym, 

- technologicznym, 

- społecznym.  

W obszarze prawnym identyfikuje się różnego rodzaju bariery administracyjne i 

regulacyjne takie jak: zmiany w prawie, działania regulatorów rynku (URE), duża liczba 

uzgodnień urzędowych, wydłużanie się procesu inwestycyjnego w związku z okresem 

oczekiwania na decyzje urzędowe, niewystarczające uwzględnianie inwestycji 

energetycznych w planowaniu przestrzennym. 

Dla odnawialnych źródeł energii w zakresie ryzyka prawnego i ekonomicznego zmiana 

systemu wsparcia i sposób jego realizacji na etapie początkowym zwiększa niepewność 

inwestorów i utrudnia  analizy finansowe. Odejście od systemu certyfikacji na rzecz 

systemu aukcyjnego wprowadza dodatkowe ryzyko wygrania aukcji. Z kolei wśród osób 

fizycznych wprowadzenie systemu opustów zwiększyło przewidywalność osiąganych 

korzyści, przy czym nie dotyczy to inwestycji realizowanych w celach zarobkowych, 

równoznacznych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na produkcji 

energii elektrycznej z OZE. 

W przypadku powołanego Klastra Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice istotnym 

ryzykiem będzie poprawne prawne uregulowanie funkcjonowanie Klastra, tj. sprzedaży, 

dystrybucji, bilansowania energii w ramach Klastra pomiędzy producentami i odbiorcami 

energii oraz współpracy z podmiotami spoza Klastra, jak np. ze spółkami dystrybucyjnymi i 

sprzedażowymi na rynku energii elektrycznej. 
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Jako czynniki ryzyka ekonomicznego przedstawia się małą przewidywalność wsparcia 

ustawowego, przychodów i koszów funkcjonowania źródeł wytwórczych. Ponadto 

technologie bazujące na dostawach paliw/substratów powinny uwzględnić ryzyko cenowe 

zakupu paliwa/substratów. Funkcjonowanie lokalnych źródeł wytwórczych na rynku 

zdominowanym przez duże grupy energetyczne (jak Tauron, PGE, Energa, Enea) stwarza 

ryzyko konkurencji w charakterze cen produktów i pewnego rodzaju monopolu (pomimo 

wprowadzonej już jakiś czas temu zasady TPA – dostępu stron trzecich). 

Otoczenie technologiczne skupia takie czynniki ryzyka jak dojrzałość zastosowanej 

technologii, dostępność odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz dostępność 

podmiotów realizujących usługi serwisowo-remontowe. Sposób współpracy z istniejącą 

infrastrukturą, dostęp do niej lub konieczność budowy własnej w celu dostarczenia swoich 

produktów do odbiorcy końcowego jest dla lokalnego źródła kwestią strategiczną i 

bezpośrednio determinującą możliwość funkcjonowania instalacji. 

Źródła wytwórcze wykorzystujące paliwa do produkcji energii elektrycznej zdane są na 

jakość tych paliw oraz pewność dostaw – szczególnie wrażliwe pod tym względem są 

technologie biogazowe. 

Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja wytwórcza musi uwzględniać  oddziaływanie 

na lokalne środowisko, tak aby zniwelować ryzyko ewentualnej uciążliwości dla otoczenia i 

nie wywoływać niechęci mieszkańców. 

Wśród czynników o charakterze społecznym wymienić można opór przed zmianą 

dotychczasowego dostawcy na nowy podmiot dopiero rozpoczynający działalność oraz brak 

wiedzy odnośnie możliwość zmiany dostawcy. Dodatkowym ryzykiem w przypadku działań 

Klastra Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice w relacjach z mieszkańcami będzie 

przejrzystość funkcjonowania i wzajemnych powiązań. 

Rozpatrując ryzyko energetyczne pod kątem zapewnienia ciągłości dostaw energii, 

stwierdza się, ze realizowana polityka Gminy w zakresie gospodarki energią jest wyjątkowo 

korzystna. Inwestowanie w lokalne źródła wytwórcze i sprzyjanie powstawaniu nowych 

źródeł realizowanych przez mieszkańców i przedsiębiorców działa na korzyść 

bezpieczeństwa energetycznego gminy. 
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12 Ocena wpływu aktualnego stanu gospodarki energią w gminie na inne sfery 

i dziedziny życia w gminie 

Gospodarka energetyczna gminy wywiera szeroki wpływ na inne (poza energetyczne) sfery 

i dziedziny życia w gminie. Często jest ona bezpośrednio powiązana z warunkami 

geograficznymi (położeniem gminy), zasobnością finansową jednostki i jej mieszkańców 

i świadomością społeczną związana z potrzebą dbania o środowisko naturalne. 

Analizując charakterystykę gminy Gierałtowice przedstawioną w pierwszych rozdziałach 

opracowania należy stwierdzić, iż jest to Gmina rolnicza położona na terenie Górnego 

Śląska – zatem terenu od lat związanego z przemysłem węglowym. 

Węgiel do dziś jest główny surowcem energetycznym wykorzystywanym do celów grzewczy 

na Śląsku w tym w gminie Gierałtowice.  

Na terenie gminy nie ma zorganizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło. Zaspokajanie 

potrzeb cieplnych odbywa się obecnie w oparciu o: 

- Lokalne kotłownie opalane węglem i olejem opałowym zasilające obiekty 

użyteczności publicznej i usługowe, 

- Indywidualne źródła w domach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych 

oraz obiektach usługowych, na paliwa stałe – głównie węgiel i drewno dostarczające 

energię cieplną na potrzeby centralnego i przygotowania cieplej wody. 

Wybór surowca ma jednak negatywny wpływ na: 

- zanieczyszczenie powietrza (zwłaszcza sezon zimowy), które powoduje znaczne 

pogorszenie warunków bytowych mieszkańców, jak również osób pracujących na 

terenie gminy. Spalaniu węgla towarzyszy emisja pyłów oraz szkodliwych gazów, 

- powstałe produkty spalania takie jak: popiół, żużel, 

- spadek atrakcyjność terenu pod względem turystycznym. 

Biorąc pod uwagę prowadzone inwestycje (dofinansowania do kotłowni) oraz modernizacje 

budynków gminnych (modernizacja kotłowni, docieplenie budynku OSP Przyszowice, 

mieszkanie, modernizacja oświetlenia ulicznego), rozwój sieci gazowej oraz planowane 

inwestycje, możliwość korzystania ze środków krajowych oraz unijnych (dopłaty do 

kolektorów) przyczynią się do polepszenia warunków życia w gminie oraz wzrostu 

gospodarczego samej Gminy. 
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13 Analiza możliwości rozwoju technologii opartych o odnawialne źródła energii  

W założeniach polityki energetycznej Unii Europejskiej przywiązuje się dużą wagę do 

zagadnień związanych ze zmianami klimatu, stawiając ten problem na równi ze 

wzrastającymi cenami energii oraz uzależnieniem się Wspólnoty od importu gazu oraz 

ropy. Komisja Europejska wskazuje kilka sposobów prowadzących zmniejszenie skutków 

oddziaływania energetyki na środowisko, do najważniejszych z nich należą: zwiększenie 

efektywności wykorzystania energii, wzrost znaczenia energii odnawialnej oraz możliwość 

produkcji energii w elektrowniach atomowych. 

Postanowienia Protokołu z Kioto miały wpływ na tworzenie polityki energetycznej Unii 

Europejskiej. Podpisanie Protokołu wymagało od poszczególnych państw zwrócenia uwagi 

między innymi na: poprawę efektywności energetycznej, wzrost udziału OZE w ogólnym 

bilansie wytwarzania energii, poprawę mechanizmów rynkowych oraz stworzenia 

instrumentów zachęcających do redukcji emisji GHG. 

Polska podpisując Protokół z Kioto oraz stając się członkiem Unii Europejskiej zobowiązała 

się, do dostosowania swojej polityki energetycznej do wymogów stawianych przez 

Wspólnotę. 

W dokumencie Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku w rozdziale piątym autorzy 

skupiają się na tematyce rozwoju energetyki odnawialnej oraz wykorzystaniu biopaliw. 

Podkreślają, że zwiększenie wykorzystania OZE niesie ze sobą szereg pozytywnych zjawisk, 

do najważniejszych z nich zaliczyć można: 

▪ zwiększenie stopnia uniezależnienia się od dostaw paliw, 

▪ zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw, 

▪ stworzenie możliwości dla rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie 

dostępnych surowcach, 

▪ podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, 

▪ ograniczenie strat przesyłu, 

▪ rozwój słabiej rozwiniętych regionów bogatych w zasoby energii odnawialnej, 

▪ uzyskanie pozytywnego efektu ekologicznego poprzez ograniczenie emisji CO2. 

Przed wykonaniem jakiejkolwiek inwestycji w odnawialne źródła energii należy sporządzić 

dokładny biznes plan oraz w przypadku dużych inwestycji, studium celowości 

i wykonalności inwestycji. Takie opracowanie musi uwzględniać wszystkie nakłady 

inwestycyjne (łącznie z nakładami związanymi z zakupieniem i przygotowaniem działki pod 
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inwestycję, kosztami przyłączenia oraz czynności projektowych czy kosztami uzgodnień 

środowiskowych), nakłady na urządzenia i montaż, ale także późniejsze koszty 

eksploatacji, serwisowania i utylizacji instalacji. 

Do podstawowych niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii należą:  

▪ energia wodna,  

▪ energia wiatru, 

▪ energia promieniowania słonecznego,  

▪ energia geotermalna,  

▪ energia z paliw niekonwencjonalnych (biomasa, biogaz), 

▪ ciepło otoczenia (energia czerpana przy pomocy pomp ciepła). 

13.1 Biomasa 

Biomasa stanowi trzecie, co do wielkości na świecie, naturalne źródło energii. 

Według definicji Unii Europejskiej biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny 

produkty oraz ich frakcje, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami 

roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również 

podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich. Ze względu 

na zerową emisję CO2 (przyjmuje się, że ilość CO2 zaabsorbowanego przez rośliny 

w procesie fotosyntezy jest równa ilości dwutlenku węgla wyemitowanego w czasie 

spalania biomasy), w dobie ograniczania emisji, paliwo to zdobywa coraz większą 

popularność zarówno w małej jak i dużej energetyce. Powszechne obecnie jest: 

▪ Dodawanie biomasy do węgla kamiennego w kotłach ciepłowni i elektrowni 

▪ Budowa dużych bloków energetycznych opalanych słomą 

▪ Wymiana kotłów węglowych na kominki i kotły opalane peletami z biomasy 

Za biomasę uznaje się: 

▪ Drewno o niskiej jakości technologicznej oraz odpadowe 

▪ Odchody zwierząt oraz osady ściekowe 

▪ Słomę, makuchy i inne odpady produkcji rolniczej 

▪ Odpady organiczne takie jak wysłodki buraczane, łodygi kukurydzy, trawy, lucerny 

▪ Szybko rosnące rośliny energetyczne takie jak wierzba wiciowa, topinambur, rdest 

sachaliński  

▪ Trawy wieloletnie takie jak miskant olbrzymi czy proso rózgowe. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Osady
http://pl.wikipedia.org/wiki/Makuch
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wys%C5%82odki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kukurydza_zwyczajna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trawy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lucerna_%28ro%C5%9Blina%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wierzba_wiciowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82onecznik_bulwiasty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rdestowiec_sachali%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rdestowiec_sachali%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miskant_olbrzymi
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Palczatka_Gerarda&action=edit&redlink=1
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Gmina Gierałtowice należy do gmin województwa śląskiego cechujących się dużym 

potencjałem w zakresie wykorzystania energii z biomasy (biorąc pod uwagę możliwy do 

pozyskania potencjał drewna słomy i siana). 

Potencjał techniczny wykorzystania biomasy na terenie gminy Gierałtowice szacuje się 

między 7 -35 TJ/rok. 

Mapa 6 Potencjał biomasy na terenie gminy Gierałtowice 

Źródło: Program wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenach nieprzemysłowych 

Województwa Śląskiego. 
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13.2 Wykorzystanie biogazu (Biogazownia) 

Działalność człowieka wiąże się z powstawaniem dużych ilości odpadów, pochodzą one 

z gospodarstw domowych, działalności rolniczej oraz produkcji przemysłowej. Większość 

z nich po odpowiednim przygotowaniu nadaje się do pozyskania z nich energii. Produkcja 

biogazu jest jedną z możliwości wykorzystania odpadów. Biogaz powstaję w procesie 

fermentacji z substratów dostarczonych do komory fermentacyjnej. 

Skład biogazu może być różny w zależności od technologii jego pozyskania warunków 

procesu, oraz substratu wyjściowego. Biogaz składa się z: 

 metanu – 50 – 70%, 

 dwutlenek węgla 35 – 40%, 

 siarkowodór 0,5 – 0,6%, 

 tlenek węgla 0,3 – 0,4%, 

 azot 2,8 – 3,5%. 

Wartość opałowa biogazu wynosi 20 – 23 MJ/m3. 

Biogazownia gwarantuje energię stabilną, mogącą wspomagać wytworzenie: c.w.u., pary 

oraz wody lodowej jako źródła chłodu.  

Biogazownia może być źródłem ciepła dla lokalnej sieci ciepłowniczej lub dla niewielkich 

zakładów w sąsiedztwie; ze względu na parametry ciepło odzyskiwane z układu 

kogeneracyjnego napędzanego biogazem nie nadaje się do zasilania długich, mocno 

rozbudowanych sieci ciepłowniczych.  

Zalety biogazu: 

- uniwersalność: 

• ze względu na sposób wykorzystania biogazu: 

a) do wykorzystania na miejscu  do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, 

b) do wprowadzenia do sieci gazowniczej, 

c) gaz wykorzystywany w silnikach samochodowych, 

• ze względu na rodzaj substratu (wsadu): 

a) pochodzenia zwierzęcego, 

b) pochodzenia roślinnego – w zależności od warunków upraw, 

- możliwość przechowywania substratu – elastyczność dyspozycyjna, 

- duży potencjał w warunkach polskich, 

- możliwa utylizacja uciążliwych dla środowiska odpadów – najbardziej przyjazna dla 

środowiska technologia. 

Wady biogazu: 
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- uzależnienie od stałego dostępu do surowca 

- opory społeczne związane z brakiem informacji na temat wpływu biogazowi na stan 

środowiska. 

Biogaz ze składowisk odpadów 

Biogaz na składowiskach odpadów powstaje w sposób naturalny podczas procesów 

fermentacyjnych. Jeden Mg odpadów składowanych przez okres 20 lat daje 100 – 400 m3 

o średniej zawartości metanu 50%. Ulatniający się metan stanowi duży problem. Przede 

wszystkim dlatego, że jest gazem cieplarnianym, ekolodzy podkreślają, że ma on znacznie 

większy wpływ na efekt cieplarniany niż CO2 lub para wodna. Należy wymienić również 

inne niekorzystne zjawiska towarzyszące emisji biogazu: 

- zagrożenie pożarami i wybuchami, 

- wpływ na zdrowie ludzi – działanie toksyczne, uciążliwy zapach,  

- zagrożenie dla wody, 

- zagrożenie dla atmosfery, 

- zagrożenie dla roślin, 

- zagrożenie dla budowli, np. osiadanie. 

Biogazownie na składowiskach odpadów pełnią przede wszystkim rolę utylizacyjną, 

a dodatkowo mogą stanowić darmowe źródło energii. 

Biogaz z oczyszczalni ścieków 

Równie duże możliwości pozyskania darmowej energii są w oczyszczalniach ścieków. 

Oczyszczalnie są obiektami które mają dość wysokie zużycie energii na potrzeby własne. 

Odzysk biogazu staje się dla nich szansą na znaczne zmniejszenie kosztów własnych oraz 

ograniczenie uciążliwości obiektu dla okolicznych mieszkańców.  

Biogaz rolniczy 

Zgodnie z nową regulacją biogaz rolniczy oznacza paliwo gazowe otrzymywane 

w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, 

płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z 

przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu 

pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów. 

Nowe brzmienie w znacznym stopniu rozszerza katalog substratów możliwych do 

wykorzystania w biogazowni rolniczej. 

Stan aktualny i modernizacja planów rozwojowych  
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Ogólny potencjał województwa śląskiego do rozwoju biogazowni typu rolniczego można 

określić jako średni. Jednak wśród gmin da się wyróżnić kilka, których uwarunkowania są 

wręcz sprzyjające (oznaczone literką A). 

Niestety gminy powiatu gliwickiego, a zatem również Gierałtowice, nie spełniają tego 

kryterium, a warunki do budowy biogazowni na tym terenie są niekorzystne, gdyż nie 

spełniają żadnego z poniższych warunków: 

- występuje pogłowie w ilości 1 000 sztuk bydła,  

- występuje pogłowie w ilości 4 000 sztuk trzody,  

- występuje pogłowie w ilości 100 000 sztuk drób. 
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Rysunek 12 Potencjał techniczny biogazu z biogazowni rolniczych 

Źródło: Program wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenach nieprzemysłowych 

Województwa Śląskiego 

Na terenie gminy istnieje możliwości pozyskiwania biogazu z z oczyszczalni ścieków. 

Oczyszczalnia ścieków dla gminy Gierałtowice zlokalizowana jest w sołectwie Przyszowice 

przy ulicy Gliwickiej 6c. Przepustowość oczyszczalni wynosi 2150 m3/d. 

Biogazownie stan aktualny 

Na terenie gminy planowane są do realizacji dwie biogazownie. 

▪ Charakterystyka technologiczna zamierzenia inwestycyjnego związanego z 

budową biogazowi zlokalizowanej przy oczyszczalni ścieków w Przyszowicach.  

Inwestycja obejmuje budowę indywidualnej biogazowni rolniczej, służącej do 

przetwarzania odpadów powstałych w wyniku procesu oczyszczania ścieków. W procesie 
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fermentacji metanowej będzie wytwarzany biogaz. Biogaz jest mieszaniną metanu 

i dwutlenku węgla, produkowaną przez mikroorganizmy w warunkach beztlenowych.  

Głównym substratem do produkcji biogazu będzie pozostałości po procesie oczyszczania 

ścieków oraz kiszonka kukurydziana. Substraty do procesu fermentacji metanowej 

(materiał stały), zgromadzone w przeznaczonych na ten cel projektowanej płycie na 

kiszonkę kukurydzianą. Transport substratu odbywać się będzie ładowarką kołową od płyty 

na kiszonkę do stacji załadunków substratów - TRIOLIETU.  

W procesie fermentacji powstanie biogaz. Biogaz wytworzony w komorze fermentacyjnej 

zasili silnik kogeneracyjny. Wyprodukowana w elektrociepłowni energia elektryczna będzie 

wykorzystywana na potrzeby własne i sprzedawana do sieci elektroenergetycznej. 

Produkcja energii elektrycznej będzie odbywała się w skojarzeniu z produkcją ciepła. 

Powstałe ciepło wykorzystywane będzie do ogrzewania komory fermentacyjnej oraz 

ogrzewania budynków na terenie oczyszczalni ścieków. 

Energia elektryczna powstaje poprzez pracę silnika gazowego, który napędza generator 

wytwarzający energię elektryczną. Ciepło odzyskiwane jest z wymienników ciepła 

schładzających mieszankę gaz – powietrze, olej smarny, wodę chłodzącą i spaliny 

wylotowe. Przewidziano do zastosowania silnik kogeneracyjny o zainstalowanej mocy 

elektrycznej 370 kW. 

▪ Charakterystyka technologiczna zamierzenia inwestycyjnego związanego z 

budową biogazowi zlokalizowanej w Gierałtowicach 0,5 MW (biogaz pochodzenia 

rolniczego 

Projekt obejmuje budowę biogazowni z układem kogeneracyjnym zasilanym biogazem o 

mocy 502 kWel. Biogaz będzie wytwarzany w procesie fermentacji beztlenowej, czyli 

kontrolowanego procesu rozkładu substancji organicznych (substratów) przez bakterie w 

fermentorach. 

Roczna produkcja biogazu pozwoli na zainstalowanie układu kogeneracyjnego o mocy 

elektrycznej 502 kWel oraz 595 kWth mocy cieplnej, przy sprawności elektrycznej 38% oraz 

przy sprawności cieplnej 45% i rocznym czasie pracy 8000 h. 

Produktem procesu fermentacji poza biogazem jest sedyment pofermentacyjny, który 

stanowi pełnowartościowy nawóz. W planowanej biogazowni połowa ilości sedymentu 

będzie sprzedawana, zaś pozostałą część odbierać będą rolnicy w zamian za dostarczanie 

obornika i gnojowicy. Oddając gnojowicę/obornik do biogazowni hodowca otrzyma 

sedyment pofermentacyjny o znacznie lepszych właściwościach niż pierwotnie gnojowica, 
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czy obornik a ponadto dokładnie w czasie, kiedy będzie potrzebował nawozu. Rolnicy 

otrzymają bezpłatnie prawie 10 tys. ton nawozu rocznie (czyli prawie dwukrotnie więcej 

niż przekazali gnojowicy). 

Istotną korzyścią z budowy biogazowi jest więc oszczędność środków nawozowych i 

ochrony roślin. Sedyment pofermentacyjny jest bardzo dobrym substytutem nawozów 

mineralnych i nie wpływa na zanieczyszczanie wód. Przefermentowana gnojowica jest 

bardziej zmineralizowana, posiada lepsze własności nawozowe (korzystny stosunek C/N), 

jest bardziej przyswajalna przez rośliny. Może być stosowana jako nawóz dolistny w fazie 

wzrostu roślin. Beztlenowa degradacja gnojowicy polepsza jej właściwości nawozowe. 

Znacząco redukuje się ilość substancji odorowych, patogenów i nasion chwastów. Proces 

fermentacji redukuje ilość patogenów (przede wszystkim bakterii E. coli i salmonelli) oraz 

nasion i zarodników chwastów. 

Organizacja dostarczania substratów i odbioru sedymentu (nawozu) przez rolników 

przyczyni się do aktywizacji lokalnej społeczności. Eksploatacja biogazowni wiąże się z 

utworzeniem nowych miejsc pracy – do obsługi biogazowni i transportu. Dodatkowe 

miejsca pracy powstaną również w suszarni. Szacuje się, że zatrudnienie znajdzie ok. 8 

osób. Jednocześnie zapewniony będzie pewny zbyt produktów z upraw roślin 

energetycznych. 

Biogazownia –Analiza SWOT 

Tabela 24 Analiza SWOT budowy biogazowni 

Mocne Strony Słabe strony 

- poparcie i współdziałanie lokalnych władz 
gminnych, 

- dostęp do biomasy odpadowej stanowiącej 
substrat o niskim koszcie pozyskania 
(utylizacja biomasy), 

- różnorodność pozyskiwanych substratów 
- sprawdzona możliwość zabezpieczenia 

lokalnego bezpieczeństwa energetycznego 
poprzez możliwość pracy wyspowej 

- doświadczenie w realizacji inwestycji 
bazujących na OZE, 

- dysponowanie nieruchomością na terenie 
których mogą być zrealizowane zadania 
związane z budową biogazowi. 

 - brak środków finansowych na realizację 
inwestycji, konieczność aplikowania o środki 
zewnętrzne (krajowe, UE), 
 

Szanse Zagrożenia 

- stały wzrost zapotrzebowania na zieloną 
energię w kraju, 

- gwarantowana prawem sprzedaż energii 
elektrycznej, 

- deficyt energii w systemie 
elektroenergetycznym, pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych, 

- brak dostępnych źródeł finansowania 
inwestycji, 
- stały wzrost kosztów eksploatacji, 
- anomalie pogodowe, awarie i przerwy 
spowodowane czynnikami zewnętrznymi 

Źródło: Opracowanie własne  
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13.3 Energia słoneczna 

Możliwość wykorzystania energii promieniowania Polsce są zróżnicowane, ze względu 

na warunki klimatyczne związane z położeniem geograficznym. Średni okres 

nasłonecznienia dla Polski wynosi 1600 godzin, przy czym maksymalna liczba godzin 

słonecznych w roku występuje nad morzem, a wartość minimalna na Dolnym Śląsku. 

Według zamieszczonej poniżej mapy obszar gminy leży w strefie umiarkowanego 

nasłonecznienia.  

Mapa 7 Średnie całkowite promieniowanie słoneczne w roku 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Potencjał techniczny (energia słoneczna) województwa śląskiego i gminy Gierałtowice 

przedstawia poniższa mapa. 

Mapa 8 Potencjał techniczny (energia słoneczna) gmina Gierałtowice  
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Źródło: Program wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenach nieprzemysłowych 
Województwa Śląskiego 

W przypadku gminy opłacalne jest wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania wody 

użytkowej. Gmina wykorzystuje takie możliwości.  

Rada Gminy Gierałtowice przyjęła Uchwałę Nr VIII/62/1 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie 

określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie 

inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w 
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budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Gierałtowice, w ramach dotacji 

można finansować m.in. montaż paneli solarnych. 

Gmina aplikuje również o środki na montaż paneli solarnych oraz fotowoltaiki w ramach 

środków RPOWSL n lata 2014 -2020 w ramach konkurów tzw. Słoneczne Gminy.  

Ze względu na znaczne zmniejszenie zużycia energii wykorzystywanej do podgrzewania 

dzięki montażowi paneli solarnych (cwu) oraz fotowoltaicznych 9energia elektryczna) 

możliwości pozyskania dopłat na budowę tego typu instalacji, sugeruje się dalszą 

rozbudowę systemów solarnych. 

Gmina w planach ma również budowę farmy fotowoltaicznej – inwestycja opisana we 

wcześniejszych rozdziałach dokumentu. 

13.4 Energia wiatru 

Energetyka wiatrowa to obecnie jeden z najszybciej rozwijających się sektorów w obrębie 

źródeł odnawialnych. Szczególnie w rejonach o korzystnych warunkach wiatrowych 

powstają pojedyncze instalacje lub grupy instalacji (tzw. farmy wiatrowe). Kluczowym 

parametrem decydującym o ilości energii elektrycznej produkowanej w elektrowni 

wiatrowej jest prędkość wiatru na wysokości wirnika turbiny. 
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Mapa 9 Strefy energetyczne wiatru na lądzie 

Źródło: Ministerstwo rozwoju regionalnego 

Według podziału kraju na strefy (mapa 9), gmina leży w IV-mało korzystnej strefie 

dla lokalizacji siłowni wiatrowych. W związku z tym turbiny wiatrowe nie mogą stanowić 

opłacalnej formy produkcji energii elektrycznej na badanym obszarze. 

13.5 Energia geotermalna 
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Mapa 10 Zasoby geotermalne na terenie Polski 

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Powyższa mapa przedstawia obszary na terenie Polski, w których występuje podwyższona 

wartość strumienia cieplnego. Jednym z elementów wpływających na opłacalność 

wykorzystania energii geotermalnej jest bliska odległość punktu produkcyjnego 

od użytkowników ze względu na straty mogące wystąpić podczas przesyłu. Gmina nie leży 

w obszarze podwyższonej wartości strumienia cieplnego, dlatego wykorzystanie tego typu 

energii należy uznać za nieopłacalne. 

Warunki klimatyczne w Polsce pozwalają jednak na wykorzystanie tzw. płytkiej geotermii. 

Stosunkowo wysokie temperatury gruntu i wód gruntowych umożliwiają zastosowanie pomp 

ciepła do celów grzewczych. Zysk w przypadku tego typu instalacji polega 

na wykorzystaniu energii cieplnej zawartej w wodzie lub glebie. Dzięki takim rozwiązaniom 

z 1 kW energii elektrycznej jesteśmy w stanie uzyskać do kilku kW energii cieplnej. Pompy 

ciepła są rozwiązaniami kosztownymi w fazie realizacji jednakże pozwalają na niskie 

koszty ogrzewania i są praktycznie bezobsługowe. 
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Rosnącym sektorem rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii są powietrzne pompy ciepła 

wykorzystywane w głównej mierze do podgrzewania CWU. Mechanizm działania 

powietrznej pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła z powietrza, gromadzeniu 

i następnie wchłanianiu do cieczy. Ta z kolei przechodzi przez sprężarkę, gdzie zostaje 

podgrzana i przetransportowana do układów ogrzewania. Powietrzne pompy ciepła, 

podobnie jak inne rodzaje tych systemów, sprzyjają oszczędnościom budżetu domowego. 

Są również łatwe w konserwacji oraz nie wymagają stałej kontroli i obsługi, co wpływa na 

wygodę i tym samym komfort ich użytkowania. 

13.6 Podsumowanie możliwości wykorzystania technologii opartych o odnawialne 

źródła energii 

Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy 

zamieszczona powyżej jest zarysem powstałym na podstawie ogólnopolskich badań. 

Rzeczywiste możliwości wykorzystania danego źródła wymagają bardziej wnikliwej analizy 

z uwzględnieniem uwarunkowań danego terenu. W związku ze zmieniającymi się 

uwarunkowaniami prawno-finansowymi nie jest celowe opracowywanie szczegółowych 

analiz w niniejszym dokumencie, ze względu na ryzyko dezaktualizacji przyjętych założeń. 

Obecnie należy zwrócić szczególną uwagę na następujące aspekty możliwości 

wykorzystania OZE: 

▪ Kontynuacja działań zmierzających do budowy instalacji wykorzystującej biogaz z 

oczyszczalni ścieków (biogazownia zlokalizowana przy oczyszczalni ścieków) oraz 

biogazowni rolniczej. 

▪ Warunki do budowy turbin wiatrowych na terenie gminy są niekorzystne. 

▪ Umiarkowane nasłonecznienie sugerujące możliwości rozbudowy systemów opartych 

o kolektory słonecznych wspomagających podgrzewanie wody użytkowej 

w budynkach prywatnych i gminnych oraz paneli fotowoltaicznych do produkcji 

energii elektrycznej (w tym kontynuacja działań zmierzających do utworzenia 

farma fotowoltaicznej),  

▪ Kontynuacja działań związanych z tworzeniem i integracją mini centów 

energetycznych, 

▪ Ze względu na niekorzystną lokalizację gminy nieuzasadniona ekonomicznie 

wykorzystanie źródeł geotermalnych innych niż geotermia płytka. 

▪ Możliwość wykorzystania powietrznych pomp ciepła (wykorzystujących ciepłe 

powietrze – podgrzane energią słoneczną). 
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▪ Konieczność przeprowadzenia wnikliwych badań możliwości wykorzystania źródeł 

odnawialnych, których budowa jest ekonomicznie uzasadniona na podstawie 

wstępnych szacunków. 

▪ Promowanie możliwości wykorzystania OZE wśród mieszkańców gminy (w tym 

możliwości dofinansowania, RPO 2014-20 M.IN. projekty „słoneczna gmina”, 

projekty w formule grantowej).  

▪ Planowane inwestycje związane z montażem Instalacji OZE w obrębie budynków 

użyteczności publicznej. 
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14 Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów energii 

z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej 

oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych 

14.1 Lokalne nadwyżki energii 

Energia produkowana na terenie gminy stanowi niewielki udział w całkowitym 

zapotrzebowaniu – ciepło produkowane jest w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu, a 

produkcja energii elektrycznej w źródłach PV i kogeneracji stanowi marginalną cześć 

zapotrzebowania na energie elektryczną, w związku z tym nie występują tu nadwyżki 

energii. Lokalizuje się natomiast niewykorzystane zasoby źródeł energii OZE, co opisano w 

rozdziale 13. Na terenie gminy zidentyfikowano możliwość wykorzystania metanu z 

odmetanowania kopalni „Budryk” funkcjonującej m.in. ta terenie gminy. Metan z 

odmetanowania kopalni traktowany jest jako produkt uboczny wydobycia węgla i jest 

gazem cieplarnianym, który w przypadku niewykorzystania do celów gospodarczych jest 

spalany w pochodni. Kopalnia „Budryk” wykorzystuje już metan z odmetanowania kopalń w 

ujęciach w innych lokalizacjach. Gmina Gierałtowice rozważa możliwości wykorzystania 

metanu z szybu VI JSW S.A. KWK „Budryk” w Chudowie. Gaz transportowany byłby 

rurociągiem w miejsca lokalizacji układu(-ów) kogeneracyjnego(-ych) produkującego ciepło 

i energię elektryczną. Umiejscowienie układów kogeneracyjnych jest podyktowane 

najkorzystniejszą dostawą ciepła do odbiorców. 

14.2 Lokalne zasoby paliw 

Ze względu na położenie na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, zarówno 

przedsiębiorstwa jak i prywatni użytkownicy kotłów węglowych posiadają ułatwiony dostęp 

do surowca, w tym węgla wysokiej jakości do kotłów V klasy. Część terenów gminy to 

obszary mogące zostać wykorzystane pod plantacje biomasy jednakże nie jest to paliwo, 

które może zapewnić stałe zaopatrzenie dla odbiorców lokalnych. 

Lokalne zasoby biomasy omówiono w rozdziale 13.1. 

Zasoby węgla kamiennego wydobywane są przez krajowe firmy z branży górniczej (jak np. 

KWK „Budryk” należąca do JSW S.A.). Przy okazji odmetanowania kopalni „Budryk” 

rozważa się wykorzystanie metanu z odmetanowania do produkcji energii elektrycznej i 

ciepła w skojarzeniu w jednostkach należących do Gminy. 
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Na terenie gminy nie zlokalizowano innych zasobów paliw kopalnych niż węgiel i 

towarzyszący przy wydobyciu węgla metan. 
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15 Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie paliw i energii na terenie Gminy 

Gierałtowice 

Zaproponowany w poniższym rozdziale katalog propozycji projektów/działań jest zbiorem 

otwartym i należy go traktować jako wskazówki w zakresie możliwych działań na rzecz 

efektywnego wykorzystania energii. Znaczne efekty są możliwe do osiągnięcia za pomocą 

niskokosztowych działań promocyjnych i uświadamiających, wspieranych przez modelowe 

inwestycje i działania samorządu. Konsekwentna polityka wobec spalających odpady 

z jednoczesnym wsparciem nowych inwestycji (np. w ramach Programu Ograniczania 

Niskiej Emisji) pozwalają na stopniowe ograniczanie zużycia paliw, a także obniżanie 

emisji zanieczyszczeń.  

W przypadku gminy Gierałtowice, która posiada rozwiniętą sieć ciepłowniczą i gazową, 

należy rozważyć wprowadzenie obowiązku przyłączanie do sieci ciepłowniczej lub gazowej 

nowobudowanych obiektów (odpowiednie zapisy w planach miejscowych). 

Prawie wszystkie nw. działania wpisują się w katalog określony w ustawie z 20 maja 2016 

r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016 poz. 831) o efektywności energetycznej. 

15.1 Racjonalizacja użytkowania ciepła 

Ilość ciepła potrzebna do celów grzewczych w obiektach mieszkalnych i gminnych 

dobierana jest w zależności od warunków zewnętrznych.  

W budynkach prywatnych nowo budowanych sposób ogrzewania jest dobierany i 

kontrolowany przez właściciela i zwykle zależy od możliwości finansowych, a także dostępu 

do danego nośnika energii. W tym wypadku gmina może sugerować: 

▪ Ograniczenie zużycia paliw poprzez instalację urządzeń o wysokiej sprawności. 

▪ Ograniczenie niskiej emisji przez instalację urządzeń o najniższym możliwym 

wpływie na środowisko w tym kotłów gazowych oraz częściowo biomasowych. 

▪ Wspomaganie urządzeń cieplnych przez alternatywne źródła energii (pompy ciepła, 

kolektory słoneczne wspomagające instalacje c.w.u., kominki na biomasę 

wspomagające instalacje c.o.). 

▪ Pomoc dla mieszkańców w doborze urządzeń i wyborze nośnika energii, oraz w 

pozyskiwaniu dostępnych środków na dofinansowane inwestycji w zakresie montażu 

instalacji OZE (np. w ramach projektów grantowych lub tzw. słonecznej gminy). 

W obszarze starych instalacji możliwe jest przeprowadzenie szeregu usprawnień źródeł 

ciepła, w tym: 
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▪ Wymianę urządzeń na nowoczesne, spełniające najnowsze normy dotyczące 

sprawności i emisji zanieczyszczeń. 

▪ Możliwość spalania biomasy w niektórych urządzeniach opalanych paliwami stałymi. 

▪ Zachęcanie do przedsięwzięć modernizacyjnych budynku takich jak ocieplenia, 

wymiana i uszczelnianie okien . 

▪ Regularne czyszczenie powierzchni wymiany ciepła i przewodów kominowych. 

▪ Regulacja pracy starych urządzeń przez serwis lub wykwalifikowanych specjalistów. 

▪ W przypadku kotłów sterowanych automatycznie wymiana elementów sterujących 

pracą urządzenia na nowocześniejsze. 

▪ Poszerzanie wiedzy użytkowników na temat procesów spalania paliw stałych, 

ciekłych i gazowych. 

Powyższe przedsięwzięcia mogą być realizowane poprzez: 

▪ Opracowanie programu termomodernizacji budynków zgodnie z ustawą 

„O wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych”. 

▪ Program szkoleń, spotkań oraz informacje umieszczane na stronie Urzędu Gminy 

na temat możliwości zmniejszenia zużycia paliwa w instalacjach prywatnych. 

▪ Akcje promocyjne i uświadamiające. 

▪ Akcje kontroli spalanych paliw prowadzone przez pracowników Urzędu Gminy 

(karanie spalania odpadów). 

▪ Programy motywujące zarządców obiektów komunalnych do monitorowania 

i obniżania strat ciepła i energii elektrycznej (np. konkursy dla szkół). 

▪ Dalsze dotowanie przez gminę modernizacji źródeł ciepła w obiektach prywatnych. 

15.2 Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej 

Zgodnie z ustawą „Prawo Energetyczne” racjonalne użytkowanie energii elektrycznej 

obowiązuje w równym stopniu producentów, dystrybutorów i odbiorców. Organy 

państwowe i samorządowe są na mocy wspomnianej ustawy powołane są do realizowania 

polityki energetycznej i dbania o bezpieczeństwo energetyczne kraju. Racjonalizacja 

użytkowania energii powinna obejmować: 

▪ Cykl projektowania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. 

▪ Eksploatację i modernizację wyżej wymienionych elementów. 

▪ Audyt energetyczny w zakresie racjonalizacji zużycia energii na danym terenie 

lub obiekcie. 

Do racjonalizacji zużycia energii elektrycznej wewnątrz budynków zaliczyć można: 

▪ Projektowanie i wymiana oświetlenia na energooszczędne. 
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▪ Dobór i wymiana urządzeń RTV i AGD na energooszczędne. 

▪ Montaż urządzeń automatycznie regulujących, włączających i wyłączających 

oświetlenie. 

▪ Utrzymywanie opraw oświetleniowych w czystości, aby nie ograniczać skuteczności 

strumienia światła. 

▪ Efektywne zastąpienie w czasie dnia oświetlenia sztucznego światłem słonecznym 

poprzez dodatkowe przeszklenia i jasną kolorystykę pomieszczeń. 

▪ Stosowanie automatycznych regulatorów w przypadku elektrycznych podgrzewaczy 

wody, ogrzewania, klimatyzacji, pomp wody sieciowej. 

▪ Wybór oraz dostosowanie taryfy cenowej oferowanej przez dystrybutora 

do dobowej charakterystyki zużycia energii elektrycznej w budynku. 

▪ Likwidacja nielegalnych punktów poboru energii elektrycznej. 

Do racjonalizacji zużycia energii elektrycznej w przypadku oświetlenia zewnętrznego 

zaliczyć można: 

▪ Wymiana starszych źródeł światła na nowoczesne niskoprężne, źródła o wysokiej 

skuteczności. 

▪ Stosowanie automatyki regulującej oświetlenie na podstawie natężenia światła 

słonecznego. 

▪ Zmniejszenie ograniczeń skuteczności strumienia światła poprzez wyeliminowanie 

odblasków na obudowach. 

Założenia mogą być zrealizowane przez: 

▪ Cykl szkoleń dla mieszkańców oraz pracowników budynków publicznych w zakresie 

zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. 

▪ Opracowanie programu analizującego i regulującego wykorzystanie energii 

elektrycznej w budynkach sektora publicznego. 
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15.3 Racjonalizacja użytkowania paliw gazowych 

Do racjonalizacji użytkowania paliw gazowych można zaliczyć: 

▪ Wymiana przepływowych gazowych podgrzewaczy wody na urządzenia uruchamiane 

jedynie podczas przepływu wody, bez płomienia dyżurnego, montaż instalacji 

solarnych do podgrzewania cwu. 

▪ Wymianie urządzeń takich jak podgrzewacze wody i kuchenki gazowe na urządzenia 

o wyższej sprawności, posiadające systemy odcięcia gazu w przypadku zgaszenia 

płomienia. 

▪ Podnoszenie świadomości mieszkańców dotyczącej ekonomii i bezpieczeństwa 

użytkowania gazu ziemnego. 

▪ Likwidacja nielegalnych punktów poboru gazu. 

Założenia mogą być realizowane poprzez: 

▪ Cykl szkoleń dla mieszkańców oraz pracowników budynków publicznych w zakresie 

zmniejszenia zużycia paliwa gazowego. 

▪ Opracowanie programu analizującego i regulującego wykorzystanie gazu 

w budynkach sektora publicznego. 
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16 Możliwości finansowania potencjalnych inwestycji i działań określonych 

w założeniach do planu zaopatrzenia […] 

Działania określone w niniejszym dokumencie w większości przypadków wymagają 

dodatkowych nakładów finansowych na ich realizację. Poniżej zaprezentowano dostępne 

źródła finansowania oraz zakres jaki obejmują.  

16.1 Środki własne 

Samorząd może realizować inwestycje będące w jego kompetencjach (a więc także 

z zakresu efektywności energetycznej) środkami z dochodów własnych – jest 

to najpopularniejsza metoda finansowania inwestycji jednakże ograniczająca ich skalę 

i zakres – do limitu wydatków uchwalonych na daną inwestycję czy program w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej. Wsparciem środków własnych mogą być środki z kredytu banków 

komercyjnych lub środki pozyskane w ramach emisji papierów wartościowych, np. obligacji 

komunalnych.   

16.2 Finansowanie preferencyjne – dotacje i pożyczki 

Głównymi źródłami preferencyjnego finansowania inwestycji w nowe efektywne źródła 

ciepła jak i zmniejszające energochłonność budynków są Wojewódzkie i Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wszystkie podmioty ustawowo finansują 

działania poprawiające stan środowiska, a finansują je z dochodów z opłat za korzystanie 

ze środowiska. Zarówno WFOŚ jak i NFOŚ dysponują w swojej ofercie: 

▪ Preferencyjnymi, częściowo umarzalnymi, pożyczkami na termomodernizację, 

wymiany źródła ciepła, montaż instalacji OZE. 

▪ Dotacjami na przygotowanie programów efektywności energetycznej. 

▪ Dotacjami na działania z zakresu edukacji ekologicznej, w tym dot. efektywności 

energetycznej. 

W okresie programowania tj. w perspektywie 2014 - 2020 na działania wspierające 

przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a więc dotyczące m.in. odnawialnych  źródeł 

energii oraz efektywności energetycznej, przewidziano ponad 9 mld euro.  

Środki Europejskie na działania w tym zakresie, dostępne są przede wszystkim w: 

▪ Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

W ramach osi priorytetowej I. wsparcie uzyskają działania obejmujące m.in. zwiększenie 

efektywności wykorzystania energii pierwotnej, poprawę efektywności energetycznej 
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sektora publicznego i mieszkaniowego (w tym zmniejszenie emisyjności) oraz obniżenie 

energochłonności przedsiębiorstw, zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych. Wspierany będzie również rozwój systemu inteligentnych sieci 

energetycznych na niskich i średnich napięciach, co w znacznym stopniu ułatwi również 

wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz przyczyni się do rozwoju energetyki 

prosumenckiej. Ponadto przewiduje się wsparcie dla obszarów (głównie miejskich) 

posiadających uprzednio przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej, w szczególności 

w zakresie przebudowy i budowy nowych elementów sieci ciepłowniczych oraz tzw. 

głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkaniowych7. 

Dodatkowo w celu zwiększenia efektywności przetwarzania energii pierwotnej będą 

wspierane działania w obszarze rozwoju wysokosprawnej kogeneracji.  

W obrębie osi priorytetowej I. zaplanowano wsparcie wybranych priorytetów 

inwestycyjnych celu tematycznego 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 

we wszystkich sektorach. Koncentracja interwencji w ramach jednej osi zapewni spójność 

w realizacji działań powiązanych ze sobą i silniej przyczyni się do osiągnięcia 

sformułowanych celów związanych z podniesieniem efektywności energetycznej oraz 

rozwojem odnawialnych źródeł energii.  

Sprzyjające kompleksowej realizacji celów sformułowanych w I. osi priorytetowej będą 

działania wynikające z przygotowanych przez samorządy planów gospodarki 

niskoemisyjnej, obejmujących takie zagadnienia jak: planowanie i zaopatrzenie w energię 

oraz racjonalizację zużycia energii i promocja rozwiązań zmniejszających zużycie energii, 

a także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, promowanie „czystego” transportu 

miejskiego uwzględniającego rosnące potrzeby mobilności mieszkańców miast i ich 

obszarów funkcjonalnych, poprawa jakości powietrza na obszarach, na których 

odnotowano przekroczenia standardów jakości powietrza i realizowane są programy 

ochrony powietrza.  

Realizacji celów osi priorytetowej I. sprzyjać będą dodatkowo działania doradcze 

w zakresie efektywności energetycznej i OZE oraz działania w zakresie popularyzacji 

wiedzy i promocji inteligentnych systemów przesyłu i dystrybucji energii.  

Taka integracja działań w jednej osi priorytetowej, w połączeniu z działaniami 

w pozostałych osiach priorytetowych (w szczególności osiami II., III., częściowo również 

IV.) przyczyni się do kompleksowej i skutecznej realizacji celów zrównoważonego 

gospodarowania zasobami, poprawy stanu środowiska, zwiększenia efektywności 

energetycznej oraz zapewnienia gospodarce bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia 

w energię.  
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Oś priorytetowa VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego 

Wsparcie w ramach osi priorytetowej VII. koncentrować się będzie na rozbudowie, 

przebudowie i unowocześnieniu infrastruktury energetycznej przy zapewnieniu wdrażania 

inteligentnych rozwiązań.  

W celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju planuje się, że wspierane będą 

inwestycje w tzw. „inteligentną” infrastrukturę w sektorze gazowym i elektroenergetyki, 

wskazane w dokumencie pn. Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury 

energetycznej w ramach POIiŚ 2014-2020, stanowiącej Project pipeline dla sektora 

energetyki POIiŚ306  

W przypadku osi priorytetowej VII. przyjmuje się, że inteligentną sieć energetyczną 

tworzą inteligentna sieć elektroenergetyczna i inteligentna sieć gazowa.  

Inteligentna sieć elektroenergetyczna rozumiana jest jako sieć elektroenergetyczna, 

która może w sposób efektywny kosztowo integrować zachowania i działania wszystkich 

przyłączonych do niej użytkowników – w tym również wytwórców, odbiorców oraz 

użytkowników będących zarazem wytwórcami i odbiorcami – w celu zapewnienia 

efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym systemu energetycznego, o 

niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw 

i ochrony.  

Inteligentna sieć gazowa definiowana jest jako sieć gazowa, wraz z przyłączonymi do niej 

instalacjami i urządzeniami, która pozwala w sposób efektywny kosztowo integrować na 

różnych poziomach zachowania i działania wszystkich uczestników procesów produkcji, 

przesyłania, dystrybucji, magazynowania, skraplania, regazyfikacji i obrotu paliw 

gazowych, w celu ich dostarczania w sposób niezawodny, bezpieczny i efektywny 

ekonomicznie oraz z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska i uzasadnionych 

potrzeb odbiorców.  

W zakresie sektora gazu ziemnego wspierana będzie budowa, rozbudowa i przebudowa 

infrastruktury przesyłowej, dystrybucyjnej oraz przebudowa terminala regazyfikacyjnego 

LNG mająca na celu zwiększenie zapewnienia stabilnych dostaw gazu.  

W odniesieniu do sektora elektroenergetyki największą grupą niezbędnych inwestycji, 

które otrzymają wsparcie będą przedsięwzięcia zapewniające ciągłość dostaw 

i bezpieczeństwo energetyczne. Inwestycje te obejmować będą budowę i przebudowę sieci 

zarówno przesyłowej jak i dystrybucyjnej, wymianę transformatorów oraz budowę, 

rozbudowę i przebudowę stacji elektroenergetycznych.  
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▪ Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego – Priorytet IV 

Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka 

Niskoemisyjna, 

Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację projektów dotyczących wytwarzania energii 

z odnawialnych źródeł (OZE) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. 

Istotnym zakresem działań będzie poprawa efektywności energetycznej, zarówno 

w przedsiębiorstwach jak i w sektorze publicznym i mieszkaniowym (budynki 

wielorodzinne) poprzez głęboką, kompleksową modernizację energetyczną. 

Dofinansowanie przeznaczone zostanie także na budowę i modernizację instalacji do 

produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji. Ponadto, wspierane będą działania 

w zakresie infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane centra przesiadkowe – 

w tym dworce autobusowe i kolejowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, drogi rowerowe), 

zakup taboru autobusowego i tramwajowego, wdrażanie inteligentnych systemów 

transportowych ITS - w tym SDIP oraz wymiana oświetlenia w gminach na instalacje 

o wyższej efektywności energetycznej. 

Cele szczegółowe osi priorytetowej  

1. Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

Wnioski aplikacyjne składane w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii. 

2. Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze przedsiębiorstw. 

Wnioski aplikacyjne składane w ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna 

i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach  

3. Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. 

Wnioski aplikacyjne składane w ramach działania 4.3. Efektywność energetyczna 

i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej  

4. Zwiększony udział produkcji energii w wysokosprawnej Kogeneracji. 

Wnioski aplikacyjne składane w ramach działania 4.4. Wysokosprawna Kogeneracja. 

5. Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów. 

Wnioski aplikacyjne składane w ramach działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz 

efektywne oświetlenie  
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16.3 Finansowanie przez stronę trzecią 

Finansowanie przez inny podmiot niż właściciel/zarządca obiektu jest formą nową na rynku 

polskim – ledwie kilkadziesiąt Gmin w Polsce odważyło się zaryzykować i zrealizować tego 

typu formę finansowania inwestycji, a jest ona jedną z korzystniejszych. 

16.4 Umowy z podmiotami ESCO 

ESCO (Energy Service Company) to firmy działające w sektorze inwestycji 

energooszczędnych, które finansują inwestycje w celu udziału w oszczędnościach 

w kolejnych latach, które z kolei stanowią wynagrodzenie za zaangażowany kapitał 

i ryzyko. Umowa precyzyjne określa zakres inwestycji na majątku gminy, parametry 

obiektu po modernizacji, prognozowane zużycie ciepła, energii elektrycznej dla obiektu 

oraz udział podmiotu ESCO w przyszłych oszczędnościach jak i sposób ich kalkulacji 

(wyznaczenie okresu referencyjnego, inflacja, anomalie pogodowe). Najistotniejszym 

elementem umów jest związanie obu stron wynikiem inwestycji, gdy korzyścią 

dla partnerów jest każda złotówka oszczędności wygenerowana przez inwestycję, a tym 

samym każda wada w technologii czy wykonaniu uderza w zyski podmiotu ESCO. 

W przypadku klasycznej inwestycji ze środków własnych inwestor ma jedynie gwarancję 

wykonawcy na roboty budowlane, technologie, ale nie gwarancję osiągnięcia efektów 

w postaci niskiego zużycia paliw i niskich kosztów utrzymania. 

Umowy tego typu mogą spełniać warunki PPP (gdy podmiot ESCO zarządza obiektem) 

i są wtedy realizowane na podstawie ustawy o PPP.  

16.4.1 Partnerstwo publiczno-prywatne 

Ustawa z 28.07.2005 nazywa partnerstwem publiczno-prywatnym współpracę podmiotu 

publicznego i partnera prywatnego, opartą na umowie o partnerstwie publiczno-

prywatnym, służącą realizacji zadania publicznego na zasadach przyjętych w ustawie. 

Zgodnie z zapisami ustawy, partnerstwo publiczno-prywatne może stanowić sposób 

realizacji przedsięwzięcia tylko wtedy, gdy ze współpracy z sektorem prywatnym wynikają 

korzyści dla interesu publicznego, przeważające w stosunku do korzyści wynikających 

z innych sposobów realizacji tego przedsięwzięcia przez podmiot publiczny, 

tj. samodzielnej jego realizacji lub realizacji w inny sposób niż określony w ustawie. 

Prosty i efektywny model współdziałania mających wspólny cel partnerów jest od lat 

stosowany na całym świecie, jednakże w Polsce nadal nie znalazł uznania głównie 

ze względu na nieprzejrzystość procesu nawiązywania współpracy, ryzyko prawne 

(nieznajomość prawa, brak jednej spójnej interpretacji) oraz ryzyko polityczne związane 
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z trybem doboru partnera, który zakłada negocjacje i wspólne wypracowanie zasad 

współpracy, a co zawsze może być podważane przez opozycję jako stanowisko zbyt 

miękkie czy wręcz niekorzystne dla samorządu. 

PPP umożliwia realizację celów publicznych za pomocą inwestycji sektora prywatnego, 

który w zależności od wybranego modelu współpracy przynajmniej częściowo pokrywa 

koszty budowy infrastruktury, a później czerpie z niej korzyści, ponosząc też ryzyko 

rynkowe (popyt). W przypadku realizacji działań określonych w założeniach do planu, bądź 

w planie zaopatrzenia […] PPP sprawdza się gdy samorząd planuje realizację obiektów, 

które świadczą usługi publiczne – basenów, szkół, parkingów, budownictwa komunalnego – 

w każdym z przypadków oprócz uzyskania określonej usługi (mieszkania komunalne, 

możliwość prowadzenia zajęć, powierzchnia parkingowa, usługi rekreacyjno-sportowe) JST 

po umówionym okresie przejmie na własność dany obiekt, a tym samym jest żywotnie 

zainteresowana jego parametrami, w tym efektywnością energetyczną (ergo kosztami 

eksploatacji i wartością obiektu). Tym samym określenie na etapie wyboru partnera 

wyższych parametrów w zakresie energooszczędności jest korzystne dla podmiotu 

publicznego, a w przypadku rozwiązań efektywnych finansowo, także dla podmiotu 

prywatnego. 
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17 Zakres współpracy z innymi gminami 

Możliwości współpracy systemów energetycznych Gminy Gierałtowice z odpowiednimi 

systemami sąsiednich Gmin oceniono na podstawie informacji Gmin ościennych (pisemne 

odpowiedzi na zapytanie w załączniku do niniejszego opracowania) oraz planów rozwoju 

sieci na omawianym obszarze. 

Gmina Gierałtowice graniczy z gminami:  

▪ od zachodu – Knurów i Gliwice, 

▪ od północy – Ruda Śląska i Zabrze, 

▪ od południa – Ornontowice i Czerwionka – Leszczyny, 

▪ od wschodu – Mikołów. 

Gmina Knurów 

Gminy Knurów i Gierałtowice nie mają bezpośrednich powiązań sieci energetycznych, 

jednak mogą występować powiązania w obrębie sieci elektroenergetycznej i gazowniczej. 

Dystrybucje i dostawę mediów energetycznych z wykorzystaniem ww. sieci prowadzą na 

terenie Gminy Knurów następujące przedsiębiorstw: 

- TAURON Dystrybucja S.A. 

- TAURON Sprzedaż GZE Sp z. o.o. 

- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu. 

Gmina Knurów posiada aktualne założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe przyjęte Uchwałą nr XVI/203/15: dnia 16 grudnia 2015r., 

przez Radę Miasta Knurów. 

W ww. dokumencie nie wyklucza się współpracy z Gmina Gierałtowice w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego 

Na dzień dzisiejszy Gmina Knurów nie planuje żadnych przedsięwzięć, które potencjalnie 

mogłyby mieć wpływ na zaopatrzenie w energię i jej nośniki na obszarze Gminy 

Gierałtowice. 

Miasto Gliwice  

Miasto Gliwice posiada Aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną oraz paliwa gazowe. Przedmiotowy dokument został przyjęty Uchwałą 

Rady Miasta Gliwice nr V/79/2015 w dniu 26.03.2015 r.  

Z obowiązującego dokumentu wynika, że: 
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- między miastem Gliwice, a gminą Gierałtowice występują powiązania w zakresie 

systemu elektrycznego, które są i będą realizowane przez przedsiębiorstwo 

energetyczne tj. Tauron Dystrybucja S.A. w Gliwicach. 

- brak wspólnych działań inwestycyjnych rozbudowy systemów energetycznych, które 

miałyby by byś realizowane na terenie Miasta Gliwice i Gminy Gierałtowice. 

Gmina Ornontowice  

Gmina Ornontowice posiada uchwalony projekt „ Aktualizacji projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe” przyjęty Uchwałą Rady 

Gminy nr XLIV/376/18 z dnia 30 maja 2018 r. 

Gmina posiada połączenia z Gminą Gierałtowice w zakresie pokrywania potrzeb 

energetycznych. Realizacja powiązań odbywa się przez przedsiębiorstwo sieciowe TAURON 

Dystrybucja S.A. w Gliwicach, gdyż Gmina Ornontowice nie jest właścicielem sieci 

energetycznych. 

Gmina Ornontowice nie planuje przedsięwzięć mogących mieć wpływ na zaopatrzenie 

w energię i jej nośniki na obszarze Gminy Gierałtowice, natomiast wyraża wolę współpracy 

z gminą Gierałtowice w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe.  

Gmina Czerwionka - Leszczyny  

Gmina i Miasto Czerwionka - Leszczyny ma powiązania z Gminą Gierałtowice w zakresie 

systemu elektroenergetycznego. Występują powiązania sieciami napowietrznymi 110 kV 

spółki TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Gliwicach.  

Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny posiada aktualne Założenia do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – data uchwalenia 30 września 2016., Uchwała 

Nr XXV/296/16. W wyżej wymienionym dokumencie nie zakłada się współpracy z Gminą 

Gierałtowice w podanym zakresie. 

Gmina nie planuje przedsięwzięć mogących mieć wpływ na zaopatrzenie w energię i jej 

nośniki na obszarze Gminy Gierałtowice. 

Miasto Zabrze  

Miasto Zabrze posiada z Gminą Gierałtowice powiązania systemów sieciowych energii 

elektrycznej i paliw gazowych.  

Powiązania odbywają się przez przedsiębiorstwa sieciowe TAURON Dystrybucja S.A. 

w Gliwicach oraz Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. 
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Miasto Zabrze posiada „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe na obszarze Miasta Zabrze”, które zostały przyjęte Uchwałą Rady Miasta nr 

XXXIX/570/13 – w dniu 10 czerwca 2013 r. 

W przyjętym dokumencie zakładana jest współpraca z gminami sąsiednimi na poziomie 

przedsiębiorstw energetycznych, których infrastruktura techniczna zaopatruje dane gminy 

w paliwo gazowe lub energię elektryczną. 

Miasto Zabrze nie planuje przedsięwzięć mogących mieć wpływ na zaopatrzenie w energię 

i jej nośniki na obszarze Gminy Gierałtowice. 

Miasto Ruda Śląska  

Miasto Ruda Śląska dysponuje projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną oraz paliwa gazowe, dokument przyjęty przez Radę Miasta Ruda Śląska w 2017 

roku. Miasto Ruda Śląska nie planuje przedsięwzięć mogących mieć wpływ na zaopatrzenie 

w energię i jej nośniki na obszarze Gminy Gierałtowice. 

Gmina Mikołów 

Gmina Mikołów nie ma powiązań sieciowych w zakresie sieci elektroenergetycznych, 

ciepłowniczych i gazowych z Gminą Gierałtowice.  

Gmina Mikołów posiada opracowany projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe, aktualizowany na bieżąco – Uchwałą nr XXV/572/2016 

Rady Miejskiej w Mikołowie.  

W przedmiotowym dokumencie nie przewidziano współpracy z Gminą Gierałtowice w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, jak również w chwili obecnej nie planuje się 

wspólnych przedsięwzięć w tym zakresie. 
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18 Zgodność założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe z Polityką energetyczną Polski do 2030 

Dokument „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” to strategia, która w kompleksowy 

sposób zajmuje się zagadnieniami krajowej gospodarki energetycznej i - uwzględniając 

cele przyjęte na poziomie wspólnotowym – odpowiada na najważniejsze wyzwania stojące 

przed polskim sektorem energetycznym zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak 

i horyzoncie długoterminowym – do roku 2030. Dokument zostanie w najbliższym czasie 

zaktualizowany i zastąpiony nową wersją, z horyzontem czasowym do 2050.  

W ramach zobowiązań ekologicznych Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok cele 

ilościowe w ramach tzw. pakietu „3x20%”, tj.: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 

o 20% w stosunku do roku 1990, zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu 

z prognozami dla UE na 2020 r., zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% 

całkowitego zużycia energii w UE. 

Zgodnie z "Polityką energetyczną Polski do 2030 roku" udział odnawialnych źródeł energii 

w całkowitym zużyciu w Polsce ma wzrosnąć do 15% w 2020 roku i 20% w roku 2030. 

Planowane jest także osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw. Jako 

podstawowe kierunki polskiej polityki energetycznej wskazano następujące obszary: 

▪ 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 rozwoju cechuje daleko posunięta współzależność – realizacja założeń 

w jednym obszarze (np. w zakresie efektywności energetycznej), wiąże się bezpośrednio 

z realizacją celów innego kierunku (np. rozwój wykorzystania OZE czy wzrost 

bezpieczeństwa energetycznego).  

„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” 

to kluczowy dokument definiujący lokalną politykę energetyczną na poziomie samorządu, 

stanowiący przełożenie celów i kierunków polityki krajowej i europejskiej na skalę mikro, 

sprowadzoną do pojedynczej jednostki osadniczej i jej najbliższego otoczenia. Działania 

wskazane w rozdziale 15 niniejszego opracowania dotyczą zapewnienia stałego dostępu 
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do mediów energetycznych oraz podniesienia efektywności energetycznej w następujących 

obszarach: 

▪ Ogrzewanie budynków, 

▪ Wytwarzanie, użytkowanie i przesył energii elektrycznej, 

▪ Wykorzystanie paliw gazowych. 

Dokument określa także potencjał gminy w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii obejmujących: biogaz i biomasę, energię wiatru, energię solarną, energię 

geotermalną oraz energię spadku wody. Wskazano również konkretne działania mogące 

przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej w ujęciu lokalnym. 

W dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” podkreślono, iż „kwestia 

efektywności energetycznej jest traktowana w polityce energetycznej w sposób 

priorytetowy, a postęp w tej dziedzinie będzie kluczowy dla realizacji wszystkich jej 

celów. W związku z tym, zostaną podjęte wszystkie możliwe działania przyczyniające się 

do wzrostu efektywności energetycznej.” Działania zdefiniowane w ramach niniejszych 

„Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” zostały 

ukierunkowanych na obniżenie lokalnego zapotrzebowania na media energetyczne oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na poziomie samorządu lokalnego. 

Co istotne, znaczna część działań uwzględnionych w niniejszym dokumencie uwzględnia 

wykorzystanie technologii OZE, co również jest bezpośrednim odzwierciedleniem jednego 

z kierunków krajowej strategii energetycznej.  

W konsekwencji, należy uznać, iż „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe”, zarówno na poziomie przyjętych celów, jak 

i konkretnych działań, to dokument w pełni spójny z kierunkami krajowej gospodarki 

energetycznej wyznaczonymi w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” 
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19 Wnioski końcowe 

Przeprowadzona analiza stanu aktualnego oraz weryfikacja planów przedsiębiorstw 

energetycznych w świetle prognozy rozwoju obszaru Gminy i zmian w popycie na nośniki 

energii wskazuje, iż w horyzoncie 15 lat wszystkie podmioty na obszarze gminy będą 

posiadać dostęp do energii w odpowiedniej ilości i o odpowiednich parametrach. Nie 

zidentyfikowano obszarów problemowych, ani wyraźnych dysproporcji w dostępie do sieci 

gazowej, cieplnej czy energetycznej. 

Na podstawie konsultacji z sąsiednimi Gminami ustalono, iż nie występują wspólne 

przedsięwzięcia mogące mieć wpływ na politykę energetyczną Gminy. 

W trakcie analizy stanu obecnego wykazano, iż Gmina realizuje zapisy ustawy 

o Efektywności Energetycznej oraz kontynuuje aktywne działania promujące 

przedsięwzięcia prowadzące do obniżenia zapotrzebowania na ciepło. 
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