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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Istotnym obowiązkiem gminy jest zabezpieczanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  

z 2013, poz. 594) Art. 7 punkt 1: 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.  

W szczególności obejmują one sprawy: 

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska  

i przyrody oraz gospodarki wodnej, 

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

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

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 

wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię 

elektryczną i cieplną oraz gaz. 

Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 

1059 z późn. zm.) w art. 18,  ust. 1. stanowi, iż do zadań własnych gminy w zakresie 

zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy: 

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

gazowe na obszarze gminy, 

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

gminy, 

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

terenie gminy; 

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

i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy. 

 Ust. 2. Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z: 

1) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku 

takiego planu - z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 

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

ustawy z dnia 7 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 

Zgodnie z art. 19 Prawa Energetycznego: 

Ust. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia 

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

Ust. 2.  Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat  
i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. 
Ust. 3. Projekt założeń powinien określać: 

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

elektryczną i paliwa gazowe, 

2. przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych, 
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3. możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,  

z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach 

odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych  

w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, 

3a) możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu     

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej; 

4. zakres współpracy z innymi gminami. 

Zgodnie z kolejnym ustępem art. 19 przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają 

nieodpłatnie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) swoje plany rozwoju w zakresie 

dotyczącym terenu gminy, jak również propozycje niezbędne do opracowania projektu 

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

Projekt ten w świetle Prawa Energetycznego nie jest jedynym narzędziem planistycznym 

przewidzianym w ustawie. Zgodnie bowiem  z art. 20 ust. 1: 

W przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń,  

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

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

części. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy 

założeń i winien być z nim zgodny. 

Ust. 2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 

1) propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia  

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

1a) propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej 
kogeneracji; 
1b) propozycje stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej; 

2) harmonogram realizacji zadań; 

3) przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich 

finansowania. 
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2. GŁÓWNE CELE „PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU” 

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” to 

dokument, który na poziomie strategicznym określa i precyzuje politykę energetyczną gminy. 

Zawiera on pełną jej charakterystykę w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych  

i instalacji odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii i paliw. Innymi słowy jest to 

dokument określający, w założonym okresie, potrzeby energetyczne gminy oraz możliwości  

i sposób ich pokrycia. 

GŁÓWNE CELE : 

1. ocena stanu bezpieczeństwa energetycznego gminy w zakresie stanu istniejącego 

jak również perspektywy bilansowej, 

2. ocena dostosowania planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych do 

strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, 

3. rozwój konkurencji na rynku energii, 

4. zaproponowanie optymalnego modelu pokrycia potrzeb energetycznych na terenie 

gminy, 

5. zapewnienie odbiorcom energii pełnej dostępności usług energetycznych oraz ich 

racjonalnej ceny, 

6. minimalizacja kosztów usług energetycznych, 

7. zapewnienie zgodności rozwoju energetycznego gminy z „Polityką energetyczną 

Polski”, 

8. ocena potencjału paliw odnawialnych ze wskazaniem możliwości jej wykorzystania, 

9. poprawa stanu środowiska naturalnego, 

10. lepsze zdefiniowanie przedsiębiorstwom energetycznym przyszłego lokalnego rynku 

energii, uwiarygodnienia popytu na energię, a co za tym idzie uniknięcie nie-

trafionych inwestycji w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii. 

Cele „Projektu założeń” są spójne z celami polityki energetycznej Państwa i na szczeblu 

lokalnym dopełniają działania Państwa dla uzyskania założonych parametrów rozwoju 

energetycznego kraju. 

3. SYNTEZA POLITYKI ENERGETYCZNEJ PAŃSTWA DO ROKU 2030 
 

3.1.  WPROWADZENIE 

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne Minister Gospodarki 

opracował dokument „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, przyjęty przez Radę 

Ministrów dnia 10.11.2009 r., w którym została przedstawiona strategia państwa, mająca na 

celu odpowiedzenie na najważniejsze wyzwania, stojące przed polską energetyką, zarówno  

w perspektywie krótkoterminowej, jak i w perspektywie do 2030 roku. 

W ramach zobowiązań ekologicznych Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok cele 

ilościowe, tzw. „3x20%”, tj.: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do 
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roku 1990, zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 

r., zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii  

w UE, w tym zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10%. 

W grudniu 2008 roku został przyjęty przez UE pakiet klimatyczno-energetyczny, w którym 

zawarte są konkretne narzędzia prawne realizacji ww. celów. Polityka energetyczna, poprzez 

działania inicjowane na szczeblu krajowym, wpisuje się w realizację celów polityki 

energetycznej, określonych na poziomie Wspólnoty. 

3.2.  KIERUNKI DZIAŁANIA PAŃSTWA W ZAKRESIE POLITYKI ENERGETYCZNEJ 
 

3.2.1. GŁÓWNE CELE POLITYKI ENERGETYCZNEJ  

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

wspólnotowej polityki energetycznej, a także dokonuje implementacji jej głównych celów  

w specyficznych warunkach krajowych, biorąc pod uwagę ochronę interesów odbiorców, 

posiadane zasoby energetyczne oraz uwarunkowania technologiczne wytwarzania i przesyłu 

energii. 

W związku z powyższym, podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są: 

 Poprawa efektywności energetycznej, 

 Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, 

 Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 

energetyki jądrowej, 

 Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, 

 Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 

 Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 

Dla każdego ze wskazanych kierunków sformułowane są cele główne i, w zależności od 

potrzeb, cele szczegółowe, działania na rzecz ich realizacji oraz przewidywane efekty.  

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

Główne cele polityki energetycznej w tym obszarze to: 

 Dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju 

gospodarki, następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną, 

 Konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu 

UE-15. 

WZROST BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW PALIW I ENERGII 

Przez bezpieczeństwo dostaw paliw i energii rozumie się zapewnienie stabilnych dostaw paliw 

i energii na poziomie gwarantującym zaspokojenie potrzeb krajowych i po akceptowanych 

przez gospodarkę i społeczeństwo cenach, przy założeniu optymalnego wykorzystania 

krajowych zasobów surowców energetycznych oraz poprzez dywersyfikację źródeł  

i kierunków dostaw ropy naftowej, paliw ciekłych i gazowych. 
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Cele i działania w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii: 

PALIWA – POZYSKIWANIE I PRZESYŁANIE 

Węgiel. Głównym celem polityki energetycznej w tym obszarze jest racjonalne i efektywne 

gospodarowanie złożami węgla, znajdującymi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Gaz. Głównym celem polityki energetycznej w tym obszarze jest zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw 
gazu ziemnego. 

Ropa naftowa i paliwa płynne. Głównym celem polityki energetycznej RP jest 
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, poprzez: 

 zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej, rozumianej jako 

uzyskiwanie ropy naftowej z różnych regionów świata, od różnych dostawców  

z wykorzystaniem alternatywnych szlaków transportowych; 

 budowę magazynów ropy naftowej i paliw płynnych o pojemnościach 

zapewniających utrzymanie ciągłości dostaw, w szczególności w sytuacjach 

kryzysowych. 

WYTWARZANIE I PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ CIEPŁA 

Głównym celem polityki energetycznej w tym obszarze jest zapewnienie ciągłego pokrycia 

zapotrzebowania na energię, przy uwzględnieniu maksymalnego możliwego wykorzystania 

krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku technologii. 

DYWERSYFIKACJA STRUKTURY WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ POPRZEZ 

WPROWADZENIE ENERGETYKI JĄDROWEJ 

Głównym celem polityki energetycznej w tym obszarze jest przygotowanie infrastruktury dla 

energetyki jądrowej i zapewnienie inwestorom warunków do wybudowania i uruchomienia 

elektrowni jądrowych, opartych na bezpiecznych technologiach, z poparciem społecznym  

i z zapewnieniem wysokiej kultury bezpieczeństwa jądrowego na wszystkich etapach: 

lokalizacji, projektowania, budowy, uruchomienia, eksploatacji i likwidacji elektrowni 

jądrowych. 

ROZWÓJ WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, W TYM BIOPALIW 

Główne cele polityki energetycznej w tym obszarze obejmują: 

 Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii, co 

najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika  

w latach następnych; 

 Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych 

oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji; 

 Ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem w celu pozyskiwania 

biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE,  
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w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką 

odnawialną i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną; 

 Wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń 

piętrzących, stanowiących własność Skarbu Państwa; 

 Zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych 

warunków do rozwoju energetyki rozproszonej, opartej na lokalnie dostępnych 

surowcach. 

ROZWÓJ KONKURENCYJNYCH RYNKÓW PALIW I ENERGII 

Głównym celem polityki energetycznej w tym obszarze jest zapewnienie niezakłóconego 
funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez to przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi 
cen. 

OGRANICZENIE ODDZIAŁYWANIA ENERGETYKI NA ŚRODOWISKO 

Głównymi celami polityki energetycznej w tym obszarze są: 

 Ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa energetycznego; 

 Ograniczenie emisji SO2 i NOX oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów 

wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych; 

 Ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych; 

 Minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich  

w gospodarce; 

 Zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych. 

DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE 

Realizacja polityki energetycznej będzie wspomagana działaniami Polski w środowisku 

międzynarodowym, w tym w szczególności na forum Unii Europejskiej, prowadzącymi do 

kształtowania światowej i europejskiej polityki energetycznej w sposób uwzględniający 

specyfikę naszego kraju oraz jego zasoby energetyczne i realne możliwości zmiany 

technologii wytwarzania energii. 

Poprzez zagraniczną politykę energetyczną tworzony będzie dobry klimat dla inwestycji 

realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa sektora paliwowo-energetycznego w innych 

krajach. Polska zapewni również wsparcie tym przedsiębiorstwom, w zakresie realizacji 

wspólnych przedsięwzięć z podmiotami zagranicznymi. 

Kolejnym istotnym elementem wspomagania realizacji polityki energetycznej jest aktywne 

włączenie się władz regionalnych w realizację jej celów, w tym poprzez przygotowywanie na 

szczeblu wojewódzkim, powiatowym lub gminnym strategii rozwoju energetyki. 
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Najważniejszymi elementami polityki energetycznej realizowanymi na szczeblu regionalnym  

i lokalnym powinny być: 

 dążenie do oszczędności paliw i energii w sektorze publicznym poprzez realizację 

działań, określonych w Krajowym Planie Działań, na rzecz efektywności 

energetycznej; 

 maksymalizacja wykorzystania istniejącego lokalnie potencjału energetyki 

odnawialnej, zarówno do produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu, produkcji 

skojarzonej, jak również do wytwarzania biopaliw ciekłych i biogazu; 

 zwiększenie wykorzystania technologii wysokosprawnego wytwarzania ciepła  

i energii elektrycznej w układach skojarzonych, jako korzystnej alternatywy dla 

zasilania systemów ciepłowniczych i dużych obiektów w energię; 

 rozwój scentralizowanych lokalnie systemów ciepłowniczych, który umożliwia 

osiągnięcie poprawy efektywności i parametrów ekologicznych procesu 

zaopatrzenia w ciepło oraz podniesienie lokalnego poziomu bezpieczeństwa 

energetycznego; 

 modernizacja i dostosowanie do aktualnych potrzeb odbiorców sieci dystrybucji 

energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji sieci wiejskich 

i sieci zasilających tereny, charakteryzujące się niskim poborem energii; 

 rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego na terenach słabo 

zgazyfikowanych, w szczególności terenach północno-wschodniej Polski; 

 wspieranie, w obszarze gmin, realizacji inwestycji infrastrukturalnych  

o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju kraju,  

w tym przede wszystkim budowy sieci przesyłowych (elektroenergetycznych, 

gazowniczych, ropy naftowej i paliw płynnych), infrastruktury magazynowej, 

kopalni surowców energetycznych oraz dużych elektrowni systemowych. 

3.2.2. POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU 

Przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2005 roku Polityka Energetyczna Polski do 

2025 roku była podstawowym dokumentem, w którym określono doktrynę polskiej polityki 

energetycznej po wstąpieniu do UE.  

Zgodnie z art. 15. 2. Prawa energetycznego, który stanowi, iż politykę energetyczną państwa 

opracowuje się co 4 lata, 10 listopada 2009 r. Rada Ministrów przyjęła nowy dokument - 

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku. Jest to strategia państwa, która zawiera 

rozwiązania wychodzące naprzeciw najważniejszym wyzwaniom polskiej energetyki, zarówno 

w perspektywie krótkoterminowej, jak i do 2030 roku. PEP jest przy tym wpisany w założenia 

polityki energetycznej Unii Europejskiej i nawiązuje do jej głównych filarów, w tym do: 

Pakietu klimatycznego - 3X20, Projektu III Pakietu liberalizacyjnego - rynek gazu i energii 

elektrycznej, Planu Działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i solidarności 

energetycznej. 
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Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię zawarta w PEP pokazuje prawdopodobny 

scenariusz dla sektora energetycznego, jaki może nastąpić w wyniku realizacji Polityki 

energetycznej Polski do 2030 roku:  

1. Realizacja działań zapisanych w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku. 

2. Uwzględnienie realizacji zobowiązań wynikających z pakietu klimatycznego:  

 15% udziału OZE w energii finalnej brutto, 10% udziału biopaliw w rynku paliw 

transportowych w 2020 roku;    

 Redukcja emisji C02 zgodnie z ustaleniami szczytu UE w grudniu 2008 r. (o 20% 

do 2020 r., stopniowe wdrożenie systemu aukcyjnego w Polsce);    

 Wzrost efektywności energetycznej dla UE o 20% do 2020 roku, Prognoza 

zapotrzebowania na paliwa i energię.  

3. Uwzględnienie celów Polityki energetycznej UE:    

 bezpieczeństwo dostaw paliw i energii;    

 konkurencyjność;    

 równowaga ekologiczna i przeciwdziałanie zmianom klimatu.  

4. Dywersyfikacja zarówno nośników energii pierwotnej, jak i kierunków dostaw tych 

nośników, a także rozwój wszystkich dostępnych technologii wytwarzania energii  

o racjonalnych kosztach, w tym energetyki jądrowej.  

5. Krajowe zasoby węgla kamiennego i brunatnego są ważnymi stabilizatorami 

bezpieczeństwa energetycznego kraju.  

6. Budowa 2 elektrowni jądrowych do 2020 roku. 

Filarami polityki energetycznej UE i Polski są: 

 Bezpieczeństwo energetyczne; 

 Konkurencyjność; 

 Zrównoważony rozwój. 

Bezpieczeństwo dostaw w polityce energetycznej Polski realizowane będzie poprzez: 

 własne zasoby paliw i energii, które będą stabilizatorami bezpieczeństwa 

energetycznego kraju; 

 dywersyfikację dostaw surowców i paliw, również poprzez zróżnicowanie technologii 

wytwarzania energii (np. zgazowanie węgla, energetyka jądrowa, terminal LNG, 

OZE); 

 rozwój nowoczesnej infrastruktury wytwórczej oraz sieci przesyłowych  

i dystrybucyjnych. 

Polityka energetyczna Polski przewiduje wdrożenie: 

A. Pakietu liberalizacyjnego (rynek energii elektrycznej i gazu ziemnego), w tym m.in.: 

 wprowadzenie w życie nowej architektury rynku energii elektrycznej (ew. 

wprowadzenie opłat węzłowych, rynek dnia bieżącego, rynek zdolności wytwórczych); 

 ułatwienie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (np. standaryzacja umów  

i terminów); 

 stworzenie warunków umożliwiających kreowanie cen referencyjnych energii 

elektrycznej na rynku (obowiązek upubliczniania części obrotu energią elektryczną); 
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 wprowadzenie rynkowych metod kształtowania cen ciepła (benchmarking); 

 dywersyfikację dostaw gazu ziemnego oraz wspieranie działania mechanizmów 

konkurencji na rynku gazu ziemnego. 

B. Pakietu klimatyczno-energetycznego, a w jego ramach: 

 stworzenie systemu zarządzania krajowymi pułapami emisji gazów cieplarnianych  

i innych substancji; 

 wprowadzenie standardów obniżających wielkość emisji CO2, SO2 i NOx, 

 rozwój niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii oraz technologii czystego 

węgla, w tym technologii CCS; 

 doprowadzenie do udziału OZE w bilansie energetycznym do 2020 r. na poziomie   

15%; 

 utrzymanie i wzmocnienie systemu wsparcia dla OZE (zielone certyfikaty, zwolnienia 

podatkowe, fundusze UE itp.); 

 likwidacja barier w rozwoju OZE (np. dot. biogazowni rolniczych, farm wiatrowych na 

morzu); 

 stymulowanie rozwoju rynku biopaliw (np. regulacje prawne, promujące 

wykorzystanie biopaliw II generacji); 

 dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, przez: 

o wprowadzenie systemowego mechanizmu, wsparcia dla działań 

proefektywnościowych („białe certyfikaty”), 

o promocję rozwoju wysokosprawnej kogeneracji, 

o wzorcową rolę sektora publicznego w oszczędnym gospodarowaniu energią, 

o wsparcie inwestycji z funduszy Unii Europejskiej. 

PEP do 2030 przyjmuje również wariantowe scenariusze polityki energetycznej:  

 Scenariusz OZE - 15% udział OZE w energii finalnej, 10% biopaliw w 2020 roku; 

 Scenariusz jądrowy - 2 elektrownie jądrowe po 2020 roku; 

 Scenariusz efektywnościowy - dążenie do zeroenergetycznego wzrostu 

gospodarczego, obniżenie energochłonności; 

 Scenariusz krajowy - wykorzystanie własnych zasobów paliw i energii; 

 Scenariusz węglowy - węgiel stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego kraju; 

 Scenariusz wszystkomający - rynek energii elektrycznej kreatorem najlepszych 

rozwiązań. 

SCENARIUSZ OZE PRZEWIDUJE: 

 wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii do poziomu 

15% w 2020 roku oraz do 20% w 2030 roku; 

 osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz 

zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji; 

 ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem w celu pozyskiwania biomasy 

oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, 

tak, aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną  

i rolnictwem. 
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SCENARIUSZ JĄDROWY PRZEWIDUJE: 

 uruchomienie 2 elektrowni jądrowych do 2020 roku; 

 przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej; 

 przygotowanie ram prawnych i instytucjonalnych; 

 kampanie informacyjne i edukacyjne. 

SCENARIUSZ EFEKTYWNOŚCIOWY PRZEWIDUJE: 

 dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju 

gospodarki, następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną; 

 konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15. 

SCENARIUSZ KRAJOWY PRZEWIDUJE: 

 wykorzystanie własnych zasobów paliw i energii; 

 węgiel jako stabilizator bezpieczeństwa energetycznego kraju; 

 zwiększenie krajowych możliwości wydobywczych gazu ziemnego; 

 rozwój technologii, pozwalających na pozyskiwanie paliw płynnych i gazowych  

z surowców krajowych. 

SCENARIUSZ WĘGLOWY PRZEWIDUJE: 

 węgiel stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego kraju; 

 racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla, znajdującymi się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 nowe technologie węglowe: 

o CCS, 

o zgazowanie węgla, 

o przeróbka na paliwa płynne. 

SCENARIUSZ WSZYSTKOMAJĄCY PRZEWIDUJE: 

 poprawę efektywności energetycznej; 

 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii; 

 dywersyfikację 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.  
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4. ANALIZA OBSZAROWA 
 

4.1.  OGÓLNY OPIS GMINY WIEJSKIEJ GORLICE 
 

4.1.1. POŁOŻENIE, PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY, GMINY SĄSIEDNIE 

Gmina Gorlice jest gminą wiejską, położoną w południowo - wschodniej części województwa 

małopolskiego, w powiecie gorlickim. Jest to trzecia pod względem obszarowym gmina tego 

powiatu, zajmująca ponad 10% jego powierzchni. Pod względem liczby mieszkańców Gmina 

Gorlice znajduje się na 3 miejscu w powiecie (15,7% mieszkańców powiatu). Gmina 

charakteryzuje się również wysokim wskaźnikiem zaludnienia: 168 osób/km2. Gmina Gorlice 

otacza pierścieniem Miasto Gorlice, pełniące funkcję głównego ośrodka gospodarczego, 

usługowego i kulturalnego oraz będące centrum administracyjnym Gminy. W skład gminy 

wchodzi 10 sołectw: Bielanka, Bystra, Dominikowice, Klęczany, Kobylanka, Kwiatonowice, 

Ropica Polska, Stróżówka, Szymbark i Zagórzany. 

 
Gmina Gorlice sąsiaduje z gminami: od zachodu z gminą Grybów w powiecie nowosądeckim, 

od północy z gminą Łużna, gminą Moszczenica, gminą Biecz, od wschodu z gminą Lipinki, od 

południa z gminą Sękowa, gminą Uście Gorlickie i gminą Ropa. 
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4.1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

POWIERZCHNIA 

Całkowita powierzchnia gminy wynosi 103 km2. Charakteryzuje się średnim stopniem 

użytków rolnych, stanowiących ok. 55% powierzchni gminy. Tereny leśne zajmują ponad 

30% powierzchni. 

Z ogólnej powierzchni gminy przypada na: 

 użytki rolne:      55,46 % 

 lasy i grunty leśne:     30,31 % 

 pozostałe grunty:     14,23 % 

Obszar gminy pod względem użytkowania terenu zalicza się do obszaru rolniczo-leśnego, ze 

znacznym udziałem terenów zamieszkania jednorodzinnego. 

ŚRODOWISKO 

Obszar Gminy Gorlice należy do prowincji Karpaty i Podkarpacie, podprowincji Zewnętrzne 

Karpaty Zachodnie, makroregionu Pogórze Środkowobeskidzkie - w obrębie mezoregionów: 

Pogórze Ciężkowickie i Obniżenie Gorlickie oraz makroregionu Beskid Środkowy — w obrębie 

mezoregionu Beskid Niski. Pogórze Ciężkowickie znajduje się pomiędzy dolinami rzek Białej  

i Wisłoki, a od południa sąsiaduje z Obniżeniem Gorlickim nad rzeką Ropą i Kotliną Stróży 

nad rzeką Białą. Obniżenie Gorlickie mieści się pomiędzy Pogórzem Ciężkowickim na północy 

a Beskidem Niskim na południu. W pogórską powierzchnię denudacyjną wcięta jest dolina 

rzeki Ropy. Obniżenie Gorlickie zajmuje powierzchnię około 200 km2. Beskid Niski zajmuje na 

terenie Polski powierzchnię 2.100.200 km2, występujące wzniesienia osiągają wysokości 

blisko 1000 m n.p.m. Przeważają tu szerokie i kopulaste grzbiety, przełęcze niskie łatwo 

dostępne. 

Obszar gminy Gorlice należy zaliczyć do terenów dość urozmaiconych, charakterystycznych 

dla pogórzy. Występują tu pogórza średnie, z pasmami grzbietów o spłaszczonych 

wierzchowinach, osiągające wysokość ok. 300-400 m n.p.m. i pocięte głębokimi dolinami  

o stromych stokach w ich dolnych partiach. Istotnymi cechami ukształtowania obszaru jest 

występowanie lokalnie stromych stoków oraz znacznej ilości terenów osuwiskowych  

i zagrożonych osuwiskami. Różnica wysokości pomiędzy najniżej położonym punktem terenu, 

w rejonie miejscowości Klęczany (ok. 265 m n.p.m.), a najwyżej położonym punktem na 

terenie gminy (Maślana Góra — 753 m n.p.m.) w Szymbarku, wynosi 488,0 m n.p.m. 

Według regionalizacji klimatycznej R. Gumińskiego gmina Gorlice położona jest w obrębie 

Dzielnicy Podkarpackiej. Klimat kształtują przede wszystkim masy powietrza polarno-

morskiego (65% częstości występowania w ciągu roku) i polarno-kontynentalnego (25 %). 

Przestrzenne rozmieszczenie pięter klimatycznych według Hessa zalicza teren powiatu 

gorlickiego, a tym samym gminę Gorlice, do umiarkowanie ciepłego regionu. 
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Specyficzną cechą klimatyczną są wyższe temperatury jesienią niż wiosną.  

 Średnia temperatura lipca – 17,3oC, stycznia – 3,7 oC, 
 Średnia temperatura roczna – 7 oC, 
 Zachmurzenie największe w grudniu – 72%, najmniejsze w lipcu – 52% 
 Zachmurzenie średnio w roku – 55-70%, 
 Średnie opady roczne – 809 mm 
 Przewaga wiatrów zachodnich i południowo-zachodnich. 

Okres wegetacyjny trwa średnio od 220 dni w kotlinach podkarpackich do 200 dni na 

wysokości około 700 m n.p.m. i do 120 dni przy granicy lasów. 

Sieć wód powierzchniowych na terenie gminy jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Wody 

powierzchniowe, występujące na terenie gminy, należą do Regionu Wodnego Górnej Wisły  

w zlewni rzeki Ropy. Głównym ciekiem jest rzeka Ropa, stanowiąca lewobrzeżny dopływ 

rzeki Wisłoki, o całkowitej długości 78,7 km (w województwie małopolskim 54,8 km)  

i całkowitej powierzchni zlewni 974 km2. Na terenie gminy Gorlice rzeka Ropa przepływa na 

odcinku ok. 10 km. Zlewnia Ropy odwadnia najwyższe pasma Beskidu Niskiego i przepływa 

przez tereny gmin: Biecz, Gorlice, Uście Gorlickie, Ropa. Spadek rzeki od źródeł do zapory 

Klimkówka wynosi 20%. Największe dopływy to: Sękówka, która przepływa przez gminę 

Sękowa i gminę miejską Gorlice oraz Zdynia, przepływająca przez Gminę Uście Gorlickie. Do 

większych cieków odwadniających obszar gminy należą też Moszczanka, Bielański, 

Dominikowa, będące dopływami rzeki Ropy. Ropa i jej dopływy charakteryzują się wahaniami 

wodostanów i stwarzają zagrożenie wylewami. Reżim wodny Ropy jest obecnie sterowany 

funkcjonowaniem zbiornika zaporowego „Klimkówka". 

Na terenie gminy Gorlice nie występują jeziora. Do charakterystycznych elementów sieci 

wodnej gminy należą jedynie mniejsze zbiorniki wodne w postaci stawów, śródpolnych oczek 

wodnych i wyrobisk poeksploatacyjnych, wypełnionych wodą, zasilane głównie wodami 

powierzchniowymi. Na ogół są one płytkie i zarastające. 

Gleby na terenie gminy Gorlice są dość zróżnicowane. Pod względem typologicznym są to 

gleby brunatne wyługowane i kwaśne lub pseudobielicowe. Jedynie w dolinach cieków 

występują mady ciężkie lub średnie. Gleby gliniasto-kamieniste, piaszczysto-kamieniste, 

rzadziej gliniaste okrywają strome stoki i najwyższe wzniesienia Beskidu Niskiego. Są to 

gleby leśne, które w obiegu wody spełniają głównie rolę związaną z zasilaniem głębszych 

zbiorników wód gruntowych. Spłaszczenia wierzchowinowe w niższych położeniach, stoki 

niższych wzniesień zbudowanych z mniej odpornych piaskowców okryte są glebami gliniasto-

ilastymi, słabo szkieletowymi. Gleby te rozwinięte na iłach i łupkach mają niekorzystne 

właściwości wodno-tlenowe. W dnach dolin, a zwłaszcza w Obniżeniu Gorlickim, występują 

gleby gliniasto-pylaste na żwirach rzecznych. Są to gleby żyzne, najczęściej wykorzystywane 

rolniczo. W obniżonych partiach terenu w dolinie rzeki Ropy i jej dopływów oraz w lokalnych 

zagłębieniach występują gleby pochodzenia organicznego, wśród nich mady, najczęściej 

średnie lub ciężkie, torfy i mursze o niewielkiej miąższości. Na terenie gminy występują gleby 

klas bonitacyjnych od II do VI.  
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Gleby występujące na terenie gminy sprzyjają uprawom zbóż, ale również roślin na cele 

energetyczne, np. wierzby energetycznej, która ma stosunkowo niskie wymagania glebowe. 

Mogą być uprawiane zarówno na glebach użytkowanych rolniczo, jak i na nieużytkach, np. 

można nimi obsadzić łąki, skarpy, niecki. 

OBSZARY CHRONIONE 

Obszar Chronionego Krajobrazu 

Cały obszar gminy Gorlice leży na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu, utworzonego 

Rozporządzeniem Nr 27/97 Wojewody Nowosądeckiego (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 

43, poz. 147) i Wojewody Małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 1194 z dnia 

20.03.2012). 

Rezerwat przyrody 

Jelenia Góra – rezerwat leśny, utworzony w 1984 roku, położony w m. Szymbark,  

o powierzchni 12,97 ha. Znajdują się tam chronione stanowiska jaworzyny górskiej  

i stanowiska rzadkiej w kraju paproci – języcznika zwyczajnego. 

Pomniki przyrody 

Na terenie gminy Gorlice znajduje się 11 obiektów objętych ochroną w formie pomników 

przyrody, tj.: 

 dąb szypułkowy „Aleksander”, o obwodzie 380 cm, w miejscowości Zagórzany, na 

terenie Leśnictwa Kobylanka, ustanowiony jako pomnik przyrody Rozporządzeniem Nr 

20 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 04.02.1993 (Dz. Urz. Woj. Nowosąd. Nr 3/93, 

poz. 27),  

 na terenie prywatnej posesji w Kwiatonowicach znajduje się 10 pomników przyrody: 

jesion wyniosły „Marcin”, o obwodzie 360 cm (ustanowiony Rozporządzeniem Nr 32 

Wojewody Nowosądeckiego z dnia 27.12.1994 (Dz. Urz. Woj. Nowosąd. Nr 26/94), 

jesion wyniosły, o obwodzie 183 cm, katalpa o obwodzie 133 cm, lipa drobnolistna  

o obwodzie 280 cm oraz 6 szt. grabów pospolitych, które zostały ustanowione 

Rozporządzeniem Nr 7 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 kwietnia 2004 roku (Dz. 

Urz. Woj. Małop. Nr 85, poz. 1086). 

LUDNOŚĆ 

Ze względu na różnice pomiędzy danymi publikowanych przez GUS a danymi Gminy Gorlice, 

do poniższej analizy przyjęto dane Urzędu Gminy Gorlice za lata 2009 – 2014. 

Liczba mieszkańców Gminy Gorlice, wg danych Gminy (stan ludności wg faktycznego miejsca 

zamieszkania), na 31 grudnia 2014 r. wynosiła 17 310 osób. 

TABELA 1. DEMOGRAFIA GMINY GORLICE 

 J.m. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

GMINA GORLICE osoba 16 894 16 999 17 091 17 195 17 257 17 310 
Dane: UG Gorlice 
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W latach 2009 – 2014 występuje stabilny wzrost liczby ludności Gminy Gorlice, wynoszący 

średnio ok. 0,5% rocznie.  

4.1.3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY GMINY 

ZASOBY MIESZKANIOWE 

Zasoby mieszkaniowe Gminy Gorlice to przede wszystkim budynki mieszkalne 

jednorodzinne, będące własnością prywatną. Według danych UG w 2014 roku liczba 

mieszkań w gminie wynosiła 4489, przy łącznej powierzchni mieszkań około 395,9 tys. m2. 

Porównanie zasobów mieszkaniowych w latach 2009 – 2014 przedstawia poniższa tabela: 

TABELA 2. ZASOBY MIESZKANIOWE GMINY GORLICE 

 J.m. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba mieszkań Szt. 4037  4124 4209 4299 4404 4489  

Powierzchnia 

użytkowa mieszkań  
m2  342 818 353 790 362 415 375 929 386 306 395 908 

Dane: UG Gorlice 

Budownictwo mieszkaniowe w Gminie Gorlice w roku 2014 charakteryzują następujące 

wskaźniki: 

 przeciętna liczba osób/mieszkanie    3,9  

 przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania  88,2 m2 

 przeciętna powierzchnia użytkowa / osobę   22,9 m2 

W roku 2009 powyższe wskaźniki prezentowały się następująco: 

 przeciętna liczba osób / mieszkanie    4,2  

 przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania  84,9 m2 

 przeciętna powierzchnia użytkowa / osobę   20,3 m2 

JEDNOSTKI OŚWIATOWE 

Jednostki oświatowe na terenie gminy Gorlice według danych UG Gorlice z 2014 r. 

przedstawiają się następująco: 

 Przedszkola:      8 placówek 

 Szkoły podstawowe:     9 placówek 

 Gimnazja:      9 placówek 

 Szkoły zawodowe specjalne:    1 placówka 

 Szkoły zawodowe:     1 placówka 
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INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

Jednostki infrastruktury społecznej na terenie gminy Gorlice scharakteryzowano na podsta-

wie danych UG Gorlice z 2014 r. 

 Szpitale:     0 

 Ośrodki zdrowia:    6 placówek 

 Apteki:      2 placówki 

 Punkty apteczne:    1 placówka 

 Biblioteki:     4 placówki 

 Kina:      0 

 Muzea:      2 placówki 

WYPOSAŻENIE W INFRASTRUKTURĘ WODNO-KANALIZACYJNĄ I ENERGETYCZNĄ 

W gminie Gorlice znajduje się 90,52 km czynnej sieci wodociągowej, liczba połączeń 

wodociągowych z budynkami wynosi 825 szt., co pozwala na zaopatrzenie 18,4% mieszkań. 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 285,7 km, liczba połączeń, prowadzących do 

budynków wynosi 2956 szt., co zaopatruje 65,8% mieszkań. W energię gazową 

zaopatrzonych jest 86,7% mieszkań. Długość sieci gazowej ogółem wynosi 249,6 km, w tym 

9,2 km sieci przesyłowej oraz 240,4 km sieci rozdzielczej; liczba czynnych przyłączy do 

budynków wynosi 3910. 

STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W GMINIE 

O stanie czystości powietrza atmosferycznego, gleb i roślin oraz wód na rozpatrywanym 

terenie decydują głównie czynniki antropogeniczne, ale także meteorologiczne  

i topograficzne. 

Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wpływają następujące czynniki: 

 rodzaj i ilość zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, emitowanych przez źródła emisji, 

zlokalizowane na danym terenie; 

 sposób wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (rodzaj  

i wysokość emitorów); 

 warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze. 

Trzeci z ww. czynników uzależniony jest silnie od lokalizacji badanego terenu,  

w szczególności od występujących na danym terenie zjawisk atmosferycznych i topo-

graficznych, decydujących o intensywności wymiany mas powietrza w atmosferze. 

Najważniejszymi z tych zjawisk są: 

 kierunek wiatru, 

 prędkość wiatru, 

 dyfuzja atmosferyczna (miara burzliwości atmosfery), 
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 szorstkość terenu; roślinność i zagospodarowanie przestrzenne, 

 pochłanianie zanieczyszczeń przez podłoże suche, 

 przemiany zanieczyszczeń w atmosferze, 

 wymywanie zanieczyszczeń przez opady, 

 górna inwersja temperatury (grubość warstwy mieszania), 

 skręt wiatru z wysokością (zjawisko związane z ruchem geograficznym), 

 krzywoliniowy ruch powietrza (zjawisko związane z ruchem obrotowym Ziemi, Siła 

Coriolisa), 

 kumulacja zanieczyszczeń w chmurach. 

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA – STAN AKTUALNY 

Generalnie stopień zanieczyszczenia powietrza w gminie Gorlice zależy od tła zanieczyszczeń 

źródeł dalekiego zasięgu, natomiast do lokalnych źródeł zanieczyszczeń zaliczyć należy 

komunikację samochodową na drodze krajowej nr 28 i na drogach wojewódzkich nr 977, 

979, 993. 

Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza prowadzone są w stacji monitoringu w Szymbarku, 

która wchodzi w skład małopolskiej sieci monitoringu powietrza. Pomiary dotyczą stężenia  

w powietrzu dwutlenku siarki, tlenku azotu, dwutlenku azotu, tlenków azotu oraz ozonu. 

Stopień zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu oraz tlenkami azotu nie 

przekracza 50% normy. Nie prowadzono pomiarów opadu pyłu (PM10, PM2,5). Ocenę 

zanieczyszczeń tymi elementami można opierać jedynie na obliczeniach teoretycznych dla 

całości województwa.  

TABELA 3. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W GMINIE GORLICE W 2014 R. 

Parametr Jedn. 
Pozi
om 

dop. 

Miesiąc 
Średnia 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Dwutlenek 
siarki (SO2) 

µg/m3 20 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2,8 

Dwutlenek 
azotu (NO2) 

µg/m3 40 8 5 7 6 4 4 3 3 4 6 8 9 6 

Tlenki 
azotu (NOx) 

µg/m3 30 11 7 9 7 5 4 3 4 5 8 11 12 7 

Tlenek 
azotu (NO) 

µg/m3  2 1 2 1 1 0 0 0 1 1 2 2 1 

Ozon (O3) µg/m3  40 49 57 65 - 78 71 69 46 38 37 37 53 
Dane: WIOŚ 

Zgodnie z „Oceną jakości powietrza w województwie małopolskim w 2013 roku”, wykonaną 

przez Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

w Krakowie w kwietniu 2014 r., Powiat Gorlicki znajduje się w strefie małopolskiej (PL 1203, 

typ P). Strefę stanowi: pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji  

i miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Obszar strefy obejmuje 14.784 km2, ludność 

mieszkańców w strefie: 2.482.791 osób. 
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Klasyfikację stref wykonano oddzielnie dla dwóch grup kryteriów: 

 określonych w celu ochrony zdrowia (dla obszaru zwykłego), 

 określonych w celu ochrony roślin (dla obszaru województwa z wyłączeniem 

aglomeracji oraz miast powyżej 100 tys. mieszkańców). 

Klasyfikację stref zgodnie z kryterium ochrony zdrowia dokonano dla następujących 

zanieczyszczeń: SO2, NO2, CO, C6H6, O3, pyłu zawieszonego PM10, pyłu PM2,5 oraz ołowiu, 

arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle PM10.  

Klasyfikację stref zgodnie z kryterium ochrony roślin dokonano dla następujących 

zanieczyszczeń: SO2, NOX i ozonu.  

Wynikiem rocznej oceny jakości powietrza w województwie małopolskim w 2013 roku jest 

klasyfikacja stref wykonana dla kryterium ochrony zdrowia i kryterium ochrony roślin. 

Zgodnie z tą klasyfikacją dla kryterium ochrony zdrowia do: 

 klasy C zostały zakwalifikowane wszystkie strefy:  

1) Aglomeracja Krakowska (…),  

2) Miasto Tarnów (…),  

3) strefa małopolska (pył zawieszony PM10, benzo(a)piren w pyle PM10, pył 

zawieszony PM2,5).  

Zgodnie z klasyfikacją dla kryterium ochrony roślin do: 

 klasy A zaliczono strefę małopolską. 

Wykonana klasyfikacja stref za 2013 rok potwierdziła występujące w poprzednich latach 

przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10  

i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na terenie województwa 

małopolskiego, co skutkuje kontrolowaniem stężeń zanieczyszczeń na obszarach przekroczeń 

oraz realizacją wszystkich działań, określonych w Programie ochrony powietrza dla 

województwa małopolskiego, opracowanym w 2013 roku i wdrożonym uchwałą Nr 

XLII/662/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30.09.2013 roku. 

5. ANALIZA PROBLEMOWA 
 

5.1.  ZAOPATRZENIE W CIEPŁO 
 

5.1.1. WPROWADZENIE 

Zapotrzebowanie na ciepło to termin bardzo szeroki, obejmujący: ogrzewanie pomieszczeń, 

przygotowanie ciepłej wody użytkowej, wentylację oraz potrzeby technologiczne.  

W niniejszym rozdziale zostaną opisane potrzeby cieplne budynków mieszkalnych oraz 

użyteczności publicznej. 

5.1.2. ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE 

Dla potrzeb analizy, budynki mieszkalne zostały podzielone na: 

 budynki mieszkalne jednorodzinne, 

 budynki mieszkalne wielorodzinne. 
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Do grupy budynków użyteczności publicznej zaliczono: 

 wiejskie domy kultury, 

 budynki komunalne (administracyjne), 

 szkoły, 

 przedszkola, 

 inne. 

5.1.3. BILANS POTRZEB CIEPLNYCH 

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO 

Na terenie gminy Gorlice występują budynki o łącznej powierzchni ogrzewanej ok. 425,7 tys. 

m2 (budynki jednorodzinne, wielorodzinne, użyteczności publicznej), dla których 

zapotrzebowanie ciepła określono na około 399 MW/rok. Szczegółową analizę przedstawiają 

poniższe tabele: 

TABELA 4. STRUKTURA BUDOWNICTWA W GMINIE GORLICE 

Rodzaj zabudowy Liczba budynków [szt.] Powierzchnia [m2] 

Budynki jednorodzinne 4489 395 908 

Mieszkania w budynkach wielorodzinnych 16 858 

Mieszkania w budynkach użyteczności publicznej 8 400 

Budynki użyteczności publicznej 24 28 532 

RAZEM 4537 425 698 
Dane: UG Gorlice 

W gminie Gorlice budynki mieszkalne jednorodzinne stanowią 98,9% wszystkich obiektów,  

a budynki użyteczności publicznej – 0,5%. Pod względem wielkości zajmowanej powierzchni 

użytkowej budynki mieszkalne jednorodzinne stanowią 93,0%, a budynki użyteczności 

publicznej - 6,7%. Minimalny procent stanowią mieszkania w budynkach wielorodzinnych 

oraz mieszkania znajdujące się w budynkach szkolnych.  

TABELA 5. STRUKTURA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO W GMINIE GORLICE 

Rodzaj zabudowy 
Rodzaj paliwa 

Paliwa stałe Gaz 

Budynki jednorodzinne  2739 1750 

Budynki wielorodzinne  2 0 

Budynki użyteczności publicznej 0 24 

RAZEM 2741 1774 
Dane: GUS, UG Gorlice 

  

STRUKTURA PALIWOWA POKRYCIA POTRZEB CIEPLNYCH 

Potrzeby cieplne gminy pokrywane są ze źródeł pracujących na paliwie węglowym oraz 

paliwie gazowym. Zaopatrzenie w ciepło odbywa się wyłącznie poprzez indywidualne piece 

grzewcze. W budynkach indywidualnych są to piece o mocy ok. 20 kW. Domy kultury, szkoły, 

ośrodki zdrowia posiadają kotłownie gazowe. Moc każdego pieca podana jest w poniższej 

tabeli wraz z powierzchniami budynków. Mieszkania, znajdujące się w budynkach szkolnych, 
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ogrzewane są ze szkolnych kotłowni. Wiejski Dom Kultury (WDK), który nie posiada kotłowni, 

ogrzewany jest małymi piecykami gazowymi. 

 TABELA 6. STRUKTURA ZUŻYCIA PALIW W GMINIE GORLICE 
Rodzaj zabudowy Powierzchnia użytkowa [m2] Moc pieca [kW] 

WDK - Bielanka 624,00 - 

Dom pracy twórczej - Bielanka 302,00 - 

WDK - Bystra 882,00 60 

WDK - Dominikowice 1 404,00 - 

OSP - Dominikowice 492,00 50 i 48 

WDK - Kobylanka 1 059,00 100 

OSP - Kobylanka 267,00 - 

WDK - Kwiatonowice 492,00 - 

WDK - Ropica Polska 124,00 48 

WDK - Stróżówka 546,00 - 

WDK - Szymbark 1 601,00 105 

Ośrodek zdrowia - Szymbark 524,00 60 

WDK - Zagórzany 602,00 - 

OSP - Zagórzany 205,00 40 

Ośrodek zdrowia - Zagórzany 162,00 25 

Szkoła - Bystra 1 426,20 
130 

Przedszkole - Bystra 130,00 

Szkoła - Dominikowice 1 381,33  

Przedszkole - Dominikowice 311,00 105 

Szkoła - Klęczany 1 490,10 
130 

Przedszkole - Klęczany 45,00 

Szkoła - Kobylanka 2 485,70 
3 piece x 76 

Przedszkole - Kobylanka 285,00 

Szkoła - Kwiatonowice 1 827,62 
225 

Przedszkole - Kwiatonowice 195,62 

Szkoła - Ropica Polska 1 584,10 
170 

Przedszkole - Ropica Polska 245,00 

Szkoła - Stróżówka 1 235,60 
2 piece x 80 

Przedszkole - Stróżówka 227,00 

Szkoła - Szymbark 3 215,69 
2 piece x 170 

Przedszkole - Szymbark 174,87 

Szkoła - Zagórzany 1 734,30 
2 piece x 80 

Przedszkole - Zagórzany 285,00 

RAZEM 27 565,13 2184 

Inne budynki (wielofunkc., szatnie) 967,00 6 x 20 

Mieszkania w szkołach 400 ogrzewanie ze szkolnej kotłowni 

Mieszkania w budynkach wielorodz. 858 16 x 20 

Budynki jednorodzinne 395 908 4489 x 20 

RAZEM 398 133,00 90 220 

OGÓŁEM 425 698,13 92 404 
Dane: UG Gorlice 

OCENA STRUKTURY PALIWOWEJ GMINY 

Jak widać z powyższej analizy, większość potrzeb cieplnych jest zaspokajana przy 

wykorzystaniu paliwa węglowego. Pomimo dużego zgazyfikowania terenu (84,8%), tylko 

39% gospodarstw domowych wykorzystuje gaz do ogrzewania budynków.  
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SYSTEM CIEPŁOWNICZY 

Na terenie gminy Gorlice nie występują systemy ciepłownicze.  

5.2.  ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 
 

5.2.1. WPROWADZENIE 

Rozdział dotyczący zaopatrzenia gminy Gorlice w energię elektryczną został opracowany  

w oparciu o informacje przekazane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie. 

5.2.2. SYSTEM ZASILANIA GMINY 

SIEĆ 110 KV 

Gmina Gorlice zasilana jest ze stacji elektroenergetycznych 110/15kV: Glinik, Stróżówka oraz 

SE 110/30/15kV Grybów. Gmina zasilana jest liniami napowietrzno-kablowymi SN 15kV. 

Przez teren Gminy Gorlice przebiegają linie wysokiego napięcia 110 kV:  

 dwutorowa napowietrzna relacji Ciężkowice - Stróżówka oraz Tuchów - Stróżówka,  

 jednotorowa napowietrzna relacji Grybów - Stróżówka,  

 dwutorowa napowietrzna relacji Stróżówka - Wiertnicza,  

 dwutorowa napowietrzna relacji Stróżówka - Glinik, 

 jednotorowa napowietrzna relacji Glinik - Biecz. 

 

Łącznie na terenie gminy długość sieci wysokiego napięcia WN 110 kV wynosi około 13,5 km, 

w całości w postaci sieci napowietrznych. 

STACJE GPZ 

Gmina Gorlice zaopatrywana jest w energię elektryczną w oparciu o dwa główne punkty 

zasilania:  

 stację elektroenergetyczną 110/15kV Stróżówka, 

 stację elektroenergetyczną 110/15/6kV Glinik. 

SIEĆ ROZDZIELCZA 15KV 

Gmina zasilana jest liniami napowietrzno-kablowymi SN 15kV. 

Przez teren Gminy Gorlice przebiegają linie średniego napięcia 15 kV, o długości łącznie 

115,8 km, w tym: 

 Sieć napowietrzna SN 15 kV    108,7 km 

 Sieć kablowa SN 15 kV       7,1 km 

Na terenie gminy zlokalizowane są stacje transformatorowe: 

 Stacje transformatorowe 15/0,4 kV   104 szt. 
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Ponadto przez teren Gminy Gorlice przebiegają linie niskiego napięcia: 

 Linie napowietrzne nN    329,0 km 

 Linie kablowe + przyłącza kablowe nN    19,5 km 

 

5.2.3. ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ ISTNIEJĄCYCH ODBIORCÓW 

Średnie zużycie energii przez klientów grupy G na terenie obsługiwanym przez TAURON 

Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie wynosi 2094 kWh/klienta/rok. 

 

Grupa taryfowa G 

Jednostka podziału administracyjnego Liczba odbiorców MWh 
średnie zużycie 

[kWh/klienta/rok] 

Powiat Gorlicki - 2014 27 429 57 449,44 2094 

Powiat Gorlicki - 2013 27 334  55 412,46 2027 

Powiat Gorlicki - 2012 27 228 55 916,72 2054 

 

5.3.  ZAOPATRZENIE W PALIWA GAZOWE 
 

5.3.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Przesyłem paliw gazowych, w oparciu o koncesję PPG, zajmuje się Operator Systemu 

Dystrybucyjnego – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie z siedzibą przy 

ul. Bandrowskiego 16.  

Eksploatacją i rozbudową sieci zajmuje się lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego - 

Zakład w Jaśle, przy ul. Floriańskiej 112. 

Teren gminy Gorlice, będącej w obszarze działania Zakładu w Jaśle, obsługiwany jest przez 

Rejon Dystrybucji Gazu w Gorlicach, ul. Kolejowa 2. 

5.3.2. SYSTEM ZASILANIA W GAZ 

UKŁADY DOSYŁOWE DO GMINY, SIEĆ WYSOKIEGO CIŚNIENIA 

Gmina Gorlice zaopatrywana jest w gaz ziemny systemowy (normowany) wg PN-C-04753 

grupy E, którego średnie ciepło spalania wynosi 39,5 MJ/m3. 

System gazowniczy, zasilający teren Gminy Gorlice, składa się z gazociągów wysokiego 

ciśnienia oraz sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia. Sieć gazowa rozdzielcza  

na terenie Gminy Gorlice gwarantuje pewność i niezawodność dostaw gazu do 

wszystkich zasilanych odbiorców. 

Głównym źródłem zasilania Gminy Gorlice jest: 

 gazociąg wysokiego ciśnienia DN300/250 relacji Warzyce – Gorlice, długości 1,3 km 

wraz z odgałęzieniem DN 50 do stacji SRP Szymbark, 
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 gazociąg wysokiego ciśnienia DN250 relacji Siołkowa - Grybów – Gorlice, długości 7,9 

km wraz z odgałęzieniem DN 50 do stacji SRP Szymbark.  

 

W związku z tym gmina Gorlice może być zasilana z dwóch kierunków, co gwarantuje 

pewność dostaw gazu. Z ww. gazociągów za pośrednictwem stacji gazowych redukcyjno-

pomiarowych I-go stopnia i II-go stopnia gaz doprowadzany jest do odbiorców przez sieć 

gazową rozdzielczą średniego i niskiego ciśnienia. Ponadto system dystrybucyjny gazu 

średniego ciśnienia na terenie gminy Gorlice współpracuje ze stacjami  gazowymi 

redukcyjno-pomiarowymi I-go stopnia, zlokalizowanymi poza obrębem gminy. 

Stan sieci gazowej na terenie gminy Gorlice jest zadowalający, co zapewnia bezpieczeństwo, 

zarówno dostaw gazu, jak i bezpieczeństwo publiczne. 

Zagrożenia, występujące w sytuacjach awaryjnych, są likwidowane przez służby 

Pogotowia Gazowego, pełniącego całodobową służbę. Dzięki nowoczesnym systemom 

komunikacyjnym działania te są podejmowane maksymalnie szybko bez zbędnej 

zwłoki, co ma bezpośrednie przełożenie na czas występującego ewentualnie zagrożenia  

i usuwania awarii. 

Istniejący system gazowniczy na terenie gminy Gorlice pokrywa w 100% obecne 

zapotrzebowanie na paliwo gazowe istniejących odbiorców, posiada również rezerwy 

przepustowości, umożliwiające zarówno rozbudowę systemu sieci rozdzielczej, jak również 

przyłączanie nowych odbiorców do istniejących gazociągów dystrybucyjnych. 

STACJA REDUKCYJNO-POMIAROWA I-GO STOPNIA SIECI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA 

Gaz dostarczany bezpośrednio do odbiorców na terenie gminy Gorlice rozprowadzany jest za 

pomocą sieci gazowych średniego oraz niskiego ciśnienia. Redukcja ciśnienia gazu do 

ciśnienia niskiego (wymaganego w miejscu dostawy dla odbiorcy) następuje na 

indywidualnych układach redukcyjno-pomiarowych, zlokalizowanych u odbiorców na 

przyłączach gazowych. 

Na terenie gminy Gorlice zlokalizowana jest jedna stacja redukcyjno–pomiarowa I-go stopnia 

o przepustowości 600 Nm3/h. Stan techniczny stacji redukcyjno–pomiarowej I-go stopnia nie 

stwarza zagrożenia dla zasilania odbiorców. Wykaz wszystkich stacji gazowych, 

zlokalizowanych na terenie gminy Gorlice przedstawiono poniżej:  

TABELA 7.  STACJE GAZOWE 

Nazwa stacji Nazwa stacji 
Przepustowość 

[Nm3/h] 
Rok 

budowy 
Zasilany teren 

Szymbark RP-I 600 1982 
Szymbark,  

Ropica Polska 

Kobylanka nr 1 R-II 100 1983 Kobylanka 

Kobylanka nr 2 R-II 100 1983 Kobylanka 

Kobylanka nr 3 R-II 100 1983 Kobylanka 

Kobylanka nr 4 R-II 100 1983 Kobylanka 

Kobylanka nr 5 R-II 100 2008 Kobylanka 
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Dominikowice nr 1 R-II 100 1984 Dominikowice 

Dominikowice nr 2 R-II 100 1984 Dominikowice 

Dominikowice nr 3 R-II 100 1984 Dominikowice 

Dominikowice nr 4 R-II 100 1984 Dominikowice 

Sieć gazowa rozdzielcza na terenie gminy Gorlice – stan na 31.12.2014 r.: 

 Długość sieci rozdzielczej    240,4 km 

 Długość przyłączy gazu   146,7 km 

 Długość sieci przesyłowej      9,2 km 

Liczba przyłączy do sieci gazowej ogółem na terenie gminy Gorlice:  

 Stan na 31.12.2014 r.     3910 szt. 

 Stan na 31.12.2010 r.     3753 szt. 

5.3.3. ZAPOTRZEBOWANIE NA PALIWA GAZOWE 

Wszystkie miejscowości w gminie Gorlice są zgazyfikowane. Długość istniejącej sieci wynosi 

249,6 km (wg PSG stan na rok 2014). W gaz z sieci zaopatrywanych jest 13 281 

mieszkańców (3806 budynków mieszkalnych). 

Zużycie gazu systemowego na terenie gminy Gorlice wynika z potrzeb grzewczych  

i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Roczne zużycie gazu w gminie w budynkach mieszkalnych, według stanu na 2014 r. wynosi 

około 1,8 mln Nm3 przy całkowitej liczbie odbiorców równej 3806. 

Porównanie liczby odbiorców indywidualnych w latach 2009 – 2014 w Gminie Gorlice 

przedstawia tabela: 

TABELA 8. ILOŚĆ ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ ZUŻYCIE GAZU W GMINIE GORLICE 
 J.m. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Czynne przyłącza  Szt. 3732 3753 3793 3835 3870 3910 

Odbiorcy gazu Bud.mieszk. 3639 3658 3696 3738 3768 3806 

Odbiorcy gazu 

ogrzewający 

mieszkania gazem 

Gosp.dom. 355 346 1687 1722 1750 1783* 

Zużycie gazu  tys. m3 1725,60 1888,90 1798,00 1824,9 1826,8 1861,2* 

Zużycie gazu na 

ogrzewanie mieszkań  
tys. m3 601,6 759,7 1187,1 1264,8 1252,1 1264,7* 

Ludność korzystająca 

z sieci gazowej 
osoba 12836 13142 13114 13109 13148 13281* 

Dane: PSG, GUS 

*wyliczenia szacunkowe  
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TABELA 9. LICZBA ODBIORCÓW ORAZ ZUŻYCIE GAZU W 2010 I 2014 R. W GMINIE GORLICE  

 J.m. 

2010 2014 

Ogółem 

Gospodar-

stwa 

domowe 

Pozostali Ogółem 

Gospodar-

stwa 

domowe 

Pozostali 

Liczba odbiorców gazu Szt. 3421 3313 108 3910 3806 104 

Sprzedaż gazu tys. m3 2516,4 1888,9 627,5 2465,5* 1861,2 604,3* 

Dane: PSG, GUS  

*wyliczenia szacunkowe 

 

5.3.4. KOSZTY CIEPŁA WYTWORZONEGO Z PALIWA GAZOWEGO 

Obecnie realizacja usługi dystrybucyjnej prowadzona jest w oparciu o „Taryfę nr 3 dla usług 

dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego” zatwierdzoną 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG-4212-49(10)/2014/22378/III/AIK/KGa  

z dnia 17 grudnia 2014 r. i obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. Taryfa nr 3 umożliwia 

dokonywanie rozliczeń za świadczone usługi w jednostkach energii (kWh). 

Odbiorcy zakwalifikowani są do grup taryfowych stosownie do miejsca przyłączenia do sieci 

gazowej, mocy umownej i rocznej ilości pobieranego gazu, liczby odczytów w roku. Podział 

odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego E na grupy taryfowe na obszarze Oddziału  

w Tarnowie przedstawia tabela: 

Grupa taryfowa 
Moc umowna 

b [kWh/h] 

Roczna ilość odbieranego 
paliwa gazowego 

a [kWh/rok] 

Liczba odczytów 
Układu pomiarowego 

w roku 

Ciśnienie paliwa gazowego w miejscu jego odbioru nie wyższe niż 0,5 MPa 

W – 1.1 

b ≤ 110 

a ≤ 3 350 
1 

W – 1.2 2 

W – 2.1 
3 350 < a ≤ 13 350 

1 

W – 2.2 2 

W – 3.6 
13 350 < a ≤ 88 900 

6 

W – 3.9 9 

W – 4 a > 88 900 12 

W – 5.1 
110 < b ≤ 710 - 12 

W – 5.2 

W – 6.1 
710 < b ≤ 6 580 - 12 

W – 6.2 

W – 7A.1 
6 580 < b ≤ 54 800 - 12 

W – 7A.2 

W – 7B.1 
b > 54 800 - 12 

W – 7B.2 
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Wysokość cen i stawek opłat dla odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego E dla 

obszaru Oddziału w Tarnowie według grup taryfowych przedstawia tabela: 

Grupa 
taryfowa 

Stawki opłat 
Stawka opłaty stałej Stawka opłaty zmiennej 

[zł/m-c] [gr/(kWh/h) za h] [gr/kWh] 

W – 1.1 3,54 - 5,357 

W – 1.2 4,42 - 5,357 

W – 2.1 9,00 - 3,896 

W – 2.2 9,86 - 3,896 

W – 3.6 34,78 - 2,921 

W – 3.9 37,37 - 2,921 

W – 4 194,29 - 2,863 

W – 5.1 - 0,502 2,595 

W – 5.2 - 0,548 2,595 

W – 6.1 - 0,463 2,444 

W – 6.2 - 0,501 2,444 

W – 7A.1 - 0,438 1,799 

W – 7A.2 - 0,465 1,799 

W – 7B.1 - 0,415 1,260 

W – 7B.2 - 0,443 1,260 

Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń Polskiej Spółki 

Gazownictwa sp. z o.o., ustalana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na dany 

miesiąc (M) na podstawie średniej ważonej ceny zakupu paliwa gazowego w okresie 12 

miesięcy, którego ostatnim miesiącem jest miesiąc (M-2). 

Cena referencyjna gazu -rodzaj paliwa gazowego: E 

Rok 2015 Rok 2014 

[zł/kWh] [PLN/m3] 

Styczeń 0,1098 Styczeń 1,358 

Luty 0,1104 Luty 1,366 

Marzec 0,1098 Marzec 1,359 

Kwiecień 0,1097 Kwiecień 1,337 

Maj 0,1098 Maj 1,335 

Czerwiec - Czerwiec 1,291 

Lipiec - Lipiec 1,273 

Sierpień - [zł/kWh] 

Wrzesień - Sierpień 0,1110 

Październik - Wrzesień 0,1104 

Listopad - Październik 0,1100 

Grudzień - Listopad 0,1096 

  Grudzień 0,1095 
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5.3.5. RODZAJ GAZU ZASILAJĄCEGO 

Gaz ziemny wysokometanowy, którym zasilana jest gmina Gorlice należy do tak zwanych 

paliw ekologicznych, gdyż: 

 emisja NOx jest dwukrotnie mniejsza niż kotłowni węglowych, a także od półtora do 

dwukrotnie mniejsza w porównaniu ze spalaniem oleju opałowego; 

 emisja CO2 jest około 45% mniejsza niż przy spalaniu paliw stałych oraz o 30% 

mniejsza w porównaniu z olejem opałowym; 

 przy spalaniu gazu nie powstają związki siarki, co pozwala na ograniczenie tych 

związków w atmosferze; 

 wyeliminowane są emisje pyłów i składowiska popiołów, uciążliwe dla środowiska. 

Poniżej przedstawiono własności fizykochemiczne gazu: 

Parametry jakościowe gazu wysokometanowego 
Ciepło spalania ≥ 34 MJ/m3 

Wartość opałowa ≥ 31 MJ/m3 

liczba Wobbego  

        - nominalna 53,5 MJ/m3 

        - zakres zmienności  45 – 56,9 MJ/m3 

zawartość siarkowodoru ≤ 7 mg/m3 

zawartość tlenu ≤ 0,2 % (mol/mol) 

zawartość ditlenku węgla ≤ 3 (mol/mol) 

zawartość par rtęci ≤ 30 µg/m3 

temperatura punktu rosy wody dla 5,5 MPa  

        - od 01 kwietnia do 30 września ≤ + 3,7 ºC 

        - od 01 października do 31 marca ≤ - 5,0 ºC 

temperatura punktu rosy węglowodorów 0 ºC 

zawartość pyłu o średnicy cząstek większej niż 5 µm ≤ 1,0 mg/m3 

zawartość siarki merkaptanowej ≤ 16 mg/m3 

zawartość siarki całkowitej ≤ 40 mg/m3  

Intensywność zapachu gazu wyczuwalna w powietrzu przy 

stężeniu 
1,0 % (V/V) 

 

5.3.6. SYSTEM GAZOWNICZY – PRZEWIDYWANE ZMIANY 

W ramach Planu Rozwoju na terenie gminy Gorlice nie są planowane żadne zadania 

inwestycyjne, związane z rozbudową sieci gazowej. 

W Planie Inwestycyjnym przewidziano nakłady jedynie na przyłączenie do sieci gazowej 

nowych odbiorców do 10 nm3/h oraz powyżej 10 nm3/h, przyłączanych w ramach 

bieżącej działalności przyłączeniowej, w oparciu o zawarte umowy przyłączeniowe. 

W ramach zadań remontowych planowana jest przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia 

wraz z przyłączami w miejscowości Zagórzany i Moszczenica etap IV, o łącznej długości 

około 3,2 km. W ostatnich latach zrealizowane zostały w ww. miejscowościach poprzednie 

etapy modernizacji sieci gazowej. 



PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY GORLICE  
NA LATA 2012-2030 

Magnus Media Pracownia Projektowa Piotr Jasion, 30-009 Kraków, ul. Friedleina 4-6/201, tel: 12-632-25-08, fax: 12-341-43-57, 
mm_08@interia.pl 32 

 

 

6. OCENA STANU AKTUALNEGO ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 
 

6.1.  OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO ZAOPATRZENIA W CIEPŁO 

 Łączne zapotrzebowanie na ciepło dla gminy Gorlice wynosi rocznie ok. 399 MW. 

 Największe zapotrzebowanie na moc cieplną wykazują budynki jednorodzinne, które 

stanowią 93% ogólnych potrzeb gminy. 

 Potrzeby cieplne na terenie gminy pokrywane są głównie z paliwa stałego – 60,7%  

i paliwa gazowego – 39,3%. 

 Na terenie gminy Gorlice nie istnieją systemy ciepłownicze. 

6.2.  OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

 Linie wysokiego napięcia 110 kV charakteryzują się dobrym stanem technicznym i nie 

wymagają pilnych modernizacji. W ostatnich latach nie wystąpiły awarie tych linii na 

terenie gminy. 

 Układ sieci wysokiego napięcia 110 kV jest poprawnie skonfigurowany i zapewnia 

wystarczający stopień bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla gminy Gorlice. 

 Istniejące stacja GPZ Stróżówka i GPZ Glinik charakteryzują się dobrym stanem 

technicznym, nie stwarzającym zagrożeń dla zasilania odbiorców. 

 Stacje GPZ posiadają wystarczające rezerwy mocy, które mogą być wykorzystane do 

podłączeń nowych odbiorców. 

 Stan techniczny stacji GPZ nie wskazuje na konieczność podjęcia działań 

modernizacyjnych. 

6.3.  OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO ZAOPATRZENIA W GAZ 

 Układ sieciowy charakteryzuje się bardzo dobrze rozwiniętą siecią średniego ciśnienia, 

która zapewnia pełen dostęp mieszkańców gminy do sieci gazowej. 

 Sieci średniego ciśnienia wykazują wystarczające rezerwy przesyłowe dla istniejących 

odbiorców. 

 System gazowniczy zaspokaja potrzeby w zakresie dostaw gazu ziemnego do 

wszystkich obecnie zasilanych odbiorców. 

 Odbiorcy gazu zasilani są z poziomu średniego oraz niskiego ciśnienia. 

 Stan techniczny stacji redukcyjno-pomiarowych oraz sieci średniego ciśnienia jest 

dobry i nie stwarza zagrożeń zasilania odbiorców. 
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7. POTRZEBY URBANISTYCZNO-ROZWOJOWE 

Gmina Gorlice ma sprecyzowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

przeznaczenie wszystkich terenów. Obszar gminy pokrywają, uchwalone w ostatnich latach, 

plany miejscowe, które w znacznym stopniu determinują kierunki rozwoju i stanowią istotne 

zobowiązanie prawne. 

Obowiązujące plany miejscowe zawierają wspólny uporządkowany system przepisów, 

regulujących zasady zabudowy i zagospodarowania terenów oraz logiczny i oparty na jednej 

całościowej koncepcji schemat przeznaczeń terenów. Wynika to zresztą z oparcia projektów 

tych planów na wcześniejszej koncepcji zagospodarowania całego obszaru gminy.  

8. UWARUNKOWANIA I OGRANICZENIA 

Zmiana wielkości zapotrzebowania na poszczególne nośniki energetyczne (ciepło, prąd i gaz) 

powinna być analizowana z punktu widzenia potencjalnego wzrostu zużycia energii oraz 

możliwości ograniczenia potrzeb energetycznych odbiorców. 

Spadek zapotrzebowania na poszczególne nośniki energetyczne będzie wynikał głównie  

z podejmowanych działań, racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych, które to działania zostały szeroko omówiono w rozdziale 10 opracowania. 

Wzrost zapotrzebowania na media energetyczne będzie wynikał głównie z rozwoju 

społeczno-gospodarczego gminy Gorlice, w tym głównie sfery mieszkaniowo-usługowej. 

Podstawowe ograniczenia, wpływające na wielkość potrzeb energetycznych gminy Gorlice  

w perspektywie 2030 r. to dynamika rozwoju społeczno-gospodarczego oraz możliwości 

terenowe gminy. Gmina Gorlice, na obecnym etapie, charakteryzuje się następującymi 

parametrami: 

 Liczba ludności (2014) 17.310 os. 

 Przyrost naturalny 83 os./rok 

 Liczba mieszkań w budynkach jednorodzinnych 4.489 szt. 

 Łączna powierzchnia mieszkań w budynkach jednorodzinnych 422.571 m2 

 Średnia jednostkowa pow. użytkowa budynków jednorodzinnych 88,2 m2 

 Średnia pow. użytkowa mieszkania/osobę 22,9 m2 

 Roczny przyrost liczby mieszkań w budynkach jednorodzinnych 90 szt. 

 Liczba mieszkań w budynkach wielorodzinnych 16 

 Łączna powierzchnia mieszkań w budynkach wielorodzinnych 858 m2 

Dla określenie przyszłych potrzeb energetycznych gminy przyjęto trzy scenariusze – warianty 

rozwojowe: 

 wariant umiarkowany, 

 wariant dynamiczny, 

 wariant maksymalny. 
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WARIANT UMIARKOWANY 

Wariant umiarkowany zakłada rozwój społeczny gminy Gorlice w tempie jak obecnie. 

Przyrost naturalny będzie dodatni i wyniesie ok. 40 osób/rocznie. Tempo wzrostu 

gospodarczego oraz standardy życia będą się utrzymywać na zbliżonym do obecnego 

poziomie.   

Wariant charakteryzuje się statystycznym podejściem do obecnego stanu rozwoju społeczno-

gospodarczego gminy Gorlice. Zakłada wzrost liczby mieszkańców na poziomie 40 osób 

rocznie, co jest średnią z ostatnich 14 lat. Wzrastająca liczba małżeństw w gminie 

(średniorocznie – 102) potwierdza realizm przyjętych założeń. Biorąc pod uwagę powyższe, 

w roku docelowym 2030 liczba ludności powinna osiągnąć 17,9 tys. osób.  

 
Prognoza liczby ludności w gminie Gorlice do roku 2030 

Mimo, iż wzrost liczby budynków mieszkalnych na terenie gminy Gorlice w ostatnich 10 

latach średniorocznie wynosił 84 obiekty/rok, wydaje się, że było to odrabianie wieloletnich 

zapóźnień w infrastrukturze mieszkaniowej. W wariancie umiarkowanym przyjęto, jako 

zasadę, podnoszenie standardów mieszkaniowych, w tym w szczególności zwiększanie 

powierzchni użytkowej mieszkań do poziomu 30 m2/osobę. Obecnie wskaźnik ten na terenie 

gminy wynosi 22,9 m2 i jest zbliżony do średniej krajowej. Biorąc pod uwagę fakt, iż we 

Włoszech wskaźnik ten wynosi 40 m2, w Szwecji 45 m2, a w Belgii 48 m2, naturalnym wydaje 

się dążenie do podnoszenia standardów życia w Polsce. Jednak, mając na względzie wysokie 

koszty utrzymania infrastruktury mieszkaniowej i rosnące wydatki na media, w kraju 

obserwuje się ograniczanie powierzchni mieszkalnej nowych obiektów do poziomu 140 m2. 

Stąd też dla dalszych obliczeń przyjęto docelowy poziom powierzchni mieszkalnej 

przypadającej na 1 mieszkańca równy 30 m2. W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe 

parametry rozwoju infrastruktury mieszkaniowej w funkcji liczby mieszkańców dla wariantu 

umiarkowanego.    
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TABELA 10. WARIANT UMIARKOWANY – PODSTAWOWE PARAMETRY ROZWOJOWE W  GMINIE GORLICE 

Parametr 2014 2015 2020 2030 

Liczba ludności 17310 17350 17550 17950 

Roczny wskaźnik wzrostu liczby mieszkań 84 60 60 60 

Liczba mieszkań 4489 4549 4849 5499 

Średni roczny wzrost powierzchni mieszkalnej [m2] 10618 7200 7200 7200 

Łączna powierzchnia mieszkań [m2] 395908 403108 439108 511108 

Średnia powierzchnia nowych mieszkań [m2] 120 120 120 120 

Średnia powierzchnia mieszkalna przypadająca na jednego mieszkańca 22,9 23,2 25,0 28,5 

 

WARIANT DYNAMICZNY 

Zakłada wzrost liczby ludności w tempie 83 osoby na rok, co jest wartością 

charakterystyczną dla ostatnich pięciu lat i charakterystyczny dla tego roku wzrost liczby 

mieszkań.  Pozostałe parametry założenia jak dla wariantu umiarkowanego.   

 

TABELA 11. WARIANT DYNAMICZNY – PODSTAWOWE PARAMETRY ROZWOJOWE W  GMINIE GORLICE 

Parametr 2014 2015 2020 2030 

Liczba ludności 17310 17393 17808 18638 

Roczny wskaźnik wzrostu liczby mieszkań 90 90 90 90 

Liczba mieszkań 4489 4579 5029 5959 

Średni roczny wzrost powierzchni mieszkalnej [m2] 10618 10800 10800 10800 

Łączna powierzchnia mieszkań [m2] 395908 406708 460708 568708 

Średnia powierzchnia nowych mieszkań [m2] 120 120 120 120 

Średnia powierzchnia mieszkalna przypadająca na jednego mieszkańca 22,9 23,4 25,9 30,5 

 

WARIANT MAKSYMALNY 

Zakłada wzrost liczby ludności w tempie 104 osoby na rok, co jest wartością 

charakterystyczną dla roku 2012, najwyższą w ciągu ostatnich trzech lat i najwyższy dla tego 

okresu wzrost liczby mieszkań. Wzrasta również wielkość mieszkań do poziomu średniej 

krajowej tj. 142 m2.  

 

TABELA 12. WARIANT MAKSYMALNY – PODSTAWOWE PARAMETRY ROZWOJOWE W  GMINIE GORLICE 

Parametr 2014 2015 2020 2030 

Liczba ludności 17310 17414 17934 18974 

Roczny wskaźnik wzrostu liczby mieszkań 90 105 105 105 

Liczba mieszkań 4489 4594 5119 6169 

Średni roczny wzrost powierzchni mieszkalnej [m2] 10618 14910 14910 14910 

Łączna powierzchnia mieszkań [m2] 395908 410818 485368 634468 

Średnia powierzchnia nowych mieszkań [m2] 120 142 142 142 

Średnia powierzchnia mieszkalna przypadająca na jednego mieszkańca 22,9 23,6 27,1 33,4 
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9. OCENA PRZEWIDYWANYCH ZMIAN ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 

W oparciu o założenia przedstawione w rozdziale 8, dokonano prognozy zapotrzebowania na 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w układzie wariantowym. Przyjęto przy tym 

obowiązujący obecnie model wykorzystania źródeł energii: 

 Ciepło grzewcze pozyskiwane jest w 60,7% z paliw stałych. 

 Energia elektryczna – średnie zużycie wynosi 2094 kWh/klienta/rok. 

 Gaz wykorzystywany jest w 3806 gospodarstw domowych do celów bytowych. 

Średnie zużycie gazu na 1 budynek rocznie wynosi 489 m3. 

 

WARIANT UMIARKOWANY 

 

Założenia: 

Ilość powstających w ciągu roku bud. jedn.: 60 

Ilość oddawanych w ciągu roku mieszkań w bud. wielorodzinnych: 0 

Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło: 28000 W/rok 

Powierzchnia użytkowa budynków jednorodzinnych: 120 m2 

Wskaźnik zapotrzebowania na energię elektryczną dla bud. jedn.: 2500 kW/rok 

Wskaźnik zapotrzebowania na gaz dla bud. jedn.: 600 m3/rok 
 

Wskaźnik powierzchni 

użytkowej mieszkalnej 

Stan obecny 
Prognoza przyrostu powierzchni użytkowej na 

mieszk. [m2/mieszk.] 

88,2 
2015 2020 2030 

88,6 90,6 92,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO:  

Parametr 2014 2015 2020 2030 

Liczba ludności 17310 17350 17550 17950 

Roczny wskaźnik wzrostu liczby mieszkań 84 60 60 60 

Liczba mieszkań 4489 4549 4849 5499 

Średnioroczny wzrost zapotrzebowania na ciepło 1 680 000 W 

 

Budynki: 
Stan 

obecny 
[MW/rok] 

Prognoza 
zapotrzebowania  
na ciepło [MW/rok] 

Razem rocznie 
[MW/rok] 

Budynki jednorodzinne 387,8 1,7 389,5 

Mieszkania w bud. wielor. 1,4 0,0 1,4 

Budynki użyteczności pub. 9,9 0,0 9,9 

Suma 399,1 1,7 400,8 
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ:  

Budynki: 
Stan 

obecny 
[KWh/rok] 

Prognoza 
zapotrzebowania  

na energię [KW/rok] 

Razem rocznie 
[KW/rok] 

Budynki jednorodzinne 9 399 966 125 640 9 525 606 

Mieszkania w bud. wielor. 33 504 0,0 33 504 

Budynki użyteczności pub. 50 256  0,0 50 256  

Suma 9 483 726 125 640 9 609 366 

ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ:  

Budynki: 
Stan 

obecny 
[tys. m3/rok] 

Prognoza 
zapotrzebowania  

na gaz 
[tys. m3/rok] 

Razem rocznie 
[tys. m3/rok] 

Budynki jednorodzinne 1 861,2 36,0 1 897,2 

Pozostałe 604,3 0,0 604,3 

Suma 2 465,5 36,0 2 501,5 

 

WARIANT DYNAMICZNY 

 

Założenia: 

Ilość powstających w ciągu roku bud. jedn.: 90 

Ilość oddawanych w ciągu roku mieszkań w bud. wielorodzinnych: 0 

Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło: 28000 W/rok 

Powierzchnia użytkowa budynków jednorodzinnych: 120 m2 

Wskaźnik zapotrzebowania na energię elektryczną dla bud. jedn.: 2500 kW/rok 

Wskaźnik zapotrzebowania na gaz dla bud. jedn.: 600 m3/rok 
 

Wskaźnik powierzchni 
użytkowej mieszkalnej 

Stan obecny 
Prognoza przyrostu powierzchni użytkowej na 

mieszk. [m2/mieszk.] 

88,2 
2015 2020 2030 

88,5 91,6 95,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO:  

Parametr 2014 2015 2020 2030 

Liczba ludności 17310 17393 17808 18638 

Roczny wskaźnik wzrostu liczby mieszkań 90 90 90 90 

Liczba mieszkań 4489 4594 5029 5929 

Średnioroczny wzrost zapotrzebowania na ciepło 2 520 000 W 
 

Budynki: 
Stan 

obecny 
[MW/rok] 

Prognoza 
zapotrzebowania  
na ciepło [MW/rok] 

Razem rocznie 
[MW/rok] 

Budynki jednorodzinne 387,8 2,5 390,3 

Mieszkania w bud. wielor. 1,4 0,0 1,4 

Budynki użyteczności pub. 9,9 0,0 9,4 

Suma 399,1 2,5 401,6 
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ:  

Budynki: 
Stan 

obecny 
[KWh/rok] 

Prognoza 
zapotrzebowania  

na energię [KW/rok] 

Razem rocznie 
[KW/rok] 

Budynki jednorodzinne 9 399 966 225 000 9 624 966 

Mieszkania w bud. wielor. 33 504 0,0 33 504 

Budynki użyteczności pub. 50 256  0,0 50 256  

Suma 9 483 726 225 000 9 708 726 

ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ:  

Budynki: 
Stan 

obecny 
[tys. m3/rok] 

Prognoza 

zapotrzebowania  
na gaz [tys. m3/rok] 

Razem rocznie 
[tys. m3/rok] 

Budynki jednorodzinne 1 861,2 54,0 1 915,2 

Pozostałe 604,3 0,0 604,3 

Suma 2 465,5 54,0 2 519,5 

 

WARIANT MAKSYMALNY 

 

Założenia: 

Ilość powstających w ciągu roku bud. jedn.: 105 

Ilość oddawanych w ciągu roku mieszkań w bud. wielorodzinnych: 0 

Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło: 33000 W/rok 

Powierzchnia użytkowa budynków jednorodzinnych: 142 m2 

Wskaźnik zapotrzebowania na energię elektryczną dla bud. jedn.: 3000 kW/rok 

Wskaźnik zapotrzebowania na gaz dla bud. jedn.: 710 m3/rok 

 

Wskaźnik powierzchni 
użytkowej mieszkalnej 

Stan obecny 
Prognoza przyrostu powierzchni użytkowej na 

mieszk. [m2/mieszk.] 

88,2 
2015 2016-2020 2021-2030 

89,4 94,8 102,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO:  

 
2014 2015 2020 2030 

Liczba ludności 17310 17414 17934 18974 

Roczny wskaźnik wzrostu liczby mieszkań 90 105 105 105 

Liczba mieszkań 4489 4594 5119 6169 

Średnioroczny wzrost zapotrzebowania na ciepło 3 465 000 W 

 

Budynki: 
Stan 

obecny 
[MW/rok] 

Prognoza 
zapotrzebowania  
na ciepło [MW/rok] 

Razem rocznie 
[MW/rok] 

Budynki jednorodzinne 387,8 3,5 391,3 

Mieszkania w bud. wielor. 1,4 0,0 1,4 

Budynki użyteczności pub. 9,9 0,0 9,4 

Suma 399,1 3,5 402,6 
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ:  

Budynki: 
Stan 

obecny 
[KWh/rok] 

Prognoza 
zapotrzebowania  

na energię [KW/rok] 

Razem rocznie 
[KW/rok] 

Budynki jednorodzinne 9 399 966 125 640 9 714 966 

Mieszkania w bud. wielor. 33 504 0,0 33 504 

Budynki użyteczności pub. 50 256  0,0 50 256  

Suma 9 483 726 125 640 9 798 726 

ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ:  

Budynki: 
Stan 

obecny 

[tys. m3/rok] 

Prognoza 

zapotrzebowania  

na gaz [tys. m3/rok] 

Razem rocznie 
[tys. m3/rok] 

Budynki jednorodzinne 1 861,2 74,6 1 935,8 

Pozostałe 604,3  0,0 604,3 

Suma 2 465,5 74,6 2 540,1 

 

10. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE UŻYTKOWANIE CIEPŁA, ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWYCH 
 

Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw należy 

podzielić na: 

 Wewnętrzne – polegające na poprawie sprawności energetycznej istniejącego  

(w obrębie obiektu) systemu grzewczego, 

 Zewnętrzne – polegające na dywersyfikacji źródeł ciepła.    

10.1.  PODNIESIENIE SPRAWNOŚCI ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU ENERGETYCZNEGO.  

Główne kierunki działań powinny zostać skierowane na: 

 zastosowanie energooszczędnych urządzeń i technologii, 

 ograniczenie strat w procesie przesyłu, 

 możliwości regulacji i pomiaru, 

 optymalizację sposobów korzystania z energii. 

10.1.1. OCENA MOŻLIWOŚCI I STOPNIA WDRAŻANIA W ZAKRESIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.  

Na terenie gminy są 24 budynki użyteczności publicznej, w tym:  

 9 zespołów szkół, w tym 6 przedszkoli w budynkach szkolnych, 

 2 przedszkola w odrębnych budynkach, 

 9 wiejskich domów kultury, 

 2 budynki oddzielne ośrodków zdrowia, 

 Dom Pracy Twórczej, 

 Remiza OSP. 
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW UŻYTKOWYCH I CIEPLNYCH OBIEKTÓW GMINNYCH 

Miejscowość 
Pow. 

ogółem 
Pow. 

wynajęta 

Pow. 
pomieszczeń 

OSP 

Pow. 
mieszkań 

Pow. 
pozostała 

Moc 
pieca 
KW 

Bielanka 

 WDK 624,00 77,00 98,00 - 449,00 - 

 Dom pracy 

twórczej 
302,00 - - - 302,00 - 

Bystra 

 WDK 882,00 12,00 81,40 - 788,60 60 

Dominikowice 

 WDK 1.404,00 151,39 - 100,00 1.152,61 - 

 OSP i 

przedszkole 
803,00 

(przedsz) 

311,00 
322,80 35,00 134,20 50 i 48 

Klęczany 

 Mieszkanie w 
szkole 

72,30 - - 72,30 - - 

Kobylanka 

 WDK 1.059,00 78,00 - - 981,00 100 

 Szatnia 39,50 - - - 39,50  

 Mieszkanie w 

szkole 

58,00 - - 58,00 -  

Kwiatonowice 

 WDK 492,00 - 96,20 - 395,80 - 

 Mieszkanie w 

szkole 

43,50 - - 43,50 -  

Ropica Polska 

 WDK 124,00 - - - 124,00 48 

Stróżówka 

 WDK 546,00 258,29 - - 287,71  

 Bud. miesz. i 

gosp. 

133,00 - - 55,00 78,00  

Szymbark 

 WDK 1.601,00 168,00 269,30 - 1.163,70 105 

 Bud.(obok 

WDK) 

595,00 240,00 - - 355,00  

 Ośrodek 

zdrowia 

524,00 181,50 - 170,30 172,20 60 

 Szatnia 39,50 - - - 39,50  

Zagórzany 

 WDK 602,00 - - - 602,00 - 

 Przedszkole 773,00 285,00  - - 40 

 Ośrodek 

zdrowia 

 (ośr.zdr) 162,00 - - 326,00 25 

 Budynek 

wielofun. 

25,00 10,50 - - 14,50  

 Szatnia 190,00 - - - 190,00  

Razem : 10.931,80 1.934,68 867,70 534,10 7.595,32  
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A. TERMOMODERNIZACJA PRZEPROWADZONA W LATACH 1998 – 2006:  

Termomodernizacją, która została przeprowadzona w latach 1998 – 2006 samorząd gminy 

Gorlice objął wszystkie obiekty szkolne. Proces termomodernizacji i termorenowacji polegał 

głównie na zmianie sposobu pokrycia potrzeb cieplnych (zastosowano energooszczędne kotły 

opalane gazem ziemnym), jak również na wykonaniu prac związanych z dociepleniem 

budynków materiałami o niskim współczynniku przewodzenia ciepła , tj. styropianem i wełną 

mineralną oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. 

Szczegółowy zakres działań modernizacyjnych:  

1. Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół w KOBYLANCE:   

Zakres wykonanych robót obejmował: 

 docieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekkiej – mokrej i stropu ostatniej 

kondygnacji, wymianę zniszczonej stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV 

(profil 3-komorowy z szybą 1,1 kW spełniający wymogi izolacji cieplnej 

budynku), 

 wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej drewnianej na drzwi aluminiowe – profil 

z wkładką termiczną („ciepły”), 

 wymianę orurowania instalacji centralnego ogrzewania z wymianą zaworów oraz 

montaż nowej instalacji c.o., grzejników typu PURMO, zaworów 

termostatycznych wraz z głowicami termostatycznymi. 

Inwestycja została zrealizowana w 2003 r. Pozyskano dotację na ten cel z WFOŚiGW  

w Krakowie, w kwocie 97.000,00 zł oraz otrzymano premię termomodernizacyjną w 

wysokości 103.981,00 zł z BGK w Warszawie. Całkowita wartość zadania: 795.846,00 zł.  

2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w KWIATONOWICACH:       

Zakres wykonanych robót dla powyższego zadania obejmował: 

 docieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekkiej – mokrej i stropu ostatniej 

kondygnacji, wymiana zniszczonej stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV 

(profil 3-komorowy z szybą 1,1 kW spełniający wymogi izolacji cieplnej budynku), 

 wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej drewnianej na drzwi aluminiowe – profil 

z wkładką termiczną („ciepły”), 

Inwestycja została zrealizowana w 2003 r. Pozyskano dotację na ten cel z WFOŚ i GW  

w Krakowie w kwocie 25.000,00 zł oraz otrzymano premię termomodernizacyjną  

w wysokości 25.000,00 zł z BGK w Warszawie. Całkowita wartość zadania: 210.343,00 zł.  

 zmodernizowana została kotłownia szkolna (zmiana zasilania z paliwa stałego na 

gaz ziemny) wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, grzejników 

żeliwnych na grzejniki typu PURMO wraz z montażem zaworów i głowic 

termostatycznych. Moc kotłowni gazowej 225 kW.  

 Inwestycja wykonana została w 1998 r. Pozyskano dotację na to zadanie w wysokości 

28.000,00 zł z WFOŚiGW w Nowym Sączu. 
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3. Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół w DOMINIKOWICACH:     

Zakres wykonanych robót dla powyższego zadania obejmował: 

 docieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekkiej – mokrej i stropu ostatniej 

kondygnacji, wymiana zniszczonej stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV 

(profil 3-komorowy z szybą 1,1 kW spełniający wymogi izolacji cieplnej budynku), 

 wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej drewnianej na drzwi aluminiowe – profil 

z wkładką termiczną („ciepły”), 

Inwestycja została zrealizowana w 2004 r. Pozyskano dotację na ten cel z WFOŚiGW  

w Krakowie w kwocie 37.000,00 zł, otrzymano dotację z PAOW w kwocie 28.800,00 zł 

oraz uzyskano premię termomodernizacyjną w wysokości 22.500,00 zł z BGK  

w Warszawie. Całkowita wartość zadania: 236.000,00 zł.  

 wybudowano również szkolną kotłownię gazową o mocy 105 kW (zmiana 

ogrzewania szkoły z piecyków gazowych „oszczędnościowych” na centralne 

ogrzewanie) oraz wykonano centralne ogrzewanie wraz z montażem grzejników 

typu PURMO z zaworami i głowicami termostatycznymi. 

Inwestycja wykonana została w 1998 r. Pozyskano dotację na to zadanie w wysokości 

10.000,00 zł z WFOŚiGW w Nowym Sączu. 

4. Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół w SZYMBARKU:                                     

Zakres wykonanych robót dla powyższego zadania obejmował: 

 modernizację kotłowni szkolnej polegającą na zmianie zasilania z paliwa stałego 

węglowo – koksowego na gaz ziemny,  

 wbudowanie kotłowni gazowej: dwa kotły kondensacyjne gazowe o mocy 170 kW 

każdy firmy VIESSMANN z pełną automatyką sterującą, 

 docieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekkiej – mokrej i stropu ostatniej 

kondygnacji, wymiana zniszczonej stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV 

(profil 3-komorowy z szybą 1,1 kW spełniający wymogi izolacji cieplnej budynku), 

 wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej drewnianej na drzwi aluminiowe – profil 

z wkładką termiczną („ciepły”), 

 wymianę orurowania instalacji centralnego ogrzewania z wymianą zaworów oraz 

montaż nowej instalacji c.o., grzejników typu PURMO, zaworów termostatycznych 

wraz z głowicami termostatycznymi. 

Inwestycja została zrealizowana w 2004 r. Pozyskano dotację na ten cel z Programu 

SAPARD w kwocie 29.000,00 zł, z PAOW w wysokości 179.383,00 zł, z WFOŚiGW  

w Krakowi w kwocie 38.792,00 zł oraz uzyskano premię termomodernizacyjną w 

wysokości 119.247,00 zł z BGK w Warszawie. Całkowita wartość zadania: 646.717,00 zł.  

5. Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół w ROPICY POLSKIEJ:                                     

Zakres wykonanych robót: 

 modernizacja kotłowni szkolnej polegająca na zmianie zasilania z paliwa stałego 

węglowo – koksowego na gaz ziemny,  
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 wbudowanie kotłowni gazowej: kocioł kondensacyjny gazowy o mocy 170 kW 

firmy VIESSMANN z pełną automatyką sterującą, 

 docieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekkiej – mokrej i stropu ostatniej 

kondygnacji, wymiana zniszczonej stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV 

(profil 3-komorowy z szybą 1,1 kW spełniający wymogi izolacji cieplnej budynku), 

 wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej drewnianej na drzwi aluminiowe – profil 

z wkładką termiczną („ciepły”), 

 wymiana orurowania instalacji centralnego ogrzewania z wymianą zaworów oraz 

montaż nowej instalacji c.o., grzejników typu PURMO, zaworów termostatycznych 

wraz z głowicami termostatycznymi.  

Inwestycja została zrealizowana w 2005 r. Pozyskano dotację na ten cel z WFOŚiGW  

w Krakowie, w kwocie 40.485,00 zł oraz uzyskano premię termomodernizacyjną w 

wysokości 121.750,00 zł z BGK w Warszawie. Całkowita wartość zadania: 591.322,31 zł.  

6. Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół w STRÓŻÓWCE:                                     

Zakres wykonanych robót: 

 modernizacja kotłowni szkolnej polegająca na zmianie zasilania z paliwa stałego 

węglowo – koksowego na gaz ziemny,  

 wbudowanie kotłowni gazowej: dwa kotły kondensacyjne gazowe o mocy 80 kW 

każdy firmy VIESSMANN z pełną automatyką sterującą, 

 docieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekkiej – mokrej i stropu ostatniej 

kondygnacji, wymiana zniszczonej stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV 

(profil 3-komorowy z szybą 1,1 kW spełniający wymogi izolacji cieplnej budynku), 

 wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej drewnianej na drzwi aluminiowe – profil 

z wkładką termiczną („ciepły”), 

 wymiana orurowania instalacji centralnego ogrzewania z wymianą zaworów oraz 

montaż nowej instalacji c.o., grzejników typu PURMO, zaworów termostatycznych 

wraz z głowicami termostatycznymi. 

Inwestycja została zrealizowana w 2005 r. Pozyskano dotację na ten cel z WFOŚiGW  

w Krakowie, w kwocie 45.964,00 zł oraz uzyskano premię termomodernizacyjną w 

wysokości 117.000,00 zł z BGK w Warszawie. Całkowita wartość zadania: 614.888,19 zł.  

7. Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół w ZAGÓRZANACH:                                     

Zakres wykonanych robót: 

 modernizacja kotłowni szkolnej polegająca na zmianie zasilania z paliwa stałego 

węglowo – koksowego na gaz ziemny,  

 wbudowanie kotłowni gazowej: dwa kotły kondensacyjne gazowe o mocy 80 kW 

każdy firmy VIESSMANN z pełną automatyką sterującą, 

Inwestycja została zrealizowana w 2005 r. 

 docieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekkiej – mokrej i stropu ostatniej 

kondygnacji, wymiana zniszczonej stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV 

(profil 3-komorowy z szybą 1,1 kW spełniający wymogi izolacji cieplnej budynku), 
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 wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej drewnianej na drzwi aluminiowe – profil 

z wkładką termiczną („ciepły”), 

 wymiana orurowania instalacji centralnego ogrzewania z wymianą zaworów oraz 

montaż nowej instalacji c.o., grzejników typu PURMO, zaworów termostatycznych 

wraz z głowicami termostatycznymi. 

Inwestycja została zrealizowana w 2006 r. Pozyskano dotację na ten cel z WFOŚiGW  

w Krakowie, w kwocie 45.511,00 zł oraz uzyskano premię termomodernizacyjną w 

wysokości 100.000,00 zł z BGK w Warszawie. Całkowita wartość zadania: 595.199,27 zł.      

8. Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół w BYSTREJ:                                     

Zakres wykonanych robót: 

 modernizacja kotłowni szkolnej polegająca na zmianie zasilania z paliwa stałego 

węglowo – koksowego na gaz ziemny,  

 wbudowanie kotłowni gazowej: kocioł kondensacyjny gazowy o mocy 130 kW 

firmy VIESSMANN z pełną automatyką sterującą, 

 docieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekkiej – mokrej i stropu ostatniej 

kondygnacji, wymiana zniszczonej stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV 

(profil 3-komorowy z szybą 1,1 kW spełniający wymogi izolacji cieplnej budynku), 

 wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej drewnianej na drzwi aluminiowe – profil 

z wkładką termiczną („ciepły”), 

 wymiana orurowania instalacji centralnego ogrzewania z wymianą zaworów oraz 

montaż nowej instalacji c.o., grzejników typu PURMO, zaworów termostatycznych 

wraz z głowicami termostatycznymi. 

Inwestycja została zrealizowana w 2006 r. Pozyskano dotację na ten cel z WFOŚiGW  

w Krakowie, w kwocie 37.920,00 zł oraz uzyskano premię termomodernizacyjną w 

wysokości 122.997,50 zł z BGK w Warszawie. Całkowita wartość zadania: 656.353,48 zł.  

9. Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół w KLĘCZANACH:                                     

Zakres wykonanych robót: 

 wbudowanie kotłowni gazowej: kocioł kondensacyjny gazowy o mocy 130 kW 

firmy VIESSMANN z pełną automatyką sterującą, 

 docieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekkiej – mokrej i stropu ostatniej 

kondygnacji, wymiana zniszczonej stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV 

(profil 3-komorowy z szybą 1,1 kW spełniający wymogi izolacji cieplnej budynku), 

 wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej drewnianej na drzwi aluminiowe – profil 

z wkładką termiczną („ciepły”), 

 wymiana orurowania instalacji centralnego ogrzewania z wymianą zaworów oraz 

montaż nowej instalacji c.o., grzejników typu PURMO, zaworów termostatycznych 

wraz z głowicami termostatycznymi. 

Inwestycja została zrealizowana w 2006 r. Uzyskano premię termomodernizacyjną  

w wysokości 76.342 zł  z BGK w Warszawie. Całkowita wartość zadania: 338.515,44 zł.  
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Termomodernizacja obiektów szkolnych obejmowała również przedszkola, które 

zlokalizowane są w tych obiektach. Dotyczy to przedszkoli w miejscowościach: Bystra, 

Klęczany, Kobylanka, Kwiatonowice, Ropica Polska, Stróżówka i Szymbark. Budynek 

przedszkolny w miejscowości Dominikowice został poddany termomodernizacji w 2012 roku, 

natomiast budynek przedszkolny w Zagórzanach w 2014 roku. 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW UŻYTKOWYCH I CIEPLNYCH PRZEDSZKOLI W GMINIE GORLICE 
Lp. Miejscowość Szkoła /m2/ Przedszkole /m2/ Moc pieca /KW/ 

1. BYSTRA 1 426,20 130,00 130  
2. DOMINIKOWICE 1381,33 311,00 105 

130 
3. KLĘCZANY 1 490,10 45,00 130 
4. KOBYLANKA 2 485,70 285,00 3 piece x 76 
5. KWIATONOWICE 1 827,62 195,62 225 
6. ROPICA POLSKA 1 584,10 245,00 170 
7. STRÓŻÓWKA 1 235,60 227,00 2 piece x 80 
8. SZYMBARK 3 215,69 174,87 2 piece x 170 
9. ZAGÓRZANY 1 734,30 285,00 2 piece x 80 

RAZEM pow. użytkowa 16 380,64 1 898,49  

 

Na terenie gminy Gorlice  termomodernizacji zostały poddane również:  

 w m. Bielanka – Dom Pracy Twórczej, 

 w m. Bystra – Wiejski Dom Kultury, 

 w m. Szymbark – Wiejski Dom Kultury, Ośrodek Zdrowia. 

 

B. TERMOMODERNIZACJA ZREALIZOWANA W GMINIE GORLICE W LATACH 

2012-2014: 

1. Termomodernizacja budynku przedszkola w ZAGÓRZANACH 

 

Zakres wykonanych robót: 

 docieplenie ścian  400,45 m2, 

 docieplenie stropu nad piętrem 165,45 m2. 

Inwestycja zrealizowana w 2014 roku. Całkowita wartość zadania: 152.068 zł. Na realizację 

przedsięwzięcia gmina pozyskała pożyczkę preferencyjną w kwocie 105.058 zł z WFOŚiGW  

w Krakowie.  

 

2. Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w KOBYLANCE 

 

Zakres wykonanych robót: 

 docieplenie ścian – 803,14 m2, 

 docieplenie stropów – 632,56 m2. 
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Inwestycja zrealizowana w 2014 roku. Całkowita wartość zadania: 276.365 zł. Na 

sfinansowanie zadania gmina pozyskała dotację  (77.165  zł) oraz pożyczkę preferencyjną 

(92.855 zł) w WFOŚiGW w Krakowie.  

 

3. Termomodernizacja budynku przedszkola w DOMINIKOWICACH   

 

Zakres wykonanych robót: 

 docieplenie ścian – 575 m2, 

 docieplenie stropów – 260 m2. 

Inwestycja zrealizowana w 2012 roku. Całkowita wartość zadania: 98.476 zł. Na 

sfinansowanie inwestycji gmina pozyskała dotację w wys. 39.361 zł z WFOŚiGW w Krakowie. 

4. Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej  

w DOMINIKOWICACH 

 

Zakres wykonanych robót: 

 docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem gr.12 cm - 360 m2,  

 docieplenie stropu płytami styropianowymi gr. 15 cm - 150 m2. 

Inwestycja została zrealizowana w 2012 roku. Całkowita wartość zadania: 44.910,13 zł. 

Inwestycja była realizowana ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu 

„MAŁOPOLSKIE REMIZY 2012”. Kwota dofinansowania: 22.455,00 zł.  

 

5. Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego w ROPICY POLSKIEJ 

 

Przedmiotem operacji była przebudowa i rozbudowa budynku gminnego. W ramach 

inwestycji wykonano roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne 

wewnętrzne oraz przyłącze wodne i kanalizacyjne. Wykonano docieplenie ścian  

o powierzchni 582 m2 oraz wymieniono dach o powierzchni 296 m2. 

Inwestycja została zrealizowana w latach 2012-2013. Całkowita wartość zadania: 659.906,32 

zł. Inwestycja była realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś IV 

Leader, Działanie - Odnowa i rozwój wsi.  

 

C. OBIEKTY PRZEWIDZIANE DO OBJĘCIA TERMOMODERNIZACJĄ: 

Do objęcia termomodernizacją na terenie gminy Gorlice pozostały następujące obiekty: 

 w m. Bielanka  – Wiejski Dom Kultury, 

 w m. Dominikowice – Wiejski Dom Kultury, 

 w m. Kwiatonowice – Wiejski Dom Kultury, 

 w m. Stróżówka – Wiejski Dom Kultury, 

 w m. Zagórzany – Wiejski Dom Kultury. 
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10.1.2. OCENA MOŻLIWOŚCI I STOPNIA WDRAŻANIA W ZAKRESIE OBIEKTÓW PRYWATNYCH.  

W gminie Gorlice na dzień 31.12.2014 znajdowało się 4489 budynków mieszkalnych, z czego 

ok. 800 zbudowanych po roku 2000. Należy domniemywać, iż wszystkie obiekty powstałe  

w latach 2000 – 2011 realizowane były w nowoczesnych technologiach budowlanych,  

z uwzględnieniem termomodernizacji ścian i systemów grzewczych. Dla pozostałych 

obiektów szacuje się, iż termomodernizację przeprowadzono w ok. 20%. W efekcie należy 

przyjąć, iż na terenie gminy Gorlice termomodernizacją objęto ok. 30% indywidualnych 

budynków mieszkalnych.  

10.2.  WYKORZYSTANIE 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.  

Poniżej scharakteryzowano możliwości wykorzystania w gminie Gorlice, alternatywnych 

źródeł energii.     

10.2.1. LOKALNE NADWYŻKI ENERGII.  

Na terenie gminy nie występują nadwyżki energii możliwe do wykorzystania w sposób 

ekonomicznie uzasadniony. 

10.2.2. ENERGIA ODPADOWA Z PROCESÓW PRODUKCYJNYCH.  

Na terenie gminy nie występuje energia odpadowa z procesów produkcyjnych możliwa do 

wykorzystania w sposób ekonomicznie uzasadniony. 

10.2.3. LOKALNE ZASOBY PALIW.  

Na terenie gminy nie występują złoża paliw możliwe do wykorzystania. 

10.2.4. ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII.  

Szczegółowe kierunki rozwoju energetyki odnawialnej zostały ujęte w takich dokumentach 

jak: 

 Prawo energetyczne, 

 Polityka Energetyczna Polski do 2030 r., 

 Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej, 

 II Polityka Ekologiczna Polski, 

 Polityka Klimatyczna Polski do 2020 r., 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020, 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. 

Należy jednak pamiętać, że przydatność każdego źródła energii oceniana jest głównie pod 

względem jakościowym i ilościowym, tj. jego dostępności, zmienności parametrów i kosztów 
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związanych z eksploatacją. Alternatywne źródła energii mają stanowić uzupełnienie 

systemów energetycznych w zakresie wytwarzania energii o mocy dostosowanej do 

rzeczywistych możliwości. Należy dążyć do jak największej dywersyfikacji źródeł energii na 

terenie gminy, z uwzględnieniem źródeł odnawialnych, co pozwoli na zwiększenie stabilności 

rynku energii wobec ciągle zmieniającej się koniunktury na rynku paliw, a także wprowadzi 

element konkurencyjności wobec naturalnego monopolu systemów energetycznych. 

Przedstawione poniżej wyniki analizy dotyczą potencjalnych kierunków rozwoju gminy  

w zakresie energetyki odnawialnej, nie zaś działań inwestorów indywidualnych, którzy  

w swoich decyzjach powinni kierować się możliwościami technicznymi, finansowymi, 

rachunkiem ekonomicznym i własnymi preferencjami. 

Obecnie w gminie Gorlice stan wykorzystania odnawialnych źródeł energii ocenia się na 

bardzo niski. 

ENERGIA WODNA 

Na terenie Gminy Gorlice nie istnieją techniczne możliwości wykorzystania naturalnych 

cieków wodnych jako źródła energii.   

ENERGIA Z BIOPALIW 

Biopaliwa mogą zastąpić dowolne nieodnawialne paliwo. Rozważając możliwość 

energetycznego wykorzystania biopaliw należy je podzielić na: stałe, ciekłe i gazowe 

(biogaz). Na dzień dzisiejszy najbardziej rozpowszechnione jest wykorzystanie biopaliw 

stałych, które wykorzystywane są do tak zwanych bezpośrednich procesów spalania  

w postaci: 

 drewna i odpadów drzewnych, 

 upraw specjalnych roślin energetycznych, 

 słomy, 

 osadów ściekowych. 

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU WYKORZYSTANIA ZASOBÓW ENERGII Z BIOPALIW NA TERENIE GMINY 

Rozważając potencjalne możliwości wykorzystania energii biopaliw należy zwrócić szczególną 

uwagę z jednej strony na miejsca, w których te paliwa mogą być wykorzystywane,  

a z drugiej na ich potencjał. Dla istotnego wykorzystania biopaliw konieczne jest 

funkcjonowanie dużych kotłowni lokalnych, które produkują ciepło dla celów grzewczych 

bądź technologicznych. Na terenie gminy większość dużych kotłowni lokalnych, jako paliwo 

podstawowe, wykorzystuje gaz sieciowy i z tego też powodu nie zakłada się istotnego 

udziału biopaliw w ogólnym bilansie gminy. Kolejnym istotnym problemem jest logistyka 

biopaliw, które trzeba pozyskiwać poza terenem gminy. 
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BIOGAZ 

Stan istniejący: W Gminie Gorlice nie znajdują się instalacje produkujące oraz 

wykorzystujące biogaz.     

Potencjał: Gmina nie posiada możliwości pozyskania gazu z oczyszczalni ścieków  

i składowisk odpadów. Rolniczy charakter gminy powoduje, iż uzasadnione wydaje się 

zainteresowanie inwestycjami, związanymi z biogazowniami, których substratem może być 

mieszanina odpadów rolnych. 

BIOMASA 
Stan istniejący: W chwili obecnej na terenie gminy Gorlice nie znajdują się plantacje roślin 

energetycznych. 

Potencjał: Obszar leśny w gminie Gorlice zajmuje ponad 30% powierzchni, co pozwala 

sugerować możliwości wykorzystania odpadów leśnych do produkcji biomasy. Natomiast 

warto przede wszystkim zwrócić uwagą na obszary rolnicze, zajmujące ponad 55% 

powierzchni gminy, w której warunki do uprawy są korzystne ze względu na rzeźbę terenu  

i wysoką klasę gleb. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby na terenie gminy Gorlice pojawiły 

się rośliny energetyczne, spotykane w innych częściach kraju, które nie potrzebują 

specjalnych warunków uprawy: 

 róża wielokwiatowa (Rosa multiflora), 

 spartina preriowa (Spartina pectinata), 

 słonecznik bulwiasty, zwany powszechnie topinamburem (Helianthus tuberosus). 

Przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu wilgotności podłoża można rozpocząć uprawę 

roślin energetycznych, które nie wymagają gleb najwyższej jakości, takich jak: 

 wierzba wiciowa zwana również wierzbą energetyczną (Salix viminalis), 

 ślazowiec pensylwański, zwany również malwą pensylwańską (Sida hermaphrodita), 

 rdest sachaliński (Polygonum sachalinense). 

Roślinami, które mogą być uprawiane na najgorszych, a nawet skażonych przemysłowo 

glebach, są: miskant olbrzymi (Miscanthus sinensis gigantea) oraz miskant cukrowy 

(Miscanthus sacchariflorus). Krytycznym momentem w ich uprawie jest pierwsza zima, 

podczas której sadzonki powinny być odpowiednio zabezpieczone. Miskanty rekultywują 

glebę oraz chronią ją przed wypłukiwaniem składników odżywczych i związków próchniczych. 

ENERGIA WIATROWA 

Stan istniejący: Na terenie gminy Gorlice brak farm wiatrowych i pojedynczych elektrowni 

wiatrowych, przyłączonych bezpośrednio do systemu elektroenergetycznego. Brak również 

instalacji przydomowych. 

Potencjał: Gmina Gorlice z punktu widzenia walorów energetycznych wiatru znajduje się  

w strefie niekorzystnej. Średnioroczna prędkość wiatru na terenie gminy szacowana jest  

w granicach 3,5 m/s. Jednakże, z uwagi na ukształtowanie terenu, możliwe jest znalezienie 

obszarów, na których istnieją korzystne lokalne warunki wiatrowe. 
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Reasumując, w gminie Gorlice istnieje pewien poziom potencjału energii wiatrowej lecz 

wskazane jest przeprowadzenie badań prędkości wiatru za pomocą masztu pomiarowego 

przed rozpoczęciem inwestycji. 

ENERGIA GEOTERMALNA 

Stan istniejący: Obecnie na obszarze gminy Gorlice nie znajdują się instalacje 

wykorzystujące energię geotermalną. 

Potencjał: Obszar gminy Gorlice posiada złoża wód geotermalnych. Najlepsze możliwości 

rozwoju energetyki geotermalnej występują na obszarach wysokich wartości strumienia 

cieplnego, przy jednoczesnej obecności formacji wodonośnych o dobrych warunkach 

hydrogeologicznych. Według danych opracowanych przez Instytut Gospodarki Surowcami 

Minerałami i Energią PAN wynika, iż Okręg Stopnicko-Dukielski, w rejonie którego leży 

gmina, charakteryzuje się potencjałem technicznym zasobów geotermalnych rzędu 55000 

t.p.u./km2, co równoważne jest 1613 TJ/km2. 

ENERGIA SŁONECZNA 

Bardzo ważną cechą promieniowania słonecznego, decydującą o możliwości praktycznego 

wykorzystania tej energii i o typie urządzeń słonecznych, stosowanych do jej odbioru, jest 

rozkład w czasie i struktura tego promieniowania. Warunki meteorologiczne w Polsce 

charakteryzują się bardzo nierównomiernym rozkładem promieniowania słonecznego w cyklu 

rocznym, ponieważ 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na sześć 

miesięcy sezonu wiosenno-letniego, od początku kwietnia do końca września. Jednocześnie 

czas operacji słonecznej w zimie skraca się do ośmiu godzin dziennie, a w lecie w miesiącach 

najbardziej słonecznych wydłuża się do szesnastu godzin. 

Biorąc powyższe pod uwagę należy jednoznacznie stwierdzić, iż zakres rozwoju energetyki 

odnawialnej z wykorzystaniem promieniowania słonecznego jest bardzo wąski i w zasadzie 

będzie dotyczył jedynie wybranych obiektów w poszczególnych gminach i powinien być 

rozwijany na poziomie odbiorców indywidualnych. 

Zakres działalności Urzędu Gminy powinien się ograniczyć do promowania i wspierania, od 

strony organizacyjno-prawnej, planowanych przez poszczególne podmioty inwestycji, gdyż 

niewątpliwie przyczyniają się one do poprawy środowiska naturalnego, a ponadto pozwalają 

gromadzić dobre praktyki, wytyczające kierunki działania na przyszłość. 

Stan istniejący: Obecnie w gminie Gorlice zainstalowanych jest około 50 kolektorów 

słonecznych, natomiast brak jest instalacji fotowoltaicznych. 

Potencjał: Gmina Gorlice posiada znaczny potencjał wykorzystania energii słonecznej. 

Rejonizację zasobów energii słonecznej przedstawiono według Atlasu Rzeczypospolitej 

Polskiej. Potencjalna energia użyteczna zawiera się w przedziale 996-1022 kWh/m2/rok, tj. 

9,75-10,00 MJ/m2/dobę. 
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11. SCENARIUSZE ZAOPATRZENIA 

Model zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz na poziomie lokalnym winien 

uwzględniać cztery podstawowe warunki: 

 powszechnej dostępności, 

 spójności z politykami Państwa, 

 oszczędności,  

 poszanowania środowiska.   

11.1.  WARUNEK POWSZECHNEJ DOSTĘPNOŚCI. 

Jest on podstawowym prawem społecznym oraz warunkiem rozwoju społeczno-

gospodarczego kraju. Winien uwzględniać ambicje społeczne oraz być skorelowany  

z potrzebami lokalnych społeczności.  

Parametrem mierzalnym jest procentowy dostęp mieszkańców gminy do energii elektrycznej, 

źródeł ciepła i gazu. 

11.2.  WARUNEK SPÓJNOŚCI Z POLITYKAMI PAŃSTWA. 

Jest on realizowany poprzez włączenie się wszystkich segmentów gospodarki energetycznej, 

rozumianej jako producentów i konsumentów, w działania mające na celu podniesienie 

bezpieczeństwa energetycznego kraju. Na poziomie lokalnym zakłada on optymalizację 

wykorzystania krajowych zasobów surowców energetycznych oraz dywersyfikację źródeł  

i kierunków dostaw ciepła. 

Parametrem mierzalnym jest zwiększenie procentowego udziału odnawialnych źródeł energii 

w energetycznym bilansie cieplnych na terenie gminy.  

11.3. WARUNEK OSZCZĘDNOŚCI. 

Optymalizacja kosztów wytwarzania i użytkowania ciepła staje się podstawowym 

wyzwaniem, które powinno być uwzględniane na każdym szczeblu systemu energetycznego 

kraju. W szczególności warunek oszczędności powinien się przejawiać poprzez poprawę 

efektywności energetycznej, zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak  

i w obiektach indywidualnych. Działania podejmowane na szczeblu lokalnym powinny przede 

wszystkim uwzględniać zmniejszenie zużycia energii w miejscu jej wykorzystania poprzez 

uszczelnianie systemów energetycznych, zmianę źródeł pozyskiwania ciepła na bardziej 

oszczędne, wprowadzanie systemów regulacji i kontroli.  

Parametrem mierzalnym jest zmniejszenie zapotrzebowania gospodarstw domowych oraz 

instytucji publicznych na ciepło, energię elektryczną i gaz i związanych z tym obciążeń.    
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11.4.  WARUNEK POSZANOWANIA ŚRODOWISKA. 

Warunek ten jest realizowany poprzez: 

 ograniczenie zużycia energii,  

 włączenie energii odnawialnej do bilansu energetycznego na szczeblu lokalnym oraz 

indywidualnym, 

 zmniejszenie niskiej emisji.  

Zgodnie z zasadami Polityki energetycznej Polski do 2030 roku mierzalnymi efektami 

będzie: 

 zmniejszenie do roku 2020 zużycia energii o 20%,   

 wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energii finalnej do 15% 

w roku 2020 i 20% w roku 2030, 

 ograniczenie emisji SO2, 

 ograniczenie emisji NOx. 

12. WYMAGANE DZIAŁANIA NA OBSZARZE GMINY GORLICE DLA 

REALIZACJI UKŁADU MODELOWEGO 

Dla realizacji zarysowanego w pkt. 11 modelu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło  

i gaz na terenie gminy Gorlice wymagane jest podjęcie szeregu działań, zarówno na szczeblu 

samorządu gminnego, jak i przez dostawców energii. Szczególnie istotnym jest aktywny 

udział mieszkańców w działaniach na rzecz ekonomizacji wykorzystania energii oraz 

przystosowania swoich indywidualnych systemów energetycznych do układu modelowego. 

Współpraca wszystkich wymienionych grup ma szansę doprowadzić do optymalizacji 

wykorzystania energii, zmniejszenia kosztów jej pozyskania oraz zmniejszenia negatywnego 

oddziaływania energii na środowisko. Wspólne i efektywne działanie jest interesem 

społeczności lokalnej, zarówno w kategoriach osobistych, jak i społeczności jako grupy.      

12.1.  DZIAŁANIA I WYMAGANIA INTERWENCYJNE W OBRĘBIE SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO. 

DZIAŁANIA EDUKACYJNO ORGANIZACYJNE 

Zakłada się:  

 opracowanie przez Gminę Gorlice mapy potrzeb energetycznych oraz wskazanie 

najważniejszych kierunków działania dla uzyskania optymalizacji gospodarki 

energetycznej w gminie;   

 przygotowanie przez Gminę Gorlice programu dywersyfikacji źródeł energii dla 

odbiorców prywatnych. Winien on mieć charakter systemowy, powszechny  

i ogólnodostępny; 

 prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz zwiększania 

efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska.   
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DZIAŁANIA W OBRĘBIE INFRASTRUKTURY GMINNEJ 

A. Wykonanie przez Gminę Gorlice termomodernizacji następujących obiektów użyteczności 

publicznej: 

Wiejskie Domy Kultury w miejscowościach:  

 Bielanka 

 Dominikowice 

 Kwiatonowice 

 Stróżówka  

 Zagórzany 

B. Rozpoznanie możliwości dywersyfikacji źródeł ciepła w obiektach publicznych na terenie 

gminy.  

DZIAŁANIA W OBRĘBIE INFRASTRUKTURY INDYWIDUALNEJ 

A. Działania na rzecz podniesienia sprawności systemu energetycznego w indywidualnych 

obiektach mieszkalnych.   

Na terenie gminy Gorlice blisko 99% stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne. Przyjmuje 

się, iż termomodernizacja została przeprowadzona w ok. 20% budynków. Należy zwrócić 

uwagę, iż nowopowstałe od 2000 r. obiekty realizowane są z uwzględnieniem 

termomodernizacji ścian. Przyjęto więc, iż na terenie gminy Gorlice termomodernizacją 

objęto ok. 30% indywidualnych budynków mieszkalnych, pozostałe 70%, czyli ok. 3000 

budynków mieszkalnych nie jest jeszcze objętych termomodernizacją.  

Zakłada się prowadzenie przez Gminę Gorlice działań informacyjnych i promocyjnych na 

rzecz zmniejszenia zużycia energii cieplnej w budynkach indywidualnych poprzez renowację  

i izolację cieplną budynków, usprawnienie węzłów cieplnych i instalacji wewnętrznych oraz  

usprawnienie dystrybucji ciepła, jako element podnoszenia sprawności energetycznej całej 

gminy.  

B. Działania na rzecz likwidacji źródeł niskiej emisji.  

Uznając środowisko naturalne gminy, jako własność wszystkich jej mieszkańców, za 

konieczne wydaje się doprowadzenie do:  

 likwidacji lub modernizacji istniejących kotłowni opalanych węglem poprzez częściową 

zmianę nośnika energii na paliwo ekologiczne oraz instalację wysokosprawnych 

kotłów węglowych, 

 likwidację lub modernizację innych źródeł niskiej emisji. 

Zakłada się przy tym, zgodnie z Polityką energetyczną Państwa doprowadzenie do 

zwiększenia udziału alternatywnych źródeł energii o 15%, czego efektem będzie uzyskanie 

redukcji emisji: SO2, NO2, CO, CO2 i pyłu.  
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EFEKT EKOLOGICZNY 

Zanieczyszczenie 

emisja substancji 
przy 

zastosowaniu 
dotychczasowych 
paliw [tona/rok] 

emisja substancji przy 
15-to procentowym 

zmniejszeniu zużycia 
węgla  

[tona/rok] 

redukcja emisji [tona/rok] 
Redukcja 

emisji 
[%] 

SO2 344,4804508 296,3034 48,17704 13,99% 

NO2 53,29110804 45,76345 7,527663 14,13% 

CO 1506,406288 1280,576 225,8299 14,99% 

CO2 71679,37484 61642,49 10036,88 14,00% 

PYŁ 2,712808034 2,311348 0,40146 14,80% 
 

12.2.  DZIAŁANIA I WYMAGANIA INTERWENCYJNE W OBRĘBIE SYSTEMU 

ELEKTROENERGETYCZNEGO 

Z uwagi na pełne zelektryfikowanie gminy Gorlice nie istnieje zapotrzebowanie na budowę 

nowych sieci energetycznych, a jedynie na bieżące działania dostawców mediów w obszarze 

modernizacji istniejącej sieci oraz poprawy standardu dostaw energii elektrycznej. Zgodnie  

z informacją, dystrybutor planuje:  

W ZAKRESIE SIECI 110 KV I STACJI GPZ 

Zgodnie z otrzymanymi informacjami TAURON Dystrybucja S.A. zadania inwestycyjne 

obejmują: 

1. Modernizację napowietrznej linii WN (7 km) – linia 110 kV Glinik – Biecz;  

2. Budowę linii zasilającej 110kV GPZ Uście Gorlickie - GPZ Stróżówka;  

3. Modernizację rozdzielni 110 kV – GPZ 110/SN Stróżówka; 

4. Modernizację systemu sterowania i nadzoru GPZ Glinik. 

SIEĆ ROZDZIELCZA 15 KV ORAZ STACJE TRANSFORMATOROWE 

Zadania modernizacyjne i inwestycyjne do roku 2019 obejmują:  

1. Budowę 10,36 km sieci elektroenergetycznej i opracowanie dokumentacji techniczno-

prawnej; 

2. Budowę 6,17 km przyłączy elektroenergetycznych i opracowanie dokumentacji 

techniczno-prawnej; 

3. Modernizację linii napowietrznej SN-15 o dł. 5,1 km; 

4. Modernizację stacji transformatorowej Zagórzany. 

 

12.3.  DZIAŁANIA I WYMAGANIA INTERWENCYJNE W OBRĘBIE SYSTEMU GAZOWNICZEGO. 

Układ sieciowy charakteryzuje się bardzo dobrze rozwiniętą siecią średniego ciśnienia, która 

zapewnia pełen dostęp mieszkańców gminy do sieci gazowej. 

Sieci średniego ciśnienia wykazują wystarczające rezerwy przesyłowe dla istniejących 

odbiorców. 
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Wszystkie te elementy korzystnie wpływają na możliwości rozbudowy istniejących sieci 

średniego ciśnienia na obszarach rozwojowych, tak w zakresie zabudowy mieszkaniowej, jak 

i usługowo-produkcyjnej. 

W ramach Planu Rozwoju na terenie gminy Gorlice nie planuje się żadnych dużych inwestycji 

gazowniczych. 

Przewidziane są natomiast nakłady na włączenie do sieci gazowej nowych odbiorców 

przyłączanych w ramach bieżącej działalności przyłączeniowej.  

Głównym zadaniem dla systemu gazowniczego jest rozbudowa istniejącego układu, 

dostosowana do aktualnych i przyszłych potrzeb gminy. 

13. STOPIEŃ REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PRZEZ PLANY ROZWOJOWE 

PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH 

Podstawowym zadaniem tej części opracowania jest analiza porównawcza stanu istniejącego 

oraz planowanych działań modernizacyjno-inwestycyjnych w zakresie poszczególnych 

systemów energetycznych z przyszłymi potrzebami gminy. Wnioskiem ma być odpowiedź na 

pytanie czy zgodnie z Art. 20 ust. 1 ustawy „Prawo energetyczne” Gmina Gorlice powinna 

wykonać „Projekt planu”. 

Wcześniej jednak należy przypomnieć różnicę pomiędzy „Projektem założeń” a „Projektem 

planu”. Otóż „Projekt założeń” jest opracowaniem, którego zakres, czas funkcjonowania oraz 

charakter przypominają strukturę opracowania planistycznego, wyznaczającego kierunki 

działania i podającego alternatywne sposoby ich realizacji, czasem wskazując optymalne 

rozwiązanie techniczne – jeżeli dane zadanie przewidziane jest do realizacji w najbliższym 

okresie czasu, tj. około trzech lat. Należy pamiętać, że Gmina nie jest właścicielem systemów 

energetycznych i nie ma bezpośredniego wpływu na wybór sposobu realizacji zadania od 

strony technicznej. Zadanie to spoczywa bezpośrednio na przedsiębiorstwach energetycznych 

zgodnie z Art. 16 ust. 1 „Prawa energetycznego”, który stanowi: 

„Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych 

lub energii sporządza, dla obszaru swojego działania, plan rozwoju w zakresie zaspokojenia 

obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię, na okres nie krótszy 

niż 3 lata, uwzględniając: 

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – w przypadku planów sporządzanych 
przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub energii; 
2) ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju lub ustalenia planu 
zagospodarowania przestrzennego województw, albo w przypadku braku takiego planu, 
strategię rozwoju województwa – w przypadku planów sporządzanych przez 
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych lub energii; 
3) politykę energetyczną państwa; 
4) dziesięcioletni plan rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/ 2010 z dnia 13 lipca 2009 r. 
w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii 
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elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub w art. 8 ust. 3 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.  
w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 – w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego 
zajmującego się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej.” 
  
i dalej w ust. 12: 

W celu racjonalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, przy sporządzaniu projektu planu, /…/, 

przedsiębiorstwa energetyczne są obowiązane współpracować z podmiotami przyłączonymi 

do sieci oraz z gminami, a w przypadku przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się 

przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej współpracować z samorządem 

województwa, na którego obszarze przedsiębiorstwo to zamierza realizować przedsięwzięcia 

inwestycyjne; współpraca powinna polegać w szczególności na: 

1) przekazywaniu podmiotom przyłączonym do sieci, na ich wniosek, informacji  

o planowanych przedsięwzięciach w takim zakresie, w jakim przedsięwzięcia te będą 

miały wpływ na pracę urządzeń przyłączonych do sieci albo na zmianę warunków 

przyłączenia lub dostawy paliw gazowych lub energii, 

2) zapewnieniu spójności pomiędzy planami przedsiębiorstw energetycznych  

i założeniami, strategiami oraz planami, /…/, a w przypadku przedsiębiorstw 

energetycznych zajmujących się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej 

zapewnienie tej spójności dotyczy planów przedsiębiorstw energetycznych i założeń, 

strategii i planów sporządzanych przez samorząd województwa. 

Bardzo istotny jest art. 16 ust. 12, który pozwala gminie na sprawowanie nadzoru nad 

wprowadzaniem przez poszczególne przedsiębiorstwa energetyczne zadań zawartych  

w „Projekcie założeń” do swoich „Planów rozwoju”. 

Widzimy więc, że ustawa „Prawo energetyczne” wprowadza ścisły podział obowiązku  

w zakresie systemów energetycznych: 

 gmina wykonując „Projekt założeń” planuje rozwój systemów energetycznych  

w poszczególnych okresach bilansowych, 

 przedsiębiorstwa energetyczne opracowują sposób wykonania zadania w „Planie 

rozwoju” i realizują je w założonym okresie. 

Potwierdzeniem słuszności takiego podejścia jest wymagany „Prawem energetycznym” 

zakres „Planu rozwoju”. I tak zgodnie z art. 16 ust. 7 „Plan rozwoju” powinien zawierać 

następujące elementy: 

1. przewidywany zakres dostarczania paliw gazowych lub energii; 

2. przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz planowanych 

nowych źródeł paliw gazowych lub energii, w tym instalacji odnawialnego źródła energii; 
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3. przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy lub budowy połączeń z systemami 

gazowymi albo z systemami elektroenergetycznymi innych państw - w przypadku planów 

sporządzanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub 

dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej; 

4. przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie paliw i energii u odbiorców, w tym także 

przedsięwzięcia w zakresie pozyskiwania, transmisji oraz przetwarzania danych pomiarowych 

z licznika zdalnego odczytu; 

5. przewidywany sposób finansowania inwestycji, 

6. przewidywane przychody niezbędne do realizacji planów,  

7. przewidywany harmonogram realizacji inwestycji. 

Powyższe zapisy dowodzą jasno, że Plany rozwoju wykonywane przez przedsiębiorstwa 

energetyczne stanowią zbiór zadań inwestycyjno-modernizacyjnych przyjętych do realizacji  

w określonym czasie. Plany rozwoju są więc logicznym następstwem opracowanego przez 

gminę „Projektu założeń”, który, po uchwaleniu przez Radę Gminy, staje się „Założeniami do 

planu”. 

Metodyka ta jest zgodna z zapisami „Prawa energetycznego”, które w art. 20 ust. 1 

jednoznacznie wskazuje, kiedy zachodzi konieczność wykonania „Projektu planu”: 

„W przypadku, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji 

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

projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy 

lub jej części. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej 

gminy założeń i winien być z nim zgodny”. 

Pamiętajmy jednak, że powyższy artykuł mówi o konieczności wykonania „Projektu planu”, 

co oczywiście umożliwia wykonanie tego opracowania przez gminę w przypadku zaistnienia 

takiej okoliczności. 

Zakres „Projektu planu” zgodnie z art. 20 ust. 2 powinien obejmować: 

1) propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia 

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

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

1b) propozycje stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej; 

2) harmonogram realizacji zadań, 

3) przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich 

finansowania. 

W związku z obowiązkiem, jaki spoczywa na gminie, tj.: planowanie i organizacja 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, (Art. 18 ust. 
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1 pkt. 1 Prawa energetycznego) możliwe jest przystąpienie do wykonywania Projektu planu, 

gdy: 

1. zagrożone jest bezpieczeństwo energetyczne gminy, a przewidywane przez 

przedsiębiorstwa energetyczne zamierzenia modernizacyjno-inwestycyjne 

nie wpłyną na jego poprawę, 

2. gmina chce realizować własną politykę w zakresie rozwoju systemów 

energetycznych (np. gazyfikacja wybranego obszaru, bądź budowa nowych 

źródeł ciepła i energii elektrycznej). 

 

ODNOŚNIE WARUNKU 1. 

System ciepłowniczy 

W Gminie Gorlice nie funkcjonuje system ciepłowniczy. Zgodnie z wykonaną w części A 

analizą stanu istniejącego w zakresie własnych źródeł ciepła nie stwierdzono zagrożenia  

w zakresie dostawy ciepła do odbiorców z terenu gminy. W związku z tym nie ma przesłanek 

do podjęcia decyzji o przystąpieniu przez Gminę do wykonywania „Projektu planu”. 

System elektroenergetyczny 

Zgodnie z wykonaną w części A analizą stanu istniejącego w zakresie sieci wysokiego 

napięcia, Głównych Punktów Zasilania jak również sieci średniego napięcia i stacji 

transformatorowych nie stwierdzono zagrożenia w zakresie dostawy energii elektrycznej.  

W związku z tym nie ma przesłanek do podjęcia decyzji o przystąpieniu przez Gminę do 

wykonywania „Projektu planu”. 

System gazowniczy 

Zgodnie z wykonaną w części A analizą stanu istniejącego w zakresie sieci wysokiego 

ciśnienia, stacji redukcyjno-pomiarowych I-go stopnia jak również sieci średniego ciśnienia 

nie stwierdzono zagrożenia w zakresie dostawy gazu sieciowego do odbiorców z terenu 

gminy. W związku z tym nie ma przesłanek do podjęcia decyzji o przystąpieniu przez Gminę 

do wykonywania „Projektu planu”. 

ODNOŚNIE WARUNKU 2. 

W trakcie wykonywania niniejszego opracowania nie stwierdzono obszarów, w których 

Gmina będzie realizowała własną politykę energetyczną. 

Wniosek płynący z powyższych rozważań brzmi następująco: 

Wójt Gminy Gorlice nie ma powodów, aby przystąpić do wykonywania „Projektu 

planu” przed opracowaniem (aktualizacją) przez poszczególne przedsiębiorstwa 

energetyczne własnych „Planów rozwoju”. 
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14. ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI 
 

14.1.  SYSTEM CIEPŁOWNICZY 

Nie przewiduje się współpracy pomiędzy Gminą Gorlice a gminami sąsiednimi w zakresie 

budowy sieci ciepłowniczych z uwagi na duże odległości. Jednakże nie wyklucza się objęcia, 

przez dystrybutora ciepła działającego na terenie miasta Gorlice, terenów gminy Gorlice, 

leżących przy granicy miasta, siecią miejskiej dystrybucji ciepła.   

14.2.  SYSTEM GAZOWNICZY 

Współpraca między gminami w zakresie systemu gazowniczego realizowana jest w ramach 

działalności Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie poprzez Zakład w Jaśle. 

Powiązania w ramach systemu gazowniczego wymagać mogą w przyszłości współpracy 

między gminami w zakresie wykorzystania rezerw systemu do podłączenia nowych 

odbiorców i gazyfikacji nowych terenów. 

13.3.  SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY 

Współpraca z innymi gminami w zakresie systemu elektroenergetycznego realizowana jest  

w ramach działalności TAURON Dystrybucja S.A. Kraków. Układ wzajemnych powiązań 

sieciowych, zarówno wysokiego, jak i średniego napięcia może w przyszłości wymagać 

współpracy między gminami w zakresie wzmocnienia zasilania istniejących odbiorców oraz 

zaopatrzenia w energię elektryczną nowych terenów. 

 


