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1.1 Podstawa prawna opracowania
Zakres opracowania wynika z:
1. ustawy z dnia 10.04.1997r. „Prawo energetyczne” Dz.U.2012.1059 tekst jednolity
z późniejszymi zmianami.
2. ustawy z dnia 27.04.2001r. „Prawo ochrony środowiska” Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z
późniejszymi zmianami.
3. umowy zawartej między Gminą Opalenica a wykonawcą opracowania „Biurem Studiów,
Projektów i Realizacji Energoprojekt – Katowice” S.A.

Art. 19 ust. 3 „Prawa energetycznego” stanowi:
Projekt założeń powinien określać:
1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe,
2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii z
uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii,
energii

elektrycznej

i

ciepła

użytkowego

wytwarzanych

w

kogeneracji

oraz

zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
3a) możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 o efektywności energetycznej
4) zakres współpracy z innymi gminami.

Tematyka ta została ujęta w poszczególnych częściach niniejszego opracowania.
„Założenia do planu” wymaga współpracy między gminą, a przedsiębiorstwami energetycznymi.
Zakres tej współpracy określa Art. 19 ust. 4 „Prawa energetycznego”, który mówi:
Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają nieodpłatnie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi
miasta) plany, o których mowa w art. 16 ust.1, w zakresie dotyczącym terenu tej gminy oraz
propozycje niezbędne do opracowania projektu założeń.

Przywołany art. 16 ust.1 mówi o obowiązku wykonania przez przedsiębiorstwa energetyczne
zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii „Planów rozwoju” w
zakresie zaspakajania obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe i energię,
uwzględniających plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego gminy albo kierunki
rozwoju

gminy,

określone

przestrzennego gminy.

w

studium

uwarunkowań

i kierunków

zagospodarowania
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Projekty planów o których mowa w art.16 ust.1 podlegają uzgodnieniu z Prezesem Urzędu
Regulacji Energetyki, z wyłączeniem planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych
wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji:
1) paliw gazowych, dla mniej niż 50 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to dostarcza
3

rocznie mniej niż 50 mln m tych paliw;
2) energii elektrycznej, dla mniej niż 100 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to dostarcza
rocznie mniej niż 50 GWh tej energii;
3) ciepła.

1.2 Inne uwarunkowania ustawowe
Ustawa o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami) nakłada na gminy obowiązek zabezpieczenia zbiorowych potrzeb ich
mieszkańców.
Art. 7 ust. 1, pkt. 3 wymienionej ustawy po uwzględnieniu zmian wprowadzonych ustawami: Dz.
U. 96 nr 132 poz. 622 oraz Dz. U. 98 nr 162 poz.1126 brzmi: „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy
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 kompetencyjna z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających
kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.
U. 98. nr 106 poz. 668) wprowadziła do Prawa Energetycznego zmiany, które umożliwiły
gminom wywiązanie się z obowiązków nałożonych na nie poprzez ustawę o samorządzie
gminnym.
Po wprowadzeniu zmian art. 18 ust. 1 Prawa Energetycznego otrzymał brzmienie:

„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.
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Ponadto 6 listopada 2008r. weszło w życie kilka istotnych rozporządzeń Ministra Infrastruktury
mających wpływ na stronę popytową odbiorców ciepła. Rozporządzenia te przedstawiono
poniżej:
• zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 201 poz. 1238), wraz z późniejszymi
zmianamim
• zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 201 poz. 1239),
• w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno –
użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki
energetycznej (Dz.U. Nr 201 poz. 1240).

Rozporządzenia te mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło nowego
budownictwa, zwłaszcza po roku 2020, kiedy to wszystkie nowe budynki powinny być
budowane o charakterystyce energetycznej spełniającej zasadę „niemal zerowego zużycia
energii pierwotnej”, to znaczy, że ilość energii powinna pochodzić w bardzo wysokim stopniu z
energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej na miejscu
lub w pobliżu.
W

roku 2010 natomiast znowelizowana została dyrektywa 2002/91/WE w sprawie

charakterystyki energetycznej budynków. Celem nowelizacji było między innymi ustanowienie
skuteczniejszej promocji, opłacalnej ekonomicznie, poprawy jakości energetycznej budynków.

1.3 Założenia do planu – część definicyjna
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 1.2 do zadań własnych gminy przypomnijmy
należy między innymi: „:... planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe na obszarze gminy” zachodzi, więc pytanie, w jaki sposób Gmina winna
realizować ten ustawowy obowiązek. Ustawa „Prawo energetyczne” precyzuje sposób realizacji
tego zadania poprzez dwie płaszczyzny:
−

planowanie – opracowanie/aktualizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe”

−

realizację, – czyli opracowanie „Projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe”

Należy w tym miejscu zwrócić szczególną uwagę na różnicę pomiędzy tymi dwoma
dokumentami.
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Otóż „Założenia do planu” są opracowaniem, którego zakres, czas funkcjonowania oraz charakter
przypominają strukturę opracowania planistycznego to jest dokumentu, który wyznacza kierunki
działania i podaje alternatywne sposoby ich realizacji, czasem wskazując optymalne rozwiązanie
techniczne, jeżeli dane zadanie przewidziane jest do realizacji w najbliższym czasie (jeden rok).
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:

„Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub
energii sporządzają dla obszaru swojego działania plany rozwoju w zakresie zaspokojenia
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię, uwzględniając miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego albo kierunki rozwoju gminy określone w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”.
i dalej w ustępie 5:
W celu racjonalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, przy sporządzaniu planów, o których mowa
w ust. 1, przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw
gazowych lub energii są obowiązane współpracować z przyłączonymi podmiotami oraz gminami,
na których obszarze przedsiębiorstwa te wykonują działalność gospodarczą; współpraca powinna
polegać w szczególności na:
1. przekazywaniu przyłączonym podmiotom 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 między planami przedsiębiorstw energetycznych a założeniami
i planami, o których mowa w art. 19 i 20.

Bardzo istotny jest ust. 5 Art. 16, który pozwala Gminie na sprawowanie nadzoru nad
wprowadzaniem

przez

poszczególne

przedsiębiorstwa

energetyczne

zadań

zawartych

w „Projekcie założeń” do swoich „Planów rozwoju”.
Zatem ustawa „Prawo energetyczne” wprowadza ścisły podział obowiązków w zakresie systemów
energetycznych:
−

Gmina wykonując/aktualizując „Założenia do planu” planuje rozwój systemów energetycznych
w określonych okresach bilansowych,
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−

Przedsiębiorstwa energetyczne opracowują sposób wykonania zadania w „Planie rozwoju” i
realizują je w założonym okresie.

W związku z powyższym dla sprawnego i harmonijnego rozwoju systemów energetycznych
konieczna jest okresowa aktualizacja „Założeń do planu...”.
Zgodnie z ustawą „Prawo energetyczne” konieczna jest aktualizacja założeń co 3 lata.

Potwierdzeniem słuszności takiego podejścia jest wymagany „Prawem energetycznym” zakres
„Planu rozwoju”. I tak zgodnie z Art.16 ust.3 „Plan rozwoju” powinien zawierać następujące
elementy:
1) przewidywany zakres dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła,
2) przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci
oraz ewentualnych nowych źródeł paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła,
w tym źródeł odnawialnych,
2a) przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy lub budowy połączeń z
systemami gazowymi albo systemami elektroenergetycznymi innych państw,
3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie paliw i energii u odbiorców,
4) przewidywany sposób finansowania inwestycji,
5) przewidywane przychody niezbędne do realizacji planów,
6) 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. Są więc logicznym następstwem opracowanego przez Gminę „Projektu
założeń”, który po uchwaleniu przez Radę Gminy staje się „Założeniami do planu”.
Tak, więc nie należy traktować Art. 19 ust. 4, który mówi, że „Przedsiębiorstwa energetyczne
udostępniają nieodpłatnie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) plany, o których mowa w
art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczącym terenu tej gminy oraz propozycje niezbędne do
opracowania projektu założeń” jako konieczności zachowania przez Gminę spójności z planami
rozwojowymi poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych, a jedynie jako materiał na bazie,
którego Gmina aktualizuje „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe”.
Taki sposób rozumienia powyższych zapisów jest zgodny z zapisami „Prawa energetycznego”,
które w Art. 20 ust. 1 jednoznacznie wskazują, kiedy zachodzi konieczność wykonania „Projektu
planu”:
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„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 nimi zgodny”.
Pamiętajmy jednak, że powyższy artykuł mówi o konieczności wykonania „Projektu planu” w
ściśle określonej sytuacji, 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,
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. 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 zapewnienie,
2) Gmina chce realizować własną politykę w zakresie rozwoju systemów energetycznych (np.
gazyfikacja wybranego obszaru, bądź budowa nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej).

Schemat blokowy sposobu funkcjonowania planowania energetycznego na terenie Gminy
przedstawiono poniżej:
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Rysunek 01.1

1.4 Główne cele „Założeń do planu”
„Założenia 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 charakterystykę gminy 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 „Założeń do planu”:
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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 nietrafionych
inwestycji w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii.

1.5 Dane wejściowe związane z wykonywaniem „Założeń...”
Urzędy, instytucje, których materiały stanowiły dane wejściowe do aktualizacji „Założeń...”:
– Urząd Miejski w Opalenicy,
– Dalkia Poznań,
– GAZ-SYSTEM S.A. Poznań,
– Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Poznań,
– PGNiG S.A. Wielkopolski Oddział Obrotu Gazem w Poznaniu,
– G.EN. Gaz Energia S.A. Tarnowo Podgórne
– PGNiG S.A. Zielona Góra,
– PSE Zachód S.A.,
– Enea Operator, Poznań,
– Obiekty użyteczności publicznej,
– Spółdzielnie Mieszkaniowe,
– Przedsiębiorstwa Produkcyjne,
– Gminy sąsiadujące.

