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1. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania pt.: aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyn” stanowią ustalenia określone 

w Umowie nr UMO/GE/1/2014 zawartej w dniu 20 maja 2014 r. w Olsztynie pomiędzy: 

 Gminą Olsztyn z siedzibą w Olsztynie przy Placu Jana Pawła II 1, 10-101 

Olsztyn, którą reprezentuje Pan Piotr Grzymowicz – Prezydent Miasta Olsztyn, 

a konsorcjum firm: 

o Consus Carbon Engineering Sp. z o.o., ul. Wasilewskiego 20/1, 30-305 

Kraków, 

o Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., ul. Nowowiejska 21/25, 00-

665 Warszawa. 

Zgodnie z zapisami umownymi opracowanie to powinno być wykonane zgodnie z: 

 Ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 

348 z późniejszymi zmianami); 

 przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, 

 innymi obowiązującymi przepisami szczegółowymi, 

 oraz z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z obecnego i planowanego 

zagospodarowania przestrzennego. 

Miasto Olsztyn posiada przyjęty uchwałą Nr XVII/246/11 z 30.11.2011 r. Rady Miasta 

Olsztyn z dnia 30 listopada 2011r. „W sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna”, opracowany 

dokument obejmuje prognozę zapotrzebowania Miasta na energię do roku 2030. 

W związku z wymogami prawnymi dotyczącymi wymagań aktualizacji  Założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe sporządzana jest 

niniejsza aktualizacja. Niniejszy projekt założeń opiera się na dokumencie 

opracowanym przez Energoekspert w roku 2011 i stanowi aktualizację jego wybranych 

elementów w oparciu o Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyn. 

 

Celem niniejszego opracowania jest: 

 ocena stanu aktualnego zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe Miasta Olsztyn, 
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 identyfikacja przewidywanych możliwości rozwoju przestrzennego miasta, 

 identyfikacja potrzeb energetycznych istniejącej i planowanej zabudowy, 

 określenie niezbędnych działań dla zapewnienia pokrycia zapotrzebowania, 

 wytyczenie kierunków działań Miasta dla osiągnięcia optymalnego wyniku przy 

realizacji założeń do planu zaopatrzenia dla miasta. 

Dokumentami planistycznymi, których założenia i ustalenia uwzględniono w niniejszym 

opracowaniu, są: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Olsztyn przyjęte uchwałą Nr XXXVII/660/13 Rady Miasta Olsztyn z dnia 15 maja 

2013 r., 

 Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. 

Natomiast dokumentami strategicznymi, których zapisy poddano analizie na cele 

przedmiotowego opracowania  są: 

 Projekt założeń polityki energetycznej Miasta Olsztyna, przyjęty uchwałą  

Nr LXVI98202 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 sierpnia 2002 r., 

 Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007-2015, 

przyjęty uchwałą Nr LVI/644/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 13 stycznia 2010 r., 

 Strategia rozwoju Miasta – Olsztyn 2020  przyjęty uchwałą Nr XLV/752/2013 z 

dnia 30 października 2013 r., 

 Program Ochrony Środowiska dla miasta Olsztyn na lata 2011-2014 

z perspektywą do 2018 r., przyjęty uchwałą Nr XVIII/284/11 Rady Miasta 

Olsztyn z dnia 15 grudnia 2011 r., 

 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Olsztyn na lata 2011-2014, przyjęty 

uchwałą Nr V/41/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 14 lutego 2011 r., 

 Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zaopatrujących Olsztyn 

w energię, 

 Studium obszaru problemowego strefy podmiejskiej Miasta Olsztyna wykonane 

w 2007 r. 

Dodatkowo w aktualizacji „Założeń...” uwzględniono zapisy ujęte w dokumencie 

planistycznym i strategicznym na poziomie województwa: Strategia Rozwoju 

Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2025 
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, przyjęty uchwałą Nr XXVIII/553/13 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

z dnia 25 czerwca 2013 r.; Program Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018 

(obecnie przygotowywana jest aktualizacja dokumentu), przyjęty uchwałą Nr 

XVI/301/12 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2012 

r. 

Aktualizacja „Założeń…” wykonana została w oparciu o informacje i uzgodnienia 

uzyskane w trakcie przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz spotkań 

konsultacyjnych z przedstawicielami przedsiębiorstw energetycznych, instytucji 

działających na rzecz rozwoju miasta oraz pracowników Urzędu Miasta Olsztyn. 
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2. Polityka energetyczna, planowanie energetyczne 

2.1 Planowanie energetyczne w Unii Europejskiej 

 

Główne cele Unii Europejskiej w sektorze energetycznym do 2020 r. (zapisane w tzw. 

„pakiecie klimatyczno-energetycznym” przyjętym przez UE 23.04.2009 r.), to: 

 wzrost efektywności zużycia energii: o 20%, 

 zwiększenie udziału energii odnawialnej w zużyciu energii: o 20%, 

 redukcja emisji CO2: o 20% w stosunku do poziomu z 1990 r., 

 udział biopaliw w ogólnym zużyciu paliw: 10% - w sektorze transportu. 

Ponadto na funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego mają również wpływ 

uregulowania prawne Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, takie jak: 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada  

2010r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie 

zanieczyszczeniom i ich kontrola) – tzw. dyrektywa IED. 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/81/WE z 23 października 

2001 r. w sprawie krajowych limitów emisji niektórych zanieczyszczeń do 

powietrza (tzw. dyrektywa NEC). 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia 

wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 

(tzw. dyrektywa ETS). 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z 23 kwietnia  

2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz 

zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 

2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (tzw. dyrektywa CCS). 

Dyrektywa IED weszła w życie 6 stycznia 2011 r. Jej podstawowym celem jest 

ujednolicenie i konsolidacja przepisów dotyczących emisji przemysłowych tak, aby 

usprawnić system zapobiegania zanieczyszczeniom powodowanym przez działalność 

przemysłową oraz ich kontroli, a w rezultacie zapewnić poprawę stanu środowiska na 

skutek zmniejszenia emisji przemysłowych. 

Dyrektywa IED stanowi połączenie siedmiu obowiązujących dotychczas dyrektyw:  

 Dyrektywy 96/61/WE z 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania 

zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC), 

 Dyrektywy 2001/80/WE z 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych 

zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł energetycznego spalania (LCP), 

 Dyrektywy 2000/76/WE z 2000 r. w sprawie spalania odpadów (WI), 
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 Dyrektywy 1999/13/WE z 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych 

związków organicznych spowodowanych użyciem organicznych 

rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach 

(LZO), 

 trzech dyrektyw: Dyrektywy 78/176/EWG z 1978 r., Dyrektywy 82/883/EWG 

z 1982 r. oraz Dyrektywy 92/112/EWG z 1992 r., związanych z produkcją 

dwutlenku tytanu. 

Podstawowe zmiany, które wprowadza dyrektywa IED, to: 

 pojęcie źródła rozumiane ma być jako komin, a nie jako – kocioł, 

 dyrektywa dotyczy źródeł, których suma mocy przekracza 50 MW, przy czym 

sumowaniu podlegają kotły o mocy większej niż 15 MW, 

 nowe standardy emisyjne obowiązywać będą od 2016 r., 

 dla instalacji istniejących nadal obowiązywać będą derogacje przyznane wg 

dyrektywy LCP, 

 jeżeli do 1 stycznia 2014 r. zostaną zgłoszone instalacje o kończącej się 

żywotności, to mogą być one zwolnione z konieczności spełnienia nowych norm 

w czasie   17.500 godzin pracy, w okresie pomiędzy 1 stycznia 2016 r. a 31 

grudnia 2023 r., 

 od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2020 r. państwa członkowskie mogą 

określić i wdrożyć przejściowe krajowe plany redukcji emisji, dla instalacji, które 

dostały pozwolenie przed 27 listopada 2002 r. i zostały uruchomione przed 27 

listopada 2003 r. Obiekty objęte tym planem mogą zostać zwolnione (w okresie 

od 2016 do 2020 r.) z wymogu przestrzegania nowych standardów emisyjnych, 

przy czym muszą zostać dotrzymane co najmniej dopuszczalne wielkości 

emisji, wynikające z dyrektywy LCP i zawarte w stosownym pozwoleniu, 

 do 31 grudnia 2022 r. wyłączone ze spełniania wymogów tej dyrektywy są 

ciepłownie o mocy mniejszej niż 200 MW, które dostarczają do miejskiej sieci 

ciepłowniczej co najmniej 50% ciepła oraz którym udzielono pozwolenia przed 

27 listopada 2002 r. i zostały uruchomione przed 27 listopada 2003 r., 

 źródła energetyczne wykorzystujące miejscowe paliwa stałe – ze względu na 

ich niższą jakość – mogą stosować minimalne stopnie odsiarczania zamiast 

limitów emisji dwutlenku siarki. 

Dyrektywa IED przewiduje odstępstwa od przyjętych standardów i w przypadku 

instalacji pracujących nie dłużej niż 1500 godzin rocznie, które otrzymały pozwolenie 

nie później niż 27 listopada 2002 r., limit emisji dwutlenku siarki ma wynosić 800 

mg/Nm3, jeśli spalają paliwo stałe. Dla tej samej instalacji (i paliwa) ograniczenie 

tlenków azotu wynosi 450 mg/Nm3, jeśli dodatkowo jej moc nie przekracza 500 MW. 

Taka sama wielkość limitu dla NOx jest też przyjmowana dla instalacji o mocy ponad 

500 MW, jednakże w ich przypadku pozwolenie musiało być uzyskane jeszcze przed 

1 lipca 1987 r. 
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Harmonogram wdrażania zapisów tej dyrektywy przewiduje: 

 2010 - 2012 – transpozycja do przepisów krajowych, 

 styczeń 2014 r. - wszystkie istniejące instalacje muszą spełniać wymagania 

nowej dyrektywy (z wyjątkiem LCP), 

 lipiec 2015 r. - wszystkie nowe sektory objęte dyrektywą muszą spełniać jej 

wymagania, 

 styczeń 2016 r. - LCP muszą spełniać nowe wymagania, w tym nowe standardy 

emisyjne, 

 styczeń 2020 r. – zakończenie derogacji dla LCP dla elektroenergetyki, 

 styczeń 2023 r. - zakończenie derogacji dla LCP dla ciepłownictwa. 

Dyrektywa NEC nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej po roku 2010 

ograniczenia emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, lotnych związków organicznych 

(LZO) i amoniaku (NH3) do poziomów określonych dla 15 krajów w wysokości: 3 634 kt 

SO2, 5 923 kt NOx, i 5581 kt LZO (art. 4). W tym celu od 2002 roku ustanowiono 

program stopniowego dochodzenia do wyznaczonych pułapów emisji. Niespełnienie 

wymagań emisyjnych po 2010 roku ma skutkować nakładaniem kar na państwa 

przekraczające limity. Natomiast Polskę obowiązują zapisy o pułapach emisji 

wynikające z Traktatu Akcesyjnego, podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. 

Dyrektywa EU ETS 2009/29/WE, z dnia 23 kwietnia 2009 r., zmienia Dyrektywę 

2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. System ma wspierać redukcję gazów 

cieplarnianych w sposób ekonomicznie uzasadniony.  

 

W fazie trzeciej od 2013 roku liczba bezpłatnych uprawnień zostanie ograniczona do 

80% poziomu bazowego (z okresu 2005–2008) i w kolejnych latach będzie corocznie 

równomiernie zmniejszana do 30% w roku 2020, aż do całkowitej likwidacji 

bezpłatnych uprawnień w roku 2027. 

Znowelizowana dyrektywa ETS, zgodnie z art. 10 ust. 1, ustanawia aukcję jako 

podstawową metodę rozdziału uprawnień do emisji. W trzecim okresie rozliczeniowym 

wszystkie uprawnienia nie przydzielone bezpłatnie muszą być sprzedawane w drodze 

aukcji. 

2.2 Planowanie energetyczne w Polsce 

 

Strategiczne prognozowanie rozwoju gospodarki energetycznej, na poziomie 

krajowym, w państwach Unii Europejskiej, powinno być spójne z priorytetami 

i kierunkami działań nakreślonymi w Europejskiej Polityce Energetycznej. 

Na krajową politykę energetyczną składają się dokumenty przyjęte do realizacji przez 

Polskę, a mianowicie: 
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 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 

 Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej, 

 Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, 

oraz ustalenia formalno-prawne, ujęte w ustawie Prawo energetyczne oraz w ustawie 

o efektywności energetycznej - wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do ww. 

ustaw. 

2.2.1 Polityka energetyczna Polski 

 

W „Polityce energetycznej Polski do 2030 r.”, przyjętej przez Radę Ministrów 

10 listopada 2009 r., jako priorytetowe wyznaczono kierunki działań na rzecz: 

efektywności i bezpieczeństwa energetycznego (opartego na własnych zasobach 

surowców), zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwoju 

konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz ograniczenia oddziaływania energetyki na 

środowisko. 

Znacznie zmienione, w stosunku do wcześniej obowiązującej „Polityki energetycznej 

Polski do 2025 r.”, zostało podejście do wykorzystania krajowych zasobów surowców 

energetycznych - podkreślono, że będą one stabilizatorem bezpieczeństwa 

energetycznego Polski.  

Do głównych narzędzi realizacji aktualnie obowiązującej polityki energetycznej 

zaliczono: 

 Regulacje prawne określające zasady działania sektora paliwowo-

energetycznego oraz ustanawiające standardy techniczne, 

 Efektywne wykorzystanie przez Skarb Państwa nadzoru właścicielskiego do 

realizacji celów polityki energetycznej, 

 Bieżące działania regulacyjne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

obejmujące m.in. zatwierdzanie wysokości taryf oraz zastosowanie analizy typu 

benchmarking w zakresie energetycznych rynków regulowanych, 

 Systemowe mechanizmy wsparcia realizacji działań zmierzających do 

osiągnięcia podstawowych celów polityki energetycznej, które w chwili obecnej 

nie są komercyjnie opłacalne (np. rynek „certyfikatów”, ulgi i zwolnienia 

podatkowe), 

 Monitorowanie sytuacji na rynkach paliw i energii przez Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

oraz podejmowanie działań interwencyjnych, 

 Działania na forum Unii Europejskiej prowadzące do tworzenia polityki 

energetycznej UE uwzględniającej uwarunkowania polskiej energetyki, 
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 Ustawowe działania jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniające 

priorytety polityki energetycznej państwa, w tym poprzez zastosowanie 

partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP), 

 Planowanie przestrzenne, zapewniające realizację priorytetów polityki 

energetycznej, planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa 

gazowe gmin oraz planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, 

 Działania informacyjne prowadzone poprzez organy rządowe i współpracujące 

instytucje badawczo-rozwojowe, 

 Aktywne członkostwo Polski w organizacjach międzynarodowych, takich jak np. 

Międzynarodowa Agencja Energetyczna, 

 Wsparcie realizacji istotnych dla kraju projektów w zakresie energetyki (np. 

projekty inwestycyjne, prace badawczo-rozwojowe) ze środków publicznych, w 

tym funduszy europejskich. 

Działania określone w dokumencie będą realizowane w dużej mierze przez 

komercyjne firmy energetyczne, działające w warunkach konkurencyjnych rynków 

paliw i energii lub rynków regulowanych. W związku z powyższym, interwencjonizm 

państwa w funkcjonowanie sektora winien mieć ograniczony charakter i jasno 

określony cel: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju  i tylko w takim 

zakresie oraz w zgodzie z prawem UE ma być stosowana interwencja państwa w 

sektorze energetycznym. 

Podstawowymi kierunkami działań określonymi w Polityce, jak już wspomniano wyżej, 

są:  

 Poprawa efektywności energetycznej – kwestia traktowana w dokumencie w 

sposób priorytetowy, a postęp w tej dziedzinie będzie kluczowy dla realizacji 

wszystkich celów w nim określonych. Główne cele polityki energetycznej  

w tym obszarze to: 

o dążenie do osiągnięcia zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. 

rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na 

energię pierwotną, 

o obniżenie do 2030 roku energochłonności gospodarki w Polsce do 

poziomu UE-15. 

Natomiast celami szczegółowymi są: 

o zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, poprzez 

budowę wysokosprawnych jednostek wytwórczych, 

o dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej 

wytwarzanej w technologii wysokosprawnej kogeneracji, w porównaniu 

do produkcji w 2006 r., 
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o zmniejszenie wskaźnika strat sieciowych w przesyle i dystrybucji, 

poprzez m.in. modernizację obecnych i budowę nowych sieci, wymianę 

transformatorów o niskiej sprawności oraz rozwój generacji 

rozproszonej, 

o wzrost efektywności końcowego wykorzystania energii, 

o zwiększenie stosunku rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną 

do maksymalnego zapotrzebowania na moc w szczycie obciążenia, co 

pozwala zmniejszyć całkowite koszty zaspokojenia popytu na energię 

elektryczną. 

 

 Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii – tj. zapewnienie stabilnych 

dostaw paliw i energii na poziomie gwarantującym zaspokojenie potrzeb 

krajowych i po akceptowanych przez gospodarkę i społeczeństwo cenach. 

Głównymi celami są: 

o W zakresie paliw – ich pozyskiwania i przesyłu: 

 dla węgla - racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami 

węgla znajdującymi się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (cele szczegółowe to m.in.: zapewnienie 

bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zaspokojenie 

krajowego zapotrzebowania na węgiel; wykorzystanie węgla 

do produkcji paliw ciekłych i gazowych; wykorzystanie 

nowoczesnych technologii w sektorze górnictwa węgla), 

 dla gazu - zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju 

poprzez dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu 

ziemnego (do celów szczegółowych zaliczono m.in.: realizację 

inwestycji umożliwiających zwiększenie wydobycia gazu 

ziemnego na terytorium Polski; zapewnienie alternatywnych 

źródeł i kierunków dostaw gazu do Polski; zwiększenie 

pojemności magazynowych gazu ziemnego; pozyskanie gazu 

z wykorzystaniem technologii zgazowania węgla; gospodarcze 

wykorzystanie metanu poprzez eksploatację z naziemnych 

odwiertów powierzchniowych), 

 dla ropy naftowej i paliw płynnych - zapewnienie 

bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększenie stopnia 

dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej, rozumianej jako 

uzyskiwanie ropy naftowej z różnych regionów świata, od 

różnych dostawców, pośredników,          z wykorzystaniem 

alternatywnych szlaków transportowych; budowa magazynów 

ropy naftowej i paliw płynnych dla utrzymania ciągłości dostaw, 

szczególnie w sytuacjach kryzysowych;  
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o W zakresie produkcji i przesyłu energii elektrycznej oraz ciepła - 

zapewnienie bezpieczeństwa dostaw przy jednoczesnym zachowaniu 

konkurencyjności oraz zrównoważonego rozwoju. Szczegółowe cele w 

tym obszarze to: 

 Budowa nowych mocy wytwórczych w celu zrównoważenia 

krajowego popytu i utrzymania nadwyżki dostępnej 

operacyjnie w szczycie mocy osiągalnej krajowych 

konwencjonalnych i jądrowych źródeł wytwórczych na 

poziomie minimum 15% maksymalnego krajowego 

zapotrzebowania na moc elektryczną, 

 Budowa interwencyjnych źródeł wytwarzania energii 

elektrycznej, wymaganych ze względu na bezpieczeństwo 

pracy systemu elektroenergetycznego, 

 

 Rozbudowa systemu przesyłowego, a w szczególności 

zamknięcie pierścienia 400 kV oraz pierścieni wokół głównych 

miast Polski, 

 Rozwój połączeń transgranicznych skoordynowany                z 

rozbudową krajowego systemu przesyłowego pozwalający na 

wymianę co najmniej 15% energii elektrycznej zużywanej w 

kraju do roku 2015, 20% do roku 2020 oraz 25% do roku 2030, 

 Modernizacja i rozwój sieci dystrybucyjnych pozwalająca na 

poprawę niezawodności zasilania oraz rozwój energetyki 

rozproszonej wykorzystującej lokalne źródła energii, 

 Modernizacja sieci przesyłowych i sieci dystrybucyjnych 

pozwalająca obniżyć do 2030 r. czas awaryjnych przerw        w 

dostawach do 50% czasu trwania przerw w 2005 r., 

 Dążenie do zastąpienia do roku 2030 ciepłowni zasilających 

scentralizowane systemy ciepłownicze – źródłami 

kogeneracyjnymi. 

 

 Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw - 

zwiększenie wykorzystania tych źródeł niesie za sobą większy stopień 

uniezależnienia się od dostaw energii z importu, podniesienie lokalnego 

bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie strat przesyłowych, 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz rozwój słabiej rozwiniętych regionów, 

bogatych w zasoby energii odnawialnej. Główne cele polityki energetycznej    w 

tym obszarze to: 
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o Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energii 

finalnej do 15% w roku 2020 oraz dalszy wzrost tego wskaźnika           w 

latach następnych, 

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

transportowych oraz zwiększenie udziału biopaliw II generacji, 

o Ochrona 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, 

 

o Wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń 

piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa, 

o Zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie 

optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na 

lokalnie dostępnych surowcach. 

Ponadto w ramach realizacji polityki energetycznej utrzymane zostaną mechanizmy 

wsparcia dla OZE. Ich działanie będzie monitorowane pod kątem funkcjonalności oraz 

efektywności kosztowej. Przewiduje się także wprowadzenie dodatkowych 

mechanizmów wsparcia dla ciepła i chłodu ze źródeł odnawialnych; stworzenie 

warunków ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących budowy 

farm wiatrowych na morzu; stymulowanie rozwoju potencjału polskiego przemysłu 

produkującego urządzenia dla energetyki odnawialnej. 

 

 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. Wyznaczono następujące cele szczegółowe: 

 

o Zwiększenie dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego, 

ropy naftowej i paliw płynnych; 

o Zniesienie barier przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej i gazu; 

o Rozwój mechanizmów konkurencji jako głównego środka do 

racjonalizacji cen energii; 

o Regulacja rynków paliw i energii w obszarach noszących cechy 

monopolu naturalnego w sposób zapewniający równoważenie interesów 

wszystkich uczestników tych rynków;  

o Ograniczanie regulacji tam, gdzie funkcjonuje i rozwija się rynek 

konkurencyjny; 
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o Udział w budowie regionalnego rynku energii elektrycznej,                     w 

szczególności umożliwienie  wymiany międzynarodowej; 

o Wdrożenie efektywnego mechanizmu bilansowania energii elektrycznej 

wspierającego bezpieczeństwo dostaw energii, handel na rynkach 

terminowych i rynkach dnia bieżącego, oraz identyfikację i alokację 

indywidualnych kosztów dostaw energii; 

o Stworzenie płynnego rynku spot i rynku kontraktów terminowych energii 

elektrycznej; 

o Wprowadzenie rynkowych metod kształtowania cen ciepła. 

  

 Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko - jako główne cele 

polityki energetycznej państwa w tym obszarze określono: 

 

o Ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego 

poziomu bezpieczeństwa energetycznego; 

o Ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (PM10 i PM2,5) do poziomów 

wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych; 

o Ograniczenie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych; 

o Minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze 

wykorzystanie ich w gospodarce; 

o Zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii 

niskoemisyjnych. 

o Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez 

wprowadzenie energetyki jądrowej. 

Ponadto określone zostały działania służące realizacji wyznaczonych w „Polityce...” 

celów oraz przewidywane efekty tych działań. 

2.2.2 Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 

 

Rada Ministrów 7 grudnia 2010 r. przyjęła dokument pn.: „Krajowy plan działań 

w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” (w skrócie KPD OZE). Został on 

opracowany na podstawie schematu przygotowanego przez Komisję Europejską 

(decyzja Komisji 2009/548/WE z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiająca schemat 

krajowych planów działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na mocy 

dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i stanowi realizację 

zobowiązania wynikającego z art. 4 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego          i 

Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania 

energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 

2001/77/WE oraz 2003/30/WE. 
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KPD OZE w zakresie rozwoju OZE w obszarze elektroenergetyki, przewiduje przede 

wszystkim rozwój źródeł opartych na energii wiatru oraz biomasie. Zakłada jednak 

zwiększony wzrost ilości małych elektrowni wodnych. Natomiast w zakresie rozwoju 

OZE w obszarze ciepłownictwa i chłodnictwa, przewiduje utrzymanie dotychczasowej 

struktury rynku, przy uwzględnieniu rozwoju geotermii oraz energii słonecznej. 

KPD OZE powtarza prognozy mówiące, że do 2020 r. spadnie zużycie węgla. 

Pozostałe nośniki zanotują wzrost: produkty naftowe o 11%, gaz ziemny także           o 

11%, energia odnawialna o 40,5%, a zapotrzebowanie na energię elektryczną        o 

17,9%. Prognozuje się również 30% wzrost zużycia ciepła sieciowego i 33% wzrost 

zużycia pozostałych paliw. Cel krajowy w zakresie udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w ostatecznym zużyciu energii brutto w 2020 r. wynosi 15% oraz 10% 

udziału energii odnawialnej w transporcie. 

2.2.3 Krajowy Plan Działania dotyczący efektywności energetycznej 

 

W związku z obowiązkiem raportowania Komisji Europejskiej sprawozdań                  z 

wdrażania dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, jak również 

na podstawie obowiązku nałożonego na Ministra właściwego do spraw gospodarki, 

wynikającego z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności 

energetycznej (Dz. U. 2011 nr 94 poz. 551 z późn. zm.), Minister ten co 3 lata, do 15 

maja danego roku sporządza i przedstawia do zatwierdzenia Radzie Ministrów krajowy 

plan działań dotyczących efektywności energetycznej na okres do dnia 31 grudnia 

2016 r.  

Aktualnie obowiązującym dokumentem jest Krajowy Plan Działania dotyczący 

efektywności energetycznej dla Polski 2014. Jest to trzeci z kolei plan.                       W 

dokumencie zostały opisane planowane środki poprawy efektywności energetycznej 

w poszczególnych sektorach gospodarki, które są niezbędne do realizacji krajowego 

celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią na rok 2016. Ponadto określa 

on środki mające przyczynić się do osiągnięcia ogólnego celu w zakresie efektywności 

energetycznej poprzez co rozumie się uzyskanie 20% redukcji oszczędności w zużyciu 

energii pierwotnej w krajach Unii Europejskiej do 2020 r.  

Obecnie obowiązujący Plan wykorzystuje informacje i dane dotyczące poprawy 

efektywności energetycznej zawarte w dwóch poprzednich krajowych planach.  

Główne założenia na których opiera się obecny Plan to: 

 ukierunkowanie polityki na wzrost efektywności energetycznej gospodarki 

poprzez swą kontynuacje będzie prowadzić do obniżenia jej energochłonności, 
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 oparcie planowanych działań w możliwie maksymalnym stopniu na 

mechanizmach rynkowych, możliwie minimalnie wykorzystujących 

finansowanie budżetowe, 

 

 realizacja celów wg zasady najmniejszych kosztów tj. z wykorzystaniem m.in. 

już istniejących mechanizmów i infrastruktury organizacyjnej, 

 

 wykorzystywany będzie krajowy potencjał poprawy efektywności 

energetycznej.  

2.2.4 Ustawa Prawo energetyczne 

 

Najważniejszym rangą aktem prawnym w systemie prawa polskiego w dziedzinie 

energetyki jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 

54 poz. 348 z późn. zm.) oraz powiązane z nią akty wykonawcze (rozporządzenia), 

głównie Ministra Gospodarki i Ministra Środowiska. 

Prawo energetyczne w zakresie swojej regulacji dokonuje wdrożenia dyrektyw 

unijnych, dotyczących następujących zagadnień: 

 przesyłu energii elektrycznej oraz gazu ziemnego przez sieci przesyłowe, 

 

 wspólnych zasad dla rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz gazu 

ziemnego, 

 

 promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, 

 

 bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i gazu, 

 

 wspierania kogeneracji. 

Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, warunki 

zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła oraz działalności 

przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach 

gospodarki paliwami i energią. 

Jej celem jest stworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego 

kraju, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw, rozwoju konkurencji, 

przeciwdziałania negatywnym skutkom monopoli, uwzględniania wymogów ochrony 

środowiska oraz ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów. 

Wdrażanie zapisów ww. dyrektyw unijnych (związanych z sektorem energetycznym) 

prowadzone jest w kolejnych nowelach ustawy Prawo energetyczne.  
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W dniu 11 września 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie 

ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 

984). Ustawa ta dokonuje wdrożenia: 

 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 2 kwietnia 

2009 r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji 

benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania 

i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 

1999/32/WE odnoszącej się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez 

statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającej dyrektywę 93/12/EWG, 

 

 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

zmieniającej i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 

2003/30/WE, 

 

 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72 WE z dnia 13 lipca     2009 

r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej 

uchylającą dyrektywę 2003/54/WE, 

 

 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 

r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą 

dyrektywę 2003/55/WE. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa zaopatrzenia odbiorców w nośniki energii, 

ważnego w nawiązaniu do mających miejsce w ostatnich latach poważnych awarii 

zasilania dla znaczących obszarów kraju, wprowadzono poważne zmiany w kwestii 

planowania energetycznego, w szczególności planowania w sektorze 

elektroenergetycznym. 

Operatorzy systemów elektroenergetycznych zostali zobowiązani do sporządzania 

planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na 

energię elektryczną, na okresy nie krótsze niż 5 lat oraz prognoz dotyczących stanu 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na okresy nie krótsze niż 15 lat. Plany te 

powinny także określać wielkość zdolności wytwórczych i ich rezerw, preferowane 

lokalizacje i strukturę nowych źródeł, zdolności przesyłowych lub dystrybucyjnych          

w systemie elektroenergetycznym i stopnia ich wykorzystania, a także działania          i 

przedsięwzięcia zapewniające bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Plany 

winny być aktualizowane na podstawie dokonywanej co 3 lata oceny ich realizacji. 

Sporządzane przez ww. przedsiębiorstwa aktualizacje (co 3 lata) winny uwzględniać 

wymagania dotyczące zakresu zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania 

na energię, wynikające ze zmian w miejscowych planach zagospodarowania 
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przestrzennego, a w przypadku ich braku, ustalenia zawarte w aktualnych zapisach 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Nałożono na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek przedkładania Prezesowi 

Urzędu Regulacji Energetyki corocznie, do dnia 1 marca, sprawozdania z realizacji 

planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na 

paliwa gazowe lub energię, a ponadto operatorzy systemów elektroenergetycznych 

zostali zobowiązani do przedkładania zmian planów Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki do uzgodnienia.  

Dla potrzeb opracowania ww. planów przedsiębiorstw i/lub ich aktualizacji ustawa 

zobowiązuje gminy, przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorców końcowych paliw 

gazowych lub energii elektrycznej do udostępnianie odpłatnie informacji o: 

przewidywanym zakresie dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, 

przedsięwzięciach w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz 

ewentualnych nowych źródeł paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, w tym 

źródeł odnawialnych, przedsięwzięciach w zakresie modernizacji, rozbudowy lub 

budowy połączeń z systemami gazowymi albo z systemami elektroenergetycznymi 

innych państw i przedsięwzięciach racjonalizujących zużycie paliw i energii                 u 

odbiorców, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych 

informacji prawnie chronionych. 

W zakresie planowania energetycznego postanowiono również, że gminy będą 

realizować zadania własne w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło         i 

paliwa gazowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a 

w przypadku braku takiego planu – z kierunkami rozwoju gminy zawartymi              w 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

odpowiednim programem ochrony powietrza przyjętym na podstawie art. 9l ustawy   z 

dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z 

późn. zm.). Ponadto postanowiono, że Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na 

okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.  

Znaczenie planowania energetycznego na szczeblu gminnym zostało podkreślone 

przez wprowadzenie obowiązku sporządzenia i uchwalenia przez gminy „Założeń do 

planu zaopatrzenia...” dla obszaru całej gminy w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie 

ww. ustawy tj. do 10 marca 2012 r. Dotyczy to zarówno opracowania pierwszych 

„Założeń...” jak i przeprowadzenia ich aktualizacji. 

2.2.5 Ustawa o efektywności energetycznej 

 

W dniu 4 marca 2011 r. Sejm przyjął ustawę „O efektywności energetycznej”, 

przygotowaną przez Ministerstwo Gospodarki, a w dniu 29 kwietnia 2011 r. ustawę 
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podpisał Prezydent RP. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 10 maja 

2011 r. (Dz. U. 2011 r., nr 94, poz. 551). Data wejścia w życie: 11 sierpień 2011  r. 

Ustawa ta stwarza ramy prawne systemu działań na rzecz poprawy efektywności 

energetycznej gospodarki, prowadzących do uzyskania wymiernych oszczędności 

energii. Działania te koncentrują się głównie w trzech obszarach (kategoriach 

przedsięwzięć): 

 zwiększenie oszczędności energii przez odbiorcę końcowego, 

 

 zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia wykorzystywane dla 

potrzeb własnych, 

 

 zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub 

dystrybucji. 

W ustawie wyznaczono krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią 

wyznaczający uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej 

niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku (przy czym uśrednienie 

obejmuje lata 2001÷2005). Do obliczenia oszczędności energii finalnej, ustawa 

przewiduje uwzględnienie współczynników sprawności procesów przetworzenia 

energii pierwotnej w energię finalną, które zostaną określone               w stosownych 

przepisach wykonawczych do ww. ustawy. 

 

Zgodnie z ustawą jednostka sektora publicznego zobowiązana jest do zastosowania 

co najmniej dwóch, z niżej wymienionych, środków poprawy efektywności 

energetycznej: 

 zawarcie umowy, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie 

przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej; 

 

 nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się 

niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 

 

 

 wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, 

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

 

 nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo 

przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; 
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 sporządzenie audytu energetycznego eksploatowanych budynków,                 o 

powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego 

jest właścicielem lub zarządcą. 

Ustawa wprowadza system świadectw efektywności energetycznej, tzw. „białych 

certyfikatów”. Będą one stanowić potwierdzenie zrealizowania przez przedsiębiorstwo 

energetyczne działań skutkujących oszczędnością energii. Do wydawania oraz 

umarzania tych świadectw upoważniony jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. 

Prezes URE dokonuje wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności 

energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej.          

W tym celu, co najmniej raz w roku, ogłasza, organizuje i przeprowadza przetarg. 

Przetarg przeprowadza się oddzielnie dla każdej z kategorii przedsięwzięć służących 

poprawie efektywności energetycznej (które wymieniono wyżej). 

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, 

ogłasza w drodze obwieszczenia Minister Gospodarki i publikuje w „Monitorze 

Polskim”. Natomiast ww. ustawa wymienia następujące tego rodzaju przedsięwzięcia: 

 izolacja instalacji przemysłowych, 

 

 przebudowa lub remont budynków, 

 

 

 modernizacja:  

 

 urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, 

 

 oświetlenia, 

 

 urządzeń potrzeb własnych, 

 

 urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, 

 

 lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła, 

 

 odzysk energii w procesach przemysłowych, 

 

 ograniczenie: 
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 przepływów mocy biernej, 

 

 strat sieciowych w ciągach liniowych, 

 

 strat w transformatorach; 

 

 stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we 

własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, ciepła 

użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych. 

Podmiot, który otrzymał świadectwo efektywności energetycznej, jest obowiązany po 

zrealizowaniu przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, do 

sporządzenia audytu efektywności energetycznej potwierdzającego oszczędność 

energii uzyskaną w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia. 

Ponadto, zgodnie z tą ustawą (o czym wspomniano wyżej), Minister Gospodarki ma 

opracować: „Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej”. Plan ma 

być przygotowywany co 3 lata i przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Ministrów. 

Obecnie trwają prace nad nowelizacją Ustawy o efektywności energetycznej.  

2.2.6 Planowanie energetyczne na szczeblu gminnym 

 

Szczególną rolę w planowaniu energetycznym prawo przypisuje samorządom 

gminnym poprzez zobowiązanie ich do planowania i organizacji zaopatrzenia           w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na swoim terenie. Zgodnie z art. 7 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95          z 

późn. zm.), do obowiązków gminy należy zapewnienie zaspokojenia zbiorowych 

potrzeb jej mieszkańców w tym m.in.:  

 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.  
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Prawo energetyczne w art. 18 wskazuje na sposób wywiązywania się gminy                   z 

obowiązków nałożonych na nią przez Ustawę o samorządzie gminnym. Do zadań 

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

należy planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną           i 

paliwa gazowe na obszarze gminy, planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg 

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

znajdujących się na terenie gminy.  

Polskie Prawo energetyczne przewiduje dwa rodzaje dokumentów planistycznych:  

 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe,  

 Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.  

Dokumenty te powinny być zgodne z założeniami polityki energetycznej państwa, 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zawartymi 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a 

także spełniać wymogi ochrony środowiska.  

Zgodnie z art. 19 Prawa energetycznego projekt założeń do planu zaopatrzenia jest 

opracowywany przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a następnie podlega 

opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z 

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

założeń przed uchwaleniem przez Radę Gminy winien podlegać wyłożeniu do 

publicznego wglądu. 

Projekt założeń jest opracowywany we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami 

energetycznymi, które są zobowiązane (zgodnie z art. 16 i 19 Prawa energetycznego) 

do bezpłatnego udostępnienia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) swoich 

planów rozwoju w zakresie zaspokojenia aktualnego i przyszłego zapotrzebowania na 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.  

Plan zaopatrzenia opracowuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w sytuacji, gdy okaże 

się, że plan rozwoju opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne nie zapewnia 

realizacji założeń do planu zaopatrzenia. Plan zaopatrzenia poddawany jest badaniu 

przez samorząd województwa pod kątem zgodności z polityką energetyczną państwa, 

a następnie uchwalany przez Radę Gminy.  

Poglądowy schemat procedur tworzenia dokumentów lokalnego planowania 

wynikający z Prawa energetycznego przedstawia Rys. 1. 
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Rys. 1.  Proces planowania energetycznego na szczeblu lokalnym [Źródło: Założenia do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 
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3. Charakterystyka Miasta Olsztyna 

3.1 Charakterystyka Miasta i tło sytuacyjne 

Olsztyn położony jest w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego nad 

rzeką Łyną, w granicach Pojezierza Olsztyńskiego, które wchodzi w skład 

makroregionu Pojezierza Mazurskiego i jest podprowincją Pojezierzy 

Wschodniobałtyckich. 

Olsztyn jest powiatem grodzkim (miastem na prawach powiatu) oraz pełni funkcję 

stolicy województwa. Zajmuje obszar 88,33 km², co stanowi 7% powierzchni 

województwa. Miasto jest głównym ośrodkiem gospodarczym, edukacyjnym 

i kulturowym, siedzibą władz i najważniejszych instytucji regionu, a także ważnym 

węzłem komunikacyjnym w województwie. Pełni rolę subregionalnego ośrodka dla 

licznej grupy sąsiednich gmin. 

Miasto sąsiaduje bezpośrednio z gminami powiatu olsztyńskiego: 

 od strony północnej:  

o Dywity – gmina wiejska 

 od strony wschodniej: 

o Barczewo  – gmina miejsko - wiejska 

o Purda – gmina wiejska 

 od strony południowej: 

o Stawiguda – gmina wiejska 

 od strony zachodniej: 

o Gietrzwałd – gmina wiejska 

o Jonkowo – gmina wiejska 

Olsztyn ma dość złożoną strukturę gruntów, przedstawioną poniżej:  

 tereny zabudowane i zurbanizowane zajmują 39,6% powierzchni Olsztyna, 

 użytki rolne – 24,5%,  

 grunty leśne zadrzewione i zakrzewione – 23,5%, 

 wody – 9,6%, 

 pozostałe – 2,9%. 

Olsztyn jest miastem nieposiadającym administracyjnego podziału na dzielnice, 

natomiast podzielony jest na 23 osiedla: Jaroty, Kormoran, Pojezierze, Nagórki, 

Podgrodzie, Pieczewo, Podleśna, Kościuszki, Kętrzyńskiego, Generałów, Dajtki, 

Zatorze, Grunwaldzkie, Woj. Polskiego, Kortowo, Mazurskie, Śródmieście, Gutkowo, 

Nad Jez. Długim, Likusy, Brzeziny, Redykajny oraz Zielona Górka, których 

reprezentantami są Rady Osiedlowe. Stanowią one najniższy, pomocniczy, szczebel 
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samorządu miejskiego. Do zakresu ich działania należą sprawy publiczne o zasięgu 

lokalnym. 

Ponadto, w Olsztynie funkcjonuje również 17 wyodrębnionych zespołów zabudowy: 

Jakubowo, Karolin, Kolonia Jaroty, Kortowo II, Łupstych, Mleczna, Niedźwiedź, Piękna 

Góra, Podlesie, Pozorty, Skarbówka Poszmanówka, Słoneczny Stok, Stare Kieźliny, 

Stare Miasto, Stare Zalbki, Stary Dwór i Track. Nie stanowią one oficjalnego podziału 

administracyjnego, ale zostały wyodrębnione ze względu na swoje położenie. 

Olsztyn jest obecnie ważnym ośrodkiem gospodarczym regionu. W przemyśle 

dominują takie branże jak: 

 oponiarska - Michelin Polska S.A., 

 drzewna i meblarska – Mebelplast, 

 spożywcza (mięsny, mleczarski, młynarski, browar) – Grupa Indykpol, Browar 

Kormoran, Chłodnia Olsztyn, Bondari Mrożonki, 

 przetwórstworolne (pasze) - Wipasz 

 odzieżowa - Yakan, Planeta Mody, 

 maszynowa -  Unimasz, Agroma Olsztyn Grupa Sznajder, OBRAM, Schwarte – 

Milfor, 

 IT – ZETO, Sprint, VisaCom, 

 poligraficzna – Olsztyńskie Zakłady Graficzne. 

Istotną rolę odgrywają również Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych. 

Pod względem wielkości zatrudnienia Olsztyn jest 15. ośrodkiem przemysłowym 

w Polsce. W przemyśle pracuje ponad 30 tys. osób. W 2013 r.  (dane na dzień 

31.12.2014r.) w rejestrze REGON (GUS: ”Zmiany strukturalne grup podmiotów 

gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. 

Aktualizacja wybranych tablic III kwartał 2014 r.”) zarejestrowanych było 22 712 

podmiotów gospodarczych, w tym 562 z sektora publicznego, a 20 656 z sektora 

prywatnego. Zdecydowaną większość (15 381 podmioty) stanowią osoby fizyczne 

prowadzące własną działalność gospodarczą. 

Na terenie miasta przeważa jednak drobna działalność wytwórczo – usługowa 

usytuowana głównie w części wschodniej miasta, tzw. dzielnica składowo - 

przemysłowa. 

Miasto wyposażone jest również w inne obiekty infrastruktury komunalnej, w tym: sieć 

telekomunikacyjną, energetyczną, gazową i ciepłowniczą. 
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Istotny wpływ na gospodarkę regionu ma sieć szpitali specjalistycznych również 

o zasięgu wojewódzkim zlokalizowana na terenie miasta.  

Na terenie miasta dobrze rozwinięty jest także segment usługowy, w szczególności: 

usługi handlowe, finansowe, hotelarskie i gastronomiczne. W przeciągu ostatniej 

dekady w Olsztynie powstały hipermarkety: Real, Tesco, Carrefour, Makro 

Cash&Carry oraz supermarkety Praktiker, OBI i Media Markt. Znajduje się tu również 

pięć centrów handlowych: Alfa, Jakub, Manhattan, Dukat, H & B. 

W 2009 r. Olsztynie zlokalizowane były 4 targowiska miejskie podlegające Zakładowi 

Targowisk Miejskich (ZTM), który ponadto administruje i zarządza Miejską Halą 

Targową „Zatorzanka”. Zakład organizuje w mieście tzw. handel sezonowy oraz 

Olsztyński Jarmark Jakubowy odbywający się w miesiącach letnich. Zimą od kilku lat 

organizowany jest Warmiński Jarmark Świąteczny. 

3.2 Ludność i zasoby mieszkaniowe 

 

Według stanu na dzień 30.06.2013 r. Olsztyn liczył 174 642 mieszkańców (wg danych 

GUS), co stanowiło 12,05% ogółu ludności województwa warmińsko – mazurskiego. 

Przeciętna gęstość zaludnienia w Olsztynie w 2013 r. wynosiła 1977 osób na km². 

Bardzo dobrym miernikiem opisującym relację liczby mężczyzn do liczby kobiet jest 

współczynnik feminizacji. W strukturze ludności Olsztyna przeważają nieznacznie 

kobiety, których udział w 2013 r. wynosił 51,02%. Należy odnotować iż w porównaniu 

z rokiem 2010 odnotowano spadek liczby kobiet w strukturze ludności o około 2,5% W 

2013 r. w Olsztynie na 100 mężczyzn przypadało 113 kobiet.  

Jednym z ważniejszych czynników oceny stanu populacji jest udział procentowy osób 

w różnych kategoriach wiekowych – w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat), 

produkcyjnym (mężczyźni – 18-64 lat; kobiety 18-59 lat) i poprodukcyjnym (mężczyźni 

– 65 lat i więcej; kobiety 60 lat i więcej). W Olsztynie w 2012 r. odsetek ludności w 

wieku przedprodukcyjnym wynosił 16,4%, w wieku produkcyjnym – 65,8%, a w wieku 

poprodukcyjnym – 17,8%. 

W 2012 r. w Olsztynie przyszło na świat 1624 dzieci oraz odnotowano 1450 zgonów. 

W związku z powyższym przyrost naturalny w Olsztynie był dodatni i wyniósł 174 osób. 

W strukturze zabudowy miasta Olsztyna można wyróżnić trzy podstawowe typy 

zabudowy:  

 wielorodzinną wysoką,  

 wielorodzinną niską,  

 jednorodzinną.  
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Ponadto, należy wyróżnić specyficzny obszar Starego Miasta z zabudową starych 

kamieniczek i infrastrukturą turystyczną. 

Zasoby mieszkaniowe Olsztyna na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 74 581 mieszkań 

o łącznej powierzchni użytkowej 4 325,3 tys. m2 co oznacza wzrost w stosunku do roku 

2010 o około 4,9% całkowitej mieszkań oraz powierzchni użytkowej o około 3,7%. 

W porównaniu z rokiem 2009 zmianie uległ wskaźnik powierzchni użytkowej na 

mieszkanie, który zmalał z 58,3 m2 w 2009 roku do 58 m2 w 2013.  

Wśród mieszkań przeważają zasoby stanowiące własność spółdzielni 

mieszkaniowych 51,5%, a następnie osób fizycznych (29,4%) i zasoby komunalne 

(11,5%). W strukturze mieszkań najmniej jest zasobów Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego (TBS) – 0,9%. 

Analiza liczby nowo oddanych do użytku mieszkań wykazała, że wskaźnik ten wzrastał 

rok do roku osiągając poziom 1 653 mieszkań w 2007 r. po czym uległ gwałtownemu 

obniżeniu do 676 w 2009 r. Stan ten spowodowany był kryzysem finansowym, który 

przyczynił się do znacznego obniżenia poziomu nowo budowanych obiektów 

mieszkalnych. W 2013 r. do użytkowania oddano 1 187 mieszkań, co stanowi prawie 

dwukrotny wzrost w porównaniu ze stanem w 2009 r. 

Długość poszczególnych sieci w 2009r. wynosiła (wg GUS): sieć wodociągowa 

245,6 km, sieć kanalizacyjna 259,6 km, sieć gazowa 296,1 km. Łączna długość 

miejskiej sieci ciepłowniczej (MPEC i Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze) wynosi 

około 165 km (w roku 2013 długość sieci MPEC wyniosła 154 km), w tym około 88 km 

(53 %) wykonano w technologii rur preizolowanych (z czego 85 km należy do 

przedsiębiorstwa MPEC). 

3.3 Warunki klimatyczne 

 

Klimat Olsztyna charakteryzuje się dużą różnorodnością i zmiennością typów pogody, 

co wynika z przemieszczania się frontów atmosferycznych oraz zmienności mas 

powietrza. Fluktuacje stanów pogody są większe niż w pozostałych nizinnych 

regionach kraju, co związane jest z: urozmaiconą rzeźbą terenu, występowaniem 

dużych kompleksów leśnych, obszarów podmokłych oraz bogatej sieci wód 

powierzchniowych. Olsztyn należy do mazurskiej dzielnicy klimatycznej – 

najchłodniejszej w nizinnej części Polski. 

Okres wegetacyjny dla rejonu Olsztyna wynosi około 200 dni.  

Średnia roczna temperatura w rejonie Olsztyna wynosi około 7°C (najniższe w styczniu 

i lutym, a najwyższe – w czerwcu, lipcu i sierpniu). Średnia liczba dni gorących - 
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powyżej 25°C - wynosi 26, natomiast średnia liczba dni mroźnych - poniżej 0°C - 

wynosi około 50. 

Roczne sumy opadów wynoszą około 600 mm (największe w lipcu, a najmniejsze od 

stycznia do kwietnia). Dni z opadem jest około 160 w roku. Pokrywa śnieżna utrzymuje 

się średnio około 106 dni w roku. Najwięcej dni pochmurnych występuje  w grudniu, 

a najmniej we wrześniu. Zachmurzenie jest większe w okresie późnej jesieni i zimą. 

Przeważają wiatry z kierunku południowo – zachodniego (około 18%) oraz wiatry 

z kierunku zachodniego (około 13%), natomiast z pozostałych kierunków częstość 

wiania wiatrów wynosi średnio około 7-10%. Przeważają wiatry słabe i o średniej 

prędkości. 

Największy wpływ na klimat lokalny ma: 

 rzeźba terenu - obniżenia terenowe przyczyniają się do zalegania chłodnego, 

wilgotnego powietrza, dużych wahań dobowych temperatury, mniejszych 

prędkości wiatrów, występowania przymrozków wczesną jesienią. Topoklimat 

terenów wyniesionych jest bardziej sprzyjający pobytowi ludzi. Cechą ujemną 

jest działanie silnych wiatrów w kulminacjach pagórków. Obszary leśne 

oddziaływają na warunki klimatyczne i zdrowotne terenów bezpośrednio 

przyległych, zmniejszając dobowe amplitudy temperatury, powodując znaczne 

wyciszenie prędkości wiatrów oraz wzbogacając powietrze w olejki eteryczne 

i fitoncydy; 

 występowanie licznych akwenów wodnych - zasięg i intensywność 

oddziaływania jezior na mikroklimat zależy od kierunku wiatru oraz wielkości 

zbiorników wodnych. Wiatr z lądu eliminuje wpływ jeziora na mikroklimat 

wybrzeża i odwrotnie: na brzegu jeziora wystawionym na działanie wiatru od 

strony jeziora obserwuje się ten wpływ wyraźnie i w zasięgu kilkudziesięciu 

metrów. Oddziaływanie klimatyczne akwenów Olsztyna przejawia się bardziej 

w wilgotności powietrza niż w temperaturze ze względu na stosunkowo niedużą 

powierzchnię poszczególnych jezior. 

Zgodnie z normą PN-EN 12831 Olsztyn leży w IV strefie klimatycznej, dla której 

temperatura obliczeniowa powietrza na zewnątrz budynku wynosi -22°C. Wielkość ta 

jest wykorzystywana do obliczenia szczytowego zapotrzebowania mocy cieplnej 

ogrzewanego obiektu. Dane klimatyczne dotyczące średnich wieloletnich temperatur 

powietrza podane wg polskiej normy PN-B-02025, dla stacji meteorologicznej 

„Olsztyn”, przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 1. Średnie wieloletnie temperatury miesiąca i liczba dni ogrzewania dla Olsztyna [Źródło: 

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, 

Energoekspert 2011] 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
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Temperatura 
[°C] 

-3,9 -3,3 0,3 6,1 11,6 16,0 17,0 16,5 12,4 7,6 2,7 -1,2 

Ilość dni 
ogrzewania 

31 28 31 30 10 0 0 0 10 31 30 31 

Liczba 
stopniodni1 

741 652 611 417 84 0 0 0 76 384 519 657 

 

Średnia roczna temperatura dla Olsztyna wynosi 6,8°C. Natomiast średnioroczna 

liczba stopniodni (dla temperatury wewnętrznej 20°C) wynosi 4 141. 

Na podstawie powyższych danych przyjęto następujące założenia: 

 -22°C obliczeniowa najniższa temperatura zewnętrzna dla IV strefy 

klimatycznej; 

 +12°C graniczna temperatura zewnętrzna, przy której zaczyna się ogrzewanie; 

 +3,6°C średnia temperatura zewnętrzna w sezonie grzewczym; 

 +20°C obliczeniowa temperatura pomieszczeń ogrzewanych; 

 5 568 h czas trwania okresu grzewczego; 

 3% udział zysków ciepła od nasłonecznienia. 

Dla tak przyjętych wielkości sporządzono wykres uporządkowany zapotrzebowania 

mocy cieplnej dla potrzeb ogrzewania w sezonie grzewczym dla miasta Olsztyna 

i okolicy. Posłużył on w dalszej kolejności do wyliczenia wielkości zużycia ciepła 

w standardowym sezonie grzewczym. 

 

                                            
1 Wskaźnik liczby stopniodni jest jednym z wielu wśród parametrów opisujących warunki pogodowe, dla uproszczonego 

bilansowania potrzeb cieplnych. Liczba stopniodni jest iloczynem liczby dni ogrzewania i różnicy pomiędzy średnią temperaturą 
zewnętrzną, a średnią temperaturą ogrzewanego pomieszczenia. 
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Rys. 2. Wykres uporządkowany zapotrzebowania mocy cieplnej w IV strefie klimatycznej (sezon 
standardowy) [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Dla średnich wieloletnich warunków klimatycznych panujących w rejonie Olsztyna 

otrzymano, że dla 1 MW mocy cieplnej na potrzeby grzewcze w roku standardowym 

zużywa się 6 968 GJ, co daje wykorzystanie mocy szczytowej w czasie 1 936 h/rok. 

Do dalszych analiz zaprezentowanych w niniejszym opracowaniu przyjęto, że przy 

zapotrzebowaniu 1 MW mocy cieplnej roczne zużycie ciepła wynosi 7 000 GJ. 

3.4 Podział na dzielnice (jednostki bilansowe) 

 

Dla prawidłowej i efektywnej oceny stanu zaopatrzenia miasta w niezbędne nośniki 

energii dokonano podziału miasta na energetyczne jednostki bilansowe. 

Podstawowe kryteria tego podziału to: 

 przynależność terenu do dzielnicy,  

 rodzaj jednostki energetycznej, jednorodnej w miarę możliwości pod względem 

funkcji użytkowania terenu i charakterystyki budownictwa, 

 w miarę możliwości jednorodny sposób zaopatrzenia w ciepło. 

Typowe jednostki energetyczne mogą charakteryzować się następującymi cechami: 

 obszary mieszkaniowe - składają się na nie budynki mieszkalne (obejmujące 

budownictwo wielorodzinne - kamienice, budownictwo jednorodzinne 

pojedyncze lub szeregowe) oraz budynki i lokale związane bezpośrednio 

z obsługą mieszkańców osiedla tj. osiedlowa sieć handlowa, szkoły, 

przedszkola, gabinety lekarskie itp.; 
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 obszary usługowo - mieszkaniowe - składają się na nie budynki mieszkalne, 

na ogół o zabudowie zwartej, oraz budynki typowo usługowe. Obszary te 

charakteryzują się dużą koncentracją usług o charakterze ogólnomiejskim. Do 

obiektów tego typu zalicza się urzędy, biura, banki i inne instytucje finansowe, 

instytucje wymiaru sprawiedliwości, obiekty kultury i oświaty (muzea, teatry, 

biblioteki itd.), szkolnictwo na poziomie średnim i wyższym, poczta, policja, 

obiekty służby zdrowia itp.; 

 obszary przemysłowe lub przemysłowo-składowe - to obszary zajęte pod 

działalność przemysłową, na bazy i zaplecza, na pomieszczenia magazynowe 

itp.;  

 obszary - tereny zielone - są to tereny zajęte przez lasy, łąki, tereny rolne, 

zbiorniki wodne itp. posiadające zerowe lub śladowe potrzeby energetyczne 

w stosunku do zajmowanej powierzchni i nie przewiduje się wzrostu tego 

zapotrzebowania. Wymagane potrzeby pokrywane są wg. rozwiązań 

indywidualnych;  

 obszary mieszane - to obszary, na których występuje takie przemieszanie 

wymienionych wcześniej funkcji, że rozbicie ich na jednorodne jednostki staje 

się niecelowe; 

Zaproponowany w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Olsztyna”podział na strefy, w znacznym stopniu stanowi spełnienie 

ww. charakterystyki. Dlatego dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto podział 

obszaru miasta na 20 jednostek, korzystając z ustaleń zawartych w ww. „Studium…”. 

Cechy charakterystyczne poszczególnych jednostek bilansowych miasta, 

przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym (Tabela 2). 
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Tabela 2. Charakterystyka jednostek bilansowych [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, 

Energoekspert 2011] 

Lp. Ozn. Nazwa jednostki / Lokalizacja Zagospodarowanie przestrzenne Istniejąca infrastruktura techniczna 

1 C Strefa Śródmiejska CENTRUM 

 
W części północnej do strefy zalicza się 

tereny 
pokoszarowe w rejonie ulic Artyleryjska – 

Gietkowska i tereny kolejowe łącznie z 
dworcami 

Olsztyn – Zachodni i Olsztyn – Główny. Na 
wschodzie granica strefy przebiega wzdłuż 

ulic: 
Przemysłowej, Dworcowej, Kołobrzeskiej, 

Leonarda, M.J. Piłsudskiego i projektowanej 
ulicy 

Obiegowej. Granicę południową wyznaczają 

ulice W. Pstrowskiego, Niepodległości, W. 

Barczewskiego i zabudowa przy ulicy Na 
Skarpie. 

Zabudowa mieszkaniowa o wysokiej intensywności z 
przewagą mieszkalnictwa wielorodzinnego. Koncentracja 

usług ogólnomiejskich i komercyjnych oraz  tereny 
Wielkopowierzchniowych Obiektów Handlowych. Obiekty 

użyteczności publicznej, szczególnie – nauki i kultury 
(obiekty Uniwersytetu W-M, muzea, kina, amfiteatr, 

planetarium, zamek). Tereny zieleni urządzonej (parki, 
skwery, zieleńce). 

Sieć ciepłownicza MPEC obejmuje 
obszar całej jednostki. W części wsch. 

– sieć ciepłownicza SM Pojezierze. 
Liczne kotłownie indywidualne (głównie 

gazowe). 
Sieć gazownicza n/c dobrze rozwinięta; 
na płd jednostki – odcinki sieci s/c; na 

zach pojedynczy odcinek sieci s/c. 

Lokalizacja trzech stacji SRP II: ul. 
Knosały, ul. Kętrzyńskiego i ul. Nad 

Jarem (na granicy z jedn. M4). 
Wzdłuż północno-wschodniej granicy 
biegnie odcinek lini WN 110 kV. Na 

całym obszarze jednostki – gęsta sieć 
linii SN i stacje trafo SN/nN. 

2 U Strefa Uniwersytetu 
Warmińsko – Mazurskiego 

 
Zawarta jest pomiędzy Jeziorem 

Kortowskim a doliną rzeki Łyny. Od północy 
granicę stanowią tereny zamknięte 
należące do Ministerstwa Obrony 

Narodowej oraz osiedle mieszkaniowe 
„Mleczna”, a na południu strefa graniczy z 

terenami Gminy Stawiguda. 

W części zachodniej: koncentracja usług ponadlokalnych z 
zakresu nauki i szkolnictwa wyższego (obiekty Uniwersytetu 
W-M) oraz usług turystyki, sportu i rekreacji (korty tenisowe, 

stadion AZS, ośrodek jeździecki, hotel); wyspowe tereny 
zieleni urządzonej, parkowej i izolacyjnej; występuje 

zabudowa mieszkaniowa WM i NM o niskiej intensywności. 
W płd-zach części – obiekty MPEC. 

W części płd-zach.: Jez. Stary Dwór i kilka pomniejszych 
zbiorników wodnych. 

W części wschodniej: obszary zieleni nieurządzonej – 
krajobrazowej i lasów ochronnych. Granica wschodnia 
przebiega wzdłuż cieku Łyna; tereny zalewowe; tereny 

korytarzy ekologicznych. 

Lokalizacja Ciepłowni Kortowo. Sieć 
ciepłownicza MPEC zlokalizowana 

głównie w zach. i pn części jednostki. 
Sieć gazownicza s/c i n/c 

doprowadzona do istniejących 
zabudowań. Lokalizacja trzech stacji 

SRP II: ul. Słoneczna (MPEC), ul. 
Dybowskiego i ul. Warszawska oraz 

stacji SRP I:  ul. Posorty. 
Na obszarze jednostki – rzadka sieć 

linii SN i kilka stacji trafo SN/nN. 
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3 G1 Strefa Usługowo - Gospodarcza 
 

Zawarta jest między Lasem Miejskim 
a wschodnią granicą miasta. Od południa 

granicę strefy stanowi linia kolejowa Olsztyn 
– Biskupiec, a na północy granica przebiega 

wzdłuż rzeki Wadąg. 

Cały obszar jednostki: tereny przemysłowo-składowe 
(Indykpol S.A., Zakład Energetyczny) z obszarami zieleni 
nieurządzonej (tereny otwarte). Tereny z przeznaczeniem 

pod Wielkopowierzchniowe Obiekty Handlowe. 
W części północnej – obszar ogródków działkowych 

(przylega do granicy administracyjnej miasta). 
W części środkowej jednostki wyznaczono tereny o 

ograniczonej przydatności pod zabudowę (ograniczenie dla 
zabudowy mieszkaniowej) ze względu na gorsze warunki 

termiczno-wilgotnościowe i płytsze występowanie wód 
gruntowych. 

W części północno-zachodniej – udokumentowane złoże 
iłów „Karolin”. 

Indywidualna zabudowa mieszkaniowa, rozproszona. 

Brak podłączenia jednostki do msc. 
Zasilanie z kotłowni indywidualnych. 

Bardzo słabo rozwinięta sieć 
gazownicza n/c (kilka obiektów). Sieć 

s/c na obrzeżach jednostki. Lokalizacja 

dwóch stacji SRPII: ul. Wiosenna i ul. 
Jesienna. Granicą pn-wsch biegnie 

odcinek sieci w/c DN 150. 
Lokalizacja stacji GPZ Olsztyn_1: 

220/110 kV oraz rozdzielni 110/15 kV. 
Z GPZ wychodzą linie WN: 2x220 kV 
oraz 110 kV. Na obszarze jednostki – 

linie SN i stacje trafo SN/nN. 

 
4 

 
G2 

Strefa Usługowo – Gospodarcza 
 

Strefa zawiera się między ulicami 
Kołobrzeską i Towarową, a terenami 

zamkniętymi dworca PKP i linią kolejową 
Olsztyn – Biskupiec. Zachodnią granicę 

stanowią ulice – Dworcowa i Przemysłowa, 
a na wschodzie strefa rozciąga się do 

granic miasta. 

 

Część wschodnia – tereny otwarte, niezabudow., zieleń 
nieurządzona; rezerwa obszaru po zabudowę przemysłowo-

składową. W części środkowej znajduje się Jez. Track. 
W części zach.: tereny usług (obiekty handlowe), przemysłu 

i składu (m.in.: Chłodnia Olsztyn Sp. z o.o., Mebelplast, 
Olsztyńskie Z-dy Graficzne, Zajezdnia MPK) oraz obiekty 

użyteczności publ. (Urząd Celny, Urząd Kontroli Skarbowej, 
Motocross / Skatepark). 

Przy granicy płd-zach jednostki, występuje zabudowa 
wielorodzinna Osiedla Pojezierze. 

Sieć ciepłownicza MPEC obejmuje 
swoim zasięgiem zachodnią część 

jednostki. Występuje zasilanie z 
kotłowni indywidualnych. 

Słabo rozwinięta sieć gazownicza n/c. 
W paśmie środkowym jednostki – sieć 

s/c. 

Lokalizacja dwóch stacji SRP II: ul. 
Lubelska (piekarnia) i ul. Lubelska 

(CNG). Przy zach. granicy – biegnie 
odcinek sieci w/c DN 150. 

Lokalizacja stacji GPZ Olsztyn Północ. 
Ze stacji GPZ wychodzą linie WN 110 
kV. W części wschodniej przebiegają 

linie WN 220 kV. Na obszarze jednostki 
– linie SN i stacje trafo SN/nN. 

5 G3 Strefa Usługowo – Gospodarcza 
 

Strefą objęte są tereny położone na wschód 
od ulicy W. Leonarda i rozciągające się 

Na terenie jednostki przewaga zabudowy przemysłowo-
składowej; tereny o wysokiej aktywności gospodarczej: 

lokalizacja Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. W części środk.-zach. – obiekty zakładu 

Lokalizacja EC Michelin. Zasilanie 
obiektów przemysłowych z systemu 
ciepłowniczego wyprowadzonego z 

EC. 
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wzdłuż ulic Towarowej i Marszałka J. 
Piłsudskiego. Od wschodu strefa dochodzi 

do granicy miasta. 

Michelin Polska S.A.  Lokalizacja Wielkopowierzchniowych 
Obiektów Handlowych – OBI. 

W części płd-zach – ogródki działkowe; w paśmie 
środkowym jednostki – kilka niewielkich zbiorników 

wodnych. 
Obok ogródków działkowych znajdują się obszary 

koncentracji usług komercyjnych. W części środk-wsch: 
tereny otwarte - zieleń nieurządzona. Indywidualna 

zabudowa mieszkaniowa, rozproszona. 

Sieć gazownicza słabo rozwinięta. Sieć 
s/c biegnie jedynie wzdłuż granic 

jednostki (podłączenie pojedynczych 
obiektów zlokalizowanych na 

obrzeżach). 
Lokalizacja trzech stacji GPZ: OZOS, 
Michelin oraz Olsztyn Wschód. Z ww. 

stacji wychodzą linie WN 110 kV. Przez 
wschodnią granicę przebiega linia WN 
220 kV. Na obszarze jednostki – linie 

SN i stacje trafo SN/nN. 

6  
M1 

Strefa Mieszkaniowa – Gutkowo 
 

Położona jest w północno - zachodniej 
części miasta, przy granicy gminy Olsztyn z 
gminą Jonkowo. Od północy ograniczona 

jest linią kolejową, od wschodu i południa – 
jeziorem Ukiel i zielonymi terenami 

przyjeziornymi. 

Na terenie jednostki przewaga zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, rozproszonej, o niskiej intensywności 

występowania. 
W części środkowo-północnej – obszar koncentracji usług 
komercyjnych. Przez zachodnią część jednostki przebiega 
granica OChK Doliny Środkowej Łyny. Wyspowe obszary 

terenów zieleni nieurządzonej-krajobrazowej (część zach.). 

Brak podłączenia jednostki do msc. 
Zasilanie z kotłowni indywidualnych. 
Rozwinięta sieć gazownicza n/c. Sieć 
s/c biegnie promieniście. Lokalizacja 

stacji SRP II: ul. Gołębia/Poranna. 
Na obszarze jednostki – rzadka sieć 

linii SN i stacje trafo SN/nN. 

 
7 

 
M2 

Strefa Mieszkaniowa –  Redykajny 
 

Położona jest w północno - zachodniej 
części miasta. Od południa ograniczona 

linią kolejową, od zachodu przylega do jedn. 
O1otoczenia Jezior Redykajny i Żbik oraz 

granicy Miasta z Gminą Jonkowo, od 
północy strefa ograniczona jest doliną rzeki 

Łyny, która stanowi naturalną granicę 
Miasta. Granica wsch - kompleks Lasu 

Miejskiego (jedn. L). 

Przewaga zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej 
intensywności, głównie w części płd jednostki. Część 

północna – tereny otwarte zieleni nieurządzonej; granicą 
pn.-wsch. płynie ciek Łyna (lokalizacja MEW). Przez 

jednostkę (w części pn) przebiega granica OChK Doliny 
Środkowej Łyny. 

W części środkowo-wsch. – obiekty oczyszczalni ścieków. 
W części południowo-środkowej – obiekty z zakresu nauki i 

szkolnictwa wyższego (Wyższe Seminarium Duchowe). 
Na południu jednostki – kilka zbiorników wodnych, w tym: 

jezioro Siginek (Podkówka). 

Brak podłączenia jednostki do msc. 
Zasilanie z kotłowni indywidualnych. 
Lokalizacja kotłowni na biogaz w OŚ 

„Łyna”. 
W płd części jednostki – sieć 

gazownicza n/c dobrze rozwinięta. 
Przez środek jednostki biegnie sieć s/c. 

W części pn – brak systemu 
gazowniczego. 

Na obszarze jednostki – w części 
środkowej i wschodniej: linie SN i 

stacje trafo SN/nN. Wzdłuż wschodniej 
granicy biegnie odcinek lini WN 110 

kV. 
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8 M3 Strefa Mieszkaniowa –  Likusy 
 

Położona jest w północno - zachodniej 
części miasta, po obu stronach ulicy 

Bałtyckiej, od południa ograniczają ją jeziora 
Ukiel i Sukiel, od północy linia kolejowa, Las 
Miejski i Jezioro Długie – częściowo objęte 

strefą. 

Na całym obszarze jednostki - przewaga zabudowy 
jednorodzinnej o niskiej intensywności; w części południowej 

- obszary mieszkalnictwa o średniej intensywności z 
przewagą zabudowy wielorodzinnej. Obiekty użyteczności 

publicznej (SP 7, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół 
Szkół Elektronicznych i Telekomunikacji, gimnazjum, dom 
pomocy społecznej, kościół) oraz usług towarzyszących 

zabudowie mieszkaniowej. 
Wschodnia granica jednostki - Jez. Długie. 

Msc wchodzi do jedn. pojedynczym 
rurociągiem, od strony płd-wsch. 

Zasilanie z kotłowni indywidualnych. 
Bardzo dobrze rozwinięta sieć 

gazownicza n/c. Wzdłuż jednostki 
przebiega sieć s/c. Lokalizacja dwóch 

stacji SRP II: ul. Bałtycka i ul. 
Krańcowa. 

Na obszarze jednostki – linie SN i 
stacje trafo SN/nN. Wzdłuż wschodniej 

granicy biegnie odcinek lini WN 110 
kV. 

9  
M4 

 
 

Strefa Mieszkaniowa –  Zatorze 
 

Położona jest w północnej części Miasta, za 
torami. Od południa oddzielona linią 

kolejową od Centrum, od północy z kolei 
ograniczona kompleksem Lasu Miejskiego. 
Zachodnią naturalną granicę stanowi dolina 
rzeki Łyny, natomiast od wschodu graniczy 

z jedn. G2. Do strefy włączono osiedla 
Zatorze, Wojska Polskiego, Podleśna oraz 

Zieloną Górkę. 

W części południowej zabudowa mieszkaniowa z usługami, 
o wysokiej intensywności (WM i NM), w części północnej – 

zabudowa jednorodzinna o niskiej intensywności 
występowania. 

Koncentracja obiektów użyteczności publicznej: z zakresu 
nauki i szkolnictwa wyższego (m.in.: ZS Ekonom.-Handl., ZS 

Samochód., Techn. Kolejow., Wyższa Szk. Informat. i 
Ekonomii), zdrowia (Szpital Miejski, Szpital Wojew., 

Poliklinika MSWiA) oraz sportu i rekreacji (Stadion KKS 
„Warmia”). Na obrzeżach jednostki – tereny usługowo-

przemysłowe (m.in.: Fabryka Mebli, Browary „Jurand”). W 
części środkowo-północnej: znaczny obszar ogródków 
działkowych. Na terenie jednostki zlokalizowane są trzy 

cmentarze (w tym – Cmentarz Komunalny objęty ochroną 
konserwatorską) oraz kilka niewielkich zbiorników wodnych, 

w tym: Jez.Pereszkowo. 

System ciepłowniczy MPEC wchodzi 
do jedn. od strony południowej. 

Występuje również zasilanie z kotłowni 
indywidualnych. 

Dobrze rozwinięta sieć gazownicza n/c. 
sieć s/c wchodzi do jedn. od strony pn-

wsch. Lokalizacja stacji SRP II: ul. 
Poprzeczna, ul. Rataja i ul. Nad Jarem 

(na granicy z jedn. C). 
Na obszarze jednostki – gęsta sieć linii 

SN i stacje trafo SN/nN. 

 
10 

 
M5 

 
Strefa Mieszkaniowa –  Dajtki 

 
Strefa jest zawarta między ul. Sielską od 

północy, linią kolejową Olsztyn – Olsztynek 
od wschodu. Granicę strefy od strony 

W części północnej jednostki – obszary mieszkalnictwa o 
niskiej intensywności zabudowy z przewagą zabudowy 

jednorodzinnej wraz z usługami towarzyszącymi; obiekty 
użyteczności publicznej (Aeroklub, Instytut Meteorologii, 

szkoły). W części południowej – tereny lasów ochronnych. 
Wzdłuż granicy wsch. i płd  - pas korytarzy ekologicznych. 

Brak podłączenia jednostki do msc. 
Zasilanie z kotłowni indywidualnych. 

Bardzo dobrze rozwinięta sieć 
gazownicza n/c. W części Zach – 

biegnie sieć s/c. Lokalizacja dwóch 
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południowej i zachodniej wyznacza granica 
miasta. 

 

stacji SRP II: ul. Strąkowa 
i ul. Pszenna. 

W północnej części jednostki – rzadka 
sieć linii SN i stacje trafo SN/nN. 

11 M6 Strefa Mieszkaniowa –  Podgrodzie 
 

Do strefy zalicza się tereny po obu stronach 
al. Obrońców Tobruku i po północnej stronie 
al. Armii Krajowej, zachodnią granicę strefy 

wyznacza linia kolejowa Olsztyn – 
Olsztynek, a wschodnią ulica W. 

Sikorskiego. Strefa obejmuje część obszaru 
osiedla Podgrodzie, osiedle Grunwaldzkie 

oraz tereny rodzinnych ogrodów 
działkowych zlokalizowane pomiędzy al. W. 
Sikorskiego i rzeką Łyną oraz na zapleczu 

ulic K. Jagiellończyka, Szarych Szeregów, a 
także w sąsiedztwie ulicy Armii Krajowej. 

W paśmie środkowym jednostki występuje zabudowa 
mieszkaniowa o wysokiej intensywności z przewagą 

zabudowy wielorodzinnej z usługami. W części pn-wsch – 
zabudowa jednorodzinna o niskiej intensywności 

występowania. W części płd-zach. oraz pn – tereny 
ogródków działkowych. W części środkowo-wsch.: obszary 

usługowe o średniej intensywności gospodarczej oraz 
obiekty użyteczności publicznej (Szkoła Języków Obcych 

UW-M). 
Przez znaczną część jednostki przebiega korytarz 

ekologiczny. 

System ciepłowniczy MPEC zasila 
obiekty w części środkowej i pn-wsch 
jednostki. Brak podłączenia jednostki 

do msc. Występuje zasilanie z kotłowni 
indywidualnych. 

Bardzo dobrze rozwinięta sieć 
gazownicza n/c. Sieć s/c wchodzi do 

jednostki od strony pn-zach oraz 

wschodniej. Lokalizacja stacji SRP II: 
ul. Obrońców Tobruku. 

Lokalizacja GPZ Olsztyn Południe, z 
którego wychodzą linie WN 110 kV. W 

obrębie całej jednostki – linie SN i 
stacje trafo SN/nN. 

12 M7 Strefa Mieszkaniowa –  Wschodnia 
 

położona jest we wschodniej części Miasta, 
wydzielona: na północy ulicą J. 

Piłsudskiego, na południu ulicami Synów 
Pułku i I. Krasickiego, od strony zachodniej 

granicą jest ulica W. Sikorskiego i 
projektowana ulica „Obiegowa”, na wschód 

obszar strefy sięga do terenu ogrodów 
działkowych. 

Na terenie jednostki – przewaga zabudowy wielorodzinnej 
o wysokiej intensywności występowania. W części pd-wsch.- 

zabudowa jednorodzinna o wysokiej intensywności. 
Koncentracja usług ogólno miejskich i komercyjnych oraz 

obiektów użyteczności publicznej (obiekty Szpitala 
Wojewódz., Muzeum Przyrody, Zespół Pałacowo-Parkowy, 

szkoły, hala sportowa) 
Na płd-zach- ogródki działkowe. W ich pobliżu występują 
tereny o dużych spadkach, nie przydatne pod zabudowę 
(wzdłuż granicy płd.) oraz o ograniczonej przydatności. 

Przez płd część jednostki przebiega korytarz ekologiczny. 

Na terenie jedn. występuje sieć 
ciepłownicza MPEC oraz SM 

Pojezierze. Brak zasilania z systemu 
lub b. słabo rozwinięty system 

ciepłowniczy w części płd-wsch i płd 
jednostki. 

Bardzo dobrze rozwinięta sieć 
gazownicza n/c. Sieć s/c rozchodzi się 
promieniście. Lokalizacja dwóch stacji 

SRP II: ul. Synów Pułku 
i ul. Żołnierska. 

Na południu jednostki – linie WN 110 
kV. W obrębie całej jednostki – gęsta 

sieć linii SN i stacje trafo SN/nN. 

13 M8 Strefa Mieszkaniowa –  Brzeziny - Sady 
 

Na terenie jednostki- wyspowe obszary zabudowy 
wielorodzinnej o dużej intensywności z usługami; w części 

Sieć ciepłownicza MPEC - w części 
środkowej i pn jednostki. Występuje 
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do strefy włączono tereny pomiędzy rzeką 
Łyną i ulicą W. Sikorskiego (istniejącą i 
projektowaną), na północy graniczące z 

obszarem ogrodów działkowych, na 
południu sięgające do granicy 

administracyjnej miasta. 

zach. – zabudowa jednorodzinna o średniej intensywności. 
W części pn-wsch: Wielkopowierzchniowe Obiekty 

Handlowe (Praktiker, Real, Media Markt). 
Na krańcach pd i pn – tereny otwarte zieleni nieurządzonej. 

W części pd – rezerwa terenu pod zabudowę mieszkaniową. 
Granica zach – wzdłuż cieku Łyna; teren korytarzy 

ekologicznych. 

zasilanie z kotłowni indywidualnych 
(głównie gazowych). 

Dobrze rozwinięta sieć gazownicza n/c. 
W części płd i środkowej – sieć s/c. 

Lokalizacja trzech stacji SRP II: ul. 
Hallera, ul. Wilczyńskiego i ul. 

Popiełuszki. 
Na obszarze jednostki – linie SN i 

stacje trafo SN/nN. 

14 M9 Strefa Mieszkaniowa –  Nagórki Jaroty, 
Pieczewo 

 
strefa położona jest w południowo-

wschodniej części miasta, gdzie graniczy z 
gminami Purda i Stawiguda. Od zachodu 
ograniczona jest Al. Wł. Sikorskiego, od 

północy ul. Synów Pułku, od wschodu ul. I. 
Krasickiego i projektowaną trasą 

komunikacji (przedłużenie trasy NDP). 
W granicach tej strefy są trzy osiedla 
mieszkaniowe: NAGÓRKI, JAROTY, 

PIECZEWO. 

Na terenie jednostki dominuje zabudowa wielorodzinna o 
wysokiej intensywności, przeplatana budynkami NM, tereny 

usług towarzyszących. 
Na obrzeżu płd-zach – pasmo lasów ochronnych. 

W części środkowo-zach. – niewielkie tereny zabudowy 
przemysłowo-usługowej. W części pn-wsch - 

Wielkopowierzchniowe Obiekty Handlowe (Carrefour, 
Olsztyńskie Centrum Handlowe). Wyspowe obszary zieleni 

urządzonej, parkowej. 

Sieć ciepłownicza MPEC obejmuje 
swoim zasięgiem całą jednostkę. 

Występuje również zasilanie z kotłowni 
indywidualnych. 

Dobrze rozwinięta sieć gazownicza n/c. 
Przez jedn. przebiega sieć s/c. 

Lokalizacja stacji SRP II: ul. Mroza. 
Przez północną część jednostki 
przebiega gazociąg wysokiego 

ciśnienia DN150. 
Lokalizacja GPZ Jaroty. Na obszarze 
jednostki – gęsta sieć linii SN i stacje 

trafo SN/nN. 

 
 

 
M10 

Strefa Mieszkaniowa – Pieczewo II 
 

strefa położona jest w południowo – 
wschodniej części miasta i zawarta między 

istniejącymi ulicami W. Pstrowskiego i 
Krasickiego, osiedlami Pieczewo i Kolonia 

Mazurska a granicami miasta. 

Pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
rozproszona. Przewaga terenów niezabudowanych, 

otwartych, zieleni nieurządzonej. Wyspowe obszary lasów 
ochronnych. W części pn – ogródki działkowe. Na północy 

jednostki przebiega pas korytarzy ekologicznych. 
Na płd – tereny o ograniczonej przydatności pod zabudowę 
(ograniczenie dla zabudowy mieszkaniowej) ze względu na 

gorsze warunki termiczno-wilgotnościowe i płytsze 
występowanie wód gruntowych. 

Brak podłączenia jednostki do msc. 
Występuje zasilanie z kotłowni 

indywidualnych. 
Sieć gazownicza b. słabo rozwinięta; 
jeden odcinek sieci s/c wchodzi do 

jednostki od strony pn-zach.; brak sieci 
n/c. 

Przez krańce wschodnie jednostki 
przebiega odcinek linii WN 220 kV. Na 
pn i wsch – przebiegają linie WN 110 

kV. W części pn  -  kilka linii SN i stacja 
trafo SN/nN. 
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16 O1 Strefa Otoczenia Jezior Radykajny i Żbik 
 

południową granicę strefy wyznaczają tory 
kolejowe linii Olsztyn – Morąg, a zachodnią i 

północną - granica miasta. Na wschodzie 
strefa obejmuje tereny leśne sąsiadujące z 

Jeziorami: Redykajny i Żbik. 

Pojedyncza zabudowa jednorodzinna, rozproszona. 
Przewaga terenów zieleni nieurządzonej – krajobrazowej 
oraz terenów lasów ochronnych. Jeziora: Redykajny oraz 
Tyrsko (Żbik). Tereny turystyki, sportu i rekreacji. Obiekty 

użyteczności publicznej. 
Przez jednostkę przebiega (okolice Jez. Redykajny) granica 

OChK Doliny Środkowej Łyny. Wzdłuż granicy wsch. – 
biegnie korytarz ekologiczny. 

Brak podłączenia jednostki do msc. 
Występuje zasilanie z kotłowni 

indywidualnych. 
Bardzo słabo rozwinięta sieć 

gazownicza. Na płd jednostki biegnie 
odcinek sieci s/c. 

Na zach. i płd jednostki – pojedyncze 
odcinki linii SN i kilka stacji trafo 

SN/nN. 

17 O2 Strefa Otoczenia Jeziora Krzywego 
 

zawarta jest między osiedlami Dajtki, 
Likusy, Gutkowo. Powstałe odcinki granicy 
strefy – między osiedlami j.w. – wyznaczają 
linie kolejowe Olsztyn – Olsztynek i Olsztyn 

– Morąg. Zachodnią granicą strefy jest 
granica miasta, wraz z terenami dawnej wsi 

Łupstych. 

Na przeważającym obszarze jednostki zlokalizowane jest 
Jez. Ukiel (Krzywe). Indywidualna zabudowa mieszkaniowa 

o niskiej intensywności, występuje głównie w środkowo-
zach. części jednostki. Wokół jeziora - tereny usług turystyki, 

sportu i rekreacji (campingi, hotele, ośrodki sportów 
wodnych, kąpieliska) oraz tereny zieleni nieurządzonej – 

krajobrazowej. Na południowym-wsch. niewielki teren 
ogródków działkowych. Przy granicy pd – teren lotniska. 

Wokół lotniska – obszar lasów ochronnych. Granicą pn-wsch 
biegnie pas korytarzy ekologicznych. 

Brak podłączenia jednostki do msc. 
Występuje zasilanie z kotłowni 

indywidualnych. 
Słabo rozwinięty system gazowniczy; 
nieznaczne odcinki sieci s/c w części 

pn oraz płd-wsch. 
Na zach. i płd jednostki – pojedyncze 

odcinki linii SN i kilka stacji trafo 
SN/nN. 

18 O3 Strefa Otoczenia Jeziora Kortowskiego 
 

strefa zawiera się miedzy torami linii 
kolejowej PKP Olsztyn – Olsztynek, a 
terenami Uniwersytetu Warmińsko – 

Mazurskiego graniczącymi z południowo – 
wschodnią linią brzegową Jeziora 

Kortowskiego. Od północy i wschodu 
granicę strefy wyznaczają ulice Armii 

Krajowej i Warszawska. 

Część środkową jednostki zajmuje Jez. Kortowskie. W 
części pn oraz pn-wsch – tereny zamknięte. Na pn i płd-zach 
– niewielkie obszary ogródków działkowych. Na płd – obszar 
lasów ochronnych. Wzdłuż wschodniego wybrzeża jeziora – 

obiekty turystyki i sportu (ośrodek sporków wodnych, 
kąpieliska, hotel). 

W części płd-zach znajduje się pas korytarza ekologicznego. 
Indywidualna zabudowa mieszkaniowa, rozproszona. 

Brak podłączenia jednostki do msc. 
Występuje zasilanie z kotłowni 

indywidualnych. 
Bardzo słabo rozwinięty system 

gazowniczy. Przez pn i płd część 
jednostki przebiega gazociąg s/c. 
Na pn i płd jednostki – pojedyncze 
odcinki linie SN i kilka stacji trafo 

SN/nN. 

19 O4 Strefa Otoczenia Jeziora Skanda 
 

Na zachodzie strefa graniczy z osiedlem 
Kolonia Mazurska, a na wschodzie z 

granicą miasta. Południowa granicę strefy 

Przeważającą część jednostki zajmuje Jez. Skanda. Wokół 
jeziora – tereny lasów chronionych. Pozostały obszar to 
tereny otwarte zieleni nieurządzonej – krajobrazowej. W 

części pn-wsch. pas korytarzy ekologicznych. Przy jeziorze 
– obiekty turystyki i sportu (kąpieliska). 

Brak systemu ciepłowniczego. 
Brak systemu gazowniczego. 

Przez pn-zach i płd-wsch jednostki – 
przebiegają linie WN 110 kV oraz linie 
SN. Przez płd-wsch kraniec jednostki 
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wyznacza ulica W. Pstrowskiego, a 
północną tereny usług położone w 

sąsiedztwie ulicy Marszałka J. Piłsudskiego. 

Pojedyncze budynki zabudowy NM. przebiega linia WN 220 kV i lokalizacja 
jednej stacji trafo SN/nN. 

20 L Strefa Lasu Miejskiego 
 

Od zachodu strefa graniczy z osiedlami 
Redykajny i Likusy należącymi do jedn. M2, 

od południa z dzielnicą mieszkaniową 
Zatorze (jedn. M4), a od wschodu – z 
terenami usługowo – gospodarczymi 

jednostki G1. Od strony północnej strefa 
sięga do granicy miasta. 

Całość obszaru jednostki pokrywa Las Miejski (lasy 
ochronne, rezerwaty). W części pn – teren cmentarza 

komunalnego. Na płd-wsch – obszar ogródków działkowych. 
Przez jednostkę przepływają cieki: Łyna oraz Wadąg. 

Wzdłuż cieków biegną korytarze ekologiczne. W części 
zach. znajdują się obiekty użyteczności publicznej 

(sanatorium, szpital), usług (hotele) oraz pojedyncza 
zabudowa jednorodzinna. 

Brak podłączenia jednostki do msc. 
Występuje zasilanie z kotłowni 

indywidualnych. Lokalizacja kotłowni 
na biomasę. 

Przez część pn i wsch. przebiega 
gazociąg s/c, brak sieci n/c. 

Na wsch. i zach. jednostki przebiegają 
linie WN 110 kV. Na obszarze jednostki 
– rzadka sieć linii SN i kilka stacji trafo 

SN/nN. 
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Przy określaniu wyposażenia jednostek bilansowych Miasta w infrastrukturę 

techniczną uwzględniono zaopatrzenie ich w sieć gazową, sieć systemu 

ciepłowniczego oraz sieć elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia. 

Graficzny podział miasta na jednostki bilansowe przedstawiono na Rys. 3. 

 

 

Rys. 3. Podział miasta Olsztyna na jednostki bilansowe [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

3.5 Utrudnienia terenowe w rozwoju systemów energetycznych 

Rodzaje utrudnień 

Utrudnienia w rozwoju systemów sieciowych można podzielić na dwie grupy: 

 czynniki związane z elementami geograficznymi, 

 czynniki związane z istnieniem obszarów podlegających ochronie. 

Przy obecnym stanie techniki niemal wszystkie utrudnienia związane z czynnikami 

geograficznymi mogą być pokonane. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami, 

które nie zawsze mają uzasadnienie. 
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Czynniki geograficzne dotyczą zarówno elementów pochodzenia naturalnego oraz 

antropogenicznego, powstałego z ręki człowieka, mające charakter obszarowy lub 

liniowy. Do najważniejszych należą: 

 akweny i cieki wodne, 

 obszary zagrożone zniszczeniami powodziowymi (tereny zalewowe), 

 obszary nie ustabilizowane geologicznie (np. bagna, tereny zagrożone 

szkodami górniczymi, uskokami lub lawinami, składowiska odpadów 

organicznych, itp.), 

 trasy komunikacyjne (linie kolejowe, zwłaszcza wielotorowe i zelektryfikowane, 

główne trasy drogowe, lotniska), 

 obszary o specyficznej rzeźbie terenu (głębokie wąwozy i jary lub odwrotnie: 

wały ziemne lub pasy wzniesień). 

W przypadku istnienia tego rodzaju utrudnień należy dokonywać oceny pokonania 

przeszkody lub jej obejście. Zależy to od rodzaju rozpatrywanego systemu sieciowego. 

Najłatwiej i najtaniej przeszkody pokonują linie elektroenergetyczne, trudniej sieci 

gazowe, a najtrudniej sieci ciepłownicze. 

Utrudnienia związane z terenami chronionymi mają charakter obszarowy. Do 

najważniejszych należą: 

 obszary przyrody chronionej: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki 

krajobrazowe, pomniki przyrody zabytkowe parki, 

 kompleksy leśne, 

 obszary urbanistyczne objęte ochroną konserwatorską oraz zabytki 

architektury, 

 obszary objęte ochroną archeologiczną, 

 cmentarze oraz tereny kultu religijnego, 

 tereny wojskowe. 

W niektórych przypadkach prowadzenie elementów systemów zaopatrzenia w ciepło 

jest całkowicie niemożliwe, a dla pozostałych jest utrudnione, wymagając dodatkowych 

zabezpieczeń potwierdzonych odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami. 

W przypadku obszarów objętych ochroną konserwatorską mocno utrudnione może być 

prowadzenie działań termorenowacyjnych obiektów. W każdym przypadku konieczne 

jest prowadzenie uzgodnień z konserwatorem zabytków. 

Utrudnienia związane z elementami geograficznymi 

Akweny i cieki wodne 

Wody powierzchniowe 
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Głównymi ciekami powierzchniowymi tworzącymi system hydrologiczny na terenie 

Olsztyna są: 

 rzeka Łyna,  

 rzeka Wadąg, 

 rzeka Kortówka, 

 liczne zbiorniki wodne. 

Łyna jest lewobrzeżnym dopływem Pregoły. Początek bierze w miejscowości Łyna, na 

wysokości 160 m npm (Pojezierze Olsztyńskie). Długość jej wynosi około 264 km, w 

tym na terenie Polski około 190 km, a w granicach administracyjnych miasta Olsztyn 

13 km. Średni przepływ rzeki wynosi 3,72 m³/s i jest stabilny (współczynnik 

nieregularności przepływu wynosi 2,9).Obszar źródliskowy rzeki objęty jest ochroną 

rezerwatową z uwagi na źródła wysiękowe i erozję wsteczną. Rzeka stanowi wyraźną 

oś hydrograficzną miasta, dzieląc je na część wschodnią i zachodnią. Łyna w 

granicach miasta posiada: 

 jeden prawobrzeżny dopływ, którym jest rzeka Wadąg - długości 68 km, na 

znacznym odcinku stanowiąca granicę administracyjną miasta Olsztyna, 

a poniżej w miejscowości Wadąg płynie w głęboko wciętej dolinie przez tereny 

leśne, 

 jeden lewobrzeżny dopływ, którym jest rzeka Kortówka - w obrębie jej zlewni 

występują dwa największe miejskie jeziora: Ukiel i Kortowskie. Kortówka 

wypływa z jeziora Ukiel w rejonie ulic Jeziornej i Żeglarskiej, gdzie odpływ 

regulowany jest przez zasuwę. W pierwszym odcinku rzeka przepływa przez 

tereny podmokłe w rejonie ulicy Sielskiej i I Dywizji, a przy ulicy Jagiellończyka 

przechodzi w kolektor zamknięty i wpływa do jeziora Kortowskiego. 

Zasoby wód powierzchniowych Olsztyna w postaci zbiorników wodnych to 15 jezior 

o powierzchni od kilku do ponad 725 ha, łącznie stanowiące 8,25% powierzchni miasta 

(w przeszłości na obszarze miasta znajdowało się więcej jezior, jednak po przejęciu 

przez prywatnych inwestorów poddano je osuszeniu). Wszystkie, poza jeziorem 

Kortowskim, mają korzystne naturalne warunki morfometryczno – zlewniowe. 

W zachodniej części Olsztyna jeziorność wynosi 40%, a we wschodnich stronach 8%. 

Największym i zarazem najgłębszym olsztyńskim jeziorem jest jezioro Ukiel (zwane 

Krzywym), o powierzchni 412 ha i maksymalnej głębokość 43 m. W pobliżu ulicy 

Jeziornej nad jeziorem Ukiel znajduje się kąpielisko miejskie. 

Drugim, co do wielkości zbiornik jest jezioro Kortowskie, połączone z jeziorem Ukiel 

przez rzekę Korówkę, o powierzchni 89,7 ha i maksymalnej głębokości 17,2 m. 

Najmniejsze jezioro Olsztyna to jezioro Modrzewiowe, o powierzchni 0,25 ha.  
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Jednym z płytszych jezior jest jezioro Trackie (w najgłębszym miejscu liczy 4,6 m), 

pomimo, iż jest trzecim według wielkości olsztyńskim jeziorem (52,8 ha). 

Na terenie Olsztyna znajduje się również wiele mniejszych akwenów śródpolnych 

i śródleśnych oczek wodnych. 

Wszystkie ww. przeszkody wodne stanowić mogą potencjalne utrudnienie dla dalszej 

rozbudowy systemu ciepłowniczego i gazowniczego. 

Obszary zagrożone zniszczeniami powodziowymi (tereny zalewowe) 

Zagrożenie występowania powodzi na obszarze Olsztyna związane jest 

z przepływającą przez miasto rzeką Łyną. Tereny zalewowe obejmują głównie 

bagienne obszary doliny Łyny w południowej części miasta. Ze względu na 

predyspozycje do występowania podtopień należy unikać lokalizacji obiektów 

budowlanych również w innych dolinach rzecznych oraz w obniżeniach terenu. 

Przeszkody te stanowić mogą potencjalne utrudnienie dla dalszej rozbudowy systemu 

ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowniczego. 

Obszary nieustabilizowane geologicznie 

Na obszarze miasta nie udokumentowano geologicznie kopalin, których eksploatacja 

byłaby możliwa i opłacalna sposobem podziemnym. 

W północno-wschodniej części Olsztyna znajduje się udokumentowane złoże 

surowców ilastych ceramiki budowlanej „Karolin”. Obecnie złoże nie jest 

eksploatowane. Z Bilansu Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce (wg stanu 

na koniec 2007r.) wynika, że w złożu pozostało jeszcze 175 tys. m³ zasobów 

geologicznych bez filarów ochronnych.  

Na terenie Olsztyna znajdują się również tereny narażone na niebezpieczeństwo 

osuwania się mas ziemnych. Zaliczamy do nich:  

 odcinek przełomowy rzeki Łyny - odznaczający się niestabilnymi, erodowanymi  

przez rzekę, stromymi zboczami oraz dodatkowo zestromiony przez działalność 

ludzką fragment przyległy do terenów miejskich (rejon szkolnej hali sportowej 

przy ul. Gietkowskiej), 

 strome skarpy doliny rzeki Łyny (osiedle mieszkaniowe w miejscu dawnego 

browaru), 

 część obrzeży jeziora Ukiel – na długich odcinkach strome, o charakterze 

klifowym (wysokiego zbocza przy ul. Stokowej). 

Opisane powyżej przeszkody stanowić mogą potencjalne utrudnienie dla dalszej 

rozbudowy systemu ciepłowniczego i gazowniczego. 
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Trasy komunikacyjne 

Olsztyn z otaczającą go strefą podmiejską jest dość dobrze powiązany z krajem 

i regionem. Znajduje się tam 13 km powiatowych dróg publicznych o twardej 

nawierzchni ulepszonej i 170 km dróg publicznych o twardej nawierzchni, w tym 164 

km posiadają nawierzchnie ulepszoną. 

Przez miasto przebiegają następujące drogi: 

 krajowe: 

o nr 16 (trasa: Grudziądz – Olsztyn – Ogrodniki), 

o nr 51 (trasa: Olsztynek – Olsztyn – Bezlędy), 

o nr 53 (trasa: Olsztyn – Szczytno – Ostrołęka), 

 wojewódzkie: 

o nr 527 (trasa: Olsztyn – Pasłęk - Dzierzgoń), 

o nr 598 (trasa: Olsztyn – Zgniłocha). 

Obecnie trwają prace na rzecz modernizacji dróg krajowych w regionie oraz budowy 

na ich podłożu dróg ekspresowych (S16, S51, S53). 

Olsztyn nie posiada obwodnicy (większość ruchu tranzytowego odbywa się ulicami 

miasta).  

Pierwsza linia kolejowa przechodząca przez Olsztyn otwarta została w 1872 r., 

i wkrótce stał on się węzłem kolejowym regionu. Obecnie miasto posiada trzy 

funkcjonujące dworce kolejowe: 

 Olsztyn Główny, 

 Olsztyn Zachodni, 

 Olsztyn Gutkowo. 

W granicach administracyjnych Olsztyna funkcjonuje cywilno – sportowy port lotniczy 

Olsztyn – Dajtki, zlokalizowany na osiedlu Dajtki, w odległości około 4,5 km od centrum 

miasta. Z lotniska korzysta m.in. Aeroklub Warmińsko – Mazurski oraz Lotnicze 

Pogotowie Ratunkowe. 

Stanowi to również potencjalne utrudnienie dla rozwoju systemów energetycznych. 

Obszary o specyficznej rzeźbie terenu 

Powierzchnia miasta charakteryzuje się dużym urozmaiceniem geomorfologicznym. 

Tereny położone najwyżej to osiedla: Mazurskie, Jaroty i Pieczewo (około 150 m npm) 
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oraz rejon osiedla Dajtki (około 140 m npm). Najniżej położona jest dolina rzeki Łyny 

(około 100 m npm), która w okolicy Redykajn osiąga poziom 88 m npm. Największe 

deniwelacje osiągają wartość prawie 70 m.  

Zróżnicowane warunki ukształtowania terenu i geomorfologii spowodowane są 

położeniem miasta w paśmie moren czołowych zlodowacenia północnopolskiego. 

Miasto, ze względu na położenie terenu w obrębie trzech zlewni: rzeki Łyny, jeziora 

Wadąg oraz jezior położonych na południe od Olsztyna, posiada skomplikowany układ 

hydrograficzny.  

Rzeźba terenu związana jest z działalnością lodowca oraz akumulacyjną i erozyjną 

działalnością wód roztopowych i rzecznych. Na terenach zabudowanych formy te 

zatraciły swój pierwotny charakter lub uległy całkowitemu przeobrażeniu. Występują 

tam antropogeniczne przekształcenia powierzchni terenu (wykopy, nasypy, 

płaszczyzny wyrównane, itp.). 

Opisane wyżej ukształtowanie terenu może również stanowić utrudnienie 

w rozbudowie sieci energetycznych, zwłaszcza dla przesyłu energii cieplnej.  

Utrudnienia związane z istnieniem obszarów podlegających ochronie 

Obszary przyrody chronionej 

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w 2011 r. wynosiła w Olsztynie 501,8 ha 

(5,7% powierzchni miasta). 

Na terenie Olsztyna znajdują się dwa torfowiskowe rezerwaty przyrody:  

 Rezerwat Mszar - o powierzchni około 4,8 ha, położony w lesie komunalnym 

miasta, utworzony w 1953r. w celu zachowania śródleśnie położonego 

torfowiska, porośniętego borem sosnowym, gdzie występują zbiorowiska 

roślinności niskotorfowej oraz torfowisk przejściowych, 

 Rezerwat Redykajny - o powierzchni około 10 ha, położony w lesie miejskim, 

utworzony w 1949 r. w celu zachowania śródleśnie położonego torfowiska, 

gdzie występują różnorodne zbiorowiska leśne, reprezentowane przez zespół 

turzycy dzióbkowatej, zaostrzonej, nitkowatej, olsy typowej, boru bagiennego. 

Znajduje się tu również Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny, 

obejmujący rzekę Łynę i rzekę Wadąg oraz tereny w zachodniej części miasta – 

w rejonie Redykajn i w rejonie Gutkowa. 

Na terenie miasta ochroną pomnikową objęte są liczne drzewa, krzewy oraz aleje.  

W Olsztynie znajdują się również korytarze ekologiczne, czyli ciągi roślinności 

urządzonej, lasy, skraje łąk i pól uprawnych, obszary nieurządzone 
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i niezagospodarowane, jeziora, oczka wodne, rzeki, które łącząc się ze sobą tworzą 

sieć umożliwiającą migrację roślin i zwierząt oraz ich wzajemne kontakty. Wyróżniamy: 

 korytarz ekologiczny rzek Łyna i Wadąg, 

 korytarz ekologiczny rzek Łyna – jez. Skanda, 

 korytarz ekologiczny jezioro Ukiel – Łyna, 

 korytarz ekologiczny jezioro Kortowskie – jezioro Ukiel, 

 korytarz ekologiczny Gutkowo – Łupstych, 

 korytarz ekologiczny Redykajny. 

W koncepcji krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA, obszar Pojezierza wraz z 

miastem Olsztyn posiada rangę obszaru węzłowego o znaczeniu międzynarodowym, 

czyli terenu o najwyższej randze w hierarchii krajowej sieci ekologicznej, jako terenu 

stosunkowo najmniej przekształconego pod względem przyrodniczym. 

Na terenie Olsztyna wyróżnić można również miejsca szczególnie cenne dla awifauny, 

charakteryzujące się dużą różnorodnością środowiskową, cennymi zespołami flory i 

fauny. Są to m.in.: Jezioro Sgnitek, Track, Żurawia Dolina, Torfowisko Dajtki, 

Trzcinowisko Kortowskie, Dolina Łyny, Dolina Wadąg, Dolina Skanda. 

Zlokalizowane na terenie Olsztyna obszary ochronne nie powinny stanowić większego 

utrudnienia i możliwe jest ich ominięcie przy planowaniu infrastruktury technicznej dla 

obszaru miasta. 

Kompleksy leśne 

Grunty leśne znajdujące się na terenie Olsztyna stanowią około 22% (1 858 ha) 

powierzchni ogólnej miasta, w tym: 

 lasy gminne (1 318,51 ha), składają się z 96 kompleksów zlokalizowanych 

głównie w północnej części miasta, spełniające głównie funkcje rekreacyjną i 

sportową, w tym Las Miejski położony w centralnej części miasta (1 250 ha), 

największy w Europie kompleks leśny w granicach miasta, 

 lasy prywatne (169 ha), 

 lasy państwowe, należące do Nadleśnictwa Olsztyn (22,88 ha) i Nadleśnictwa 

Kudypy (340,23 ha), 

 inne formy własności. 

Tereny leśne stanowią siedliska lasu mieszanego świeżego i boru mieszanego 

świeżego oraz lasu świeżego i boru świeżego. W sumie siedliska świeże zajmują około 

95 % powierzchni leśnej, natomiast pozostałą część stanowią siedliska wilgotne i 

bagienne. 
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Drzewostan buduje: sosna zwyczajna, brzoza, świerk pospolity, dąb, olsza, buk 

zwyczajny. Średni wiek drzewostanu wynosi 88 lat. 

Lasy z tytułu występowania w granicach administracyjnych miasta posiadają status 

ochronny. 

W granicach Olsztyna znajdują się również założenia parkowe. Są to: obiekty 

historyczne zakładane jako parki miejskie, dworskie, cmentarze oraz założenia 

współczesne. Najstarszymi założeniami są dworskie parki: w Nagórkach, Pozortach, 

Tracku i Grądku. Najstarszym parkiem miejskim jest park w Jakubowie, park w 

Kortowie (obecnie park uniwersytecki), park przy ul. Rataja (dawny cmentarz). Duży, 

historyczny kompleks zieleni przy olsztyńskim zamku został ukształtowany jako zieleń 

parkowa, natomiast Park nad Jez. Czarnym i park im. Kusocińskiego są obiektami 

założonymi współcześnie. 

Zlokalizowane na terenie miasta kompleksy leśne nie powinny stanowić większego 

utrudnienia. Możliwe jest ich ominięcie przy planowaniu infrastruktury technicznej dla 

obszaru miasta. 

Obszary urbanistyczne objęte ochroną konserwatorską oraz zabytki 

architektury 

W granicach administracyjnych Olsztyna zlokalizowanych jest aktualnie około 422 

zabytków architektury, z czego 388 posiada indywidualną decyzję o wpisie do rejestru. 

Pozostałe, to zabytkowe budynki składające się na 4 założenia urbanistyczne ujęte w 

rejestrze jako zabytkowe zespoły. W rejestrze zabytków nieruchomych znajdują się 

również zabytkowe cmentarze oraz założenia parkowe. 

Na terenie Olsztyna wyróżniamy m.in. następujące zabytki architektoniczne, objęte 

ochroną konserwatorską, podnoszące walory rekreacyjno – turystyczne miasta: 

 fragmenty murów miejskich z Bramą Wysoką (Górna Brama) z XIV w.,  

 XIV-wieczna konkatedra pw. św. Jakuba (bazylika mniejsza),  

 Stary Ratusz (wzniesiony w XIV w., po pożarze odbudowany w latach 1623-

1624), 

 secesyjna zabudowa ul. Dąbrowszczaków,  

 dom Gazety Olsztyńskiej,  

 pałacyk przy ul. Metalowej,  

 pałacyk fabrykancki (XIX w.),  

 Pałac Archiprezbitera z II połowy XVIII wieku  

 wiadukt kolejowy w przełomie Łyny (XIX w.),  

 Dom Polski (XIX w.),  

 gmach I LO im. Adama Mickiewicza z II połowy XIX w.,  

file:///C:/Users/ejurczuk/wiki/Bazylika_konkatedralna_%25C5%259Bw._Jakuba_w_Olsztynie
file:///C:/Users/ejurczuk/wiki/Bazylika_mniejsza
file:///C:/Users/ejurczuk/wiki/Stary_Ratusz_w_Olsztynie
file:///C:/Users/ejurczuk/wiki/Dom_Gazety_Olszty%25C5%2584skiej
file:///C:/Users/ejurczuk/wiki/Pa%25C5%2582ac_Archiprezbitera_w_Olsztynie
file:///C:/Users/ejurczuk/wiki/Wiadukt_kolejowy_w_prze%25C5%2582omie_%25C5%2581yny_w_Olsztynie
file:///C:/Users/ejurczuk/wiki/%25C5%2581yna
file:///C:/Users/ejurczuk/wiki/I_Liceum_Og%25C3%25B3lnokszta%25C5%2582c%25C4%2585ce_im._Adama_Mickiewicza_w_Olsztynie
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 Nowy Ratusz z początku XX w.,  

 dzwonnica na Dajtkach przy ul. Żniwnej, 

oraz kościoły, kaplice, cerkiew prawosławną, cmentarze, itp. 

Zlokalizowane w Olsztynie obszary urbanistyczne objęte ochroną konserwatorską oraz 

zabytki architektury nie powinny stanowić większego utrudnienia. Możliwe jest ich 

ominięcie przy planowaniu infrastruktury technicznej dla obszaru miasta. Dla prac 

remontowych i modernizacyjnych związanych z rozbudową i przebudową obiektów 

oraz dla prac rozbiórkowych prowadzonych przy zabytkach należy uzyskać 

uzgodnienie wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Obszary objęte ochroną archeologiczną 

Gminny zasób wartości kulturowych podlegających ochronie uzupełniają stanowiska 

archeologiczne.  

Miasto Olsztyn oraz jego okolicę cechuje znaczne nasycenie stanowiskami 

archeologicznymi, bądź też pojedynczymi śladami świadczącymi o działalności 

człowieka na tym terenie na przestrzeni dziejów. Zarejestrowane stanowiska i ślady 

osadnicze prezentują szerokie spektrum chronologiczne poczynając od neolitu, aż po 

późne średniowiecze i czasy nowożytne potwierdzając ciągłość osadniczą na tym 

terenie. 

Obszary te, nie powinny jednak stanowić większego utrudnienia przy planowaniu 

infrastruktury technicznej dla miasta. 

Cmentarze oraz tereny kultu religijnego 

W Olsztynie czynne są trzy cmentarze: 

 w Dywitach (13,8 ha),  

 przy ul. Poprzecznej (18,3 ha), 

 w Gutkowie (około 1 ha) - najmniejszy, objęty ochroną konserwatorską.  

Poza tym wyróżniamy osiem nieczynnych zabytkowych cmentarzy z czego część 

przekształcono w zieleńce. Są to: 

 Cmentarz Św. Józefa (5 ha), 

 Cmentarz Św. Jakuba (3 ha), 

 Cmentarz na Dajtkach (0,35 ha), 

 Miejski Cmentarz Bohaterów Wojennych (1 ha), 

 Cmentarz Żołnierzy Rosyjskich (1 ha), 

 Cmentarz Garnizonowy (1,37 ha), 

 Cmentarz Żydowski (0,48 ha), 

file:///C:/Users/ejurczuk/wiki/Nowy_Ratusz_w_Olsztynie
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 Cmentarz Rodowy (0,1 ha). 

Zlokalizowane na terenie miasta cmentarze nie powinny stanowić większego 

utrudnienia, gdyż możliwe jest ich ominięcie przy planowaniu infrastruktury 

technicznej. 

Tereny wojskowe 

Ochronie podlegają obiekty obrony cywilnej w postaci studni zapasowych oraz 

obiektów wojskowych istotnych dla bezpieczeństwa kraju. Gabaryty i parametry 

ochronne określają właściwe organy wojskowe i obrony cywilnej.  

Obszary wojskowe nie powinny stanowić większego utrudnienia przy planowaniu 

infrastruktury technicznej miasta, gdyż możliwe jest ich ominięcie. 

4. Zaopatrzenie miasta w ciepło 

4.1.1 Charakterystyka przedsiębiorstw (podmiotów) działających w zakresie 

zaopatrzenia Miasta w ciepło – zmiany strukturalne i własnościowe 

Zaopatrzeniem w ciepło odbiorców w Olsztynie zajmują się następujące podmioty: 

 

1) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) Sp. z o.o. z 

siedzibą w Olsztynie 

Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks 

Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 

grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997 r. z późn. zm.) 

i Statutu Spółki oraz innych właściwych przepisów, zwłaszcza wynikających z ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. 

zmianami) ). 

Spółka została wypisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 14 grudnia 2001 r. 

postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy pod 

numerem 0000072800 jako jednoosobowa spółka Gminy Miejskiej Olsztyn. 

Gmina jest więc założycielem i właścicielem 100% udziałów MPEC Olsztyn. 

 

MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie działa na podstawie koncesji wydanych przez Urząd 

Regulacji Energetyki obejmując: 

 wytwarzanie ciepła - Nr WCC/35/156/U/1/98/MS z dnia 4 września 1998 r. 

zmienionej późniejszymi decyzjami; 

 przesyłanie i dystrybucję ciepła - Nr PCC/35/156/U/1/98/MS z dnia 4 września 

1998 r., zmienionej późniejszymi decyzjami; 

 obrót ciepła - Nr OCC/712/156/U/1/98/MS z dnia 4 września 1998 r. zmienionej 

późniejszymi decyzjami; 



 
 
 

aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna 
 

54 
  

 
 

 wytwarzania energii elektrycznej – Nr WEE/1813/156/W/OGD/2011/MB z dnia 

13 maja 2011r. 

MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie posiada Decyzję Prezydenta Miasta Olsztyna nr 

OS.I.768-3/06 z dnia 17 lipca 2006 r. udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla 

instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Kortowo. Decyzja zmieniona z 

urzędu przez Prezydenta Miasta Olsztyna, znak: SD.6227.2.2014 MJ z 3 grudnia 

2014r, wydana na czas nieokreślony. 

 

2) MICHELIN POLSKA S.A.; 

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 35.30.Z (PKD 2007) 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych, na cele odbiorców zewnętrznych. Na działalność tą Spółka posiada 

koncesję na wytwarzanie ciepła nr WCC/67-ZTO/597/W/OGD/2007/SA. 

Obecnie odbiorcami ciepła są: MPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie oraz 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” z siedzibą w Olsztynie. 

 

MICHELIN POLSKA S.A. pod względem organizacyjno-prawnym jest spółką akcyjną 

w 100% własnością prywatną zagranicznej osoby prawnej – Compagnie Financiere 

Michelin z siedzibą w Granges-Paccot, Szwajcaria. 

 

Spółka MICHELIN POLSKA S.A. posiada Decyzję Prezydenta Miasta Olsztyna  

nr OSI 768-2/06 z dnia 17 lipca 2006 r. o pozwoleniu zintegrowanym na instalację 

energetycznego spalania paliw zlokalizowanych w elektrociepłowni MICHELIN 

POLSKA S.A. o mocy nominalnej 386,4 MWt wraz z urządzeniami pomocniczymi – 

z terminem ważności do 30 czerwca 2016 r. 

 

3) Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze; 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze (SM Pojezierze), która do 2002 była jednym 

z odbiorców MPEC-u wybudowała własną sieć ciepłowniczą, o długości ok. 20 km.  

Inwestycja zrealizowana została w celu zasilenia w ciepło zasobów SM Pojezierze 

bezpośrednio. z EC Michelin. Stąd SM Pojezierze stała się jednocześnie odbiorcą i dla 

swoich zasobów dystrybutorem ciepła. W związku z faktem, iż SM Pojezierze nie jest 

dystrybutorem ciepła w myśl zapisów Ustawy Prawo energetyczne, nie posiada 

koncesji na dystrybucję i obrót ciepłem ani taryfy dla ciepła. Koszty zakupu ciepła z EC 

Michelin liczone wg taryfy źródła, rozliczane są na mieszkańców spółdzielni wg 

wskazań urządzeń pomiarowych. W związku z brakiem taryfy dla ciepła SM 

Pojezierze, brak także jednoznacznie wyodrębnionej pozycji cennikowej dotyczącej 

dystrybucji ciepła siecią należącą i eksploatowaną przez SM Pojezierze. Według 

uzyskanych informacji koszty związane z dystrybucją są fakturowane poszczególnym 
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odbiorcom ciepła wskaźnikiem odnoszącym się do m2 powierzchni użytkowej (wg 

zasady „non profit”). Takie rozwiązanie nie pozwala jednoznacznie przeprowadzić 

analizy porównawczej z kosztami ciepła z innych systemów ciepłowniczych.  

Udział wielkości mocy zamówionej przez SM Pojezierze w źródle w stosunku do 

sumarycznej mocy zainstalowanej węzłów w roku 2010 wynosił 0,62, zaś w roku 2011 

wynosi 0,52. Aktualnie SM Pojezierze zamawia 30 MW energii cieplnej w EC Michelin, 

z czego 24 MW na potrzeby c.o. i 6 MW na potrzeby c.w.u. 

4.1.2 Źródła ciepła na terenie Miasta 

Obiekty na terenie miasta są zaopatrywane w ciepło przez: 

 2 źródła zawodowe – Ciepłownię Kortowo i Elektrociepłownię Michelin, z 

których ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej; 

 kotłownie lokalne; 

 szereg kotłowni indywidualnych; 

 ogrzewanie indywidualne, w tym piece węglowe. 

W skład kotłowni lokalnych wliczane są kotłownie wytwarzające ciepło dla potrzeb 

własnych obiektów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej, oraz 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Paliwem wykorzystywanym 

w wymienionych kotłowniach jest głównie gaz ziemny ale także olej opałowy, zrębki 

lub węgiel. 

Pozostała część potrzeb cieplnych miasta pokrywana jest z kotłowni lokalnych, źródeł 

indywidualnych oraz z ogrzewania piecami węglowymi. Niektóre kotłownie lokalne 

posiadają układ sieci niskoparametrowych zasilających okoliczne obiekty. 

Wykorzystywane są również instalacje solarne dla wspomagania ogrzewania 

w zakresie zaopatrzenia w c. w. u.  

W szeroko rozumianym systemie zaopatrzenia w ciepło na terenie Olsztyna także 

występują instalacje wykorzystujące odzysk ciepła z urządzeń technologicznych 

z przeznaczeniem dla celów zaopatrzenia w c. w. u. 

4.1.3 Źródła systemowe 

Miejski system ciepłowniczy MSC,   rozumiany jako  sieć ciepłownicza MPEC, czyli 

system techniczny służący do transportu ciepła od źródła do miejsca odbioru, Na 

terenie Miasta Olsztyna funkcjonują trzy odrębne, rozdzielone układy sieciowe: 

 MPEC-u, 

 SM Pojezierze, 

 wewnętrznego Michelin Polska S.A. 

MSC jest zasilany w ciepło z dwóch zawodowych źródeł: 
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 Ciepłowni Kortowo, będącej własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie; 

 Elektrociepłowni (EC) Michelin, będącej własnością Michelin Polska S.A. 

Elektrociepłownia Michelin i Ciepłownia Kortowo pracują w sezonie grzewczym na 

wspólną sieć ciepłowniczą. Udział źródeł w pokryciu zapotrzebowania dla systemu 

ciepłowniczego w Olsztynie, kształtuje się w ostatnich latach następująco : 

 Ciepłownia Kortowo - ok. 140-150 MW, co odpowiada rocznym dostawom 

ciepła w ilości 1 – 1,4 TJ, 

 Elektrociepłownia Michelin - ok. 90 MW, co odpowiada rocznym dostawom 

ciepła w ilości 0,8 – 1 TJ. W okresie letnim dostawa ciepła do MSC na potrzeby 

ciepłej wody w wielkości ok. 20 -25 MW odbywa się zazwyczaj z jednego źródła 

ciepła. Uzależnione jest to od wzajemnych porozumień pomiędzy MPEC Spółka 

z o.o. w Olsztynie i Michelin Polska S.A., a także potrzeb remontowo - 

konserwacyjnych obu źródeł. 

 

Od 2013 r. dostawy ciepła w okresie letnim odbywają się z elektrociepłowni Michelin, 

ze względu na konieczność uzyskania dla tego źródła tzw. „derogacji ciepłowniczej”. 

Derogacja oznacza możliwość odroczenia do końca 2022 r. konieczności dokonania 

modernizacji elektrociepłowni w celu dostosowania jej do standardów środowiskowych 

określonych w dyrektywie IED. Aby spełnić warunki derogacji, Michelin musi spełnić 

warunek posiadania ponad 50% udziału w produkcji energii na rzecz odbiorców 

komunalnych. W okresie trwania derogacji konieczne też będzie utrzymanie tego 

wskaźnika, co oznacza konieczność zwiększenia wolumenu zakupu ciepła przez 

MPEC ze źródła Michelin i jednoczesne ograniczenie produkcji w Ciepłowni Kortowo. 

Współpraca MPEC i Michelin w celu uzyskania derogacji pozwoli na zachowanie 

ciągłości dostaw ciepła dla Miasta do czasu uzupełnienia mocy wytwórczych do czasu 

wybudowania nowej elektrociepłowni. 

Ciepłownia Kortowo 

Ciepłownia Kortowo posiada zainstalowanych 6 kotłów WR-25 o łącznej mocy cieplnej 

znamionowej 174,450 MW (6*29,075). Pierwsze trzy kotły zostały uruchomione w 

latach 1978-1980, a pozostałe trzy w latach 1986-1988. W latach 2006 – 2008 r. 

przeprowadzono modernizację dwóch kotłów w technologii ścian szczelnych oraz 

przystosowania do współspalania biomasy. Przeprowadzona modernizacja wpłynęła 

na redukcję zanieczyszczeń oraz podwyższenie sprawności urządzeń. Inwestycja ta 

była współfinansowana w 35% ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego. W latach 2013 - 2014 wykonano modernizację instalacji 

oczyszczania spalin w kierunku redukcji pyłu do poziomu 25 mg/Nm3 w przeliczeniu 

na 6% O2 na kotłach K-3, K-4 oraz K- 6. Inwestycja ta współfinansowana była w 30% 

ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ciepłownia wyposażona jest w 
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osiem pomp wody sieciowej 8*20W-39 o wydajności 330 m3/h każda i wysokości 

podnoszenia 1,4 MPa (jedna z pomp posiada regulację liczby obrotów) oraz dwie 

pompy obiegowe na okres letni. W roku 2012 przeprowadzono modernizację układu 

hydraulicznego Ciepłowni, co wpłynęło na ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 

ok. 30%. 

 

Charakterystyka podstawowych urządzeń zabudowanych w tej ciepłowni jest 

przedstawiona poniższej (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Charakterystyka technologiczna Ciepłowni Kortowo [Źródło: Założenia do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Lp. 
Wyszczególn

ienie 
Jedn. K1 K2 K3 K4 K5 K6 Uwagi 

1 Typ - 
WR2

5 
WR2

5 
WR25 WR25 

WR2
5 

WR25 - 

2 Producent - Raciborska Fabryka Kotłów „Rafako” - 

3 
Wydajność 
nominalna 

MWt 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 wg DTR 

4 

Wydajność 
osiągalna 

(maksymalna 
trwała) 

MWt 35* 35* 29,1 29,1 29,1 29,1 
(*) – bez 
gwarancji 

sprawności 

5 
Typ instalacji 
odpylającej 

- Cf Cf BC/FW** BC/FW** BC BC/FW*** 

Cf - cyklofiltr 
(multicyklon+f
iltr workowy) 
BC – bacteria 
cyklonów C41 

FW – filtr 
workowy 
(**) – od 
08.2014 
(***) od 
01.2014 

6 
Sprawność 

instalacji 
odpylającej 

stężeni
e na 

wyjściu 
mg/Nm

3 

<10
0 

<10
0 

<400/<25
** 

<400/<25
** 

<40
0 

<400/<25*
** 

suche gazy 
odlotowe i 

6% O2 

Źródło to dostarcza ciepło do systemu ciepłowniczego (MSC) miasta Olsztyna 

zabezpieczając zamówione wielkości mocy cieplnej przez przyłączonych odbiorców. 

W roku 2014 moc zamówiona przez odbiorców z Ciepłowni Kortowo wyniosła 193,13 

MW, w tym: 

 na cele co – 140,844 MW 

 na cele c. w. u. – 41,899 MW 

 na cele wentylacji i technologii – 10,387 MW 

Natomiast wielkość szczytowego obciążenia Ciepłowni Kortowo wynosiła w 2014 r. 

156,53 MW. Świadczy to o niejednoczesności rozbioru na poziomie 0,81. 
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Przy takim zapotrzebowaniu wyprodukowano w 2014 r.  1 014 105 GJ ciepła. 

W (Tabela 4) przedstawiono ilość produkowanego ciepła oraz strukturę zużycia paliw 

w latach 2008-2014.  

Tabela 4. Dane reprezentatywne dla lat 2008-2014 [Źródło: opracowanie własne KAPE S.A. na 
podstawie dokumentu pn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Okres 
Intensywność 

sezonu 
grzewczego 

Produkcja 
ciepła w 
kotłach 

wodnych WR-
25 

Zużycie paliw Wsad 
masowy 

biomasy w 
strumieniu 
spalanego 

paliwa 

miał węglowy biomasa 

 [stopniodni]  [Mg] [Mg] [%] 

2008 3 586 1 503 387 75 010 3 109 4,0 

2009 3 915 1 455 385 73 482 1 947 2,6 

2010 4 371 1 389 333 68 598 3 098 4,3 

2011 3 791 1 403 813 66 297 3 977 5,7 

2012 4 024 1 421 087 70 656 6 444 8,4 

2013 3 951 1 213 749 59 040 2 634 4,3 

2014 3 600 982 185 46 675 156 0,3 

 

Na podstawie przepisów o emisji CO2 eksploatowana przez MPEC Sp. z o.o. 

Ciepłownia Kortowo na lata 2013-2020 otrzymała bezpłatne uprawnienia do emisji 

w ilości przedstawionych na rys. 4. 

 

Rys. 4. Przydział uprawnień do emisji na lata 2013-2020 [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

W  (Tabela 5) przedstawiono wskaźniki emisyjności dla Ciepłowni Kortowo 

z uwzględnieniem 6 kotłów wodnych WR-25 i 2 silników gazowych.  

Tabela 5. Wskaźniki emisyjności Ciepłowni Kortowo [Źródło: opracowanie własne KAPE S.A. na 
podstawie dokumentu pn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Wskaźnik emisji 

Rok 
CO2 SO2 NOx pył 

Mg/GJ kg/GJ kg/GJ kg/GJ 

2009 0,105 0,277 0,146 0,067 

2010 0,101 0,239 0,139 0,071 
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2011 0,099 0,276 0,117 0,054 

2012 0,102 0,363 0,135 0,050 

2013 0,101 0,299 0,103 0,029 

2014 0,103 0,400 0,114 0,036 

Średnia z 5 ost. 
lat 

0,101 0,315 0,122 0,048 

 

Emisję ze wszystkich kotłowni MPEC-u, w tym Ciepłowni Kortowo przedstawione są w 

Tabela 6. W latach 2005-2014 w wyniku spalania miału węglowego powstały 

następujące ilości odpadów paleniskowych - odpowiednio w kolejnych latach - 15 293 

Mg, 16 570 Mg, 14 880 Mg, 15 563 Mg, 12 962 Mg, 11 098 Mg, 11 881 Mg, 12 790 

Mg, 7 780 Mg i 7 088 Mg.  

Tabela 6. Zestawienie emisji z kotłowni MPEC-u Olsztyn w latach 2005 – 2014 [Źródło: opracowanie 

własne KAPE S.A. na podstawie dokumentu pn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Lp. Rok Emisja zanieczyszczeń 

SO2 NO2 CO Pył CO2 

 ogółem 
MPEC 

C „KORTOWO” 
(WR-25) 

Przydział 
uprawnień 
wg KPRU 

Mg/a 

1 2005 346 176 111 198 132626 130394 163700 

2 2006 252 201 105 170 150904 149127 163700 

3 2007 201 162 122 96 137543 135899 163700 

4 2008 369 210 125 120 154823 153121 149127 

5 2009 403 214 115 97 154071 152333 149127 

6 2010 333 193 164 99 142223 140305 149127 

7 2011 392 168 83 77 142290 138535 149127 

8 2012 528 198 98 74 150025 143596 149127 

9 2013 369 128 52 36 125670 121479 93022 

10 2014 406 117 70 37 105730 100081 76839 

 

Powyższe dane wskazują na znaczną redukcję emisji pyłu. 

Wszystkie wartości emisji zanieczyszczeń w latach 2005-2014 mieściły się poniżej 

granicy ustalonej w pozwoleniu zintegrowanym.  

Emisja dwutlenku węgla w latach 2008, 2009, 2013 i 2014 przekraczała wielkości 

uzyskane bezpłatnego przydziału, co wymusiło dokonanie zakupu brakujących 

uprawnień zwiększając koszty produkcji ciepła. W ostatnich latach sytuacja ta jest 

wynikiem sukcesywnego obniżania przydziału uprawnień w obecnym okresie 

rozliczeniowym 2013-2020. Po roku 2020 konieczne będzie zakup całości uprawnień 

do emisji CO2, co wpłynie na wzrost kosztów produkcji ciepła wytwarzanego z miału 

węgla kamiennego. Likwidacja bezpłatnych uprawnień do emisji może wpłynąć 

również na wzrost cen. 
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Gospodarka odpadami poprocesowymi jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami – odpady są przekazywane uprawnionym odbiorcom do odzysku i 

wykorzystania gospodarczego lub unieszkodliwienia. Przedsiębiorstwo nie posiada ani 

nie eksploatuje składowiska odpadów stałych. Posiada wymagane – w tym zakresie – 

prawem pozwolenie. Podczas działalności przedsiębiorstwa w 2014 roku powstało 

łącznie 7 213,4 Mg odpadów, z czego:  7,9 Mg odpadów niebezpiecznych, 7 205,5 Mg 

odpadów innych niż niebezpieczne. W wytworzonej masie odpadów największy udział 

miały odpady paleniskowe (żużle, popioły paleniskowe i pył) 

z kotłowi. Odpady te stanowiły ponad 98% masy wszystkich wytworzonych odpadów, 

a ich ilość była poniżej wielkości wpisanych w pozwoleniu zintegrowanym. 

W kwietniu 2011 r. dokonano rozbudowy Ciepłowni Kortowo o blok kogeneracyjny 

pracujący w oparciu o dwa silniki gazowe o mocy 400 kW i 800 kW – Elektrociepłownię 

Kortowo. Inwestycja ta współfinansowana była w 42% ze środków europejskich w 

ramach Regionalnego programu Operacyjnego „Warmia i Mazury”. Wyprodukowana 

energia elektryczna zużywana jest przede wszystkim przez Ciepłownię Kortowo, a 

jedynie nadwyżki sprzedawane są na zewnątrz. . Układ elektryczny generatorów 

umożliwia bowiem bezpośrednie zasilenie dwóch pomp obiegu kotłowego POK4 i 

POK5, kotła WR-25 K-6 oraz rozdzielnicy RP. Pompy POK podczas pracy wymuszają 

przepływ wody przez kotły oraz MSC co pozwala obsłudze na bezpieczne wygaszenie 

pracujących kotłów w sytuacjach awaryjnych.  Ciepło wytworzone w bloku 

kogeneracyjnym zasila miejską sieć ciepłowniczą. Roczna wielkość produkcji ciepła w 

Elektrociepłowni kształtuje się na poziomie ok. 30 TJ, a energii elektrycznej ok. 10 

MWh.  

Elektrociepłownia Michelin 

EC została uruchomiona w 1965 r. jako wspólne źródło ciepła dla Zakładu (wtedy 

„Stomil”, obecnie MICHELIN POLSKA S.A.) i Miasta. Obecnie w EC są zainstalowane 

następujące jednostki podstawowe: 

 3 pyłowe kotły parowe OP70 (na parametr pary 9 MPa i 510°C i wydajności 

70t/h); dwa rok budowy 1965r i jeden 1978 r., 

 1 turbina upustowo - przeciwprężna o mocy osiągalnej 22,5 MW - rok budowy 

1985, 

 4 rusztowe kotły wodne WR25 - lata budowy 1973 - 1981 (parametry wody 

maksymalne 150oC; 2,5 MPa; moc osiągalna 29 MW każdy). 

Turbina o przełyku 180 t/h pary posiada 2 upusty regulowane przy ciśnieniach 1,7 MPa 

i 0,8 MPa; na wylocie turbiny jest zainstalowany wymiennik ciepłowniczy o mocy maks. 

80 MW. Wymiennik ten jest podstawowym źródłem ciepła - wspólnym dla Zakładu i 

Miasta, produkującym ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną. Kotłownia wodna z 

kotłami WR25 spełnia rolę szczytowego źródła ciepła. 
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Ogólnie charakterystyka EC Michelin przedstawiona jest w Tabela 7. 

Tabela 7. Charakterystyka ogólna EC Michelin [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Rok uruchomienia elektrociepłowni  1968 

Rok uruchomienia ostatniego turbozespołu  1985 

Rodzaj i parametry paliwa podstawowego  
węgiel  kamienny; 

Q = 22 000-24 000 kJ / 
kg 

Sprawność kotłów OP70 86% 

Sprawność kotłów WR25 78% 

Liczba kotłów energetycznych: OP70 3 

Wydajność znamionowa kotłów energetycznych  210 t/h 

Wydajność osiągalna kotłów energetycznych  210 t/h 

Liczba turbozespołów  1 

Moc znamionowa turbozespołów  25,0 MW 

Moc osiągalna elektryczna brutto  22,5 MW 

Moc osiągalna elektryczna netto  21,8 MW 

Liczba kotłów ciepłowniczych WR25 4 

Moc znamionowa kotłów ciepłowniczych  117 MW 

Moc osiągalna kotłów ciepłowniczych  117 MW 

Moc osiągalna cieplna  235 MW 

Moc osiągalna cieplna w skojarzeniu  102 MW 

Moc osiągalna cieplna przy osiągalnej mocy elektrycznej  118 MW 

Moc elektryczna przy osiągalnej mocy cieplnej  22,5 MW 

Liczba emitorów  2 

Urządzenia odpylające: elektrofiltry  2 i 3 – pyłowe (kotły OP nr 1, 2, 3) multicyklony (4 kotły WR) 

Redukcja NOx na kotłach : palniki niskoemisyjne (kotły nr OP nr 1, 2, 3) 

Dodatkowo w zakładzie istnieje instalacja odzysku ciepła z procesów technologicznych 

do produkcji wody grzewczej, której moc wynosi 14,2 MW (ok. 130 000 GJ/rok) 

wykorzystywane dla celów podgrzewania c.w.u. na terenie Zakładu. 

Produkcja energii elektrycznej brutto w EC Michelin za rok 2014 wyniosła 78 309 MWh 

i była zużyta na własne potrzeby Michelin Polska S.A.  

W roku 2011 r. Michelin S.A. przekazał decyzję o zaprzestaniu dostaw ciepła do 

miejskiej sieci ciepłowniczej z końcem roku 2015. W toku prowadzonych negocjacji 

Michelin Polska S.A. potwierdził swoje stanowisko, jednak zdecydował o wydłużeniu 

pracy źródła o 2 lata. W wyniku dalszych negocjacji pomiędzy Władzami Miasta 

i Michelin Polska S.A. oraz w związku z możliwością wykorzystania derogacji 

ciepłowniczej przez Michelin Polska S.A., uzgodniono dalsze przedłużenie dostaw 

ciepła – jednak nie dłużej niż do końca 2022 r. W toku negocjacji MPEC proponował 

wydzierżawienie, odkupienie lub inna formę przejęcia od Michelin części wodnej 

instalacji – ciepłowni Michelin. Jednak ta propozycja została przez Michelin odrzucona. 
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Jednym z postanowień Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna jest 

wskazanie jako kluczowego działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, działania 

zapewniającego nowe, niskoemisyjne źródło ciepła dla Miasta Olsztyna, ze względu 

na planowane zmiany w strukturze dostaw ciepła (wyłączenie ciepłowni Michelin 

Polska z systemu ciepłowniczego miasta). W celu zapewnienia nowego źródła ciepła 

władze miasta oraz MPEC Sp. z o.o.  planują realizację kompleksowego projektu 

mającego zapewnić dostawy ciepła z wykorzystaniem frakcji palnej pochodzącej z 

odpadów komunalnych  (odzysk energii z odpadów). Działanie to pozwoli na 

utrzymanie dostaw ciepła do miasta oraz dla nowych odbiorców, przyczyniając się do 

ograniczenia niskiej emisji. 

4.1.4 Kotłownie lokalne 

W ramach przeprowadzonej ankietyzacji uzyskano informacje o istniejących 

kotłowniach lokalnych i innych źródłach eksploatowanych przez poszczególnych 

właścicieli. 

Wśród zinwentaryzowanych źródeł ciepła (nie uwzględniając źródeł zasilających 

centralny system ciepłowniczy) wyszczególniono 100 obiektów: 

 16 kotłowni o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW, a w tym: 

o 10 kotłowni na gaz ziemny, 

o 1 kotłownia na biogaz, 

o 3 kotłownie na węgiel, 

o 2 kotłownie dwupaliwowe (gaz i zrębki drzewne, gaz ziemny i gaz 

z pyrolizy) 

 67 kotłowni o mocach zainstalowanych większych od 0,1 MW, a mniejszych od 

1 MW, a w tym: 

o 59 kotłowni na gaz ziemny, 

o 5 kotłowni na olej opałowy, 

o 2 kotłownie na węgiel, 

o 1 kotłownia dwupaliwowa (gaz ziemny i olej opałowy). 

 17 kotłowni o mocach zainstalowanych mniejszych od 0,1 MW, a w tym: 

o 14 kotłowni na gaz ziemny, 

o 1 kotłownia na olej opałowy, 

o 2 kotłownie na węgiel, 

o 4 obiekty wyposażone w instalacje solarne dla celów c. w. u. 

Niektóre z kotłowni lokalnych zasilają obiekty zlokalizowane wokół kotłowni przy 

wykorzystaniu niskoparametrowych sieci, ale zawsze dotyczy to kompleksu tego 

samego właściciela. Takimi kotłowniami jest też 6 kotłowni gazowych 

eksploatowanych przez MPEC, zasilających obiekty znajdujące się poza zasięgiem 

sieci ciepłowniczej. 
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Łączna moc zainstalowana w źródłach wymienionych powyżej wynosi ok. 58MW 

z czego 70% stanowią kotłownie gazowe, 5% kotłownie olejowe, 9% OZE, a pozostałe 

16% mocy zainstalowanych jest w kotłowniach węglowych. 

Dokonując porównania w stosunku do zestawienia 41 kotłowni węglowych 

przedstawionych w PZ 2002 na podstawie przesłanych ankiet można określić, że 

9 kotłowni zostało zlikwidowanych poprzez podłączenie zasilanych obiektów do sieci 

MPEC-u,10 kotłowni zmieniło sposób zaopatrzenia w ciepło, w 7 kotłowniach nie 

nastąpiły zmiany, w pozostałych obiektach nie uzyskano informacji. 

4.1.5 Źródła indywidualne – „niska emisja” 

W ramach opracowywanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna 

zostały pozyskane dane od poszczególnych administratorów. Na ich podstawie 

określono ilości budynków, w których ogrzewanie pomieszczeń prowadzone jest za 

pomocą kotłów węglowych. Są to 24 jedno- lub dwurodzinne budynki mieszkaniowe, 

oraz 118 budynków wielorodzinnych, a także 2 obiekty użyteczności publicznych. 

Wielkości zapotrzebowania mocy z indywidualnych źródeł węglowych na obszarze 

Olsztyna wynosi ok. 58 MW, co pozwala zapewnić zapotrzebowanie ciepła 

w przybliżeniu na poziomie ok. 330 TJ/rok. Przyjmując średnią  wartość opałową węgla 

na poziomie 20 MJ/kg oraz średnią sprawność urządzeń przetwarzających na 

poziomie 60%, ilość węgla niezbędnego do zapewnienia ciągłości zasilania obiektów 

wykorzystujących paliwa stałe wynosi ok. 28 tys. Mg/rok. Ilość energii chemicznej w 

węglu wykorzystywanym przez Michelin Polska S.A. wynosi ok. 4,4 tys. TJ/rok, co przy 

średniej wartości opałowej na poziomie 23 MJ/kg oraz średniej sprawności 80%, daje 

rocznie ok. 240 tys. Mg paliwa stałego. Z uzyskanych informacji ilość energii 

chemicznej w węglu za rok 2014 wyniosła 2977,177 TJ. 

Ilość miału węglowego wykorzystywana przez MPEC, wg informacji uzyskanych 

bezpośrednio ze Spółki wynosi ok. 69 tys. Mg/rok. 

Podsumowując, w dużym przybliżeniu można stwierdzić, iż dla zapewniania 

bezpieczeństwa energetycznego w aspekcie wykorzystania paliw stałych, zarówno 

przez mieszkańców jak i przedsiębiorstwa zlokalizowane na obszarze Miasta, roczne 

dostawy tego rodzaju paliwa powinny wynosić ok. 337 tys. Mg. 

4.2 Charakterystyka systemów ciepłowniczych 

 

Sieć ciepłownicza miasta Olsztyna (MSC) budowana jest od roku 1978. Aktualnie MSC 

składa się z systemu sieci ciepłowniczych eksploatowanego przez MPEC oraz 

odrębnego systemu eksploatowanego przez SM Pojezierze. 
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Łączna długość MSC na terenie Olsztyna (eksploatowanych przez MPEC oraz SM 

Pojezierze) to ok. 165 km, w tym w technologii kanałowej długość wynosi ok. 77 km 

(46,7%), a w technologii preizolowanej długości ok. 88 km (53,3%).  

Całkowita długość miejskiej sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez MPEC wynosi 

około 157 km, w tym około 96 km wykonanej w technologii preizolowanej. Pozostała 

część to sieć kanałowa, o kanałach nieprzechodnich, prefabrykowanych oraz sieć 

przechodząca przez piwnice budynków. Długość tych sieci wynosi około 61 km. 

Jedynie przy przejściach przez przeszkody typu bocznice kolejowe, rzeki i podmokłe 

tereny sieci ciepłownicze wykonane są jako nadziemne. Łączna długość sieci 

nadziemnej wynosi około 2 km. Charakterystykę tych sieci w układzie poszczególnych 

średnic przedstawia Tabela 8 oraz Rys. 5. 

Tabela 8. Charakterystyka technologii sieci MPEC-u Olsztyn [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Charakterystyka sieci MPEC-u Olsztyn 

Średnica 
nominalna 

Preizolacja Kanałowe Napowietrzne W 
budynkach 

Łącznie 
sieć 

mm m % m % m % m % m 

20 8,3 100,0       8,3 

25 1272 86,7 160,75 10,9   34,75 2,4 1467,5 

32 3733,4 83,2 732,45 16,3 5,85 0,1 13,95 0,4 4485,65 

40 8599,2 93,8 553,00 6,0 13,45 0,14 5,8 0,06 9171,45 

50 12339,15 88,7 1568,5 11,27   4,80 0,03 13912,45 

65 14788,9 87,0 2206,1 12,96   7,10 0,04 17002,1 

80 9526,35 77,3 2790,15 22,65 5,60 0,05   12322,1 

100 10553,65 70,09 4423,35 29,37 78,50 0,52 3,0 0,02 15058,5 

125 7019,6 64,7 3812,50 35,1   20,85 0,2 10852,95 

150 5626,1 52,5 5087,4 47,5     10713,5 

200 5501,65 34,38 9294,7 58,08 1205,15 7,53 2,15 0,01 16003,65 

250 6477,05 65,1 3471,3 34,9     9948,35 

300 4742,15 57,2 3550,3 42,8     8292,45 

350 2168,7 46,5 2492,85 53,5     4661,55 

400 3418,15 24,9 10040,25 73,2 260,8 1,9   13719,2 

450 71,4 20,6 275,85 79,4     347,25 

500 648,4 8,4 6940,75 89,7 143,1 1,9   7732,25 

600   965,1 97,9 8,55 0,9 11,90 1,2 985,55 

700     328,9 100,0   328,9 

800     171,95 100,0   171,95 

Razem 96494,15 61,4 58365,3 37,13 2221,85 1,40 104,3 0,07 157185,6 
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Przedstawione zestawienie ocenić należy jako bardzo znaczące zaangażowanie 

MPEC-u w realizacji modernizacji swoich sieci. W skali kraju udział sieci preizolowanej 

w systemach miejskich oscyluje wokół 30%. 

 
Rys. 5. Charakterystyka technologii sieci MPEC Olsztyn [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Spośród odbiorców zaopatrywanych w ciepło przez MPEC ok. 80% jest wyposażonych 

w centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową, zaś pozostałe 20% jedynie 

w centralne ogrzewanie. Nośnikiem ciepła w systemie jest gorąca woda. W miejskiej 

sieci ciepłowniczej istnieje możliwość wyodrębnienia obszarów zasilanych przez 

poszczególne źródła ciepła. Obszary te są wyodrębniane poprzez zamknięcie zasuw. 

Rozcięcia te wyznaczają wyraźne granice zasięgu pracy obu źródeł. Takie rozcięcia 

mogą być realizowane w trzech rejonach: przy ul. Piłsudskiego, przy ul. Kościuszki lub 

ul. Pstrowskiego w zależności od bieżących potrzeb eksploatacyjnych. Stąd istnieje 

możliwość przesuwania granic rozdziału lub też pracy na tzw. wspólną sieć. Może to 

być wykorzystane w sytuacji awaryjnej, podczas konieczności zasilania systemu 

wyłącznie z jednego źródła. W okresie sezonu grzewczego oba źródła pracują w 

systemie sieci rozciętych, w lecie natomiast układ jest otwarty (otwarte zasuwy) 

i zasilany tylko z jednego, wytypowanego na podstawie analiz ekonomicznych źródła. 

W system ciepłowniczy Miasta wbudowane są trzy przepompownie wody sieciowej, są 

to: 

 pompownia przy ul. Jarockiej wyposażona w dwie pompy po 1000 m3/h 

o wysokości podnoszenia 0,50 MPa, 

96494,15 m
61,4%

58365,3 m
37,13%

2221,85 m 
1,4% 104,3 m 

0,07%

Długość sieci

Preizolacja

Kanałowe

Napowietrzne

W budynkach
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 pompownia przy ul. Niepodległości z dwoma pompami po 100 m3/h i wysokości 

podnoszenia 0,35 MPa, 

 pompownia przy ul. Partyzantów z trzema pompami po 240 m3/h o wysokości 

podnoszenia 0,50 MPa. 

Wszystkie pompownie włączone do systemu monitoringu i telemetrii, pracują w trybie 

automatycznym z płynną regulacją wydatku poprzez zmianę obrotów pomp. Od roku 

2003, w wyniku znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło spowodowanego 

odłączeniem dużego odbiorcy, tj. SM Pojezierze, pompownia przy ul. Partyzantów jest 

wykorzystywana tylko w przypadku wystąpienia bardzo niskich temperatur 

zewnętrznych. 

Eksploatowany przez MPEC Olsztyn MSC obciążony był w poszczególnych latach 

zapotrzebowaniem na moc i ciepło w wielkościach podanych w układzie rodzajowym 

odbiorców w Tabela 9 (dla porównania podane są również wielkości dla roku 2001 

z opracowania PZ 2002, ale w analizie tych danych należy uwzględnić wyłączenie 

w 2002 r. z tego układu sieci zasilających obiekty SM Pojezierze).  

Przy wzięciu pod uwagę powyższego faktu, można stwierdzić, że zapotrzebowanie 

ciepła w MSC utrzymywało się w ostatnich latach na zbliżonym poziomie. Działania 

termomodernizacyjne obiektów powodujące spadki zapotrzebowania były niwelowane 

przyłączeniami nowych odbiorców. 



 
 
 

aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna 
 

67 
  

 
 

Tabela 9. Zapotrzebowanie ciepła dla systemu MPEC Olsztyn w latach 2001 – 2014 i porównawczo w 2001 r. [Źródło: opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie 
dokumentu pn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Rodzaj 
Odbiorców 

  Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła 

 MW  GJ / rok 

2001 
(wg PZ 
2002) 

2010 2011 2012 2013 2014 2001* 2010 2011 2012 2013 2014 

Budownictwo 
Indywidualne 

 1,571 1,892 1,914 1,922 1,938  10498,586 9162,190 10320,916 10141,662 9101,399 

Budownictwo 
Wielorodzinn

e 

 3,865 4,317 7,266 4,443 1,979  13798,255 11672,736 18248,395 20564,242 12073,628 

Spółdzielnie 
Mieszkaniowe 

 77,971 74,710 73,698 71,798 70,854  707728,98
1 

617029,783 634098,95
8 

606001,36
5 

561176,966 

Wspólnoty 
Mieszkaniowe 

 71,327 73,558 75,240 82,496 88,418  506843,17
2 

454289,460 486990,65
9 

491778,82
0 

480976,759 

Gospodarka 
Komunalna 

 7,263 6,397 5,971 6,054 6,352  42967,917 32161,724 32064,346 32846,918 31278,543 

Oświata  68,449 66,477 70,250 57,283 57,252  365028,23
7 

320922,816 365278,40
1 

349825,08
2 

317693,685 

Służba 
Zdrowia 

 12,91 13,117 16,296 15,689 17,035  96497,648 83217,604 83880,422 89955,561 77367,843 

Urzędy I 
Administracja 

 19,148 19,121 19,589 17,763 17,213  117313,29
3 

102455,776 110140,46
5 

101881,02
3 

93537,837 

Handel I 
Usługi 

 8,671 7,634 8,184 8,186 7,868  45488,688 38469,920 39978,068 38587,178 30984,492 

Przemysł  3,907 3,907 3,907 3,516 3,335  19357,489 16393,668 17569,589 15072,650 12548,722 

Pozostali  29,906 36,754 33,843 32,835 32,963  140674,06
2 

134212,246 142013,75
0 

136382,50
5 

120717,312 

Razem 348,00
0 

304,98
8 

307,88
4 

316,15
8 

301,98
5 

305,20
7 

291170
0 

2066196,3
28 

1819987,923 1940583,9
69 

1893037,0
06 

1747457,18
6 
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Straty ciepła na przesyle miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie w latach 2012-2014 

wynosiły od 13,0% do 15,3%. Ubytki wody sieciowej w 2013r. wynosiły 60 062 m3, 

natomiast w 2014r. wynosiły 31 020 m3, co przy zładzie systemu wynoszącym obecnie 

12 852m3 oznacza 3-5-krotną wymianę zładu sieci w ciągu roku, co lokuje ten system 

w środku spotykanych takich wielkości w systemach działających na terenie Polski. 

Sieć ciepłownicza eksploatowana przez MPEC Olsztyn zasila 1256 węzłów cieplnych 

(stan 05.2015). Z ciepłowni Kortowo zasilane są 764 węzły (145 węzły grupowe oraz 

619 węzłów indywidualnych). Z Elektrociepłowni Michelin zasilane są 492 węzły (76 

węzłów grupowych oraz 416 węzłów indywidualnych). Wszystkie węzły zostały 

wybudowane w oparciu o wymienniki płaszczowo rurowe typu Jad lub płytowe. 

Niezależnie od sieci MPEC-u od grudnia 2002 r. na terenie miasta funkcjonuje również 

niezależna osiedlowa sieć ciepłownicza wybudowana i eksploatowana przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową Pojezierze. Przyłączona jest ona bezpośrednio do 

Elektrociepłowni Michelin. Sieć służy do zaopatrywania w ciepło wyłącznie 

mieszkańców Spółdzielni, a ciepło zakupywane jest na te potrzeby w Elektrociepłowni 

Michelin. 

Charakterystyka niezależnej sieci ciepłowniczej SM Pojezierze o długości ok. 16 km 

przedstawiono w Tabela 10. Sieć ta jest zarządzana i eksploatowana przez SM 

Pojezierze. 

Tabela 10. Charakterystyka sieci SM Pojezierze w Olsztynie [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Charakterystyka sieci SM Pojezierze  

Średnica nominalna [m] Długość sieci [m] Uwagi 

mm m  

400 480 na terenie Michelin Polska S.A. 

   

400 1 129 na terenie SM Pojezierze 

300 542  

250 1 494  

200 764  

150 1 181  

125 1 888  

100 1 526  

80 2 170  

65 2 574  

50 1 933  

40 128  

32 108  

Razem 15 917  

 

.  
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Sieć będąca w eksploatacji SM Pojezierze zasila 139 węzłów. SM dostarcza ciepło dla 

ok. 11 tys. mieszkań, które zużywają ok.  260-320 tys. GJ rocznie, z tego odsprzedaje 

odbiorcy niemieszkalnemu ok. 850 GJ rocznie przy mocy zamówionej 0,148 MW.  

4.3 Zapotrzebowanie ciepła i sposób pokrycia - bilans stanu 

istniejącego 

Przy opracowywaniu bilansu cieplnego Olsztyna określającego zapotrzebowanie na 

moc i zużycie ciepła przez odbiorców z terenu Miasta wykorzystano następujące dane: 

 zapotrzebowanie na ciepło z systemu ciepłowniczego określone na podstawie 

informacji udzielonych przez MPEC, Michelin Polska i SM Pojezierze; 

 zużycie gazu sieciowego wg informacji przekazanych z PSG; 

 informacje udzielone przez pozostałych wytwórców i odbiorców ciepła. 

Informacje te uszeregowane w układzie poszczególnych 20 jednostek bilansowych, na 

które podzielony jest teren Olsztyna, dają obraz o potrzebach energetycznych 

obiektów zlokalizowanych w mieście oraz sposobie ich zapewnienia. 

 

Zapotrzebowanie na moc cieplną na terenie Olsztyna określono na poziomie 

ok. 608 MW, w tym: 

 333 MW dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego; 

 126 MW dla obiektów użyteczności publicznej; 

 149 MW dla usług komercyjnych i wytwórczości. 

Wielkości potrzeb mocy cieplnej procentowo w układzie rodzajowym odbiorców 

przedstawia Rys. 6. 
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Rys. 6. Zapotrzebowanie na moc cieplną w Olsztynie w roku 2013 [Źródło: opracowanie własne KAPE 

S.A. na podstawie dokumentu pn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Zużycie roczne ciepła na terenie miasta oszacowano na 4 939 TJ, w tym dla potrzeb 

budownictwa mieszkaniowego 2 316 TJ. 

Takie zapotrzebowanie ciepła pokrywane jest 

 w zakresie mocy przez: 

o system ciepłowniczy w wielkości  407 MW (w tym 37 MW SM Pojezierze 

i 65 MW technologii Michelin Polska S.A.), 

o gaz ziemny w wielkości 121 MW, 

o ogrzewanie węglowe w wielkości 59 MW, 

o inne (olejowe, energia elektryczna) w wielkości 8 MW, 

o OZE w wielkości 7 MW. 

W układzie procentowym udziały sposobu pokrycia potrzeb: mocy cieplnej obrazuje 

Rys. 7. 

 

54,77%

20,72%

24,01%

Zabudowa mieszkaniowa
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Rys. 7. Sposób pokrycia mocy cieplnej odbiorców w Olsztynie w 2013 r. [Źródło: opracowanie własne 

KAPE S.A. na podstawie dokumentu pn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

 

Na poniższym wykresie (Rys. 8) przedstawiono procentowe udziały poszczególnych 

sposobów ogrzewania w całości potrzeb ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym. 
 

 
Rys. 8. Udział poszczególnych sposobów ogrzewania w pokryciu potrzeb cieplnych budownictwa 
mieszkaniowego w Olsztynie w 2013 r. [Źródło: opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie 
dokumentu pn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Na podstawie powyższych danych oraz łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 

w Olsztynie  można oszacować w budownictwie mieszkaniowym jednostkowe 

zapotrzebowanie na moc cieplną (w [W/m2]) oraz na energię cieplną (w [kWh/m2]) – 

51,15%

6,09%

10,69%

19,90%

9,70%

1,32% 1,15%

Gaz sieciowy

 SM Pojezierze
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wynoszą one: ok. 78 W/m2 i 151 kWh/m2. Wielkości te świadczą o daleko 

zaawansowanym działaniu w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych 

w mieście. 

Obrazem stopnia energetycznego wykorzystania terenu jest wielkość gęstości cieplnej 

zapotrzebowania mocy dla zabudowy danego terenu. Jest to wielkość wynikająca z 

ilorazu zapotrzebowania mocy cieplnej wykorzystywanej przez ogrzewane budowle i 

powierzchni całkowitej analizowanego terenu, na którym zlokalizowane są te budowle. 

Celem porównywania jest pokazanie w jakim stopniu dany teren jest zabudowany i z 

jakimi wymaganiami cieplnymi. Jednocześnie wskazuje na techniczną gęstość 

systemów zaopatrzenia w ciepło. 

Dla danej Gminy porównania gęstości cieplnej jednostek bilansowych, na które jest 

ona podzielona, dają obraz wskazujący na korzystne miejsca rozwoju, z punktu 

widzenia zaopatrzenia w ciepło z istniejącego systemu ciepłowniczego. 

Dla Olsztyna korzystnymi z tego punktu widzenia jest zasadniczo dziewięć jednostek: 

C, G3, M3, M4, M6, M7, M8, M9, U co jest zobrazowane na Rys. 9. Rozmieszczenie 

tych wyników schematycznie przedstawia Rys. 10. 

 
Rys. 9. Wielkości gęstości cieplnej zabudowy Olsztyna w 2010 r. [Źródło: opracowanie własne KAPE 

S.A. na podstawie dokumentu pn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 
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Rys. 10. Schematyczne przedstawienie wielkości zapotrzebowania i gęstości cieplnej 
w poszczególnych jednostkach bilansowych w Olsztynie w 2010 r. [Źródło: opracowanie własne KAPE 
S.A. na podstawie dokumentu pn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

4.4 Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych 

 
MPEC Olsztyn 

„Plan Rozwoju Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Olsztynie na 

lata 2012 – 2023” (opracowanego w marcu 2012),  zawiera harmonogram rzeczowo - 

kosztowy na poszczególne lata oraz istotne uwarunkowania, którymi kierowano się 

przy budowaniu planu, wynikające z obowiązujących planów zagospodarowania 

przestrzennego, analizy tendencji rozwoju miasta, obecnych uwarunkowań 

technicznych i przepisów prawnych (głównie dotyczących ochrony środowiska), 

a także perspektyw dalszej współpracy z Michelin w zakresie możliwości zakupu ciepła 

na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej (MSC). Przedstawiona została koncepcja 

przebudowy struktury własnych źródeł ciepła pracujących na potrzeby zaopatrzenia 

miejskiej sieci ciepłowniczej, której realizacja w perspektywie objętej planem pozwoli 

przy zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii cieplnej na potrzeby mieszkańców 

Olsztyna, na spełnienie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz 

pozwoli na ograniczenie kosztów z tym związanych. Realizacja Planu wg MPEC-u 
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pozwoli w przyszłości na optymalizowanie systemu          i dostosowanie się do 

zmieniających się uwarunkowań. 

Zakres opracowania odpowiada wymaganiom art. 16 Prawa energetycznego. 

Prognozowanie zapotrzebowania na ciepło dla kolejnych lat jest prowadzone głównie 

w oparciu o zmiany mocy zamówionej przez odbiorców przyłączonych do miejskiej 

sieci ciepłowniczej. Jako podstawę przyjmowane są dane rzeczywiste o produkcji 

ciepła i odpowiadająca im moc zamówiona z poprzedzającego prognozę, ostatniego 

zakończonego roku. 

Budowana w ten sposób prognoza uwzględnia czynniki takie jak: 

 dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego oraz innej 

infrastruktury; 

 sukcesywna likwidacja źródeł niskiej emisji w mieście; 

 utrzymanie konkurencyjnej ceny ciepła sieciowego w MPEC Spółka z o.o.; 

 możliwości pozyskania ciepła z innych dostępnych źródeł energii. 

W latach 2007-2014 MPEC zrealizował szeroki zakres modernizacji istniejących sieci 

ciepłowniczych, zastępując stare kanałowe i napowietrzne sieci ciepłownicze sieciami 

zrealizowanymi w nowoczesnej, energooszczędnej technologii rur preizolowanych. 

Inwestycja zrealizowana została w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa systemu 

dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych technologii”. 

W ramach projektu zrealizowano 28 zadań, zmodernizowano łącznie 18,4 km sieci 

ciepłowniczej, dzięki czemu nastąpi obniżenie strat ciepła o 57 tys. GJ oraz redukcja 

emisji CO2 o 6 tys. ton rocznie. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej w kwocie 19,391 mln zł, a całkowity koszt projektu (z uwzględnieniem 

podatku VAT) to 39,427 mln zł. W wyniku złożonego przez MPEC w 2014 roku 

wniosku, możliwe było rozszerzenie zakresu projektu o trzy dodatkowe zadania, przez 

co budżet projektu zwiększył się o 1,549 mln zł. W ramach projektu – wraz z 

rozszerzeniem – zrealizowano 31 zadań na łączną kwotę 32,562 mln zł. intensywność 

dofinansowania wyniosła 59,55 %. 

W latach 2015-2020 spółka kontynuować będzie modernizację systemu dystrybucji 

ciepła. Planowana jest przebudowa i rozbudowa ok. 24 km sieci ciepłowniczej oraz 

przebudowa węzłów grupowych na węzły indywidualne. Przedsiębiorstwo ubiegać się 

będzie o środki na sfinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko.  

Spółka zamierza również rozbudowywać miejską sieć ciepłowniczą w kierunku 

obszarów miasta, w których przewidziany jest rozwój budownictwa mieszkaniowego, 

tj. w rejonie dzielnicy Jaroty, Pieczewo, rejonu ul. Bartąskiej i Jeziora Skanda, rejonie 

koszar przy ul. Jagiellońskiej, a także na terenie Gminy Stawiguda. W centralnych 

dzielnicach miasta oraz w rejonie dzielnicy Zatorze planowane jest przyłączanie do 
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miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów posiadających własne źródła ogrzewania, a 

także doposażanie obiektów posiadających centralne ogrzewanie w moduły ciepłej 

wody.  

W najbliższych latach nastąpi istotna zmiana w funkcjonowaniu miejskiego systemu 

ciepłowniczego w związku z podjętą przez koncern Michelin decyzją o zaprzestaniu 

dostaw ciepła do miasta. Decyzja ta została oficjalnie ogłoszona w 2011 r. 

Elektrociepłownia nie zostanie wyłączona z eksploatacji natomiast w zostanie 

zmodernizowana do potrzeb wymogów IED z jednoczesnym ograniczeniem produkcji 

wyłącznie na cele własne tj. produkcję pary technologicznej, energii elektrycznej 

i ciepła na ogrzanie zakładu. Zmiana przepisów w zakresie dyrektywy IED wymusza 

jednocześnie również modernizację Ciepłowni Kortowo. 

W związku z zaistniałą koniecznością budowy nowych mocy wytwórczych i w wyniku 

przeprowadzonych analiz eksperckich właściciel MPEC powierzył Spółce MPEC na 

podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie dostaw ciepła dla mieszkańców 

Olsztyna. W tym zakresie Zarząd MPEC w lipcu 2011 r. ogłosił przetarg na wybór 

nowego dostawcy ciepła w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Z powodu braku złożenia 

ofert postępowanie nie odniosło skutku i w lutym 2012 r. zostało unieważnione. W tej 

sytuacji zostały podjęte dalsze prace związane z koncepcją budowy nowego źródła 

ciepła dla Olsztyna. Władze miasta przeprowadziły konsultacje społeczne wraz 

z debata ekspercką. Opracowane zostały również Założenia do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Na podstawie przeprowadzonych analiz 

uwzględniających konfigurację systemu ciepłowniczego i prognozę zapotrzebowania 

na ciepło oraz z uwagi na potrzebę połącznia projektu ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie z 

projektem MPEC w zakresie wykorzystania frakcji palnej odpadów komunalnych, 

w listopadzie 2012 r. Właściciel Spółki upoważnił MPEC do przeprowadzenia 

postępowania „Wybór partnera prywatnego w celu świadczenia dostaw ciepła do 

miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie”. Postępowanie prowadzone jest z 

zastosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie dialogu 

konkurencyjnego oraz ustawy O Partnerstwie Publiczno – Prywatnym (PPP).           W 

wyniku dalszych negocjacji pomiędzy Władzami Miasta i Michelin Polska S.A. oraz 

wykorzystania derogacji ciepłowniczej przez Michelin Polska S.A., uzgodniono 

przedłużenie dostaw ciepła nie dłużej niż do końca 2022 r. Wydłużenie okresu dostaw 

ciepła przez Michelin pozwoli na przeprowadzenie postępowania i zrealizowanie 

procesu inwestycyjnego związanego z budową nowego źródła. 

W ramach projektu zostanie wybudowana nowa instalacja, która uzupełni moce 

wytwórcze systemu ciepłowniczego. W związku z tym, iż Michelin Polska S.A. 

zapowiedział również zaprzestanie dostaw ciepła na potrzeby Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Pojezierze”, przewiduje się połączenie sieci miejskiej oraz sieci 

spółdzielczej. 
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Uwzględniając obecne zapotrzebowanie odbiorców MPEC, Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Pojezierze”, podłączenia nowych odbiorców oraz moc Ciepłowni Kortowo 

wyznaczono optymalną wielkość nowego źródła na poziomie 90-100 MW. W wyniku 

przeprowadzonej analizy lokalizacyjnej, MPEC dokonał zakupu gruntu przy ul. 

Lubelskiej o powierzchni 7,5 ha. Lokalizacja ta pozwala na zachowanie obustronnego 

zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej oraz podłączenie nowego źródła do miejskiej 

sieci ciepłowniczej. Dla tej lokalizacji uchwalone zostały zapisy w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego pozwalające na realizację planowanej inwestycji. 

Lokalizacja zapewnia wyprowadzenie mocy energetycznej do sieci Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego oraz doprowadzenie przyłącza gazowniczego na potrzeby 

kotłowni szczytowej. 

Przewiduje się dostosowanie sieci miejskiej na potrzeby  podłączenia nowego źródła 

poprzez budowę sieci magistralnej w rejonie jednostki bilansowej G3 oraz 

zrównoważenie hydrauliczne sieci poprzez budowę pompowni sieciowych. 

W ramach projektu zmodernizowana zostanie również Ciepłownia Kortowo w celu jej 

przystosowania do spełnienia standardów ochrony środowiska określonych 

w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010r. 

w sprawie emisji przemysłowych (Dyrektywa IED) oraz zwiększenia sprawności 

wytwarzania energii. Projekt zakłada przebudowę, w zależności od potrzeb, 1-3 kotłów 

w technologii ścian szczelnych oraz dostosowanie instalacji oczyszczania spalin dla 

wszystkich kotłów do nowych wymagań. W latach 2015-2022 kontynuowane będą 

prace związane z modernizacją instalacji odpylania spalin oraz budową instalacji 

odazotowania i odsiarczania spalin. Pełne dostosowanie ciepłowni do wymagań IED 

nastąpi do roku 2023 – MPEC skorzysta z derogacji dla zakładów zasilających sieci 

ciepłownicze (wg. Art. 35 IED). Wiąże się to z koniecznością obniżenia mocy ciepłowni 

w paliwie do poziomu 200MW w terminie do 31.12.2015. 

W zakresie zwiększenia udziału Odnawialnych Źródeł Energii w miejskim systemie 

ciepłowniczym MPEC analizowane jest  rozbudowanie Ciepłowni Kortowo o kocioł 

zasilany biomasą o mocy znamionowej 10-12MW. Planowane jest pozyskanie 

dofinansowania tej inwestycji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

Z uwagi na powyższe MPEC Sp. z o.o. dokona aktualizacji „Planu Rozwoju Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie na lata 2012 – 2023” 

(opracowanego w marcu 2012), odpowiednio do zmienionych uwarunkowań, 

opisanych w niniejszym rozdziale. 

EC Michelin Polska S.A. 

Przedsiębiorstwo to nie przedstawiło swojego Planu Rozwoju, a w ramach 

przedstawionych zamierzeń określiło konieczność budowy nowego źródła ciepła dla 

własnych potrzeb. W tym celu podejmuje działania dla opracowania stosownych 
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dokumentów. Początkowy termin wyłączenia źródeł ciepła Michelin z MSC ustalono 

na 2017/2018 rok, ostateczny termin jest przedmiotem negocjacji z MPEC. 

 

4.5 Ocena stanu istniejącego systemu zaopatrzenia w ciepło 

Ocenę stanu zaopatrzenia odbiorców w Olsztynie w ciepło rozpatruje się w układzie 

stanu istniejącego, tj. mającego na względzie bilanse z lat 2010-2014 oraz informacje 

o zmianach w roku 2015, a także w oparciu o wskazania ewentualnych przyszłych 

zmian. 

Z uwagi na bilans roku 2014 stan zaopatrzenia w ciepło odbiorców w Olsztynie należy 

ocenić jako poprawny, gdyż: 

 obiekty przyłączone do MSC posiadają pełne zabezpieczenie źródłowe; dla 

szczytowego zapotrzebowania mocy w łącznej mocy zainstalowanej w źródłach 

systemowych – sumaryczne zamówienie mocy wyniosło ok. 404 MW (łącznie z 

potrzebami technologicznymi Michelin Polska S.A.), a zainstalowane są 

urządzenia o mocy ok. 468 MW - istnieje rezerwa mocy, 

 obserwując dynamikę zmian bilansu mocy zamówionej z lat ubiegłych można z 

dużym przybliżeniem oszacować, że po roku 2015 realne łączne 

zapotrzebowanie na ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej będzie rosło ok. 2 MW 

rocznie. Jako wskazanie na taki punkt widzenia należy uznać proces 

dynamicznego rozwoju budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego oraz 

innej infrastruktury, sukcesywną likwidację źródeł niskiej emisji w mieście, 

konkurencyjne ceny ciepła innych rodzajów ogrzewania, jak również procesy 

termomodernizacji istniejących budynków. Takie przyrosty zapotrzebowania 

ciepła nie wpłyną na konieczność powiększenia mocy zainstalowanej 

w źródłach systemowych, 

 sieć rurociągów dostarczających ciepło do przyłączonych obiektów oraz węzły 

transmisji ciepła są stale monitorowane, a w trakcie kampanii remontowych 

modernizowane i przygotowywane do ruchu ciągłego (w miarę bezawaryjnego). 

Również realizacja ujętych w Planie Rozwoju MPEC Olsztyn zadań wskazuje 

na działania zabezpieczające wskazanych nowych odbiorców w zakresie 

dostaw ciepła w odpowiednim czasie. Systematyczną modernizację majątku 

istniejącego w zakresie wymiany odcinków rurociągów na preizolowane należy 

kontynuować, dotychczasowy poziom ok. 53% długości sieci preizolowanych 

uznać należy za znaczący w porównaniu do innych miast w Polsce. 

Kontynuacja działań modernizacji MSC przez MPEC prowadzi do 

systematycznego zmniejszania strat ciepła i strat nośnika, 

 odbiorcy, których ogrzewanie obiektów wynika z innych sposobów dostawy 

ciepła posiadają zabezpieczenie poprzez odpowiednio dostarczane paliwa oraz 

przygotowane sprawne urządzenia wytwórcze. Słusznym jest prowadzenie 
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procesu likwidacji „niskiej emisji”, przy czym koniecznym jest likwidacja kotłowni 

węglowych zasilających obiekty, w których istnieje już instalacja ogrzewcza. 

Zagrożeniem dla utrzymania dostaw ciepła na żądanym poziomie jest informacja 

o rezygnacji EC Michelin z dostaw ciepła na potrzeby systemu ciepłowniczego ( do 

2022 r.). Sytuację tą pogorszy konieczność zapewnienia dostawy ciepła dla Spółdzielni 

Mieszkaniowej Pojezierze, która obecnie zasilana jest bezpośrednio przez EC 

Michelin. Wynikać z tego będzie konieczność uzupełnienia mocy wytwórczych w 

systemie ciepłowniczym miasta poprzez budowę nowego źródła ciepła. W związku 

z tym istotnym zagadnieniem jest sformułowanie zadań                 w najbliższym czasie 

poszczególnych uczestników procesu zabezpieczenia przyłączonych do MSC 

odbiorców w ciepło. 

Obecnie zapewnione jest pełne pokrycie zapotrzebowania Olsztyna na ciepło, 

auruchomienie nowego źródła planowane jest na I połowę 2020 r. Do czasu 

wybudowania nowej instalacji dostawy ciepła na rzecz miasta realizowane będą przez 

Michelin.  

Potrzeby cieplne SM Pojezierze będą uwzględnione przez MPEC Sp. z o.o. przy 

uzupełnieniu mocy wytwórczych.  
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5. System elektroenergetyczny 

5.1 Wprowadzenie – charakterystyka przedsiębiorstw – zmiany 

formalne 

5.1.1 Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii 

elektrycznej 

Następujący przedsiębiorcy, których siedziba zlokalizowana jest na obszarze miasta 

Olsztyna, posiadają koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej: 

Tabela 11. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej 
z siedzibą na obszarze miasta Olsztyna [Źródło: Urząd Regulacji Energetyki] 

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa 
Data 

wydania 
koncesji 

Data ważności 
koncesji 

1 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 2011-05-13 2021-05-16 

2 Mała Elektrownia Wodna w Łęgutach Józef Soroka 2004-12-30 2020-12-31 

3 Mała Elektrownia Wodna w Kieilinach Danuta Soroka 2004-12-30 2020-12-31 

4 
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Henryk 

Czarniecki 
2004-11-05 2020-11-10 

5 PAJTUŃSKI MŁYN Ewa Mielka 2013-11-14 2024-11-14 

6 
Mała Elektrownia Wodna Nowe Marcinkowo Romuald 

Łukaszewicz 
2004-10-06 2020-12-31 

7 
W. Żukowski, J. Dzioba, s.c. MEW USTRYCH spółka 

cywilna 
2004-09-28 2025-12-31 

8 Mała Elektrownia Wodna Spółka z o.o. 2004-10-12 2020-12-31 

9 
Mała Elektrownia Wodna s.c Jolanta Sacewkz, Lech 

Grabski 
2004-10-12 2024-10-20 

10 Mała Energetyka Wodna Soroka i S-ka s.c 2005-01-05 2020-12-31 

11 Przedsiębiorstwo Produkcyjne - Grażyna Rydel 2004-10-29 2020-11-05 

12 Mieczysław Eidtner 2004-12-22 2020-12-31 

13 Mała Elektrownia Wodna WILKOWO 2004-11-23 2020-11-30 

14 BIURO HANDLU FIDELIX Ustyjańczuk Wioletta 2004-12-02 2016-12-10 

15 MEW s.c. Mariusz Stafiniak, Bolesław Jurewicz 2004-10-20 2024-10-25 

16 Elektrownia Wodna Samogowo Walenty Kobus 2004-11-09 2020-12-31 

17 Biuro Inżynierskie AUEL 2004-11-05 2020-11-10 

18 ITAL-BUT Tyborowski Maciej 2004- 11-09 2015- 11-15 

19 Wytwarzanie Energii Elektrycznej J. Wasilewski St. Wrona 2005- 04-29 2015-05-05 

20 F.P. WEL Kazimierz Katkowski 2004-11-04 2020-11-10 

21 Mała Elektrownia Wodna Władysław Matusik 2004-11-15 2020-11-20 

22 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2008-03-01  2025-12-31 

24 
Pure Energy Poland Eugeniusz Turkowski Spółka 

komandytowa 
2012-12-07 2030-12-31 

25 PIO-ELMAR Elżbieta Jachwak 2013-06-11 2023-06-11 

 

5.1.2 Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii 

elektrycznej 

Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego jest obowiązany 

współpracować z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego 



 
 
 

aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna 
 

80 
  

 
 

w utrzymywaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci przesyłowej 

elektroenergetycznej oraz technicznych rezerw zdolności dystrybucyjnych 

koordynowanej sieci 110 kV. 

Operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego jest przedsiębiorstwo 

energetyczne Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. z siedzibą 

w Konstancinie-Jeziornej, zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej. 

ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, została wyznaczona Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego w dniu 24 czerwca 2008 r. na okres od 1 lipca 2008 r. do 

31 grudnia 2020 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego został 

określony jako wynikający z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję 

energii elektrycznej z dnia 18 listopada 1998 r. Nr PEE/41/2686/U/2/98/BK z późn. 

zm., tj. dystrybucja energii elektrycznej sieciami własnymi zlokalizowanymi na 

obszarze między innymi miasta na prawach powiatu Olsztyn.  

Funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej, działającym głównie na terenach związanych z zasilaniem 

obiektów kolejowych, pełni PKP Energetyka S. A., przekształcona z PKP Energetyka 

Sp. z o.o., posiadającej wydaną w dniu 2001-07-25 koncesję na przesył i dystrybucję 

energii elektrycznej nr PEE/237/3158/N/2/2001/MS, ważną do dnia 31 lipca 2011 r. 

i wyznaczonej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego w dniu 

14 marca 2008 r., na okres od 17 marca 2008 r. do 31 lipca 2011 r. oraz koncesję na 

obrót energią elektryczną - nr OEE/297/3158/N/2/2001/MS z dnia 25 lipca 2001r., 

ważną do dnia 31 lipca 2011 r. PKP Energetyka S.A. została wpisana jest do 

Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla 

Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322634. Kapitał zakładowy spółki wynosi 

729.411.600 złotych. Spółka posiada nadany numer w rejestrze REGON 017301607 

oraz posługuje się numerem NIP 526-25-42-704. 

5.1.3 Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem energią 

elektryczną 

Następujące podmioty są obecnie stronami umów generalnych o świadczenie usług 

dystrybucji zawartych z ENERGA-OPERATOR S.A.: 

 3 Wings Spółka Akcyjna, 

 ALPIQ ENERGY SE, 

 AMB Energia Sprzedaż Sp. z o.o., 

 Axpo Polska Sp. z o.o., 

 Axpo Trading A.G., 

 Barton Energia Sp. z o.o., 

 CEZ Trade Polska Sp. z o.o., 
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 CORRENTE Sp. z o.o., 

 Dalkia Polska S.A., 

 DUON Marketing and Trading S.A., 

 Ecoergia Sp. z o.o., 

 EDF Polska S.A., 

 EDON Sp. z o.o., 

 EKOVOLTIS Sp. z o.o., 

 ELANA-ENERGETYKA Sp. z o.o., 

 Elektrim-Volt S.A., 

 ELEKTRIX Sp. z o.o., 

 Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o., 

 Elektrownia Połaniec SA - Grupa GDF Suez Energia Polska, 

 Empower Energy Sp. z o.o., 

 ENDICO Sp. z o.o., 

 ENEA S.A., 

 ENESTA Sp. z o.o., 

 ENERGA-OBRÓT S.A., 

 ENERGIA EURO PARK Sp. z o.o., 

 EnergiaOK Sp. z o.o., 

 Energia Polska Sp. z o.o., 

 Energetyczne Centrum S.A., 

 Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., 

 Energia dla Firm Sp. z o.o., 

 EnergiaON Sp. z o.o., 

 Energie2 Sp. z o.o., 

 Energo Operator Sp. z o.o., 

 Energomedia Sp. z o.o., 

 Energy Match Sp. z o.o., 

 ENERGY Polska Sp. z o.o., 

 ENIGA Edward Zdrojek, 

 ERGO ENERGY Sp. z o.o., 

 EWE Energia Sp. z o.o., 

 Funtasty Sp. z o.o., 

 FITEN S.A., 

 Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., 

 Galon Sp. z o.o., 

 Gaspol S.A., 

 GESA Polska Energia S.A., 

 GOEE Energia Sp. z o.o., 
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 Green S.A., 

 Grupa Energia GE Sp. z o.o. Sp.K, 

 Grupa Energia Obrót GE Sp. z o.o. Sp.K, 

 Grupa Polskie Składy Budowlane S.A., 

 IEN ENERGY SP. Z O.O., 

 Inter Energia S.A., 

 INTRENCO Sp. z o.o., 

 IRL Polska Sp. z o.o., 

 i- Energia Sp. z o.o., 

 JWM Energia Sp. z o.o., 

 Kontakt Energia Sp. z o.o., 

 Metro Group Energy Management Sp. z o.o., 

 Mirowski i Spółka "KAMIR" Sp. J., 

 Multimedia Polska Energia Sp. z o.o., 

 Nida Media Sp. z o.o., 

 NOVUM S.A., 

 NRG Trading Sp. z o.o., 

 Orange Polska S.A., 

 PGE Obrót S.A., 

 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., 

 PGNiG S.A., 

 PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., 

 PKP Energetyka S.A., 

 PNB Sp. z o.o., 

 POLDANOR S.A., 

 POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o., 

 Polenergia Obrót S.A., 

 POLKOMTEL Sp. z o.o., 

 Polska Energetyka Pro Sp. z o.o., 

 Polski Prąd S.A., 

 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., 

 POWERPOL Sp. z o.o., 

 PROPOWER 21 Sp. z o.o., 

 Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A., 

 Przedsiębiorstwo Obrotu Energią Sp. z o.o., 

 RE Alloys Sp. z o.o., 

 RWE Polska S.A., 

 Slovenske Elektrarne a.s. S.A. Oddział w Polsce, 

 VERVIS M. Smoliński, R. Piotrowski Sp. J., 
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 Synergia Polska Energia Sp. z o.o., 

 Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., 

 Świat sp. z o.o., 

 Talent Investment S.A., 

 TAURON Polska Energia S.A., 

 TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o., 

 TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., 

 Terawat Dystrybucja Sp. z o.o., 

 TRADEA Sp. z o.o., 

 UKRENERGY Trade Sp. z o.o., 

 WM MALTA Sp. z o.o., 

 WSEInfoEngine S.A., 

 ZOMAR S.A.. 

 

Odbiorcy energii elektrycznej przyłączeni do sieci dystrybucyjnej ENERGA-

OPERATOR S.A. mogą nabywać energię elektryczną jedynie od przedsiębiorstw 

energetycznych z wyżej przytoczonej listy.  

Natomiast odbiorcy energii elektrycznej przyłączeni do sieci rozdzielczej PKP 

ENERGETYKA S.A. mogą nabywać energię elektryczną jedynie od następujących 

przedsiębiorstw energetycznych będących stronami umów generalnych o świadczenie 

usług dystrybucji zawartych z PKP ENERGETYKA S.A.: 

 3 Wings S.A., 

 ALPIQ ENERGY SE, 

 Axpo Polska Sp. z o.o., 

 Axpo Trading A.G.Dalkia Polska S.A., 

 CEZ Trade Polska Sp. z o.o., 

 Dalkia Polska S.A., 

 Deltis Sp. z o.o., 

 DUON Marketing and Trading S.A., 

 EDF Polska S.A., 

 EDON Sp. z o.o., 

 Elektrim-Volt S.A., 

  Elektrix Sp. z o.o., 

 Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o., 

 Elektrownia Połaniec SA - Grupa GDF Suez Energia Polska, 

 Endico Sp. z o.o., 

 ENEA S.A., 

 ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, 
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 ENERGA-OBRÓT S.A., 

 Energetyczne Centrum S.A., 

 Energia dla Firm Sp. z o.o., 

 Energie2 Sp. z o.o., 

 ENERGO OPERATOR Sp. z o.o., 

  FITEN S.A., 

 Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., 

 GOEE Energia Sp. z o.o., 

  Inter Energia S.A., 

  INTRENCO Sp. z o.o., 

 IPE Trading Sp. z o.o., 

  IRL Polska Sp. z o.o., 

 JWM Energia Sp. z o.o., 

 Metro Group Energy Management Sp. z o.o., 

 PGE Energia Odnawialna S.A., 

 PGE Obrót S.A., 

 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., 

 PGNiG S.A., 

 PKP Energetyka S.A., 

 Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o., 

 Polenergia Obrót S.A., 

 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., 

 Polski Prąd S.A., 

 RE Alloys Sp. z o.o., 

 RWE Polska S.A., 

 Talent Investment S.A., 

 TAURON Polska Energia S.A., 

 TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o., 

 Tradea Sp. z o.o., 

 Ukrenergy Trade Sp. z o.o., 

 WM MALTA Sp. z o.o., 

  WSEInfoEngine S.A., 

 ZOMAR S.A.. 
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5.2 System zasilania miasta 

5.2.1 Źródła energii elektrycznej 

Jak już wcześniej wspomniano największym źródłem wytwórczym energii elektrycznej 

na obszarze Olsztyna jest elektrociepłownia przemysłowa zlokalizowana na terenie 

zakładu MICHELIN POLSKA S.A. Ilość energii elektrycznej generowana w 2014 roku 

wyniosła 77897 MWh, wyprodukowanej energii netto. 

Elektrociepłownia jest opalana węglem kamiennym o wartości opałowej 22 ÷ 24 MJ/kg. 

Opisywany zakład wytwórczy cechuje moc elektryczna zainstalowana 25 MW i 

osiągalna 22,5 MW. Wyprowadzenie mocy możliwe jest poprzez własną stację 

elektroenergetyczną wytwórcy 6/110 kV tzw. GPZ OZOS, tym niemniej od roku 2002 

zaprzestano sprzedaży zaś cała wyprodukowana energia elektryczna zużywana jest 

na potrzeby zakładu produkcji opon.  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie od 2003 r. 

eksploatuje siłownię biogazową, zlokalizowaną w Oczyszczalni ścieków „Łyna" 

w Olsztynie zasilaną biogazem wytwarzanym na terenie oczyszczalni. Przez dziewięć 

lat pracowały dwie jednostki kogeneracyjne Petra 250 CND z silnikami Guascor FGLD 

180/80 o mocy elektrycznej 2x0,225 MW. W 2012 uruchomiono trzecią JK z silnikiem 

MAN o mocy elektrycznej 252 kW . Roczna produkcja energii elektrycznej w 2014r. 

wyniosła 3 319 MWh i w 40% zapewniła zapotrzebowanie oczyszczalni.  

Kolejnym przedsiębiorcą wytwarzającym energię elektryczną na potrzeby własne 

i sprzedaż nadwyżek jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., 

gdzie w 2011 r. uruchomiono układ kogeneracyjny zbudowany na bazie dwóch 

jednostek do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, napędzanych 4-

suwowymi silnikami gazowymi firmy MWM z zapłonem iskrowym i turbodoładowaniem. 

Agregaty kogeneracyjne są napędzane gazem ziemnym typu E. Agregaty zostały 

wyposażone w generatory synchroniczne firmy Marelli, wytwarzające energię 

elektryczną na napięciu 0,4/0,23 kV z nominalną sprawnością 96,8 %, umożliwiające 

pracę równoległą z siecią energetyczną. 

Praca układu kogeneracyjnego została rozpoczęta z dniem przyznania 

przedsiębiorstwu energetycznemu koncesji na produkcję energii elektrycznej, to jest 

16.05.2011 r. W maju 2011 r. wyprodukowano 236,27 MWh energii elektrycznej.  

Zamieszczony w rozdziale 5.1.1 wykaz koncesjonariuszy sugeruje, że na obszarze 

miasta może egzystować do kilkunastu małych elektrowni wodnych. Tymczasem, 

zgodnie z pismem otrzymanym od Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Olsztynie, na terenie miasta Olsztyna znajdują się dwa obiekty małej energetyki 

wodnej (MEW). Są to: 
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 Elektrownia wodna usytuowana na rzece Łynie w km 210+720, wyposażona 

w turbinę Kaplana o mocy zainstalowanej 860 kW, będąca własnością Energi 

Hydro, ul. Hoffmanna 5, 83-010 Straszyn 

 Elektrownia wodna usytuowana na rzece Wadąg w km 5+540, wyposażona 

w turbinę śmigłową o mocy zainstalowanej 255 kW, będąca własnością 

prywatną.  

5.2.2 Przyłącza Krajowego Systemu Przesyłowego 

W związku z brakiem znaczących źródeł wytwarzających energię elektryczną na 

potrzeby zasilania odbiorców zlokalizowanych na obszarze Olsztyna i jego okolic, 

większość energii elektrycznej jest pobierana z Krajowego Systemu Przesyłowego do 

którego zasadniczych elementów odpowiedzialnych za zasilanie przedmiotowego 

rejonu należą: 

 Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV GSZ Olsztyn [OLS], wyposażona w dwa 

autotransformatory o mocy 160 MVA każdy. 

 Zlokalizowana poza granicami administracyjnymi miasta Olsztyna, 

w miejscowości Mątki na obszarze gminy Jonkowo, stacja elektroenergetyczna 

400/220/110 kV GSZ Olsztyn Mątki [OLM], wyposażona w dwa 

autotransformatory o mocy 330 MVA każdy. 

Wymienione stacje są zasilane poprzez następujące linie przesyłowe: 

 Elektroenergetyczna linia przesyłowa 400 kV relacji Gdańsk Błonie – Olsztyn 

Mątki [GBL-OLM] z przewodami wiązkowymi 2xAFL-8 525 mm2, o długości 

136,425 km; 

 Elektroenergetyczna linia przesyłowa 220 kV relacji Olsztyn – Olsztyn Mątki 

[OLS - OLM] z przewodami AFL-6 240mm2, 

 Elektroenergetyczna linia przesyłowa 220 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn [OST - 

OLS] z przewodami AFL-6 240mm2, 

 Elektroenergetyczna linia przesyłowa 220 kV relacji Włocławek – Olsztyn [WLA-

OLS] z przewodami AFL-6 240mm2, 

5.2.3 Stacje GPZ i linie WN 

Przez obszar miasta Olsztyna przebiegają trasy następujących linii 

elektroenergetycznych systemu rozdzielczego 110 kV:  

 Dwutorowa elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV relacji Olsztyn 1 - 

Olsztyn Mątki, z przewodami AFL-6 240 mm2, o długości 13,86 km 

 Elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV relacji Olsztyn 1 - Olsztyn 

Zachód z przewodami AFL-6 240 mm2, o długości 11,37 km; 
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 Elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV relacji Olsztyn Zachód - Olsztyn 

Południe, z przewodami AFL-6 240 mm2, o długości 5,5 km; 

 Elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV relacji Olsztyn Południe –

Olsztyn Wschód, z przewodami AFL-6 240 mm2, o długości 4,82 km; 

 Elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV relacji Olsztyn Wschód – 

Michelin, z przewodami AFL-6 240 mm2, o długości 1,46 km; 

 Elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV relacji Michelin - Olsztyn 1, z 

przewodami AFL-6 240 mm2, o długości 4,96 km; 

 Elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV relacji Michelin – Jaroty, z 

przewodami AFL-6 240 mm2, o długości 9,97 km; 

 Elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV relacji Jaroty - Olsztyn Mątki, z 

przewodami AFL-6 240 mm2, o długości 24,1 km; 

 Elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV relacji Olsztyn Mątki – 

Olsztynek, z przewodami AFL-6 240 mm2, o długości 31,15 km; 

 Elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV relacji Olsztyn 1 - Dobre Miasto, 

z przewodami AFL-6 240 mm2, o długości 25,77 km; 

 Elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV relacji Olsztyn 1 – Biskupiec, z 

przewodami AFL-6 240 mm2, o długości 32,22 km 

 Elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV relacji Olsztyn 1 – Szczytno, z 

przewodami AFL-6 240 mm2, o długości 53,17 km; 

 Elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV relacji Olsztyn 1 - Olsztyn 

Północ, o długości ca 2,3 km, AFL-6 240 mm2 0,68 km, GTACSR 150mm2 1,589 

km; 

 Elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV relacji Olsztyn Południe - 

Olsztyn Północ, o długości ca 5,16 km, AFL-6 240 mm2 2,92 km, GTACSR 

150mm2 2,241 km. 

Wymienione linie sieci rozdzielczej ENERGA – OPERATOR S.A. zasilają następujące 

stacje elektroenergetyczne 110/15 kV należące do Lokalnego Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego: 

 GPZ Olsztyn I – zasilany z autotransformatorów stacji 220/110 kV, należącej do 

PSE OPERATOR S.A., wyposażony w dwa transformatory 110/15 kV, o mocy 

25 MVA każdy, 

 GPZ Olsztyn Północ - wyposażony w dwa transformatory 110/15 kV, o mocy 25 

MVA każdy, 

 GPZ Olsztyn Południe - wyposażony w dwa transformatory 110/15 kV, o mocy 

25 MVA każdy, 

 GPZ Olsztyn Wschód - wyposażony w dwa transformatory 110/15 kV, o mocy 

25 MVA oraz 16 MVA, 
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 GPZ Olsztyn Zachód - wyposażony w dwa transformatory 110/15 kV, o mocy 

16 MVA każdy, 

 GPZ Olsztyn Jaroty - wyposażony w dwa transformatory 110/15 kV, o mocy 25 

MVA oraz 16 MVA. 

Ponadto w systemie WN zabudowane są dwie stacje abonenckie, będące własnością 

MICHELIN POLSKA S.A. Są to: 

 GPZ Michelin - wyposażony w dwa transformatory 110/20 kV, o mocy 31,5 MVA 

każdy.   

 GPZ OZOS - wyposażony w trzy transformatory 110/6 kV, o mocy 25 MVA 

każdy. 

Dwie ostatnio wymienione stacje służą wyłącznie zasilaniu obiektów fabrycznych 

MICHELIN POLSKA S.A. Stacja GPZ OSOS pełni ponadto funkcję wyprowadzenia 

mocy z zakładowej elektrociepłowni. Stacje GPZ Michelin i GPZ OZOS są spięte 

dwiema liniami 110 kV o długości 1,155 km i 1,081 km z przewodami roboczymi  AFL-

6 240 mm2 oraz odgromowym AFL-6 120. 

Na obszarze Olsztyna nie ma obecnie stacji WN/SN zasilanych z odczepów, wszystkie 

stacje GPZ są zasilane dwustronnie.  

W poniższych tabelach (Tabela 12, Tabela 13, Tabela 14, Tabela 15, Tabela 16 

i Tabela 17) przedstawiono charakterystykę stacji GPZ, obsługujących miasto Olsztyn. 

Tabela 12. GPZ Olsztyn 1– rezerwa mocy zainstalowanej przy obciążeniu szczytowym w latach 2010-
2014 [Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych ENERGA-OPERATOR S.A.] 

GPZ 
Olsztyn 1 

Moc zainstalowana 
[MVA] 

Obciążenie w szczycie Rezerwa 
mocy 
[MVA] 

tgϕ 

Rok TR1 TR2 P [MW] Q [MVar] 

2010 25 25 14,1 3,38 10,5 0,24 

2011 25 25 16,5 3,06 8,2 0,19 

2012 25 25 14,5 3,0 10,2 0,21 

2013 25 25 18,4 2,3 6,5 0,13 

2014 25 25 15,2 2,2 9,6 0,14 

*) - dane w szczycie letnim 

 

Tabela 13. GPZ Olsztyn Północ– rezerwa mocy zainstalowanej przy obciążeniu szczytowym w latach  
2010-2014 [Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych ENERGA-OPERATOR S.A.] 

GPZ 
Olsztyn 
Północ 

Moc zainstalowana 
[MVA] 

Obciążenie w szczycie Rezerwa 
mocy 
[MVA] 

tgϕ 

Rok TR1 TR2 P [MW] Q [MVar] 
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2010 25 25 9,95 2,5 14,7 0,25 

2011 25 25 10,13 1,75 14,7 0,17 

2012 25 25 8 1,6 16,8 0,20 

2013 25 25 11,5 2,0 13,3 0,17 

2014 25 25 10,5 1,8 14,3 0,17 

*) - dane w szczycie letnim 

 

Tabela 14. GPZ Olsztyn Południe– rezerwa mocy zainstalowanej przy obciążeniu szczytowym w latach 
2010-2014 [Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych ENERGA-OPERATOR S.A.] 

GPZ 
Olsztyn 

Południe 

Moc zainstalowana 
[MVA] 

Obciążenie w szczycie Rezerwa 
mocy 
[MVA] 

tgϕ 

Rok TR1 TR2 P [MW] Q [MVar] 

2010 25 25 16,15 4,87 8,1 0,30 

2011 25 25 22,26 2,9 2,6 0,13 

2012 25 25 14,1 2,7 10,6 0,19 

2013 25 25 22 3,4 2,7 0,15 

2014 25 25 24,1 3,6 0,6 0,15 

*) - dane w szczycie letnim 

 

Tabela 15. GPZ Olsztyn Zachód – rezerwa mocy zainstalowanej przy obciążeniu szczytowym w latach 
2010-2014 [Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych ENERGA-OPERATOR S.A.] 

GPZ 
Olsztyn 
Zachód 

Moc zainstalowana 
[MVA] 

Obciążenie w szczycie Rezerwa 
mocy 
[MVA] 

tgϕ 

Rok TR1 TR2 P [MW] Q [MVar] 

2010 16 16 11,26 2,16 4,5 0,19 

2011 16 16 5,23 0,49 10,7 0,09 

2012 16 16 11 1,7 4,9 0,15 

2013 16 16 14 2,6 1,8 0,19 

2014 16 16 16 2 -0,1 0,13 

*) - dane w szczycie letnim 

 

Tabela 16. GPZ Olsztyn Wschód – rezerwa mocy zainstalowanej przy obciążeniu szczytowym w latach 
2010-2014 [Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych ENERGA-OPERATOR S.A.] 

GPZ 
Olsztyn 
Wschód 

Moc zainstalowana 
[MVA] 

Obciążenie w szczycie Rezerwa 
mocy 
[MVA] 

tgϕ 

Rok TR1 TR2 P [MW] Q [MVar] 

2010 16 16 6,24 1,01 9,7 0,16 

2011 16 16 8 0,6 8,0 0,08 

2012 16 16 6 0,6 10,0 0,10 
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2013 16 16 8,5 0,9 7,5 0,11 

2014 25 16 9,1 0,7 15,9 0,08 

*) - dane w szczycie letnim 

 

Tabela 17. GPZ Olsztyn Jaroty – rezerwa mocy zainstalowanej przy obciążeniu szczytowym w latach 
2010-2014 [Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych ENERGA-OPERATOR S.A.] 

GPZ 
Olsztyn 
Jaroty 

Moc zainstalowana 
[MVA] 

Obciążenie w szczycie Rezerwa 
mocy 
[MVA] 

tgϕ 

Rok TR1 TR2 P [MW] Q [MVar] 

2010 16 16 8,1 1,71 7,7 0,21 

2011 16 16 12,1 1,36 3,8 0,11 

2012 16 16 6,7 0,3 9,3 0,04 

2013 16 16 12,5 0,5 3,5 0,04 

2014 16 16 13,2 0,1 2,8 0,01 

*) - dane w szczycie letnim 

Jak wynika z powyższych tabel, szczytowe zapotrzebowanie mocy notowane w latach 

2010-2014, kształtowało się na poziomie 75,1 MW i 48,68 MVA, co stanowi spadek 

ok. 11 % w porównaniu ze szczytowym zapotrzebowaniem mocy  zanotowanym w 

opracowaniu: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe miasta Olsztyn” z 2010 r., które wynosiło 84,2 MW. 

5.2.4 Linie SN i stacje transformatorowe 

Ze stacji GPZ energia elektryczna jest rozprowadzana za pomocą sieci SN Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego, składającej się z 68 912 mb linii napowietrznych oraz 345 

235 mb linii kablowych. Łącznie ENERGA-OPERATOR S.A. eksploatuje na terenie 

Olsztyna 453 stacje elektroenergetycznych SN/nn o łącznej mocy transformacji 170 

361 kVA. Z wymienionej liczby stacji 60 szt. to stacje słupowe, natomiast 393 szt. – 

stacje wnętrzowe. 

Strukturę sieci SN należącej do ENERGA-OPERATOR S.A. przedstawiono na Rys. 

11.  
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Rys. 11. Struktura linii SN ENERGA-OPERATOR S.A. [Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na 
podstawie danych ENERGA-OPERATOR S.A.] 

5.2.5 Linie nN 

Ze stacji SN/nn następuje dystrybucja energii elektrycznej do odbiorców końcowych 

za pośrednictwem 102 407 mb sieci napowietrznej nn oraz 569 565 mb linii kablowych 

nn należących do Lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Strukturę sieci nn 

należącej do ENERGA-OPERATOR S.A. przedstawiono na Rys. 12.   

 

Rys. 12. Struktura linii nN ENERGA-OPERATOR S.A. [Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na 
podstawie danych ENERGA-OPERATOR S.A.] 
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5.3 Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej 

Najpoważniejszym, w sensie wolumenu zużycia, odbiorcą energii elektrycznej na 

obszarze Olsztyna jest spółka MICHELIN POLSKA S.A. Zakład produkcyjny 

wymienionego przedsiębiorcy jest jedynym punktem odbiorczym zasilanym 

bezpośrednio z sieci rozdzielczej WN na napięciu 110 kV.  Natomiast zużycie energii 

elektrycznej przez wszystkich odbiorców na obszarze Olsztyna kształtowało się jak 

następuje: 

Tabela 18. Zużycie energii elektrycznej w Olsztynie w latach 2010 oraz 2013 [MWh] [Źródło: 
Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych ENERGA-OPERATOR S.A.] 

Poziom napięcia Grupa taryfowa 2010 2013 

WN A 170 734,38 170 742,437 

SN B 143 624,44 95 124,895 

nn 

C 150 247,73 74 699,70 

G 179 073,08 149 414,02 

R 58,11 321,62 

Razem 643 737,74 490 302,672 

W porównaniu z rokiem 2010 odnotowano znaczący spadek zużycia energii 

elektrycznej – o 24%. 

 

Rys. 13. Struktura zużycia energii elektrycznej na obszarze Olsztyna w 2013 r. [Źródło: Opracowanie 
własne KAPE S.A. na podstawie danych ENERGA-OPERATOR S.A.] 

Ważną grupę odbiorców z punktu widzenia miasta stanowią gospodarstwa domowe. 

Charakterystykę tej grupy odbiorców przedstawiono na Rys. 14 i Rys. 15. 
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Rys. 14. Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu - taryfa G,  w latach 2000-2009 [Źródło: 
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, 
Energoekspert 2011] 

 

Rys. 15. Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w latach 2007-2013 [GWh]  [Źródło: 
Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie danych GUS] 

Jak wynika z powyższych wykresów, ilość odbiorców wykazuje stałą tendencję 

wzrostową, o przeciętnym tempie przyrostu około 1200 odbiorców/rok. Również 

wielkość zużycia energii elektrycznej przez odbiorców wymienionego sektora wzrasta, 

o prawie 2500 MWh/rok. Należy zauważyć, że o ile prognoza szczytowego 
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zapotrzebowania mocy określona w opracowaniu: „Projekt założeń polityki 

energetycznej Miasta Olsztyna” z kwietnia 2002 r. znalazła niemal dokładne 

potwierdzenie w stanie faktycznym 2010 r., o tyle aktualne zużycie osiągnęło wielkość 

planowaną w prognozie zużycia określonej w przedmiotowym opracowaniu na 2030 

rok. Wynika to po części z większego niż zakładali autorzy przedmiotowej prognozy 

tempa wzrostu zużycia odbiorcy przemysłowego zasilanego z sieci WN, którego 

zapotrzebowanie przy ustalonej produkcji własnej wykazuje silną tendencję wzrostową 

z nieznacznym wahnięciem w okresie kryzysu ekonomicznego w roku 2009, po części 

zaś z szybkiego wzrostu liczby odbiorców w sektorze gospodarstw domowych, których 

ilość wzrosła na przestrzeni lat 2000 – 2009 o blisko 18%. 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w sektorze mieszkalnictwa w podziale 

na poszczególne jednostki bilansowe 

Ze względu na konieczność prowadzenia rozliczeń z odbiorcami, jedynie Operator 

Systemu Dystrybucyjnego jest w posiadaniu dokładnych danych o zużyciu wszelkich 

odbiorców przyłączonych do eksploatowanej przez niego sieci rozdzielczej. Obszar 

miasta jest najmniejszą jednostką wykazywaną w sprawozdawczości do sporządzenia 

której obowiązany jest Operator Systemu Dystrybucyjnego.  

W celu określenia zapotrzebowania na energię elektryczną w sektorze mieszkalnictwa 

posłużono się opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny danymi dotyczącymi 

lokalnego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na obszarze 

Olsztyna za 2009 r. Na podstawie danych dotyczących zużycia energii elektrycznej w 

gospodarstwach domowych oraz liczby należących do tej kategorii odbiorców 

obliczono wskaźnik średniego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym 

na obszarze miasta Olsztyna za 2009 r. Wyznaczono również wskaźnik średniego 

zużycia energii elektrycznej na mieszkańca Olsztyna za 2009 r. Założono przy tym, że 

należy uwzględnić fakt, iż zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym jest 

funkcją nie tylko rodzaju i liczby zainstalowanych urządzeń gospodarstwa domowego, 

lecz również liczby i sposobu korzystania z odbiorników w rodzaju np. sprzętu RTV, 

często będącego funkcją liczby domowników. O ile bowiem w przeciętnym 

gospodarstwie domowym użytkuje się po jednym urządzeniu w rodzaju lodówki czy 

pralki, a ogrzewanie elektryczne bądź klimatyzacja zaspokajają potrzeby wszystkich 

domowników, o tyle ilość użytkowanych urządzeń w rodzaju odbiornik telewizyjny, 

monitor ekranowy i sprzęt komputerowy systematycznie wzrasta, zaś urządzenia te 

coraz częściej są używane w gospodarstwie jednocześnie i niezależnie przez 

poszczególnych użytkowników w ramach jednego gospodarstwa domowego. W celu 

uwzględnienia opisanego efektu, oszacowania zużycia energii elektrycznej dokonano 

przyjmując jako wartość oczekiwaną zużycia energii elektrycznej na obszarze danej 

jednostki bilansowej przyjęto średnią arytmetyczną wielkości uzyskanych z 

wykorzystania wskaźników średniego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie 
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domowym na obszarze miasta i średniego zużycia energii elektrycznej na mieszkańca 

znając liczbę mieszkań i liczbę mieszkańców na obszarze poszczególnych jednostek 

bilansowych. 

Oszacowania zapotrzebowania mocy dokonano w oparciu o postanowienia normy 

N SEP-E-002 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne 

w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania”, stanowiącej obecnie podstawowe 

narzędzie technicznej poprawności wymiarowania instalacji zasilających w aspekcie 

zapewnienia pożądanych walorów eksploatacyjno-użytkowych w dłuższym horyzoncie 

czasowym. W szczególności w oparciu o postanowienia powołanej normy oparto 

dobór wartości tzw. współczynników jednoczesności. Doświadczenia praktyczne 

wykazują, że przy dużej liczbie zasilanych mieszkań (tzn. większej od 100) wartość 

współczynnika jednoczesności kształtuje się na średnim poziomie rzędu 0,077, 

przyjmując wartość 0,086 dla mieszkań z centralnym zaopatrzeniem w ciepłą wodę, 

oraz wartość 0,068 w przypadku mieszkań z elektrycznymi podgrzewaczami ciepłej 

wody. 

Wyniki stosownych obliczeń dla przypadku jednostek bilansowych wyznaczonych na 

obszarze miasta Olsztyna zaprezentowano w tabeli poniżej (Tabela 19). 

Tabela 19. Szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej  w poszczególnych jednostkach 
bilansowych – zabudowa mieszkaniowa.  [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Jednostk
a 

bilansowa 

Liczba 
mieszkańcó

w 

Ilość 
mieszkań w 
zabudowie 

wielorodzinne
j 

Ilość 
mieszkań w 
zabudowie 

jednorodzinne
j 

Zapotrzebowani
e mocy 

Roczne 
zużycie 

w jednostc
e 

bilansowej 

 szt. szt. szt. MW MWh 

1 2 3 4 5 61 

C 34474 15455 273 16,784 27 265 

G1 298 48 21 0,224 174 

G2 1048 262 21 0,408 650 

G3 122 5 32 0,189 79 

L 160 0 34 0,156 91 

M1 3334 636 544 1,753 2 323 

M2 2158 586 514 1,641 1 813 

M3 5383 1230 776 2,840 3 844 

M4 24462 8501 563 10,055 17 420 

M5 5961 764 1226 3,247 4 044 

M6 12838 5105 344 6,050 9 778 

M7 22133 8739 712 10,602 16 910 

M8 12672 5385 675 7,004 10 278 

M9 47100 17045 475 18,858 33 603 

M10 21 0 4 0,063 12 
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O1 99 0 20 0,130 55 

O2 331 15 62 0,241 194 

O3 7 3 2 0,070 7 

O4 20 0 4 0,063 11 

U 3844 1031 206 1,494 2 565 

5.4 Sieci oświetlenia drogowego 

Urządzenia oświetleniowe pozostają w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów 

w Olsztynie.  

Została przeprowadzona kompleksowa modernizacja oświetlenia, która została 

zakończona w 2009 roku. 

Tabela 20. Wyposażenie instalacji oświetlenia ulicznego Olsztyna (majątek Gminy Olsztyn) [Źródło: 
MZDiM Olsztyn] 

Lp. Wyszczególnienie jedn. Ilość 

1 Linie kablowe oświetleniowe km 115 

2 Linie napowietrzne oświetleniowe km 2 

4 Szafki oświetleniowe szt. 233 

5 Oprawy oświetleniowe szt. 8950 

6 

Źródła światła 
- w oprawach 70 W 
- w oprawach 80 W 

- w oprawach 100 W 
- w oprawach 125 W 
- w oprawach 150 W 
- w oprawach 250 W 
- w oprawach 400 W 

- inne 

5.4.1  
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 

5.4.2  
2567 
134 
1741 
1056 
2271 
1288 
324 
62 

7 Latarnie 
5.4.3  

2026 

8 Wysięgniki 
5.4.4  

2440 

 

Łączna moc zainstalowana źródeł światła oświetlenia drogowego nieznacznie 

przekracza 1,30 MW. Wszystkie punkty świetlne (oprawy) należą do Gminy Olsztyn. 

Organizacją zakupów energii zajmuje się Urząd Miasta w Olsztynie. 

5.5 Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych 

„Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na 

energię elektryczną na lata 2010-2025” PSE OPERATOR S.A. w ramach inwestycji w 

grupie bezpieczeństwo pracy sieci - realizacja strategii zmiany napięcia sieci 

(likwidacja ograniczeń sieciowych), zaplanowano na lata 2010 ÷ 2015 budowę 2-

torowej linii przesyłowej 400 kV relacji Ostrołęka - Olsztyn Mątki z czasową pracą 
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jednego toru na napięciu 220 kV. Do roku 2020 planowana jest rozbudowa stacji 

Olsztyn Mątki.  

 

Plan rozwoju ENERGA-OPERATOR S.A. przewiduje realizację następujących zadań 

inwestycyjnych: 

 

 Budowa linii  kablowej SN 15kV z GPZ Olsztyn Jaroty do nowych stacji, 

wyposażenie pola w GPZ Jaroty; 

 Budowa linii kablowej SN 15kV tworzącej powiązanie pomiędzy GPZ Jaroty 

a istniejącą stacją transformatorową "Bajkowa" oraz przebudowa istniejących 

linii napowietrznych SN 15kV (szt.4) na kablowe na osiedlu Jaroty w Olsztynie; 

 Wymiana 12,68 km linii kablowych w izolacji niesieciowanej; 

 Modernizacja linii 0,4 kV w zależności od potrzeb; 

 Wymiana eksploatacyjna transformatorów potrzeb własnych na terenie 

GPZ'tów w O/Olsztyn; 

 Wymiana eksploatacyjna transformatorów mocy 110/15 kV na terenie GPZ'tów 

w O/Olsztyn; 

 GPZ Olsztyn Zachód zabezpieczenia odległościowe linii 110kV i transformatora 

110kV; 

 GPZ Olsztyn Południe - zabezpieczenia odległościowe linii 110kV; 

 GPZ Olsztyn 1 - zabezpieczenie szyn zbiorczych i lokalna rezerwa 

wyłącznikowa; 

 GPZ Olsztyn Południe - modernizacja rozdzielni napowietrznej 110kV; 

 GPZ Jaroty - potrzeby własne AC/DC; 

 GPZ Olsztyn 1 - transformatory potrzeb własnych; 

 GPZ Jaroty - modernizacja rozdzielni (wyłaczniki) 110 kV i transformatorów 

110/15 kV; 

 GPZ Olsztyn Wschód - bateria akumulatorów; 

 GPZ Michelin - bateria akumulatorów; 

 GPZ Jaroty - bateria akumulatorów; 

 GPZ Olsztyn Zachód - bateria akumulatorów; 

 GPZ Olsztyn Jaroty - bateria akumulatorów; 

 Docieplenie budynku GPZ Olsztyn Północ; 

 Docieplenie budynku GPZ Olsztyn Zachód; 

 Telemechanika stacyjna  w GPZ Olsztyn Zachód; 

 Telemechanika stacyjna  w GPZ Olsztyn Północ ; 

 Telemechanika stacyjna  w GPZ Olsztyn Południe; 

 Telemechanika stacyjna  w GPZ Olsztyn Jaroty; 

 Wymiana zabezpieczeń i modernizacja pól 110 i 15 kV na stacjach w Olsztynie 

; 
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 Przyłączenie zespołu zabudowy usługowo - hotelowej (ul. 

Piłsudskiego/Głowackiego Olsztyn - GPZ Olsztyn Centrum) - 4000 kW; 

 Przyłączenie salonu meblowego B&W, Żelazna Olsztyn – 800 kW; 

 Przyłączenie Filharmonii w Olsztynie – 550 kW; 

 Budowę stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Olsztyn Zachód 2 (Łupstych). 

Ponadto w planie rozwoju przewidziano budowę sieci i przyłączy oraz instalację stacji 

trafo SN/nn. 

PKP ENERGETYKA S.A. nie planuje rozwoju systemu dystrybucyjnego na terenie 

miasta Olsztyn, co uzasadnia stagnacją w zapotrzebowaniu na dystrybucję energii 

elektrycznej. Jednocześnie deklaruje otwarcie na dystrybucję energii elektrycznej na 

terenach przyległych do linii PKP. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie planuje zabudowę 

trzeciej jednostki kogeneracyjnej.  

5.6 Ocena stanu zaopatrzenia w energię elektryczną 

Zważywszy, że na rozpatrywanym obszarze występuje wytwarzanie energii 

elektrycznej przeważnie na własne potrzeby jej odbiorców, praktycznie całkowita ilość 

energii elektrycznej zużywanej przez odbiorców zarówno na obszarze miasta 

Olsztyna, jak również w całym okolicznym regionie pochodzi z Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego. Jakkolwiek wydaje się, że w stacjach elektroenergetycznych 

NN/WN GSZ Olsztyn i GSZ Olsztyn Mątki zainstalowane są potężne moce 

transformacji, większe niż w podobnych stacjach zasilających miasta znacznie 

większe od Olsztyna, należy pamiętać że stacje Olsztyn i Olsztyn Mątki służą zasilaniu 

obszaru o znacznej powierzchni, na którym obecnie występuje ogólny deficyt energii 

elektrycznej wytwarzanej lokalnie.  

Uwzględniając aktualną konfigurację i stan techniczny sieci WN oraz SN, a także 

urządzeń elektroenergetycznych należy stwierdzić, że w chwili obecnej nie ma 

zasadniczych zagrożeń pracy sieci elektroenergetycznej na terenie Olsztyna. 

Jakkolwiek oczywiście występują samoistne awarie urządzeń, bądź nawet ich 

uszkodzenia wywołane sprawstwem osób trzecich, powodujące lokalne wyłączenia, 

jednak są one naprawiane na bieżąco przez służby ENERGA-OPERATOR S.A., bądź 

też skutecznie minimalizowane poprzez zmianę układu pracy sieci.  

 

Około 7,7% linii kablowych eksploatowanych przez lokalnego Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego stanowią linie kablowe w izolacji termoplastycznej. Odsetek ten 

należy ocenić jako zdecydowanie niewysoki w porównaniu z analogicznymi 

wielkościami występującymi w krajowych sieciach dystrybucyjnych, tym niemniej 
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w celu dalszej poprawy bezpieczeństwa zasilania wskazana jest wymiana tych kabli 

np. na kable w izolacji z polietylenu usieciowanego. 

Perspektywicznie potencjalnym zagrożeniem może być skokowy wzrost obciążenia 

ciągów SN na terenie Śródmieścia po uruchomieniu szeregu planowanych tam 

inwestycji (np. uruchomienie podstacji tramwajowych). Dlatego też realizacja 

zamierzeń inwestycyjnych wymaga równoległej budowy stacji elektroenergetycznej 

110/15 kV GPZ Olsztyn Centrum, w celu przejęcia przez nią zasilania ciągów 

kablowych 15 kV zasilających centrum miasta. Szczegółowa analiza potencjału 

przyszłego wzrostu zapotrzebowania będzie przedmiotem analiz w dalszej części 

niniejszego opracowania. 

Na podstawie § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. 

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 

(Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.) operatorzy systemów dystrybucyjnych zostali 

zobowiązani do publikacji wskaźników niezawodności zasilania odbiorców. 

Przedmiotowe wskaźniki dla obszaru zasilania ENERGA–OPERATOR S.A. za 2010 r. 

kształtowały się następująco (Tabela 21):  

Tabela 21. Wskaźniki przerw w zasilaniu wyznaczone dla całego Oddziału Olsztyn. (w 2014 Oddział 
Elbląg został włączony do Oddziału Olsztyn) [Źródło: Opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie 
danych ENERGA-OPERATOR S.A.] 

Lp. Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2010 2013 2014 

1 

Wskaźnik przeciętnego 
systemowego czasu 

trwania przerwy nieplanowej 
długiej i bardzo 

długiej (SAIDI - nieplanowane) 

min. 204,65 112.9 103,51 

2 

Wskaźnik przeciętnego 
systemowego czasu 

trwania przerwy nieplanowej 
długiej i bardzo 

długiej z katastrofalnymi 
(SAIDI – nieplanowane z 

katastrofalnymi) 

min. 233,86 114.6 103,98 

3 

Wskaźnik przeciętnego 
systemowego czasu 

trwania przerwy planowanej długiej 
i bardzo 

długiej (SAIDI - planowane) 

min. 85,68 39.3 47,48 

4 

Wskaźnik przeciętnej systemowej 
częstości 

przerw nieplanowych długich i 
bardzo długich 

(SAIFI - nieplanowane) 

szt. 2,88 2.05 2,14 
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5 

Wskaźnik przeciętnej systemowej 
częstości 

przerw nieplanowych długich i 
bardzo długich z katastrofalnymi 

(SAIFI - nieplanowane z 
katastrofalnymi) 

szt. 2,88 2.06 2,14 

6 

Wskaźnik przeciętnej systemowej 
częstości 

przerw planowych długich i bardzo 
długich 

(SAIFI - planowane) 

szt. 0,41 0.31 0,39 

7 
Wskaźnik przeciętnej częstości 

przerw krótkich 
(MAIFI) 

szt. 9,4 2.7 4,07 

8 
Łączna liczba obsługiwanych 

odbiorców 
(suma WN, SN i nN) 

szt. 321 898 331 515 525 863 

 

Przy wyznaczaniu wskaźników uwzględniono następujące definicje, znajdujące się 

w ww. rozporządzeniu: 

 SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej 

i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę 

iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy 

w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców; 

 SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo 

długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych 

przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców; 

 MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę 

odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku 

podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców. 

Wskaźniki SAIDI i SAIFI wyznaczane są oddzielnie dla przerw planowanych 

i nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzględnienia 

tych przerw. 

Przerwy planowane są to przerwy wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci 

elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia 

wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej. 

Przerwy nieplanowane to przerwy spowodowane wystąpieniem awarii w sieci 

elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu 

uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub 

dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia 

dostarczania energii elektrycznej. 

Przerwy krótkie to przerwy trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty. 
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Przerwy długie to przerwy trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin. 

Przerwy bardzo długie to przerwy trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 

godziny. 

Przerwy katastrofalne są to przerwy trwające dłużej niż 24 godziny. 

Jak wynika z Tabela 21, przerwy w zasilaniu dla całego Oddziału Olsztyn od roku 2010 

do 2014 stopniowo się skracały. W 2014 r. osiągnięto rząd wielkości czasu trwania 

porównywalny do roku 2013, ale znacznie lepszy niż dla roku 2010. Częstość 

planowanych przerw wzrosła od roku 2013 do 2014, natomiast jest to wartość mniejsza 

niż w roku 2010. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że liczba obsługiwanych odbiorców (suma WN, SN i 

nn – OSD) w 2014 r. wzrosła o prawie 40% względem roku bazowego. Pomiędzy 

rokiem 2013 a 2014 zaobserwowano wzrost odbiorców o 36,9%.  
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6. System zaopatrzenia w gaz ziemny 

6.1 Charakterystyka przedsiębiorstw – zmiany formalne 

Przedsiębiorstwem gazowniczym działającym na terenie Olsztyna jest obecnie Polska 

Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie funkcjonująca 

uprzednio pod nazwą Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład 

Gazowniczy w Olsztynie. 

Od dnia 1 lipca 2013 r. nastąpiło formalne połączenie spółek gazownictwa Grupy 

Kapitałowej PGNiG. Utworzono jedną spółkę pod nazwą PGNiG SPV 4 sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie. Od dnia 12 września 2013 r. spółka prowadzi działalność 

dystrybucyjną gazu ziemnego pod nazwą Polska Spółka Gazownictwa spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.  

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku działająca w aktualnej 

strukturze formalno – prawnej jest kontynuatorem działania Pomorskiego Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. 

Podstawę prawną takiego działania stanowiły: 

 Prawo Energetyczne, 

 Akt „Program restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG S.A.” przyjęty 

5 października 2005 r.,  

 Dyrektywa 2003/55/EC parlamentu Europejskiego i Rady Europy nakładająca 

obowiązek prawnego rozdzielenia działalności handlowej i technicznej 

dystrybucji gazu. 

Obecnie Polska Spółka Gazownictwa wchodzi w skład grupy Kapitałowej Polskie 

Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), lecz stanowi samodzielny podmiot prawa 

handlowego. Działalność tej spółki jako przedsiębiorstwa energetycznego podlega 

koncesjonowaniu i regulacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

Energetyczne. 

Od września 2008 r. techniczną dystrybucję gazu przejął Operator Systemu 

Dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa (z wcześniejszą nazwą Pomorska 

Spółka Gazownictwa), natomiast działalność handlową przejęła jednostka PGNiG S.A. 

Oddział Handlowy w Warszawie. 

Do zakresu działalności Polskiej Spółki Gazownictwa należy: 

 dystrybucja gazu ziemnego dla odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych, 

prowadzenie ruchu sieciowego, 

 dokonywanie pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu, 
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 zapewnienie kompleksowej realizacji sieci gazowej i przyłączy gazowych 

(projektowanie i wykonawstwo), 

 planowanie i projektowanie gazyfikacji nowych terenów, a także określanie 

warunków przyłączenia do sieci gazowej instalacji gazowych i urządzeń na gaz 

ziemny, 

 uzgadnianie projektów budowlanych sieci i przyłączy gazowych oraz odbiór 

sieci gazowych, 

 konserwacja oraz remonty sieci i urządzeń. 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. zwana dalej PSG jest właścicielem 

i eksploatatorem całej infrastruktury gazowniczej zlokalizowanej na terenie Olsztyna tj. 

sieci dystrybucyjnej w/c, s/c, i n/c oraz stacji redukcyjnych, pomiarowych, redukcyjno 

– pomiarowych  wysokiego i średniego ciśnienia.  

PSG Oddział w Gdańsku zarządza siecią gazociągów dystrybucyjnych na terenie 

województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, części województwa warmińsko – 

mazurskiego, trzech gmin z województwa zachodnio - pomorskiego oraz jedną gminę 

z województwa mazowieckiego. 

Obrót gazem na terenie miasta prowadzi Zakład w Olsztynie Polskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z .o.o., Oddział w Gdańsku, ul. Lubelska 42 A. 

6.2 Charakterystyka systemu gazowniczego 

Miasto Olsztyn zaopatrywane jest w gaz ziemny wysokometanowy grupy 

E z krajowego systemu przesyłu gazu, którego operatorem jest OGP GAZ SYSTEM. 

Parametry gazu: 

 ciepło spalania - nie mniejsze niż 34,0 MJ/Nm3, 

 wartość opałowa - nie mniejsza niż 31,0 MJ/Nm3 

6.2.1 System źródłowy 

Sieć systemu dystrybucyjnego gazu w mieście Olsztyn zasilana jest z następujących 

gazociągów wysokiego ciśnienia: 

 relacji Olsztynek – Olsztyn  DN 150 PN 6,3 MPa, wybudowany w 1973 r., 

 relacji Olsztynek – Olsztyn DN 200 PN 6,3 MPa, wybudowany w 1993 r., 

 relacji Bartąg - Dobre Miasto DN 150 PN 6,3 MPa wybudowany w latach 

1980/1984. 

Gazociągi wysokiego ciśnienia relacji Olsztynek - Olsztyn doprowadzają gaz do stacji 

redukcyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia Posorty. 
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Gazociąg relacji Bartąg - Dobre Miasto doprowadza gaz do stacji redukcyjno – 

pomiarowych wysokiego ciśnienia Grądek oraz Wadąg i na kierunek Dobre Miasto. 

Długość sieci wysokiego ciśnienia wynosi 6,8 km. 

Charakterystyka stacji pomiarowo - redukcyjnych wysokiego ciśnienia I stopnia 

zasilających miasto: 

 SRP  w/c Posorty. Przepustowość Q=16 000 m3/h zmodernizowana w 1998 r., 

 SRP w/c  Wadąg. Przepustowość Q=6 000 m3/h wybudowana w 1992 r., 

 SRP  w/c stopnia Grądek. Przepustowości Q=6 000 m3/h zmodernizowana 

w 1992 r. 

Stacje te umożliwiają zasilanie za pośrednictwem gazowej sieci dystrybucyjnej 

średniego ciśnienia również odbiorców w gminach sąsiadujących z miastem Olsztyn 

Tabela 22. Zestawienie obciążeń maksymalnych stacji wysokiego ciśnienia [Źródło: Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie] 

Stacja w/c Posorty  Okres zimowy (m3/h) Okres letni (m3/h) 

2010 8 268 3 802 

2011 7 538 4 999 

2012 9 620 5 968 

2013 7 377 5 588 

2014 8 695 5 385 

Stacja w/c Wadąg okres zimowy (m3/h) okres letni (m3/h) 

2010 8 268 3 802 

2011 7 538 4 999 

2012 9 620 5 968 

2013 7 377 5 588 

2014 8 695 5 385 

Stacja w/c Grądek okres zimowy (m3/h) okres letni (m3/h) 

2010 2 699 0 

2011 5 266 2 364 

2012 4 556 3 888 

2013 3 586 3 000 

2014 3 188 2 809 

Na podstawie Tabela 22 obserwuje się zmienne wykorzystanie przepustowości 

poszczególnych stacji. 

Łączne zapotrzebowanie szczytowe w okresie zimowym ocenia się na 16–17 tys. m3/h 

zaś w okresie letnim na 6,5 – 8,5 tys. m3/h. 

Sumaryczna przepustowość SRP w/c zasilających Miasto wynosząca 28 000 m3/h 

wykorzystywana jest maksymalnie w okresie zimowym w 59 %, oraz w 24% w okresie 

letnim. 
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Poniżej (Rys. 16) przedstawiono schematycznie kierunki zaopatrzenia Miasta Olsztyn 

w gaz sieciowy ze wskazaniem planów rozwoju systemu zasilania. 

 
Rys. 16. Schemat zasilania miasta Olsztyn i okolic z sieci gazowej wysokiego ciśnienia [Źródło: Polska 
Spółka Gazownictwa sp. z o.o.] 

 

Planowany gazociąg DN300, zostanie wybudowany w przypadku pozytywnej decyzji 

o budowie nowego, gazowego źródła ciepła na terenie Olsztyna. 

6.2.2 System dystrybucyjny gazu 

Dystrybucja gazu do odbiorców prowadzona jest z wykorzystaniem sieci średniego 

i niskiego ciśnienia, przy czym w ostatnich latach wyraźnie zaznacza się znacznie 

większa dynamika rozbudowy średniego ciśnienia w stosunku do sieci n/c. 

Pierścieniowy układ głównych sieci dystrybucyjnych s/c pozwala elastyczny wybór 

kierunku zasilania poszczególnych obszarów miasta z poziomu SRP  w/c. 

Łączna długość sieci niskiego i średniego ciśnienia w latach 2002 –2014 

systematycznie wzrastała osiągając w 2014 roku długość  306 km oraz 418 km 

uwzględniając długość czynnych przyłączy gazowych. 
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Tabela 23. Sieć gazowa niskiego i średniego ciśnienia na terenie miasta Olsztyna [Źródło: Polska 
Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie] 

Rok 

Długość gazociągów bez 
czynnych przyłączy gazowych 

Czynne przyłącza gazowe 

Wg podziału na ciśnienia wg podziału na ciśnienia 

niskie  
(do 10kPa 
włącznie) 

średnie  

(powyżej 

10kPa do 0,5 

MPa włącznie) 

niskie 
(do 

10kPa 
włącznie 

średnie 

(powyżej 

10kPa do 0,5 

MPa 

włącznie 

niskie 
(do 10kPa 
włącznie 

średnie 

(powyżej 

10kPa do 

0,5 MPa 

włącznie 

[m] [szt.] [m] 

2010 239 524 54 561 8 182 680 95 735 9 730 

2011 240 151 55 757 8 244 724 96 414 10 371 

2012 240 871 56 541 8 292 759 97 305 10 836 

2013 241 059 59 609 8 323 840 97 908 12 065 

2014 242 000 64 015 8 356 891 98 491 13 191 

 

Tabela 24. Stacje gazowe II˚ na terenie miasta Olsztyn [Źródło: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 
Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie] 

Lp. Nazwa 
Funkcja 

stacji 

Przepustowość Rok Rok 
ostatniego 
remontu i 

modernizacji nominalna budowy 

[m3/h]   

1 Bałtycka red-pom 1 500 1985 2004 

2 Dybowskiego red-pom 630 1984 2011 

3  Gołębia/Poranna red 1 600 1990   

4 Hallera red 110 1998   

5 Jesienna 3 (Indykpol) pom 500 2009   

6 Kętrzyńskiego red-pom 2 000 1973 2005 

7 Knosały red-pom 4 000 1973 2002 

8 Krańcowa red-pom 2 500 1986 2013 

9 Lubelska 42 (Stacja CNG) pom 140 2005   

10 
Lubelska 43b (Piekarnia 

Tyrolska) 
red-pom 160 2005   

11 Mroza red-pom 2 500 1983 2009 

12 Nad Jarem (Unipral) pom 300 2005   

13 Obrońców Tobruku 3A (Milfor) red-pom 125 2006   

14 
Popiełuszki (Akademicka 

Spółdzielnia) 
red-pom 100 2008   

15 Poprzeczna red 600 1991   

16 Pszenna red-pom 1000 1983 2011 

17 Rataja red-pom 3 000 1973 2008 
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18 
Rejewskiego (Park Naukowo-

Technologiczny) 
red-pom 250 2013   

19 Słoneczna 46 (Mpec) red-pom 500 2010   

20 Stawigudzka (Masbud) red-pom 125 2008   

21 Strąkowa red-pom 1 600 1992 2011 

22 Synów Pułku red-pom 2 500 1979 2002 

23 Tracka (ZHU Zygmunt Żarna) red-pom 200 2014   

24 Warszawska red-pom 2 500 1974 2007 

25 
Warszawska 30 (Szpital 

Uniwersytecki UWM) 
red-pom 160 2013   

26 Wilczyńskiego red-pom 1 600 1990 2005 

27 Wiosenna (Wodociągi) red-pom 200 1999   

28 Żeglarska 7 (Areon) red-pom 125 2014   

29 Żołnierska red 1 500 1987   

 

Tabela 25. Stacje gazowe IIO poza granicami miasta połączone z siecią zasilająca Olsztyn [Źródło: 
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie] 

Lp. Nazwa 
Funkcja 

stacji 

Przepustowość Rok 

Rok 
ostatniego 
remontu i 

modernizacji 

nominalna budowy 

[m3/h]   

30 Gutkowo 49 (WMPD) pom 1 600 2006   

31 Dywity Jana Pawła II red-pom 630 1993 2014 

32 
Dywity Spółdzielcza 25 

(Cefarm) 
red-pom 125 2011   

33 Słupy red 320 1992   

34 Jonkowo Lipowa 49A (Giera) red-pom 125 2012   

35 Woryty (Agrocentrum) red-pom 100 2011   

 

 

W okresie 20022014  wyremontowano i zmodernizowano 13 stacji gazu. 

6.3 Charakterystyka odbiorców i zużycie gazu 

Najliczniejszą grupę odbiorców w 2013 r., stanowią: gospodarstwa domowe –96,1 %, 

następnie usługi – 2,4 %, handel -  0,9%, przemysł – 0,50% wszystkich odbiorców. 

Również pod względem zużycia gazu gospodarstwa domowe są najpoważniejszym 

odbiorcą zużywając w  2013 r. 24,99 mln m3 gazu przy czym udział w wielkości 

całkowitego zapotrzebowania maleje do około  64%, na drugim miejscu należy 
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zaklasyfikować odbiorców usług – 8,85 mln m3 tj. ponad 20 %, kolejno przemysł – 7,57 

mln m3 co stanowi ok. 17 %  i handel 1,99 mln m3 stanowiący ok. 4,6 %. 

W tabelach (Tabela 26)  i (Tabela 27)  przedstawiono odpowiednio liczbę odbiorców 

gazu oraz wielkość sprzedaży gazu ziemnego na terenie miasta w latach (2002 – 

2013).  

Przedstawione wielkości wskazują na brak możliwości jednoznacznej oceny trendu 

zmiany poziomu zużycia gazu na terenie Olsztyna. Zasadniczo systematycznemu 

wzrostowi ilości odbiorców nie odpowiada proporcjonalny wzrost zapotrzebowania na 

gaz. Istotnymi czynnikami wpływającymi na pobór gazu przez odbiorców jest wielkość 

zapotrzebowania wynikająca z ostrości zim – tj. wymagań sezonu grzewczego oraz 

cena gazu. Szczególnie widoczny jest w tym kontekście spadek zużycia gazu przez 

wszystkie grupy odbiorców w roku 2008 kiedy wystąpił znaczący wzrost ceny gazu. 

Tabela 26. Liczba odbiorców gazu w Olsztynie w latach 2002-2013 [Źródło: PGNiG S.A. Pomorski 
Oddział Obrotu Gazem Gazownia Olsztyńska] 

Rok 

Gospodarstwa domowe 

Przemysł Usługi Handel Pozostali Razem 
Ogółem 

W tym 
ogrzewający 
mieszkania 

2002 33 661 8 701 162 131 296 586 34 836 

2005 33 267 9 194 204 80 198 492 34 241 

2006 35 735 9 667 126 80 470 2 36 413 

2007 35 975 10 513 138 476 190 2 36 781 

2008 36 006 10 045 129 491 220 2 36 848 

2009 36 607 10 567 169 610 289 2 37 677 

2010 36 312 9 025 205 737 304 3 37 561 

2011 36 231 8 865 199 769 322 3 37 524 

2012 35 359 10 611 161 795 275 6 36 598 

2013 34 743 10 651 180 875 339 3 36 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 27. Sprzedaż gazu w Olsztynie (tys. m3/rok) w latach 2002- 2013 [Źródło: PGNiG S.A. Pomorski 
Oddział Obrotu Gazem Gazownia Olsztyńska] 

Gospodarstwa domowe Przemysł Usługi Handel Pozostali Razem 
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Rok Ogółem 

W tym 

ogrzewający 

mieszkania 

2002 25 218,7 18 808,0 2 999,7 766,3 10 425,0 1 526,4 40 936,1 

2005 29 556,6 22 867,2 10 521,3 1 446,0 2 043,9 8 907,1 52 474,9 

2006 28 884,4 15 886,3 8 631,0 950,8 7 692,7 13,6 46 172,5 

2007 29 864,7 16 948,2 6 977,3 1 842,4 5 529,8 9,2 44 223,4 

2008 26 636,5 15 115,6 7 461,3 5 762,5 1 636,2 11,8 41 508,3 

2009 28 375,2 16 516,8 8 683,9 6 697,4 2 238,9 11,6 46 007,0 

2010 30 238,9 17 812,6 9 115,2 4 219,8 5 887,6 5,6 49 467,1 

2011 27 910,3 16 847,1 10 117,8 6 707,8 2 435,3 4,9 47 176,1 

2012 27 866,1 15 433,5 6 367,8 8 537,3 2 017,2 63,7 44 852,1 

2013 24 999,5 16 086,9 7 572,0 8 854,9 1 993,5 19,9 43 439,8 

 
 

 

 

Rys. 17. Zmiana liczby odbiorców gazu ziemnego w latach 2002-2013 [Źródło: opracowanie własne 

KAPE S.A] 
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Rys. 18. Zmiany w zużyciu gazu ziemnego w latach 2002-2013 [Źródło: opracowanie własne KAPE 

S.A] 

 

6.4 Plany inwestycyjno - modernizacyjne - plany rozwoju 

przedsiębiorstw 

Dotychczas nie zostały zrealizowane przedstawione w uchwalonych w 2002r. 

„Założeniach...” plany wzmocnienia zasilania Miasta Olsztyna z poziomu gazociągów 

w/c przez utworzenie pierścienia lub jego elementów wokół miasta. 

Obecne plany obejmują wybudowanie: 

 gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Szczytno – Rybno – Mrągowo – Kętrzyn 

DN 300 PN 6,3 MPa, 

 gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie – 

Iława DN 300 PN 6,3 MPa, 

 od strony wschodniej miasta Olsztyn gazociągu wysokiego ciśnienia relacji 

Bartąg – Grądek DN 300 PN 6,3 MPa. 

 

W przypadku pojawienia się strategicznych odbiorców w miarę potrzeby zostanie 

wybudowana tłocznia gazu w Nidzicy o mocy 1,5 MW. 
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W dalszej perspektywie w przypadku zwiększającego się zapotrzebowania na paliwo 

gazowe rozpatrywana jest budowa: 

 stacji redukcyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia Gutkowo wraz 

z gazociągiem zasilającym wysokiego ciśnienia DN 150 PN 6,3 MPa relacji 

Bartąg – Gutkowo 

 stacji redukcyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia w Klewkach k/Olsztyna. 

Wymagany czas na przygotowanie i zrealizowanie inwestycji w zakresie budowy sieci 

wysokiego ciśnienia wynosi wg PSG ok. 4 lata. 

Planowana rozbudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia na najbliższe lata będzie 

obejmować: 

 budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Bartąg-Wadąg w latach 2015 -

2017 

 budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Grądek-Michelin Polska wraz ze 

stacją pomiarową wysokiego ciśnienia w latach 2015-2017 

 

6.5 Ocena stanu systemu gazowniczego 

Sumaryczna przepustowość stacji gazowej wysokiego ciśnienia wykorzystywana jest 

w około 60%. Występujące znaczne rezerwy w stacjach stanowiących źródło zasilania 

Olsztyna oraz pierścieniowy układ sieci średniego ciśnienia, umożliwiający 

konfigurowanie zróżnicowanych kierunków zasilania poszczególnych obszarów 

miasta w gaz, pozwalają na przyłączanie nowych odbiorców do systemu, jak również 

zwiększenie poboru gazu przez odbiorców istniejących. 

Wymagana jest kontrola stanu technicznego stacji gazowych wysokiego ciśnienia z 

uwagi na to, że ostatnie działania modernizacyjne prowadzono w latach 90-tych. 

Z przedstawionych zestawień wynika, że na bieżąco prowadzone są działania 

modernizacyjne stacji gazowych średniego ciśnienia. 

Istotnym elementem dla zapewnienia bezpieczeństwa zasilania Miasta w gaz sieciowy 

będzie realizacja planowanych działań ukierunkowanych na rozbudowę sieci 

gazociągów wysokiego ciśnienia. Celowym jest w szczególności skoordynowanie 

działań PSG i działających na terenie Olsztyna przedsiębiorstw zajmujących się 

wytwarzaniem ciepła i planujących głębokie modernizacje posiadanych źródeł 

wytwarzania energii potencjalnym wykorzystaniem w przyszłości gazu ziemnego. 
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7. Koncesje na nośniki energii 

7.1 Ciepło 

Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem koncesjonowaną działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania, dystrybucji i obrotu ciepłem prowadzi Miejskie 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo posiada aktualną taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z dnia 2 września 2014 r.  Nr OGD-4210-

14(17)/156/2014/XIV/DJ.  

Działalność w obszarze wytwarzania ciepła na terenie miasta Olsztyn prowadzi 

również Michelin Polska S.A. Spółka posiada aktualną taryfę dla ciepła zatwierdzoną 

decyzją Prezesa URE z dnia 3 czerwca 2014 r. Nr OGD-4210-

15(11)/2014/597/IX/CWO. 

Poniżej przedstawiono w Tabela 28 stawki opłat wynikające z zatwierdzonych taryf 

MPEC i Michelin Polska S.A., które obowiązują od dnia 18 września 2014 r.  

Tabela 28. Ceny i stawki obowiązujące od 18 września 2014 r. [Źródło: MPEC i Michelin Polska S.A.] 

Lp. 
Symbol 
grupy 

odbiorców 

Cena za moc 
zamówioną 
[zł/MW/msc] 

Cena 
ciepła 
[zł/GJ] 

Cena 
nośnika 
ciepła 
[zł/m3] 

Stawka opłaty 
stałej za usługi 

przesyłowe 
[zł/MW/msc] 

Stawka opłaty 
zmiennej za 

usługi 
przesyłowe 

[zł/GJ] 

1 S-111 3 906,75 26,06 8,47 3 222,09 12,70 

2 S-112 3 906,75 26,06 8,47 3 231,51 18,09 

3 S-113 3 906,75 26,06 8,47 2 911,58 12,18 

4 S-114 3 906,75 26,06 8,47 2 820,12 12,13 

6 S-115 3 906,75 26,06 8,47 2 298,21 10,22 

 

Przy czym ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło oraz nośnik ciepła wynikają z 

uśrednienia cen MPEC i Michelin na podstawie algorytmów udziału w sprzedaży 

ciepła. 

7.2 Gaz 

Odbiorcy gazu ziemnego zlokalizowani na terenie Olsztyna zaopatrywani są w gaz 

ziemny wysokometanowy przez Polska Spółkę Gazowniczą Sp. z o.o. – Oddział w 

Gdańsku Zakład w Olsztynie, który zajmuje się techniczną dystrybucją gazu, zaś 

handlową obsługą klientów zajmuje się PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region 

Pomorski. 
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7.3 Energia elektryczna 

Dystrybucją energii elektrycznej na terenie miasta Olsztyn zajmuje się ENERGA-

OPERATOR S.A. Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązują stawki z Taryfy 

ENERGA-OPERATOR S.A., która jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. Dokument określa wysokość opłat i zasady rozliczeń za dystrybucję 

energii elektrycznej oraz informację na temat pozostałych czynności realizowanych 

przez naszą spółkę.  

Taryfa ENERGA-OPERATOR S.A. obowiązująca od 1 stycznia 2015r. została 

zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją nr DRE-4211-

56(7)/2014/2686/VIII/WDR/TB z dnia 17.12.2014 r.  

Konkurencję dla Energa-Obrót Sp. z o.o. w zakresie kompleksowej dostawy energii 

elektrycznej na terenie Olsztyna stanowi PKP Energetyka S.A. posiadająca 

zatwierdzoną taryfę w zakresie obrotu i dystrybucji decyzją Prezesa URE nr DRE-

4211-4(7)/2014/3158/XIII/JSz/WDR z dnia 10 kwietnia 2014 r.  

Analizując widoczne wzrosty kosztów energii elektrycznej, można przypuszczać, 

iż w przyszłości koszty energii elektrycznej nadal będą rosnąć, ze względu na 

zwiększające się wymagania ekologiczne wynikające z dyrektyw UE w zakresie 

ograniczania emisji CO2 oraz stosowania odnawialnych źródeł energii. 

7.4 Uwarunkowania do określenia wielkości zmian zapotrzebowania na 

nośniki energii 

7.4.1 Prognoza demograficzna 

Porównanie prognoz GUS-owskich z lat 2003 – 2030 oraz trendu zmian ludności 

zamieszkałej w Olsztynie według stanu rzeczywistego przedstawiono na poniższym 

wykresie (Rys. 19). 
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Rys. 19. Prognoza liczby ludności w Olsztynie [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Stan rzeczywisty liczby ludności pokrywa się z prognozą demograficzną GUS dla 

Olsztyna i potwierdza ją prognoza zawarta w aktualnym na 2013 rok Studium 

uwarunkowań... Nastąpiło znaczące rozminięcie się prognoz demograficznych 

przedstawionych w pierwszej edycji „Założeń do planu...” z 2002r., gdzie 

przewidywany był dynamiczny wzrost liczby mieszkańców. 

Tabela 29. Prognoza liczby ludności w Olsztynie – stan na lata 2015 i 2030 [Źródło: Założenia do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Liczba ludności 

Stan na rok 
 

Prognoza wg GUS  
i Studium uwarunkowań... 

Prognoza wg linii trendu 

2013 174 675 

2015 175 000 180 000 

2030 166 857 188 000 

Należy nadmienić, że zmiany liczby ludności nie przekładają się wprost na rozwój 

budownictwa mieszkaniowego – mają na to również wpływ takie czynniki jak np. 

postępujący proces poprawy standardu warunków mieszkaniowych i związana z tym 

pośrednio rosnąca ilość gospodarstw jednoosobowych. 
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7.4.2 Rozwój zabudowy mieszkaniowej 

Parametrami decydującymi o wielkości zapotrzebowania na nowe budownictwo 

mieszkaniowe są potrzeby mieszkaniowe nowych rodzin oraz zapewnienie mieszkań 

zastępczych w miejsce wyburzeń, jak również, co wyraża się z jednej strony wielkością 

wskaźników związanych z oceną zapotrzebowania na mieszkania, określających: 

 ilość osób przypadających na mieszkanie; 

 wielkość powierzchni użytkowej przypadającej na osobę; 

z drugiej strony stopniem wyposażenia mieszkań w niezbędną infrastrukturę 

techniczną. 

Sukcesywne działania realizujące politykę mieszkaniową winny obejmować: 

 wspieranie budownictwa mieszkaniowego poprzez przygotowanie uzbrojonych 

terenów, politykę kredytową i politykę podatkową; 

 wspomaganie remontów i modernizacji zasobów komunalnych przewidzianych 

do uwłaszczenia; 

 opracowanie odpowiedniego programu i realizację odpowiedniej skali 

budownictwa socjalnego i czynszowego. 

Dla budownictwa mieszkaniowego w Olsztynie przewiduje się: 

 działania zmierzające do modernizacji, restrukturyzacji i rewitalizacji 

istniejących zasobów mieszkaniowych; 

 wprowadzenie nowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej; 

 dogęszczanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 

Szczególnie istotna jest rewitalizacja starej zabudowy z wymaganym zachowaniem 

charakteru całych zespołów i pojedynczych obiektów zabytkowych. Działania te 

obejmują równocześnie konieczność rozbudowy lub modernizacji infrastruktury 

technicznej (sieć ciepłownicza, sieć gazowa, sieć elektroenergetyczna). 

Zapotrzebowanie na energię występujące przy realizacji uzupełnienia ulic zabudową 

„plombową” redukowane będzie przez działania renowacyjne i modernizacyjne, 

w trakcie których dąży się między innymi do zminimalizowania potrzeb 

energetycznych. Wystąpią natomiast zmiany co do charakteru odbioru i nośnika 

energii, uwzględniające poprawę standardu warunków mieszkaniowych. 

Wielkości te są trudne do określenia pod kątem sprecyzowania odpowiedzi na pytania 

w jakiej skali miejscowej i czasowej, gdzie i kiedy realizowane będą te zamierzenia. 

Związane jest to bowiem głównie z możliwościami finansowymi właścicieli budynków, 

a także Miasta - w przypadku własności komunalnej. 
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Lokalizację obszarów przewidywanych pod rozwój zabudowy mieszkaniowej, w tym 

obszary wynikające z ustaleń obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania wolne, lub przewidywane do zmiany sposobu zagospodarowania, 

obszary wynikające z planów deweloperów przewidywane do zabudowy w najbliższej 

perspektywie czasowej oraz obszary rozwoju perspektywicznego, wytypowane według 

obowiązującego Studium uwarunkowań. 

W poniższej tabeli zestawiono tereny przeznaczone pod rozwój zabudowy 

mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej określone według przedstawionych powyżej 

materiałów. Opracowane na podstawie dokumentów jw. zestawienie terenów zostało 

zweryfikowane przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Olsztyna. 
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Tabela 30. Obszary rozwoju budownictwa mieszkaniowego [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, 
Energoekspert 2011] 

Lp. 
Jedn. 

bilansowa 
Oznaczenie Charakterystyka 

Powierzchnia 
obszaru Charakter 

zabudowy 

Ilość odbiorców 
(mieszkań) 

powierzchnia 
użytkowa 
mieszkań 

ha jednor. wielor m2 

1 C MW2 Artyleryjska - Koszary 10,4 MW  970 58 200 

2 C UM 
Warmia Tower - ul. Śliwy, 

Osińskiego 
UM / Arbet MW  190 8 940 

3 C  
uzupełnienie zabudowy 

(5%) 
 MW  800 48 000 

4 M1 MN1 os. Gutkowo- ul. Zięby 9,7 MN 161  24 150 

5 M1 MN2 os. Gutkowo- ul. Oleńki 32,8 MN 437  65 550 

6 M1 MN3 os. Gutkowo- ul. Kresowa 9,0 MN 150  22 500 

7 M1 MN4 Poranna 4,4 MN 73  10 950 

8 M1 MW1 
os. Gutkowo- ul. 

Wołodyjowskiego, 
3,2 MW  266 15 960 

9 M2 MN5 ul. Hozjusza 4,4 MN 58  8 700 

10 M2 MN6 ul. Stokrotki 2,6 MN 34  5 100 

11 M2 MN7 ul. Lawendowa, Leśna 13,5 MN 180  27 000 

12 M2 MW 11  24,6 MW + U  1025 61 500 
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13 M2 MW 12  39,0 MW + U  1625 97 500 

14 M2  
uzupełnienie zabudowy 

(10%) 
  50 60 11 100 

15 M3 MW23 ul. Żółta - Villa Jantar  MW  118 7 080 

16 M3  
uzupełnienie zabudowy 

(5%) 
  39 61 9 510 

17 M4 MW3 
Jagiellońska - koszary 

(Reymonta) 
2,0 MW + U  500 13 980 

18 M4 MW4 Os. Browary Park 1,0 MW  207 12 420 

19 M4 MW17 ul. Jagiellońska, Borowa 2,1 MW  420 25 200 

20 M4 MW18 ul. Morwowa 0,6 MW  70 4 200 

21 M4  
uzupełnienie zabudowy 

(5%) 
  30 400 28 500 

22 M5  
uzupełnienie zabudowy 

(5%) 
  35 60 8 850 

23 M6  
uzupełnienie zabudowy 

(5%) 
  17 250 17 550 

24 M7  
uzupełnienie zabudowy 

(5%) 
  33 425 30 450 

25 M8 MW14 Gruszowe Sady - Tuwima 7,5 MW  625 37 500 

26 M8 MW5 
ul. Wilczynskiego, 

Gen.Maczka, Popiełuszki 
18,0 MW  1470 88 200 

27 M8 MW6 
Bartąska, Sikorskiego, 

granica Olsztyna 
64,0 MW  5226 313 560 

28 M8  
uzupełnienie zabudowy 

(5%) 
  35 275 21 750 

29 M9 MW19 ul. Jarocka 2,44 MW  284 17 040 
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30 M9 MW20 ul. Jarocka 3,97 MW  463 27 780 

31 M9 MW21  4,5 MW  367 22 020 

32 M9 MW22  9,1 MW  1061 63 660 

33 M9  
uzupełnienie zabudowy 

(5%) 
 MW  850 51 000 

34 M10 MW7 
ul. Piękna Góra - rezerwa 

terenu - zabudowa 
wielorodzinna 

13,9 MW  3011 180 660 

35 M10 MW8 
rezerwa terenu - 

zabudowa wielorodzinna 
17,4 MW  3770 226 200 

36 M10 MN12 
rezerwa terenu - 
zabudowa niskiej 

intensywności 
30 MN 500  75 000 

37 O2 MN9 Likusy MN1 5,4 MN 25  3 750 

38 O2 MN8 Łupstych - uzupełnienie 10,7 MN 107  16 050 

39 O3 MW16 Armii Krajowej - Kortówko 2,3 MW  287 17 220 

40 O4 MN10 ul. Graniczna 8,5 MN 70  10 500 

41 U MW15 
Warszawska - 
Dybowskiego 

4,8 MW  560 33 600 

42 U  
uzupełnienie zabudowy 

(10%) 
 MN + MW 20 93 8 580 

 Sumarycznie 2 054 25684 1 846 680 
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Możliwy łączny przyrost zasobów mieszkaniowych wynikający z rezerw chłonności 

terenów, może wynieść około: 

 2 050 budynków jednorodzinnych; 

 25 700 mieszkań w zabudowie wielorodzinnej, 

co daje łącznie ponad 27 750 mieszkań. 

Z uwagi na to, że zauważa się na rynku mieszkań zmniejszający się nieznacznie popyt 

na nowe mieszkania założono pewne spowolnienie w przewidywanym tempie 

przyrostu ilości oddawanych rocznie mieszkań do użytku. Szacuje się, że 

w perspektywie krótkoterminowej w ciągu najbliższych pięciu lat, w wariancie 

optymistycznym oddawanych będzie do użytku po około 1 000 mieszkań, 

a w perspektywie długoterminowej tj. do roku 2030 nastąpi dalsze spowolnienie do 

poziomu 700 mieszkań rocznie. 

Utrzymanie takiego tempa rozwoju przełoży się na oddanie do użytku około 15 500 

mieszkań w okresie docelowym, wykorzystując praktycznie 50% rezerw terenowych 

pod zabudowę mieszkaniową. 

W poniższej (tabeli 31) przedstawiono przewidywane szacunkowe procentowe 

zainwestowanie poszczególnych terenów rozwoju zabudowy mieszkaniowej 

w poszczególnych przedziałach czasowych. Informacja ta jest wynikiem analiz 

dostępnych dokumentów i planowanych działań inwestorów. 

Tabela 31. Procentowe zainwestowanie terenów mieszkaniowych w poszczególnych latach [Źródło: 
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, 
Energoekspert 2011] 

Jedn. bil. / 
Oznaczenie 

2011 - 2015 2016 - 2025 
Jedn. bil. / 

Oznaczenie 
2011 - 
2015 

2016- 2025 

C / MW2 50% 30% M5 / uzup. 20% 60% 

C / UM 100%  M6 / uzup. 20% 60% 

C / uzup. 20% 40% M7 / uzup. 20% 60% 

M1 / MN1 20% 60% M8 / MW14 10% 40% 

M1 / MN2 20% 60% M8 / MW5 30% 60% 

M1 / MN3 20% 60% M8 / MW6 25% 60% 

M1 / MN4 20% 60% M8 / uzup. 20% 60% 

M1 / MW1 20% 70% M9 / MW19 0 50% 

M2 / MN5 20% 60% M9 / MW20 0 50% 

M2 / MN6 20% 60% M9 / MW21 30% 50% 

M2 / MN7 20% 60% M9 / MW22 40% 20% 

M2 / MW11 0 15% M9 / uzup. 30% 60% 

M2 / MW12 0 15% M10 / MW7 0 20% 

M2 / uzup. 20% 60% M10 / MW8 0 20% 

M3 / MW23 100%  M10 / MN12 0 20% 

M3 / uzup. 20% 60% O2 / MN9 20% 60% 

M4 / MW3 20% 70% O2 / MN8 20% 60% 

M4 / MW4 100%  O3 / MW16 30% 40% 

M4 / MW17 80% 20% O4 / MN10 10% 30% 
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M4 / MW18 100%  U / MW15 0 30% 

M4 / uzup. 20% 60% U / uzup. 10% 30% 

 

Z uwagi na fakt, że z terenami zabudowy mieszkaniowej ściśle związana jest sfera tzw. 

usług bezpośrednich (nierynkowych) takich jak: usługi handlu detalicznego, 

zakwaterowania, gastronomii, związane z obsługą nieruchomości itp. przy 

prowadzeniu analiz związanych z zapotrzebowaniem na nośniki energii potrzeby tej 

grupy usług uwzględniono przy bilansowaniu potrzeb budownictwa mieszkaniowego. 

7.4.3 Rozwój zabudowy strefy usług i wytwórczości 

Szeroko rozumiana zabudowa usługowa obejmuje obiekty: handlowe, hotele, obiekty 

użyteczności publicznej (szkolnictwo, służba zdrowia, kultura), obiekty sportu 

i rekreacji, itp.  

Obiekty mogą mieć charakter punktowy, charakter zwartego kompleksu lub tworzyć 

zespół budynków i budowli należących do danej kategorii usług. 

Rozwój sektora usług realizowany będzie wielokierunkowo i obejmować będzie między 

innymi: 

 uzupełnienie zabudowy usługowej w poszczególnych dzielnicach miasta, 

 rozszerzenie bazy usług kulturalnych i edukacyjnych, 

 rozbudowę infrastruktury rekreacyjno – turystycznej, 

 rozwój centrów usługowo – komercyjnych, w tym związanych z rozbudową 

systemu komunikacji, głównie dla ruchu tranzytowego i szybkich połączeń 

regionalnych. 

Niezależnie od lokalizacji obszarów wyznaczonych w dokumentach strategicznych 

i planistycznych Olsztyna jako obszarów zarezerwowanych pod rozwój strefy usług 

i wytwórczości wytypowane zostały inwestycje punktowe, których realizacja i następnie 

użytkowanie pociąga za sobą znaczące potrzeby energetyczne. W większości 

przypadków są to inwestycje, których realizację przewiduje się w krótkim horyzoncie 

czasowym tj. do 2015 roku. 

Zestawienie obszarów rozwoju strefy usług i wytwórczości oraz inwestycji punktowych 

przedstawiono w poniższej tabeli, gdzie dla planowanych inwestycji tzw. punktowych 

o przewidywanym znaczącym zapotrzebowaniu na nośniki energii okres 

przewidywanej realizacji inwestycji (oznaczenie „x”), a dla planowanych obszarów pod 

rozwój inwestycji przewidywany stopień zagospodarowania terenu w danym okresie. 
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Tabela 32. Tereny rozwoju usług i wytwórczości [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Lp. 
Jedn. 
bilans. 

Oznaczenie 
Lokalizacja /  

Charakter zabudowy 

Pow. 
obszaru 

Planowany stan 
zagospodarowania [%] 

[ha] 
2011 – 
2015 

2016 – 
2030 

1 C U1 
Tartak Raphaelsohnów - ul. 
Knosały - Centrum  techniki 
"Muzeum nowoczesności" 

 X  

2 C U17 
ul.  Gietkowska, rewitalizacja 

obszaru powojskowego - 
4,2  30,0% 

3 C U15 Artyleryjska - Koszary 1 12,6  30,0% 

4 C U16 Artyleryjska - Koszary 2 1,3  30,0% 

5 C U2 
Galeria miejska - Piłsudskiego 

- Leonharda 
 X  

6 C U3 
Hala widowiskowo -sportowa  

7000 miejsc, obiekt 
wielofunkcyjny 

 X  

7 C U4 
Wodne Centrum Rekreacyjno-

Sportowe 
 X  

8 C U28 
Centrum Biznesu 

CENTAURUS - 14 pięter, 
pow.uż.32 000m2 

 X  

9 C U5 
Dworzec, Pl Konstytucji - 

rozbudowa dworca + funkcje 
komercyjne+ biurowo adm. 

7,5 60,0% 40,0% 

10 C UM 
Warmia Tower - ul. Śliwy, 

Osińskiego 
 X  

11 G1 P4 ul. Jesienna / W-M SSE 15,5 20,0% 50,0% 

12 G1  
handel wielkopow_przem_bez 

lokalizacji 
  X 

13 G2 P3 
TRACK Wschód - 

wnioskowany obszar W_M 
SSE 

57,1 20,0% 30,0% 

14 G2  
handel wielkopow_przem_bez 

lokalizacji (Lubelska, 
Towarowa) 

  X 

15 G2 P5 
Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów 
9,8 X  

16 G3 P2 
ul. Lubelska / W-M SSE / 

MPEC 
15,5 50,0% 50,0% 
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17 G3 U11 

Olsztyński Park Naukowo - 
Technologiczny  6 budynków 

o łącznej pow. użytkowej 
11230m2 + 10000m2 PAN 

20,4 X - OPNT X - PAN 

18 G3 
U23 lub 

U22 

handel wielkopow_przem_bez 
lokalizacji (Leonarda, 

Towarowa. Piłsudskiego) 
  X 

19 G3 U24 
ul. Sprzętowa - do 

przekształceń 
17,9  30,0% 

20 L U29 Stadion Leśny 9,6  100,0% 

21 M1 U25 ul. Bałtycka 1,7 30,0% 50,0% 

22 M2 UP6 ul. Hozjusza / W-M SSE 3,5 30,0% 50,0% 

23 M5 U14 ul. Sielska / usługi komercyjne 12,3 20,0% 50,0% 

24 M6 U6 
ul. Kasprzaka / handel 

wielkopow 
  X 

25 M7 U7 
ul. Metalowa / handel 
wielokpow. Przem. 

  X 

26 M8 U8 
ul. Tuwima / handel 
wielkopow. Galeria 

Warmińska 
 X  

27 M9 U9 
ul. Jarocka / handel 

wiepkopow. 
  X 

28 M9 U10 
ul. Krasickiego / handel 

wielkopow. 
  X 

29 M9 U19 
ul. Jarocka 1 / usługi 

komercyjne 
1 20,0% 50,0% 

30 M9 U20 
ul. Jarocka 2/ usługi 

komercyjne 
2,6 20,0% 50,0% 

31 M9 U21 Laszki/ usługi komercyjne 1,6 20,0% 50,0% 

32 M10 UP1 
ul. Pstrowskiego (jez. Skanda) 

/ W-M SSE 
28,2 20,0% 50,0% 

33 O1 UT7 
ul. Przepiórcza, Jez 

Redykajny 
19,6 30,0% 50,0% 

34 O2 UT2 Dajtki - Jeziorna 6,6 X  

35 O2 UT5 Dajtki - Sielska 2,5 X  

36 O2 UT6 Dajtki - Górka 3,5 50,0% 50,0% 

37 O2 U12 
Likusy, ul. Kajakowa, ul. 

Pływacka 
6,9 50,0% 50,0% 

38 O2 UT4 Dajtki Ut 17,18 20 50,0% 50,0% 

39 O2 UT3 Zatoka Miła 8,8 50,0% 50,0% 

40 O4 UT1 ul. Plażowa 9,8 10,0% 40,0% 

41 U U18 Ogród Botaniczny 30 X  
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42 U UWM 1 
ul. Słoneczna - Tęczowa -  

rezerwa terenu UWM 
5,8 10,0% 40,0% 

43 U UWM 2 
ul. Słoneczna - Dybowskiego -  

rezerwa terenu UWM 
7,2 10,0% 40,0% 

44 U UWM 3 
ul. Słoneczna - Warszawska -  

rezerwa terenu UWM 
22,1 10,0% 40,0% 

45 

G2, C, 
M6, 
M7, 
M8, 

M9, U 

 
Siec tramwajowa - ul. Jaroty, 

Sikorskiego, Obiegowa, 
Kościuszki, Dworzec Główny 

   

   
Zajezdnia MPK  - obiekty 

kubaturowe 
   

 
C, 

M8/M9 
 

Stacje sieci trakcyjnej: Tuwima 
- Sikorskiego, Obiegowa - 

Żołnierska 
   

Sumarycznie 365,1   

 

7.5 Bilans potrzeb energetycznych dla nowych obszarów rozwoju 

Dla zbilansowania potrzeb energetycznych miasta wynikłych z zagospodarowania 

nowych terenów przyjęto następujące założenia: 

 określenie potrzeb energetycznych dla chłonności wytypowanych obszarów 

rozwoju, 

 oraz w rozbiciu na okresy realizacji: 

o na lata 2011 do 2015, 

o na lata 2016 do 2030 – okres docelowy. 

Do analizy bilansu przyrostu zapotrzebowania na ciepło przyjęto następujące 

szacunkowe założenia: 

 Średnia powierzchnia użytkowa (ogrzewana) mieszkania: 

o 150 m2 - dla budynku jednorodzinnego, 

o 60 m2 - w bloku wielorodzinnym. 

 Nowe budownictwo będzie realizowane jako energooszczędne - wskaźnik 

jednostkowego zapotrzebowania mocy cieplnej na ogrzewaną powierzchnię 

użytkową mieszkania: 

o 70 W/m2 – do roku 2015 – jako uśredniony wskaźnik dla budynku 

spełniającego wymagania ujęte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.); 

o 50 W/m2 - od roku 2016 – wynikający z przewidywanego dążenia do 

podwyższenia klasy energetycznej budynku; 
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 Zapotrzebowanie mocy cieplnej i roczne zużycie energii dla potrzeb 

przygotowania ciepłej wody użytkowej (c. w. u.) wyliczono w oparciu o PN-92/B-

01706 - Instalacje wodociągowe; 

 Dla zabudowy strefy usług i wytwórczości przyjęto zróżnicowane wskaźniki 

zapotrzebowania mocy cieplnej w zależności od przewidywanego charakteru 

zabudowy: 

o 200 kW/ha – dla obiektów i obszarów przewidywanych pod zabudowę 

usług komercyjnych i usług publicznych, 

o 150 kW/ha – obiektów handlowych o powierzchni > 2000m2 

(wielkokubaturowych), 

o 100 kW/ha – dla terenów zabudowy usługowo – komunikacyjnej, 

o 50 kW/ha – dla terenów rozwoju obiektów sportowo rekreacyjnych, 

o 80 W/m2 – dla obiektów o sprecyzowanym charakterze i przewidywanej 

powierzchni użytkowej obiektu. 

 Wielkości powyższe przyjęto na podstawie analiz istniejących obiektów tego 

typu w mieście oraz analogicznych w innych miastach, dla których wykonano 

tego rodzaju opracowania. 

Wielkości zapotrzebowania na gaz ziemny wyznaczono: 

 Dla budownictwa mieszkaniowego z uwzględnieniem wykorzystania gazu dla 

pokrycia potrzeb grzewczych oraz dodatkowo na potrzeby gotowania 

i wytworzenia c. w. u., 

 Dla strefy usług i przemysłu – wyłącznie na pokrycie potrzeb grzewczych. 

 

Wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną wyznaczono przy następujących 

założeniach: 

 dla budownictwa mieszkaniowego określono dwa warianty: 

o minimalny – przy wykorzystaniu potrzeb na oświetlenie i korzystanie ze 

sprzętu gospodarstwa domowego; 

o maksymalny, gdzie dodatkowo energia elektryczna wykorzystywana jest 

przez 50% odbiorców dla wytwarzania c. w. u; 

 wskaźniki zapotrzebowania na energię elektryczną dla zabudowy 

mieszkaniowej przyjęto zgodnie z normą N SEP-E-002 na poziomie: 

o 12,5 kW dla pokrycia potrzeb na oświetlenie i sprzęt gospodarstwa 

domowego, 

o 30,0 kW dla pokrycia potrzeb na oświetlenie i sprzęt gospodarstwa 

domowego oraz wytworzenie ciepłej wody użytkowej; 
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 zapotrzebowanie na energię elektryczną dla strefy usług i przemysłu 

wyznaczono wskaźnikowo wg przewidywanej powierzchni 

zagospodarowywanego obszaru i potencjalnego charakteru odbioru. 

Prognozowane wielkości są wielkościami szczytowego zapotrzebowania na wszystkie 

nośniki energii liczone u odbiorcy, bez uwzględniania współczynników jednoczesności. 

Niezależnie od przedstawionych powyżej założeń wielkości zapotrzebowania na 

wybrane nośniki energii dla niektórych obiektów o sprecyzowanym charakterze 

skorygowano według informacji uzyskanych od dewelopera, inwestora, Urzędu Miasta 

lub przedsiębiorstwa energetycznego, z którym przeprowadzane były uzgodnienia w 

sprawie możliwości zaopatrywania nowych odbiorców w nośniki energii w przypadku 

wystawionych umów przyłączeniowych lub ustaleń dotyczących zapewnienia dostawy. 

Bilans potrzeb energetycznych nowych odbiorców tj. zapotrzebowanie ciepła na 

ogrzewanie, zapotrzebowanie na gaz ziemny, zapotrzebowanie na energię 

elektryczną, przy założeniu wykorzystania chłonności analizowanych obszarów 

przedstawiono odpowiednio w tabelach :  

 Tabela 33 – dla obszarów pod nową zabudowę mieszkaniową, 

 Tabela 34 – dla nowych zasobów budownictwa mieszkaniowego do roku 2030, 

 Tabela 35 – dla obszarów pod zabudowę usługową, 

 Tabela 36 – dla obszarów pod nową zabudowę strefy usług i wytwórczości do 

roku 2030. 

Tabela 33. Potrzeby energetyczne dla obszarów pod nową zabudowę mieszkaniową – dla pełnej 
chłonności terenów [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Lp. 
  

Jedn. 
bilans

. 
  

Oznacz
enie 

  

Ilość odbiorców 
(mieszkań) 

Zapotrzebowani
e na 

Zapotrzebowanie na energię 
elektryczną 

jednor. wielor. 
ciepło 

gaz 
ziemny 

min. max 

[MW] [m3/h] [kW] [kW] 

1 C MW2  970 4,190 764,7 14 550 24 735 

2 C UM  190 0,626 126,4 2 375 4 038 

3 C   800 3,110 589,2 12 000 20 400 

4 M1 MN1 161  1,435 215,6 2 214 3 763 

5 M1 MN2 437  3,894 585,2 6 009 10 215 

6 M1 MN3 150  1,337 200,9 2 063 3 506 

7 M1 MN4 73  0,650 97,8 1 004 1 706 

8 M1 MW1  266 0,948 185,6 3 658 6 218 

9 M2 MN5 58  0,517 77,7 798 1 356 

10 M2 MN6 34  0,303 45,5 468 795 

11 M2 MN7 180  1,604 241,1 2 475 4 208 

12 M2 MW 11  1025 4,305 793,4 17 938 30 494 

13 M2 MW 12  1625 6,825 1257,8 28 438 48 344 

14 M2  50 60 0,599 101,6 1 375 2 338 

15 M3 MW23  118 0,750 121,9 1 475 2 508 
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16 M3  39 61 0,514 88,6 1 250 2 125 

17 M4 MW3  500 1,944 368,3 7 500 12 750 

18 M4 MW4  207 1,300 211,9 2 846 4 839 

19 M4 MW17  420 2,162 372,9 5 775 9 818 

20 M4 MW18  70 0,323 57,7 963 1 636 

21 M4  30 400 1,539 300,8 5 375 9 138 

22 M5  35 60 0,478 83,0 1 188 2 019 

23 M6  17 250 
0,947

7 
185,8 3 338 5 674 

24 M7  33 425 1,644 321,0 5 725 9 733 

25 M8 MW14  625 2,145 426,2 8 594 14 609 

26 M8 MW5  1470 5,433 1048,9 20 213 34 361 

27 M8 MW6  5226 
18,97

0 
3687,5 71 858 122 158 

28 M8  35 275 1,175 224,6 3 875 6 588 

29 M9 MW19  284 0,937 189,1 3 905 6 639 

30 M9 MW20  463 1,528 308,4 6 366 10 823 

31 M9 MW21  367 1,405 267,7 5 046 8 579 

32 M9 MW22  1061 4,062 773,9 14 589 24 801 

33 M9   850 2,856 572,2 10 625 18 063 

34 M10 MW7  3011 10,84 2113,7 45 165 76 781 

35 M10 MW8  3770 13,57 2646,5 56 550 96 135 

36 M10 MN12 500  4,5 675,0 7 500 12 750 

37 O2 MN9 25  0,203 31,1 313 531 

38 O2 MN8 107  0,953 143,3 1 471 2 501 

39 O3 MW16  287 1,157 216,4 4 305 7 319 

40 O4 MN10 70  0,601 91,0 963 1 636 

41 U MW15  560 1,848 373,0 7 700 13 090 

42 U  20 93 0,491 89,4 1 554 2 641 

Sumarycznie 2 054 25 684 
114,2

1 
21 

193,9 
400 110 680 187 

 

Zestawienie zbiorcze maksymalnego poziomu potrzeb energetycznych nowego 

budownictwa mieszkaniowego – liczone u odbiorcy (bez współczynników 

jednoczesności) w okresie do 2030 roku przedstawiono poniżej. 

Tabela 34. Zestawienie sumaryczne potrzeb energetycznych dla nowych zasobów budownictwa 
mieszkaniowego do roku 2030 [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Okres rozwoju 

Zapotrzebowani
e 

ciepła 

Zapotrzebowani
e na gaz ziemny 

Zapotrzebowanie na energię  
elektryczną  [kW] 

[MW] [m3/h] min max 50% cwu 

2011 - 2015 26,1 4 490 69 073 117 424 

2016 - 2030 41,4 7 890 151 662 257 825 

Sumarycznie do 2030 67,5 12 380 220 735 375 249 

 

Tabela 35. Potrzeby energetyczne obszarów strefy usług i wytwórczości – dla pełnej chłonności 
obszarów [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Zapotrzebowanie na 

Lp. 
Jedn. 

bilans. 
Oznaczenie 

Powierzchnia 
obszaru  

ciepło [MW] 
gaz ziemny  

[m3/h] 
energię  

elektryczną 
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[ha] [kW] 

1 C U1   0,12 14 66 

2 C U17 4,2 0,84 101 840 

3 C U15 12,6 2,52 302 2520 

4 C U16 1,3 0,26 31 260 

5 C U2   0,91 109 4600 

6 C U3   3,5 420 2000 

7 C U4   1,844 221 650 

8 C U28   3,2 384 4000 

9 C U5 7,5 0,75 90 1500 

10 C UM   1,06 128 459 

11 G1 P4 15,5 3,1 372 3100 

12 G1     1,5 180 1000 

13 G2 P3 57,1 11,42 1 370 11420 

14 G2     1,5 180 1000 

15 G2 P5 9,8 1,96 235 1960 

16 G3 P2 15,5 3,1 372 3100 

17 G3 U11 20,4 1,698 204 2960 

18 G3 U23 lub U22   1,5 180 1000 

19 G3 U24 17,9 2,148 258 3580 

20 L U29 9,6 0,48 58 480 

21 M1 U25 1,7 0,34 41 340 

22 M2 P6 3,5 0,7 84 700 

23 M5 U14 12,3 2,46 295 2460 

24 M6 U6   1 120 1000 

25 M7 U7   1 120 1000 

26 M8 U8   6,9 828 6000 

27 M9 U9   1 120 1000 

28 M9 U10   1 120 1000 

29 M9 U19 1 0,2 24 200 

30 M9 U20 2,6 0,52 62 520 

31 M9 U21 1,6 0,32 38 320 

32 M10 P1 28,2 5,64 677 5640 

33 O1 UT7 19,6 0,98 118 980 

34 O2 UT2 6,6 0,33 40 330 

35 O2 UT5 2,5 0,125 15 125 

36 O2 UT6 3,5 0,175 21 175 
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37 O2 U12 6,9 0,345 41 345 

38 O2 UT4 20 1,00 120 1000 

39 O2 UT3 8,8 0,44 53 440 

40 O4 UT1 9,8 1,96 235 490 

41 U U18 30 1,50 180 1500 

42 U UWM 1 5,8 2,32 278 1740 

43 U UWM 2 7,2 2,88 346 2160 

44 U UWM 3 22,1 6,19 743 4641 

45 

G2, C, 
M6, M7, 
M8, M9, 

U 

Linia 
tramwajowa  

    2 x 3600 

Sumarycznie 365,1 82,7 9 929 80 601 

 

 

Zestawienie zbiorcze maksymalnego poziomu potrzeb energetycznych nowych 

obiektów strefy usług i przemysłu liczone u odbiorcy (bez współczynników 

jednoczesności) w okresie do 2030 roku przedstawiono poniżej (Tabela 36). 

 

Tabela 36. Zestawienie sumaryczne potrzeb energetycznych obszarów pod nową zabudowę strefy 
usług i wytwórczości do roku 2030 [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Okres rozwoju 

Zapotrzebowanie 
ciepła 

Zapotrzebowanie na 
gaz ziemny 

Zapotrzebowanie na 
energię elektryczną  

[MW] [m3/h] [kW] 

2011 - 2015 32,0 3 840 33 810 

2016 - 2030 30,2 3 630 27 540 

Sumarycznie do 2030 62,2 7 470 61 350 

 

Zapotrzebowanie na nośniki energii na poziomie źródłowym 

Przedstawione powyżej wielkości potrzeb energetycznych określają potrzeby 

u odbiorcy, w wariacie maksymalnym, przewidywanym do pojawienia się na terenie 

miasta w analizowanym okresie. 

Na potrzeby określenia przyszłościowego bilansu zapotrzebowania na nośniki energii 

dla Miasta na poziomie źródłowym przyjęto, na podstawie zaobserwowanych tendencji 

rozwoju miasta i uwarunkowań zewnętrznych mogących mieć wpływ na ten rozwój, 

zdefiniowane poniżej trzy warianty rozwoju: 

 wariant optymistyczny – realizowany według przedstawionego we 

wcześniejszej części rozdziału tempa rozwoju; 

 wariant zrównoważony – stanowiący obniżenie tempa rozwoju do poziomu 

80% wariantu optymistycznego; 
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 wariant stagnacyjny - przyjęto, że w stosunku do wariantu optymistycznego 

rozwój zabudowy mieszkaniowej, usługowej i wytwórczej będzie na poziomie 

50%. 

W kolejnych rozdziałach przedstawiono wyniki przeprowadzonych analiz, w których 

uwzględniono też wskazania dotyczące kierunków wykorzystania poszczególnych 

nośników dla pokrycia potrzeb grzewczych, scenariusze zaopatrzenia Miasta w nośniki 

energii oraz efekty zmiany zapotrzebowania wynikające z działań 

termomodernizacyjnych i zmiany sposobu zaopatrzenia w ciepło. 

7.6 Zakres przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło 

7.6.1 Bilans przyszłościowy zapotrzebowania na ciepło 

Przyszłościowy bilans zapotrzebowania miasta na ciepło przeprowadzono przy 

uwzględnieniu przyjętych w powyższych podrozdziałach: 

 potrzeb cieplnych nowych odbiorców z terenu Miasta Olsztyna dla 

zdefiniowanych wcześniej wariantów rozwoju,  

 przewidywanego tempa przyrostu zabudowy w wytypowanych okresach, 

 pozostawieniu bez zmian charakteru istniejącej zabudowy, 

 przyjęciu, że działania termomodernizacyjne będą prowadzone w sposób 

ciągły, a ich skala oszacowana została na 0,4 ÷ 0,7% średniorocznie do roku 

2015  i  0,2 ÷ 0,5% w skali roku w okresie 2016 – 2025, 

 dla obiektów użyteczności publicznej i usług wytwórczych szybkość obniżania 

potrzeb cieplnych przyjęto na poziomie 0,2 ÷ 0,7% rocznie w zależności od 

przyjętego wariantu tempa rozwoju, 

 uwzględnieniu ubytku zasobów mieszkaniowych na poziomie 30 mieszkań 

rocznie, 

 uwzględnieniu planowanych zmian potrzeb energetycznych wskazanych przez 

ankietowane podmioty gospodarcze. 

Na terenie Olsztyna działania termomodernizacyjne dla zorganizowanego 

budownictwa wielorodzinnego praktycznie są już na ukończeniu, w mniejszym tempie 

prowadzone są one przez odbiorców indywidualnych. Systematycznie maleje więc 

zjawisko równoważenia przyrostu zapotrzebowania wynikającego z potrzeb nowej 

zabudowy działaniami termomodernizacyjnymi realizowanymi na zabudowie 

istniejącej. 

Poniżej przedstawiono zestawienia bilansowe dla założonych wariantów rozwoju – 

optymistycznego, zrównoważonego i stagnacyjnego uwzględniając zarówno przyjętą 

dynamikę rozbudowy nowych obszarów rozwoju, jak również zróżnicowane tempo 
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zmian dla obiektów istniejących (np. tempo działań termomodernizacyjnych, czy 

realizacji planów rozwoju podmiotów gospodarczych). 

W poniższych zestawieniach przedstawiono wielkość zapotrzebowania ciepła dla 

poszczególnych grup odbiorców w przyjętych okresach rozwoju miasta. 

Wariant optymistyczny 

Poniżej w Tabela 37 przedstawiono przyszłościowy bilans cieplny Miasta w wariancie 

optymistycznym. 

 

Tabela 37. Przyszłościowy bilans cieplny Miasta [MW] – wariant optymistyczny [Źródło: Założenia do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 
2011] 

Charakter 
zabudowy 

Wyszczególnienie 
2011-

2015 
2016-
2030 

Budownictwo 
mieszkaniowe 

stan na początku okresu 325,8 339,6 

spadek w wyniku działań 
termomodernizacyjnych 

11,4 23,6 

spadek w wyniku likwidacji 0,9 2,7 

przyrost związany z nowym budownictwem 26,1 41,4 

stan na koniec okresu 339,6 354,7 

Strefa usług 
i wytwórczości 

stan na początku okresu 269,3 289,2 

spadek w wyniku działań 
termomodernizacyjnych 

9,4 19,5 

ubytek w wyniku likwidacji 2,7 8,7 

przyrost związany z rozwojem 32,0 30,2 

stan na koniec okresu 289,2 291,3 

Miasto Olsztyn 

stan na początku okresu 595,1 628,8 

spadek w wyniku działań 
termomodernizacyjnych 

20,8 43,1 

ubytki 3,6 11,4 

przyrost związany z rozwojem gminy 58,1 71,6 

stan na koniec okresu 628,8 646,0 

- zmiana w stosunku do stanu z 2010r. [%] 5,66% 8,55% 

W wariancie optymistycznym założono, że równolegle ze zwiększoną intensywnością 

realizacji inwestycji w zakresie budowy nowych obiektów zarówno w sferze zabudowy 

mieszkaniowej, jak i szeroko rozumianej sferze usług i wytwórczości, zwiększone 

będzie również tempo działań zmierzających do obniżenia potrzeb energetycznych 

obiektów.  

Z uwagi na istniejący potencjał obszarów rozwoju miasta, na których może rozwijać 

się działalność usługowa i wytwórcza, i ambitne zamierzenia miasta w sferze usług dla 

podniesienia rangi miasta widoczny będzie wzrost zapotrzebowania na ciepło przez tę 

grupę odbiorców szczególnie w pierwszym analizowanym okresie.  



 
 
 

aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna 
 

132 
  

 
 

Efektem ww. skomasowanych działań będzie, w perspektywie do 2015 roku wzrost 

zapotrzebowania o 5,6% w stosunku do stanu wyjściowego i około 

ośmioipółprocentowy wzrost zapotrzebowania w okresie docelowym tj. do wartości 

646 MW. 

Wariant zrównoważony 

Poniżej w Tabela 38 przedstawiono przyszłościowy bilans cieplny Miasta w wariancie 

optymistycznym. 

Tabela 38. Przyszłościowy bilans cieplny Miasta [MW] – wariant zrównoważony [Źródło: opracowanie 
własne KAPE S.A. na podstawie dokumentu pn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Charakter 
zabudowy 

Wyszczególnienie 
2016-
2030 

Budownictwo 
mieszkaniowe 

stan na początku okresu 337,6 

spadek w wyniku działań termomodernizacyjnych 19,1 

spadek w wyniku wyburzeń 2,7 

przyrost związany z nowym budownictwem 33,1 

stan na koniec okresu 349,0 

Strefa usług 
i wytwórczości 

stan na początku okresu 284,1 

spadek w wyniku działań termomodernizacyjnych 15,8 

ubytek w wyniku likwidacji 12,8 

przyrost związany z rozwojem 24,2 

stan na koniec okresu 279,8 

Miasto Olsztyn 

stan na początku okresu 621,8 

spadek w wyniku działań termomodernizacyjnych 34,8 

ubytki 15,5 

przyrost związany z rozwojem gminy 57,3 

stan na koniec okresu 628,8 

Stan na koniec okresu z uwzględnieniem działań zapisanych w Planie 
Gospodarki Niskoemisyjnej 

605,6 

- zmiana w stosunku do stanu z 2010r. [%] – bez PGN 5,66% 

- zmiana w stosunku do stanu z 2010r. [%] – z PGN 1,77% 

 

Sumarycznie w wariancie zrównoważonym szacuje się, że do roku 2030 nastąpi 

wzrost zapotrzebowania mocy cieplnej o nieco ponad 5,6% w stosunku do stanu 

obecnego i docelowo osiągnie ona wielkość około 630 MW. Szacuje się, że w krótkiej 

perspektywie, tj. do roku 2015, tempo przyrostu będzie trochę szybsze i wyniesie on 

blisko 4,5%. 

Uwzględnienie działań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności energetycznej 

i ograniczenie zużycia energii, zapisanych w opracowywanym Planie Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna, powinno przynieść (na przestrzeni czasu – do 

około 2020 r.) około 23,2 MW oszczędności energii cieplnej. Zostało to ujęte jako jeden 

z potencjalnych elementów w wariancie zrównoważonym.  
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Wariant stagnacyjny 

Poniżej w Tabela 39 przedstawiono przyszłościowy bilans cieplny Miasta w wariancie 

optymistycznym 

Tabela 39. Przyszłościowy bilans cieplny Miasta [MW] – wariant stagnacyjny [Źródło: Założenia do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Charakter zabudowy Wyszczególnienie 2016-2030 

Budownictwo 
mieszkaniowe 

stan na początku okresu 331,4 

spadek w wyniku działań termomodernizacyjnych 9,6 

spadek w wyniku wyburzeń 2,7 

przyrost związany z nowym budownictwem 20,7 

stan na koniec okresu 339,8 

Strefa usług 
i wytwórczości 

stan na początku okresu 270,5 

spadek w wyniku działań termomodernizacyjnych 7,9 

ubytek w wyniku likwidacji 28,4 

przyrost związany z rozwojem 15,1 

stan na koniec okresu 249,3 

Miasto Olsztyn 

stan na początku okresu 601,9 

spadek w wyniku działań termomodernizacyjnych 17,5 

ubytki 31,1 

przyrost związany z rozwojem gminy 35,8 

stan na koniec okresu 589,1 

- zmiana w stosunku do stanu z 2010r. [%] -1,00% 

 

Sumarycznie w wariancie stagnacyjnym szacuje się, że w okresie do roku 2030 

wielkość zapotrzebowania na ciepło praktyczne pozostanie na niezmienionym 

poziomie. Zmiany w zakresie ±1% mieszczą się w granicach błędu szacunkowego. 

Obrazowo skalę zmian zapotrzebowania na ciepło jakie potencjalnie mogą wystąpić 

w analizowanym okresie dla Olsztyna przedstawiono zbiorczo na poniższym wykresie 

(Rys. 20). 
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Rys. 20. Prognoza zmian zapotrzebowania na ciepło w Olsztynie [Źródło: opracowanie własne KAPE 

S.A] 

7.7 Prognoza zmian w strukturze zapotrzebowania na ciepło 

Oprócz przyrostu zapotrzebowania ciepła wskutek rozwoju nowych terenów miasta 

w rozpatrywanym okresie wystąpią również zjawiska zmiany struktury pokrycia 

zapotrzebowania na ciepło w budownictwie. Miasto winno dążyć do likwidacji 

przestarzałych i niskosprawnych ogrzewań bazujących na spalaniu węgla kamiennego 

(szczególnie ogrzewań piecowych) i zamianie ich na rzecz: 

 systemu ciepłowniczego; 

 paliw niskoemisyjnych (gaz ziemny, olej opałowy, gaz płynny, węgiel wysokiej 

jakości); 

 odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, biomasa); 

 energii elektrycznej. 

Jako rozwiązanie dopuszczalne przyjmuje się wymianę kotłów na nowoczesne kotły 

retortowe ze spalaniem węgla wysokiej jakości. 

Obecne zapotrzebowanie mocy cieplnej pokrywane przez ogrzewania węglowe 

w poszczególnych grupach odbiorców kształtuje się następująco: 

 budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne 40,55 MW; 

 budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 9,97 MW; 

 budynki użyteczności publicznej   0,96 MW; 

 usługi komercyjne i wytwórczość   6,65 MW. 
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W grupie ogrzewań węglowych jw. powinny zajść zmiany sposobu ogrzewania. 

Kierunki możliwych działań modernizacyjnych przedstawiono w dalszej części 

opracowania. 

 

W celu oszacowania potencjalnej wielkości mocy cieplnej, która pojawi się do 

zastąpienia przez podane powyżej sposoby zaopatrzenia w ciepło w związku 

z likwidacją przestarzałych ogrzewań węglowych, przyjęto następujące założenia: 

 80% ogrzewań piecowych w zabudowie wielorodzinnej zostanie w okresie 

docelowym wymienione na inne - proekologiczne; 

 90% niskosprawnych kotłowni węglowych w zabudowie jednorodzinnej 

w okresie docelowym zostanie zmodernizowanych; 

 100% ogrzewań węglowych w budynkach użyteczności publicznej w okresie 

docelowym zostanie zmodernizowanych; 

 100% niskosprawnych ogrzewań węglowych z zabudowie usługowo-

wytwórczej zostanie poddanych modernizacji w okresie docelowym. 

Przy uwzględnieniu powyższych założeń wielkość mocy cieplnej do zmiany sposobu 

zasilania w okresie docelowym przewiduje się na ok. 45,8 MW. 

7.7.1 Możliwości pokrycia przyszłego zapotrzebowania na ciepło z systemu 

ciepłowniczego 

Obszary, dla których istnieje możliwość zaopatrzenia w ciepło z miejskiego systemu 

ciepłowniczego wskazane zostały w rozdziale dotyczącym scenariuszy zaopatrzenia 

Miasta Olsztyn w nośniki energii. 

W zależności od wskazanego sposobu zaopatrzenia w ciepło realnie można przyjąć, 

że do systemu ciepłowniczego zostanie podłączonych 100% obiektów jednoznacznie 

wskazanych do podłączenia do m. s. c. oraz 80% odbiorców z obszarów 

przewidywanych do podłączenia do systemu ciepłowniczego lub gazowniczego ze 

wskazaniem na system ciepłowniczy. Wielkości te mogą się wahać w granicach ±25% 

w zależności od wyników przeprowadzonego indywidualnie rachunku ekonomicznego. 

Zmiana poziomu zapotrzebowania na ciepło z systemu w wytypowanych okresach 

czasowych dla warunków optymistycznego rozwoju przedstawiono w Tabela 40: 

 

 

Tabela 40. Przewidywane zmiany potrzeb cieplnych pokrywanych z systemu ciepłowniczego – wariant 
optymistyczny [MW] [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Wyszczególnienie  Okres Łącznie 
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2011 ÷ 2015 2016 ÷ 2030 

Nowe zasoby budownictwa mieszkaniowego 12,8 12,9 25,7 

Budownictwo usługowe i wytwórcze – nowe obiekty 
(obszary) 

20,5 12,6 33,1 

Wynikające ze zmiany zapotrzebowania obiektów 
istniejących lub zmiany charakteru zabudowy 

-3,6 -11,4 -15,0 

Spadek zapotrzebowania wynikający z działań  
termomodernizacyjnych 

-16,5 -31,5 -48,0 

Podłączenie do systemu jako zmiana sposobu  
zaopatrzenia w ciepło  

5,0 15,0 20,0 

Sumarycznie 18,2 -2,4 15,8 

 

Przyjmując dla systemu ciepłowniczego współczynnik jednoczesności wykorzystania 

mocy cieplnej przez odbiorców 0,81 oraz poziom mocy zamówionej dla stanu 

wyjściowego za rok 2010 – 340 MW, (miejski system ciepłowniczy + system SM 

Pojezierze) prognozy dotyczące zapotrzebowania mocy cieplnej w źródłach 

systemowych wynoszą odpowiednio: 

 w roku 2015  -  305 MW, 

 w roku 2030  -  303 MW. 

7.8 Prognoza zmian zapotrzebowania na gaz ziemny 

Dla oszacowania tempa przyrostu zapotrzebowania i jego zakresu na poziomie 

źródłowym przyjęto dodatkowo następujące założenia dla oceny skali rozwoju systemu 

gazowniczego: 

Rozwój minimalny – minimalny przyrost zapotrzebowania gazu wystąpi przy: 

 pokryciu 80% potrzeb energetycznych (w tym ogrzewanie, c. w. u.  i kuchnie) 

dla odbiorców zlokalizowanych w obrębie oddziaływania systemu 

gazowniczego, a poza zasięgiem oddziaływania systemu ciepłowniczego, 

 docelowo przejęciu 50% kotłowni lokalnych i indywidualnych zlokalizowanych 

poza obrębem oddziaływania systemu ciepłowniczego, wykorzystujących 

dotychczas paliwo węglowe. 

 

Rozwój maksymalny – maksymalny przyrost zapotrzebowania gazu wystąpi przy: 

 pokryciu 100% potrzeb energetycznych (w tym ogrzewanie, c. w. u.  i kuchnie) 

dla odbiorców zlokalizowanych wyłącznie w obrębie oddziaływania systemu 

gazowniczego, 

 pokryciu 20% wszystkich potrzeb energetycznych dla nowych odbiorców 

zlokalizowanych w obrębie oddziaływania systemu ciepłowniczego 

i gazowniczego ze wskazaniem na preferencje wykorzystania tego ostatniego, 

 przejęciu 100% kotłowni lokalnych i indywidualnych przewidywanych do zmiany 

sposobu zaopatrzenia w ciepło. 
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W (Tabela 41) przedstawiono zapotrzebowanie szczytowe gazu sieciowego dla nowej 

zabudowy uwzględniając, tempo powstawania nowej zabudowy dla wariantów rozwoju 

minimalnego i maksymalnego a także oszacowania poziomów zapotrzebowania 

rocznego na gaz ziemny, z uwzględnieniem współczynnika jednoczesności. 

Tabela 41. Przyrost zapotrzebowania gazu sieciowego dla nowych odbiorców [Źródło: Założenia do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 
2011] 

Wzrost  
zapotrzebowania 

Rozwój minimalny Rozwój maksymalny 

2011 - 
2015 

2016-
2030 

Łącznie  w 
latach 

2011-2030 

2011 - 
2015 

2016 - 
2030 

Łącznie  w 
latach 2011-

2030 

Szczytowego  
[m3/h] 

1 830 3 970 5 800 2 930 5 770 8 700 

Rocznego 
[tys. m3 ] 

2 750 5 950 8 700 4 400 8 650 13 050 

 

W okresie docelowym: 

Dla wariantu rozwoju minimalnego przyrost zapotrzebowania szczytowego osiągnie 

wartość rzędu 5 800 m3/h przy wzroście rocznego zapotrzebowania szacowanym na 

około 8 700 tys. m3. 

Dla wariantu rozwoju maksymalnego wzrost szczytowego zapotrzebowania gazu 

szacuje się na około 8 700 m3/h przy wzroście zapotrzebowania rocznego o około 

13 050 tys. m3. 

Analizy powyższe nie obejmują określenia zapotrzebowania na gaz sieciowy na cele 

technologiczne, gdyż nie jest to możliwe bez znajomości rodzaju zabudowy 

i charakteru produkcji. Informacja o takich potencjalnych odbiorcach będzie pojawiać 

się w momencie występowania o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu oraz do przedsiębiorstwa gazowniczego o warunki przyłączenia. 

Dodatkowo uwzględnić należy wielkość zapotrzebowania na gaz ziemny, który 

zastosowany byłby jako paliwo dla przewidywanego nowego źródła kogeneracyjnego. 

Planuje się, że nowe źródło kogeneracyjne przy ulicy Lubelskiej będzie pracowało w 

oparciu o odpady komunalne moc osiągana w skojarzeniu 32 MW, moc bloku 

elektroenergetycznego 11,3MWe. W przypadku takiego wyboru technologii gaz 

potrzebny jest do palników podtrzymujących - stabilizujących proces spalania i do 

zasilania dwóch kotłów rezerwowo szczytowych o mocy 30MW każdy. 
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7.9 Prognoza zmian zapotrzebowania na energię elektryczną - Wpływ 

prognozowanego wzrostu zapotrzebowania mocy na system 

zasilania 110kV 

Odrębnym problemem jest ustalenie indywidualnego zapotrzebowania dla 

poszczególnych obiektów mieszkalnych. W chwili obecnej nie ma bezwzględnie 

obowiązujących aktów prawnych jednoznacznie normujących metodologię 

wyznaczania szczytowych obciążeń poszczególnych elementów sieci. W przeszłości 

stosowano w tym celu różne zalecenia i wytyczne, co prowadziło do przyjmowania dla 

budynków mieszkalnych przeróżnych wskaźników jednostkowego zapotrzebowania 

mocy elektrycznej na mieszkanie, budynek lub działkę, zaś w przypadku pozostałych 

obiektów niemieszkalnych stosowania również różnorodnych wskaźników 

jednostkowego zapotrzebowania mocy, których szczegółowe usystematyzowanie 

przekraczało możliwości racjonalnego uzasadnienia. W szczególności problem 

dotyczył wielkości współczynników jednoczesności, przyjmowanych z dużą 

dowolnością, przy czym we wspomnianych zaleceniach i wytycznych opublikowano 

dość wysokie wartości wymienionych współczynników, co prowadziło do zbędnego 

przewymiarowania linii i urządzeń. 

Niektóre z analizowanych koncepcji wykazują błędy w zakresie doboru 

współczynników jednoczesności, które wprawdzie zostały dobrane zgodnie 

z powołaną normą, lecz w sposób właściwy w przypadku obliczeń obciążalności 

wewnętrznych linii zasilających. Jednakże z punktu widzenia obciążeń sieci 

rozdzielczej i stacji transformatorowej współczynnik ten należy dobierać stosownie do 

liczby mieszkań zasilanych z danej stacji lub danego odcinka sieci. Nie ulega bowiem 

wątpliwości, że wraz ze zwiększającą się liczbą budynków mieszkalnych oraz 

mieszkań zmniejszają się wartości współczynnika jednoczesności. Przy bardzo dużej 

liczbie zasilanych mieszkań (tzn. większej od 100) przyjmuje się wartości 

współczynnika jednoczesności jak dla 100 mieszkań, tj. 0,086 dla mieszkań 

z centralnym zaopatrzeniem w ciepłą wodę, oraz 0,068 dla mieszkań z elektrycznymi 

podgrzewaczami ciepłej wody. Zbliżone wartości współczynników jednoczesności 

uzyskano w trakcie badania obciążenia sieci zasilającej dużą dzielnicę mieszkaniową 

w Mannheim, składającą się z ponad 4000 mieszkań. Tak obliczone zapotrzebowanie 

mocy może zatem stanowić podstawę dla wyznaczenia wymaganej mocy 

transformatorów oraz sposobu ustalania przekrojów żył kabli sieci rozdzielczej 

niskiego napięcia. 

Stojąc na stanowisku, że instalacje elektryczne powinny być zaprojektowane 

i wykonane w taki sposób, aby w przewidywalnym okresie użytkowania spełniały 

wymagania dotyczące mocy zapotrzebowanej, w odniesieniu do instalacji 

w budynkach mieszkalnych konieczne jest zapewnienie pożądanego komfortu życia 
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mieszkańców tychże budynków. Zatem instalacje elektryczne w budynkach 

o dowolnym przeznaczeniu powinny zapewniać co najmniej: 

 niezawodną dostawę energii elektrycznej o właściwych parametrach 

technicznych i jakościowych, 

 bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych, w tym właściwą ochronę 

przed porażeniem elektrycznym, przetężeniami grożącymi zużywaniem się 

instalacji, pożarem, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, a także 

innymi zagrożeniami, 

 ochronę ludzi i środowiska przed emitowaniem pola magnetycznego, hałasu 

i temperatury o wartościach i natężeniach większych od dopuszczalnych 

wielkości granicznych. 

Podstawowe zapotrzebowanie dla odbiorców pozaprzemysłowych to: oświetlenie, 

sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt elektroniczny i ewentualnie wytwarzanie c. w. 

u. Składniki infrastruktury elektroenergetycznej zapewniającej dostawę energii 

elektrycznej do zabudowy mieszkaniowej winny zatem charakteryzować się takimi 

właściwościami technicznymi, aby ich użytkownicy mogli korzystać z posiadanych 

urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, teletechnicznego i innego zarówno 

teraz, jak i przez okres co najmniej 25-30 najbliższych lat, tj. winny być tak 

zwymiarowane i wykonane, aby były w stanie sprostać nowym wymaganiom 

wynikającym ze zmian w wyposażeniu mieszkań w urządzenia elektryczne i zmian 

stylu życia mieszkańców. W warunkach przeprowadzanej na skalę ogólnoeuropejską 

transformacji do warunków rynkowych zasad dostawy dóbr energetycznych, 

opracowano normę N SEP-E-002 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania”. Celem 

ustaleń wymienionej normy jest zapewnienie technicznej poprawności wykonania 

instalacji oraz jej pożądanych walorów użytkowych w dłuższym horyzoncie czasowym 

równym przewidywanemu okresowi jej eksploatacji. Określenia przyrostu szczytowego 

zapotrzebowania mocy dla zabudowy mieszkaniowej, dokonano przyjmując wskaźniki 

zapotrzebowania mocy stosownie do ustaleń wymienionej normy. 

W poniższych tabelach przedstawiono przyrost zapotrzebowania na energię 

elektryczną przyszłej zabudowy mieszkaniowej i usługowej do 2015 r. i na lata 2016 ÷ 

2030, w podziale na poszczególne jednostki bilansowe, przy uwzględnieniu 

zróżnicowanego wykorzystania energii elektrycznej, dla pełnej chłonności terenu. 

Przyjęte wcześniej wskaźniki zapotrzebowania na moc elektryczną (12,5÷30 

kW/mieszkanie) gwarantują możliwość zainstalowania niezbędnych urządzeń 

i punktów oświetleniowych dla zapewnienia komfortu energetycznego z punktu 

widzenia potrzeb elektroenergetycznych. Dla zabudowy przemysłowej oraz sektora 

użyteczności publicznej dokonano oszacowania zapotrzebowania mocy szczytowej 

wskaźnikowo lub w drodze indywidualnego oszacowania. Ponadto uwzględniono 
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prognozowane przyrosty mocy zamówionej zgłoszone przez aktualnie znaczących 

odbiorców.  

Przyrost zapotrzebowania dla terenów określonych w studium zagospodarowania 

przestrzennego jako strefy usług i tereny aktywności gospodarczej oszacowano 

metodą wskaźnikową, przyjmując wskaźniki w przedziale od 100kW/ha do 200kW/ha 

powierzchni zabudowanej, w zależności od przewidywanego charakteru zabudowy. 

Podstawowe zapotrzebowanie dla odbiorców pozaprzemysłowych to oświetlenie, 

sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt elektroniczny, i ewentualnie wytwarzanie c. w. 

u. Wzrastać może zapotrzebowanie na energię elektryczną dla celów grzewczych, lecz 

z jednej strony jest to element stanowiący marginalny odsetek zapotrzebowania na 

energię cieplną, z drugiej praktycznie nie stanowi o zwiększeniu zapotrzebowania na 

moc zainstalowaną u odbiorcy korzystającego z energii elektrycznej np. dla potrzeb 

wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Dlatego też, w przypadku zabudowy 

mieszkaniowej, wzrost mocy zamówionej określono w dwóch wariantach: 

 minimalnym – zakładającym brak wykorzystania energii elektrycznej do celów 

grzewczych i przygotowania c. w. u.  

 maksymalnym – zakładającym wykorzystanie energii elektrycznej u 50% 

odbiorców do celów grzewczych i przygotowania c. w. u. 

Wyniki otrzymanych obliczeń przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym. Jak 

wynika z poniższych tabel, zapotrzebowanie mocy na obszarze miasta Olsztyna 

ulegnie zwiększeniu o 81 do 90 MW, pod warunkiem zaistnienia planowanego 

zwiększenia zapotrzebowania mocy przez projektowane do realizacji obiekty 

w sektorach przemysłu, usług i użyteczności publicznej o planowaną wielkość 60 MW.  

W rzeczywistości należy się spodziewać realizacji scenariusza minimalnego, tj. 

przyrostu zapotrzebowania mocy szczytowej o ok. 20 MW w sektorze mieszkalnictwa, 

zwiększonego o zapotrzebowanie obiektów przemysłowych usługowych i 

użyteczności publicznej. Przemawia za tym fakt, że jakkolwiek tempo budownictwa 

mieszkaniowego na obszarze Olsztyna jest zdecydowanie powyżej wartości średniej 

krajowej, o tyle przyrost ilości mieszkańców. Zważywszy, że w latach 1995-2009 

oddano w Olsztynie do użytku około 18 tys. mieszkań, założone w niniejszej prognozie 

tempo przyrostu substancji mieszkaniowej jest całkowicie realne i możliwe do 

urzeczywistnienia. Jednakże, biorąc pod uwagę fakt, że liczba ludności miasta w tym 

samym  okresie 1995-2009 uległa zwiększeniu tylko o około 9 tys. osób, zaś liczba 

odbiorców w analogicznym okresie zwiększyła się o około 16 tys., należy liczyć się z 

faktem, że część dotychczas użytkowanych obiektów mieszkalnych zostanie wycofana 

z użytkowania. Dlatego też za znacznie bardziej prawdopodobny do realizacji należy 

uznać scenariusz minimalnego wzrostu zapotrzebowania. 
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Pomimo tego należy zaznaczyć, że zapewnienie skutecznych dostaw energii 

elektrycznej przy zwiększeniu poboru mocy szczytowej o wielkość rzędu 

kilkudziesięciu megawatów nie jest możliwe bez adekwatnego rozwoju sieci 

rozdzielczej WN, szczególnie w zakresie transformacji WN/SN. Jakkolwiek, z danych 

przekazanych przez Lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynika, że 

w ogólnym przypadku stacje WN/SN posiadają wystarczające w chwili obecnej 

rezerwy mocy, jednakże z informacji otrzymanej od tegoż Operatora wynika, że w stacji 

elektroenergetycznej Olsztyn Południe występują stany, w których pracuje ona przy 

ok. 70% obciążenia znamionowego zainstalowanych transformatorów. W takim stanie 

powszechnie przyjęte kryteria zapewnienia właściwej rezerwy mocy w przypadku 

potencjalnej awarii nie są spełnione. Jakkolwiek ENERGA-OPERATOR S.A. wskazuje 

możliwość tymczasowego zasilenia ciągów SN z sąsiednich stacji poprzez zmianę 

podziałów w sieciach SN, tego rodzaju rozwiązanie może być traktowane jako doraźny 

środek zaradczy w chwili obecnej. Zatem zapewnienie niezawodnej dostawy energii 

elektrycznej dla odbiorców zlokalizowanych na obszarze miasta Olsztyna wymagać 

będzie adekwatnej rozbudowy systemów SN i WN.
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Tabela 42. Zapotrzebowanie mocy zamówionej przez odbiorców na obszarze poszczególnych jednostek bilansowych  

Lp
. 

Jedn. 
bilansowa 

Zabudowa mieszkaniowa Usługi i przemysł Łącznie 

Zapotrzebowanie mocy 
elektrycznej   min    [kW] 

Zapotrzebowanie mocy 
elektrycznej   max      [kW] 

Zapotrzebowanie mocy 
elektrycznej       [kW] 

Zapotrzebowanie mocy 
elektrycznej   min      [kW] 

Zapotrzebowanie mocy 
elektrycznej   max      [kW] 

dla pełnej 
chłonnoś

ci 

w latach 
dla pełnej 
chłonnoś

ci 

w latach 
dla pełnej 
chłonnoś

ci 

w latach 
dla pełnej 
chłonnoś

ci 

w latach 
dla pełnej 
chłonnoś

ci 

w latach 

2011– 
2015 

2016 – 
2030 

2011– 
2015 

2016 – 
2030 

2011– 
2015 

2016 
– 

2030 

2011– 
2015 

2016 – 
2030 

2011– 
2015 

2016 – 
2030 

1 C 28 925 
12 

050 
9 165 49 173 20 485 15 581 16 895 

12 
675 

1 686 45 820 24 725 10 851 66 068 33 160 17 267 

2 G1 0 0 0 0 0 0 4 100 620 2 550 4 100 620 2 550 4 100 620 2 550 

3 G2 0 0 0 0 0 0 14380 4244 4426 14 380 4 244 4 426 14 380 4 244 4 426 

4 G3 0 0 0 0 0 0 10640 3910 4224 10 640 3 910 4 224 10 640 3 910 4 224 

5 L 0 0 0 0 0 0 480 0 480 480 0 480 480 0 480 

6 M1 14 946 2 989 9 334 25 409 5 082 15 867 340 102 170 15 286 3 091 9 504 25 749 5 184 16 037 

7 M2 51 490 1 023 10 025 87 533 1 739 17 043 700 210 350 52 190 1 233 10 375 88 233 1 949 17 393 

8 M3 2 725 1 725 750 4 633 2 933 1 275 0 0 0 2 725 1 725 750 4 633 2 933 1 275 

9 M4 18 454 
10 

203 
6 827 31 371 17 345 11 605 0 0 0 18 454 10 203 6 827 31 371 17 345 11 605 

10 M5 1 188 238 713 2 019 404 1 211 2 460 492 1 230 3 648 730 1 943 4 479 896 2 441 

11 M6 3 338 668 2 003 5 674 1 135 3 404 1 000 0 1 000 4 338 668 3 003 6 674 1 135 4 404 

12 M7 5 725 1 145 3 435 9 733 1 947 5 840 1 000 0 1 000 6 725 1 145 4 435 10 733 1 947 6 840 

13 M8 104 539 
25 

663 
61 005 177 716 43 626 

103 
708 

6 000 6 000 0 110 539 31 663 61 005 183 716 49 626 
103 
708 

14 M9 40 531 
10 

537 
16 952 68 903 17 913 28 818 3 040 208 2 520 43 571 10 745 19 472 71 943 18 121 31 338 

15 M10 109 215 0 23 726 185 666 0 40 335 5 640 1 128 2 820 114 855 1 128 26 546 191 306 1 128 43 155 

16 O1 0 0 0 0 0 0 980 294 490 980 294 490 980 294 490 

17 O2 1 784 357 1 070 3 032 606 1 819 2 415 1 523 980 4 199 1 879 2 050 5 447 2 129 2 799 

18 O3 4 305 1 292 1 722 7 319 2 196 2 927 0 0 0 4 305 1 292 1 722 7 319 2 196 2 927 

19 O4 963 96 289 1 636 164 491 490 49 196 1 453 145 485 2 126 213 687 

20 U 9 254 155 2 776 15 731 264 4 719 10 041 2 354 3 416 19 295 2 509 6 193 25 772 2 618 8 136 
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Tabela 43. Zapotrzebowanie mocy w stacjach SN/nN na obszarze poszczególnych jednostek bilansowych [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Lp. 
Jedn. 

bilansow
a 

Zabudowa mieszkaniowa Usługi i przemysł Łącznie 

Zapotrzebowanie mocy 
elektrycznej   min      [kW] 

Zapotrzebowanie mocy 
elektrycznej   max      

[kW] 

Zapotrzebowanie mocy 
elektrycznej      [kW] 

Zapotrzebowanie mocy 
elektrycznej   min      [kW] 

Zapotrzebowanie mocy 
elektrycznej   max      [kW] 

dla 
pełnej 

chłonnoś
ci 

w latach dla 
pełnej 

chłonnoś
ci 

w latach dla 
pełnej 

chłonnoś
ci 

w latach dla 
pełnej 

chłonnoś
ci 

w latach dla 
pełnej 

chłonnoś
ci 

w latach 

2011
– 

2015 

2016 
– 

2030 

2011
– 

2015 

2016 
– 

2030 

2011
– 

2015 

2016 
– 

2030 

2011
– 

2015 

2016 
– 

2030 

2011
– 

2015 

2016 
– 

2030 

1 C 2 487 
1 

036 
788 3 604 

1 
501 

812 16 895 
12 
675 

1 686 19 382 
13 
711 

2 474 20 499 
14 
176 

2 498 

2 G1 0 0 0 0 0 0 4 100 620 2 550 4 100 620 2 550 4 100 620 2 550 

3 G2 0 0 0 0 0 0 14380 4244 4426 14 380 4 244 4 426 14 380 4 244 4 426 

4 G3 0 0 0 0 0 0 10640 3910 4224 10 640 3 910 4 224 10 640 3 910 4 224 

5 L 0 0 0 0 0 0 480 0 480 480 0 480 480 0 480 

6 M1 1 312 391 865 1 900 641 1 252 340 102 170 1 652 493 1 035 2 240 743 1 422 

7 M2 4 520 278 1 006 6 545 408 1 455 700 210 350 5 220 488 1 356 7 245 618 1 805 

8 M3 235 196 99 340 285 141 0 0 0 235 196 99 340 285 141 

9 M4 1 618 940 603 2 340 
1 

387 
873 0 0 0 1 618 940 603 2 340 1 387 873 

10 M5 107 68 98 155 99 140 2 460 492 1 230 2 567 560 1 328 2 615 591 1 370 

11 M6 287 97 172 416 143 250 1 000 0 1 000 1 287 97 1 172 1 416 143 1 250 

12 M7 492 106 295 713 154 428 1 000 0 1 000 1 492 106 1 295 1 713 154 1 428 

13 M8 8 990 
2 

277 
5 247 13 025 

3 
296 

7 601 6 000 6 000 0 14 990 8 277 5 247 19 025 9 296 7 601 

                                            
2 Redukcja zużycia energii finalnej równa jest 17400 kW 

Łącznie 
Olsztyn: 

400 110 
68 

139 
151 
662 

680 187 
115 
837 

257 
825 

80 601 
33 
809 

27 
538 

479 981 
101 
948 

177 
328 

756 147 
149 
645 

282 
181 

 W przypadku realizacji założeń z PGN2 462 581 84 548 
159 
928 

738 747 
132 
245 

264 
781 
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14 M9 3 486 950 1 458 5 069 
1 

376 
2 112 3 040 208 2 520 6 526 1 158 3 978 8 109 1 584 4 632 

15 M10 12 450 0 1 868 18 038 0 2 705 5 640 1 128 2 820 18 090 1 128 4 688 23 678 1 128 5 525 

16 O1 0 0 0 0 0 0 980 294 490 980 294 490 980 294 490 

17 O2 201 116 172 292 171 248 2 415 1 523 980 2 616 1 639 1 152 2 707 1 694 1 228 

18 O3 370 127 148 536 183 215 0 0 0 370 127 148 536 183 215 

19 O4 113 48 77 160 71 114 490 49 196 603 97 273 650 120 310 

20 U 796 60 292 1 153 90 424 10 041 2 354 3 416 10 837 2 414 3 708 11 194 2 444 3 840 

Łącznie 
Olsztyn: 

37 464 
6 

690 
13 
188 

54 286 
9 

805 
18 
770 

80 601 
33 
809 

27 
538 

118 065 
40 
499 

40 
726 

134 887 
43 
614 

46 
308 
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Tabela 44. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w zabudowie mieszkaniowej na obszarze 
poszczególnych jednostek bilansowych [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Lp. 
Jednostka 
bilansowa 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną [MWh] 

dla pełnej chłonności 
w latach 

2011– 2015 2016 – 2030 

1 C 5 050 1 570 1 149 

6 M1 2 047 406 1 273 

7 M2 5 700 141 1 173 

8 M3 410 259 113 

9 M4 2 557 1 401 949 

10 M5 179 36 107 

11 M6 502 100 301 

12 M7 861 171 515 

13 M8 14 709 3 517 8 372 

14 M9 5 687 1 551 2 403 

15 M10 18 144 0 2 720 

17 O2 239 49 145 

18 O3 540 162 214 

19 O4 132 13 39 

20 U 1 265 21 378 

Łącznie Olsztyn: 58 021 9 396 19 851 
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8. Scenariusze rozwoju systemów energetycznych 

8.1 Scenariusze zaopatrzenia nowych odbiorców w nośniki energii 

Planowanie zaopatrzenia w energię rozwijającego się na terenie miasta nowego 

budownictwa stanowi, zgodnie z Prawem energetycznym, zadanie własne miasta, 

którego realizacji podjąć się mają za przyzwoleniem miasta odpowiednie 

przedsiębiorstwa energetyczne. Głównym założeniem scenariuszy zaopatrzenia 

w energię powinno być wskazanie optymalnych sposobów pokrycia potencjalnego 

zapotrzebowania na energię dla nowego budownictwa. 

W oparciu o wyniki przeprowadzonych we wcześniejszym podrozdziale analiz 

optymalizacji wyboru rozwiązań zaopatrzenia w ciepło dla wybranych grup obiektów 

(odbiorców) oraz warunki lokalne dostępności poszczególnych systemów 

energetycznych wskazano poniżej scenariusze zaopatrzenia w ciepło dla 

wytypowanych terenów rozwoju Olsztyna przyjmując, dostępne na terenie Olsztyna 

rozwiązania techniczne: system ciepłowniczy, gaz sieciowy oraz rozwiązania 

indywidualne oparte w głównej mierze o spalanie oleju opałowego lub węgla, jak 

również wykorzystania odnawialnych źródeł energii - OZE (kolektory słoneczne, 

pompy ciepła lub inne, w tym spalania biomasy). W niektórych przypadkach na cele 

grzewcze może być wykorzystana energia elektryczna. 

Przez ww. rozwiązania techniczne zaopatrzenia w ciepło rozumieć należy zakres 

działań inwestycyjnych jak poniżej: 

 system ciepłowniczy: 

o budowa rozdzielczej sieci preizolowanej, 

o budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków, 

o budowa węzłów cieplnych dwufunkcyjnych (c. o. + c. w. u.), 

 gaz sieciowy indywidualnie: 

o budowa sieci gazowej rozdzielczej, 

o budowa przyłączy gazowych do budynków, 

o instalacje dwufunkcyjnych kotłów gazowych (c. o. + c. w .u.), 

 gaz sieciowy zbiorowo: 

o budowa sieci gazowej, 

o budowa kotłowni gazowych, 

o budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków, 

 rozwiązania indywidualne oparte o olej opałowy dla każdego odbiorcy: 

o instalacja dwufunkcyjnego kotła (c. o. + c. w. u.), 

o zabudowa zbiornika na paliwo, 

 rozwiązania indywidualne oparte o węgiel kamienny spalany w nowoczesnych 

kotłach dla każdego odbiorcy: 

o budowa kotłowni węglowej z zasobnikiem c. w. u., 
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 rozwiązania indywidualne oparte o spalanie biomasy (głównie produktów 

drzewnych) dla każdego odbiorcy: 

o budowa kotłowni wraz z zasobnikiem c. w. u., 

 rozwiązania indywidualne oparte o wykorzystanie energii odnawialnej jako 

element dodatkowy: 

o kolektory słoneczne, 

o pompy ciepła. 

8.1.1 Scenariusze zaopatrzenia nowych odbiorców w ciepło, w tym z systemu 

ciepłowniczego i systemu gazowniczego 

Charakteryzując poszczególne jednostki bilansowe pod kątem wyposażenia 

w infrastrukturę energetyczną (dostępność systemu ciepłowniczego i gazowniczego) 

wskazano, w dalszej części rozdziału, rozwiązania umożliwiające pokrycie potrzeb 

cieplnych wytypowanych obszarów rozwoju zarówno budownictwa mieszkaniowego, 

jak i strefy usług i wytwórczości oraz preferencje dla wykorzystania systemu 

ciepłowniczego i/lub gazowniczego. 

Zastosowano następujące oznaczenia dla wskazania preferowanych rozwiązań: 

10 – wykorzystanie systemu ciepłowniczego, 

20 – wykorzystanie systemu gazowniczego, 

12 – możliwość wykorzystania obu systemów, ze wskazaniem na ciepłowniczy jako 

        preferowany, 

21 – możliwość wykorzystania obu systemów, ze wskazaniem na gazowniczy jako 

       preferowany. 

Jednostka bilansowa C 

Jednostka ta zwierająca centralną część Olsztyna – strefę Śródmiejską – o największej 

gęstości energetycznej w mieście wyposażona jest w bardzo rozbudowaną sieć 

ciepłowniczą zasilaną z dwóch systemowych źródeł ciepła, tj. z Ciepłowni Kortowo i 

EC Michelin, stąd wykorzystanie na poziomie ok. 79% zapotrzebowania w jednostce. 

Niemniej istnieją tutaj rozwiązania oparte o gaz sieciowy (ok. 5%), który również 

posiada rozwiniętą sieć. Ze względów historycznych w jednostce tej (głównie na 

Starym Mieście) zlokalizowanych jest znaczna ilość budynków mieszkalnych 

z ogrzewaniem piecowym stanowiącym „niską emisję” (zapotrzebowanie w wysokości 

14% łącznego zapotrzebowania w jednostce). 

Przewiduje się, że ewentualny rozwój zabudowy mieszkaniowej, jak i usług, na 

obszarze jednostki C, przebiegać będzie głównie w kierunku jej uzupełnienia 
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i dogęszczenia, a także zagospodarowania rejonu powojskowego w postaci 

budownictwa wielorodzinnego i usługowego.  

Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 

w tej jednostce przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 45). 

Tabela 45. Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 
w jednostce bilansowej C [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Oznaczenie 
obszaru 
rozwoju 

Preferowan
e 

rozwiązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłownicz

y 

Gaz  
sieciow

y 

Rozwiązania 
indywidualne 

olej 
opałow

y 

węgiel 
kamienn

y 

OZ
E 

MW-2 10 X    X 

U-1 10 X    X 

U-2 10 X    X 

U-3 10 X    X 

U-4 10 X    X 

U-5 10 X    X 

U-15 12 X X   X 

U-16 12 X X   X 

U-17 12 X X   X 

U-28 10 X    X 

UM 10 X    X 

Uzupełnienie zabudowy (5%) 

 

12 X X   X 

Dla pokrycia potrzeb cieplnych tych obiektów zaleca się w pierwszej kolejności 

wykorzystanie systemu ciepłowniczego, jak również wykorzystanie OZE – np. 

kolektorów słonecznych, czy pomp ciepła do współpracy z instalacjami ciepłowniczymi 

w poszczególnych obiektach, w drugiej kolejności wykorzystanie dostępności gazu 

ziemnego. 

Jednostka bilansowa G1 

Jednostka będąca strefą usług technicznych dla miasta oraz obiektów wytwórczości 

przemysłowej charakteryzuje się odrębnymi enklawami zabudowy związanej z daną 

działalnością. Zaopatrzenie w ciepło realizowane jest w sposób indywidualny, głównie 

przy wykorzystaniu systemu gazu sieciowego (ok. 73%) lub OZE (ok. 19%). 

Przewidywany rozwój nastąpi w zakresie usług komercyjnych oraz ewentualnych usług 

handlowych z obiektami wielkogabarytowymi. 

Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 

w tej jednostce przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 46). 
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Tabela 46. Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 
w jednostce bilansowej G1 [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Oznaczenie 
obszaru 
rozwoju 

Preferowane 
rozwiązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy 

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne 

olej 
opałowy 

węgiel 
kamienny 

OZE 

P-4 20  X   X 

handel 
wielkopowierzch. 

przemysłowy 
20  X   X 

 

Dla pokrycia potrzeb cieplnych tych obiektów zaleca się w pierwszej kolejności 

wykorzystanie systemu gazu sieciowego, jak również wykorzystanie OZE – np. 

kolektorów słonecznych, czy pomp ciepła do współpracy z instalacjami ciepłowniczymi 

w poszczególnych obiektach. 

Jednostka bilansowa G2 

Jednostka będąca strefą usług technicznych dla miasta oraz obiektów wytwórczości 

przemysłowej charakteryzuje się dużym wykorzystaniem zachodniej części obszaru 

dla zabudowy związanej z daną działalnością. Zaopatrzenie w ciepło realizowane jest 

w tej części głównie przy wykorzystaniu systemu ciepłowniczego (ok. 50%). 

Indywidualnie niektóre obiekty wykorzystują do celów grzewczych gaz ziemny 

(ok. 28%) lub węgiel kamienny (ok. 19%). 

Przewidywany rozwój zabudowy jest o charakterze usług komercyjnych 

i ewentualnych obiektów wytwórczości o nieznanym obecnie zakresie. Planowana jest 

również określona jednoznacznie zabudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. 

Wszystkie te wskazania o rozwoju ukierunkowane są na wykorzystanie aktualnie 

terenów wolnych od zabudowy na wschód od jeziora Trackiego. 

Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 

w tej jednostce przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 47). 

Tabela 47. Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 
w jednostce bilansowej G2 [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Oznaczenie 
obszaru 
rozwoju 

Preferowane 
rozwiązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy 

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne 

olej 
opałowy 

węgiel 
kamienny 

OZE 

P-3 21 X X   X 

P-5 21 X X   X 
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handel 
wielkopowierzch. 

przemysłowy 
20  X   X 

 

Dla pokrycia potrzeb cieplnych tych obiektów zaleca się w pierwszej kolejności 

wykorzystanie systemu gazu sieciowego, jak również wykorzystanie OZE – np. 

kolektorów słonecznych, czy pomp ciepła do współpracy z instalacjami ciepłowniczymi 

w poszczególnych obiektach. Dla obiektów handlowych o przewidywanej lokalizacji 

przy ulicy Lubelskiej i Towarowej preferowane jest zasilanie w ciepło z systemu 

ciepłowniczego oraz wykorzystanie OZE. 

Jednostka bilansowa G3 

Jednostka posiadająca we wschodniej części teren W-M SSE przewidziany do 

zagospodarowania przez obiekty wytwórcze i/lub usług technicznych, w zachodniej 

części jest mocno zabudowana obiektami przemysłowymi i usług technicznych. 

Zaopatrzenie w ciepło istniejących obiektów realizowane jest głównie z systemu 

ciepłowniczego (ok. 98%) zasilanego ze zlokalizowanej w tym rejonie EC Michelin. 

Przewidywany rozwój zabudowy we wschodniej części związany jest z rozwojem 

Strefy Ekonomicznej. Natomiast pozostałe obszary przewidziane do nowego 

wykorzystania wiążą się w zachodniej części jednostki z wypełnieniem lub 

modernizacją zagospodarowania. 

Poza tym w południowej części jednostki zaprogramowany jest obszar dla 

Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego oraz docelowo możliwość 

lokalizacji obiektów PAN. 

Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 

w tej jednostce przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 48). 

Tabela 48. Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 
w jednostce bilansowej G3 [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Oznaczenie 
obszaru 
rozwoju 

Preferowane 
rozwiązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy 

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne 

olej 
opałowy 

węgiel 
kamienny 

OZE 

P-2 10 X    X 

U-11 20  X   X 

U-22 12 X X   X 

U-23 12 X X   X 

U-24 12 X X   X 
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Ze względu na istniejące źródło ciepła na terenie tej jednostki oraz rozwiniętą sieć 

ciepłowniczą preferowane są dla zasilania w ciepło obszary rozwoju w zachodniej 

i wschodniej części do takiego samego sposobu zaopatrzenia w ciepło, z ewentualnym 

wykorzystaniem elementów OZE do współpracy z urządzeniami ciepłowniczymi. 

Natomiast dla południowej części jednostki preferowanym do wykorzystania dla celów 

grzewczych jest system sieciowy gazu ziemnego, a w dalszej konsekwencji budowy 

rozproszonych układów kogeneracji wraz z budową niskoparametrowych sieci 

ciepłowniczych. W każdym przypadku należy w maksymalnym stopniu uwzględnić 

możliwość wykorzystania rozwiązań w oparciu o OZE (układy solarne, pompy ciepła). 

Jednostka bilansowa L 

Jednostka ta jest słabo zabudowana o znikomym zapotrzebowaniu na ciepło. Obiekty 

zlokalizowane w jednostce są ogrzewane w sposób indywidualny. Od strony 

południowej graniczy z obszarem zabudowanym uzbrojonym w system ciepłowniczy 

i gazowniczy. Teren przy stadionie leśnym przewidywany jest do zabudowy 

o charakterze usługowym. 

Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 

w tej jednostce przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 49). 

Tabela 49. Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 
w jednostce bilansowej L [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Oznaczenie 
obszaru 
rozwoju 

Preferowane 
rozwiązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy 

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne 

olej 
opałowy 

węgiel 
kamienny 

OZE 

U-29 21 X X   X 

 

Dla pokrycia potrzeb cieplnych tych obiektów zaleca się w pierwszej kolejności 

wykorzystanie systemu gazu sieciowego, jak również wykorzystanie OZE – np. 

kolektorów słonecznych, czy pomp ciepła do współpracy z instalacjami ciepłowniczymi 

w poszczególnych obiektach. Ewentualnie istnieje możliwość wykorzystania systemu 

ciepłowniczego.  

Jednostka bilansowa M1 

Jednostka ta zlokalizowana w obszarze oddalonym od centrum miasta jest charakteru 

mieszkalnego o rozproszonym budownictwie. Zlokalizowane są tam również 

komercyjne zakłady wytwórcze. Zaopatrzenie w ciepło odbywa się w sposób 

indywidualny, głównie przy wykorzystaniu rozwiniętego systemu sieci gazu ziemnego 

(ok. 89%). W zakładach wytwórczych istnieje lokalny system ciepłowniczy oparty 

o kotłownię gazową. 
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Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 

w tej jednostce przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 50). 

Tabela 50. Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 
w jednostce bilansowej M1 [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Oznaczenie 
obszaru 
rozwoju 

Preferowane 
rozwiązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy 

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne 

olej 
opałowy 

węgiel 
kamienny 

OZE 

U-25 20  X   X 

MN-1 20  X   X 

MN-2 20  X   X 

MN-3 20  X   X 

MN-4 20  X   X 

MW-1 20  X   X 

 

Dla pokrycia potrzeb cieplnych tych obiektów zaleca się w pierwszej kolejności 

wykorzystanie systemu gazu sieciowego, jak również wykorzystanie OZE – np. 

kolektorów słonecznych, czy pomp ciepła do współpracy z instalacjami ciepłowniczymi 

w poszczególnych obiektach. 

Jednostka bilansowa M2 

Jednostka ta zlokalizowana również w obszarze oddalonym od centrum miasta jest 

charakteru wiejskiego. W części południowo - wschodniej zagospodarowana 

rozproszoną zabudową mieszkaniową. W północnej części zlokalizowana jest 

oczyszczalnia ścieków „Łyna”. Pozostała część nie jest zabudowana. Zaopatrzenie 

w ciepło obiektów zlokalizowanych w tej jednostce realizuje się w sposób 

indywidualny, głównie z wykorzystaniem gazu ziemnego (ok. 65%), a także 

z wykorzystaniem węgla kamiennego (ok. 16%) i OZE (ok. 17%). 

Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 

w tej jednostce przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 51). 
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Tabela 51. Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 
w jednostce bilansowej M2 [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Oznaczenie 
obszaru 
rozwoju 

Preferowane 
rozwiązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy 

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne 

olej 
opałowy 

węgiel 
kamienny 

OZE 

MN5 20  X   X 

MN6 20  X   X 

MN7 20  X   X 

MW 11 20  X   X 

MW 12 20  X   X 

uzupełnienie 
zabudowy (10%) 

20  X   X 

P6 20  X   X 

 

Dla pokrycia potrzeb cieplnych tych obiektów zaleca się w pierwszej kolejności 

wykorzystanie systemu gazu sieciowego, jak również wykorzystanie OZE – np. 

kolektorów słonecznych, czy pomp ciepła do współpracy z instalacjami ciepłowniczymi 

w poszczególnych obiektach. 

Jednostka bilansowa M3 

Jednostka granicząca z jednej strony z centralną częścią Olsztyna ma charakter 

liniowo rozciągniętej zabudowy wzdłuż ulicy Bałtyckiej, a jednocześnie wzdłuż 

brzegów jezior. Zaopatrzenie w ciepło realizowane jest przy wykorzystaniu kotłowni 

gazowych, a także w sposób indywidualny, ale głównie poprzez wykorzystanie 

rozwiniętej sieci gazu ziemnego (łącznie ok. 66%). Południowy rejon jednostki 

uzbrojony jest w nitkę sieci ciepłowniczej MSC (ok. 6%). Znaczący jest udział 

rozwiązań indywidualnych opartych o spalanie węgla kamiennego (ok. 25%). 

Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 

w tej jednostce przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 52). 

Tabela 52. Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 
w jednostce bilansowej M3 [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Oznaczenie 
obszaru 
rozwoju 

Preferowane 
rozwiązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy 

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne 

olej 
opałowy 

węgiel 
kamienny 

OZE 

MW23 12 X X   X 

uzupełnienie 
zabudowy (5%) 

 
20  X   X 

 

Dla pokrycia potrzeb cieplnych obiektów budownictwa wielorodzinnego zaleca się 

w pierwszej kolejności wykorzystanie systemu ciepłowniczego. Natomiast dla 
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przewidywanego budownictwa uzupełniającego zaleca się w pierwszej kolejności 

wykorzystanie systemu gazu sieciowego. Dla wszystkich nowych obiektów zaleca się 

wykorzystanie OZE – np. kolektorów słonecznych, czy pomp ciepła do współpracy 

z instalacjami ciepłowniczymi. 

Jednostka bilansowa M4 

Jednostka ta jest przedłużeniem miasta w kierunku północnym, ale oddzielonym od 

Centrum główną linią kolejową Olsztyna. Zlokalizowane na niej jest budownictwo 

wielorodzinne i rozproszone jednorodzinne, a także obiekty użyteczności publicznej 

i usług komercyjnych. Zaopatrzenie w ciepło realizowane jest głównie przy 

wykorzystaniu systemu ciepłowniczego (MSC) (ok. 63%). W sposób indywidualny 

wykorzystywany jest dla celów grzewczych gaz ziemny (ok. 17%) i węgiel kamienny  

(ok. 19%). 

Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 

w tej jednostce przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 53). 

Tabela 53. Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 
w jednostce bilansowej M4 [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Oznaczenie 
obszaru 
rozwoju 

Preferowane 
rozwiązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy 

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne 

olej 
opałowy 

węgiel 
kamienny 

OZE 

MW3 10 X    X 

MW4 10 X    X 

MW17 21 X X   X 

MW18 20  X   X 

uzupełnienie 
zabudowy (5%) 

12 X X   X 

 

Dla pokrycia potrzeb cieplnych obiektów w południowej części jednostki zaleca się 

w pierwszej kolejności wykorzystanie systemu ciepłowniczego, natomiast w północnej 

części w pierwszej kolejności wykorzystanie systemu gazu sieciowego, a dla 

zabudowy uzupełniającej sposób zasilania winien wyniknąć z korzystniejszej analizy 

ekonomicznej w stosunku do każdego z tych systemów. Dla wszystkich nowych 

obiektów zaleca się wykorzystanie OZE – np. kolektorów słonecznych, czy pomp 

ciepła do współpracy z instalacjami ciepłowniczymi. 

Jednostka bilansowa M5 

Jest to jednostka mieszkaniowa na południowo- zachodnim obrzeżu miasta głównie o 

rozproszonej zabudowie, w znacznym oddaleniu od centrum. Zaopatrzenie w ciepło 

obiektów zlokalizowanych w tej jednostce głównie realizowane jest z wykorzystaniem 
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rozwiniętego systemu sieci gazu ziemnego (ok. 87%) oraz w sposób indywidualny z 

wykorzystaniem węgla kamiennego (ok.10%). 

Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 

w tej jednostce przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 54). 

Tabela 54. Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 
w jednostce bilansowej M5 [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Oznaczenie 
obszaru 
rozwoju 

Preferowane 
rozwiązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy 

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne 

olej 
opałowy 

węgiel 
kamienny 

OZE 

uzupełnienie 
zabudowy (5%) 

20  X   X 

U14 20  X   X 

 

Dla pokrycia potrzeb cieplnych tych obiektów zaleca się w pierwszej kolejności 

wykorzystanie systemu gazu sieciowego, jak również wykorzystanie OZE – np. 

kolektorów słonecznych, czy pomp ciepła do współpracy z instalacjami ciepłowniczymi 

w poszczególnych obiektach. Dla przewidywanych usług komercyjnych godnym 

rozważenia winna być możliwość wykorzystania mikrokogeneracji opartej o gaz 

ziemny. 

Jednostka bilansowa M6 

Jednostka ta jako dalsza część centralnej zabudowy miasta (południowo-zachodnia) 

poza zabudową mieszkaniową obejmuje również duży rejon rekreacyjny mieszkańców 

Olsztyna w postaci ogródków działkowych. Zabudowana część jednostki zaopatrzona 

jest w ciepło głównie z MSC (ok. 74%), a z systemu gazu ziemnego w ok. 15%. W ok. 

10% obiekty ogrzewane są z wykorzystaniem węgla kamiennego. 

Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 

w tej jednostce przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 55). 

Tabela 55. Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 
w jednostce bilansowej M6 [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Oznaczenie 
obszaru 
rozwoju 

Preferowane 
rozwiązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy 

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne 

olej 
opałowy 

węgiel 
kamienny 

OZE 

uzupełnienie 
zabudowy (5%) 

12 X X   X 

U6 12 X X   X 
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Dla pokrycia potrzeb cieplnych tych obiektów zaleca się w pierwszej kolejności 

wykorzystanie systemu ciepłowniczego, jak również wykorzystanie OZE – np. 

kolektorów słonecznych, czy pomp ciepła do współpracy z instalacjami ciepłowniczymi 

w poszczególnych obiektach. 

Jednostka bilansowa M7 

Jako południowa część centralnej dzielnicy miasta jest mocno zabudowanym terenem 

budownictwa mieszkalnego, użyteczności publicznej i usług komercyjnych. 

Zaopatrzenie w ciepło realizuje się głównie poprzez system ciepłowniczy (ok. 70%) 

zasilany z EC Michelin (MSC MPEC-u i sieć SM Pojezierze). Ok. 17% obiektów 

zaopatrywanych w ciepło jest z sytemu gazu ziemnego. Na terenie tej jednostki 

występują również obiekty ogrzewane przy wykorzystywaniu węgla kamiennego (ok. 

10%). 

Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 

w tej jednostce przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 56). 

Tabela 56. Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 
w jednostce bilansowej M7 [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Oznaczenie 
obszaru 
rozwoju 

Preferowane 
rozwiązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy 

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne 

olej 
opałowy 

węgiel 
kamienny 

OZE 

uzupełnienie 
zabudowy (5%) 

12 X X   X 

U7 12 X X   X 

 

Dla pokrycia potrzeb cieplnych tych obiektów zaleca się w pierwszej kolejności 

wykorzystanie systemu ciepłowniczego, jak również wykorzystanie OZE – np. 

kolektorów słonecznych, czy pomp ciepła do współpracy z instalacjami ciepłowniczymi 

w poszczególnych obiektach. 

Jednostka bilansowa M8 

Jednostka ze zgrupowanymi, ale oddzielnie posadowionymi osiedlami mieszkalnymi 

oraz dużymi obiektami usług komercyjnych na południu miasta, posiada dobrze 

rozwiniętą sieć ciepłowniczą, a także sieć gazu ziemnego. Stąd wykorzystanie obu 

systemów ok. 70% ciepłowniczego i ok. 29% gazowniczego. 

Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 

w tej jednostce przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 57). 



 
 
 

aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna 
 

157 
  

 
 

Tabela 57. Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 
w jednostce bilansowej M8 [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Oznaczenie 
obszaru 
rozwoju 

Preferowane 
rozwiązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy 

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne 

olej 
opałowy 

węgiel 
kamienny 

OZE 

MW6 21 X X   X 

MW14 10 X    X 

MW5 12 X X   X 

uzupełnienie 
zabudowy (5%) 

21 X X   X 

U8 12 X X   X 

Dla pokrycia potrzeb cieplnych zaleca się wykorzystanie systemu ciepłowniczego dla 

obiektów posadowionych przy systemie ciepłowniczym, natomiast dla obiektów 

oddalonych od niego wykorzystanie systemu gazu sieciowego (szczególnie 

w południowej części jednostki). W każdym przypadku należy w maksymalnym stopniu 

uwzględnić możliwość wykorzystania rozwiązań w oparciu o OZE. 

Jednostka bilansowa M9 

Jednostka o znacznym zagospodarowaniu budownictwem mieszkaniowym, również w 

południowym rejonie miasta (na wschód od jednostki M8) posiada rozwiniętą sieć 

ciepłowniczą a także gazowniczą. Stąd główne wykorzystanie MSC w ok.88%. 

Indywidualne rozwiązania oparte o system gazu ziemnego w ok. 6%, a także 

z wykorzystaniem węgla kamiennego w ok. 4%. 

Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 

w tej jednostce przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 58). 

Tabela 58. Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 
w jednostce bilansowej M9 [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Oznaczenie 
obszaru 
rozwoju 

Preferowane 
rozwiązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy 

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne 

olej 
opałowy 

węgiel 
kamienny 

OZE 

MW19 10 X    X 

MW20 10 X    X 

MW21 10 X    X 

MW22 10 X    X 

uzupełnienie 
zabudowy (5%) 

12 X X   X 

U9 12 X X   X 

U10 12 X X   X 

U19 12 X X   X 

U20 12 X X   X 

U21 12 X X   X 
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Dla pokrycia potrzeb cieplnych tych obiektów zaleca się w pierwszej kolejności 

wykorzystanie systemu ciepłowniczego, jak również wykorzystanie OZE – np. 

kolektorów słonecznych, czy pomp ciepła do współpracy z instalacjami ciepłowniczymi 

w poszczególnych obiektach. 

Jednostka bilansowa M10 

Jednostka ta jest słabo zabudowana, więc nie posiada połączenia z  MSC, a sieć 

gazownicza jest o niewielkim zasięgu w zachodniej części jednostki. Stąd też 

nieznaczne zapotrzebowanie na ciepło realizowane indywidualnie z systemu gazu 

sieciowego. 

Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 

w tej jednostce przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 59). 

Tabela 59. Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 
w jednostce bilansowej M10 [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Oznaczenie 
obszaru 
rozwoju 

Preferowane 
rozwiązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy 

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne 

olej 
opałowy 

węgiel 
kamienny 

OZE 

MW7 20  X   X 

MW8 21 X X   X 

MN12 20  X   X 

P1 20  X   X 

 

Ze względu na braki systemowych rozwiązań dostaw ciepła do jednostki zaleca się dla 

przewidywanych obszarów rozwoju rozważenie doprowadzenie i wykorzystanie 

głównie systemu gazu sieciowego, a w dalszej konsekwencji budowy rozproszonych 

układów kogeneracji wraz z budową niskoparametrowych sieci ciepłowniczych. 

W każdym przypadku należy w maksymalnym stopniu uwzględnić możliwość 

wykorzystania rozwiązań w oparciu o OZE (układy solarne, pompy ciepła). 

Jednostka bilansowa O1 

Jednostka ta charakteryzuje się małą ilością obiektów wymagających zaopatrzenia 

w ciepło, stąd istniejące rozwiązania oparte są głównie na spalaniu węgla kamiennego. 

Przez jednostkę przebiega sieć gazownicza. 

Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 

w tej jednostce przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 60). 
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Tabela 60. Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 
w jednostce bilansowej O1 [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Oznaczenie 
obszaru 
rozwoju 

Preferowane 
rozwiązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy 

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne 

olej 
opałowy 

węgiel 
kamienny 

OZE 

UT7 20  X   X 

 

Dla pokrycia potrzeb cieplnych tych obiektów zaleca się w pierwszej kolejności 

wykorzystanie systemu gazu sieciowego, jak również wykorzystanie OZE – np. 

kolektorów słonecznych, czy pomp ciepła do współpracy z instalacjami ciepłowniczymi 

w poszczególnych obiektach. 

Jednostka bilansowa O2 

Jednostka ta głównie zawiera powierzchnię jeziora Ukiel i tereny przyjeziorne, stąd 

niewielka ilość zabudowy zaopatrywana jest w ciepło indywidualnie z wykorzystaniem 

paliwa węglowego a w północno – zachodnim rejonie z systemu gazu sieciowego. 

Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 

w tej jednostce przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 61). 

Tabela 61. Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 
w jednostce bilansowej O2 [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Oznaczenie 
obszaru 
rozwoju 

Preferowane 
rozwiązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy 

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne 

olej 
opałowy 

węgiel 
kamienny 

OZE 

MN9 20  X   X 

MN8 ind  X X X X 

UT2 20  X   X 

UT3 20  X   X 

UT6 20  X   X 

UT4 ind  X X X X 

UT5 20      

U12 20      

 

Dla pokrycia potrzeb cieplnych planowanych obiektów lokalizowanych w niewielkiej 

odległości od systemu gazu sieciowego przebiegającego w sąsiadujących jednostkach 

zaleca się w pierwszej kolejności wykorzystanie systemu gazu sieciowego z 

możliwością tworzenia rejonów z kogeneracją rozproszoną. Dla pozostałych obiektów 

dopuszcza się rozwiązania indywidualne przy zapewnieniu spalania paliw w sposób 

ekologicznie dozwolonych (certyfikowanych). 
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Jednostka bilansowa O3 

Jednostka ta jako obszar otoczenia jeziora Kortowskiego jest w niewielkim stopniu 

zabudowana. Istniejące obiekty, głównie użytku publicznego zaopatrywane są w ciepło 

z systemu gazu sieciowego i w niewielkim stopniu z systemu ciepłowniczego z nitki 

sięgającej z sąsiedniej jednostki bilansowej. 

Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 

w tej jednostce przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 62). 

Tabela 62. Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 
w jednostce bilansowej O3 [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Oznaczenie 
obszaru 
rozwoju 

Preferowane 
rozwiązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy 

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne 

olej 
opałowy 

węgiel 
kamienny 

OZE 

MW16 12 X X   X 

Dla pokrycia potrzeb cieplnych tych obiektów zaleca się w pierwszej kolejności 

wykorzystanie systemu ciepłowniczego, jak również wykorzystanie OZE – np. 

kolektorów słonecznych, czy pomp ciepła do współpracy z instalacjami ciepłowniczymi 

w poszczególnych obiektach. 

Jednostka bilansowa O4 

Jednostka obejmująca obszar jeziora Skanda i tereny przyjeziorne posiada niewiele 

budynków, których zaopatrzenie w ciepło realizowane jest w sposób indywidualny. 

Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 

w tej jednostce przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 63). 

Tabela 63. Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 
w jednostce bilansowej O4 [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Oznaczenie 
obszaru 
rozwoju 

Preferowane 
rozwiązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy 

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne 

olej 
opałowy 

węgiel 
kamienny 

OZE 

MN10 ind  X X X X 

UT1 20  X   X 

Dla pokrycia potrzeb cieplnych budownictwa mieszkalnego o niskiej intensywności 

(MN10) dopuszcza się rozwiązania indywidualne przy zapewnieniu spalania paliw 

w sposób ekologicznie dozwolonych (certyfikowanych). Dla obiektów obszaru UT1 

zaleca się w pierwszej kolejności wykorzystanie systemu gazu sieciowego, a w dalszej 

konsekwencji budowy rozproszonych układów kogeneracji wraz z budową 

niskoparametrowych sieci ciepłowniczych. W każdym przypadku należy 
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w maksymalnym stopniu uwzględnić możliwość wykorzystania rozwiązań w oparciu 

o OZE (układy solarne, pompy ciepła). 

Jednostka bilansowa U 

Jednostka zdominowana obiektami Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu oraz jego 

zapleczem zawiera również systemowe źródło ciepła miasta Olsztyna, tj. Ciepłownię 

Kortowo. Przebiega więc przez jednostkę magistrala ciepłownicza zasilająca MSC 

z odgałęzieniami do poszczególnych przyłączonych obiektów. Istnieje również 

rozwinięta sieć gazownicza. Stąd zaopatrzenie obiektów w ciepło jest z systemu 

ciepłowniczego w ok. 88%, a z systemu gazowniczego w ok. 8%. 

Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 

w tej jednostce przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 64). 

Tabela 64. Wskazane rozwiązania zaopatrzenia w ciepło obszarów rozwojowych zlokalizowanych 
w jednostce bilansowej U [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Oznaczenie 
obszaru 
rozwoju 

Preferowane 
rozwiązanie 

Sposób pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej 

System 
ciepłowniczy 

Gaz  
sieciowy 

Rozwiązania indywidualne 

olej 
opałowy 

węgiel 
kamienny 

OZE 

MW15 12 X X   X 

U18 12 X X   X 

UWM 1 10 X    X 

UWM 2 10 X    X 

UWM 3 10 X    X 

uzupełnienie 
zabudowy (10%) 

12 X X   X 

 

Dla pokrycia potrzeb cieplnych tych obiektów zaleca się w pierwszej kolejności 

wykorzystanie systemu ciepłowniczego. 

W każdym przypadku należy w maksymalnym stopniu uwzględnić możliwość 

wykorzystania rozwiązań w oparciu o OZE. 

Generalnie preferowanymi rozwiązaniami dla pokrycia potrzeb cieplnych są 

rozwiązania oparte o rozwój systemu ciepłowniczego i gazowniczego. 

Dla zapewnienia dostaw nośników energii wymagana jest rozbudowa sieci 

rozdzielczych, przyłączy i odpowiednio: węzłów ciepłowniczych lub kotłowni gazowych 

czy instalacji kotłów dwufunkcyjnych. 

Lokalnie dla obszarów o rozproszonej zabudowie oraz nie posiadających dostępu do 

systemów energetycznych – ciepłowniczego i gazowniczego, dla indywidualnych 

odbiorców dopuszcza się wykorzystanie indywidualnych rozwiązań w oparciu o paliwo 
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węglowe pod warunkiem zastosowania niskoemisyjnych kotłów retortowych 

i stosowania węgla wysokiej jakości. 

Orientacyjny poziom nakładów inwestycyjnych dla układu preferowanych rozwiązań 

przedstawiono w poniższej tabeli (Tabela 65). 

Nie uwzględniono nakładów wymaganych dla rozwiązań indywidualnych, jako 

ponoszonych bezpośrednio przez inwestora. 

Tabela 65. Zestawienie działań w infrastrukturę systemu ciepłowniczego w latach 2011-2030 dla 
obszarów wskazanych na system ciepłowniczy jako preferowany (wg oznaczenia 10, 12) [Źródło: 
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, 
Energoekspert 2011] 

Jednostka 
bilansowa 

Oznaczenie obszaru rozwoju 
Niezbędne 
działania 

inwestycyjne 

Oszacowane nakłady 
inwestycyjne [tys. zł] 

2011-2015 2016-2030 

C 

MW-2, U-1; U-2, U-3, U-4, U-5, U-

15, U-16, 

U-17, U-28, UM, uzupełnienie 

zabudowy (5%) 

 

 

sieć, 
przyłącze, 

węzeł 
2 290 990 

G3 P-2,U-22 ,U-23,U-24 
przyłącze, 

węzeł 
400 740 

M3 MW23 
przyłącze, 

węzeł 
100 40 

M4 
MW3,MW4,uzupełnienie 

zabudowy(5%) 
przyłącze, 

węzeł 
570 280 

M6 
U6,uzupełnienie zabudowy (5%) 

 

sieć, 
przyłącze, 

węzeł 
140 450 

M7 
U7,uzupełnienie zbudowy (5%) 

 

przyłącze, 
węzeł 

70 320 

M8 MW14,MW5,U8 
przyłącze, 

węzeł 
1 860 2430 

M9 

MW19, MW20, MW21, MW22, 

uzupełnienie zabudowy (5%), 

U9, U, U19, U20, U21, 

 

sieć, 
przyłącze, 

węzeł 
850 1290 

O3 MW16 
sieć, 

przyłącze, 
węzeł 

270 270 

U 

MW15, U18, UWM 1, UWM 2, 

UWM 3, 

uzupełnienie zabudowy (10%) 

 

sieć, 
przyłącze, 

węzeł 
850 1270 

Razem: 7 400 8 080 
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Stanowisko przedsiębiorstw energetycznych zaopatrujących miasto w ciepło 

i gaz ziemny 

Sformułowanie scenariuszy zaopatrzenia poszczególnych jednostek bilansowych 

w ciepło i gaz,  było możliwe po wykonaniu analizy zakresu wymaganych działań 

inwestycyjnych w systemie ciepłowniczym i gazowniczym, w oparciu o pisemne 

konsultacje z przedsiębiorstwami energetycznymi działającymi w rejonie miasta. 

MPEC Sp. z o.o. 

W odpowiedzi na przedstawione tabele analizy rozwoju obszarów miasta Olsztyna 

przedstawione zostało stanowisko w którym wskazano na możliwość podłączenia 

obszarów rozwoju zlokalizowanych w rejonie występowania sieci ciepłowniczych. 

Natomiast brak możliwości technicznych dostarczenia ciepła do potencjalnych 

odbiorców wskazano dla jednostek bilansowych: G1, G2, M1, M2, M5, M10 (przy czym 

dla obszarów zabudowy wielorodzinnej w tej jednostce przewidzianej do zabudowy po 

roku 2015 może wystąpić możliwość dostawy ciepła poprzez wybudowanie stosownej 

wielkości sieci magistralnej i rozdzielczej), O1, O2, O4. Natomiast w jednostce 

bilansowej M4 wskazano, że dla obszarów rozwoju znacznie oddalonym od systemu 

ciepłowniczego nie będzie możliwym zabezpieczenie w ciepło z tego systemu – 

dotyczy to obszarów o symbolu MW17 i MW18. 

Poza tym MPEC określił obszary, do których niezbędnym będzie wybudowanie 

odpowiedniej wielkości sieci magistralnych  i rozdzielczych, przy czym dla obszarów 

MW6, MW16 i P2 jako zadania ujęte w aktualnym planie rozwoju będą realizowane, 

natomiast dla obszarów MW19, MW7, MW8, MW12, U17, U16, U6, U9,U10, U21 i U18 

działania takie będą możliwe po wprowadzeniu ich do następnego planu rozwoju 

przedsiębiorstwa. 

PSG Sp. z o.o. 

PSG ustosunkowując się do przedstawionych obszarów rozwoju Miasta wskazuje na 

możliwość dostarczenia  gazu z systemu gazowniczego praktycznie dla wszystkich 

wytypowanych obszarów, przy zróżnicowanym jednakże zakresie inwestycji 

niezbędnych dla podłączenia nowych odbiorców. 

Jako tereny nie uzbrojone, gdzie podłączenie do sieci odbywać się będzie mogło na 

warunkach technicznych i ekonomicznych oceniono wszystkie obszary zlokalizowane 

w jedn. bilansowej M 10, których otwarcie pod inwestycje generalnie przewidywane 

jest po 2015 roku oraz obszary MN8 i UT4 w jedn. bilansowej O2 i MN10 w jedn. 
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bilansowej O4 jako zlokalizowane w znacznej odległości od istniejącej sieci 

gazowniczej. 

Na obszarze jedn. bilansowej C przeważają tereny uzbrojone w sieć gazową ś/c. 

Uzbrojenie terenów nieuzbrojonych możliwe jest przez rozbudowę sieci ś/c 

zlokalizowanej w niewielkiej odległości. 

Na obszarach G1,G2,G3 stref przemysłowo-usługowych przeważają tereny nie 

uzbrojone znajdujące się w bliskiej odległości od istniejących sieci. Uzbrojenie tych 

terenów znajduje się w planach PSG. 

Na obszarze jedn. bilansowej M1 przeważają tereny uzbrojone w sieć gazowa ś/c i n/c, 

uzbrojenie pozostałych terenów rozwojowych znajduje się w planach PSG. 

Obszar jedn. bilansowej M2 jest słabo uzbrojony w siec gazową. Jednakże ich 

uzbrojenie znajduje się w planach PSG – są położone w bliskich odległościach od 

istniejących sieci gazowych. Przyłączenia odbywać się mogą po rozbudowie sieci. 

Na terenach jednostkach bilansowych M5, M6, M7 istnieją już sieci ś/c i n/c - 

przyłączenia dla odbiorców pojawiających się w ramach uzupełnienia zabudowy 

istniejącej mogą nastąpić na warunkach technicznych i ekonomicznych. 

Na obszarze jedn. bilansowej M8 występują tereny uzbrojone w sieć gazową ś/c  

możliwością podłączenia na warunkach ekonomicznych jak i tereny nieuzbrojone lecz 

ujęte w planach rozwojowych PSG. 

Obszar jedn. bilansowej M9 posiada sieć gazową ś/c i n/c. teren MW19 jest 

nieuzbrojony, lecz w niedalekiej odległości znajduje się sieć ś/c. 

Obszary O1, O2, O3 posiadają tereny uzbrojone w sieć głównie ś/c. Obszar jedn. 

bilansowej U zawiera tereny uzbrojone w sieć gazową ś/c i n/c. 

Na obszarach, gdzie wymagana jest rozbudowa sieci dla przyłączenia nowych 

obiektów PSG oferuje realizację przyłączenia do systemu z uwzględnieniem rachunku 

ekonomicznego. 

8.1.2 Scenariusze zaopatrzenia nowych odbiorców w energię elektryczną 

Opisane poniżej scenariusze pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną 

dotyczą poszczególnych jednostek bilansowych, na które podzielono analizowany 

obszar. Z uwagi na prognozowany rozwój zabudowy, głównie mieszkaniowej 

i usługowej, rozbudowy wymagają: sieci WN i stacje transformatorowe WN/SN, jak 

również sieci i  stacje transformatorowe SN/nN oraz sieć nN. Wyżej wymienione 

zadania są bądź to ujęte, bądź rozważane w planach realizacyjnych ENERGA-

OPERATOR S.A. 
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Założenia do określenia koniecznego zakresu inwestycji: 

 wielkość zapotrzebowania na poziomie średnich napięć oszacowano 

zakładając pobór mocy dla warunków maksymalnego wykorzystania mocy 

u odbiorców z za-stosowaniem współczynników jednoczesności określonych 

postanowieniami normy N SEP E-002, 

 ze względu na tempo postępu technicznego w zakresie wysokosprawnych 

źródeł światła założono, że przyrost potrzeb w zakresie oświetlenia ulic zostanie 

zaspokojony przy nie zmienionym zapotrzebowaniu energetycznym. 

Termin realizacji wyszczególnionych poniżej inwestycji winien być dostosowany do 

zmieniających się potrzeb odbiorców. 

Poniżej przedstawiono kierunki działań w infrastrukturze elektroenergetycznej (Tabela 

66). 



 
 
 

aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna 
 

166 
  

 
 

Tabela 66. Wytyczenie kierunków działań na infrastrukturze elektroenergetycznej [Źródło: opracowanie własne w konsultacji z ENERGA – OPERATOR S.A.] 

Jednostka 
bilansowa 

Oznaczenie 
obszaru 

Charakterystyka Niezbędne działania inwestycyjne i modernizacyjne 

Δ P 
min 
[kW] 
2011-
2015 

Δ P 
max 
[kW] 
2011-
2015 

Δ P 
min 
[kW] 
2016-
2030 

Δ P 
max 
[kW] 
2016-
2030 

C 

MW2 Artyleryjska - Koszary 
Rozbudowa infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg 
potrzeb. Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

z transformatorami o mocy wg potrzeb. 
626 906 375 387 

UM 
Warmia Tower - ul. Śliwy, 

Osińskiego 

Rozbudowa infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg 
potrzeb. Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

z transformatorami o mocy wg potrzeb. 
663 755 0 0 

uzupełnienie 
zabudowy 

5% 

Budowa stacji GPZ Olsztyn Centrum. Rozbudowa 
infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg potrzeb. 

Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV z 
transformatorami o mocy wg potrzeb. 

206 299 413 425 

U1 
Tartak Raphaelsohnów - ul. 
Knosały - Centrum  techniki 
"Muzeum nowoczesności" 

Budowa infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg 
potrzeb. Budowa nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z 

transformatorem o mocy wg potrzeb. 
66 66 0 0 

U2 
Galeria miejska - Piłsudskiego - 

Leonharda 
Budowa plan. GPZ Olsztyn Centrum. Budowa sieci SN. 4600 4600 0 0 

U3 
Hala widowiskowo -sportowa  

7000 miejsc, obiekt 
wielofunkcyjny 

Budowa plan. GPZ Olsztyn Centrum. Budowa sieci SN. 2000 2000 0 0 

U4 
Wodne Centrum Rekreacyjno-

Sportowe 
Zrealizowane. 650 650 0 0 
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Jednostka 
bilansowa 

Oznaczenie 
obszaru 

Charakterystyka Niezbędne działania inwestycyjne i modernizacyjne 

Δ P 
min 
[kW] 
2011-
2015 

Δ P 
max 
[kW] 
2011-
2015 

Δ P 
min 
[kW] 
2016-
2030 

Δ P 
max 
[kW] 
2016-
2030 

U5 
Dworzec, Pl. Konstytucji - 

rozbudowa dworca + funkcje 
komercyjne+ biurowo adm. 

Obiekty częściowo zasilane z sieci abonenckiej PKP 
Energetyka. 

900 900 600 600 

U15 Artyleryjska - Koszary 1 Rozbudowa sieci 0,4 kV 0 0 756 756 

U16 Artyleryjska - Koszary 2 Budowa sieci SN, stacji SN/0,4kV 0 0 78 78 

U17 
ul.  Gietkowska, rewitalizacja 

obszaru powojskowego - 

Budowa infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg 
potrzeb. Budowa nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z 

transformatorem o mocy wg potrzeb. 
0 0 252 252 

U28 
Centrum Biznesu 

CENTAURUS - 14 pięter, 
pow.uż.32 000m2 

Powiązanie drugostronne z GPZ Olsztyn Centrum 4000 4000 0 0 

G1 

P4 ul. Jesienna / W-M SSE 
Lokalna rozbudowa sieci 15 kV wraz z budową stacji w ilości 

wg potrzeb. 
620 620 1550 1550 

bez lokalizacji 
handel wielkopowierzchniowy, 

przemysł 

Budowa infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg 
potrzeb. Budowa nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z 

transformatorem o mocy wg potrzeb. 
0 0 1000 1000 

G2 

P3 
TRACK Wschód - wnioskowany 

obszar W_M SSE 
 2284 2284 3426 3426 

P5 
Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów 

Budowa infrastruktury 15kV o długości i przekroju wg potrzeb. 
Budowa nowych stacji transformatorowych 15/nn kV z 

transformatorami o mocy wg potrzeb. 
1960 1960 0 0 
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Jednostka 
bilansowa 

Oznaczenie 
obszaru 

Charakterystyka Niezbędne działania inwestycyjne i modernizacyjne 

Δ P 
min 
[kW] 
2011-
2015 

Δ P 
max 
[kW] 
2011-
2015 

Δ P 
min 
[kW] 
2016-
2030 

Δ P 
max 
[kW] 
2016-
2030 

bez lokalizacji 
handel 

wielkopowierzchniowy,przemysł 
(Lubelska, Towarowa) 

Budowa infrastruktury 15kV o długości i przekroju wg potrzeb. 
Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV z 

transformatorami o mocy wg potrzeb. 
0 0 1000 1000 

G3 

P2 
ul. Lubelska / W-M SSE / 

MPEC 
Wymagana budowa lokalnego dowiązania WN i budowa stacji 

WN (dowiązania do sieci ENERGA lub PSE) 
1550 1550 1550 1550 

U11 

Olsztyński Park Naukowo - 
Technologiczny  6 budynków o 

łącznej pow. użytkowej 
11230m2 + 10000m2 PAN 

Budowa infrastruktury 15kV o długości i przekroju wg potrzeb. 
Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV z 

transformatorami o mocy wg potrzeb. 
2360 2360 600 600 

U22 lub U23 
handel wielkopow_przemysł 

bez lokalizacji (Leonarda, 
Towarowa. Piłsudskiego) 

Budowa infrastruktury 15kV o długości i przekroju wg potrzeb. 
Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV z 

transformatorami o mocy wg potrzeb. 
0 0 1000 1000 

U24 
ul. Sprzętowa - do 

przekształceń 

Budowa infrastruktury 15kV o długości i przekroju wg potrzeb. 
Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV z 

transformatorami o mocy wg potrzeb. 
0 0 1074 1074 

L U29 Stadion Leśny Wymagana budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV 0 0 480 480 

M1 MN1 os. Gutkowo- ul. Zięby 

Budowa stacji GPZ Olsztyn Zachód 2. Rozbudowa 
infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg potrzeb. 

Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV z 
transformatorami o mocy wg potrzeb. 

91 132 118 171 
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Jednostka 
bilansowa 

Oznaczenie 
obszaru 

Charakterystyka Niezbędne działania inwestycyjne i modernizacyjne 

Δ P 
min 
[kW] 
2011-
2015 

Δ P 
max 
[kW] 
2011-
2015 

Δ P 
min 
[kW] 
2016-
2030 

Δ P 
max 
[kW] 
2016-
2030 

MN2 os. Gutkowo- ul. Oleńki 

Budowa stacji GPZ Olsztyn Zachód 2. Rozbudowa 
infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg potrzeb. 

Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV z 
transformatorami o mocy wg potrzeb. 

117 168 310 449 

MN3 os. Gutkowo- ul. Kresowa 

Budowa stacji GPZ Olsztyn Zachód 2. Budowa infrastruktury 
15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg potrzeb. Budowa nowych 
stacji transformatorowych 15/0,4 kV z transformatorami o mocy 

wg potrzeb. 

9 89 116 168 

MN4 Poranna 

Budowa stacji GPZ Olsztyn Zachód 2. Budowa infrastruktury 
15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg potrzeb. Budowa nowych 
stacji transformatorowych 15/0,4 kV z transformatorami o mocy 

wg potrzeb. 

68 100 101 145 

MW1 
os. Gutkowo- ul. 

Wołodyjowskiego, int+0,5 - 3p 

Budowa stacji GPZ Olsztyn Zachód 2. Budowa infrastruktury 
15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg potrzeb. Budowa nowych 
stacji transformatorowych 15/0,4 kV z transformatorami o mocy 

wg potrzeb. 

106 152 220 319 

U25 ul. Bałtycka 
Rozbudowa infrastruktury 15 i 0,4 kV wraz ze stacjami w ilości 

i mocy wg potrzeb 
102 102 170 170 

M2 

MN5 ul. Hozjusza 
Budowa infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg 

potrzeb. Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 
z transformatorami o mocy wg potrzeb. 

62 93 94 136 

MN6 ul. Stokrotki 
Rozbudowa infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg 
potrzeb. Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

z transformatorami o mocy wg potrzeb. 
51 75 77 113 

MN7 ul. Lawendowa, Leśna 
Rozbudowa infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg 
potrzeb. Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

z transformatorami o mocy wg potrzeb. 
93 135 128 185 
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Jednostka 
bilansowa 

Oznaczenie 
obszaru 

Charakterystyka Niezbędne działania inwestycyjne i modernizacyjne 

Δ P 
min 
[kW] 
2011-
2015 

Δ P 
max 
[kW] 
2011-
2015 

Δ P 
min 
[kW] 
2016-
2030 

Δ P 
max 
[kW] 
2016-
2030 

MW11 Redykajny 1 
Rozbudowa infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg 
potrzeb. Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

z transformatorami o mocy wg potrzeb. 
0 0 231 335 

MW12 Redykajny 2 
Budowa infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg 

potrzeb. Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 
z transformatorami o mocy wg potrzeb. 

0 0 367 531 

 uzupełnienie zabudowy (10%) 

Budowa stacji GPZ Olsztyn Zachód 2. Rozbudowa 
infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg potrzeb. 

Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV z 
transformatorami o mocy wg potrzeb. 

72 105 109 155 

P6 ul. Hozjusza / W-M SSE 
Rozbudowa infrastruktury 15 i 0,4 kV wraz ze stacjami w ilości 

i mocy wg potrzeb 
210 210 350 350 

M3 

MW23 ul. Żółta - Villa Jantar Zrealizowane. 127 216 0 0 

 uzupełnienie zabudowy (5%) 
Rozbudowa infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg 
potrzeb. Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

z transformatorami o mocy wg potrzeb. 
69 101 99 141 

M4 

MW3 
Jagiellońska - koszary 

(Reymonta) 
Zrealizowane. 112 160 210 305 

MW4 Os. Browary Park Zrealizowane. 245 355 0 0 

MW17 ul. Jagiellońska, Borowa Zrealizowane. 397 576 116 166 

MW18 ul. Morwowa 
Rozbudowa infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg 
potrzeb. Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

z transformatorami o mocy wg potrzeb. 
113 160 0 0 
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Jednostka 
bilansowa 

Oznaczenie 
obszaru 

Charakterystyka Niezbędne działania inwestycyjne i modernizacyjne 

Δ P 
min 
[kW] 
2011-
2015 

Δ P 
max 
[kW] 
2011-
2015 

Δ P 
min 
[kW] 
2016-
2030 

Δ P 
max 
[kW] 
2016-
2030 

 uzupełnienie zabudowy (5%) 
Rozbudowa infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg 
potrzeb. Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

z transformatorami o mocy wg potrzeb. 
73 136 277 402 

M5 

U14 ul. Sielska / usługi komercyjne 
Rozbudowa infrastruktury 15 i 0,4 kV wraz ze stacjami w ilości 

i mocy wg potrzeb 
492 492 1230 1230 

 uzupełnienie zabudowy (5%) 
Rozbudowa infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg 
potrzeb. Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

z transformatorami o mocy wg potrzeb. 
68 99 98 140 

M6 

U6 
ul. Kasprzaka / handel 

wielkopow 

Budowa infrastruktury 15kV o długości i przekroju wg potrzeb. 
Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV z 

transformatorami o mocy wg potrzeb. 
0 0 1000 1000 

 uzupełnienie zabudowy (5%) 
Rozbudowa infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg 
potrzeb. Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

z transformatorami o mocy wg potrzeb. 
97 143 172 250 

M7 

U7 
ul. Metalowa / handel 
wielokpow. Przem. 

Budowa infrastruktury 15kV o długości i przekroju wg potrzeb. 
Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV z 

transformatorami o mocy wg potrzeb. 
0 0 1000 1000 

 uzupełnienie zabudowy (5%) 
Rozbudowa infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg 
potrzeb. Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

z transformatorami o mocy wg potrzeb. 
106 154 295 428 

M8 U8 
ul. Tuwima / handel wielkopow. 

Galeria Warmińska 
Budowa sieci 15 kV zasilanej ze stacji GPZ Olsztyn Południe 

wraz z lokalnymi dowiązaniami 15 kV 
7000 6000 0 0 
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Jednostka 
bilansowa 

Oznaczenie 
obszaru 

Charakterystyka Niezbędne działania inwestycyjne i modernizacyjne 

Δ P 
min 
[kW] 
2011-
2015 

Δ P 
max 
[kW] 
2011-
2015 

Δ P 
min 
[kW] 
2016-
2030 

Δ P 
max 
[kW] 
2016-
2030 

MW5 
ul. Wilczynskiego, Gen.Maczka, 

Popiełuszki 

Budowa infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg 
potrzeb. Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

z transformatorami o mocy wg potrzeb. 
521 756 1043 1511 

MW6 
Bartąska, Sikorskiego, granica 

Olsztyna 

Budowa infrastruktury 15 (z GPZ Jaroty) i 0,4 kV o długości i 
przekroju wg potrzeb. Budowa nowych stacji 

transformatorowych 15/0,4 kV z transformatorami o mocy wg 
potrzeb. 

1545 2238 3708 5372 

MW14 Gruszowe Sady - Tuwima 
Budowa infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg 

potrzeb. Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 
z transformatorami o mocy wg potrzeb. 

111 159 296 428 

 uzupełnienie zabudowy (5%) 
Rozbudowa infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg 
potrzeb. Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

z transformatorami o mocy wg potrzeb. 
100 143 200 290 

M9 

MW19 ul. Jarocka 

Budowa infrastruktury 15 (z GPZ Jaroty) i 0,4 kV o długości i 
przekroju wg potrzeb. Budowa nowych stacji 

transformatorowych 15/0,4 kV z transformatorami o mocy wg 
potrzeb. 

0 0 168 243 

MW20 ul. Jarocka 

Budowa infrastruktury 15 (z GPZ Jaroty) i 0,4 kV o długości i 
przekroju wg potrzeb. Budowa nowych stacji 

transformatorowych 15/0,4 kV z transformatorami o mocy wg 
potrzeb. 

0 0 274 397 

MW21 ul. Piotrowskiego 
Rozbudowa infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg 
potrzeb. Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

z transformatorami o mocy wg potrzeb. 
174 252 217 314 
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Jednostka 
bilansowa 

Oznaczenie 
obszaru 

Charakterystyka Niezbędne działania inwestycyjne i modernizacyjne 

Δ P 
min 
[kW] 
2011-
2015 

Δ P 
max 
[kW] 
2011-
2015 

Δ P 
min 
[kW] 
2016-
2030 

Δ P 
max 
[kW] 
2016-
2030 

MW22 ul. Witosa 

Budowa infrastruktury 15 (z GPZ Jaroty) i 0,4 kV o długości i 
przekroju wg potrzeb. Budowa nowych stacji 

transformatorowych 15/0,4 kV z transformatorami o mocy wg 
potrzeb. 

502 727 251 364 

 uzupełnienie zabudowy (5%) 
Rozbudowa infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg 
potrzeb. Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

z transformatorami o mocy wg potrzeb. 
274 397 548 794 

U9 
ul. Jarocka / handel 

wiepkopow. 
Budowa nowej infrastruktury 15 kV zasilanej ze stacji GPZ 

Jaroty 
0 0 1000 1000 

U10 
ul. Krasickiego / handel 

wiepkopow. 
Rozbudowa lokalnej infrastruktury 15 kV 0 0 1000 1000 

U19 
ul. Jarocka 1 / usługi 

komercyjne 
 40 40 100 100 

U20 
ul. Jarocka 2/ usługi 

komercyjne 
 104 104 260 260 

U21 Laszki/ usługi komercyjne Budowa sieci 0,4 kV z istniejących stacji 15/0,4 kV 64 64 160 160 

M10 MW7 
ul. Pięka Góra - rezerwa terenu 

- zabudowa wielorodzinna 

Budowa infrastruktury 15 (z GPZ Olsztyn Wschód) i 0,4 kV o 
długości i przekroju wg potrzeb. Dowiązanie się do sieci 15 kV 

zasilanych ze stacji GPZ Olsztyn Południe i GPZ Olsztyn 
Jaroty. Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV z 

transformatorami o mocy wg potrzeb. 

0 0 314 454 
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Jednostka 
bilansowa 

Oznaczenie 
obszaru 

Charakterystyka Niezbędne działania inwestycyjne i modernizacyjne 

Δ P 
min 
[kW] 
2011-
2015 

Δ P 
max 
[kW] 
2011-
2015 

Δ P 
min 
[kW] 
2016-
2030 

Δ P 
max 
[kW] 
2016-
2030 

MW8 
rezerwa terenu - zabudowa 

wielorodzinna 

Budowa infrastruktury 15 (z GPZ Olsztyn Wschód) i 0,4 kV o 
długości i przekroju wg potrzeb. Dowiązanie się do sieci 15 kV 

zasilanych ze stacji GPZ Olsztyn Południe i GPZ Olsztyn 
Jaroty. Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV z 

transformatorami o mocy wg potrzeb. 

0 0 393 569 

MN12 
rezerwa terenu - zabudowa 

niskiej intensywności 

Budowa infrastruktury 15 (z GPZ Olsztyn Wschód) i 0,4 kV o 
długości i przekroju wg potrzeb. Dowiązanie się do sieci 15 kV 

zasilanych ze stacji GPZ Olsztyn Południe i GPZ Olsztyn 
Jaroty. Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV z 

transformatorami o mocy wg potrzeb. 

0 0 1161 1682 

P1 
ul. Pstrowskiego (jez. Skanda) / 

W-M SSE 
Budowa nowej sieci 15 kV zasilanej ze stacji GPZ Olsztyn 

Wschód 
1128 1128 2820 2820 

O1 UT7 ul. Przepiórcza, Jez. Redykajny 
Budowa sieci 15 kV zasilanej z projektowanej stacji GPZ 
Olsztyn Zachód 2 wraz z lokalnymi dowiązaniami 15 kV 

294 294 490 490 

O2 

MN9 Likusy MN1 
Budowa infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg 

potrzeb. Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 
z transformatorami o mocy wg potrzeb. 

37 55 61 90 

MN8 Łupstych - uzupełnienie 

Budowa GPZ Olsztyn Zachód 2. Rozbudowa infrastruktury 15 i 
0,4 kV o długości i przekroju wg potrzeb. Budowa nowych 

stacji transformatorowych 15/0,4 kV z transformatorami o mocy 
wg potrzeb. 

79 116 111 158 

UT2 Dajtki - Jeziorna 
Rozbudowa infrastruktury 15 i 0,4 kV wraz ze stacjami w ilości 

i mocy wg potrzeb 
330 330 0 0 

UT5 Dajtki - Sielska 
Rozbudowa infrastruktury 15 i 0,4 kV wraz ze stacjami w ilości 

i mocy wg potrzeb 
125 125 0 0 

UT6 Dajtki - Górka Rozbudowa sieci 0,4 kV 175 175 87,5 87,5 
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Jednostka 
bilansowa 

Oznaczenie 
obszaru 

Charakterystyka Niezbędne działania inwestycyjne i modernizacyjne 

Δ P 
min 
[kW] 
2011-
2015 

Δ P 
max 
[kW] 
2011-
2015 

Δ P 
min 
[kW] 
2016-
2030 

Δ P 
max 
[kW] 
2016-
2030 

U12 
Likusy, ul. Kajakowa, ul. 

Pływacka 

Budowa infrastruktury 15kV o długości i przekroju wg potrzeb. 
Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV z 

transformatorami o mocy wg potrzeb. 
172,5 172,5 172,5 172,5 

UT4 Dajtki Ut 17,18 
Budowa infrastruktury 15kV o długości i przekroju wg potrzeb. 

Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV z 
transformatorami o mocy wg potrzeb. 

500 500 500 500 

UT3 Zatoka Miła 
Rozbudowa infrastruktury 15kV o długości i przekroju wg 

potrzeb. Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 
z transformatorami o mocy wg potrzeb. 

220 220 220 220 

O3 MW16 Armii Krajowej - Kortówko 
Rozbudowa infrastruktury 0,4 kV z istniejącej stacji 

transformatorowej 15/0,4 kV. 
127 183 148 215 

O4 

MN10 ul. Graniczna 
Rozbudowa infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg 
potrzeb. Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

z transformatorami o mocy wg potrzeb. 
48 71 77 114 

UT1 ul. Plażowa 
Budowa infrastruktury 15kV o długości i przekroju wg potrzeb. 

Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV z 
transformatorami o mocy wg potrzeb. 

49 49 196 196 

U 

MW15 Warszawska - Dybowskiego 
Rozbudowa infrastruktury 15 i 0,4 kV o długości i przekroju wg 
potrzeb. Budowa nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

z transformatorami o mocy wg potrzeb. 
0 0 199 288 

 uzupełnienie zabudowy (10%) Teren UWM. Sieć abonencka 15 kV 60 90 93 136 

U18 Ogród Botaniczny Teren UWM, abonencka sieć 15 kV 1500 1500 0 0 

UWM 1 
ul. Słoneczna - Tęczowa -  

rezerwa terenu UWM 
Teren UWM, abonencka sieć 15 kV 174 174 696 696 
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Jednostka 
bilansowa 

Oznaczenie 
obszaru 

Charakterystyka Niezbędne działania inwestycyjne i modernizacyjne 

Δ P 
min 
[kW] 
2011-
2015 

Δ P 
max 
[kW] 
2011-
2015 

Δ P 
min 
[kW] 
2016-
2030 

Δ P 
max 
[kW] 
2016-
2030 

UWM 2 
ul. Słoneczna - Dybowskiego -  

rezerwa terenu UWM 
Teren UWM, abonencka sieć 15 kV 216 216 864 864 

UWM 3 
ul. Słoneczna - Warszawska -  

rezerwa terenu UWM 
Teren UWM, abonencka sieć 15 kV 464 464 1856 1856 
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Jak wynika z powyższej tabeli, zapewnienie niezakłóconych dostaw energii 

elektrycznej w warunkach planowanego wzrostu obciążenia wymaga adekwatnych 

działań na infrastrukturze elektroenergetycznej WN, SN i nN. 

8.2 Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego 

8.2.1 Zrealizowane i zaplanowane działania modernizacyjne 

Działania mające na celu przebudowę systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez 

zastosowanie energooszczędnych rozwiązań przewidziane są w 3 etapach, które 

zostały opisane w poniższych podrozdziałach. 

8.2.1.1 Etap 1 

Realizacja tego zadania miała na celu modernizację odcinków sieci ciepłowniczej 

dystrybucyjnej o niskiej efektywności przesyłu energii (duże straty ciepła). 

Zrealizowane zadanie miało na celu zmniejszenie strat energii powstających w 

Olsztyńskim systemie dystrybucji ciepła o 57 471 GJ/rok. Projektem zostało objętych 

28 zadań, w tym: 15 polegających na likwidacji sieci i budowie w jej miejsce nowej 

sieci, 8 zadań polegających na przebudowie sieci z kanałowej na preizolowaną, 1 

zadanie polegające na przebudowie sieci z napowietrznej na preizolowaną oraz 1 

zadanie polegające na izolacji cieplnej zaworów. W efekcie przebudowy 18,4 km 

miejskiej sieci ciepłowniczej w latach 2007–2015 (7,7 km wybudowanej oraz 6,6 km 

przebudowanej sieci) jej długość ulegnie skróceniu o 4,0 km. 

W ramach projektu zostały  wykonane następujące zadania inwestycyjne:  
1. Budowa sieci cieplnej DN 500 polegająca na wykonaniu dodatkowego wyjścia z 
Ciepłowni Kortowo do komory A2.  

2. Wymiana sieci rozdzielczej od komory N7-1do ul. Świtezianki 2,4.  

3. Przebudowa układu zasilania z węzła grupowego ul. Korczaka w rejonie OSM.  

4. Przebudowa układu zasilania z węzła grupowego ul. Warszawskiej 69.  

5. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wyszyńskiego - Żołnierska i 
Wyszyńskiego 16 od komory P8-11.  

6. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Piłsudskiego - Polmozbyt (P6-23; P6-
31).  

7. Przebudowa sieci tradycyjnej na preizolowaną, ul. Piłsudskiego (P7; P6-5 i PW).  

8. Przebudowa osiedlowej sieci przy ul. Augustowskiej (P6-5; PW).  

9. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Piłsudskiego (P6-13; P6-21).  

10. Przebudowa układu zasilania z węzła grupowego SM Jaroty, ul. Barcza 23.  

11. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Lubelska - I etap.  

12. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Lubelska - II etap.  

13. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Lubelska - III etap.  

14. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Sikorskiego.  

15. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Piłsudskiego (P6; Sprzętowa).  
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16. Modernizacja sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Kołobrzeskiej – Partyzantów.  

17. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Sienkiewicza – Okrzei.  

18. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Żiżki.  

19. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Warszawskiej - Na Skarpie.  

20. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Osińskiego.  

21. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Metalowej.  
22. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Kołobrzeskiej.  

23. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. 22-ego Stycznia.  

24. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Leonarda.  

25. Izolacja cieplna zaworów w komorach.  

26. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Osińskiego II etap.  

27. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Osińskiego III etap.  

28. Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Warszawskiej od komory A8 do 
komory A11.  
W ramach rozszerzenia projektu zrealizowane zostały zadania: 

Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Panasa 1B  na węzły 
indywidualne w budynkach ul. Gębika 2, 4, 8, 8A, ul. Panasa 1 i 1A; 0,6 km; od DN 25 
do DN 100. 

Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Murzynowskiego 22 na 
węzły indywidualne; 0,5 km; od DN 25 do DN 80. 

Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Korczaka 28 na węzły 
grupowe w budynkach ul. Korczaka 28, Gotowca 29, 33, 37 i 41; 0,3 km; od DN 40 do 
DN 65. 

Projekt został współfinansowany ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

8.2.1.2 Etap 2 

Projekt obejmuje 16 zadań, w tym 10 polegających na przebudowie istniejącego 

systemu ciepłowniczego i 6 zadań polegających na przebudowie układu zasilania z 

grupowego węzła cieplnego na indywidualne węzły cieplne. W efekcie, w latach 2014–

2020 przebudowana zostanie sieć ciepłownicza o długości 7,84 km. Dzięki temu 

nastąpi poprawa efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie - zmniejszenie strat 

energii powstających w procesie dystrybucji ciepła o 4 552,44 GJ/rok. 

W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace:  
 
1. Przebudowa sieci cieplnej od komory W18 do W19 ul. Towarowa.  

2. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Puszkina 8 na 
indywidualne węzły cieplne.  
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3. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Profesorska 9 na 
węzły indywidualne.  

4. Wymiana sieci ciepłowniczej od komory A24-20 do komory A 24-24 przy ul. 
Grzegorzewskiej.  

5. Wymiana przyłącza cieplnego od komory K14-18 do budynku przy ul. Wiecherta.  

6. Wymiana sieci ciepłowniczej od komory K13-8 do komory K13-8-6 przy ul. Mroza.  

7. Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory P28-5 do budynku przy ul. 
Mrongowiusza 6a.  

8. Wymiana sieci ciepłowniczej od komory K22-21 do komory K22-21-1 przy ul. 
Pstrowskiego.  

9. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Niedziałkowskiego 
23A na indywidualne węzły cieplne.  

10. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Mroza 18 na 
indywidualne węzły cieplne.  

11. Przebudowa sieci od komory N1 do N36 przy ul. Wyspiańskiego.  

12. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Jeziołowicza 23 
na węzły indywidualne.  

13. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Barcza 12 na 
węzły indywidualne.  

14. Przebudowa sieci ciepłowniczej z naziemnej i kanałowej na preizolowanej na ul. 
Tuwima (od A13 do A13-6).  

15. Przebudowa sieci od komory A2 do komory A8 przy ul. Dybowskiego.  

16. Przebudowa sieci ciepłowniczej z kanałowej na preizolowanej na osiedlu Zatorze 
wzdłuż Al. Wojska Polskiego.  
 
Przedsiębiorstwo MPEC ubiega się o dofinansowania powyższych tych zadań ze 

środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. 

 

8.2.1.3 Etap 3 

Projekt obejmuje 22 zadania, w tym 9 polegających na przebudowie istniejącego 

systemu ciepłowniczego i 13 zadań polegających na przebudowie układu zasilania z 

grupowego węzła cieplnego na indywidualne węzły cieplne. W efekcie, w latach 2014–

2020 przebudowana zostanie sieć ciepłownicza o długości 15,85 km. Dzięki temu 

nastąpi poprawa efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie - zmniejszenie strat 

energii powstających w procesie dystrybucji ciepła o 11 133,57 GJ/rok. 

W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace:  
 
1. Przebudowa sieci cieplnej od komory N23-13 do N23-15 ul. Kopernika.  

2. Przebudowa sieci ciepłowniczej z kanałowej na preizolowaną ul. Nowa 
Niepodległości.  
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3. Przebudowa sieci ciepłowniczej z kanałowej na preizolowanej ul. Mazurska (od 
N23-15 do P30-6).  

4. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Małeckiego 2 na 
węzły indywidualne.  

5. Przebudowa sieci kanałowej na preizolowaną ul. Budowlana.  

6. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Jaroszyka 14 na 
węzły indywidualne.  

7. Przebudowa sieci ciepłowniczej z naziemnej i kanałowej na preizolowanej ul. 
Grunwaldzka.  

8. Przebudowa sieci ciepłowniczej z kanałowej na preizolowanej ul. Marii-Curie-
Skłodowskiej.  

9. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Wiecherta 10 na 
węzły indywidualne.  
10. Przebudowa sieci cieplnej ul. Żelazna-Towarowa.  

11. Przebudowa magistrali południe (od A1/K1 do K9).  

12. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Wiecherta 33 na 
węzły indywidualne.  

13. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. 
Niedziałkowskiego 7c na węzły indywidualne.  

14. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Mrągowiusza 8/10 
na węzły indywidualne.  

15. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Żurawskiego 21a 
na węzły indywidualne.  

16. Przebudowa sieci ciepłowniczej z naziemnej i kanałowej na preizolowanej ul. 
Metalowa (od K22-1 do K22-21-3-1).  

17. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Grunwaldzka 18 
na węzły indywidualne.  

18. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Burskiego 30 na 
węzły indywidualne.  

19. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Herdera 10 na 
węzły indywidualne.  

20. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Herdera 13 na 
węzły indywidualne.  

21. Przebudowa układu zasilania z grupowego węzła cieplnego ul. Świtycz-Widackiej 
1 na węzły indywidualne.  

22. Przebudowa sieci ciepłowniczej z naziemnej i kanałowej na preizolowanej ul. 
Gotowca (od A24-20 do A24-2).  
 
Przedsiębiorstwo MPEC ubiega się o dofinansowania powyższych tych zadań ze 

środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko.  
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8.2.2 Analiza zasadności i możliwości budowy nowego źródła ciepła 

8.2.2.1 Analiza stanu istniejącego – identyfikacja problemu 

Ciepło dla Miasta Olsztyna wytwarzane jest z następujących źródeł ciepła: 

 ciepłownia  Kortowo stanowiąca własność MPEC; 

 elektrociepłownia EC ”Michelin Polska S.A.”; 

 

Oba te źródła pokrywają w całości obecne zapotrzebowanie na ciepło odbiorców 

MPEC podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz S.M. „Pojezierze”.  

W związku z planowanym wyłączeniem Elektrociepłowni Michelin konieczne jest 

wybudowanie nowego źródła Ciepła w Olsztynie. 

Konieczność wybudowania drugiego źródła ciepła w Olsztynie jest również 

podyktowana konfiguracją sieci ciepłowniczej. MSC od początku swojego istnienia 

była budowana i konfigurowana do zasilania z dwóch przeciwległych kierunków. 

Analizy jednoznacznie wskazały, że teoretyczna koncepcja rozbudowy Ciepłowni 

Kortowo w celu zasilania odbiorców wyłącznie z tego źródła musiałaby być połączona 

z bardzo kosztowną i miejscami wręcz niewykonalną przebudową sieci dystrybucyjnej 

na terenie miasta. Po wybudowaniu nowego źródła, dostawy ciepła realizowane będą 

również na potrzeby Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze. Jednakże spółdzielnia 

zachowa autonomię w zakresie dystrybucji ciepła dla swoich obiektów. 

Do czasu wybudowania i uruchomienia nowego źródła ciepła w eksploatacji pozostaną 

dotychczasowe urządzenia i zostaną wykorzystane dla nich mechanizmy derogacyjne 

(zgodnie z art. 32 dyrektywy) od wymagań standardów emisyjnych IED poprzez 

wykorzystanie Krajowego Planu Przejściowego KPP („life time derogation”). Pozwoli 

to na eksploatację obiektu po dniu 1 stycznia 2016 r., do czasu wybudowania nowego 

źródła ciepła, lecz nie później niż do 31 grudnia 2022 r.  

Powstanie nowego źródła ciepła na potrzeby Miasta Olsztyna jest inwestycją 

absolutnie kluczową i nie rozpatruje się scenariusza w którym nowego źródło nie 

powstanie. Nowe źródło musi powstać w celu uzupełnienia deficytu mocy cieplnej po 

zakończeniu zmianie profilu produkcji i ograniczeniu się do wytwarzania energii 

zasadniczo na potrzeby technologii fabryki. Rozpatrywane są natomiast różne źródła 

zapewnienia mocy cieplnej do sieci ciepłowniczej. Podstawowym wariantem jako 

źródła ciepła w nowym źródle jest paliwo alternatywne.  

W przypadku gdyby zrealizowanie tego wariantu okazało się nie możliwe, zostanie 

przeprowadzona analiza przygotowanych wstępnie wariantów w oparciu o paliwa 

konwencjonalne, do których należą węgiel kamienny oraz gaz ziemny. Analiza 

uwzględniać będzie zarówno nakłady finansowe niezbędne na realizację inwestycji, 
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jak również koszty operacyjne oraz dostosowania instalacji do norm środowiskowych 

zgodnych z dyrektywą IED. 

8.2.2.2 Określenie deficytu mocy cieplnej 

Konfiguracja nowego źródła jest uzależniona od wielkości rynku ciepła, dostępności 

paliw oraz sytuacji prawnej wsparcia produkcji OZE oraz w kogeneracji. 

Zapotrzebowanie na moc cieplną systemu MPEC Olsztyn kształtuje się obecnie na 

poziomie 240-250 MWt i według analiz MPEC, nie przewiduje się znaczącego spadku 

zapotrzebowania w perspektywie uruchomienia nowej EC Olsztyn. Szacowana 

sprzedaż ciepła do sieci scentralizowanej MPEC z uwzględnieniem SM Pojezierze, 

będzie wynosić ok. 2400-2500 TJ/a.  

W Ciepłownii Kortowo planowane jest wyłączenie jednego z kotłów WR-25, tak aby 

zmniejszyć moc w paliwie poniżej 200MWt. Pozwoli to na uzyskanie tzw. derogacji 

ciepłowniczej i odroczenie koniecznej modernizacji do końca roku 2022. Po dokonaniu 

modernizacji, ciepłownia będzie mogła dysponować mocą cieplną w istniejących 

urządzeniach, głównie węglowych, na poziomie 150MWt. Zatem moc cieplna nowego 

źródła musi kształtować się na poziomie 100MWt, przy czym moc ta może być pokryta 

w źródle podstawowym - kogeneracyjnym oraz źródłach szczytowych. W przyszłości, 

w zależności od zapotrzebowania systemu na ciepło, będzie istniała możliwość 

odbudowy szóstego kotła WR25 i powrót do mocy 174 MW dla całej Ciepłowni 

Kortowo. 

8.2.2.3 Paliwo dla nowej elektrociepłowni 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania Ciepłowni Kortowo, 

w szczególności związane z ochroną środowiska wynikające m.in. z dyrektywy IED, tj. 

konieczność stosownych instalacji odsiarczania, odazotowania i odpylania obligującej 

przedsiębiorstwa energetyczne do dostosowania źródeł do podwyższonych 

standardów emisyjnych (np. występuje konieczność zabudowy stosownych instalacji 

odsiarczania, odazotowania i odpylania), oraz dodatkowo utworzony system handlu 

uprawnieniami do emisji, w tym ograniczany corocznie przydział darmowych 

uprawnień do emisji CO2 aż do całkowitej likwidacji przydziału bezpłatnych uprawnień 

w roku 2027. Uwarunkowania w zakresie handlu emisjami CO2 oraz niskie limity w 

zakresie dopuszczalnych poziomów emisji gazów i pyłów powodują potrzebę 

modernizacji Ciepłowni Kortowo oraz budowy nowego źródła ciepła spełniającego 

najwyższe standardy środowiskowe przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej 

wydajności i efektywności produkcji.  

W związku z tym, iż Ciepłownia Kortowo w dalszym ciągu pozostanie źródłem 

wykorzystującym węgiel kamienny, nowa elektrociepłownia powinna być oparta o inny 
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rodzaj paliwa. Pozwoli to na dywersyfikację paliw oraz większą elastyczności w 

zakresie kształtowania przyszłej polityki cen ciepła na poziomie akceptowalnym 

społecznie.  

Ze względu na szereg niewiadomych odnośnie przyszłych kosztów wykorzystania 

węgla jako paliwa w ciepłownictwie, najbardziej zasadne jest wprowadzenie do 

systemu źródeł wykorzystujących inne paliwa, najlepiej ze źródeł lokalnych. W związku 

z powstaniem Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, które 

dysponować będzie wolumenem ok. 45-50 tys. ton rocznie frakcji palnej wytworzonej 

z odpadów komunalnych, władze Miasta podjęły decyzję, iż nowa elektrociepłownia 

powinna wykorzystywać odpady wytworzone w ZGOK do produkcji ciepła i energii 

elektrycznej. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie letnie systemu ciepłowniczego na 

poziomie 25 MWt, pracę źródła w wysokosprawnej kogeneracji oraz deklarowane ilości 

dostaw tego paliwa ze ZGOK, konieczne jest pozyskanie dodatkowo ok. 35-50 tys. t/a 

frakcji palnej odpadów komunalnych od innych dostawców z terenu województwa. Dla 

tego typu paliwa, jakim jest frakcja palna wytworzona z odpadów komunalnych, 

możliwa jest technicznie substytucja części paliwa biomasą, jeśli warunki prawne i 

rynkowe umożliwią rentowną produkcję. 

Oprócz zakładu realizowanego w Olsztynie, na terenie województwa zostało 

zrealizowanych 6 zakładów mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów 

(MBP): Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Mazury” w Siedliskach k/Ełku, Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów w Elblągu, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. w Giżycku, Ekologiczny Związek Gmin 

„Działdowszczyzna” w Działdowie oraz Związek Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego 

"Czyste Środowisko" w Ostródzie, MZKPOK Sp. z o.o. Sękity. Wszystkie te instalacje 

mają status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). 

W instalacjach MBP ze strumienia odpadów zmieszanych wydzielana jest frakcja 

recyklingowa oraz balast. Następnie odpady te są rozdrabniane i podsuszane. 

W procesie tym uzyskiwana jest wysokoenergetyczna frakcja, która obecnie 

składowana jest na wysypiskach lub podlega dalszej obróbce w celu uzyskania paliwa 

o bardzo wysokiej kaloryczności i wyśrubowanych parametrach, jakie wymagane są 

przez cementownie. Po roku 2016 składowanie na wysypiskach frakcji energetycznej 

odpadów komunalnych będzie zakazane, a więc pozostanie do zagospodarowania 

istotny strumień paliwa alternatywnego na terenie województwa.  

W obecnie obowiązującym „Planie gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-

mazurskiego na lata 2011-2016” (WPGO), władze Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, wyraźnie wskazały na konieczność wybudowania na terenie 

województwa instalacji energetycznego wykorzystania frakcji palnej odpadów, która 

będzie domykać cały system odpadowy. Stanowisko Zarządu Województwa w tej 

sprawie potwierdzone zostało w lutym 2015 w kontekście aktualizacji WPGO. 
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Zgodnie z Analizą potencjału i dostępności paliwa alternatywnego pochodzącego 

z przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce oraz na potrzeby elektrociepłowni 

w Olsztynie opracowaną przez Ramboll Polska w marcu 2014, biorąc pod uwagę 

prognozy dla produkcji odpadów komunalnych w województwie, udziału selektywnej 

zbiórki, wymagania w zakresie recyklingu i możliwości produkcji kompostu z odpadów 

komunalnych wytworzonych w województwie warmińsko – mazurskim potencjalnie 

można wyprodukować około 130 – 260 tys. ton paliwa alternatywnego.  

 

Paliwo węglowe będzie ciągle znaczącym ilościowo paliwem do produkcji ciepła na 

potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, ze względu na produkcję 

w Ciepłowni Kortowo. Ilość zużywanego węgla w Ciepłowni Kortowo wynosi obecnie 

ok. 60 - 70 tys. t/a. Zmieni się natomiast profil pracy Ciepłowni Kortowo, ciepłownia nie 

będzie eksploatowana w okresie letnim, bowiem podstawę systemu ciepłowniczego 

zajmie nowa elektrociepłownia. W skali Olsztyna ilość zużywanego węgla zostanie 

obniżona poprzez zastąpienie części ciepła produkowanego w oparciu o węgiel przez  

EC Michelin paliwem alternatywnym w nowej EC. Z uwagi na prowadzoną obecnie 

politykę klimatyczną Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych 

w tym CO2, ryzyko zmian kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 na produkcję w 

źródłach wytwórczych MPEC Olsztyn jest bardzo istotne.  

8.2.2.4 Warianty odbudowy mocy cieplnej wg MPEC Sp. z o.o. 

W wyniku analiz wstępnych oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych, władze 

Miasta podjęły decyzję o wszczęciu postępowania pn. „Wybór partnera prywatnego w 

celu realizacji dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie.” 

Postępowanie ma na celu wyłonienie Partnera Prywatnego, z którym MPEC utworzy 

spółkę PPP dla wspólnej realizacji przedsięwzięcia. W ramach przedsięwzięcia 

zostanie wybudowana nowa elektrociepłownia oraz zmodernizowana Ciepłownia 

Kortowo. Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego, w ramach 

którego mają zostać dookreślone wszelkie aspekty przedsięwzięcia. W toku dialogu 

konkurencyjnego Partnerzy Prywatni przedstawili własne koncepcje techniczne w 

zakresie budowy nowego źródła w Olsztynie, w których zobligowani zostali do 

uwzględnienia potrzeb systemu ciepłowniczego oraz zagospodarowania odpadów.

   

W lipcu 2014 r. firma Ramboll Polska SA (doradca techniczny MPEC) opracowała 

„Studium wykonalności elektrociepłowni w Olsztynie z uwzględnieniem paliwa 

alternatywnego pochodzącego z przetwarzania odpadów komunalnych”, w którym 

przedstawione zostały scenariusze odbudowy mocy wytwórczych w Olsztynie. 

W każdym scenariuszu rozwoju zakładano utrzymanie paliwa węglowego w Ciepłowni 

Kortowo oraz budowę nowej elektrociepłowni w lokalizacji na ulicy Lubelskiej.  
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Dla Ciepłowni Kortowo zakładano: 

 Pozostawienie docelowo po 2015 roku w eksploatacji 5 kotłów WR-25 oraz 

2 silników gazowych. 

 Realizację instalacji odsiarczania i odazotowania do końca 2022r. 

 Modernizację jednego kotła WR25 na ekrany szczelne. 

Poniżej przedstawiono wszystkie analizowane przez Ramboll scenariusze rozwoju 

wraz z podstawowymi parametrami źródeł wytwórczych Ciepłowni Kortowo oraz nowej 

EC. Każdy z wariant zakłada, że blok będzie pokrywał całkowite zapotrzebowanie na 

ciepło w okresie letnim oraz część zapotrzebowania w sezonie grzewczym. W sezonie 

letnim produkcja odbywa się tylko w bloku spalarniowym za wyjątkiem okresu remontu 

lub awarii bloku (średniorocznie ok.1000h). Założono, ze w tym czasie ciepło jest 

produkowane w Ciepłowni Kortowo. Założono, iż czas pracy bloku z wykorzystaniem 

mocy znamionowej będzie nie niższy niż 7800 h/a. 

Wariant I Blok spalający paliwo z odpadów w oparciu o kocioł rusztowy R85 – 

w wariancie założono budowę bloku spalającego paliwo z odpadów w ilości 85 tys. ton 

rocznie w oparciu o kocioł rusztowy o nominalnej mocy elektrycznej brutto 9.7 MW 

oraz cieplnej 28.7 MWt oraz zabudowę nowej kotłowni szczytowej gazowo – olejowej 

o mocy cieplnej 64 MWt.  

Wariant II Blok spalający paliwo z odpadów w oparciu o kocioł rusztowy R100 – 

w wariancie założono budowę bloku spalającego paliwo z odpadów w ilości 100 tys.ton 

rocznie w oparciu o kocioł rusztowy o nominalnej mocy elektrycznej brutto 11.3 MW 

oraz cieplnej 32 MWt oraz zabudowę nowej kotłowni szczytowej gazowo – olejowej o 

mocy cieplnej 64 MWt.  

Wariant III Blok spalający paliwo z odpadów w oparciu o kocioł BFB100 – 

w wariancie założono budowę bloku spalającego paliwo z odpadów w ilości 100 tys. 

ton rocznie w oparciu o kocioł fluidalny ze złożem stacjonarnym (BFB) o nominalnej 

mocy elektrycznej brutto 11.3 MW oraz cieplnej 32 MWt oraz zabudowę nowej kotłowni 

szczytowej gazowo – olejowej o mocy cieplnej 64 MWt.  

Wariant IV Blok spalający paliwo z odpadów w oparciu o kocioł CFB100 – 

w wariancie założono budowę bloku spalającego paliwo z odpadów w ilości 100 tys. 

ton rocznie w oparciu o kocioł fluidalny ze złożem cyrkulacyjnym (CFB) o nominalnej 

mocy elektrycznej brutto 12.1 MW oraz cieplnej 31.1 MWt oraz zabudowę nowej 

kotłowni szczytowej gazowo – olejowej o mocy cieplnej 64 MWt.  
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Wariant V Blok spalający paliwo z odpadów w oparciu o kocioł CFB (150 tys. t/a 

odpadów) – w wariancie założono budowę bloku współspalającego odpady w ilości 

150 tys. ton rocznie z biomasa w ilości 100 tys. ton rocznie w oparciu o kocioł fluidalny 

ze złożem cyrkulacyjnym (CFB) o nominalnej mocy elektrycznej brutto 43.2 MW oraz 

cieplnej 64 MWt oraz zabudowę nowej kotłowni szczytowej gazowo – olejowej o mocy 

cieplnej 64 MWt.  

Wariant VI Blok spalający biomasę BIO20 - w wariancie założono budowę bloku 

spalającego biomasę w postaci zrębków w ilości około 160 tys.ton rocznie w oparciu o 

kocioł fluidalny ze złożem stacjonarnym (BFB) o nominalnej mocy elektrycznej brutto 

17.9 MW oraz cieplnej 38.3 MWt oraz zabudowę nowej kotłowni szczytowej gazowo – 

olejowej o mocy cieplnej 64 MWt. 

Wariant VII Blok gazowo parowy BGP40 - w wariancie założono budowę bloku 

gazowo - parowego o nominalnej mocy elektrycznej brutto 42 MW oraz cieplnej 

35 MWt oraz zabudowę nowej kotłowni szczytowej gazowo – olejowej o mocy cieplnej 

64 MWt. 

Wariant VIII Silniki gazowe SIL30 - w wariancie założono budowę bloku składającego 

się z trzech silników gazowych o nominalnej mocy elektrycznej brutto 9.7 MW każdy 

oraz sumarycznej mocy cieplnej 28.5 MWt oraz zabudowę nowej kotłowni szczytowej 

gazowo – olejowej o mocy cieplnej 64 MWt. 

Wariant IX Rozbudowa bloku spalarniowego o część gazowo-parową 

R85+BGP40 - w wariancie założono budowę bloku spalającego paliwo z odpadów jak 

dla wariantu R85 oraz dodatkowo zabudowę bloku gazowo - parowego o parametrach 

jak w wariancie BGP40. Zakłada się również zabudowę nowej kotłowni szczytowej 

gazowo – olejowej o mocy cieplnej 32 MWt. 

Wariant X Rozbudowa bloku spalarniowego o silniki gazowe R85+SIL30 – 

w wariancie założono budowę bloku spalającego paliwo z odpadów jak dla wariantu 

R85 oraz dodatkowo zabudowę bloku składającego się z trzech silników gazowych 

parametrach jak w wariancie SIL30. Zakłada się również zabudowę nowej kotłowni 

szczytowej gazowo – olejowej o mocy cieplnej 32 MWt. 

Wariant XI Rozbudowa bloku spalarniowego o blok biomasowy R85+BIO20 – 

w wariancie założono budowę bloku spalającego paliwo z odpadów jak dla wariantu 

R85 oraz dodatkowo zabudowę bloku spalającego biomasę o parametrach jak 

w wariancie BIO20. Zakłada się również zabudowę nowej kotłowni szczytowej gazowo 

– olejowej o mocy cieplnej 32 MWt. 

Ze względu na uwarunkowania lokalne, analizę dostępności paliw oraz możliwość 

wykorzystania efektu synergii, jaki uzyskuje się poprzez produkcję ciepła 
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z jednoczesnym końcowym zagospodarowaniem odpadów komunalnych, jako 

rozwiązanie docelowe dla Projektu przyjęto budowę Instalacji składającej się z bloku 

kogeneracyjnego (w technologii kotła rusztowego) przystosowanego do termicznego 

przekształcania frakcji palnej z odpadów komunalnych o mocy cieplnej na poziomie 

25-30 MW oraz elektrycznej w wysokości ok. 10 - 11 MW oraz kotłownię szczytową 

gazowo – olejową o mocy ok. 60-65 MW. Instalacja, która przetwarzać będzie ok. 100 

tys. ton frakcji palnej odpadów komunalnych rocznie z terenu województwa zajmie 

podstawę systemu ciepłowniczego. Źródłem uzupełniającym będzie Ciepłownia 

Kortowo, natomiast kotłownia gazowo - olejowa pracować będzie w szczycie 

zapotrzebowania na ciepło. Ciepłownia Kortowo zostanie utrzymana jako źródło 

uzupełniające o mocy 150-175 MW, które zostanie poddane modernizacji w celu 

spełnienia wymagań środowiskowych wynikających z wdrożenia dyrektywy IED. 

Poniżej przedstawiono wykres uporządkowany zapotrzebowania na ciepło. 

 

 
Rys. 21. Zapotrzebowanie na ciepło MPEC Olsztyn [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Wybrany wariant pozwoli na dywersyfikowanie strumienia paliw wykorzystywanego do 

wytwarzania ciepła na potrzeby Miejskiej Sieci Ciepłowniczej Olsztyna. Biorąc pod 

uwagę zmienność uwarunkowań związanych z dostępem do poszczególnych 

rodzajów paliw, niestabilność ich cen jak też uwarunkowań ekonomicznych 

związanych z ich spalaniem. Będzie to dobre narzędzie pozwalające na optymalizację 

cen ciepła  - odpowiednio do uwarunkowań. 
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Rys. 22. Dywersyfikacja strumieni paliw do produkcji ciepła na potrzeby Miejskiej Sieci Ciepłowniczej 
(MSC) Olsztyna [Źródło: MPEC Sp. z o.o.] 
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Rys. 23. Dywersyfikacja strumieni paliw do produkcji ciepła na potrzeby  Miejskiej Sieci Ciepłowniczej 
(MSC) Olsztyna [Źródło: MPEC Sp. z .o.o.] 

8.2.2.5 Planowana lokalizacja projektu 

Wybór lokalizacji nowego źródła ciepła został poprzedzony szczegółowymi analizami 

technicznymi określającymi możliwość prawidłowego funkcjonowania całego 

miejskiego systemu ciepłowniczego. Decyzja wymagała wypracowania dogodnej 

lokalizacji, biorąc pod uwagę zarówno aspekty środowiskowe, ale także społeczne, 

techniczne i finansowe.  

W lutym 2012 roku MPEC zakupił działkę przy ul. Lubelskiej w Olsztynie o powierzchni 

7,45 ha. Dostępny teren jest wystarczający dla budowy Instalacji termicznego 

unieszkodliwiania frakcji palnej odpadów komunalnych wraz z kotłownią szczytową. 

Teren inwestycji znajduje się we wschodniej części Olsztyna na południe od ulicy 

Lubelskiej. Teren ten jest ograniczony torami kolejowymi od zachodu, drogą 

dojazdową do Centrum Logistycznego Michelin Polska od wschodu, Centrum 

Logistycznym Michelin Polska od południa i terenem przeznaczonym pod obwodnicę 

Olsztyna od północy. Lokalizację terenu przeznaczonego pod Inwestycję pokazuje 

Rysunek  (zaznaczenie czerwona linią). 
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Rys. 24. Lokalizacja terenu przeznaczonego na budowę [Źródło: MPEC Sp. z o.o.] 

Uchwała Nr XXIV/434/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna zmieniła zapisy studium na 

terenie przeznaczonym pod inwestycję. Miejsce lokalizacji inwestycji było objęte 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr 

LVII/763/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 22 lutego 2006r. Przeważająca część terenu 

jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową, składowa i usługową (2PS na MOZP) 

natomiast część północna, przy granicy działki na tereny infrastruktury technicznej. W 

oparciu o zmianę w Studium została opracowana i uchwalona zmiana „Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie dzielnica Przemysłowa – Wschód 

3 w Olsztynie”.  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została uchwalona 

w dniu 28 maja 2014 r., natomiast Uchwała Nr LIII/866/14 Rady Miasta Olsztyna 

w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego między bocznicą kolejową, ulicą Lubelską i granicą Miasta Olsztyna” 

o nazwie „Dzielnica Przemysłowa - Wschód 4” została opublikowana w dzienniku 

urzędowym w dniu 17 lipca 2014 r. Zmieniony plan wprowadza teren oznaczony 

symbolem 1CEO, przeznaczony pod ciepłownię lub elektrociepłownię produkującą 
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energię cieplną na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego, z możliwością 

kogeneracji energii elektrycznej, wraz z niezbędnymi sieciami i urządzeniami 

infrastruktury technicznej.  

Teren inwestycji znajduje się w znacznej odległości od terenów zabudowy 

mieszkaniowej i innych terenów chronionych ze względu na hałas. Odległość terenów 

zabudowy mieszkaniowej od zakładu powoduje, ze ryzyko konieczności zastosowania 

dodatkowych, w stosunku do standardowych, rozwiązań ograniczających hałas jest 

niewielkie. Zgodnie z mpzp teren inwestycji jest zakwalifikowany jako tereny usług, 

przemysłu i składów. Tereny sąsiednie to głównie tereny przemysłu, usług i składów, 

zabudowa terenów usługowo sportowych. 

Na realizację inwestycji wpływ może mieć lokalizacja terenów chronionych z punktu 

widzenia ustawy prawo ochrony przyrody, jak również zabytków i obiektów 

archeologicznych. W samym Olsztynie obszary chronione z mocy ustawy o ochronie 

przyrody praktycznie nie występują. Najbliższymi obszarami są: Rezerwaty Redykajny 

(około 8,3 km) i Mszar (około 5,5 km), Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina 

Środkowej Łyny (około 3,8 km na północ), Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy 

Napiwodzko – Ramuckiej (około 5,5 km na południe) oraz Obszar Chronionego 

Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego (około 5,5 km na wschód). Znaczne odległości 

od terenów chronionych powodują, że obiekt nie będzie znacząco oddziaływał na te 

tereny. 

8.2.2.6 Wpływ regulacji środowiskowych na ceny ciepła w Olsztynie 

Perspektywa zmian prawnych związanych z ochroną środowiska funkcjonowania 

ciepłowni i elektrociepłowni, jednoznacznie wskazuje na potrzebę modernizacji źródeł, 

które obecnie opalane są węglem. 

Wynika to między innymi z faktu, wprowadzenia w życie unijnego systemu handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, który ma wspierać ich redukcję 

w sposób ekonomicznie uzasadniony. System handlu uprawnieniami do emisji 

(European Union Emission Trading Scheme EU ETS) wykorzystuje innowacyjne 

mechanizmy światowego handlu emisjami zaproponowane w protokole z Kioto. 

Głównym celem systemu ETS jest promowanie technologii o niskiej emisji dwutlenku 

węgla. Realizacja strategii wiązać się będzie z koniecznością realizacji kosztownych 

inwestycji pozwalających ograniczyć emisję, lub też nie mniej kosztownym 

obowiązkiem zakupu brakujących uprawnień emisyjnych. 

Dodatkowo zaostrzenie norm emisyjnych w dyrektywie IED wiążą się z poważnymi 

skutkami  finansowymi dla polskich elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni. Źródła 

oparte w większości na węglu kamiennym i brunatnym będą ponosić znaczne koszty 

z tytułu zaostrzenia limitów emisyjnych. W wyniku negocjacji prowadzonych przez 

Polskę, co prawda istnieje możliwość przesunięcia w czasie terminu rozpoczęcia 

obowiązywania wymogów dyrektywy IED pod pewnymi warunkami, jednak przesuwa 
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to jedynie w czasie konsekwencje finansowe związane z koniecznością realizacji 

wielomilionowych inwestycji w ochronę środowiska naturalnego.  

W związku z powyższym najważniejszymi celami polskiej polityki energetycznej 

w perspektywie roku 2030 jest przede wszystkim: 

 modernizacja istniejących źródeł wytwórczych poprzez instalacje odsiarczania 

i odazotowania spalin oraz wysokosprawne elektrofiltry pyłowe, 

 budowa nowych źródeł energii elektrycznej i cieplnej ze szczególnym 

uwzględnieniem potencjału gospodarki skojarzonej. 

W aspekcie powyższych obostrzeń środowiskowych zarówno w Ciepłowni Kortowo, 

jak i EC Michelin istnieje konieczność realizacji inwestycji w celu dostosowania źródeł 

do nowych wymogów. Ze względu na fakt, że oba źródła będą mogły skorzystać z 

ustawowej derogacji ciepłowniczej, ostateczny termin zmodernizowania instalacji 

przesuwa się do końca roku 2022. 

 

Pojawiający się deficyt mocy wynikający z zaistniałych i opisanych we wcześniejszych 

rozdziałach przyczyn, powoduje konieczność budowy nowego źródła ciepła 

pracującego wraz z Ciepłownią Kortowo na potrzeby wspólnego systemu 

ciepłowniczego. Dodatkowo odbudowa mocy zainstalowanej nie zwalnia z obowiązku 

realizacji inwestycji modernizacyjnych w Ciepłowni Kortowo. Jednak mając na uwadze 

fakt, iż realizacja inwestycji na źródle węglowym będzie mimo wszytko wymagała 

zakupu większej ilości limitów emisyjnych, niż w przypadku Odnawialnych Źródeł 

Energii, do których zaliczane są spalarnie odpadów komunalnych (w tym również 

frakcji palnej odpadów komunalnych), docelowo biorąc pod uwagę obostrzenia 

środowiskowe, wytwarzanie ciepła z węgla może w przyszłości wpłynąć na wzrost cen 

ciepła. W związku z tym, w obliczu konieczności odbudowy mocy i mając na uwadze 

przepisy środowiskowe budowę nowego źródła w oparciu o paliwa odnawialne, w tym 

paliwo alternatywne z odpadów, należy uznać za zasadne. Takie rozwiązanie 

pociągnie za sobą wyższe nakłady inwestycyjne, niż w przypadku budowy nowego 

źródła w oparciu o węgiel kamienny, natomiast w perspektywie długofalowej będzie 

generować większe oszczędności związane z ograniczeniem kosztów 

eksploatacyjnych, w szczególności szeroko pojętych opłat za korzystanie ze 

środowiska naturalnego. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że w przypadku realizacji odbudowy mocy 

wytwórczych poprzez budowę nowej instalacji w lokalizacji Lubelska wystąpią 

dodatkowe koszty inwestycyjne związane z modernizacją i budową nowych odcinków 

sieci magistralnej wzdłuż ulicy Towarowej i ul. Lubelskiej. Nie będzie natomiast 

konieczna kosztowna przebudowa systemu sieci cieplnych na terenie miasta, 

utrzymane zostanie bowiem jej zasilanie z dotychczasowych kierunków. 

Jak już wspomniano realizacja założeń unijnej polityki energetycznej oraz 

dostosowanie źródeł wytwórczych do standardów wymaganych prawem 

wspólnotowym, niewątpliwie spowoduje wzrost cen zarówno ciepła jak i energii 
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elektrycznej w kraju w perspektywie średnio i długookresowej. Jedynym rozwiązaniem, 

które może wyhamować, lecz nie zatrzymać ten wzrost jest „przestawienie” gospodarki 

opartej o węgiel kamienny na paliwa ekologiczne, w tym gaz ziemny i paliwa 

odnawialne oraz dodatkowo zwiększanie sprawności procesu przetwarzania energii.  

 

8.2.2.7 Wnioski z analiz 

Powyższe analizy planów władz miasta oraz MPEC Sp. z o.o. związanych 

z pojawieniem się deficytu mocy zainstalowanej źródeł ciepła zasilających MSC, 

i ograniczeniem możliwości pracy tego źródła maksymalnie do końca 2022 r. wskazują 

na konieczność podjęcia decyzji o budowie nowego źródła ciepła. 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz zmienność cen paliw dostępnych na rynku, celowe 

jest stworzenie możliwości korzystania z różnych ich rodzajów w możliwie szerokim 

zakresie. Podniesie to bezpieczeństwo zaopatrzenia w ciepło mieszkańców Olsztyna 

oraz – odpowiednio do uwarunkowań - umożliwi optymalizację kosztów jego 

wytwarzania. 

W chwili obecnej MPEC jest na końcowym etapie Postępowania, które ma na celu 

wyłonienie Partnera Prywatnego do wspólnej realizacji Przedsięwzięcia. Ogłoszenie 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia planowane jest w III kwartale 2015 r., 

a wybór Partnera Prywatnego i podpisanie umowy o PPP nastąpi w I kwartale 2016 r. 

Z wybranym Partnerem Prywatnym MPEC zawiąże spółkę PPP, do której MPEC 

wniesie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Ciepłowni Kortowo oraz 

nieruchomości przy ul. Lubelskiej, natomiast Partner Prywatny wniesie do spółki 

wkłady gotówkowe. W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie nowa Instalacja 

termicznego przekształcania frakcji palnej powstałej w wyniku przetworzenia odpadów 

komunalnych, zapewniająca odzysk energii i dostawy ciepła dla mieszkańców wraz z 

kotłownią szczytową) oraz zmodernizowana zostanie Ciepłownia Kortowo. 

Finansowanie przedsięwzięcia następować będzie z wkładów Partnera Prywatnego, 

wkładów kapitałowych Polskich Inwestycji Rozwojowych oraz kredytów bankowych. 

MPEC wraz PIR uzyskają ponad 80% udziałów w Spółce PPP, natomiast partner 

Prywatny obejmie pakiet mniejszościowy.  Planowane jest również pozyskanie 

finansowania preferencyjnego w ramach procedur konkursowych Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz pożyczki z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt przedsięwzięcia zakłada klasyczny 

podział zadań i analizę ryzyka, w którym strona publiczna przejmuje na siebie ryzyko 

związane z popytem, a strona prywatna ryzyko budowy oraz dostępności do Instalacji. 

Po wybudowaniu Instalacji i dokonaniu modernizacji Ciepłowni Kortowo, Spółka PPP 

przez okres 25 lat prowadzić będzie działalność gospodarczą polegającą na 

termicznym unieszkodliwianiu frakcji palnej z odpadów komunalnych wraz z 

odzyskiem energii oraz wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej. Wytworzone ciepło 
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dostarczane będzie bezpośrednio do miejskiej sieci ciepłowniczej MPEC. Ostateczny 

model organizacyjno– biznesowy zostanie wypracowany w toku dialogu 

konkurencyjnego. W chwili obecnej prowadzone są prace związane z uzyskiwaniem 

Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Ponadto 

inwestycja musi zostać wpisana do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego ocenił inwestycję jako niezbędną dla 

województwa i zadeklarował jej wpisanie do Planu. 

Niezależnie od wybranego modelu organizacyjnego, czy też scenariusza finansowania 

projektu, najistotniejszą kwestią dla zapewnienia ciągłości dostaw ciepła na potrzeby 

całego MSC jest konieczność rygorystycznej realizacji napiętego harmonogramu 

wdrażania przedsięwzięcia, zarówno na etapie planowania, jak i faktycznej jego 

realizacji.  

8.2.3 Modernizacja i rozbudowa systemu sieci ciepłowniczych 

W oparciu o analizę możliwości zaopatrzenia obszarów rozwojowych przez system 

ciepłowniczy (MSC) przedstawioną w dalszej części opracowania, a także uzyskując 

potwierdzenie przekazane przez MPEC Sp. z o.o. istnieją podstawy do uznania, że 

znaczna ilość nowych obiektów przewidzianych w planach rozwojowych będzie mogła 

być włączona w ten system poprzez zabudowę stosownego węzła transmisji ciepła 

oraz przyłącze, przy czym koszt przyłączenia będzie się opierał o pozycję taryfową 

MPEC-u.  

Jednocześnie z rozwojem systemu ciepłowniczego wynikającym z systematycznego 

przyłączania przygotowanych obiektów prowadzona jest modernizacja sieci, której 

zakres MPEC określił na 38 zadań ujętych w planie rozwoju przedsiębiorstwa na lata 

2014-2020.  

Jako bardzo istotną inwestycję należy wskazać rozbudowę sieci w obszarze M8 – ulica 

Bartąska, tzw. os. Sady. W 2014 r. została tam wybudowana magistrala DN300 o 

długości 1300 m. Była to jedna z największych inwestycji zrealizowanych za pomocą 

środków własnych MPEC. Pozwoli to na przyłączenie ponad 20 budynków 

zlokalizowanych na osiedlu Zacisze (ul. Srebrna, Złota, Bartąska), zasilanych aktualnie 

gazem ziemnym oraz kilkudziesięciu nowo budowanych, w tym również poza 

granicami administracyjnymi miasta.  

8.2.4 Likwidacja „niskiej emisji” 

Wykonany w 2014 r. przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

w Olsztynie, monitoring jakości powietrza w strefie: Miasto Olsztyn, wykazał 

przekroczenie dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10. Przyczyną 

przekroczeń jest emisja z niskosprawnych pieców ogrzewanych węglem (niska 

emisja). Ze względu na ww. przekroczenie, strefa Miasto Olsztyn otrzymała klasę C, 
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która skutkuje koniecznością sporządzenia programu ochrony powietrza. W programie 

ochrony powietrza wskazane zostaną działania zmierzające do ograniczenia emisji 

benzo(a)pirenu i poprawy jakości powietrza w strefie. 

Istnienie znacznej ilości obiektów ogrzewanych przy wykorzystaniu paliwa węglowego, 

szczególnie w centrum miasta, wskazuje na potrzebę planowego rozwiązania 

zagadnienia. Dotychczasowe działanie MPEC-u w zakresie zlikwidowania kotłowni 

węglowych poprzez włączenie obiektów do systemu ciepłowniczego lub zmiany kotłów 

ze spalania węgla na spalanie gazu ziemnego powinny być wykorzystane jako model 

do działań innych administratorów. Dla wspomożenia ewentualnych działań 

administratorów obiektów ogrzewanych przy wykorzystaniu paliwa węglowego 

wskazanym może być program miejski z określonymi zachętami finansowymi. 

Działanie takie winno być sprecyzowane szczególnie dla budynków będących w gestii 

administracji samorządowej. W ramach modernizacji lub remontów kapitalnych 

powinna być określona również ścieżka likwidacji niskiej emisji. Pomocą w 

finansowaniu takich zadań są różnego rodzaju fundusze. 

Mając na względzie potrzebę systematycznej likwidacji takiego sposobu ogrzewania 

oraz przedstawione założenia możliwym będzie osiągnięcie w okresie docelowym, tj. 

do 2030 r. wielkości zapotrzebowania mocy cieplnej dla takiego sposobu ogrzewania 

na poziomie około 16 MW. 

Ograniczenie niskiej emisji możliwe jest do osiągnięcia poprzez m.in.: 

 wyznaczenie specjalnego funduszu mającego za zadanie wspieranie inwestycji 

ukierunkowanych na modernizację obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta 

w celu poprawy ich charakterystyki cieplnej, 

 stosowanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego źródeł 

ciepła, które przyczyniają się do zmniejszenia bądź wykluczenia niskiej emisji, 

 opracowanie „Programu likwidacji niskiej emisji” na terenie Miasta. 

Problem „niskiej emisji” został również uwzględniony w Planie Gospodarki 

Niskoemisyjnej, gdzie, dla lat 2014-2023, została zawarta zmiana sposobu ogrzewania 

z paliwa stałego na ogrzewanie sieciowe, gazowe lub elektrycznie dla lokali o łącznej 

powierzchni 310 000 m2. Ciepło pochodzące z sieci miejskiej powinno pełnić 

przewodnią rolę, z uwagi na to, iż jest ono najtańszym rozwiązaniem, oraz z faktu, iż 

63% kosztów zmiany sposobu ogrzewania na ciepło sieciowe stanowią koszty 

przyłączy i węzłów.  

Utworzenie specjalnego funduszu ze środków miejskich pozwoli wspierać inwestycje 

polegające na modernizacji indywidualnych systemów ciepłowniczych na terenie 

całego miasta niezależnie od lokalizacji obiektu oraz od zanieczyszczenia 

występującego na danym obszarze. Zadaniem Urzędu Miasta powinna być aktywna 
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promocja funduszu oraz wspieranie podmiotów ubiegających się o dofinansowanie 

inwestycji modernizacyjnych. W tym celu w Urzędzie Miasta powinna zostać 

utworzona specjalna komisja, do kompetencji której będzie należała bieżąca obsługa 

beneficjantów funduszu oraz wspieranie działań mających na celu upowszechnienie 

świadomości proekologicznej wśród mieszkańców. 

Zakres „Programu likwidacji niskiej emisji” winien obejmować obiekty wytypowane na 

zasadach dobrowolności w oparciu o kryteria kwalifikacyjne możliwego do uzyskania 

efektu ekologicznego. W obiektach powinna zostać przeprowadzona kompleksowa 

modernizacja systemu ogrzewania zapewniająca uzyskanie maksymalnych efektów 

ekologicznych przypadających na jednostkę wydatkowanych środków finansowych. 

Program objąć powinien wytypowany wcześniej rejon Miasta charakteryzujący się 

największym poziomem zanieczyszczenia powietrza. 

W ramach Programu pełny system ogrzewania każdego obiektu stanowią wszystkie 

jego indywidualne źródła ciepła i przynależne do nich układy kominowe, wewnętrzne 

sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Do niezbędnych prac na etapie 

realizacji programu zaliczyć trzeba również termomodernizację ścian zewnętrznych. 

Kompleksowa modernizacja każdego systemu ogrzewania - co jest warunkiem 

zakwalifikowania obiektu do uczestnictwa w programie - winna być wykonana w 

pełnym zakresie wynikającym z audytu energetycznego, z zachowaniem możliwości 

jej wykonania z podziałem na etapy, jednak nie później jak w czasie realizacji 

programu. 

Na etapie realizacji Programu powinien zostać wyłoniony tzw. operator programu, 

którego funkcją będzie koordynacja realizacji przyjętych na wcześniejszym etapie 

zadań. Zadania mają być realizowane w oparciu o wcześniej opracowane roczne plany 

operacyjne. Operator powinien spełniać również funkcję pośrednika pomiędzy 

zarządcami wytypowanych wcześniej obiektów, a podmiotami udostępniającymi 

fundusze na realizację programu. Funkcja operatora sprawowana może być 

bezpośrednio przez Miasto lub wyznaczony w tym celu przez Radę Miasta podmiot. 

Budżet programu może być oparty o następujące pozycje: 

 po stronie Miasta: 

o dotacje i długoterminowe pożyczki z funduszy celowych; 

o dotacje z innych dostępnych krajowych i zagranicznych funduszy 

pomocowych; 

o środki budżetu miasta; 

 po stronie beneficjentów końcowych programu: 

o środki własne właścicieli oraz zarządców obiektów i lokali 

zakwalifikowanych do programu. 
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Podmiot wyznaczony na funkcję operatora „Programu likwidacji niskiej emisji” będzie 

miał również za zadanie pozyskanie dodatkowego wsparcia finansowego m. in. 

z poniższych źródeł: 

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Olsztynie, 

 Banku Ochrony Środowiska, 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 

w ramach ogłaszanych corocznie programów priorytetowych prowadzi działalność 

wspierającą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony powietrza atmosferycznego takie jak: 

 wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii, 

 ograniczenia emisji zanieczyszczeń. 

Bank Ochrony Środowiska udziela preferencyjnych kredytów w zakresie inwestycji 

proekologicznych tj.: 

 Słoneczny EkoKredyt – wspierający inwestycje w zakresie zakupu kolektorów 

słonecznych. Kredytobiorca może uzyskać zwrot nawet do 45% poniesionych 

nakładów inwestycyjnych, 

 kredyt z dopłatą NFOŚiGW – dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 

na wskazane przez Narodowy Fundusz programy i przedsięwzięcia z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

 kredyty termo modernizacyjne i remontowe - możliwość uzyskania pomocy 

finansowej dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia 

termomodernizacyjne, remontowe oraz remonty budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych. Kredyty mogą być przeznaczone na następujące inwestycje: 

o ulepszenie prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię 

zużywaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej 

w budynkach, 

o ulepszenie powodujące zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych 

sieciach ciepłowniczych i lokalnych źródłach ciepła, 

o wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła 

w związku z likwidacją źródła lokalnego. 

 Kredyt z Klimatem - długoterminowe finansowanie przeznaczone na inwestycje 

skierowane na zmniejszenie zużycia energii, prowadzące do ograniczenia 

emisji CO2  

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 

instytucja wdrażająca przewidziała w ramach priorytetu 6 „Środowisko przyrodnicze” 

do dofinansowania inwestycje polegające na kompleksowej modernizacji systemów 
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grzewczych dla obiektów użyteczności publicznej. Przewidziana kwota na realizację 

priorytetu to ponad 26 mln euro, która zostanie wykorzystana w okresie realizacji 

programu operacyjnego. 

8.2.5 Modernizacja i rozbudowa systemu sieci ciepłowniczych 

W oparciu o analizę możliwości zaopatrzenia obszarów rozwojowych przez system 

ciepłowniczy (MSC) oraz potwierdzenia przekazane przez MPEC Sp. z o.o. istnieją 

podstawy do uznania, że znaczna ilość nowych obiektów przewidzianych w planach 

rozwojowych będzie mogła być włączona w ten system poprzez zabudowę 

stosownego węzła transmisji ciepła oraz przyłącze, przy czym koszt przyłączenia 

będzie się opierał o pozycję taryfową MPEC-u. Natomiast następujące obszary 

rozwojowe o symbolach U6, U9, U10, U16, U17, U18, U21 oraz MW19, MW20 

wymagać będą budowy sieci doprowadzającej i rozdzielczej i ujęte zostaną 

w następnym po 2013 r. planie rozwoju MPEC Sp. z o.o. 

Niezależnie od powyższego poważnym zagadnieniem w zakresie działania MSC 

będzie budowa magistrali spinającej nowe źródło ciepła, której zakres będzie 

określony w ramach opracowywanej przez MPEC koncepcji. 

Jednocześnie z rozwojem systemu ciepłowniczego wynikającym z systematycznego 

przyłączania przygotowanych obiektów prowadzona jest modernizacja sieci, której 

zakres MPEC określił na 25 zadań ujętych w planie rozwoju przedsiębiorstwa na lata 

2011-2013. 

8.2.6 Analiza i ocena możliwości zastosowania energetycznej gospodarki 

skojarzonej w Mieście, w źródłach rozproszonych 

System kogeneracyjny jest to techniczne rozwiązanie pozwalające wytwarzać 

i wykorzystywać energię elektryczną i cieplną jednocześnie – w skojarzeniu. 

Podstawowy system kogeneracyjny składa się z modułu wytwarzania energii 

elektrycznej i cieplnej, energetycznego układu zabezpieczeń oraz rozdzielających 

napędów pomocniczych. 

Do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej wykorzystuje się 

następujące układy technologiczne: elektrociepłownie z turbinami parowymi – 

z wykorzystaniem paliwa stałego (węgiel, biomasa), elektrociepłownie z turbinami 

gazowymi, bloki gazowo-parowe (turbina gazowa + turbina parowa) oraz małe 

elektrociepłownie z silnikami spalinowymi.  

Trzy pierwsze układy stosuje się dla średnich i dużych mocy.  

Układ elektrociepłowni kogeneracyjnej wytwarzającej w skojarzeniu energię 

elektryczną i ciepło (CHP – Combined Heat & Power generation) jest równoważny 
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układowi: oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni i oddzielnego 

wytwarzania ciepła w ciepłowni. Ilość energii pierwotnej zużywana przez drugi układ 

(elektrownia + ciepłownia) jest o około 45 - 50% wyższa od energii pierwotnej 

zużywanej przez pierwszy układ (kogeneracja). W sprawie wspólnotowej strategii 

wspierania skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej Parlament Europejski 

i Rada przyjęły w dniu 11 lutego 2004 r. Dyrektywę Nr 2004/8/WE. Celem strategii jest 

promowanie wysokowydajnej kogeneracji ze względu na związane z nią potencjalne 

korzyści w zakresie oszczędzania energii pierwotnej oraz ograniczania emisji 

szkodliwych substancji. Z uwagi na oszczędności energii powyżej 10%, zgodnie z 

definicją ww. Dyrektywy, układ kwalifikuje się jako “kogeneracja o wysokiej 

wydajności”.  

W małych układach rozproszonych, gazowe silniki spalinowe lub turbiny gazowe 

wykorzystuje się do napędu generatorów energii elektrycznej z jednoczesnym 

wytwarzaniem ciepła odpadowego pochodzącego ze spalin wylotowych silnika lub 

turbiny gazowej oraz z wody i oleju układu chłodzenia silnika. Sprawność układu waha 

się na ogół w granicach 80 do 90%.  

Małe układy kogeneracyjne zasilane są przeważnie: gazem ziemnym, biogazem, 

gazem wysypiskowym lub olejem opałowym - dlatego też wyprodukowana energia jest 

traktowana jako czysta dla środowiska.  

Kogeneracja przyczynia się do pogłębienia konkurencyjności oraz może wpłynąć 

pozytywnie na bezpieczeństwo dostaw energii, które jest koniecznym warunkiem 

zapewnienia w przyszłości stałego rozwoju.  

Dyrektywa wprowadza pojęcia:  

 mikrokogeneracji - jednostki o maksymalnej mocy elektrycznej poniżej 50 kWe, 

 kogeneracji na małą skalę - jednostki o maksymalnej mocy elektrycznej poniżej 

1 MWe, w porównaniu z ceną nośników pochodzących ze źródeł rozdzielonych.  

Definicja “kogeneracji na małą skalę” obejmuje między innymi jednostki kogeneracji 

rozproszonej obsługujące ograniczone zapotrzebowanie mieszkaniowe, handlowe lub 

przemysłowe.  

Z przyczyn praktycznych i z uwagi na fakt, że ciepło produkowane jest do różnych 

celów i na różne parametry, kogenerację można podzielić na następujące kategorie: 

kogeneracja przemysłowa, kogeneracja ciepłownicza i kogeneracja rolnicza. 

Należy podkreślić, że systemy CHP wykorzystywane są również w aplikacjach 

z instalacjami klimatyzacyjnymi tzw. trigeneracja, gdzie elementem produkującym 

ciepło jest agregat kogeneracyjny, natomiast jednostopniowy agregat wody lodowej 

(chiller absorpcyjny) razem z wieżą chłodniczą stanowi źródło chłodu (min. +4,5ºC) 
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wytwarzane dla potrzeb wentylacji. Taki sposób wytwarzania energii gwarantuje 

zwiększenie stopnia skojarzenia energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej. Chłód 

produkowany jest z ciepła odpadowego, które w przypadku braku możliwości jego 

zagospodarowania jest wypromieniowywane do atmosfery.  

Zalety układów skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej 

Stosowanie rozproszonych układów skojarzonych w porównaniu do układów 

klasycznych cechuje się następującymi zaletami: 

 dodatkowy uzysk środków z tytułu sprzedaży certyfikatów,  

 konkurencyjna cena wytworzonych nośników energii,  

 przedsiębiorstwo elektroenergetyczne dystrybucyjne ma obowiązek zakupić 

energię elektryczną wyprodukowaną w skojarzeniu za cenę regulowaną,  

 mniejsze zanieczyszczenie środowiska produktami spalania,  

 możliwość otrzymania dotacji z funduszy pomocowych,  

 większa niezawodność dostawy energii,  

 zmniejszenie kosztów przesyłu energii,  

 zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez bardziej równomierne 

rozłożenie źródeł wytwarzających energię elektryczną.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na dwie ostatnie zalety, w przypadku instalacji 

lokalnych, gdyż rozproszone układy skojarzone mogą stać się jednym z elementów 

krajowego systemu elektroenergetycznego, zapewniającego obniżkę kosztów 

przesyłu energii i zwiększenie jego niezawodności.  

Moduły kogeneracyjne (lub trigeneracyjne) działają w oparciu o paliwa gazowe – gaz 

ziemny, gaz kopalniany lub biogaz. Jedną z dróg ograniczenia zapotrzebowania na 

surowce kopalne jest zastąpienie ich zamiennikami odnawialnymi, a w tym przypadku 

biogaz, a szczególnie biogaz uzyskiwany z celowo uprawianej biomasy. 

Ważnym elementem strategii promowania kogeneracji może być handel pozwoleniami 

na emisję CO2. Oszczędności w zużyciu paliw pierwotnych sięgające 20-30%, 

wynikające z zastosowania kogeneracji, przekładają się bowiem wprost 

proporcjonalnie na niższą emisję CO2. Poprzez konsekwentne inwestycje polegające 

na likwidacji lokalnych ciepłowni i zastępowaniu ich skojarzonym wytwarzaniem energii 

elektrycznej i ciepła można w prosty sposób uzyskać nadwyżkę pozwoleń na emisję 

CO2 w stosunku do stanu istniejącego. 

Układy kogeneracyjne mogą być stosowane tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na 

ciepło grzewcze lub technologiczne. Z tego względu elektrociepłownie zwykle 

lokalizowane są w miastach lub zakładach przemysłowych. Mogą one mieć różne 

moce elektryczne i cieplne, o których jednak ostatecznie decyduje zapotrzebowanie 
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na ciepło. Ostatnio coraz częściej stosuje się instalacje małej mocy (rzędu nawet od 

kilkunastu kilowatów do kilku megawatów elektrycznych) budowane w pobliżu odbiorcy 

końcowego. Mówimy wtedy o kogeneracji rozproszonej. Dzięki takiemu usytuowaniu 

w systemie elektroenergetycznym elektrociepłownie rozproszone spełniają ważną rolę 

przyczyniając się do: 

 redukcji strat powstających przy przesyle energii elektrycznej, 

 zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności zasilania odbiorców, 

 wykorzystania istniejących lokalnych zasobów paliw. 

Aktualnie na terenie Olsztyna zlokalizowane i czynne są układy kogeneracyjne w: 

 EC Michelin, wykorzystujący paliwo węglowe; 

 Ciepłowni Kortowo, mały układ wykorzystujący gaz ziemny; 

 Oczyszczalni Ścieków „Łyna”, mały układ wykorzystujący biogaz. 

Mając na względzie rozwój budownictwa na terenie Olsztyna wskazane jest 

rozważenie następujących możliwości budowy układów kogeneracyjnych: 

 Budowa nowego dużego źródła dla zaopatrzenia miasta po roku 2015, 

 Budowa rozproszonych układów kogeneracyjnych wykorzystujących gaz 

ziemny w obszarach rozwojowych oddalonych od istniejącego systemu 

ciepłowniczego, w strefie usług i wytwórczości P1, P3, P4, UT1, U11, UT4, 

a także dla obszarów intensywnej zabudowy mieszkaniowej MW7,  MW8, 

MW11, MW12. 

8.3 Rozwój systemu gazowniczego 

W oparciu o analizę możliwości zaopatrzenia obszarów rozwojowych przez system 

gazowniczy przedstawioną w scenariuszach zaopatrzenia nowych odbiorców w ciepło, 

a także na podstawie danych przekazanych przez PSG istnieją podstawy do uznania, 

że znaczna część nowych obszarów przewidzianych w planach rozwojowych będzie 

mogła być zaopatrzona w gaz z systemu gazowniczego miasta Olsztyna. Dla 

większości z tych obszarów taka możliwość już istnieje z uwagi na bezpośrednie 

sąsiedztwo lokalizacji sieci gazowniczej i obszaru rozwoju lub obiektu, gdzie 

wymagana będzie praktycznie tylko realizacja przyłącza. W pozostałych przypadkach 

podłączenia nowych odbiorców może również być zrealizowane ponieważ rozbudowa 

sieci rozdzielczej gazu do tych obszarów znajduje się w planach PSG. 

Natomiast następujące obszary rozwojowe w jednostce bilansowej M10 o symbolach: 

MW7, MW8, MW12 i P1 oraz w jednostce bilansowej O4 obszar o symbolu MN10, 

stanowiące rezerwę terenową przewidywaną do zagospodarowania po 2015 roku nie 

posiadają obecnie uzbrojenia w sieć gazową. W przypadku pojawienia się znaczącego 

odbiorcy istnieje możliwość rozbudowy sieci gazowej w przedmiotowym kierunku (bez 
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konieczności uwzględnienia rozbudowy sieci gazowej w przyszłych Planach Rozwoju 

Spółki) – w przypadku uzyskania odpowiednich wskaźników opłacalności. Rozbudowa 

sieci możliwa jest z istniejących gazociągów na terenie obszarów M10, M9, M7 lub O4.  

Dla planowanych obszarów wysokiej intensywności (MW7, MW8) zaleca się 

wybudowanie tzw. małej kogeneracji wykorzystującej gaz ziemny dla produkcji energii 

elektrycznej i ciepła.  

Z wyżej wymienionego połączenia można będzie zasilać obszar P1 w razie pojawienia 

się w nim znaczącego odbiorcy. 

Drugą grupą obszarów nieuzbrojonych obecnie w sieć gazową są obszary 

zlokalizowane w jednostce M2 tj. obszary MN5, MW11 i MW12. W ich pobliżu 

zlokalizowana jest sieć gazowa średniego ciśnienia o przepustowości dającej 

możliwość zaopatrzenia ww. obszarów w gaz. Analogicznie jak dla jedn. M10, dla 

obszarów planowanej intensywnej zabudowy zaleca się również przeprowadzenie 

analizy opłacalności zastosowania małej kogeneracji. 

Zgodnie z planami przyszłościowymi PSG do 2015 r. wybudowany zostanie gazociąg 

przebiegający od strony wschodniej Olsztyna relacji Bartąg – Grądek  DN300 PN 6,3 

MPa ze stacją redukcyjno-pomiarową Klewki k/Olszyna. Planowany gazociąg zostanie 

zaprojektowany i wybudowany w przypadku odpowiedniego zainteresowania 

wykorzystaniem gazu zimnego ze strony Michelin Polska S.A. lub na potrzeby budowy 

nowego systemowego źródła ciepła.  

W dalszej perspektywie w przypadku zwiększającego się zapotrzebowania na paliwo 

gazowe PSG planuje wybudowanie SRP Gutkowo wraz gazociągiem DN 150 PN 6,3 

MPa relacji Bartąg - Gutkowo. 

 

Wymienione gazociągi w/c stanowić będą znaczące wzmocnienie zasilania Olsztyna 

w gaz na poziomie źródłowym, co będzie miało istotne znaczenie w związku 

z planowanymi działaniami w zakresie budowy nowego źródła systemowego 

wynikającymi z sygnalizowanym zaprzestaniem od 2022 roku dostaw ciepła do MSC 

przez firmę Michelin Polska S.A. 

Dodatkowo przewidywana jest modernizacja lub przebudowa EC Michelin, w ramach 

której również brane jest pod uwagę wykorzystanie źródła działającego w oparciu 

o paliwo gazowe. 

W obu przypadkach konieczna będzie dla zasilania ww. obiektów budowa 

niezależnych odgałęzień z gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Bartąg – Grądek. 



 
 
 

aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna 
 

203 
  

 
 

Istotnym z punktu widzenia realizacji rozbudowy sieci gazowniczej jest zapewnienie 

dla nowych obszarów rozwoju rezerw terenowych zlokalizowanych w pasach 

drogowych, na co należy zwrócić uwagę przy opracowywaniu lub aktualizacji 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

8.4 Rozwój systemu elektroenergetycznego - wymagane kierunki. 

Zasadniczym czynnikiem powodującym konieczność rozbudowy systemu 

elektroenergetycznego jest wzrost wielkości zapotrzebowania dostarczanej mocy, 

związany z rozwojem istniejących obiektów oraz lokalizacją nowych obiektów 

mieszkalnych i przemysłowo-usługowych, jak również osiedli mieszkaniowych. Także 

zwiększenie pewności zasilania obecnie zasilanych obszarów, może wymagać 

w zależności od potrzeb stosownej rozbudowy sieci. Spodziewany wzrost zużycia 

energii elektrycznej na obszarze miasta wymagać będzie modernizacji istniejącej sieci 

elektroenergetycznej oraz jej dalszej rozbudowy, adekwatnie do potrzeb związanych 

zarówno ze wzrostem zapotrzebowania mocy istniejących odbiorców jak również z 

przyłączeniami nowych odbiorców. 

8.4.1  Własne źródła energii elektrycznej 

Obecnie na terenie Miasta Olsztyna zlokalizowane są: generacja w firmie Michelin - 

21 MW, generacja w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 

w Kortowie - 1,2 MW oraz generacja na terenie Oczyszczalni Ścieków Łyna -  0,61MW. 

Zważywszy na fakt, że wymienieni Wytwórcy zużywają wyprodukowaną energię na 

własne potrzeby (z uwagi na sezonowość pracy Ciepłowni Kortowo nadwyżki energii 

elektrycznej wytworzonej w kogeneracji są sprzedawane przez MPEC do sieci 

energetycznej) i nie sprzedają wytworzonej energii do sieci rozdzielczej można 

zaryzykować twierdzenie, że wygenerowana energia nie wpływa na bilans 

energetyczny z punktu widzenia odbiorców komunalnych. Z drugiej strony, znaczące, 

zwłaszcza w przypadku MICHELIN POLSKA SA, ilości energii elektrycznej  

wyprodukowanej lokalnie z pewnością przyczyniają się do odciążenia lokalnego 

systemu dystrybucyjnego,  

Na obszarze Olszyna pożądane jest powstanie nowego lokalnego źródła energii 

elektrycznej. Pozwoli to w znaczny sposób ograniczyć straty przesyłu energii 

pochodzących ze źródeł zewnętrznych co jest argumentem do budowy nowego źródła 

ciepła przy ulicy Lubelskiej. Projektowane tam źródło będzie pracować w kogeneracji 

spalając paliwo alternatywne, będzie traktowane jako odnawialne źródło energii 

elektrycznej. Perspektywa zastosowania lokalnego paliwa z odpadów, powoli na 

uniezależnienie cen energii od fluktuacji na rynku globalnym. Opracowany obecnie 

model nowego źródła, zakłada produkcję energii elektrycznej ze źródła na poziomie 

11 MWe. 
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Generalnie rzecz biorąc, każda generacja danej formy energii w miejscu jej 

użytkowania jest zjawiskiem korzystnym, szczególnie z punktu widzenia uniknięcia 

strat nieuniknionych w przypadku przesyłu na znaczne odległości. Fakt ten legł u 

podstaw wzrastającej popularności idei tzw. generacji rozproszonej i rozsianej. Do 

głównych korzyści wynikających z zastosowania generacji rozproszonej należy 

zmniejszenie wrażliwości systemu na zakłócenia i poprawa jego stabilności w wyniku 

lokalnej generacji energii w pobliżu miejsca zapotrzebowania. Zważywszy na fakt, że 

odnawialne źródła energii mają często ograniczoną moc zainstalowaną, są one 

zarazem naturalnym źródłem funkcjonującym w warunkach generacji rozproszonej. 

Należy jednak zauważyć, że rozproszone źródła energii elektrycznej mogą mieć 

niekorzystny wpływ na jakość energii w sieci, do której są przyłączone, powodując 

z jednej strony zaburzenia napięcia, generując moc bierną, względnie wprowadzając 

do systemu wyższe harmoniczne. Zakłócenia wprowadzane do sieci najczęściej 

związane są z niestabilną pracą małych rozmiarów źródła, często, zwłaszcza 

w przypadku źródeł odnawialnych, narażonego fluktuację chwilowej energii pierwotnej 

powodującej wahania generowanej mocy, prowadzące w konsekwencji do zmian 

napięcia sieci. Klasycznym przykładem może być turbina wiatrowa, w której zmiany 

prędkości wiatru powodują nieustanne wahania mocy wyjściowej. Stosowanie 

rozproszonych źródeł energii wymaga zatem stosowania adekwatnych środków 

technicznych w celu zniwelowania możliwego negatywnego wpływu na prace systemu 

elektroenergetycznego. 

Przyjmuje się, że bezsprzeczne korzyści przynosi obecnie generacja energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz w kogeneracji z wytwarzaniem ciepła 

użytkowego bądź chłodu. Skojarzona z produkcją ciepła generacja energii elektrycznej 

jest najsprawniejszą metodą wytwarzania tej ostatniej. Korzyści ekonomiczne 

wynikające ze zmniejszonego zużycia paliwa potęgowane są korzyściami dla 

środowiska naturalnego, co jest powodem dążenia do rozwoju wysokosprawnej 

kogeneracji. Także w Polsce ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( 

Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm) w Art. 9l wprowadza mechanizm świadectw 

pochodzenia z wysokosprawnej kogeneracji, będących potwierdzeniem praw 

majątkowych wynikających z wytworzenia energii w wysokosprawnej kogeneracji, przy 

czym wysokosprawna kogeneracja została określona jako wytwarzanie energii 

elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia 

oszczędność energii pierwotnej zużywanej w: jednostce kogeneracji w wysokości nie 

mniejszej niż 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w 

układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania 

rozdzielonego lub jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 

MW w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach 

rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania 

rozdzielonego. Celem tych mechanizmów jest stworzenie ekonomicznych zachęt do 

rozwoju wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji z wytwarzaniem ciepła.  
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8.4.2  Sieć przesyłowa systemu krajowego 

Konieczne jest zapewnienie dostawy energii z Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego poprzez stacje GSZ Olsztyn i GSZ Olsztyn Mątki. Moc 

autotransformatorów zainstalowanych w tych stacjach jest wystarczająca do 

zapewnienia ciągłości zasilania. 

Według planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 

zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025 na terenie gminy Olsztyn 

zaplanowano prace inwestycyjne związane z budową 2-torowej linii 400 kV Ostrołęka 

– Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV w relacji Ostrołęka 

– Olsztyn. Wykonanie wymienionej inwestycji związane jest z realizacją strategii 

zmiany napięcia sieci i likwidacji ograniczeń sieciowych, co korzystnie wpłynie na 

zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa pracy sieci.  

Jak z powyższego wynika, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A planują 

wzmocnienie zdolności przesyłowych w kierunku Olsztyna, jednakże zasadniczym 

powodem tych planów są względy strategiczne, głównie związane z koniecznością 

zwiększenia zdolności transgranicznej wymiany międzysystemowej. 

8.4.3 Modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnej 110 kV 

Najważniejszym czynnikiem, określającym przyszły rozwój systemów dystrybucji 

i przesyłu energii elektrycznej jest konieczność ich dostosowania do potrzeb odbiorców 

w warunkach systematycznego wzrostu zapotrzebowania mocy szczytowej 

wynikającego z rozwoju mieszkalnictwa, przemysłu i sektora usługowego. W Polsce 

zasadniczym elementem infrastruktury sieci elektroenergetycznej służącym zasilaniu 

obszarów znaczących gmin oraz różnej wielkości miast, jest sieć rozdzielcza WN 

110 kV.  

Obecnie w sieci 110 kV na obszarze Olsztyna nie występują zagrożenia w dostawie 

energii w normalnym układzie pracy sieci. Obecny stan techniczny zarówno 

istniejących linii napowietrznych 110 kV, jak również rozdzielni 110 kV należy ocenić 

jako dobry. Zainstalowana w rozdzielniach 110 kV aparatura obwodów pierwotnych, 

w tym głównie aparatura łączeniowa posiada parametry znamionowe i zwarciowe 

umożliwiające jej dalszą eksploatację. Parametry zwarciowe sieci 110 kV nie 

przekraczają parametrów znamionowych aparatury. W wielu przypadkach prądy 

zwarciowe tylko nieznacznie przekraczają wielkość prądów znamionowych 

wyłączników. Są to bardzo korzystne uwarunkowania dla aparatury i znacząco 

wpływają na wydłużenie czasu żywotności. Na uwagę zasługuje wyposażenie 

nowoczesne zabezpieczenia sieci, często współpracujące na poszczególnych 

odcinkach za pośrednictwem łączników telekomunikacyjnych z szerokim 

zastosowaniem łączy światłowodowych.  
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Natomiast w przypadku wyłączeń planowych lub awaryjnych poszczególnych 

elementów sieci 110 kV, w przypadku wystąpienia dużych obciążeń linii mogą pojawić 

się problemy utrzymania wymaganych parametrów napięciowych oraz zapewnienia 

możliwości transformacji i przesyłowych w niektórych obszarach zasilania. W stacji 

elektroenergetycznej Olsztyn Południe występują obciążenia na poziomie ok. 70% 

zainstalowanej mocy transformacji, co może stanowić problem z rezerwowaniem pracy 

transformatorów w przypadku awarii jednego z transformatorów. W ocenie ENERGA-

OPERATOR S.A. istnieje możliwość tymczasowego zasilenia ciągów SN z sąsiednich 

stacji poprzez zmianę podziałów w sieciach 15 kV, jednakże rozwiązanie takie jest 

typowym działaniem awaryjnym i winno być stosowane wyłącznie do czasu 

przywrócenia normalnego układu pracy sieci.  

Generalnie, klasycznym działaniem w przypadku wyczerpania mocy transformacji jest 

podjęcie działań inwestycyjnych w postaci zwiększenia mocy (wymiany) 

transformatorów, względnie rozbudowy systemu o nową stację transformatorową.   

Szczególnym problemem staje się zasilanie obszaru jednostki bilansowej C, w której 

obciążenie, jak wynika z dokonanych obliczeń, ulegnie w ciągu najbliższych pięciu lat 

wzrostowi o około 10 – 12 MW. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania Olsztyna” zasilanie obszaru winno odbywać  się z  istniejących  

ciągów 15  kV zasilanych z GPZ Olsztyn Południe i GPZ Olsztyn Zachód oraz nowej 

sieci 15 kV z GPZ Olsztyn Południe, GPZ Olsztyn Wschód i GPZ Olsztyn Zachód. 

Tymczasem, rozmiar obecnie planowanych i przyszłych inwestycji wskazuje na 

konieczność budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Olsztyn Centrum 

z optymalną lokalizacją w obrębie ulic: Żołnierskiej, Piłsudskiego, Głowackiego 

i Dworcowej. Budowa przedmiotowej stacji umożliwi przejęcie obciążenia centrum 

Olsztyna, co pozwoli również na poprawną pracę ciągów SN 15 kV dzięki ich skróceniu 

i uelastycznieniu układu sieci. Alternatywne działania, w postaci zwiększania mocy 

transformatorów w istniejących stacjach jawią się jako rozwiązanie daleko gorsze z 

technicznego punktu widzenia. Co prawda w skali kraju istnieją stacje z 

transformatorami o mocy sięgającej 63 MVA, jednakże dotyczy to obszarów o 

nieporównywalnej gęstości zabudowy (Warszawa). Należy pamiętać, że o jakości 

pracy systemu decydują nie tylko możliwości przeniesienia obciążeń przez 

zainstalowane urządzenia techniczne, lecz również szereg innych czynników, jak 

skracanie ciągów liniowych SN i możliwości ich dwustronnego zasilania, czy też jakość 

pracy systemu przy obciążeniach dalekich od szczytowego, kiedy to ewentualne 

przewymiarowanie transformatorów powoduje niekorzystne zwiększenie strat. Wg 

otrzymanych informacji ENERGA OPERATOR SA jest na końcowym etapie 

opracowania dokumentacji budowlanej stacji GPZ Olsztyn Centrum, stąd w przypadku 

podjęcia szybkiej decyzji o jej budowie można liczyć na właściwe zabezpieczenie 

potrzeb Miasta na energię elektryczną w tym obszarze. 
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Odrębny problem stanowi budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Olsztyn 

Zachód 2, której realizacja została przewidziana w obowiązującym „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Olsztyna” na obszarze jednej z gmin 

ościennych. W przypadku niemożności realizacji zgodnie z zapisami studium należy 

rozważyć lokalizację np. na terenie podolsztyńskiej miejscowości Łupstych, 

włączonym obecnie w granice administracyjnych miasta Olsztyna. Stacja po 

wykonaniu niezbędnych powiązań 15 kV będzie stanowić poważne wzmocnienie 

zasilania zachodniej części Olsztyna oraz sąsiednich gmin. 

8.4.4 Modernizacja i rozbudowa sieci SN 

Oprócz niezbędnej rozbudowy sieci WN należy dokonać również niezbędnej 

rozbudowy sieci SN oraz nN. W celu umożliwienia zasilania nowych odbiorców, 

minimalizacji zakłóceń oraz ograniczenia przerw w dostawach energii należy 

w zależności od lokalnie pojawiających się potrzeb dokonać: 

 budowy nowych ciągów liniowych w sieciach SN dla zapewnienia możliwości 

zasilania nowych odbiorców oraz w niektórych przypadkach drugostronnego 

zasilania istniejących stacji; 

 wymiany istniejących linii kablowych SN na linie o większym przekroju 

przewodów; 

 zabudowy w stacjach SN rozłączników sterowanych radiem z poziomu służb 

odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu sieciowego; 

 rozbudowy i modernizacji wyeksploatowanych sieci nN. 

 

Eksploatowane stacje SN/nN zwykle można zaliczyć do następujących typów: 

 stacje murowane, wnętrzowe, 

 stacje małogabarytowe, kontenerowe,  

 stacje słupowe. 

Ze względu na dużą elastyczność rozwiązań technicznych oraz łatwość i szybkość 

budowy obecnie najczęściej stosowane w gęstej zabudowie miejskiej są stacje 

kontenerowe. Stacje słupowe w większości stosowane są na terenach wiejskich i 

o mniejszej gęstości zabudowy. Stacje wieżowe są obecnie coraz rzadziej spotykane. 

Jako zadania konieczne do realizacji już w chwili obecnej można wskazać: budowę 

nowych ciągów 15 kV relacji: GPZ Olsztyn Jaroty - GPZ Olsztyn Południe (jako 

zasilanie Centrów Handlowych przy ul. Sikorskiego oraz jednej z podstacji 

trakcyjnych), GPZ Olsztyn Południe - projektowany GPZ Olsztyn Centrum (jako 

zasilanie m.in. Centrum Centaurus i nowej hali widowiskowo-sportowej); GPZ Olsztyn 

Wschód - projektowany GPZ Olsztyn Centrum (jako zasilanie m.in. projektowanej 
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zabudowy handlowo - usługowej oraz sportowej przy ul. Leonharda/Piłsudskiego, 

drugostronne zasilanie Centrum Centaurus i nowej hali widowiskowo-sportowa), GPZ 

Olsztyn Wschód – nowe obszary w pobliżu wieży telewizyjnej (Pieczewo), wymagane 

wykonanie powiązań 15 kV do stacji Olsztyn Jaroty i Olsztyn Południe. Dodatkowo 

wymagane będzie wykonanie dalszych powiązań SN w lokalizacjach GPZ Olsztyn 

Jaroty – nowe osiedla przy ul. Bukowskiego, Bartąskiej i Stawigudzkiej, wprowadzenie 

nowych ciągów SN ze stacji GPZ Olsztyn Zachód w kierunku Gutkowa (ul. 

Łukasiewicza).  

Z punktu widzenia zapewnienia należytej dyspozycyjności sieci konieczne jest 

dokończenie procesu wymiany kabli SN posiadających izolację z polietylenu 

nieusieciowanego w celu wyeliminowania elementów sieci średniego napięcia 

o szczególnej awaryjności dla zapewnienia odbiorcom energii elektrycznej 

standardowych parametrów dostarczanej energii w zakresie przerw w dostawie 

energii. Ze względu na postępującą degradację powłok izolacyjnych, jedynym 

uzasadnionym rozwiązaniem jest sukcesywna wymiana przedmiotowych kabli na 

nowe, w których jako izolację zastosowano polietylen usieciowany. W pozostałym 

zakresie stan techniczny sieci należy ocenić jako dobry. W rozdzielniach SN bardzo 

często eksploatowane są nowoczesne zabezpieczenia cyfrowe, objęte zdalnym 

nadzorem. Komunikacja z przekaźnikami jest realizowana na żądanie poprzez łącza 

modemowe. Praca punktu zerowego sieci SN z uziemieniem przez rezystor, 

stosowana w sieci SN Oddziału Olsztyn, ułatwia szybkie i selektywne likwidowanie 

zwarć i wpływa na uproszczenie układów automatyki w tej sieci.  

Należy podkreślić, że parametry jakościowe, a przede wszystkim ciągłość dostaw 

energii elektrycznej uzależniona jest od rozwiązania stale rosnących problemów 

związanych z pozyskiwaniem gruntów pod lokalizację niezbędnej infrastruktury 

elektroenergetycznej. Wobec faktu, że próby uzyskania przez przedsiębiorstwa 

energetyczne zgód właścicieli terenów na realizację nowych inwestycji liniowych coraz 

częściej kończą się niepowodzeniem, bez spójnej polityki władz miejskich w zakresie 

planowania przestrzennego dalszy rozwój miasta może okazać się nader utrudniony. 

Zważywszy ambitne plany rozbudowy miasta niezbędne jest zagwarantowanie 

odpowiednich rezerw terenów na etapie uchwalania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, względnie wydawania decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. Zapewnienie odpowiednich rezerw terenów pod 

inwestycje celu publicznego, w tym obiekty kubaturowe, najlepiej na terenach 

miejskich w obszarach przyległych do ciągów komunikacyjnych staje się 

podstawowym warunkiem zapewnienia niezakłóconych dostaw energii dla 

nowoprojektowanej zabudowy. 
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9. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii 

elektrycznej i paliw gazowych  -  Racjonalizacja zużycia energii w 

mieście 

Zgodnie z art. 19 ust 3 pkt 2) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

(Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) projekt założeń do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, powinien określać przedsięwzięcia 

racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych.  

Działania racjonalizujące użytkowanie energii można podzielić ze względu na miejsce 

ich realizacji, na: 

 działania w poszczególnych systemach energetycznych zaopatrujących Miasto; 

 działania związane z produkcją, przesyłem i konsumpcją energii. 

Istotnym kryterium jest również podział na działania inwestycyjne i edukacyjne. 

Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie nośników energii na obszarze Miasta 

mają szczególnie na celu: 

 ograniczenie zużycia energii pierwotnej wydatkowanej na zapewnienie 

komfortu funkcjonowania Miasta i jego mieszkańców; 

 dążenie do jak najmniejszych opłat dla odbiorców energii przy jednoczesnym 

spełnieniu warunku samofinansowania się sektora paliwowo-energetycznego; 

 minimalizację szkodliwych dla środowiska skutków funkcjonowania na 

obszarze Miasta sektora paliwowo-energetycznego; 

 wzmocnienie bezpieczeństwa i pewności zasilania w zakresie dostaw ciepła, 

energii elektrycznej i paliw gazowych. 

9.1 Uwarunkowania i narzędzia prawne racjonalizacji 

Racjonalizacja użytkowania energii przez odbiorców końcowych przyczynia się 

bezpośrednio do zmniejszenia zużycia energii i paliw pierwotnych, a co za tym idzie 

do redukcji emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych i tym samym do 

zapobiegania niebezpiecznym zmianom klimatycznym.  

 

W „Strategii rozwoju Olsztyna na lata 2006-2020” uchwalonej przez Radę Miasta 

Olsztyn Uchwałą nr LXVIII/860/06 z dnia 27 września 2006 r., w ramach celu 

strategicznego I, który  skierowany jest na problematykę gospodarki przestrzennej 

i środowiska przyrodniczego oraz na rozwój funkcji metropolitalnych z zachowaniem 

ładu przestrzennego i ekologicznego. Cel strategiczny ma zostać zrealizowany przy 

pomocy pięciu celów taktycznych: 
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 Cel taktyczny 1.1. - Efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów rozwojowych, 

 Cel taktyczny 1.2. - Restrukturyzacja przestrzeni miejskiej w kierunku nasycenia 

infrastrukturą odpowiednio do potrzeb osadnictwa wielofunkcyjnego, 

 Cel taktyczny 1.3. - Ochrona dziedzictwa kulturowego zapewniająca harmonijne 

włączanie przestrzeni historycznej we współczesne procesy rozwojowe, 

 Cel taktyczny 1.4. - Ochrona i racjonalne kształtowanie środowiska 

przyrodniczego zgodnie z zasadami ekorozwoju, 

 Cel taktyczny 1.5. - Wzmacnianie istniejących oraz kreowanie nowych 

czynników aktywności miasta jako centralnego ośrodka regionu. 

W ramach celu taktycznego 1.4 wyodrębniono działanie 1.4.3 „Podnoszenie jakości 

i monitorowanie stanu środowiska przyrodniczego”, gdzie wyszczególniono m.in: 

 eliminowanie nieekologicznych źródeł ogrzewania i zastępowanie ich 

nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami energii, 

 projekty podnoszące efektywność energetyczną w budynkach użyteczności 

publicznej (projekty termomodernizacyjne), 

 organizacja selektywnej zbiórki odpadów i poddawanie ich recyklingowi, 

 programy zapewniające czystość gleby, wód i powietrza, 

 opracowanie systemu monitorowania stanu środowiska w Olsztynie, 

 edukacja i promocja proekologicznych zachowań mieszkańców. 

Realizacja ww. celów pozwoli oprócz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, 

ograniczyć również zanieczyszczenie powietrza powstałe w wyniku zużycia paliw 

pierwotnych. 

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Olsztyn na lata 2011-2014” uchwalony przez 

Radę Miasta Olsztyn Uchwałą Nr V/41/11 z  dnia 14 lutego 2011 r. wyznaczył główne 

cele inwestycyjne na najbliższe lata. W ramach planu przewidziano realizację dwóch 

inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia nośników energii na terenie Miasta 

Olsztyn: 

 „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego 

w Olsztynie”  

Projekt znajduje się na liście indykatywnej Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej, Oś priorytetowa: III. Wojewódzkie ośrodki wzrostu, Działanie: 3.1 

Systemy miejskiego transportu zbiorowego. Celem inwestycji jest poprawa 

funkcjonowania miasta przez rozwój usług w lokalnym transporcie zbiorowym na 

obszarze miasta Olsztyn. Projekt obejmuje m.in.: 

 zakup 15 pociągów tramwajowych, dwukierunkowych, niskopodłogowych, 

każdy o pojemności ok. 200 pasażerów; 
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 budowa sieci tramwajowej o długości ok. 10 km – linia od dzielnicy Jaroty, przez 

ul. Sikorskiego, Obiegową, Kościuszki, Dworzec Główny, z odgałęzieniami do 

Starej Bramy i do Uniwersytetu wzdłuż ulicy Tuwima; 

 wybudowanie buspasów o długości ok. 5 km; 

 zrealizowanie systemów ITS (wdrożenie biletu elektronicznego, systemu 

informacyjnego dla pasażerów, sterowanie ruchem pojazdów transportu 

publicznego). 

Zgodnie ze studium wykonalności głównym celem projektu jest zwiększenie 

przewozów transportu publicznego dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju miasta 

i obszarów przyległych. Zadanie obejmuje przebudowę układu ulicznego dla potrzeb 

transportu publicznego poprzez: 

 wydzielenie pasów ruchu przeznaczonych tylko dla komunikacji zbiorowej; 

 budowę zatok przystankowych lub śluz na skrzyżowaniach; 

 budowę węzłów integracyjnych różnych form transportu; 

 przebudowę pętli autobusowych wyposażonych w pełną infrastrukturę 

niezbędną do prawidłowej obsługi pasażerów; 

 budowę nowych ciągów ulicznych w przypadku uruchomienia transportu 

szynowego. 

Ponadto planuje się wprowadzenie nowego środka transportu (tramwaju) dla 

zmniejszenia czasu podróży, ograniczenia emisji hałasu i zanieczyszczeń 

komunikacyjnych, a także instalację systemu obszarowego sterowania ruchem z 

określonym priorytetem dla środków transportu publicznego, systemu informacji 

pasażerskiej oraz systemu biletu elektronicznego. 

 „Wykorzystanie OZE w modernizowanych systemach ciepłowniczych obiektów 

na terenie Gminy Olsztyn” 

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Warmia i Mazury 

Oś priorytetowa: 6 Środowisko przyrodnicze, Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed 

zanieczyszczeniami i zniszczeniami. Celem projektu jest zmniejszenie 

zanieczyszczenia powietrza, zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów poprzez 

montaż kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Racjonalizacja użytkowania energii stanowi element optymalizacji procesu 

zaopatrzenia Miasta w energię. Zaopatrzenie w energię cieplną, elektryczną oraz gaz 

stanowi wg ustawy o samorządzie zadanie własne miasta. Tak więc racjonalizacja 

użytkowania energii, w zakresie którego nie są w stanie zrealizować przedsiębiorstwa 

energetyczne, winna podlegać planowaniu i organizacji ze strony miasta. Miasto może 
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wydatkować środki budżetowe na zadania własne, a więc wydatkowanie środków 

własnych Miasta na racjonalizację użytkowania energii jest jak najbardziej uzasadnione, 

nawet w sytuacji, gdy racjonalizacja jest działaniem na majątku nie będącym własnością 

miasta. 

Podstawowym zadaniem samorządu miejskiego w procesie stymulowania działań 

racjonalizacyjnych jest pełnienie funkcji centrum informacyjnego oraz bezpośredniego 

wykonawcy i koordynatora działań racjonalizacyjnych, szczególnie tych, które 

związane są z podlegającymi miastu obiektami (szkoły, przedszkola, domy kultury, 

budynki komunalne itp.). 

Funkcja centrum informacyjnego winna przejawiać się poprzez: 

 uświadamianie konsumentom energii korzyści płynących z jej racjonalnego 

użytkowania; 

 promowanie poprawnych ekonomicznie i ekologicznie rozwiązań w dziedzinie 

zaopatrzenia w ciepło; 

 uświadamianie możliwości związanych z dostępnym dla mieszkańców Miasta 

preferencyjnym finansowaniem niektórych przedsięwzięć racjonalizacyjnych. 

Podstawowymi instrumentami prawnymi Miasta w zakresie działań jw. są ustawy: 

 ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, 

 ustawa Prawo ochrony środowiska, 

 ustawa Prawo energetyczne, 

 ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, 

 ustawa o efektywności energetycznej. 

Poniżej zestawiono wybrane narzędzia określone przez ww. ustawy mogące posłużyć 

stymulowaniu racjonalizacji użytkowania energii na terenie Miasta. 

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (poprzez odpowiednie zapisy): 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; 

 decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Ustawa Prawo ochrony środowiska (poprzez odpowiednie zapisy): 

 program ochrony środowiska (obligatoryjny dla miasta); 

 raport oddziaływania inwestycji na środowisko; 

 samej ustawy, która daje miastu prawo do regulacji niektórych procesów, np. 

art. 363: 

„Art. 363. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać 

osobie fizycznej której działalność negatywnie oddziaływuje na środowisko, wykonanie 
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w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko.” 

Ustawa Prawo energetyczne (poprzez odpowiednie zapisy): 

 Założenia do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe; 

 Plan zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

Ustawa o efektywności energetycznej określa (poprzez odpowiednie zapisy): 

 krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 

 zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej; 

 zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej; 

 zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz uzyskania 

uprawnień. 

W ustawie określono cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią 

wyznaczający uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej 

niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku, przy czym uśrednienie 

obejmuje lata 2001–2005. Zgodnie z ustawą obowiązek uzyskania oszczędności 

nałożono na dwie grupy: przedsiębiorstwa energetyczne produkujące, sprzedające lub 

dystrybuujące energię, ciepło lub gaz oraz na jednostki samorządów terytorialnych. 

Jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania zobowiązana jest do 

stosowania co najmniej dwóch ze środków poprawy efektywności energetycznej 

wymienionych poniżej: 

 umowy, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia 

służącego poprawie efektywności energetycznej; 

 nabycie nowych urządzeń, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim 

zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 

 wymianę eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, 

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

 nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo 

przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, 

poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493); 

 sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 

r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o 
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powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego 

jest właścicielem lub zarządcą. 

Potwierdzeniem deklarowanej oszczędności wynikającej z przeprowadzenia działań 

modernizacyjnych służących poprawie efektywności energetycznej jest świadectwo 

efektywności energetycznej, którym można prowadzić obrót na giełdzie towarowej. 

Dla przyspieszenia przemian w zakresie przechodzenia na nośniki energii bardziej 

przyjazne dla środowiska oraz prowadzenia działań zmniejszających energochłonność 

potrzebne są dodatkowe zachęty ekonomiczne ze strony miasta, takie jak np.: 

 formułowanie i realizacja programów edukacyjnych dla odbiorców energii 

popularyzujących i uświadamiających możliwe kierunki działań i ich 

finansowania; 

 propagowanie rozwiązań energetyki odnawialnej jako najbardziej korzystnych 

z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego; 

 stosowanie przez określony czas dopłat dla odbiorców zabudowujących 

w swoich domach wysokiej jakości kotły na paliwo stałe, ciekłe, gazowe lub 

biomasę, gwarantujące obniżenie wskaźników emisji; 

 stworzenie możliwości dofinansowywania ocieplania budynków. Pewne 

możliwości stwarza polityka państwa w postaci ustawy o wspieraniu 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych, która umożliwia zaciąganie kredytów 

na korzystnych warunkach na termomodernizację i otrzymanie 25-procentowej 

premii. 

Większość możliwych działań związanych z racjonalizowaniem użytkowania energii na 

terenie Miasta (np. termomodernizacja budynków), wymaga ogromnych nakładów. 

Najskuteczniejszą formułę zmaksymalizowania udziału środków zewnętrznych 

w finansowaniu zadań z zakresu racjonalizacji układu zaopatrzenia w energię, może 

stanowić ujęcie różnych zadań w formułę globalnego na skalę lokalną przedsięwzięcia. 

Przygotowanie takiego przedsięwzięcia musi odbywać się poprzez jego ujęcie 

w dokumentach strategicznych i wdrożeniowych zintegrowanego systemu planowania 

lokalnego. 

Tylko takie przygotowanie przedsięwzięcia i umocowanie go w randze uchwały rady 

samorządu da wiarogodny obraz woli samorządu w procesie planowania 

kompleksowego. 

Przykładowo zaplanowanie i organizacja kompleksowego przedsięwzięcia 

obejmującego modernizację systemu zaopatrzenia Miasta w energię cieplną pod 

kątem poprawy standardów ekologicznych może obejmować następujące grupy 

zagadnień: 
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 termomodernizacja i modernizacja układów ogrzewania obiektów miejskich; 

 termomodernizacja i wspomaganie termomodernizacji budynków 

mieszkaniowych wspólnot, spółdzielni i właścicieli prywatnych. 

9.2 Kierunki działań racjonalizacyjnych 

Do segmentów rynku oraz obszarów użytkowania energii, dla których możliwe jest 

opracowanie pozytywnych wzorców w tym zakresie należy zaliczyć nie tylko rynek 

sprzętu gospodarstwa domowego, techniki informatycznej i oświetleniowy, 

z uwzględnieniem urządzeń kuchennych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

w dziedzinie informacji i rozrywki, oświetlenia, lecz również, a nawet przede wszystkim 

rynek domowych technik grzewczych, z uwzględnieniem ogrzewania i przygotowania  

ciepłej wody użytkowej, a także klimatyzacji i wentylacji, jak również właściwej izolacji 

cieplnej i standardów stolarki budowlanej. Istotne znaczenie w zakresie powszechnego 

wzrostu efektywności energetycznej odgrywają oczywiście urządzenia dla przemysłu, 

w tym przede wszystkim rynek pieców przemysłowych i rynek napędów elektrycznych 

urządzeń przemysłowych. 

Równie istotne znaczenie wykazuje rynek instytucji sektora publicznego, 

z uwzględnieniem szeroko pojętej administracji publicznej, instytucji edukacyjnych, 

szpitalnictwa, obiektów sportowych, a także zagadnień oświetlenia miejsc publicznych 

i usług transportowych. 

Istnieje wiele przykładów, w których można tworzyć i wdrażać programy efektywności 

energetycznej, czyli działania skupione na grupach odbiorców końcowych, które 

zwykle prowadzą do sprawdzalnej i wymiernej lub możliwej do oszacowania poprawy 

efektywności energetycznej.  

W sektorze budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej środki poprawy 

efektywności energetycznej mogą być związane z: 

 ogrzewaniem i chłodzeniem (np. pompy cieplne, nowe efektywne kotły, 

instalacja lub unowocześnienie pod kątem efektywności systemów grzewczych 

i chłodniczych itd.); 

 izolacją i wentylacją (np. izolacja ścian i dachów, podwójne/potrójne szyby 

w oknach, pasywne ogrzewanie i chłodzenie); 

 wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej (np. instalacja nowych urządzeń, 

bezpośrednie i efektywne wykorzystanie w ogrzewaniu przestrzeni, pralkach 

itd.); 

 oświetleniem (np. nowe efektywniejsze żarówki, systemy cyfrowych układów 

kontroli, używanie detektorów ruchu itp.); 

 gotowaniem i chłodnictwem (np. nowe bardziej sprawne urządzenia, systemy 

odzysku ciepła itd.); 
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 pozostałym sprzętem i urządzeniami technicznymi (np. urządzenia do 

skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, nowe wydajne 

urządzenia, sterowniki czasowe dla optymalnego zużycia energii, instalacja 

kondensatorów w celu redukcji mocy biernej, transformatory o niewielkich 

stratach itp.); 

 produkcją energii z odnawialnych źródeł w gospodarstwach domowych 

i zmniejszenie ilości energii nabywanej (np. kolektory słoneczne, krajowe źródła 

termalne, ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń wspomagane energią 

słoneczną itd.). 

W sektorze przemysłowym można wymienić następujące obszary: 

 procesy produkcyjne (np. bardziej efektywne wykorzystanie mediów 

energetycznych, stosowanie automatycznych i zintegrowanych systemów, 

efektywnych trybów oczekiwania itd.); 

 silniki i napędy (np. upowszechnienie stosowania elektronicznych urządzeń 

sterujących i regulacja przemianą częstotliwości, napędy bezstopniowe, 

zintegrowane programowanie użytkowe, silniki elektryczne o podwyższonej 

sprawności itd.); 

 wentylatory i wentylacja (np. nowocześniejsze urządzenia lub systemy, 

wykorzystanie naturalnej wentylacji lub kominów słonecznych itd.); 

 zarządzanie aktywnym reagowaniem na popyt (np. zarządzanie obciążeniem, 

systemy do wyrównywania szczytowych obciążeń sieci itd.); 

 wysoko efektywna kogeneracja (np. urządzenia do skojarzonego wytwarzania 

ciepła lub chłodu i energii elektrycznej). 

Jako uniwersalne środki poprawy efektywności energetycznej, możliwe do 

wykorzystania w wielu sektorach, można wskazać: 

 standardy i normy mające na celu przede wszystkim poprawę efektywności 

energetycznej produktów i usług, w tym budynków; 

 systemy oznakowania efektywności energetycznej; 

 inteligentne systemy pomiarowe, takie jak indywidualne urządzenia pomiarowe 

wyposażone w zdalne sterowanie i rachunki zawierające zrozumiałe informacje; 

 szkolenia i edukacja w zakresie stosowania efektywnych energetycznie 

technologii lub technik. 

Racjonalizacja efektywności wykorzystania energii umożliwi wykorzystanie 

potencjalnych oszczędności energii w sposób ekonomicznie efektywny. Środki 

poprawy efektywnego wykorzystania energii prowadzą bezpośrednio do 

wymienionych oszczędności, wpływając korzystnie na zmniejszanie kosztów 

gospodarczego wykorzystania paliw i energii. Ukierunkowanie na technologie 
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efektywniej wykorzystujące energię wywiera pozytywny wpływ na poziom 

innowacyjności, a co za tym idzie konkurencyjności gospodarki. W ogólnym przypadku 

poprawa efektywności energetycznej może nastąpić wskutek zwiększenia 

efektywności końcowego wykorzystania energii w wyniku zmian technologicznych 

i gospodarczych, jak również dzięki zmianom zachowań końcowych odbiorców energii, 

tzn. osób fizycznych lub prawnych dokonujących zakupów różnych form energii do 

własnego użytku. Istotnym przy tym czynnikiem jest dostępność dla odbiorców 

końcowych, w tym niewielkich odbiorców w gospodarstwach domowych, odbiorców 

komercyjnych oraz małych i średnich odbiorców przemysłowych, efektywnych, 

wysokiej jakości programów przeprowadzanego w sposób niezależny audytu 

energetycznego, służącego określeniu potencjalnych środków poprawy efektywności 

energetycznej. Równoważna z audytem energetycznym jest certyfikacja budynków, 

dokonana zgodnie z przepisami w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.  

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją energii, w tym operatorzy 

systemów dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się 

obrotem energią mogą poprawić efektywność energetyczną, oferując usługi 

energetyczne obejmujące efektywne wykorzystanie energii, w takich obszarach jak 

zapewnienie komfortu termicznego w pomieszczeniach, ciepłej wody do użytku 

domowego, chłodzenia, produkcji towarów, oświetlenia oraz mocy napędowej. Dlatego 

też w celu skuteczniejszego oddziaływania taryf i innych uregulowań dotyczących 

energii sieciowej na efektywność końcowego zużycia energii, powinno się usunąć 

nieuzasadnione zachęty do zwiększania ilości przesyłanej energii. Istotne jest 

doprowadzenie do sytuacji, w której maksymalizacja zysków tych przedsiębiorstw 

stanie się bardziej związana ze sprzedażą usług energetycznych dla możliwie jak 

największej liczby klientów, niż ze sprzedażą możliwie jak największej ilości energii dla 

poszczególnych klientów. Należy starać się unikać zakłóceń konkurencji w tej 

dziedzinie, w celu zapewnienia równego zakresu działań wszystkim dostawcom 

energii. Świadczenie takich usług winno stać się obowiązkiem dystrybutorów energii, 

operatorów systemów dystrybucyjnych, jak również przedsiębiorstw obrotu energią 

z uwzględnieniem organizacji operatorów w sektorze energetycznym oraz głównego 

celu jakim jest polepszenie wdrażania usług energetycznych i środków zmierzających 

do poprawy efektywności energetycznej.  

Uwzględniając ustalone kryteria, założone wyżej cele można osiągnąć podejmując 

m.in. następujące działania: 

 

 w sferze źródeł ciepła: 

o odtworzenie i modernizację źródeł ciepła lub wykorzystanie innych źródeł 

prowadzących wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w układzie 

skojarzonym oraz obniżenie wskaźników zanieczyszczeń; 
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o dostosowanie układu hydraulicznego źródła lub źródeł do zmiennych 

warunków pracy spowodowanych wprowadzeniem automatycznej 

regulacji w sieci ciepłowniczej; 

o promowanie przedsięwzięć polegających na likwidacji lub modernizacji 

małych lokalnych kotłowni węglowych i przechodzeniu na zasilanie 

odbiorców z istniejącej sieci ciepłowniczej, albo na zmianie paliwa na 

gazowe (olejowe) lub z wykorzystaniem instalacji źródeł kompaktowych, 

wytwarzających ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu i zasilanych 

paliwem gazowym; 

o wykorzystanie nowoczesnych kotłów węglowych (np. z wymuszonym 

górnym sposobem spalania paliwa, regulacją i rozprowadzeniem 

strumienia powietrza i jednoczesnym spalaniem wytworzonego gazu, z 

katalizatorem ceramicznym itp.); 

o podejmowanie przedsięwzięć związanych z odzyskiem, 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (selekcja odpadów, 

kompostowanie, spalanie gazu wysypiskowego z ekonomicznie 

uzasadnionym wykorzystaniem energii spalania). Planowanie tego typu 

działań powinno odbywać się w ramach Planu Gospodarki Odpadami 

(PGO); 

o popieranie przedsięwzięć prowadzących do wykorzystywania energii 

odpadowej oraz skojarzonego wytwarzania energii; 

o wykonywanie wstępnych analiz techniczno-ekonomicznych dotyczących 

możliwości wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej (energia 

geotermalna, słoneczna, wiatrowa, ze spalania biomasy) na potrzeby 

Miasta; 

 w sferze dystrybucji ciepła: 

o pozyskiwanie nowych odbiorców ciepła z sieci ciepłowniczej poprzez 

współfinansowanie inwestycji w zakresie przyłączy i stacji 

ciepłowniczych; 

o stopniowa wymiana zużytych odcinków sieci ciepłowniczej na systemy 

rurociągów preizolowanych; 

o wprowadzenie systemu regulacji ciśnienia dyspozycyjnego źródła ciepła 

opartego na komputerowo wyselekcjonowanych informacjach 

zbieranych w newralgicznych punktach sieci ciepłowniczej; 

 w sferze użytkowania ciepła: 

o promowanie przedsięwzięć związanych ze zwiększeniem efektywności 

wykorzystania energii cieplnej (termorenowacja i termomodernizacja 

oraz wyposażanie w elementy pomiarowe i regulacyjne; 

wykorzystywanie ciepła odpadowego); 

o wydawanie dla nowoprojektowanych obiektów decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu uwzględniających proekologiczną 
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i energooszczędną politykę Miasta w zakresie zaopatrzenia w ciepło (np. 

wykorzystywanie źródeł energii przyjaznych środowisku, stosowanie 

energooszczędnych technologii w budownictwie i przemyśle, 

uzasadniony wysoki stopień wykorzystywania energii odpadowej, 

wytwarzanie energii w skojarzeniu i in.); 

o popieranie i promowanie indywidualnych działań właścicieli lokali 

polegających na przechodzeniu (w użytkowaniu na cele grzewcze i 

sanitarne) na czystsze rodzaje paliwa, energię elektryczną, energię ze 

źródeł odnawialnych itp.; 

o stosowanie przy zakupach energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby 

komunalne preferencji dla producentów wytwarzających tanią energię 

w skojarzeniu; 

 w sferze dystrybucji energii elektrycznej: 

o utrzymywanie dystrybucyjnej infrastruktury elektroenergetycznej we 

właściwym stanie technicznym, terminowe wykonywanie przeglądów linii 

elektroenergetycznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod 

diagnostycznych (np. termowizja) i szybkie reagowanie na stwierdzone 

odchylenia od stanów normalnych;  

o właściwy dobór mocy transformatorów w stacjach 

elektroenergetycznych; 

o zastosowanie nowych technologii np. kabli nadprzewodzących; 

 w sferze użytkowania energii elektrycznej: 

o stopniowe przechodzenie na stosowanie energooszczędnych źródeł 

światła w obiektach użyteczności publicznej oraz do oświetlenia ulic, 

placów itp.; 

o przeprowadzanie regularnych prac konserwacyjno-naprawczych i 

czyszczenia oświetlenia; 

o dbałość kadr technicznych zakładów przemysłowych, aby napędy 

elektryczne nie były przewymiarowane i pracowały z optymalną 

sprawnością; 

o przesuwanie, w miarę możliwości, okresów pracy większych odbiorników 

energii elektrycznej na godziny poza szczytem; 

 w sferze dystrybucji gazu: 

o utrzymywanie dystrybucyjnej infrastruktury gazowniczej we właściwym 

stanie technicznym, terminowe wykonywanie przeglądów sieci i szybkie 

reagowanie na stwierdzone odchylenia od stanów normalnych, 

szczególnie nieszczelności;  

o właściwy dobór przepustowości nowych stacji redukcyjno-pomiarowych i 

średnic gazociągów; 

o modernizacja sieci stalowych na PE, nie stosowanie sieci n/c; 

 w sferze użytkowania gazu: 
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o oszczędne gospodarowanie paliwem gazowym w zakresie ogrzewania 

poprzez stosowanie nowoczesnych kotłów o dużej sprawności oraz 

zabiegi termomodernizacyjne, których efektem będzie zmniejszenie 

zużycia gazu; 

o racjonalne wykorzystanie paliwa gazowego w indywidualnych 

gospodarstwach domowych, wyrażające się oszczędzaniem gazu w 

zakresie przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz w zakresie 

przygotowania posiłków.  

9.3 Audyt energetyczny, charakterystyka energetyczna budynków 

realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych, stymulowanie 

rozwoju budownictwa energooszczędnego. 

Przed podjęciem działań inwestycyjnych, mających na celu racjonalizację użytkowania 

energii na cele ogrzewania, wymagane jest określenie zakresu i potwierdzenie 

zasadności działań na drodze audytu energetycznego. 

Zakłada się, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nowopowstające na 

obszarze Miasta obiekty muszą spełniać następujące kryteria izolacyjności przegród 

zewnętrznych: 

 dla ścian zewnętrznych < 0,25 W/(m2K); 

 dla stropodachów i stropów pod nieogrzewanym poddaszem lub nad 

przejazdem < 0,20 W/(m2K); 

 dla stropów nad nieogrzewanymi piwnicami i zamkniętymi przestrzeniami 

podpodłogowymi< 0,25 W/(m2K); 

 dla okien w ścianach w I, II, III strefie klimatycznej < 1,3 W/(m2K); 

 dla okien w dachu w I, II, III strefie klimatycznej < 1,5 W/(m2K). 

9.4 Energooszczędne technologie i rozwiązania konstrukcyjne 

w zakresie wytwarzania, dystrybucji i użytkowania nośników energii 

9.4.1 Racjonalizacja wytwarzania i użytkowania energii w systemie 

ciepłowniczym 

Racjonalizacja użytkowania energii w systemie ciepłowniczym to szereg działań, 

których podmiotem będą składniki tego systemu, tj. źródła ciepła oraz system sieci 

i węzłów ciepłowniczych odbiorczych. Art.16 ustawy Prawo energetyczne nakłada na 

przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek planowania i podejmowania działań, które 

mają na celu racjonalizację produkcji i przesyłania energii ze skutkiem w postaci 

korzystniejszych warunków dostawy energii dla odbiorcy końcowego.  
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Rola Miasta szczególnie istotna jest w wypadku ciepłowniczych przedsiębiorstw 

energetycznych, które nie mają obowiązku zatwierdzania swoich planów rozwojowych. 

Relacje te są szczególnie ważne z uwagi na występującą rozbieżność interesów 

Miasta i przedsiębiorstwa: 

 Miasto chce dla swoich mieszkańców minimalizacji zużycia energii i związanej 

z tym minimalizacji kosztów ogrzewania; 

 przedsiębiorstwo chce sprzedać jak najwięcej ciepła za jak najwyższą cenę. 

Na szczególną uwagę zasługuje Projekt „Zrównoważone Wykorzystanie Energii”, który 

rozpoczął się w kwietniu 2011 r. dzięki zaangażowaniu Wydziału Edukacji, 

Pełnomocnika Prezydenta ds. Infrastruktury i Gospodarki Elektroenergetycznej oraz 

MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie. Patronat nad projektem sprawuje Prezydent Miasta 

Olsztyna. W Projekcie bierze obecnie udział 49 gminnych jednostek oświatowych, 

podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Do głównych celów projektu należą: 

 poprawa efektywności energetycznej olsztyńskich placówek oświatowych, 

 redukcja kosztów utrzymania szkół i przedszkoli, 

 akcja edukacyjna pokazująca w jaki sposób efektywnie wykorzystać energię 

cieplną, prąd i wodę.  

Systemowe źródła ciepła 

Ocena stanu technicznego źródeł ciepła z terenu Olsztyna została przedstawiona 

w rozdziale 4. Wg Dyrektywy Europejskiego Parlamentu i Rady znak 2012/27/UE 

preferowanymi układami produkcji energii cieplnej, szczególnie w organizmach 

miejskich, będą układy skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Takie 

działanie nakierowane jest na wzrost efektywności energetycznej i zwiększenie 

bezpieczeństwa zasilania. Produkcja ciepła w układach skojarzonych daje poprawę 

efektywności ekologicznej i ekonomicznej przetwarzania energii pierwotnej paliw.  

Wszelkie prace modernizacyjne i odtworzeniowe w instalacjach (obiektach) źródeł 

systemowych powinny być ukierunkowane na poprawę sprawności i efektywności ich 

działania. 

Biorąc pod uwagę powyższe wskazania, władze miasta Olsztyna oraz Spółka MPEC 

przygotowują projekt budowy nowej elektrociepłowni miejskiej – instalacji termicznego 

przekształcania frakcji palnej, powstałej w wyniku przetworzenia odpadów 

komunalnych, zapewniającej odzysk energii i dostawy ciepła dla mieszkańców 

Olsztyna wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

System dystrybucyjny 
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Racjonalizacja w obrębie systemu dystrybucji uwzględniać powinna przede wszystkim 

redukcję strat przesyłowych oraz redukcję ubytków wody sieciowej. 

Redukcję strat ciepła na przesyle uzyskać można przede wszystkim poprzez: 

 poprawę jakości izolacji istniejących rurociągów i węzłów ciepłowniczych; 

 wymianę sieci ciepłowniczych zużytych i o wysokich stratach ciepła na rurociągi 

preizolowane o niskim współczynniku strat; 

 likwidację lub wymianę odcinków sieci ciepłowniczych dużych średnic 

obciążonych w małym zakresie, co powoduje znaczne straty przesyłowe; 

 likwidację niekorzystnych ekonomicznie z punktu widzenia strat przesyłowych 

odcinków sieci; 

 budowy lub rozbudowy układów automatyki pogodowej i sterowania sieci. 

Redukcję ubytków wody sieciowej uzyskać można przede wszystkim poprzez: 

 modernizację odcinków sieci o wysokim współczynniku awaryjności; 

 zabudowę rurociągów ciepłowniczych z instalacją nadzoru przecieków 

i zawilgoceń pozwalającą na szybkie zlokalizowanie i usunięcie awarii; 

 modernizację i wymianę armatury odcinającej. 

Istotne jest również, aby przedsiębiorstwa dążyły w systemie dystrybucji do 

powiększania rynku zbytu ciepła w powiązaniu ze wzrostem wskaźnika mocy 

zamówionej i podniesieniem standardu ekologicznego obiektów aktualnie 

zaopatrywanych w ciepło z węglowych kotłowni lokalnych. 

Działania te mogą obejmować przyłączenie do systemu ciepłowniczego obiektów 

zasilanych z kotłowni węglowych znajdujących się w ekonomicznie i technicznie 

uzasadnionej odległości.  

Przedsiębiorstwa energetyczne eksploatujące sieci ciepłownicze na terenie Olsztyna, 

prowadzą działania modernizacyjne i remontowe na podległej sobie infrastrukturze.  

Do podstawowych kierunków działań na sieciach, podejmowanych przez PE należy 

zaliczyć: 

 budowę nowych odcinków sieci i podłączenie odbiorców dla nowego 

budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłowego; 

 modernizację istniejącej sieci ciepłowniczej poprzez wymianę rur kanałowych 

na preizolowane oraz wymianę izolacji; 

 przebudowę głównych węzłów cieplnych na węzły indywidualne; 

 modernizację systemów monitorowania i transmisji danych. 
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Rola Miasta, podobnie jak w wypadku systemowych źródeł ciepła, ukierunkowana 

powinna być na minimalizację skutków finansowych dla odbiorcy energii oraz 

maksymalizację efektów ekologicznych. 

9.4.2 Lokalne - indywidualne źródła ciepła - działania właścicieli 

W skali całego Miasta istotnym problemem związanym z dbałością o podniesienie 

standardu czystości środowiska naturalnego jest likwidacja tzw. „niskiej emisji”, 

pochodzącej z ogrzewań piecowych i przestarzałych kotłowni na paliwo stałe. Dalsze 

funkcjonowanie lub modernizacja tych źródeł będzie zależała głównie od sytuacji 

ekonomicznej i świadomości ekologicznej właścicieli. 

Zgodnie z „Programem Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018” jakość powietrza 

w Olsztynie kształtowana jest głównie poprzez zanieczyszczenia emitowane ze źródeł 

komunikacyjnych, z sektora energetycznego oraz z sektora komunalno – bytowego 

(niska emisja). Analiza danych ze stacji monitoringowych, znajdujących się na terenie 

miasta, pozwala wnioskować, że jakość powietrza na terenie Olsztyna jest dobra. 

Wykazują one natomiast jednoznacznie, że lepsze warunki pod względem jakości i 

czystości powietrza występują na obszarach, gdzie obiekty podłączone są do miejskiej 

sieci ciepłowniczej lub zaopatrywane są w ciepło poprzez zmodernizowane kotłownie 

lokalne. Nie bez znaczenia pozostaje fakt lokalizacji tego typu obszarów z dala od tras 

komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu. Według prowadzonej corocznie oceny 

stanu jakości powietrza atmosferycznego, wynika, że na terenie miasta Olsztyna 

występują przekroczenia wartości stężenia bezno(a)pirenu. 

Powyższe cele mają być realizowane m.in. poprzez: 

 likwidację lokalnych kotłowni o dużej emisji poprzez rozbudowę sieci 

ciepłowniczej, 

 zamianę kotłowni węglowych na obiekty niskoemisyjne, 

 instalowanie wysokosprawnych urządzeń ciepłowniczych i budowa 

nowoczesnych sieci ciepłowniczych, 

 instalowanie urządzeń ochrony powietrza, 

 termomodernizację budynków, 

 stosowanie technologii energooszczędnych i mniej zanieczyszczających 

powietrze, 

 rozbudowę sieci gazowej (przesyłowej i rozdzielczej) województwa. 

Przed podjęciem działań inwestycyjnych wymagane jest potwierdzenie wielkości 

energetycznych poszczególnych obiektów w celu określenia ich dokładnego 

zapotrzebowania na moc cieplną, która przekłada się na wielkości i koszty 

projektowanych urządzeń (audyt energetyczny budynków). 
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Alternatywnym rozwiązaniem, w sytuacji stale zwiększających się różnic cen nośników 

energii - gazu i węgla, jest modernizacja istniejącego przestarzałego źródła na 

nowoczesne rozwiązania na bazie węgla. Rozwiązania te wykorzystują technologię: 

 bezobsługowych kotłów, wyposażonych w palniki retortowe i automatyczny 

system dozowania paliwa oparty o podajnik ślimakowy z odpowiednio 

skonstruowanym zasobnikiem węgla; 

 nowoczesnych kotłów rusztowych, ze specjalnymi wentylatorami 

wspomagającymi dopalanie paliwa oraz instalacjami redukującymi emisje 

zanieczyszczeń. 

Konieczne jest także podjęcie działań dotyczących zmiany sposobu ogrzewania 

mieszkań z pieców i ogrzewań etażowych węglowych na rzecz systemu 

ciepłowniczego, ogrzewania gazowego lub elektrycznego. W przypadku domów 

jednorodzinnych możliwe jest także zastosowanie ekologicznych bezobsługowych 

kotłów węglowych oraz np. wykorzystanie źródeł energii solarnej, tj. kolektory 

słoneczne. 

Poniżej przedstawiono zakres koniecznych inwestycji w celu zmiany sposobu zasilania 

z ogrzewania węglowego na rzecz trzech systemów: 

Podłączenie do systemu ciepłowniczego: 

 zainstalowanie w bloku pionów ciepłowniczych wraz z odgałęzieniami do 

poszczególnych mieszkań oraz liczników ciepła na wejściu do mieszkania; 

 zamontowanie w mieszkaniach grzejników wraz z zaworami 

termoregulacyjnymi; 

 przygotowanie pomieszczenia na węzeł cieplny i zabudowa węzła; 

 podłączenie budynku do systemu ciepłowniczego. 

Podłączenie do systemu gazowniczego: 

 zainstalowanie w bloku pionów c. o. wraz z odgałęzieniami do poszczególnych 

mieszkań oraz liczników ciepła na wejściu do mieszkania; 

 zamontowanie w mieszkaniach grzejników wraz z zaworami 

termoregulacyjnymi; 

 przygotowanie pomieszczenia na kotłownię gazową i zabudowa kotłów; 

 podłączenie budynku do systemu gazowniczego. 

Podłączenie do systemu elektroenergetycznego: 

 przygotowanie sieci elektroenergetycznych do zwiększonego poboru mocy; 

 wymiana liczników jednofazowych na liczniki trójfazowe dwustrefowe; 
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 zamontowanie w mieszkaniach grzejników elektrycznych wraz z regulatorami 

temperatury lub zabudowa w istniejących piecach kaflowych grzałek 

elektrycznych z regulatorami temperatury. 

Przed wykonaniem inwestycji polegającej na konwersji ogrzewania z węglowego na 

system ciepłowniczy (lub inne oparte na paliwie ekologicznym), wymagane jest 

potwierdzenie wielkości energetycznych budynku w celu określenia jego dokładnego 

zapotrzebowania na moc cieplną i roczne zużycie ciepła, czyli wykonanie audytu 

energetycznego budynku. 

W przypadku niewielkich kotłowni będących własnością przedsiębiorstw prywatnych 

oraz palenisk domów jednorodzinnych, o ich funkcjonowaniu lub modernizacji 

decydować będzie jedynie sytuacja ekonomiczna i świadomość ekologiczna 

społeczeństwa. W tym wypadku Miasto również może dążyć do poprawy sytuacji 

poprzez działania związane z podnoszeniem świadomości ekologicznej mieszkańców 

oraz działania preferujące przedsiębiorstwa oraz indywidualnych konsumentów ciepła, 

którzy zrezygnują z dotychczasowego zasilania paliwem stałym na rzecz 

ekologicznego sposobu ogrzewania. 

Pomocą w tym zakresie mogłoby być podjęcie przez Miasto inicjatywy w zakresie 

opracowania programu ograniczenia niskiej emisji. W ramach tego programu można 

określić źródła oraz poziomy dofinansowania inwestycji związanych z zastosowaniem 

ekologicznych urządzeń grzewczych. 

9.4.3 Użytkowanie ciepła - działania odbiorców 

Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie nośników energii u odbiorców 

ukierunkowane winny być na: 

 działania termomodernizacyjne; 

 stymulowanie rozwoju budownictwa energooszczędnego; 

 indywidualne rozliczanie odbiorców. 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

W latach 90-tych w związku z wprowadzeniem zasad wolnorynkowych, nastąpił proces 

zmian właścicielskich w zakresie użytkowania obiektów wielorodzinnych. 

Obiekty budownictwa wielorodzinnego, w aspekcie własności, można podzielić na: 

 obiekty komunalne - będące własnością lub współwłasnością Miasta; 

 obiekty spółdzielcze; 

 obiekty, których właścicielami są grupy indywidualnych osób, tworzące tzw. 

wspólnoty mieszkaniowe; 
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 obiekty Skarbu Państwa. 

Działania usprawniające i poprawiające użytkowanie ciepła podejmowane są przez 

właścicieli danych obiektów budowlanych, czyli przez wyżej wymienione grupy 

właścicielskie. 

Prowadzone zmiany technologiczne w budownictwie sprowadzają się do 

zastosowania nowych, łatwych, prostych w obsłudze konstrukcji, nowych materiałów 

o polepszonych właściwościach technicznych. Ogólny proces zmian prowadzonych 

w nowoczesnym budownictwie sprowadzony jest do: 

 uzyskania obiektu o prostym i krótkotrwałym procesie prowadzenia budowy; 

 korzystania z nowych lub ulepszonych materiałów o dobrych parametrach 

zarówno konstrukcyjnych jak i cieplnych; 

 uzbrojenia budynku w instalacje wewnętrzne wykonane w nowoczesnym 

systemie; 

 uzbrojenia budynku w urządzenia o wysokim stopniu sprawności. 

Obiekty nowobudowane mają spełnić i spełniają oczekiwania użytkownika, zarówno 

w zakresie wyglądu, funkcjonalności, ale przede wszystkim w zakresie niskich kosztów 

użytkowania. 

W stosunku do istniejących obiektów budowlanych, prowadzi się działania 

modernizacyjne polegające na wymianie poszczególnych elementów budynku, 

wprowadzanie działań poprawiających izolacyjność obiektu, tj. zmniejszenie strat 

ciepła np. w wyniku likwidacji nieszczelności. W procesie modernizacyjnym 

wprowadza się już istniejące ulepszone i nowe technologie. 

Należy zaznaczyć, że każdy element obiektu budowlanego posiada własny okres 

użytkowania, przez który spełnia swoje właściwości. Modernizacja obiektów 

budowlanych jest prowadzona w określonym zakresie i w stosunku do tych elementów, 

w których ze względów technicznych można dokonać częściowej lub całkowitej 

wymiany. 

Jednym z działań w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania cieplnego budynku jest 

prowadzenie działań termomodernizacyjnych. Termomodernizacja to poprawienie 

istniejących cech technicznych budynku w celu uzyskania zmniejszenia 

zapotrzebowania ciepła do ogrzewania. Termomodernizacja obejmuje zmiany 

budowlane oraz zmiany w systemie ogrzewania. Przykłady możliwych zabiegów 

termomodernizacyjnych w zakresie modernizacji systemu ogrzewania zamieszczono 

w tabelach poniżej (Tabela 67 i Tabela 68). 
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Tabela 67. Możliwe zabiegi termomodernizacyjne w zakresie modernizacji systemu ogrzewania [Źródło: 
„Termomodernizacja Budynków – Poradnik Inwestora” – KAPE S.A. Warszawa 1999 r.] 

Lp. 
Rodzaj 

elementu 
Cel zabiegu Sposób realizacji 

1 
Instalacja 

c.o. 

Zwiększenie 
sprawności pracy 

systemu 

Płukanie chemiczne instalacji w celu usunięcia 
osadów i przywrócenia pełnej drożności rurociągów 

Ogólne uszczelnienie instalacji 

Likwidacja centralnej sieci odpowietrzającej oraz 
zbiorników odpowietrzających, zastosowanie 
indywidualnych odpowietrzników na pionach 

Zmniejszenie strat 
ciepła na sieci 

Izolowanie rur przechodzących przez pomieszczenie 
nieogrzewane 

2 
Instalacja 

c.o. 
Racjonalne 

użytkowanie ciepła 

Zainstalowanie zaworów termostatycznych przy 
grzejnikach, które umożliwiają regulacje temperatury 

w pomieszczeniach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
  

Tabela 68. Możliwe zabiegi termomodernizacyjne budowlane [Źródło: opracowanie własne KAPE S.A. 

na podstawie dokumentu pn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Lp. Rodzaj elementu Cel zabiegu Sposób realizacji 

1 

Ściany zewnętrzne i ściany 
oddzielające pomieszczenia 

o różnych temperaturach (np. 
od klatki schodowej) 

Zwiększenie izolacyjności 
termicznej i likwidacja 

mostków cieplnych 

Ocieplenie dodatkową 
warstwą izolacji termicznej 

2 
Fragmenty ścian zewnętrznych 

przy grzejnikach 
Lepsze wykorzystanie 
ciepła od grzejników 

Ekrany za-grzejnikowe 

3 Stropodachy i stropy poddasza 
Zwiększenie izolacyjności 

termicznej 
Ocieplenie dodatkową 

warstwą izolacji termicznej 

4 

Stropy nad piwnicami 
nieogrzewanymi i podłogi 
parteru w budynkach nie 

podpiwniczonych 

Zwiększenie izolacyjności 
termicznej 

Ocieplenie dodatkową 
warstwą izolacji termicznej 

5 
Okna, świetliki dachowe, 

świetliki okienne w piwnicach 

Zmniejszenie 
niekontrolowanej infiltracji 

Uszczelnienie 

Zwiększenie izolacyjności Dodatkowa szyba lub 
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termicznej warstwa folii, zastosowanie 
szyb ze specjalnego szkła lub 

wymiana okien 

Zmniejszenie powierzchni 
przegród zewnętrznych 

o wysokich stratach ciepła 
Częściowa zabudowa okien 

Okresowe zmniejszenie 
strat ciepła 

Okiennice, żaluzje, zasłony 

6 Drzwi zewnętrzne 

Zmniejszenie 
niekontrolowanej infiltracji 

Uszczelnienie 

Ograniczenie strat 
użytkowych 

Zasłony, automatyczne 
zamykanie drzwi 

Zwiększenie izolacyjności 
termicznej 

Ocieplenie lub wymiana na 
drzwi o lepszej termice 

7 Loggie, tarasy, balkony 
Utworzenie przestrzeni 

izolujących 
Obudowa 

8 Otoczenie budynku 
Zmniejszenie oddziaływań 
klimatycznych (np. wiatru) 

Osłony przeciwwiatrowe 
(ekrany) roślinność ochronna 

Optymalnym rozwiązaniem byłoby rozliczanie kosztów wg indywidualnych liczników 

ciepła lub przynajmniej dla określonego pionu. 

Przed podjęciem działań inwestycyjnych mających na celu racjonalizację użytkowania 

energii na cele ogrzewania wymagane jest określenie zakresu i potwierdzenie 

zasadności działań na drodze audytu energetycznego. 

Analiza działań w zakresie termorenowacji budynków wielorodzinnych 

Przy ocenie potencjalnych działań termorenowacyjnych należy bezwzględnie zwrócić 

uwagę na dwa istotne zagadnienia: 

 każdy budynek wymaga indywidualnego potraktowania, przy czym nie tyle 

chodzi tu o dobór parametrów projektowych, a o sprawdzenie, czy występują 

szczególnie newralgiczne miejsca (mostki cieplne, miejsca przemarzania itp.). 

Dlatego termorenowacja każdego budynku musi być poprzedzona audytem 

energetycznym, który poza doborem optymalnego rozwiązania, winien służyć 

sprawdzeniu występowania wspomnianych miejscowych usterek cieplnych. 

Koszt takiego audytu zostaje uwzględniony w określaniu kosztu koniecznych 

działań termorenowacyjnych; 

 element poddany termorenowacji musi znajdować się w odpowiednim stanie 

technicznym. Docieplane ściany muszą być wolne od głuchych tynków, 

podciekań lub podpełzań wilgoci itp. Zatem audytowi energetycznemu winien 

towarzyszyć audyt ogólnobudowlany, a prace termorenowacyjne winny być, 

stosownie do potrzeb, poprzedzone pracami remontowymi. 

Działania w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych 

Docieplanie może być realizowane: 
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 w technologii suchej: płyty z materiału izolacyjnego (wełna mineralna) 

mocowane są do ścian i pokrywane warstwą osłonową np. sidingiem; 

 w technologii mokrej: płyty z materiału izolacyjnego (prawie zawsze styropian, 

choć istnieje również technologia oparta na wełnie mineralnej) i pokrywane 

odpowiednim tynkiem. 

Docieplanie ścian zewnętrznych jest technologią dobrze opanowaną, a paleta ofert 

firm zajmujących się tego typu działaniami jest bogata. 

Na koszt wykonania składają się: 

 koszt materiałów, w przybliżeniu proporcjonalny do grubości izolacji; 

 koszt robocizny, w dużo mniejszym stopniu zależny od grubości izolacji; 

 koszt przygotowania i wykorzystania rusztowań, całkowicie niezależny od 

grubości izolacji, natomiast zależny od wysokości budynku. 

Docieplenie dachów i stropodachów 

Sposób wykonania docieplenia dachów i stropodachów zależy od rodzaju konstrukcji 

połaci dachowych, jednak najczęściej stosuje się metody suche. 

W przypadku poddaszy niskich, przełazowych, nie mających dostępu z wewnątrz 

budynku, ocieplenie wykonuje się przez otwory wykonane w części dachowej. 

W poddaszach, gdzie istnieje łatwy dostęp, położenie dodatkowej warstwy materiału 

izolacyjnego jest operacją prostą i tanią (koszt materiału + koszt robocizny położenia 

warstwy). 

Rzeczywisty koszt wykonania docieplenia można określić tylko indywidualnie dla 

każdego z budynków, w zależności od możliwej do zastosowania technologii. 

Doszczelnienie oraz wymiana nieszczelnych drzwi i okien 

 doszczelnianie istniejącej stolarki budowlanej - odbywa się z wykorzystaniem 

uszczelek z odpowiednich profili gumowych lub z gąbki i należy do najtańszych 

działań termorenowacyjnych. Korzyści są trudne do oceny - zależą głównie od 

stopnia nieszczelności okien przed uszczelnieniem; 

 wymiana nieszczelnej stolarki budowlanej - jej koszt może być bardzo 

zróżnicowany. Zależy on m.in. od: materiału ramy okiennej (drewno, PCW), 

rodzaju okuć budowlanych, wymiaru okien, wielkości zamówienia, rodzaju 

zastosowanych szyb (ozdobne, refleksyjne, antywłamaniowe oraz o różnym 

współczynniku przenikania ciepła). 

Montaż zagrzejnikowych płyt refleksyjnych 
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Ekrany zagrzejnikowe montuje się za grzejnikami umieszczonymi na wewnętrznej 

stronie zewnętrznych ścianach budynków. Ekrany zagrzejnikowe to rodzaj lokalnej 

izolacji wewnętrznej ścian budynków w rejonie położonym za grzejnikami ciepła. 

Na podstawie danych z wielu realizacji dokonanych termomodernizacji można określić 

pewne przeciętne efekty zysków ciepła po przeprowadzeniu poszczególnych działań 

termomodernizacyjnych. Przedstawia to poniższa tabela (Tabela 69). 

Tabela 69. Zestawienie przeciętnych efektów uzysku ciepła w stosunku do stanu poprzedniego 
[Źródło: „Termomodernizacja Budynków. Poradnik Inwestora” KAPE S. A. Warszawa 1999 r.] 

Lp. Sposób uzyskania oszczędności 
Obniżenie zużycia ciepła 

w stosunku 
do stanu poprzedniego 

1 
Wprowadzenie w węźle cieplnym automatyki pogodowej 

oraz urządzeń regulacyjnych 
5-15% 

2 

Wprowadzenie hermetyzacji instalacji i izolowanie 
przewodów, przeprowadzenie regulacji hydraulicznej i 

zamontowanie zaworów termostatycznych we wszystkich 
pomieszczeniach 

10-25% 

3 Wprowadzenie podzielników kosztów ok.10-15 % 

4 Wprowadzenie ekranów zagrzejnikowych ok. 2-3 % 

5 Uszczelnienie okien i drzwi zewnętrznych 5-8% 

6 Wymiana okien na 3 szybowe ze szkłem specjalnym 10-15% 

7 
Ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, 

dachu, stropodachu – bez okien) 
10-25% 

Należy zwrócić uwagę, że określenie efektów w przypadku podjęcia dwóch lub więcej 

usprawnień wymienionych w powyższej tabeli nie jest sumą arytmetyczną 

poszczególnych działań. 

 

Charakterystyki energetyczne budynków 

Zgodnie z regulacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 

19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.U. L 153, 

18/06/2010 P. 0013 – 0035), która weszła w życie w dniu 9 lipca 2010 r., do 

prawodawstwa krajowego, mają zostać wprowadzone następujące obowiązki: 

 do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki będą budynkami o niemal 

zerowym zużyciu energii; 

 po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne 

oraz będące ich własnością, będą budynkami o niemal zerowym zużyciu 

energii. 

Notowany w ostatnich latach systematyczny spadek zapotrzebowania ciepła 

w zabudowie wielorodzinnej, podłączonej do systemu ciepłowniczego jest wynikiem 
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zarówno wykonanych działań termomodernizacyjnych, jak i nie związanych 

z działaniami termomodernizacyjnymi, redukcji mocy zamówionej po stronie 

odbiorców. Zakłada się, że nie związane z działaniami inwestycyjnymi redukcje mocy 

zamówionej nie będą w latach następnych występowały z takim nasileniem jak 

w minionym okresie - z uwagi na przepisy § 41 ust.2 rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 

i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2010 r., Nr 194, 

poz.1291), przyznające przedsiębiorstwu energetycznemu prawo do dokonania 

w sezonie grzewczym kontroli prawidłowości określenia przez odbiorcę zamówionej 

mocy cieplnej, w przypadku gdy zamówiona przez odbiorcę moc cieplna jest mniejsza 

od mocy cieplnej określonej w umowie o przyłączenie danego obiektu do sieci 

ciepłowniczej, albo gdy wartości współczynnika wykorzystania zamówionej mocy 

cieplnej znacznie różnią się od wartości technicznie uzasadnionych. 

Obecnie spółdzielnie mieszkaniowe działające w sposób indywidualny oraz wspólnoty 

mieszkaniowe, określają zakres działań remontowych, w tym działań racjonalizujących 

użytkowanie ciepła. Każda spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa w stosunku do 

własnych zasobów mieszkaniowych przygotowuje plany realizacyjne obecnych 

i przyszłych inwestycji. Przy podejmowaniu znaczących inwestycji w zakresie 

racjonalizacji ciepła podmioty te mogą korzystać z istniejących programów 

wspierających tego typu inwestycje. Członkowie spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych 

mogą podejmować własne działania w zakresie np. wymiany stolarki okiennej. Sposób 

partycypacji kosztów ze strony spółdzielni z tzw. funduszu remontowego jest określony 

w wewnętrznych odrębnych regulaminach przyjętych uchwałą spółdzielni. 

Obecne możliwości wsparcia finansowego działań w zakresie racjonalizacji ciepła: 

 zakres wsparcia wynikający z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

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

 dofinansowanie z budżetu miasta, 

 szeroki rynek kredytowy (np. tzw. kredyty remontowe) istniejący na rynku 

bankowym, 

 wsparcie finansowe z istniejących funduszy ekologicznych. 

Propozycja działań pilotażowych 

Mając na względzie przedstawione powyżej, możliwe do zastosowania rozwiązania, 

których celem jest obniżenie zużycia energii, zmiany sposobu wytwarzania oraz cel do 

osiągnięcia wskazany w najnowszej dyrektywie z 2010 r. w sprawie charakterystyki 

energetycznej budynku, celowym jest przygotowanie pilotażowego projektu 

kompleksowej modernizacji budynku wielorodzinnego z lat 70-tych, obejmującego 

działania termomodernizacyjne i wymiany instalacji wewnętrznych, zastosowania 
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indywidualnego sposobu ogrzewania, w tym z wykorzystaniem OZE, dla uzyskania 

efektu budynku niskoenergetycznego. 

Projekt taki, ukierunkowany na optymalizację możliwych do osiągnięcia wskaźników 

energetycznych, winien wskazywać również wielkość koniecznych do poniesienia 

kosztów inwestycyjnych i stopień opłacalności inwestycji. 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

Indywidualny użytkownik budynku jednorodzinnego może przeprowadzić analogiczne 

działania w zakresie racjonalizacji użytkowania ciepła w zakresie termorenowacji, jakie 

przedstawiono w stosunku do obiektów wielorodzinnych. 

Ogólna dostępność i szeroka możliwość wyboru na rynku różnych systemów 

ogrzewania budownictwa indywidualnego oraz możliwość korzystania z form 

wspomagających finansowo procesy modernizacyjne i remontowe, spowodowała, że 

od połowy lat 80 obserwuje się proces wymiany np. indywidualnych 

wyeksploatowanych kotłów na kotły nowe o większym wskaźniku sprawności, 

wymiany systemu zasilania (np. przejście z paliwa stałego na gazowe), wymiana 

grzejników itp. 

Należy zaznaczyć, że nowe kotły są wsparte pełną automatyką, która umożliwia 

indywidualną korektę oczekiwanej temperatury w pomieszczeniu. System automatyki 

umożliwia również wprowadzenie programu umożliwiającego pracę systemu 

w określonym przedziale czasowym. System pozwala dostosować zmienne 

oczekiwane temperatury w pomieszczeniu w różnych okresach dobowych.  

Właściciele obiektów jednorodzinnych, mają szeroki zakres dostępności do nowych 

technologii w zakresie działań wpływających na zmniejszenie zapotrzebowania 

cieplnego budynku i zmniejszenie kosztów eksploatacji przy zachowaniu efektu 

komfortu cieplnego. W nowym budownictwie jednorodzinnym zwiększa się udział 

obiektów, które wykorzystują niekonwencjonalne źródła energii. 

Właściciele obiektów jednorodzinnych również mogą ubiegać się o wsparcie 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Możliwości wsparcia finansowego działań 

w zakresie racjonalizacji ciepła: 

 zakres wsparcia wynikający z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

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

 szeroki rynek kredytowy (np. tzw. kredyty remontowe) istniejący na rynku 

bankowym, 

 dofinansowanie z budżetu gminy w zakresie termomodernizacji budynków 

(w związku ze zmianą ustawy POŚ, październik 2010 r.). 
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Obecnie indywidualny inwestor – właściciel, sam podejmuje decyzję o prowadzeniu 

działań w zakresie modernizacji własnego źródła ciepła oraz działań w zakresie 

termomodernizacji. Przy podjęciu decyzji o określonym sposobie realizacji działań, 

indywidualny inwestor ma możliwość korzystania z informacji udzielanych przez 

przedstawicieli technicznych poszczególnych firm, działających na rynku systemów 

ogrzewania i docieplania budynków indywidualnych oraz z istniejącego rynku 

medialnego - specjalistycznych wydawnictw z zakresu budownictwa.  

Budynki użyteczności publicznej 

Zlokalizowane w obszarze Miasta obiekty użyteczności publicznej charakteryzują się 

szerokim zakresem architektonicznym i z tego względu nie przeprowadzono 

szczegółowej analizy efektów cieplnych w stosunku do tych obiektów. Przy tego typu 

budynkach należy przeprowadzić indywidualne audyty energetyczne, które 

uwzględnią zapotrzebowanie cieplne dla danego typu obiektu oraz możliwości ich 

realizacji z punktu widzenia architektury. 

W stosunku do obiektów użyteczności publicznej założono, że działania 

termomodernizacyjne polegające na etapowej wymianie stolarki okiennej, docieplaniu 

ścian w obiektach, w których warunki architektoniczno-konstrukcyjne umożliwiają 

podjęcie takich działań, wyniesie około 10% (wskaźnik sumaryczny - przyjęty na 

podstawie analogii do analiz przeprowadzanych w zasobach obiektów użyteczności 

publicznej w innych miastach) w stosunku do obecnego zapotrzebowania cieplnego. 

W ramach bilansu obiektów użyteczności publicznej znaczącą pozycją są obiekty 

szkolnictwa publicznego (m.in.: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły zawodowe, 

gimnazja, licea, zespoły i kompleksy szkolne, itp.). Wnioski z analizy zużycia energii w 

poszczególnych obiektach powinny stanowić podstawę do podjęcia działań 

inwestycyjnych tj.: termomodernizacja, zmiana sposobu ogrzewania itp., dzięki którym 

poprawi się standard cieplny tych obiektów. 

Termomodernizacja jw. wiąże się z wydatkowaniem znacznych środków finansowych. 

Przy właściwej analizie wielkości energetycznych związanych z zasilaniem budynku, 

czy grupy budynków można niskonakładowo (np. przez negocjacje umów dostawy 

energii, zoptymalizowanie pracy urządzeń itp.) znacznie ograniczyć zużycie energii 

w obiekcie i koszty z nim związane. 

9.5 Energooszczędne technologie i rozwiązania konstrukcyjne 

w zakresie wytwarzania, dystrybucji i użytkowania paliw gazowych 

Przy rozpatrywaniu działań związanych z racjonalizacją użytkowania paliw należy 

wziąć pod uwagę cały ciąg logiczny operacji związanych z ich użytkowaniem: 

 pozyskanie paliw; 
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 przesył do miejsca użytkowania; 

 dystrybucja; 

 wykorzystanie paliw gazowych; 

 wykorzystanie efektów stosowania paliw gazowych. 

 

W tym ciągu pozyskanie paliw pozostaje całkowicie poza zasięgiem Miasta (zarówno 

pod względem geograficznym jak i organizacyjno-prawnym), a co więcej, w znacznej 

mierze poza granicami Polski, stąd kwestia ta została całkowicie pominięta. Również 

problemy związane z długodystansowym przesyłem gazu stanowią zagadnienie 

o charakterze ponadlokalnym, które powinno być analizowane w skali nawet 

ponadwojewódzkiej. 

Pozostałe problemy są natomiast zagadnieniami, które winny być analizowane 

z punktu widzenia polityki energetycznej Olsztyna. Stąd też zostały one omówione 

w kolejnych rozdziałach. 

9.5.1 Zmniejszenie strat gazu w systemie dystrybucji - działania dystrybutorów 

Działania związane z racjonalizacją użytkowania gazu związane z jego dystrybucją 

sprowadzają się do zmniejszenia strat gazu. 

Straty gazu w sieci dystrybucyjnej spowodowane są głównie następującymi 

przyczynami: 

 nieszczelności armatury - dotyczą zarówno samej armatury jak i jej połączeń 

z gazociągami (połączenia gwintowane lub przy większych średnicach 

kołnierzowe) - zmniejszenie przecieków gazu na samej armaturze w większości 

wypadków będzie wiązało się z jej wymianą; 

 sytuacje związane z awariami (nagłymi nieszczelnościami) i remontami (gaz 

wypuszczany do atmosfery ze względu na prowadzone prace) - modernizacja 

sieci wpłynie na zmniejszenie prawdopodobieństwa awarii. 

Należy podkreślić, że zmniejszenie strat gazu ma trojakiego rodzaju znaczenie: 

 efekt ekonomiczny: zmniejszenie strat gazu powoduje zmniejszenie kosztów 

operacyjnych przedsiębiorstwa gazowniczego, co w dalszym efekcie powinno 

skutkować obniżeniem kosztów zaopatrzenia w gaz odbiorcy końcowego; 

 metan jest gazem powodującym efekt cieplarniany, a jego negatywny wpływ 

jest znacznie większy niż dwutlenku węgla, stąd też ze względów ekologicznych 

należy ograniczać jego emisję; 

 w skrajnych przypadkach wycieki gazu mogą lokalnie powodować powstawanie 

stężeń zbliżających się do granic wybuchowości, co zagraża bezpieczeństwu. 
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Generalnie niemal całość odpowiedzialności za działania związane ze zmniejszeniem 

strat gazu w jego dystrybucji spoczywa na Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.  

Ze względu na fakt, że w warunkach zabudowy miejskiej, zwłaszcza na terenach 

śródmiejskich bardzo istotne znaczenie mają koszty związane z zajęciem pasa terenu, 

uzgodnieniem prowadzenia różnych instalacji podziemnych oraz zwłaszcza 

z odtworzeniem nawierzchni, jest rzeczą celową, aby wymiana instalacji podziemnych 

różnych systemów (gaz, woda, kanalizacja, kable energetyczne i telekomunikacyjne 

itd.) była prowadzona w sposób kompleksowy. 

9.5.2 Racjonalizacja wykorzystania paliw gazowych 

Paliwa gazowe w Olsztynie są wykorzystywane na następujące cele: 

 wytwarzanie ciepła (w postaci gorącej wody lub pary); 

 bezpośrednie przygotowywanie ciepłej wody użytkowej; 

 przygotowywanie posiłków w gospodarstwach domowych i obiektach zbiorowego 

żywienia; 

 cele bezpośrednio technologiczne. 

Sprawność wykorzystania gazu w każdym z powyższych sposobów uzależniona jest 

od parametrów technicznych samych urządzeń oraz od sposobu ich eksploatacji. 

W przypadku wytwarzania ciepła w kotłach gazowych efekty można uzyskać poprzez 

wymianę urządzeń. Wzrost sprawności dla nowych urządzeń wynika z uwzględnienia 

następujących rozwiązań technicznych: 

 lepsze rozwiązanie układu palnikowego oraz układu powierzchni ogrzewalnych 

kotła, pozwalające na zwiększenie nominalnej sprawności kotła, a co za tym 

idzie sprawności średnio-eksploatacyjnej; 

 stosowanie zapalaczy iskrowych zamiast dyżurnego płomienia (dotyczy to 

przede wszystkim małych kotłów gazowych stosowanych jako indywidualne 

źródła ciepła), efekt ten ma szczególnie istotne znaczenie przy mniejszych 

obciążeniach cieplnych kotła; 

 lepszy dobór wielkości kotła - unikanie przewymiarowania; 

 stosowanie kotłów kondensacyjnych, pozwalających odzyskać ze spalin ciepło 

parowania pary wodnej zawartej w spalinach (stąd sprawność nominalna 

odniesiona do wartości spalania gazu jest większa od 100%). Jednak ich 

stosowanie wymaga niskotemperaturowego układu odbioru ciepła oraz układu 

do neutralizacji i odprowadzenia kondensatu. 

Brak jest danych na temat stanu technicznego i rozwiązań projektowych kotłów 

gazowych stosowanych przez małych odbiorców, jednakże biorąc pod uwagę tempo 

przyrostu liczby kotłów w ostatnim dziesięcioleciu można szacować, że co najmniej 
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połowa kotłów gazowych stanowiących indywidualne źródło zasilania to nowoczesne 

kotły o wysokiej sprawności. Oznacza to, że potencjał oszczędności gazu w przypadku 

tych odbiorców nadal istnieje. 

W przypadku przygotowywania ciepłej wody użytkowej w podgrzewaczach 

przepływowych największe możliwości oszczędności należy wiązać z: 

 lepszym rozwiązaniem układu palnikowego oraz układu powierzchni 

ogrzewalnych podgrzewacza; 

 stosowanie zapalaczy iskrowych zamiast dyżurnego płomienia. 

W przypadku gazowych podgrzewaczy przepływowych brak jest danych na temat ich 

stanu technicznego - można jednak szacować, że zdecydowana większość 

wyposażona jest w znicze dyżurne. 

Udział gazu zużywanego na przygotowywanie posiłków w gospodarstwach domowych 

i obiektach zbiorowego żywienia jest stosunkowo wysoki (w związku z bardzo dużą 

ilością mieszkań, gdzie kuchnia gazowa jest jedynym odbiornikiem gazu). Określenie 

możliwych oszczędności związanych z poprawą sprawności urządzeń jest trudne, 

jednak jego efekt będzie dużo mniejszy niż skutki zmniejszania zapotrzebowania gazu 

ze względu na zmianę technologii przygotowania posiłków. 

Zmiany zapotrzebowania gazu na cele technologiczne spowodowane podwyższeniem 

sprawności wytwarzania wymagają indywidualnych ocen dla każdego z odbiorców, 

jednak będą mniejsze od zmian zapotrzebowania gazu związanych z wahaniami 

produkcji. 

Reasumując, najważniejsze kierunki zmian zapotrzebowania gazu będą polegały na: 

 działaniach racjonalizujących zużycie gazu na cele ogrzewania u istniejących 

odbiorców (zarówno po stronie samego wytwarzania ciepła jak i w dalszej 

kolejności ogrzewania); 

 przechodzeniu odbiorców korzystających z innych rodzajów ogrzewania na 

ogrzewanie gazowe - będzie się ono odbywać stopniowo i ze względu na 

rozproszony charakter tego procesu, nie zostanie w pełni zrealizowane. 

Ponadto dla części przypadków odbiorcy zostaną przyłączeni do systemu 

ciepłowniczego; 

 stopniowym odchodzeniu od wykorzystania gazu do celów przygotowania 

posiłków - będzie to wynikało z kilku przyczyn: 

o konieczność remontów wewnętrznych instalacji gazowych spowoduje 

koszty, które przy wykorzystaniu gazu tylko na cele kuchenne nie będą 

miały uzasadnienia ekonomicznego (taniej będzie przystosować 

instalację elektryczną), 
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o cena gazu dla odbiorców grupy taryfowej W-1.1 będzie rosła szybciej niż 

przeciętna dla gazu, a udział opłaty stałej może się zwiększyć, 

o istniejące urządzenia elektryczne, zwłaszcza specjalistyczne, stanowią 

atrakcyjną konkurencję wobec kuchni gazowych czy nawet gazowo-

elektrycznych; 

 przyłączaniu odbiorców nowowybudowanych. 

9.6 Energooszczędne technologie i rozwiązania konstrukcyjne 

w zakresie wytwarzania, dystrybucji i użytkowania energii 

elektrycznej 

Przy rozpatrywaniu działań związanych z racjonalizacją użytkowania energii 

elektrycznej należy wziąć pod uwagę cały ciąg operacji związanych z użytkowaniem 

tej energii: 

 wytwarzanie energii elektrycznej; 

 przesył w krajowym systemie energetycznym; 

 dystrybucja; 

 wykorzystanie energii elektrycznej; 

 wykorzystanie efektów stosowania energii elektrycznej. 

Należy wierzyć, że uwolnienie rynku energii elektrycznej i wprowadzenie konkurencji 

wytwórców energii elektrycznej, będzie stanowiło bodziec do poprawy efektywności 

wytwarzania energii elektrycznej. Instrumentem wywierającym dodatkowy nacisk 

w tym kierunku jest wejście pełnego dostępu odbiorców do wyboru dostawcy energii 

elektrycznej. Obecnie miasto Olsztyn nie ma wpływu na efektywność wytwarzania 

energii elektrycznej przez jej wytwórców. Zagadnienie to może pojawić się  

w momencie podejmowania decyzji o budowie nowego źródła energetycznego. 

Istotnym elementem w tym przypadku będzie dobór optymalnych parametrów 

technicznych źródła tj. mocy zainstalowanej cieplnej i elektrycznej dla najbardziej 

efektywnego jego wykorzystania. 

Również problemy związane z długodystansowym przesyłem energii elektrycznej 

w krajowym systemie energetycznym, stanowią zagadnienie o charakterze 

ponadlokalnym, które powinno być analizowane w skali ogólnokrajowej. 

Pozostałe problemy są natomiast zagadnieniami, które winny być analizowane 

z punktu widzenia polityki energetycznej Olsztyna. Stąd też zostały one omówione 

w kolejnych podrozdziałach. 
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9.6.1 Ograniczenie strat energii elektrycznej w systemie dystrybucyjnym  -  

działania dystrybutorów 

Najważniejszymi kierunkami zmniejszania strat energii elektrycznej w systemie 

dystrybucyjnym są: 

 zmniejszenie strat przesyłowych w liniach energetycznych; 

 zmniejszenie strat jałowych w stacjach transformatorowych. 

W przypadku stacji transformatorowych zagadnienie zmniejszania strat rozwiązywane 

jest poprzez monitorowanie stanu obciążeń poszczególnych stacji transformatorowych 

i gdy jest to potrzebne na skutek zmian sytuacji, wymienianie transformatorów na inne, 

o mocy lepiej dobranej do nowych okoliczności. Działania takie są na bieżąco 

prowadzone przez ENERGA-OPERATOR S.A. 

Generalnie należy stwierdzić, że podmiotami w całości odpowiedzialnymi za 

zagadnienia związane ze zmniejszeniem strat w systemie dystrybucji energii 

elektrycznej na obszarze Miasta są przedsiębiorstwa dystrybucyjne (ENERGA-

OPERATOR S.A., „PKP Energetyka” S.A. Zakład Północny). 

9.6.2 Poprawienie efektywności wykorzystania energii elektrycznej 

Najistotniejsze sposoby wykorzystania energii elektrycznej to: 

 napęd silników elektrycznych; 

 oświetlenie; 

 ogrzewanie elektryczne; 

 zasilanie urządzeń elektronicznych. 

Z punktu widzenia poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej, działania 

dotyczące modernizacji samych silników elektrycznych są mało atrakcyjne. Tak więc 

należy zwracać uwagę raczej na wymianę całego urządzenia, które jest napędzane 

tym silnikiem, a to należy zaliczyć do działań związanych z poprawą efektów 

stosowania energii elektrycznej. 

W przypadku napędów elektrycznych należy zwrócić uwagę na możliwość 

oszczędzania energii elektrycznej poprzez zastosowanie napędów z regulacją obrotów 

silnika, w zależności od aktualnych potrzeb (np. przy pomocy falowników) oraz na 

dbałość, aby napędy elektryczne nie były przewymiarowane i pracowały z optymalną 

sprawnością. 

W miarę możliwości okresy pracy większych odbiorników energii elektrycznej należy 

przesuwać na godziny poza szczytem (zmniejszenie ponoszonych kosztów w związku 

z użytkowaniem energii elektrycznej w strefach pozaszczytowych). 
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9.6.3 Analiza i ocena możliwości wykorzystania energii elektrycznej na 

potrzeby ogrzewania 

Ogrzewanie elektryczne polega na bezpośrednim wykorzystaniu przemiany energii 

elektrycznej na ciepło w pomieszczeniu za pomocą m.in. grzejników elektrycznych, 

listew przypodłogowych oraz ogrzewania podłogowego lub sufitowego za pomocą 

kabli czy mat grzejnych. 

Ogrzewanie elektryczne w ostatnich czasach jest szeroko propagowane i zdobywa 

sobie coraz więcej zwolenników. Jego zastosowanie pociąga za sobą wysokie koszty 

eksploatacyjne przy relatywnie niskich nakładach inwestycyjnych. Na rynku 

dostępnych jest wiele urządzeń grzewczych wykorzystujących energię elektryczną. 

Decydując się na ogrzewanie elektryczne należy zwrócić uwagę na odpowiedni dobór 

mocy. Istotne bowiem jest nie tylko zapewnienie komfortu cieplnego, ale również 

najniższych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. 

Wśród zalet, jakie posiada ogrzewanie elektryczne należy wymienić: 

 powszechną dostępność źródła energii (np. na terenach, gdzie rozwija się 

budownictwo jednorodzinne, a brak tam uzbrojenia w gaz lub sieci 

ciepłownicze); 

 niskie nakłady inwestycyjne - instalacja elektryczna musi być wykonana 

w każdym budynku; ogrzewanie elektryczne wyklucza konieczność budowy 

dodatkowych pomieszczeń na kotłownie, składowanie paliwa i popiołu, brak 

także (w przypadku modernizacji obiektu) potrzeby ochrony komina przed 

działaniem spalin (jak np. w przypadku kotłowni gazowych); 

 komfort i bezpieczeństwo użytkowania (nie występuje zagrożenie wybuchem 

lub zaczadzeniem, brak potrzeby gromadzenia materiałów łatwopalnych - 

paliwa); 

 bezpośrednie i dokładne opomiarowanie zużytej energii; 

 możliwość optymalizacji zużycia energii - duża możliwość regulacji temperatury, 

również osobno dla poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniu; 

 brak strat ciepła na doprowadzeniach, zarówno wewnątrz budynku, jak i do 

budynku; 

 możliwość zaspokojenia wszystkich potrzeb energetycznych mieszkańców 

budynku za pomocą jednego nośnika energii; 

 stała gotowość eksploatacyjna - możliwość zaspokojenia potrzeby ogrzewania 

poza sezonem grzewczym; 

 możliwość instalowania grzejników o różnych gabarytach, zależnie od potrzeb 

występujących w danym pomieszczeniu; 

 niskie koszty naprawy i obsługi; 

 instalacje ogrzewania elektrycznego nie wymagają działań konserwacyjnych; 



 
 
 

aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna 
 

240 
  

 
 

 duża sprawność i trwałość urządzeń; 

 „ekologiczność” ogrzewania - szczególnie w miejscu jego użytkowania. Emisja 

zanieczyszczeń odbywa się w miejscu wytwarzania energii elektrycznej 

(w przypadku, gdy nie jest ona wytwarzana w sposób ekologiczny). 

Do wad ogrzewania elektrycznego należy zaliczyć: 

 wysokie koszty eksploatacji - średnie koszty są wyższe niż dla ogrzewania 

gazowego, olejowego, czy w przypadku opalania drewnem. Zakłady 

Energetyczne czynią starania w celu zwiększenia konkurencyjności ogrzewania 

elektrycznego w stosunku do innych mediów. Służy temu szeroka akcja 

marketingowa poparta tworzeniem specjalnych grup taryfowych. Niektóre 

zakłady elektroenergetyczne posiadają kilka odmian swoich taryf dwu- lub 

trójstrefowych. 

Poniżej wymieniono niektóre rodzaje ogrzewania opartego na wykorzystaniu energii 

elektrycznej wraz z krótkim opisem: 

 podłogowe (kablowe, przy pomocy mat grzewczych) - ciepło rozchodzi się od 

dołu ku górze i równomiernie całodobowo ogrzewa pomieszczenie, możliwość 

regulowania temperatury; instalacja nie wymaga konserwacji i jest niewidoczna; 

 sufitowe (z użyciem folii grzewczych) - równomierny rozkład temperatury, 

instalacja niewidoczna pokryta np. tapetą; 

 listwy grzejne - system składający się z dowolnej ilości modułów; 

 piece akumulacyjne (statyczne lub z dynamicznym rozładowaniem) - zasilanie 

tańszą energią „nocną”; 

 elektryczne kotły c.o. - przepływowe i akumulacyjne; 

 grzejniki konwektorowe - nie wymagają dodatkowych instalacji, mają małe 

wymiary i niewielki ciężar; 

 ogrzewacze promiennikowe - ogrzewanie nakierowane na konkretne miejsca 

w ogrzewanym pomieszczeniu; 

 grzejniki nawiewne - dmuchawy gorącego powietrza ogrzanego przez grzałki 

elektryczne; 

 montaż grzałek w piecach węglowych - system tani (przy wykorzystaniu 

w czasie tańszej strefy taryfy nocnej), ale przestarzały i niezapewniający 

jednakowego rozkładu temperatury w pomieszczeniu. 

Możliwość wykorzystania energii elektrycznej jako nośnika ciepła w budownictwie 

mieszkaniowym musi wiązać się z istnieniem odpowiednich rezerw w systemie 

elektroenergetycznym na danym terenie. Istotny czynnik stymulujący stanowić może 

stworzenie przez ENERGA-OPERATOR S.A. grup taryfowych preferujących 

w większym stopniu, niż dotychczasowa taryfa dwustrefowa, odbiorców 
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korzystających z ogrzewania elektrycznego. Aktualnie nie wydaje się być zbyt 

racjonalnym lansowanie stosowania w nowej zabudowie ogrzewania opartego na 

wykorzystaniu energii elektrycznej, głównie z uwagi na jego wysokie koszty 

eksploatacyjne. 

Celowym wydaje się wykorzystanie tego rodzaju ogrzewania na obszarach, na których 

dokonuje się rewitalizacji zabudowy, czy też modernizacji istniejącego sposobu 

ogrzewania będącego często źródłem „niskiej emisji” (zmiany sposobu ogrzewania 

mieszkań za pomocą pieców ceramicznych i etażowych ogrzewań węglowych). 

Zastosowanie energii elektrycznej jako źródła energii cieplnej podyktowane może być 

również brakiem możliwości technicznych zastosowania innego nośnika energii (np. 

obiekt zabytkowy). Przy podejmowaniu działań zmierzających do wykorzystania 

ogrzewania elektrycznego należy brać pod uwagę możliwości istniejącej w danym 

rejonie infrastruktury elektroenergetycznej.  

W przypadku zmiany sposobu ogrzewania z węglowego na system 

elektroenergetyczny konieczne jest wykonanie inwestycji (w najprostszej formie) 

obejmujących: 

 przygotowanie sieci elektroenergetycznych do zwiększonego poboru mocy; 

wymianę liczników jednofazowych na liczniki trójfazowe, dwu- lub trójstrefowe; 

 zamontowanie w mieszkaniach grzejników elektrycznych wraz z regulatorami 

temperatury lub instalacja w istniejących piecach kaflowych grzałek 

elektrycznych z regulatorami temperatury. 

Przed wykonaniem inwestycji polegającej na konwersji ogrzewania z węglowego na 

system elektroenergetyczny, celowym jest potwierdzenie wielkości energetycznych 

budynku dla określenia jego dokładnego zapotrzebowania na moc cieplną i rocznego 

zużycia ciepła (najlepiej poprzez wykonanie audytu energetycznego). 

Biorąc pod uwagę wielkość kosztów eksploatacyjnych oraz zakres występowania 

ogrzewań elektrycznych w istniejącej zabudowie, zakłada się, że energia elektryczna 

będzie stanowiła alternatywne źródło energii cieplnej w Mieście w ograniczonym 

zakresie. Jej zastosowanie będzie uzależnione od dyspozycyjności sieci 

elektroenergetycznej w danym obszarze. Głównym odbiorcą energii elektrycznej na 

potrzeby ogrzewania będą modernizowane budynki mieszkalne i usługowe.  

9.6.4 Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia 

ulicznego 

Modernizacja oświetlenia poprzez samą zamianę źródeł światła (elementu świecącego 

i oprawy), już stwarza duże możliwości oszczędzania. 
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Zgodnie z art.18 ustawy Prawo energetyczne do zadań własnych miasta należy 

planowanie i finansowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na 

jej terenie. 

Przy doborze odpowiedniego oświetlenia istotne są parametry i koszty eksploatacji 

systemu oświetleniowego. Nie bez znaczenia jest tutaj poczucie bezpieczeństwa 

mieszkańców. Istotnym czynnikiem jest właściwy dobór źródeł światła: żarówek, źródeł 

niskonapięciowych, lamp sodowych i rtęciowych, żarówek metalohalogenkowych, 

świetlówek oraz źródeł typu White Son. Obecnie istnieje wiele nowoczesnych 

materiałów i technologii umożliwiających uzyskanie odpowiedniej jakości oświetlenia. 

Nastąpił rozwój lamp wysokoprężnych sodowych z coraz to mniejszymi mocami. 

Istotnym czynnikiem doboru prawidłowego oświetlenia jest również 

energooszczędność. Ważne jest, by zastosować takie oprawy, które zapewnią 

prawidłowy rozsył światła i będą wyposażone w wysokiej klasy odbłyśniki. Źródła 

światła powinny, przy możliwie małej ilości dostarczanej energii elektrycznej, posiadać 

wysoką skuteczność świetlną. Obecnie nie stanowi problemu wybór prawidłowego 

oświetlenia. Na rynku jest wielu krajowych i zagranicznych producentów opraw 

oświetleniowych, które doskonale sprawdzają się w warunkach zewnętrznych. 

Nowoczesnym rozwiązaniem w dziedzinie oświetlenia ulicznego są obecnie 

hybrydowe systemy zasilania, które do pracy nie potrzebują podłączenia do sieci 

energetycznej. Hybrydowe światła uliczne działają w oparciu o energię uzyskaną 

poprzez przechwytywanie energii słonecznej za pomocą paneli słonecznych oraz 

energii wiatru przy użyciu silników wiatrowych. Kombinacja ta sprawia, że systemy są 

bardziej praktyczne w stosunku do systemów oświetleniowych opierających się jedynie 

na energii słonecznej.  

Hybrydowa lampa uliczna, oprócz tradycyjnych komponentów, składa się z turbiny 

wiatrowej o mocy 400 W, dwóch ogniw fotowoltaicznych (260 W) oraz akumulatorów 

wykonanych w technologii VRLA-żel elektrolitem uwięzionym w strukturze żelu 

krzemowego SiO2, każdy 230 Ah. Wyposażona jest także w sterownik światła 

ulicznego, który umożliwia modulację szerokości impulsu, oraz w technologię ochrony 

przed przeciążeniem w celu sterowania ładowaniem akumulatora. Kieruje on również 

natężeniem strumienia świetlnego poprzez nastawianie czasu lub poprzez 

odczytywanie poziomu światła przy pomocy modułu komórki PV.  

Lampy hybrydowe mogą być montowane tam, gdzie doprowadzenie energii jest 

nieopłacalne. Bez słońca i wiatru, przy akumulatorze naładowanym do pełna, potrafią 

świecić 10-14 h przez 4 do 5 dni. 

Wiatrowo-słoneczna metoda oświetlenia jest samowystarczalna, niezależna, jak 

również eliminuje potrzebę budowania łączy elektrycznych, które są typowe dla 

konwencjonalnych systemów oświetleń ulicznych. 
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Wg efektów kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego w innych gminach 

w kraju, całkowita modernizacja oświetlenia może przynieść ograniczenie zużycia 

energii na poziomie około 50%, co w sposób oczywisty uzasadnia konieczność 

dynamicznej realizacji działań modernizacyjnych. 

Technicznie racjonalizacja zużycia energii na potrzeby oświetlenia ulicznego jest 

możliwa dwu podstawowych płaszczyznach: 

 przez wymianę opraw i źródeł świetlnych na energooszczędne; 

 poprzez kontrolę czasu świecenia - zastosowanie wyłączników 

przekaźnikowych, które dają lepszy efekt (niż zmierzchowe), w postaci 

dokładnego dopasowania do warunków świetlnych czasu pracy. 

Elementem racjonalnego użytkowania energii elektrycznej na oświetlenie uliczne jest 

również dbałość o regularne przeprowadzanie prac konserwacyjno-naprawczych 

i czyszczenia opraw. 

Popularną praktyką w naszym kraju jest to, iż zakłady elektroenergetyczne obciążają 

gminy nie tylko kosztami energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia, ale również 

(osobno) kosztami konserwacji oświetlenia.  

Miasto odpowiadając za oświetlenie na swoim terenie i ponosząc koszty związane z 

konserwacją oświetlenia, powinno dążyć do przejęcia całości majątku 

oświetleniowego. W sytuacji takiej konserwacja oświetlenia staje się usługą na rzecz 

miasta, której wykonawca winien zostać wybrany zgodnie z zapisami ustawy 

o zamówieniach publicznych, co może przynieść znaczne oszczędności. 

9.7 Założenia miejskiego programu zmniejszenia kosztów energii 

w obiektach gminnych – zasady i metody budowy programu 

zmniejszenia kosztów energii 

Mieszkańców reprezentuje samorząd, którego zadaniem, zgodnie z polskim prawem, 

jest zaspakajanie potrzeb zbiorowych, do których ustawa zalicza zaopatrzenie 

w energię elektryczną, ciepło oraz paliwa gazowe. Zakres tego obowiązku ustala 

ustawa Prawo energetyczne, która określa, że polega on na planowaniu i organizacji 

zaopatrzenia w energię. Żeby planować i organizować zaopatrzenie w energię trzeba 

dysponować wiedzą fachową w danej dyscyplinie, a zatem dla właściwej realizacji 

nałożonego na samorząd obowiązku należy, w strukturze wspierającej 

zarządzającego miastem prezydenta, dysponować wyspecjalizowanym doradcą. 

Każde dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo produkcyjne ma swojego energetyka. 

Tak więc, by prawidłowo i wydajnie funkcjonować, powinno go mieć również miasto.  
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Pełnomocnik Prezydenta ds. Infrastruktury elektroenergetycznej w oparciu o fachowo 

przygotowane planowanie energetyczne będzie mógł prowadzić działania mające na 

celu poprawę racjonalizacji i efektywności użytkowania energii. 

Obserwacje, z różnym skutkiem działających w zakresie energetyki gminnej 

samorządów lokalnych, w ramach prac związanych z opracowywaniem dla nich 

dokumentów lokalnego planowania energetycznego, pozwoliły na określenie grupy 

celów, jakimi energetyk miejski powinien się zająć. Są to głównie:  

1. Planowanie i zarządzanie gospodarką energetyczną w zakresie obowiązków 

nałożonych na gminy przez właściwe ustawy.  

2. Stworzenie systemu zarządzania energią w gminnych obiektach użyteczności 

publicznej.  

3. Monitorowanie systemu oświetlenia ulicznego w celu poprawy jego 

efektywności i racjonalnego zużycia energii elektrycznej.  

4. Kształtowanie spójnej polityki energetycznej w Mieście, zmierzającej do 

obniżenia zużycia energii oraz zmniejszenia obciążenia środowiska 

naturalnego.  

5. Propagowanie nowych rozwiązań w dziedzinie energetyki, w tym 

alternatywnych źródeł energii. 

W obrębie poszczególnych celów ustalono następujące zadania, które powinny 

wchodzić w kompetencje energetyka miejskiego: 

Ad.1. Planowanie i zarządzanie gospodarką energetyczną: 

 Ogólny nadzór nad realizacją polityki energetycznej na obszarze gminy, 

określonej w „Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe Miasta Olsztyn”. 

 Monitorowanie danych dla oceny realizacji Założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe. 

 Opiniowanie rozwiązań przyjętych do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe. 

 Uzgadnianie rozwiązań wnioskowanych przez odbiorców lub określonych 

w trybie ustalania warunków zabudowy lub pozwoleń na budowę, w zakresie 

gospodarki energetycznej dla nowych inwestycji lub zmiany użytkowania 

obiektów. 

 Opiniowanie – uzgadnianie z odbiorcami energii wyboru nośnika do celów 

grzewczych dla nowych inwestycji lub obiektów modernizowanych, których 

projektowana moc cieplna jest większa od 100 kW. 

Ad. 2. Zarządzanie energią w gminnych obiektach użyteczności publicznej: 
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 Gromadzenie oraz aktualizowanie danych o gminnych obiektach komunalnych 

użyteczności publicznej. 

 Monitorowanie zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej 

poprzez comiesięczne zbieranie i analizowanie danych.  

 Wizytowanie obiektów komunalnych w celu oceny stanu technicznego instalacji 

oraz w celu oceny ich bieżącej eksploatacji. 

 Wykonywanie analiz i raportów z monitoringu obiektów oraz opracowywanie 

zaleceń dla zarządców w zakresie użytkowania energii lub jej nośników. 

 Monitorowanie temperatur wewnętrznych w budynkach użyteczności 

publicznych oraz temperatur zewnętrznych dla potrzeb benchmarkingu 

obiektów. 

 Monitorowanie treści umów na dostawę energii lub jej nośników oraz 

opiniowanie projektów nowych umów. 

 Opracowywanie harmonogramów wykonywania raportów energetycznych 

i audytów energetycznych oraz udział w przygotowaniu założeń i zakresu tych 

projektów oraz udział w ich odbiorze. 

 Współpraca z innymi Wydziałami Urzędu Miasta przy opracowywaniu planów 

i harmonogramów przedsięwzięć termomodernizacyjnych, studiów 

wykonalności oraz analiz techniczno-ekonomicznych. 

 Pozyskiwanie dokumentacji wykonanych przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych i innych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz 

uaktualnianie na ich podstawie informacji o obiektach. 

 Analiza efektów energetycznych i ekologicznych, uzyskanych w wyniku działań 

inwestycyjnych w zakresie oszczędności energii cieplnej. 

 Prognozowanie efektów energetycznych i ekologicznych dla projektowanych 

działań termomodernizacyjnych. 

 Prognozowanie zużycia energii i jej nośników w gminnych obiektach 

użyteczności publicznej. 

 Prezentowanie wyników pracy zespołu w formie corocznego sprawozdania, 

zawierającego opis istniejącego stanu energetycznego obiektów, zmian jakie 

nastąpiły w tym okresie wraz z opisem efektów uzyskanych w wyniku ich 

wprowadzenia, wskazanie niezbędnych zabiegów służących obniżeniu 

energochłonności obiektów i środków finansowych na ich realizację. 

Ad. 3. Monitorowanie systemu oświetlenia ulic i miejsc publicznych: 

 Monitorowanie zużycia energii elektrycznej oraz kosztów ponoszonych na 

utrzymanie sieci, oświetlenia ulic i miejsc publicznych. 

 Prowadzenie elektronicznej ewidencji sieci oświetlenia ulic i miejsc publicznych. 

 Planowanie rozwoju sieci oświetleniowej we współpracy z Zarządem Dróg 

i Mostów. 
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 Propagowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w dziedzinie 

oświetlenia ulic. 

Ad. 4. Kształtowanie spójnej polityki energetycznej w Mieście: 

 Opiniowanie programów i planów przedsiębiorstw energetycznych. 

 Współpraca z sąsiednimi gminami z zakresie polityki energetycznej, w tym 

opiniowanie założeń i planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe. 

 Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych gminnych jednostek w zakresie 

dotyczącym przyjętych rozwiązań zaopatrzenia w energię i jej nośniki. 

 

Ad. 5. Propagowanie nowych rozwiązań w dziedzinie energetyki: 

 Inicjowanie oraz wspieranie inicjatyw zmierzających do stosowania 

alternatywnych źródeł energii. 

 Propagowanie idei oszczędzania energii udział w programach edukacyjnych 

w dziedzinie racjonalnego korzystania z energii. 

 Propagowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w dziedzinie 

oświetlenia ulic. 

 Gromadzenie informacji w zakresie innowacji, nowych technologii w dziedzinie 

oszczędzania energii i środowiska oraz prowadzenie doradztwa w tym zakresie. 

 Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi 

racjonalne użytkowanie i zarządzanie energią. 

Realizacja ww. zadań przez energetyka miejskiego opiera się na bazie danych, 

zawierającej informację na temat obecnego i przyszłego zapotrzebowania na nośniki 

energetyczne przez obiekty użyteczności publicznej należące do Miasta. Docelowo 

zarządzaniem objąć należy wszystkie wytypowane przez Miasto obiekty. Sporządzona 

baza danych powinna mieć charakter dynamicznie zmieniającego się 

i aktualizowanego zestawienia, które będzie pozwalało na bieżącą kontrolę zużycia 

nośników energii przez poszczególne obiekty oraz prognozowanie wielkości zakupu 

energii w kolejnych latach. Taka wiedza pozwoli na porównanie zużycia pomiędzy 

obiektami oraz na korygowanie ewentualnych odchyleń w zakresie mocy zamówionej 

i wielkości zużytej energii. To z kolei pozwoli na kompleksowe zarządzanie energią 

w obiektach należących do Miasta w zakresie zapotrzebowania na nośniki 

energetyczne oraz da możliwość stałej kontroli i optymalizacji wydatków, ponoszonych 

przez Miasto na regulowanie zobowiązań związanych z dostarczaniem mediów.  

Pełne wdrożenie systemu zarządzania energią w obiektach gminnych wymaga 

systematycznego rozwijania bazy danych. Określenie bazy wyjściowej dla analiz 

poszczególnych obiektów i stworzenie systemu monitoringu kosztów i zużycia energii 
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w obiektach jest niezbędnym narzędziem, w oparciu o które można programować 

zakup, określać i realizować działania w pierwszej kolejności koncentrujące się 

głównie na korektach zawartych umów z dostawcami energii. Dalej - określenie 

kosztów i realizacja działań niskonakładowych w obiektach miejskich wytypowanych 

na drodze analizy. Systemem tym objąć również można oświetlenie uliczne. 

W dalszej kolejności należy określić i wybrać do realizacji działania wysokonakładowe, 

uporządkować stan własności oświetlenia ulicznego w celu przeprowadzenia 

docelowo jego pełnej modernizacji i włączenia do systemu grupowego zakupu energii.  

Stałe i właściwe działanie tego systemu związane jest również z koordynacją realizacji 

doraźnych działań modernizacyjnych, monitoringiem inwestycji w sektorze 

energetycznym mającym na celu ograniczenie kosztów środowiskowych na terenie 

Miasta oraz stałym monitoringiem i aktualizacją baz danych obiektów oraz 

monitoringiem inwestycji w sektorze energetycznym po stronie przedsiębiorstw 

energetycznych.  

Energetyk Miejski realizując swoje zadania powinien również koordynować działania 

remontowe i modernizacyjne z wdrażaniem przedsięwzięć zmniejszających zużycie 

i koszty energii, w pierwszej kolejności wybierać takie obiekty, które charakteryzują się 

znacznymi kosztami energii oraz istotnym potencjałem dla opłacalnych przedsięwzięć 

energooszczędnych. 

Należy stwierdzić, że sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania energią 

w obiektach gminnych możliwe będzie jedynie w przypadku pełnej współpracy 

pomiędzy administratorami obiektów oraz jednostkami i wydziałami Urzędu Miasta. 

Szczególnie ważną inicjatywą jest współpraca Energetyka Miejskiego z odpowiednimi 

komórkami Urzędu, w ramach następujących procedur: 

 Przygotowania, opiniowania, uzgadniania dokumentów o znaczeniu 

strategicznym dla Miasta, tj.: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe; Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania terenu; miejscowe plany zagospodarowania terenu; Plany 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; itp. 

 Przygotowania, opiniowania przedsięwzięć inwestycyjnych, zarówno na etapie 

projektowania (studium wykonalności) jak i ich realizacji w ramach wydawania 

takich decyzji jak: pozwolenie na budowę; warunki zabudowy 

i zagospodarowania terenu; ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego; itp. 

Zakres współpracy Energetyka Miejskiego i jego Zespołu, na danym szczeblu realizacji 

zadań inwestycyjnych oraz prac planistyczno-projektowych, przedstawiono w tabeli 

poniżej (Tabela 70). 
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Tabela 70. Zakres współpracy Energetyka Miejskiego w działaniach planistyczno-inwestycyjnych Miasta 
[Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta 
Olsztyn, Energoekspert 2011] 

KATEGORIA RODZAJ CZYNNOŚCI 

Działania 
planistyczne 

Czynny udział w opracowywaniu i aktualizacji dokumentów dotyczących 
planowania energetycznego na obszarze Miasta, tj.: „Założenia do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”; „Plan 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” (opcjonalnie) 

Współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie polityki energetycznej, w tym – 
opiniowanie założeń i planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe 

Wydawanie opinii do planów rozwojowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw 
energetycznych, co do ich zgodności z zapisami ujętymi w „Założeniach do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” 

Udział w pracach nad tworzeniem i aktualizacją studium kierunków i 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Opiniowanie przed uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, w zakresie możliwości zaopatrzenia w media energetyczne 

Udział w pracach nad tworzeniem dokumentacji związanej z planowaniem 
działań w zakresie ochrony powietrza, w tym – ograniczenia niskiej emisji 

Udział w budowaniu systemu wsparcia finansowego 

Udział w pracach nad tworzeniem wieloletnich planów inwestycyjnych – 
propozycje działań energooszczędnych (np. termomodernizacje) 

Działania 
inwestycyjne 

Opiniowanie wniosków przed wydaniem decyzji budowlanych, tj.: WZIZT, 
pozwolenia na budowę, decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego, itp. 

Opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań związanych z budową lub 
modernizacją źródeł spalania energetycznego oraz wykorzystania oze 

 

W chwili obecnej w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Olsztyn widnieje 

stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury, 

do zadań którego należy m.in.: 

 reprezentowanie Gminy Olsztyn w pracach Wojewódzkiego Zespołu ds. 

Bezpieczeństwa Energetycznego, 

 wdrażanie rozwiązań mających na celu poprawę efektywności energetycznej 

jednostek organizacyjnych urzędu miasta ze szczególnym uwzględnieniem 

Ustawy o Efektywności Energetycznej, 
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 organizowanie działań mających na celu optymalizację kosztów zakupu 

nośników energii na potrzeby jednostek organizacyjnych urzędu miast, 

 nadzór nad przyłączaniem obiektów do sieci Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego w procesie inwestycyjnym, 

 nadzór nad funkcjonowaniem miejskiej instalacji oświetleniowej i miejskich 

iluminacji obiektowych. 

 

 

 

Efektywne lokalne planowanie energetyczne i koordynacja działań 

przedsiębiorstw 

Mechanizmy lokalnego planowania energetycznego ustalone przez polskie prawo 

zostały opisane we wcześniejszych rozdziałach. Odnośnie racjonalizacji użytkowania 

energii zwrócić należy uwagę na to, że planowanie energetyczne realizowane przez 

gminy fachowo i kompleksowo, wymaga powołania już na etapie opracowywania 

dokumentów siły fachowej, która zajmie się samym planowaniem, a później 

wdrożeniem jego postanowień. Planowanie energetyczne ma się przekładać na 

realizację zadań i uzyskanie ich efektów. Przykładem obszaru do koordynacji 

pomiędzy planowaniem, a realizacją inwestycji jest sprawowanie nadzoru nad 

kształtem i efektami zrealizowanych działań (termomodernizacja – zamiana umowy 

dostawy). Właściwa koordynacja planowania energetycznego z inwestycyjnym jest 

zatem bardzo istotna dla zrównoważonego rozwoju Miasta.  

Kolejnym istotnym zadaniem stojącym przed Miastem, jest koordynacja działań 

przedsiębiorstw energetycznych. Koordynacja ta obejmuje analizy odnośnie 

umieszczania w kolejnych planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych działań, 

wg założeń do planu zaopatrzenia w energię; ale nie tylko - do zadań gminy, w tym 

zakresie, zaliczyć można koordynację działań przedsiębiorstw w trakcie realizacji 

projektów modernizacji dróg. Istotna jest też aktywność w zakresie rozwoju 

gospodarczego. O ile atrakcyjniejsza może być oferta inwestycyjna, jeżeli jest poparta 

właściwym rozpoznaniem warunków dostawy nośników energii na oferowanych 

terenach, a warunki ich dostawy są oferowane wspólnie przez Miasto 

i przedsiębiorstwo energetyczne. Koordynacja działań przedsiębiorstw to również 

współpraca w zakresie edukacji eko-energetycznej, która obu stronom może przynosić 

korzyści.  

Zarządzanie energią - „Program zarządzania energią w obiektach gminnych” 

Użytkowanie energii przyczynia się do występujących na różną skalę oddziaływań 

procesów produkcji i przesyłu energii na środowisko naturalne. Najprostszym 

sposobem na ochronę środowiska jest minimalizowanie zużycia energii. Do 
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najbardziej spopularyzowanych, uporządkowanych działań bezpośrednich w tym 

zakresie, zaliczyć należy tzw. zarządzanie energią w gminnych obiektach użyteczności 

publicznej polegające na monitorowaniu i ograniczaniu zużycia i kosztów energii w 

tych obiektach. Zarządzanie energią w obiektach jw. wymaga monitoringu i aktualizacji 

baz danych dla programowania działań, a zatem wymaga wiedzy fachowej i winno być 

realizowane w układzie ciągłym. Tak utworzona baza informacyjna może być 

użyteczna dla szerokiego zakresu różnych działań. Miasta, które z sukcesem realizują 

zarządzanie energią to np. Bielsko-Biała, Rybnik, Częstochowa. To ostatnie może się 

poszczycić efektem redukcji zużycia energii dla 122 obiektów oświatowych na 

poziomie 61 TJ/a (o 23%) oraz kosztów zaopatrzenia w media na poziomie 1,4 mln zł 

w ciągu kilku lat funkcjonowania systemu zarządzania energią.  

Osiągnięcie podobnych rezultatów na terenie Miasta Olsztyn zapewnić może 

wprowadzenie „Programu zarządzania energią w obiektach gminnych”, którego 

przykładową charakterystykę przedstawiono poniżej. 

Konstrukcja programu powinna zostać oparta na bazie informacji o obiektach 

gminnych nim objętych. Program powinien być realizowany w  czterech etapach: 

 ETAP I: „Wytypowanie obiektów objętych programem”, 

 ETAP II: „Określenie zasad gromadzenia informacji o obiektach użyteczności 

publicznej”, 

 ETAP III: „Gromadzenie i weryfikacja informacji o wytypowanych obiektach”, 

 ETAP IV: „Wnioski z przeprowadzonych analiz”. 

Etap I wyłonić powinien grupę obiektów objętych programem. Programem objęte 

powinny być  przede wszystkim przedszkola i szkoły (w tym podstawowe, gimnazjalne 

oraz ponadgimnazjalne), ale również wszystkie pozostałe obiekty użyteczności 

publicznej, w tym biblioteki, domy pomocy społecznej, świetlice środowiskowe, kluby 

osiedlowe, itp. Warunkiem doboru obiektu do programu jest fakt, że obiekt musi być 

własnością lub być zarządzany przez Miasto lub jednostkę zależną.  

Etap II pozwolić powinien na dokonanie podziału obiektów na typy wg ich cech 

charakterystycznych. Obiekty mogą zostać podzielone wg kryterium celu jakie 

spełniają na obszarze gminy. Przykładowy podział obiektów może wyglądać 

następująco: 

 przedszkola, 

 szkoły, 

 pozostałe obiekty użyteczności publicznej. 

Przedstawiony wyżej podział obiektów gminnych wchodzących w skład powstałej na 

etapie realizacji programu bazy informacji pozwoli na przeprowadzanie różnego typu 
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analiz, porównań oraz na budowę rankingów obiektów o zbliżonej specyfice 

prowadzonej działalności. Po dokonaniu podziału obiektów na typy, należy opracować 

uniwersalny wzór kwestionariusza informacyjnego skierowanego do zarządców 

obiektów. Prawidłowo skonstruowany kwestionariusz powinien zostać podzielony na 

części: 

 część informacyjna, 

 część monitorująca. 

Część informacyjna powinna dostarczyć danych o parametrach umowy na dostawę 

energii elektrycznej oraz danych technicznych i budowlanych o wytypowanych 

obiektach. Część informacyjna charakteryzuje się tym, że jest wypełniana tylko raz na 

początkowym etapie budowy bazy. Część monitorująca powinna stanowić źródło 

informacji o historycznym jak i bieżącym zużyciu energii oraz poniesionych kosztach. 

Część monitorująca powinna być przekazywana administratorowi w zdefiniowanych 

uprzednio przedziałach czasowych. 

W etapie III przekazać należy zarządcom obiektów gminnych opracowane 

kwestionariusze w celu ich uzupełnienia. Weryfikacja prawidłowości otrzymanych 

danych powinna być przeprowadzona przez administratora przed uprzednim 

wprowadzeniem danych do bazy, celem eliminacji wszelkich błędów i nieścisłości w 

danych przesyłanych przez zarządców obiektów. Tak przeprowadzony proces 

zbierania danych będzie gwarantować rzetelność otrzymanych na tym etapie 

informacji. Dodatkowo niezbędnym będzie uzyskanie od zarządcy obiektów kopii 

umów z dostawcami nośników energii. Na tej podstawie, po dokonaniu weryfikacji 

otrzymanych danych, możliwa jest budowa prawidłowej bazy zawierającej wszystkie 

niezbędne informacje o obiektach jak i o generowanych przez te obiekty kosztach 

nośników energii. 

Prawidłowo skonstruowana baza informacji o obiektach powinna umożliwiać: 

tworzenie „Raportu o stanie wykorzystania nośników energii” zarówno dla 

pojedynczego obiektu jak i dla ich grupy, charakteryzującego się możliwością wyboru 

okresu za jaki karta obiektu ma przedstawiać informacje. Karta obiektu powinna 

zawierać m.in. następujące dane o: 

 nazwie obiektu wraz z podstawowymi danymi adresowymi, 

 okresie za jaki karta obiektu przedstawia dane, 

 wykorzystywanych nośnikach energii w obiekcie, 

 jednostkowej cenie danego nośnika energii w danej jednostce czasu, 

 rocznym zużyciu energii w obiekcie, 

 strukturze zużycia energii według przyjętych wcześniej kryteriów. 
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Karta obiektu dodatkowo powinna umożliwiać generowanie wykresów kosztów oraz 

zużycia nośników energii w obiektach wraz z porównaniem z latami poprzednimi oraz 

z wartościami średnimi jednostkowych cen nośników energii w danych typach 

obiektów. Kolejnym elementem przedstawionym w karcie obiektu powinno być 

zestawienie wskaźników zapotrzebowania na energię oraz jej kosztów wg konkretnych 

parametrów (np.: powierzchni użytkowej, liczby użytkowników itp.). 

Przedstawiona powyżej przykładowa struktura bazy danych może w zależności od 

potrzeb Miasta być modyfikowana i uzupełniana (rozszerzana) o kolejne rekordy 

danych źródłowych, porównania, zestawienia, i inne wg indywidualnej struktury 

obiektów zarządzanych przez Miasto. 

Podsumowując, prawidłowo skonstruowana baza danych powinna mieć charakter 

dynamicznie zmieniającego się i aktualizowanego zestawienia, które będzie pozwalało 

na bieżącą kontrolę zużycia nośników energii przez poszczególne obiekty oraz 

prognozowanie wielkości zakupu energii w kolejnych latach. Baza danych pozwoli na 

porównanie zużycia energii pomiędzy obiektami oraz na korygowanie ewentualnych 

odchyleń w zakresie mocy zamówionej i wielkości zużytej energii. Aktualizowana baza 

danych pozwoli na kompleksowe zarządzanie energią w obiektach należących do 

Miasta w zakresie zapotrzebowania na nośniki energetyczne oraz da możliwość stałej 

kontroli i optymalizacji wydatków ponoszonych przez Miasto na regulowanie 

zobowiązań związanych z dostarczaniem mediów. 

Etap IV powinien być ukierunkowany na wypracowanie wniosków z przeprowadzonych 

we wcześniejszym etapie analiz. Otrzymane na tym etapie wnioski powinny posłużyć 

do: 

 opracowania planu działań Miasta w celu optymalizacji zawartych umów na 

dostawy energii przez poszczególne obiekty, 

 opracowania prognozy zapotrzebowania na nośniki energii na podstawie 

historycznych danych oraz analizy sytuacji umownej i rozliczeniowej, 

 sporządzenia zestawienia danych o poszczególnych obiektach użyteczności 

publicznej na potrzeby opracowania Opisu Przedmiotu Zamówienia do SIWZ 

na zakup energii w układzie wolnorynkowym, 

 opracowania planu niskonakładowych i wysokonakładowych działań 

modernizacyjnych w celu ograniczenia kosztów i zużycia energii w obiektach. 

„Programem zarządzania energią w obiektach gminnych” można objąć również punkty 

oświetlenia ulicznego i tym samym włączyć potrzeby energetyczne na oświetlenie 

Miasta do systemu grupowego zakupu energii. 

Powyższy program stanowi także kompleksowe źródło informacji dotyczące wielkości 

wolumenu energii, jaką Miasto powinno nabyć w warunkach rynkowych. 
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Biorąc pod uwagę powyższe, Miasto jako właściciel i zarządca wielu obiektów oraz 

podmiot odpowiedzialny za kształtowanie polityki energetycznej, w tym polityki 

efektywnego wykorzystania energii, zobowiązane jest korzystać z dostępnych 

narzędzi w celu efektywnego zarządzania zarówno zużyciem energii jak i kosztami jej 

zakupu. W celu skutecznej realizacji założeń jw. Miasto powinno wdrożyć „Program 

zarządzania energią w obiektach gminnych” oraz sprawnie korzystać z prowadzonej 

w ramach programu bazy danych. 

 

 

Rynkowy zakup energii  

Podstawowym założeniem funkcjonowania sektora energetycznego w naszym kraju, 

jest samofinansowanie się i rynkowość dostaw energii. Miasto, jako odbiorca energii 

i przedstawiciel odbiorców lokalnych, ma obowiązek i prawo organizować ich 

zaopatrzenie, korzystając z dostępnych mechanizmów rynkowych. Skorzystanie przez 

Miasto z wolnego dostępu do rynku energii i zoptymalizowanie handlowe i techniczne 

jej dostaw w pierwszej kolejności dla obiektów gminnych i oświetlenia, a docelowo 

również dla mieszkańców, winno stać się jedną ze składowych zakresu działania 

samorządu. Uwolnienie rynku nakłada na gminę obowiązek, zgodnie z ustawą o 

zamówieniach publicznych, zamawiania energii na drodze przetargu. Ewentualne 

korzyści dla gminy, które są do uzyskania przy zakupie rynkowym energii na potrzeby 

np. oświetlenia ulicznego czy obiektów użyteczności publicznej, są do uzyskania pod 

warunkiem, że będzie ona dysponowała wiedzą: jak i co zamówić. 

9.8 Upowszechnianie zasady indywidualnego rozliczania odbiorców za 

faktycznie zużytą energię 

Zgodnie z postanowieniami tzw. trzeciej dyrektywy klimatycznej („Dyrektywa 

2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie 

efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych”) państwa 

członkowskie są zobowiązane do zainstalowania 80% tzw. inteligentnych systemów 

pomiaru do roku 2020. Na mocy dyrektywy obowiązek wprowadzenia inteligentnych 

systemów uzależniony jest od przeprowadzenia ekonomicznej oceny wszystkich 

długoterminowych kosztów i korzyści dla rynku oraz indywidualnego konsumenta lub 

od oceny, która forma inteligentnego pomiaru jest uzasadniona z ekonomicznego 

punktu widzenia i najbardziej opłacalna oraz w jakim czasie wdrożenie jest wykonalne. 

Obecnie można wyróżnić dwa systemy inteligentnego wykorzystywania energii: 

 Smart Grid, 

 Smart Metering. 
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Smart Grid – technologia pozwalająca na integracje sieci elektroenergetycznych 

z sieciami IT w celu poprawy efektywności energetycznej, aktywizacji odbiorców, 

poprawy konkurencji, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i łatwiejszego 

przyłączenia do źródeł odnawialnych źródeł energii.  

Smart Metering – wprowadzenie nowoczesnych urządzeń pomiarowych na każdym 

etapie pracy sieci elektroenergetycznych, w tym wymianę istniejących systemów 

liczników na liczniki wyposażone w możliwość dwustronnej komunikacji. 

Do największych zalet Smart Meteringu zaliczyć można możliwość naliczania kosztów 

za rzeczywiście zużytą ilość energii. Wraz z uruchomieniem systemu obliczanie 

kosztów energii elektrycznej na podstawie prognoz przestanie funkcjonować, w 

zamian koszty zostaną wyliczane na podstawie rzeczywistego zużycia. Wprowadzenie 

systemu da również możliwość elastycznego dostosowania taryfy dla indywidualnych 

potrzeb odbiorców. Smart Metering pozwoli również na sprawną zmianę dostawcy 

energii elektrycznej, co pozwoli na wzrost poziomu konkurencyjności rynku 

elektroenergetycznego. 

Uproszczony sposób funkcjonowania systemu inteligentnego opomiarowania 

przedstawia poniższy schemat. 
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Rys. 25. Uproszczony schemat funkcjonowania systemu inteligentnego opomiarowania [Źródło: 
„Wdrożenie inteligentnego opomiarowania w Polsce.” Ernst&Young, luty 2010] 

 

Prowadząca działalność w zakresie elektroenergetyki na terenie Olsztyna ENERGA-

OPERATOR S.A. prowadzi obecnie prace mające na celu wdrożenie infrastruktury 

niezbędnej do funkcjonowania inteligentnych sieci. 

9.9 Racjonalizacja – sektor transportu 

Wraz z rozwojem gospodarczym województwa warmińsko-mazurskiego wzrasta 

natężenie ruchu na drogach lokalnych i wojewódzkich. Przejawem wzrostu 

gospodarczego jest również wzrost liczby pojazdów mechanicznych zarejestrowanych 

na terenie miasta Olsztyn. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż w 

roku 2009 na terenie miasta zarejestrowanych było 90 185 pojazdów samochodowych 

natomiast w 2010 roku liczba ta wzrosła do 93 131, co oznacza wzrost rok do roku o 

ponad 3%. 
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Rozwiązaniem problemu nadmiernego natężenia ruchu drogowego jest rozwój 

sprawnego systemu komunikacji miejskiej, która zapewni dostęp do bezpośrednich 

połączeń pomiędzy najgęściej zaludnionymi terenami metropolii. Na terenie miasta 

Olsztyna za prawidłowe działanie komunikacji miejskiej odpowiada Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o., którego głównym zadaniem jest świadczenie 

usług przewozowych w Olsztynie oraz do miejscowości położonych w sąsiednich 

gminach. 

MPK w Olsztynie realizuje przewozy na 34 liniach: 

 linie miejskie – 25, 

 linie miejskie z wybiegami poza miasto – 7, w tym jedna sezonowa, 

 linie nocne – 2. 

Zgodnie z „Raportem o stanie miasta Olsztyn 2009” obecny stan miejskiego systemu 

komunikacji komunalnej nie jest w stanie zapewnić efektywnego przewozu osób, co 

jest związane z faktem, że autobusy komunikacji miejskiej poruszają się tymi samymi 

arteriami, którymi przemieszcza się ruch samochodowy w mieście.  

Powyższy stan rzeczy ma również niekorzystny wpływ na racjonalizacje zużycia 

nośników energii na terenie miasta. Wzrost natężenia ruchu przyczynił się znacznie 

do zwiększenia zużycia paliw, i wzrostu emisji szkodliwych substancji zawartych 

w spalinach. 

Problemy związane ze wzrostem natężenia ruchu drogowego w mieście rozwiązać 

można wariantowo poprzez: 

 sukcesywną wymianę obecnie wykorzystywanego taboru autobusowego, 

 zmianę rodzaju środków transportu, tj. wprowadzenie na liniach obecnie 

obsługiwanych przez autobusy np. trolejbusów, tramwajów itp. 

Do najistotniejszych działań w tym zakresie można zaliczyć projekt realizowany przez 

Miasto Olsztyn pod nazwą „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu 

zbiorowego w Olsztynie”. Zgodnie ze studium wykonalności głównym celem projektu 

jest zwiększenie przewozów transportu publicznego dla zapewnienia 

zrównoważonego rozwoju miasta i obszarów przyległych. Zadanie obejmuje 

przebudowę układu ulicznego dla potrzeb transportu publicznego poprzez: 

 wydzielenie pasów ruchu przeznaczonych tylko dla komunikacji zbiorowej, 

 budowę zatok przystankowych lub śluz na skrzyżowaniach, 

 budowę węzłów integracyjnych różnych form transportu, 

 przebudowę pętli autobusowych wyposażonych w pełną infrastrukturę 

niezbędną do prawidłowej obsługi pasażerów, 
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 budowę nowych ciągów ulicznych w przypadku uruchomienia transportu 

szynowego. 

Ponadto planuje się wprowadzenie nowego środka transportu dla skrócenia czasu 

podróży, ograniczenia emisji hałasu i zanieczyszczeń komunikacyjnych, a także 

instalację systemu obszarowego sterowania ruchem z określonym priorytetem dla 

środków transportu publicznego, systemu informacji pasażerskiej oraz systemu biletu 

elektronicznego. 

W ramach studium wykonalności została przeprowadzona szeroka analiza 

wariantowa, mająca na celu dokonanie wyboru najbardziej efektywnego sposobu 

realizacji inwestycji. Przygotowano 5 wariantów optymalizacji zrównoważonego 

rozwoju transportu drogowego w Olsztynie: 

 Wariant autobusowy W1 z pasami na istniejących ulicach, bez poszerzania 

ulic (to znaczy przydzielenie przestrzeni dla priorytetu autobusów w istniejących 

jezdniach dróg dwujezdniowych);  

 Wariant autobusowy W2 z pasami na istniejących i projektowanych ulicach 

jako dodatkowe pasy ruchu na jezdniach dwupasowych dwukierunkowych lub 

dwujezdniowych; 

 Wariant tramwajowy W3 (trasa wydzielona przez centrum) w przebiegu 

południe – północ, od Jarot do Dworca Głównego wzdłuż doliny Łyny, przez ul. 

Pieniężnego – Partyzantów; odgałęzienie do Uniwersytetu wzdłuż ul. Tuwima 

(jednotorowe); 

 Wariant tramwajowy W4 (trasa wydzielona stycznie do centrum) 

w przebiegu południe – północ, od Jarot do Dworca Głównego wzdłuż doliny 

Łyny, przez ul. Kościuszki; odgałęzienia: (a) do Uniwersytetu wzdłuż ul. 

Tuwima, (b) do Wysokiej Bramy w ul. Piłsudskiego od Kościuszki (jednotorowe); 

 Wariant tramwajowy W5 (trasa przez ul. Obiegową) w przebiegu południe – 

północ, od Jarot do Dworca Głównego wzdłuż ulic Sikorskiego, projektowanej 

Obiegowej, Żołnierskiej, Kościuszki; odgałęzienia: (a) do Uniwersytetu wzdłuż 

ul. Tuwima, (b) do Wysokiej Bramy w ul. Piłsudskiego od Kościuszki 

(jednotorowe). 

Przeprowadzone analizy oraz konsultacje społeczne pozwoliły na wybranie 

optymalnego wariantu inwestycji. Do realizacji wybrano wariant nr 5, którego realizacja 

wiązać się będzie z: 

 budową sieci tramwajowej o długości ok. 10 km (linia podstawowa Jaroty – 

Sikorskiego – Obiegowa – Kościuszki – Dworzec Główny z odgałęzieniami do 

Uniwersytetu i Starego Miasta), 

 zakupem 15 pociągów tramwajowych, niskopodłogowych, dwukierunkowych, o 

pojemności ok. 200 pasażerów, 
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 wybudowaniem odcinka planowanej ulicy Obiegowej pomiędzy ul. Sikorskiego 

a Piłsudskiego, 

 zaadaptowaniem skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej, 

 wybudowaniem pasów autobusowych o łącznej długości ok. 5 km w pasach 

drogowych, 

 zrealizowaniem systemów ITS (sygnalizacja świetlna, system informacji 

pasażerów, sterowanie ruchem pojazdów na sieci transportu publicznego, bilet 

elektroniczny).  

Całkowity koszt planowanej inwestycji wyniesie 359 361 tys. zł. netto. 

Efektem przeprowadzenia projektu będzie osiągnięcie następujących wskaźników 

rezultatu: 

 Liczba nowych pasażerów korzystających z transportu publicznego - 126 945 

 Oszczędność czasu pasażerów – 68,06 tys. godz./rok 

 Oszczędność przewozowa pojazdów indywidualnych – 600 tys. poj-km 

 Korzyści środowiskowe – 38,07 tys. zł 

 Korzyści z tyt. zmniejszonej ilości wypadków drogowych – 35,36 tys. zł 

Zmniejszenie taboru autobusowego na rzecz pojazdów tramwajowych oraz redukcja 

ruchu pojazdów samochodowych przyczyni się do spadku zużycia paliw w mieście na 

rzecz wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, które zostanie zgłoszone 

przez komunikację tramwajową. Stan ten przyczyni się również do ograniczenia emisji 

szkodliwych dla środowiska spalin. 
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10. Analiza lokalnych źródeł energii – lokalnych zasobów 

paliwowych oraz energii odpadowej 

10.1 Ocena możliwości wykorzystania nadwyżek energii oraz energii 

odpadowej ze źródeł przemysłowych 

Możliwości wykorzystania nadwyżek energii cieplnej ze źródeł przemysłowych 

Analiza lokalnych źródeł przemysłowych w Olsztynie wskazuje na to, że dysponują 

one w większości przypadków rezerwami mocy cieplnej. Rezerwy te z reguły wiążą się 

z zagadnieniami niezawodności dostawy ciepła (istnienie dodatkowych jednostek 

kotłowych na wypadek awarii). Zatem z czysto bilansowego punktu widzenia istniałyby 

możliwości wykorzystania nadwyżek mocy cieplnej. 

Realizowanie działalności związanej z wytwarzaniem lub przesyłaniem i dystrybucją 

ciepła wymaga uzyskania koncesji (o ile moc zamówiona przez odbiorców przekracza 

5 MW). Uzyskanie koncesji pociąga za sobą szereg konsekwencji wynikających z 

ustawy Prawo energetyczne (konieczność ponoszenia opłat koncesyjnych na rzecz 

URE, sprawozdawczość, opracowywanie taryf dla ciepła zgodnych z wymogami 

ustawy i wynikającego z niej rozporządzenia). Ponadto należy wówczas zapewnić 

odbiorcom warunki zasilania zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

w sprawie przyłączania podmiotów do sieci ciepłowniczej, w tym także zapewnić 

odpowiednią pewność zasilania. 

W sytuacjach awaryjnych podmiot przemysłowy jest zainteresowany zapewnieniem 

dostawy ciepła w pierwszej kolejności na własne potrzeby, gdyż koszty utracone 

w wyniku strat na głównej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego, 

z reguły będą niewspółmierne do korzyści ze sprzedaży ciepła. Ponadto obecny 

system tworzenia taryf za ciepło nie daje możliwości osiągania zysków na kapitale 

własnym. 

W tej sytuacji zakłady przemysłowe często nie są zainteresowane rozpoczynaniem 

działalności w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców zewnętrznych. 

Na terenie Olsztyna znaczącym zakładem przemysłowym, który oprócz swojej 

podstawowej działalności produkcyjnej, prowadzi także sprzedaż ciepła dla odbiorców 

zewnętrznych jest MICHELIN POLSKA S.A. Zakład eksploatuje elektrociepłownię z 

trzema kotłami energetycznymi OP-70 oraz jednym turbozespołem UP. Ponadto 

produkcja ciepła odbywa się w sześciu kotłach ciepłowniczych WR-25. Moc osiągalna 

cieplna źródeł wytwórczych MICHELIN POLSKA S.A. wynosi  235 MW, przy czym moc 

osiągalna cieplna w skojarzeniu: 100 MW. W roku 2010 Zakład wyprowadził 1,3 TJ 

energii cieplnej do odbiorców zewnętrznych (moc zamówiona: 131 MW), a na potrzeby 

własne zużył 1,4 TJ energii (64,05 MW). W roku 2014 Michelin Polska S.A. wprowadził 
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do odbiorców zewnętrznych 1306,456TJ. Michelin skonsumował na potrzeby 

wytworzenia c. w. u. 180,25 TJ. 

Początkowy termin ograniczenia produkcji ciepła z Michelin na potrzeby miasta 

ustalono na 2017/2018 rok, ostateczny termin jest przedmiotem negocjacji z MPEC. 

Władze koncernu nie widzą możliwości dalszego prowadzenia pobocznej działalności 

ciepłowniczej w zakresie, który by wymuszał ponoszenie na ten cel dodatkowych 

nakładów, ponad te, które muszą być poniesione na zapewnienie potrzeb własnych 

produkcji opon.  Po roku 2015 zaostrzeniu ulegają  standardy środowiskowe dla 

instalacji energetycznych (zwłaszcza w zakresie emisji SO2 oraz NOx), które w 

przypadku dalszej eksploatacji kotłów, wymuszałyby konieczność podjęcia 

wysokonakładowych inwestycji modernizacyjnych/odtworzeniowych, w celu 

dostosowania tych instalacji do nowych obostrzeń. Również zmniejszające się limity 

darmowych emisji CO2 generują dodatkowe koszty produkcji energii.  

Ponadto, na terenie Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. funkcjonuje 

instalacja do termicznego przekształcania odpadów medycznych, produkująca energię 

na poziomie 6 000 GJ/rok, z czego 4 000 GJ/rok sprzedawanych jest do miejskiej sieci 

ciepłowniczej. Szczegółowy opis instalacji znajduje się w rozdz. 15.2. 

Możliwości wykorzystania zasobów energii odpadowej 

Zasoby energii odpadowej istnieją we wszystkich tych procesach, w trakcie których 

powstają produkty (główne lub odpadowe) o parametrach różniących się od 

parametrów otoczenia, w tym w szczególności o podwyższonej temperaturze.  

„Jakość” odpadowej energii cieplnej zależy od poziomu temperatury, na jakim jest ona 

dostępna i stąd lepszym parametrem termodynamicznym opisującym zasoby 

odpadowej energii cieplnej jest egzergia, a nie energia. 

Generalnie można wskazać następujące główne źródła odpadowej energii cieplnej: 

 procesy wysokotemperaturowe (na przykład w piecach grzewczych do obróbki 

plastycznej lub obróbki cieplnej metali, w piekarniach, w części procesów 

chemicznych), gdzie dostępny poziom temperaturowy jest wyższy od 100°C; 

 procesy średniotemperaturowe, gdzie jest dostępne ciepło odpadowe na 

poziomie temperaturowym rzędu od 50 do 100°C (na przykład procesy 

destylacji i rektyfikacji, przemysł spożywczy i inne); 

 zużyte powietrze wentylacyjne o temperaturze zbliżonej do 20°C; 

 ciepłe wody odpadowe i ścieki o temperaturze w przedziale od 20 do 50°C. 

Z operacyjnego punktu widzenia optymalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie ciepła 

odpadowego bezpośrednio w samym procesie produkcyjnym (np. do podgrzewania 

materiałów wsadowych do procesu), gdyż występuje wówczas duża zgodność między 

podażą ciepła odpadowego, a jego zapotrzebowaniem do procesu, a ponadto istnieje 
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zgodność dostępnego i wymaganego poziomu temperatury. Problemem jest 

oczywiście możliwość technologicznej realizacji takiego procesu. Decyzje związane z 

takim sposobem wykorzystania ciepła w całości spoczywają na podmiocie 

prowadzącym związaną z tym działalność. Wykorzystanie ciepła jest możliwe w 

ograniczonym zakresie, ponieważ obecnie temperatura obliczeniowa od której 

tworzona jest krzywa grzewcza miejskiej sieci ciepłowniczej wynosi 135°C. 

Procesy wysoko- i średniotemperaturowe pozwalają wykorzystywać ciepło odpadowe 

na potrzeby ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody. Przy tym, odbiór 

ciepła na cele ogrzewania następuje tylko w sezonie grzewczym i to w sposób 

zmieniający się w zależności od temperatur zewnętrznych. Stąd w części roku energia 

ta nie będzie wykorzystywana, a dla pozostałego okresu należy przewidzieć 

uzupełniające źródło ciepła. Decyzja o takim sposobie wykorzystania ciepła 

odpadowego powinna być przedmiotem każdorazowej analizy dla określenia 

opłacalności takiego działania. 

Ciepło odpadowe na poziomie temperatury 20-30°C często powstaje nie tylko 

w zakładach przemysłowych, ale i w gospodarstwach domowych (np. zużyta ciepła 

woda), mogąc stanowić źródło ciepła dla odpowiednio dobranej pompy ciepła. Ponadto 

znakomitym źródłem ciepła do ogrzewania mieszkań jest ciepło wytwarzane przez 

eksploatowane urządzenia techniczne, jak: pralki, lodówki, telewizory, sprzęt 

komputerowy i inne urządzenia powszechnie stosowane w gospodarstwie domowym. 

Znaczącym źródłem ciepła są wreszcie ludzie przebywający w danym pomieszczeniu, 

co legło u podstaw idei tzw. domu pasywnego tj. standardu wznoszenia obiektów 

budowlanych, które wyróżniają się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi przegród 

zewnętrznych oraz zastosowaniem szeregu rozwiązań, mających na celu 

zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Praktyka pokazuje, że 

zapotrzebowanie na energię w takich obiektach jest ośmiokrotnie mniejsze niż 

w tradycyjnych budynkach wznoszonych według obowiązujących norm.  

Dom pasywny to nowa idea w podejściu do oszczędzania energii we współczesnym 

budownictwie. Jej innowacyjność przejawia się w tym, że skupia się ona przede 

wszystkim na poprawie parametrów elementów i systemów istniejących w każdym 

budynku, zamiast wprowadzania dodatkowych rozwiązań. W domach pasywnych 

redukcja zapotrzebowania na ciepło jest tak duża, że nie stosuje się w nich 

tradycyjnego systemu grzewczego, a jedynie dogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 

Niezbędne staje się stosowanie rekuperacyjnych systemów wymiany ciepła 

w układach wentylacji i klimatyzacji. Do zbilansowania zapotrzebowania na ciepło 

wykorzystuje się również promieniowanie słoneczne oraz wyżej wspomniane ciepło 

pochodzące od wewnętrznych źródeł, takich jak: urządzenia elektryczne i mieszkańcy. 

Dom pasywny wyróżnia bardzo niskie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania – 

poniżej 15 kWh/(m²•rok). Istotą budownictwa pasywnego jest maksymalizacja zysków 
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energetycznych i ograniczenie strat ciepła. Aby to osiągnąć wszystkie przegrody 

zewnętrzne posiadają niski współczynnik przenikania ciepła. Ponadto zewnętrzna 

powłoka budynku jest nieprzepuszczalna dla powietrza. Podobnie stolarka okienna 

wykazuje mniejsze straty cieplne niż rozwiązania stosowane standardowo. Z kolei 

system nawiewno-wywiewnej wentylacji zmniejsza o 75-90% straty ciepła związane z 

wentylacją budynku. Rozwiązaniem często stosowanym w domach pasywnych jest 

gruntowy wymiennik ciepła. Jest to urządzenie służące do wspomagania wentylacji 

budynków zwiększające ich komfort cieplny poprzez ujednolicenie temperatury 

dostarczanego do budynku powietrza. Gruntowy wymiennik ciepła opiera się na 

efekcie stałocieplności pod powierzchnią ziemi, która to stała temperatura jest przezeń 

używana bądź to dla ogrzewania, bądź to chłodzenia budynków. Najczęściej jest to 

system połączony z wentylacją mechaniczną budynku i rekuperatorem, ewentualnie 

z wentylacją grawitacyjną wspomaganą kominem słonecznym (urządzenie 

wspomagające naturalną wentylację budynku, przez wykorzystanie konwekcji 

ogrzanego powietrza). Istotnym, przy wykonywaniu gruntowego wymiennika ciepła, 

jest umieszczenie go minimum 20 cm poniżej głębokości przemarzania gruntu. 

Wkopanie go na taką głębokość znacznie poprawia jego wydajność energetyczną. Dla 

podniesienia sprawności wymiennika umieszcza się nad nim, około 30 cm powyżej 

warstwy izolacji termicznej, ewentualnie konstruuje się złoże ze żwiru, bądź kruszywa 

łamanego o dużej granulacji, które zwiększy znacznie powierzchnię wymiany 

termicznej przepływającego powietrza. Gruntowy wymiennik ciepła służy do 

wstępnego ogrzania, bądź też wstępnego schłodzenia powietrza. W okresie zimowym 

świeże powietrze po przefiltrowaniu przechodzi przez to urządzenie, gdzie jest 

wstępnie ogrzewane. Następnie powietrze dostaje się do rekuperatora, w którym 

zostaje podgrzane ciepłem pochodzącym z powietrza wywiewanego z budynku. 

Charakterystyczny dla standardu budownictwa pasywnego jest fakt, że 

w przeważającej części zapotrzebowanie na ciepło zostaje zaspokojone dzięki zyskom 

cieplnym z promieniowania słonecznego oraz ciepłu oddawanemu przez urządzenia i 

przebywających w budynku ludzi. Jedynie w okresach szczególnie niskich temperatur 

stosuje się dogrzewanie powietrza nawiewanego do pomieszczeń.  

Przewiduje się, że opisywany system budownictwa stanie się w nieodległej przyszłości 

standardem w dziedzinie zapewnienia ogrzewania nowo budowanych budynków. Co 

prawda ocenia się, że budowa domu pasywnego powoduje około 

trzydziestoprocentowy przyrost nakładów na budowę, jednakże generuje znaczące 

zmniejszenie kosztów ogrzewania na przestrzeni kilkudziesięcioletniej eksploatacji 

domu. Niezwykle istotne jest również zmniejszenie szkód w środowisku, osiągane 

dzięki spektakularnemu zaoszczędzeniu zużywanych do celów grzewczych paliw 

kopalnych.  

Efekt ten można jeszcze powiększyć stosując wysokosprawne pompy ciepła do 

zapewnienia klimatyzacji i zbilansowania deficytów ciepła. Ponieważ energia cieplna 
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emitowana przez użytkowane urządzenia elektryczne oraz ciepło wytwarzane przez 

osoby zamieszkujące budynek, dostępna jest niezależnie od uwarunkowań 

geograficznych, możliwość zastosowania nowoczesnych rozwiązań energetycznych w 

zakresie budownictwa może być z powodzeniem stosowana również na obszarze 

Olsztyna. 

Bardzo atrakcyjną opcją jest wykorzystanie energii odpadowej zużytego powietrza 

wentylacyjnego. Wynika to z kilku przyczyn: 

 dla nowoczesnych obiektów budowlanych straty ciepła przez przegrody uległy 

znacznemu zmniejszeniu, natomiast potrzeby wentylacyjne pozostają nie 

zmienione, a co za tym idzie, udział strat ciepła na wentylację w ogólnych 

potrzebach cieplnych jest dużo bardziej znaczący (dla tradycyjnego 

budownictwa mieszkaniowego straty wentylacji stanowią około 20 do 25% 

potrzeb cieplnych, a dla budynków o wysokiej izolacyjności przegród 

budowlanych - nawet ponad 50%; dla obiektów wielkokubaturowych wskaźnik 

ten jest jeszcze większy); 

 odzysk ciepła z wywiewanego powietrza wentylacyjnego na cele przygotowania 

powietrza dolotowego jest wykorzystaniem wewnątrz-procesowym z jego 

wszystkimi zaletami; 

 w obiektach wyposażonych w instalacje klimatyzacyjne (w szczególności 

obiekty usługowe o znaczeniu miejskim i regionalnym) układ taki pozwala na 

odzyskiwanie chłodu w okresie letnim, zmniejszając zapotrzebowanie energii 

do napędu klimatyzatorów. 

W związku z tym, proponuje się stosowanie układów rekuperacji ciepła w układach 

wentylacji wszystkich obiektów wielkokubaturowych, zwłaszcza wyposażonych 

w instalacje klimatyzacyjne. Miasto winno w swoich działaniach inwestycyjnych 

i modernizacyjnych każdorazowo opracować na etapie przygotowania inwestycji 

analizy stwierdzające zasadność ekonomiczną takich działań. W sytuacji jej zaistnienia 

należy rozważyć włączenie tych działań w proces projektowania i realizacji. 

Jednocześnie korzystne jest promowanie tego rozwiązania w mniejszych obiektach, w 

tym także mieszkaniowych (na rynku dostępne są już rozwiązania dla budownictwa 

jednorodzinnego). 

Biorąc pod uwagę możliwości wykorzystania energii odpadowej, należy zauważyć, że 

podmioty gospodarcze, dla których działalność związana z zaopatrzeniem w ciepło 

stanowi (lub może stanowić) działalność marginalną, nie są zainteresowane jej 

podejmowaniem. Stąd też głównymi odbiorcami ciepła odpadowego będą podmioty 

wytwarzające ciepło odpadowe. 
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Przeprowadzona na potrzeby bilansu energetycznego ankietyzacja znaczących 

podmiotów gospodarczych, zlokalizowanych w Olsztynie wykazała, że w kilku z nich z 

powodzeniem funkcjonuje odzysk ciepła z wentylacji lub z procesu technologicznego. 

Ciepło wykorzystywane jest w ramach potrzeb własnych danego zakładu – głównie do 

ogrzewania pomieszczeń. W aktualnych warunkach trudno jest oszacować wielkość 

energii odpadowej pozyskanej z ww. źródeł, niemniej jednak przy sporządzaniu np. 

audytu energetycznego dla danego obiektu, wskazane jest zbilansowanie wielkości 

tego ciepła. 

W tabeli poniżej wyszczególniono zakłady prowadzące odzysk energii odpadowej, na 

terenie Olsztyna (Tabela 71). 

Tabela 71. Zestawienie zakładów z terenu Olsztyna, prowadzących odzysk energii odpadowej [Źródło: 
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, 
Energoekspert 2011] 

Lp. Nazwa zakładu 
Lokalizacja 

Odzysk – rodzaj 
Adres 

Jednostka 
bilansowa 

1 YETICO S.A. 
ul. Towarowa 
17A, 10-416 

Olsztyn 
G2 

odzysk częściowy ciepła ze 
spalin do podgrzewania wody 

zasilającej. Efekt - 
podwyższenie temp. o 6-8 ºC 

2 
Olsztyński Zakład 

Komunalny Sp. z o.o. 

ul. Lubelska 
43D, 10-410 

Olsztyn 
G2 

odzysk ciepła odpadowego ze 
spalarni odpadów medycznych 
ok. 6000 GJ/rok – zużycie na 

potrzeby własne oraz sprzedaż 
do sieci miejskiej 

3 
Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny 

ul. Żołnierska 
18, 10-561 

Olsztyn 
M7 

odzysk ciepła z wentylacji: 60% 
oraz z procesu 

technologicznego: 10% 

4 INDYKPOL S.A. 
ul. Jesienna 3, 
10-684 Olsztyn 

G1 

odzysk ciepła ze spalania par 
amoniaku (na maszynowni); 

zaspokaja ponad 90% potrzeb 
c. w. u; moc: 1,3 MW; grzanie c. 

w. u: 26 000 GJ 

5 MICHELIN POLSKA S.A. 
ul. Leonharda 9 
10-454 Olsztyn 

G3 

odzysk ciepła z procesów 
technologicznych do produkcji 

wody grzewczej c.o.: 6 MW (ok. 
110 000 GJ/rok) 

6 
ZOZ MSWiA z Warmińsko-

Mazurskim Centrum 
Onkologii w Olsztynie 

Al. Wojska 
Polskiego 37 

10-228 Olsztyn 
 odzysk ciepła z wentylacji: 60% 
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10.2 Ocena możliwości wykorzystania paliwa alternatywnego (odpadów 

komunalnych, osad wtórny, biogaz) do produkcji energii z podaniem 

czystych technologii 

Pozyskanie energii z utylizacji odpadów komunalnych 

Palna frakcja odpadów komunalnych jest niewątpliwie znaczącym potencjalnym 

źródłem energii dla miasta. Pomimo uwzględnienia aktualnie obowiązujących 

tendencji i hierarchii w gospodarce odpadami (najpierw zapobieganie, potem odzysk 

i recyrkulacja, następnie unieszkodliwianie i na końcu składowanie) i tak znacząca 

ilość odpadów pozostaje do składowania. Składowanie jest najgorszym sposobem 

unieszkodliwiania odpadów i należy je traktować jako ostateczność, co ma 

odzwierciedlenie w polskich regulacjach prawnych i podejmowanych działaniach tj.: 

 podniesienie opłaty za składowanie odpadów komunalnych w 2015 r. 120 zł 

oraz nadal przewidywany jest wzrost, w 2011 r. do 107,85 zł/Mg; 2010 r. opłata: 

104,20 zł/Mg; 2009 r opłata: 100 zł/Mg, 

 konieczność ograniczenia ilości składowanych odpadów biodegradowalnych do 

75% w 2010 r., 50% w roku 2013, a w roku 2020 do 35% w stosunku do roku 

bazowego 1995, 

 wprowadzenie od 1 stycznia 2013 roku całkowitego zakazu składowania 

nieprzetworzonych odpadów komunalnych. 

Alternatywnym do składowania, sposobem zagospodarowania odpadów, po 

wcześniejszym wykorzystaniu wszystkich innych sposobów odzysku, jest ich 

termiczne przetworzenie. Podstawowe metody termicznego przekształcania odpadów 

to: 

 spalanie odpadów w piecu z paleniskiem rusztowym stałym lub ruchomym, 

 spalanie w piecu obrotowym z dopaleniem spalin w termoreaktorze, 

 współspalanie w piecach cementowych, 

 współspalanie w urządzeniach energetycznych, 

 spalanie w piecach fluidalnych, 

 termiczne niszczenie w urządzeniach mikrofalowych (technologia opracowana 

głównie dla odpadów szpitalnych i stabilnych termicznie odpadów organicznych 

- w tym PCBs), 

 zgazowanie przy użyciu plazmy, 

 piroliza i dopalanie gazów pirolitycznych. 

Odpady komunalne poddane procesowi odzysku i recyrkulacji tworzą pewną 

pozostałość dostatecznie bogatą w części palne (część organiczna), która może być 

wykorzystana z dobrym efektem energetycznym i ekologicznym (także higienicznym) 
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w instalacjach termicznego wykorzystania. Energetyczne spalanie paliwa z odpadów 

w źródle pracującym na potrzeby systemu ciepłowniczego miasta, stanowi jedno 

z najbardziej racjonalnych ogniw systemu utylizacji odpadów komunalnych. 

Doświadczenia krajów UE w tej dziedzinie wskazują, że nowoczesne spalarnie są 

jedną z bardziej bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska metod utylizacji odpadów 

komunalnych. Według danych CEWEP (Confederation of European Waste to Energy 

Plant) oraz WtERT Europe (Waste to Energy Research and Technological Council) 

większość istniejących w Europie spalarni odpadów komunalnych to sprawdzone 

spalarnie rusztowe. Niewielki ułamek stanowią spalarnie fluidalne, spalarnie 

z oscylacyjnym piecem obrotowym i spalarnie dwukomorowe. 

W chwili obecnej niektóre z krajów Unii Europejskiej posiadają całkowicie zaspokojone 

potrzeby w zakresie funkcjonowania spalarni odpadów komunalnych. Do takich krajów 

zaliczają się: Niemcy (69 instalacji o łącznej wydajności ok. 19,5 mln Mg/rok), 

Holandia, Szwecja (ponad 35 instalacji), Belgia i Dania. Trwa budowa spalarni w 

Hiszpanii, Finlandii, Francji oraz we Włoszech i Wielkiej Brytanii. Zakończono budowę 

nowej spalarni odpadów w Dublinie (Irlandia) o wydajności 600 000 Mg/rok, a dwie 

kolejne są na etapie uzgodnień. W bieżącym roku rusza budowa spalarni na Rodos 

(Grecja), a jednocześnie trwają uzgodnienia budowy ogromnej spalarni (700 000 - 1 

000 000 Mg/rok) niedaleko Aten. W Brnie (Czechy) zakończono rozruch gruntownie 

zmodernizowanej (z funduszy europejskich) spalarni o wydajności ok. 250 000 Mg/rok 

oraz trwają uzgodnienia budowy kolejnych dwóch spalarni (obok dwóch już 

istniejących spalarni w Pradze i Libercu). Na Słowacji obok dwóch istniejących spalarni 

odpadów komunalnych (Bratysława i Koszyce) ma w ciągu najbliższych 4 lat stanąć 

kolejna. W Austrii istnieje w chwili obecnej 8 spalarni odpadów (3 w Wiedniu, Wells, 

Niklasdorf, Arnoldstein, Dürnrohr, Zistersdorf) - budowa kolejnej rozpocznie się w 

przyszłym roku. Wartym podkreślenia przy tym jest to, że wszystkie wspomniane 

powyżej, niedawno oddane do użytku lub aktualnie budowane spalarnie - to spalarnie 

rusztowe.  

Zgodnie z nową ramową dyrektywą w sprawie odpadów (2008/98/EC), warunkiem 

koniecznym zaliczenia spalania odpadów w spalarni do procesów odzysku (a nie 

unieszkodliwiania) jest osiągnięcie przez spalarnie określonej wartości tzw. wskaźnika 

efektywności energetycznej (dla nowych instalacji powyżej 0,65). Wszystkie ww. nowe 

spalarnie odpadów uzyskują ten wskaźnik na poziomie  

0,75-1,2. Zmodernizowana spalarnia w Brnie ma współczynnik efektywności 

energetycznej na poziomie 0,82. 

W 2003 r. Komisja Europejska przyjęła dokument pt. „Refuse Derived Fuel, current 

practice and perspectives”, w którym zdefiniowano Refuse Derived Fuel (RDF) jako 

odpady, które zostały przetworzone w celu spełnienia wymagań przemysłu, głównie w 

zakresie wysokiej wartości opałowej. Pojęcie RDF zawiera m.in.: wybrane frakcje 
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odpadów komunalnych, odpady przemysłowe i handlowe, osady ściekowe, 

przemysłowe, odpady niebezpieczne i biomasę. 

Przykładowo w Norwegii paliwo  RDF (paliwo alternatywne) produkowane jest  

w zakładach Sondre Vestfald Avfallsselskap SVA w Larvik, gdzie wytwarza się go 7 

600 Mg rocznie, przetwarzając 21 000 Mg odpadów domowych, dostarczanych  

z obszaru zamieszkałego przez 90 000 osób. Sprzedawane jest jako paliwo 

alternatywne dla lokalnego przemysłu papierniczo - celulozowego. 

Odpady komunalne są wstępnie rozdrabniane (mielone do wielkości ok. 10 cm), 

a następnie przekazywane transporterem do dwóch separatorów balistycznych, gdzie 

są rozdzielane na trzy frakcje: odpady palne, mokra frakcja organiczna i tzw. frakcja 

ciężka. 

W skład frakcji palnej wchodzą głównie: papier, tworzywa sztuczne, odpady tekstylne 

i drewno. Frakcja ta przemieszczana jest do suszarki bębnowej (ogrzewanej gazem 

ziemnym), skąd po wysuszeniu i separacji magnetycznej, przechodzi do brykieciarki 

i jest formowana w brykiety o wymiarach 32 x 32 mm. Przykłady innych instalacji 

wskazują, że możliwe jest również wyprodukowanie paliwa RDF w postaci miału. 

W prezentowanym przykładzie instalacji ponad jedna trzecia (36%) doprowadzonej 

masy odpadów przetwarzana jest na RDF, 43% stanowi wilgotna masa organiczna 

przetworzona na kompost, a 21% - metale i ciężkie tworzywa sztuczne. Wytwarzany 

produkt palny ma stabilną wartość opałową w granicach 16—18 MJ/kg, zawartość 

wody do 10% i około 10% popiołu. 

Poniżej pokazano możliwość wykorzystania energetycznego odpadów. Obliczono 

efekt energetyczny dla 100 tys. Mg odpadów, przy założeniu, że 30% na każde 100 tys. 

Mg doprowadzonej masy odpadów na składowisko przetwarzana może być na RDF: 

 szacunkowa wielkość produkcji RDF: 30% ze 100 tys. Mg – tj. 30 tys. Mg; 

 wartość opałowa 17 GJ/Mg, 

 sprawność przetwarzania energii chemicznej w układzie skojarzonym na ciepło 

80%, 

 produkcja energii elektrycznej ze sprawnością 30%; 

 szacunkowo wyliczona produkcja energii z rozwiązania może wynieść: 

 około 42 tys. MWh energii elektrycznej rocznie z 30 tys. Mg odpadów, 

 około 230 TJ energii cieplnej rocznie (z 30 tys. Mg odpadów) - co daje przy 

4 000 godzin pracy na rok, wielkość możliwego do pokrycia zapotrzebowania 

na moc do produkcji ciepłej wody użytkowej na poziomie około 16 MW. 

Zakładając w miejsce układu skojarzonego ciepłownię i produkcję jedynie ciepła na 

potrzeby systemu miejskiego (ze sprawnością 80%) można na bazie spalania -RDFu 
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(przy powyższych założeniach) pokryć zapotrzebowanie rzędu 410 TJ rocznie. Przy 

założeniu czasu wykorzystania na poziomie 1 800 h/rok daje to moc źródła na 

poziomie ok. 60 MW. 

Należy zwrócić uwagę, że produkcja energii na bazie paliwa z odpadów może 

przynieść szansę na: 

 absorpcję środków zewnętrznych na realizację zadań w ramach 

przedsięwzięcia; 

 dywersyfikację układu paliwowego zasilania miasta; 

 ograniczenie zużycia paliw kopalnych; 

 wzrost udziału nośników energii wytwarzanych lokalnie; 

 minimalizację ilości składowanych odpadów. 

Wykorzystanie paliwa z odpadów (jak również biomasy: osad wtórny, biogaz)  

w instalacjach energetycznych, regulowane jest przez kilka dyrektyw unijnych, m.in.: 

 Dyrektywę 2008/98/WE, w sprawie odpadów; 

 Dyrektywę 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów; 

 Dyrektywę o handlu emisjami 2003/87/WE, zmienioną dyrektywą 2009/29/WE; 

 Dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE 

oraz 2003/30/WE; 

 Dyrektywę 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane 

zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola); 

 Dyrektywę 2001/81/WE w sprawie krajowych limitów emisji niektórych 

zanieczyszczeń do powietrza. 

Ponadto zastosowane w tych instalacjach technologie powinny być zgodne 

z dokumentem referencyjnym BREF dla dużych instalacji spalania (LCP’s), który 

odnosi się do najlepszych dostępnych technik BAT, dotyczących przede wszystkim 

zagadnień emisyjnych. Wiążące są także techniki BAT dotyczące współspalania 

odpadów oraz paliw alternatywnych. 

W dokumencie referencyjnym BREF dla LCP’s opisano techniki podawania paliw 

alternatywnych do procesu współspalania. Najczęściej stosowane są techniki 

mieszania odpadu (w tym także osadów ściekowych) z głównym strumieniem paliwa 

w trakcie transportu przed wspólnym spalaniem. Stosowane są także inne techniki 

wprowadzania odpadu do komory spalania – oddzielnie, przez dodatkowe lance lub 

zmodernizowane istniejące palniki jak również na specjalne skonstruowane ruchome 

ruszty. Najłatwiejszym sposobem dozowania paliw alternatywnych jest ich mieszanie 

ze strumieniem węgla kamiennego lub brunatnego. Mieszanie może mieć miejsce na 
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transporterze taśmowym, w zbiorniku zapasu, w układzie dozowania paliwa, w młynie 

lub też w linii transportu pyłu węglowego. 

Instalacje do utylizacji odpadów, zlokalizowane i/lub planowane na terenie 

Olsztyna 

Aktualnie w Olsztynie, na terenie oczyszczalni ścieków „Łyna” funkcjonuje suszarnia 

i spalarnia osadów ściekowych, uruchomiona w czerwcu 2010 roku. Instalacja do 

utylizacji tych odpadów została zrealizowana w ramach Projektu „Gospodarka 

wodnościekowa w Olsztynie - II faza (Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/014, Kontrakt nr 01 

"Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów"), który uzyskał 

dofinansowanie z Funduszu Spójności. 

Spalarnia została zaprojektowana na przerób godzinowej ilości osadów na poziomie 1 

400 kg, max.: 2 000 kg osadów /h. Obiekt wyposażono w jedną linię suszenia 

i spalania, której trzon stanowi cylindryczna suszarka okryta olejowym płaszczem 

grzejnym oraz piec spalający osady. Ciepło wytwarzane podczas spalania granulek 

jest wykorzystywane do osuszania kolejnej porcji osadów. Proces suszenia odbywa 

się w zamkniętym obiegu. 

Ponadto, wytwarzany w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na terenie OŚ 

„Łyna” biogaz, wykorzystywany jest do opalania kotłowni oraz zasilane są nim trzy 

jednostki kogeneracyjne. 

W tabeli poniżej przedstawiono charakterystykę instalacji do zagospodarowania 

biogazu (Tabela 72). 

Tabela 72. Charakterystyka instalacji do zagospodarowania biogazu w 2014 r. [Źródło: opracowanie 
własne KAPE S.A. na podstawie dokumentu pn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

wyszczególnienie KOTŁOWNIA SIŁOWNIA BIOGAZOWA 

Rodzaj i ilość obiektów 
Kocioł Viessmann Vitoplex 100:  

3 szt. 

Jednostka kogeneracyjna Petra 
250 CND z silnikiem Guascor 

FGLD 180/80: 2 szt. 
Jednostka kogeneracyjna HE-

KEC-MG250-B z silnikiem 
MAN 

Łączna Moc cieplna 2 160 MW 1 062 MW 

Łączna Moc elektryczna - 0,702 MW 

Rodzaj i roczne zużycie 
paliwa 

Biogaz: 949 tys. m3 
Olej opałowy: sporadycznie 

Biogaz: 1 469 tys. m3 

Sprawność 92% 89% 

Wielkość rocznej produkcji 
ciepła 

18,8 TJ 
(zużycie na potrzeby własne) 

18,1TJ 
(zużycie na potrzeby własne) 

Wielkość rocznej produkcji 
energii elektrycznej 

- 3 319 MWh 
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Kolejną instalacją do termicznej utylizacji odpadów na terenie Olsztyna jest spalarnia 

odpadów medycznych przy ul. Lubelskiej 43d, należąca do Olsztyńskiego Zakładu 

Komunalnego Sp. z o.o. 

Tabela 73. Charakterystyka instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych [Źródło: 
opracowanie własne KAPE S.A. na podstawie dokumentu pn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Typ i liczba kotłów ATI Muller HP 500: 1 szt. 

Moc zainstalowana 0,72 MW 

Rodzaj i roczne zużycie paliwa 
Odpady: 340 Mg 

Gaz ziemny: 100 tys.m3 

Roczna produkcja energii cieplnej 
6 000 GJ, w tym: 

• na potrzeby własne: 4 000 GJ 
• na sprzedaż: 2 000 GJ 

Urządzenia do odpylania spalin; sprawność 
Kolumna filtrów świecowych. 

Sprawność: 99%. 

Urządzenia do odsiarczania spalin; sprawność 

Reaktory oczyszczania spalin metodą suchą. 
Zastosowany czynnik – wapno 

hydratyzowane i węgiel aktywny. Sprawność: 
99%. 

W 2009 roku Indykpol S.A. zainstalował w swoim zakładzie produkcyjnym w Olsztynie 

nową kotłownię gazową oraz instalację do pirolizy pierza. Tym samym zlikwidowano 

starą kotłownię pracującą w oparciu o miał węglowy. Paliwem wejściowym dla nowej 

instalacji jest pierze indycze. Uzyskana w procesie jego utylizacji energia cieplna jest 

wykorzystywana do celów technologicznych oraz na potrzeby c.o. Instalacja utylizuje 

10 000 Mg pierza rocznie, wytwarzając przy tym ciepło na poziomie 3,5 MW. 

W Olsztynie zinwentaryzowano również instalację do spalania biomasy, która 

zlokalizowana jest w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc przy 

ul. Jagiellońskiej 78. Szpital wykorzystuje kocioł Binder 1 o mocy 0,84 MW, w którym 

spalane są odpady w postaci trocin. 

Ponadto na terenie Olsztyna planowana jest budowa instalacji do unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych w oparciu o technologię mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania tych odpadów wraz z odzyskiem materiałowym (produkcja paliwa 

alternatywnego). Inwestycja wchodzi w skład projektu pt. „System Zagospodarowania 

Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”. 

Projektem tym objętych jest 37 gmin środkowej części województwa warmińsko-

mazurskiego, które mają w przyszłości stworzyć zintegrowany system gospodarki 

odpadami dla całego obszaru. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską 

ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko, oś II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”. 

Planowane przedsięwzięcie zgodne jest z zapisami Krajowego Planu Gospodarki 

Odpadami 2010, który zakłada, że podstawą gospodarki odpadami komunalnymi 

staną się zakłady zagospodarowania odpadów (zzo) o przepustowości wystarczającej 
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do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 

150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej 

dostępnej techniki. Przedsięwzięcie to odpowiada również założeniom „Planu 

gospodarki odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2007 – 

2010”, w którym wskazano na konieczność włączenia miasta Olsztyn w system 

regionalny, w ramach którego zaspokojone zostaną podstawowe potrzeby związane z 

odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów wytwarzanych w Mieście. 

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje: 

 Projektowanie i budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

w Olsztynie; 

 Projektowanie i budowę drogi dojazdowej do ZUOK w Olsztynie; 

 Projektowanie i budowę  3 Stacji Przeładunkowych wraz z PDGO (Trelkowo, 

Polska Wieś, Medyny); 

 Rekultywację 8 składowisk odpadów (Kocioł Duży, Dywity, Adamowo, Zewłągi, 

Medyny, Kierwiny, Długa, Łęgajny); 

 Dostawy środków transportu i pojemników do selektywnej zbiórki. 

Procesy technologiczne w planowanym Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 

w Olsztynie: 

 Przywóz odpadów komunalnych z terenu obszaru funkcjonalnego i ich 

rozdrobnienie; 

 7-14 dniowe biologiczne suszenie w komorach (tunelach) w celu redukcji 

wilgotności odpadów przez samonagrzewanie się substancji organicznej – 

proces autotermiczny. Podczas procesu suszenia następuje biologiczne 

zapotrzebowanie na substancje tlenowe, które dostarczone razem 

z powietrzem w bardzo krótkim czasie powodują, że organiczne substancje 

ulegając rozkładowi pod wpływem CO2 i H2O wytwarzają ciepło. Pozostałością 

są np. frakcje ciężkie lub też nie ulegające rozkładowi organicznemu 

i mineralnemu pozostałe materiały. Rozkład temperatury i wilgotności wewnątrz  

komory jest sterowany elektrycznie i automatycznie przez system 

komputerowy; 

 Wydzielenie lekkiej, palnej frakcji paliwa z odpadów komunalnych w skład 

którego wchodzi drewno, papier, tkaniny, tworzywa oraz odpady 

biodegradowalne;  

 Wydzielenie frakcji metali (w tym baterii i akumulatorów) oraz inertów (kamieni, 

szkła, ceramiki) z frakcji ciężkiej w celu ich odzysku materiałowego (przewiduje 

się ręczne wydzielanie baterii); 

 Konfekcjonowanie paliwa alternatywnego np. w baloty zabezpieczone dla 

zakładów energetycznych oraz surowców wtórnych dla recyklerów. 
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Cała instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów znajduje się 

w pomieszczeniu zamkniętym, a w ustalonych punktach zapylone powietrze jest 

odsysane. Silnie zanieczyszczone pyłem powietrze odlotowe jest prowadzone przez 

specjalny system filtracyjny.  

Prognozuje się, że do ZUOK w Olsztynie trafiać będzie rocznie około 130 000 Mg/rok 

do 135 000 Mg/rok odpadów, w tym z terenu samego Olsztyna – około 50 000 Mg/rok. 

Szacowane ilości produkcji  paliwa z odpadów komunalnych to ok. 45% strumienia 

dostarczonych odpadów do zakładu, tj. ok. 42-48 tys. Mg/rok, o wartości energetycznej 

ok. 17 MJ/kg, co potencjalnie pozwoli na pozyskanie energii z paliwa alternatywnego 

na poziomie ok. 800 TJ/rok. 

Zakończenie inwestycji planowane było na jesień 2014 roku. Zadanie jest obecnie  

w fazie budowy zakładu, jego uruchomienie ma nastąpić w III kwartale 2015 r. 

Energetyczne zagospodarowanie tego potencjału stanowić powinno priorytet działania 

Miasta, przy zachowaniu ekonomicznie uzasadnionych warunków produkcji ciepła dla 

odbiorców. 

10.3 Ocena możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

w Mieście 

10.3.1 Rola władz lokalnych i samorządowych w rozwoju energetyki odnawialnej 

Wraz z dynamicznym rozwojem gospodarczym Polski rośnie zapotrzebowanie na 

nośniki energii wykorzystywane w szeroko pojętej gospodarce. W celu zapewnienia 

nieprzerwanych dostaw energii władze lokalne i samorządowe coraz częściej powinny 

sięgać po energię z alternatywnych źródeł. Rolę alternatywnych źródeł energii 

znakomicie spełniają odnawialne źródła energii (OZE), a do najważniejszych ich zalet 

zaliczyć można ogromny potencjał oraz niewyczerpalność zasobów. Kolejną ważną 

zaletą OZE jest możliwość zdywersyfikowania dostaw energii poprzez redukcję 

produkcji energii wytwarzanej przy wykorzystywaniu paliw kopalnych na rzecz 

czystych nośników, takich jak np.: wiatr czy energia słoneczna. 

Technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii pod względem kosztów 

produkcji energii, można podzielić na trzy grupy: 

 technologie, które wykazują koszty produkcji energii niższe lub porównywalne 

z kosztami lub cenami zastępowanych konwencjonalnych nośników energii. Do 

tej grupy zaliczają się: kotły na drewno i słomę obsługiwane ręcznie, 

automatyczne ciepłownie na słomę, małe elektrownie wodne zbudowane na 

istniejących spiętrzeniach, instalacje wykorzystujące gaz wysypiskowy do 

produkcji energii elektrycznej; 
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 technologie, które produkują energię po kosztach wyższych od średnich 

krajowych, ale mogą być konkurencyjne w następujących warunkach: 

o przez wykorzystanie dostępnych kredytów preferencyjnych i dotacji; 

o przez zlokalizowanie w rejonach o najwyższych cenach energii ze źródeł 

konwencjonalnych (spowodowanych wyższymi kosztami transportu, 

przesyłu i dystrybucji konwencjonalnych nośników energii na obszarach 

oddalonych od źródeł kopalnych nieodnawialnych nośników). W tej grupie 

mieszczą się m.in.: duże elektrownie wiatrowe sieciowe, ciepłownie 

i elektrociepłownie na biomasę oraz biogazownie; 

 pozostałe technologie, takie jak: kolektory słoneczne, małe elektrownie wodne, 

technologie fotowoltaiczne, ciepłownie geotermalne, nie są konkurencyjne 

w porównaniu również z najwyższymi w Polsce cenami energii uzyskiwanej 

z instalacji wykorzystujących paliwa kopalne - nawet w przypadku uzyskania 

dotacji w wysokości 50% całkowitych nakładów inwestycyjnych. 

Pomimo licznych zalet jakie niesie ze sobą produkcja energii przy wykorzystaniu OZE, 

ma ona również kilka wad stanowiących bariery ograniczające rozwój energetyki 

wykorzystującej odnawialne źródła energii. Stanowią one zespół czynników 

o charakterze psychologicznym, społecznym, instytucjonalnym, prawnym 

i ekonomicznym. Do podstawowych barier należą: 

Bariery prawne i finansowe: 

 brak szczegółowych unormowań prawnych określających w sposób 

jednoznaczny program i politykę w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii; 

 niewystarczające mechanizmy ekonomiczne, w tym w szczególności fiskalne, 

które umożliwiałyby uzyskiwanie odpowiednich korzyści finansowych 

w stosunku do wysokości ponoszonych nakładów inwestycyjnych na obiekty, 

instalacje, urządzenia przeznaczone do wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych (w części rozwiązaniem problemu jest system certyfikacji energii 

w Prawie energetycznym); 

 relatywnie wysokie koszty inwestycyjne technologii wykorzystujących energię 

ze źródeł odnawialnych, jak również wysokie koszty prac (np. geologicznych) 

niezbędnych do uzyskania energii ze źródeł odnawialnych. 

Bariery informacyjne: 

 brak powszechnego dostępu do informacji o rozmieszczeniu potencjału 

energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii, 

możliwego do technicznego wykorzystania; 

 niedostateczne informacje o firmach produkcyjnych i projektowych oraz 

o firmach konsultacyjnych zajmujących się tą tematyką; 
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 brak powszechnie dostępnych informacji o procedurach postępowania przy 

planowaniu i realizacji tego typu inwestycji oraz standardowych kosztach cyklu 

inwestycyjnego, jak i o korzyściach ekonomicznych, społecznych 

i ekologicznych związanych z realizacją inwestycji z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii; 

 niedostateczne informacje o producentach, dostawcach i wykonawcach 

systemów wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych; 

 brak rzetelnej informacji o efektach eksploatacji czynnych instalacji 

produkujących energię ze źródeł odnawialnych. 

Bariery dostępności do urządzeń i nowych technologii: 

 niedostateczna ilość krajowych organizacji gospodarczych zajmujących się na 

skalę przemysłową produkcją urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła 

energii; 

 brak preferencji podatkowych w zakresie importu i eksportu urządzeń 

przeznaczonych do systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Bariery edukacyjne: 

 niedostateczny zakres programów nauczania uwzględniających odnawialne 

źródła energii w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym; 

 mała ilość programów edukacyjno - szkoleniowych dotyczących odnawialnych 

źródeł energii adresowanych do inżynierów, projektantów, architektów, 

przedstawicieli sektora energetycznego, bankowości i decydentów  

Bariera wynikająca z potrzeby ochrony krajobrazu: 

 brak wypracowanych metod uniknięcia konfliktów z ochroną przyrody 

i krajobrazu. 

Władze lokalne i samorządowe dysponują kilkoma narzędziami pozwalającymi im na 

kształtowanie polityki lokalnej, ukierunkowując ją na rozwój odnawialnych źródeł 

energii oraz wspierając rozwój nowych technologii jak i kadr niezbędnych w procesie 

trudnych zmian polegających na rezygnacji z tradycyjnego systemu wytwarzania 

energii na rzecz OZE. 

Do najważniejszych zaliczyć można: 

 Ustawę „O samorządzie gminnym” (Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późn. 

zmianami), 

 Ustawę „Prawo energetyczne” (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zmianami), 

 Ustawę „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zm.). 
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Na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku O samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 Nr 

16 poz. 95 z późn. zmianami) do zakresu działań i zadań gminy zalicza się 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…” 

Zgodnie z art. 18ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. 

U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zmianami): 

Art. 18. 1. Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, 

ciepło i paliwa gazowe należy: 

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

gazowe na obszarze gminy; 

2) planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:  

a) miejsc publicznych,  

b) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich, 

 c) dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774), 

przebiegających w granicach terenu zabudowy,  

d) części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641 i 901), wymagających odrębnego 

oświetlenia:  

– przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów,  

– stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa 

drogowego drogi krajowej; 

3) finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:  

a) ulic, b) placów, 

 c) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich, 

d) dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przebiegających w granicach terenu 

zabudowy,  
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e) części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym, wymagających odrębnego oświetlenia:  

– przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów,  

– stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa 

drogowego drogi krajowej; 

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

promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy. 

 

Powyższe zadania jednostek samorządu terytorialnego powinny być wykonywane 

z uwzględnieniem: 

 bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców, 

 racjonalizacji wykorzystania energii, 

 dywersyfikacji wykorzystywanych źródeł energii na rzecz OZE, 

 określeniem perspektywy rozwoju energetycznego, 

 współpracy z gminami ościennymi. 

Celem jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących działalności na szczeblu 

gmin, winno być:  

 zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w regionie, 

 wzrost konkurencyjności gospodarki regionalnej i jej efektywności 

energetycznej, 

 ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej, 

związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii i paliw. 

Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia dostaw 

energii powinny być zgodne ze sporządzonym na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) Programem 

Ochrony Środowiska, który określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania 

środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, odnoszące 

się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów.  

Głównym celem Programu Ochrony Środowiska jest poprawa jakości życia człowieka, 

co ma zostać zrealizowane poprzez: 

 działania zmierzające do poprawy stanu środowiska stanowiącego otoczenie 

człowieka, 

 poprawę zdrowia obywateli, 
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 zmianę zachowań mieszkańców, 

 wzrost świadomości ekologicznej, 

 usprawnienie zarządzania środowiskiem, 

 zmniejszenie bezrobocia poprzez np. „zielone” miejsca pracy. 

Powyższe narzędzia dają możliwość na prowadzenie polityki lokalnej ukierunkowanej 

na rozwój OZE poprawiając tym samym stan środowiska lokalnego oraz tworząc nowe 

miejsca pracy w regionie. 

Zgodnie z powyższym rolą władz lokalnych jest stworzenie dogodnych warunków 

zarówno społecznych jak i gospodarczych, które stanowić będą czynnik zachęcający 

potencjalnych inwestorów do lokowania kapitału na terenie gminy. 

W skład wyżej wymienionych czynników wchodzą: 

 wzrost świadomości ekologicznej lokalnej ludności, 

 wskazanie terenów inwestycyjnych dla rozwoju OZE (odpowiednie zapisy 

w miejscowych planach zagospodarowanie przestrzennego), 

 ułatwienia organizacyjno-prawne, 

 współpraca z inwestorem w zakresie opracowania odpowiednich uzgodnień 

administracyjnych. 

10.3.2 Analiza potencjału energetycznego energii odnawialnej na obszarze 

miasta 

Przyjęty przez Unię pakiet klimatyczno-energetyczny „3x20”, stawia znaczne 

wymagania w stosunku do administracji rządowej krajów członkowskich, w zakresie 

uzyskania rozwiązań korzystnych i możliwych do wdrożenia, szczególnie w dziedzinie 

pozyskania energii ze źródeł odnawialnych. Jedną z istotnych kwestii jest określenie 

realnego potencjału odnawialnych źródeł energii oraz wskazanie w jakich rodzajach 

OZE dany region kraju będzie mógł realizować zakładane dla naszego Państwa cele. 

W tym celu Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2005 roku dokonał 

oceny możliwości wykorzystania energii odnawialnych na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego w opracowaniu pt.: „Program ekoenergetyczny województwa 

warmińsko-mazurskiego na lata 2005-2010”. 

Powyższe analizy zagadnienia wykorzystania odnawialnych źródeł energii pozwoliły 

na sformułowanie następujących wniosków: 

 na całym obszarze województwa warmińsko-mazurskiego promieniowanie 

całkowite rozkłada się równomiernie i mieści się w przedziale 3,6-3,7 GJ/m2/rok; 
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 województwo warmińsko-mazurskie (za wyjątkiem południowo-wschodniej 

i centralnej części) posiada dobre warunki dla instalowania siłowni wiatrowych 

gdzie z 1m2 powierzchni można uzyskać 1,25-1,5 MWh rocznie; 

 wysoki potencjał wykorzystania biomasy. 

Opłacalność uruchomienia instalacji do pozyskania energii z odnawialnych źródeł 

energii w dużym stopniu zależy od przyszłego sposobu wykorzystania 

wyprodukowanej energii oraz od możliwości technicznych pozyskania i przetwarzania 

energii związanej z zastosowaną technologią, współczynnika sprawności urządzeń 

czy strat energii na drodze od producenta do konsumenta. 

Istotnym dokumentem, na poziomie województwa, traktującym o energetyce wiatrowej 

jest opracowanie pn. „Delimitacja obszarów potencjalnej lokalizacji dużej energetyki 

wiatrowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”. Celem dokumentu była 

projekcja przestrzeni województwa pod kątem ewentualnej lokalizacji dużej energetyki 

wiatrowej przy określonych założeniach metodologicznych. Badanie było ekspercką 

opinią Wykonawcy tj. instytutu OZE z Kielc, a wyniki nadania powinny służyć przede 

wszystkim Samorządowi Województwa do ewentualnego wykorzystania przy 

opracowywaniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego.p 

Poniżej przedstawiono dostępny potencjał energii odnawialnej wraz z jej 

charakterystyką w podziale na: 

 biomasę, 

 biogaz, 

 energetykę wiatrową, 

 energetykę wodną, 

 energetykę geotermalną, 

 energetykę słoneczną. 

Biomasa 

Biomasa stanowi trzecie, co do wielkości na świecie, naturalne źródło energii. Według 

definicji Unii Europejskiej biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje 

produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami 

roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również 

podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich 

(Dyrektywa 2001/77/WE). 

W polskim prawodawstwie definicja „biomasy” została określona w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia18 października 2012r. . w sprawie szczegółowego zakresu 

obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, 
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uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych 

w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących 

ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii( Dz. U. 2012, 

poz. 1299 ze zm.) 

Najnowsze określenie biomasy odnajdziemy w ustawie z dnia 20 lutego 2015r. o 
odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz.478) : 
 
3) biomasa – stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, 
które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z 
produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, oraz ziarna 
zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym 
określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 
2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w 
ramach interwencji publicznej (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1, z późn. zm.) i 
ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu, a także ulegająca 
biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego 
lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów 
z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, 
zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej 
z termicznego przekształcania odpadów; 
(…). 
Biomasa jest wynikiem reakcji fotosyntezy, która przebiega pod wpływem 

promieniowania słonecznego. Produktem ubocznym przetwarzania energii chemicznej 

zawartej w biomasie na ciepło jest powstawanie dwutlenku węgla. Jednak jest to 

dwutlenek węgla przyjazny dla środowiska naturalnego, gdyż przez proces fotosyntezy 

krąży on w przyrodzie, podobnie jak woda, w obiegu zamkniętym. 

Istnieją trzy podstawowe czynniki, które decydują o wykorzystaniu roślin uprawnych 

lub drzew do celów energetycznych. Są to: 

 stosunek energii zawartej w biomasie do energii potrzebnej na jej uprawę 

i zbiory; 

 zdolność gromadzenia energii słonecznej w postaci biomasy; 

 rodzaj biomasy ze względu na sprawność przetwarzania na paliwa ciekłe 

i gazowe, która zależy m.in. od tego, czy materię organiczną rośliny tworzy 

celuloza czy cukry. 

Biomasa ze względu na swoje parametry energetyczne 14/1/0,01 (wartość opałowa 

w MJ/kg / procentowa zawartość popiołu / procentowa zawartość siarki) jest coraz 

szerzej używana do uszlachetniania węgla poprzez zastosowanie technologii 

współspalania węgla i biomasy (co-firing). Proces ten jest coraz bardziej popularny na 

świecie ze względu na wprowadzanie w wielu krajach (głównie wysokorozwiniętych) 

ostrzejszych norm na emisję gazów odlotowych ze źródeł ciepła, a zwłaszcza wobec 
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emisji związków siarki. Jedną z możliwości jest mieszanie węgla z granulatem z 

biomasy, co znacznie obniża stężenie siarki zarówno w paliwie, jak i w spalinach 

i może powodować zmianę kierunku inwestowania, tj. - nie w kosztowne urządzenia 

do desulfuryzacji spalin, a w granulację biomasy.  

Najważniejszymi argumentami za energetycznym wykorzystaniem biomasy są: 

 stałe i pewne dostawy krajowego nośnika energii (w przeciwieństwie do 

importowanej ropy lub gazu); 

 zapewnienie dochodu, który jest trudny do uzyskania przy nadprodukcji 

żywności; 

 tworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie ważnych na zagrożonej 

bezrobociem wsi; 

 ograniczenie emisji CO2 z paliw nieodnawialnych, który w przeciwieństwie do 

CO2 z biopaliw, nie jest neutralny dla środowiska i może zwiększać efekt 

cieplarniany; 

 wysokie koszty odsiarczania spalin z paliw kopalnych; 

 aktywizacja ekonomiczna, przemysłowa i handlowa lokalnych społeczności; 

 decentralizacja produkcji energii i tym samym wyższe bezpieczeństwo 

energetyczne przez poszerzenie producentów energii. 

Mówiąc o pozytywnych aspektach stosowania biomasy nie można pominąć ich 

potencjalnych wad energetycznych, które są następujące: 

 ryzyko zmniejszenia bioróżnorodności w przypadku wprowadzenia monokultury 

roślin o przydatności energetycznej; 

 spalanie biopaliw, jak każde spalanie, powoduje powstawanie NOx, a koszty ich 

usuwania w małych źródłach są wyższe niż w przypadku dużych 

profesjonalnych zakładów; 

 podczas spalania biomasy, zwłaszcza zanieczyszczonej pestycydami, 

odpadami tworzyw sztucznych lub związkami chloropochodnymi, wydzielają się 

dioksyny i furany o toksycznym i rakotwórczym oddziaływaniu; 

 popiół z niektórych biopaliw w temperaturze spalania topi się, zaślepia ruszt 

i musi być mechanicznie rozbijany. 

Do celów energetycznych najczęściej stosowane są następujące postacie biomasy: 

 drewno odpadowe w leśnictwie i przemyśle drzewnym oraz odpadowe 

opakowania drewniane; 

 słoma zbożowa z roślin oleistych lub roślin strączkowych oraz siano; 

 odpady organiczne - gnojownica, osady ściekowe w przemyśle celulozowo - 

papierniczym, makulatura, odpady organiczne z cukrowni, roszarni lnu, 

gorzelni, browarów; 
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 uprawy energetyczne – rośliny hodowane w celach energetycznych, w Polsce 

najpopularniejszymi roślinami, które można uprawiać na potrzeby produkcji 

biomasy są: wierzba wiciowa (Salix viminalis), ślazowiec pensylwański lub 

inaczej malwa pensylwańska (Sidaherma phrodita), topinambur czyli słonecznik 

bulwiasty (Helianthus tuberosus), róża wielokwiatowa znana też jako róża 

bezkolcowa (Rosa multiflora), rdest sachaliński (Polygonum sachalinense) oraz 

trawy wieloletnie, jak np.: miskant olbrzymi, czyli trawa słoniowa (Miscanthus 

sinensisgigantea), miskant cukrowy (Miscanthus sacchariflorus), spartina 

preriowa (Spartina pectinata) czy palczatka Gerarda (Andropogon gerardi). 

Innym ciekawym źródłem biomasy mogą być tereny zielone, parki, ogródki działkowe, 

sady, zieleńce osiedlowe, tereny zieleni ulicznej i izolacyjnej, a nawet cmentarze. Są 

to zasoby najmniej rozpoznane, rozproszone i nie ewidencjonowane, a stanowiące 

pewien potencjał energetyczny. Najczęściej odpady te są na miejscu składowane, 

spalane w pryzmach, lub przewożone na wysypisko. W znacznej mierze zasoby te nie 

są należycie wykorzystane.  

W przypadku wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów, znaczenie energetycznie 

identyczne z biomasą mogą mieć odpady ulegające biodegradacji, a więc wszelkiego 

rodzaju odpady organiczne, w tym: odpady żywnościowe (np.: stołówki, restauracje), 

odpady paszy i warzyw, odpady z produkcji żelatyny (np.: tłuszcz z separatora), 

odpady z przemysłu spożywczego (np. produkcja skrobi), gleba bielicowa, odpadki 

chleba i ciast (np.: piekarnie, cukiernie), odpady tłuszczy i serów, wytłoki owoców 

i winogron, odpady z produkcji spirytusu, wysłodziny browarniane, gliceryna, odpady 

poubojowe i inne.  

Do najpopularniejszych źródeł biomasy zaliczyć można: 

 odpady pochodzenia komunalnego (zielone, roślinne, zwierzęce), 

 zieleń miejska, 

 odpady z produkcji rolnej (np. słoma, siano), 

 plantacje roślin energetycznych, 

 drewno opałowe i odpady drzewne (kora, chrust), 

 osad pościekowy. 

a) Odpady pochodzenia komunalnego  

Na terenie Olsztyna trwa budowa zakładu, którego zadaniem będzie sortowanie  

i biologiczne suszenie odpadów komunalnych. Powstałe z odpadów komunalnych 

paliwo będzie charakteryzować się wysoką wartością opałową oraz wysoką frakcją 

biodegradowalną.  
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Po uwzględnieniu wszystkich wariantów, potencjał dostępnych odpadów 

wykorzystywanych jako alternatywne źródło energii mieści się w przedziale 50-160 tys. 

ton na obszarze miasta Olsztyna. 

Według prognoz w województwie warmińsko-mazurskim potencjalnie można 

wyprodukować z odpadów komunalnych ok. 130-260 tys. ton paliwa alternatywnego.  

 

 

b) Zieleń miejska 

Zagospodarowanie energetyczne biomasy pochodzącej z wycinki zieleni miejskiej. 

Szacuje się przy założeniach:  

 wskaźnik uzysku biomasy: 10 – 20 m3/ha/rok;  

 wartość opałowa: 8 MJ/kg;  

 sprawność przetwarzania: 80%  

Potencjał energetyczny tego rodzaju biomasy w mieście wynosi maksymalnie 1,6 

TJ/rok - wielkość rocznej produkcji energii cieplnej. 

c)  Odpady z produkcji rolnej  

Obszar miasta Olsztyna charakteryzuje się gęstą siecią zabudowy, co w znacznej 

mierze uniemożliwia uprawę roślin, po zebraniu których, jako odpad, pozostaje słoma. 

Tereny, które ewentualnie można by było wykorzystać do uprawy roślin znajdują się 

na terenach zalewowych, co stwarza duże ryzyko ich zniszczenia, dlatego potencjał 

wykorzystania słomy na terenie miasta Olsztyna uznano za niski. 

Celem oszacowania potencjalnych zasobów słomy na obszarze Miasta, przyjęto 

następujące założenia:  

 2 270 ha - powierzchnia gruntów ornych na obszarze Miasta (dane wg GUS 

BDR z 2005 r.) - przyjęto, że 10% tej powierzchni jest wykorzystywana na 

zasiew zbóż;  

 20 q/ha - przeciętny uzysk słomy;  

 14 MJ/kg - wartość opałowa słomy;  

 80 % - sprawność kotła. 

Po uwzględnieniu powyższych założeń otrzymamy następujące wyniki: 

 454 t - łączne zasoby słomy w mieście;  

 5 TJ - produkcja energii cieplnej. 
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d) Plantacje energetyczne 

W grupie energetycznych upraw biomasy drzewnej wykorzystuje się szybko 

wzrastające krzewy z rotacją 34 letnich cyklów wyrębu, gęsto sadzonych, 

z odpowiednim nawadnianiem i nawożeniem gleby. Jako najbardziej wydajną uznaje 

się uprawę wierzby krzewiastej (Salix Viminalis), np. syberyjskiej, która może być 

uprawiana na słabych jakościowo glebach. 

Tego rodzaju drzewa są sadzone bardzo gęsto (np. 8 000 sadzonek na hektar, 

z odstępem między rzędami 2 m i odległością pomiędzy sadzonkami 0,5 m) przy 

zachowaniu dostępu dla maszyn uprawiane w ten sposób drzewa są ścinane po kilku 

latach (2 do 5) i uzyskuje się znaczną ilość biomasy. Korzenie sadzonek pozostają 

nietknięte, a następnej wiosny po ścięciu na każdym pniu pokazują się nowe pędy. 

Ponownie, po 23 latach, sadzonki ścina się, uzyskując biomasę dwu- lub nawet 

trzykrotnie większą niż po pierwszym ścięciu. 

 

Na obszarze Olsztyna oszacowano dostępność biomasy leśnej i uprawnej dla instalacji 

ciepłowniczej na poziomie około 35-40 MW w paliwie. 

Plantacja drzewna nie ma dużych wymagań glebowych i może być interesującym 

sposobem zagospodarowania nadmiarów mało żyznych terenów rolnych lub terenów 

przeznaczonych do rekultywacji. Potencjalne zasoby energii z tego typu plantacji (przy 

założeniu 100 ha powierzchni przeznaczonej pod plantacje w mieście) wynoszą:  

 3,7 TJ/rok - wielkość rocznej produkcji energii cieplnej. 

e) Drewno opałowe i odpady drzewne 

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc dysponuje w swoim obiekcie 

kotłem opalanym zrębkami drzewnymi. Zakład dysponuje kotłem o mocy 0,84 MW 

charakteryzującym się sprawnością na poziomie 85%. Roczne zużycie paliwa wg 

danych zakładu wynosi 846 ton, co pozwala na roczną produkcję ciepła w wysokości 

5046 GJ. Całość wyprodukowanej w kotle energii wykorzystywana jest na potrzeby 

własne Zakładu. 

Generalnie potencjał biomasy na terenie miasta jest stosunkowo niewielki. Położenie 

Olsztyna w lesistym terenie Warmii i Mazur stanowi realną perspektywę 

zagospodarowania biomasy z tego obszaru. Sprecyzowanie potencjału 

energetycznego biomasy w regionie wymaga opracowania szczegółowej analizy jego 

dostępności. 

Drewno do celów opałowych pozyskiwane jest z planowej gospodarki leśnej, wycinki 

drzew rosnących przy drogach oraz z odpadów drzewnych pochodzących z produkcji 
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leśnej oraz przetwórstwa drzewnego. Prognozy przewidują zmniejszenie ilości 

pozyskiwanego drewna opałowego z produkcji leśnej do 301 tysięcy m3 , co stanowi 2 

408 TJ energii. 

f) Osad pościekowy 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie dysponuje instalacją 

termicznego przekształcania osadów, zlokalizowaną na oczyszczalni ścieków „Łyna” 

przy ul. Leśnej. W skład instalacji wchodzą dwa kotły:  RP 900  

o mocy zainstalowanej 1,32 MW i sprawności na poziomie 80%, który służy do 

spalania osadu pościekowego otrzymywanego w procesie oczyszczania ścieków oraz 

TH/V 800 o mocy zainstalowanej 0,93 MW i sprawności na poziomie 87%, który służy 

do podgrzania oleju diatermicznego, używanego w procesie suszenia osadów. Roczne 

zużycie gazu ziemnego w instalacji wynosi 172,50 tys. Nm3.  

Spalanie osadów pościekowych w  kotle RP 900 pozwala wytworzyć 3,27 GJ/h, zaś w 

kotle Th/V 800 3,35 GJ/h, które jest w całości wykorzystywane na potrzeby procesu 

technologicznego instalacji termicznego przekształcania osadów na oczyszczalni 

ścieków. 

Biogaz 

Definicja „biogazu” została określona w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 

14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania 

i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, 

zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii 

oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej 

wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. 2008, Nr 156, poz. 969 ze zm.): 

§ 2. (...) 
3) biogaz - gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki 

odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk 

odpadów; 

(...) 
Zarówno gospodarstwa hodowlane, jak i oczyszczalnie ścieków, produkują duże ilości 

wysoko zanieczyszczonych odpadów. Tradycyjnie odpady te używane są jako nawóz 

oraz w niektórych przypadkach składowane na wysypiskach. Obydwie metody mogą 

powodować problemy ekologiczne związane z zanieczyszczeniem rzek i wód 

podziemnych, emisje odorów oraz inne problemy zagrożenia zdrowia. Jedną 

z ekologicznie dopuszczalnych form utylizacji tych odpadów jest fermentacja 

beztlenowa. 

Głównymi surowcami podlegającymi fermentacji beztlenowej są: 
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 odchody zwierzęce; 

 osady z oczyszczalni ścieków; 

 odpady organiczne. 

Na terenie Olsztyna zinwentaryzowano następujące instalacje do pozyskiwania 

biogazu: 

 instalacja należąca do firmy Indykpol S.A. służąca do wykorzystywania gazu 

będącego efektem procesu pirolizy pierza. Zakład posiada zdolność 

produkcyjną do odzysku odpadowej tkanki zwierzęcej w technologii zgazowania 

11 000 Mg/rok odpadowej tkanki zwierzęcej, 1,25 Mg/h i 30 Mg/dobę – przede 

wszystkim piór, z wytworzeniem ze spalania wyprodukowanego gazu energii 

cieplnej. Zainstalowany wspomagający kocioł parowy posiada zdolność 

produkcyjną 5,0 Mg/h pary nasyconej o ciśnieniu 1,0 MPa. Łącznie w całej 

instalacji istnieje możliwość wyprodukowania 10,2 Mg/h pary nasyconej o 

ciśnieniu 1,0 MPa. W instalacji prowadzony jest odzysk energii z odpadowej 

tkanki zwierzęcej w procesie jej termicznego przekształcenia. Podstawowym 

wymogiem procesu spalania tego typu odpadów jest, aby był on prowadzony 

z zapewnieniem przebywania spalin przez co najmniej 2 sekundy 

w temperaturze 850oC. 

 instalacja należąca do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Olsztyn, gdzie biogaz pozyskiwany w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych 

gromadzony jest w zbiorniku biogazu, a następnie spalany  

w kotłowni oraz 3 jednostkach kogeneracyjnych. Niewykorzystany biogaz 

spalany jest w pochodni.  

 

Wytworzony w obydwu instalacjach biogaz w całości zużywany jest na potrzeby 

własne zakładów. 

Energia wiatru 

Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej wymaga spełnienia 

szeregu odpowiednich warunków, z których najważniejsze to stałe występowanie 

wiatru o określonej prędkości. Elektrownie wiatrowe pracują zazwyczaj przy wietrze 

wiejącym z prędkością od 5 do 25 m/s, przy czym prędkość od 15 do 20 m/s uznawana 

jest za optymalną. Zbyt małe prędkości uniemożliwiają wytwarzanie energii 

elektrycznej o wystarczającej mocy, zbyt duże zaś – przekraczające 30 m/s – mogą 

doprowadzić do mechanicznych uszkodzeń elektrowni wiatrowej. 

Polska nie należy do krajów o szczególnie korzystnych warunkach wiatrowych. 

Pomiary prędkości wiatru na terenie Polski wykonywane przez IMiGW pozwoliły na 
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dokonanie wstępnego podziału naszego kraju na strefy zróżnicowania pod względem 

wykorzystania energii wiatru. Wyodrębniono następujące strefy: 

 Strefa I – wybitnie korzystna  

 Strefa II – bardzo korzystna  

 Strefa III - korzystna  

 Strefa IV - mało korzystna  

 Strefa V - niekorzystna 

Oszacowanie zasobów energetycznych wiatru dla województwa warmińsko-

mazurskiego można opisać na podstawie mapy opracowanej dla całego terytorium 

kraju przez prof. Halinę Lorenc (Rys. 26). 

 

 

Rys. 26. Strefy energetyczne wiatru na obszarze Polski [wg prof. H. Lorenc] 

Jak wynika z powyższego rysunku, Olsztyn, jak i znaczna część województwa 

warmińsko-mazurskiego, znajduje się w III strefie energetycznej wiatru, 



 
 
 

aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna 
 

287 
  

 
 

tj. w warunkach korzystnych – energia użyteczna wiatru na wysokości 10 m w terenie 

otwartym wynosi >500 – 750 kWh/m², natomiast na wysokości 30 m >750 - 1000 

kWh/m². W związku z powyższym Olsztyn posiada dobre warunki do instalowania 

siłowni wiatrowych. 

Ze względu na możliwość znacznych zmian prędkości wiatru, które zależeć mogą od 

wielu czynników, takich jak np.: lokalne warunki terenowe, konkretne rozwiązania 

dotyczące wdrożeń związanych z energetyką wiatrową należy poprzedzić pomiarami 

prędkości wiatru w miejscu lokalizacji potencjalnej siłowni wiatrowej. 

Gęsto i w sposób ciągły rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa i usługowa Olsztyna 

stanowi ograniczenie dla lokowania tego typu rozwiązań w granicach Miasta. 

 
Energetyka wodna 

Według Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

województwo dysponuje dobrze rozwiniętą siecią wód powierzchniowych, składającą 

się z licznych jezior, oczek wodnych, rzek, kanałów oraz części Zalewu Wiślanego. 

Udział wód powierzchniowych w ogólnej powierzchni województwa wynosi 5,7% 

(średnio w kraju 2,7%).  

Wody powierzchniowe należą do czterech zlewni: Wisły, Pregoły, Niemna oraz rzek 

Przymorza.  

Zasoby wód powierzchniowych województwa określone szacunkowo według 

średniego odpływu wody w roku wynoszą 4,6 mld m3. 

Sieć rzeczna województwa jest dobrze rozwinięta, lecz rozdrobniona, w większości 

składa się z krótkich rzek o niewielkich dorzeczach. 

Największy potencjał energetyczny posiadają następujące rzeki: 

 Łyna – 112 (4 032 TJ/rok), 

 Drwęca – 94 (3 384 TJ/rok), 

 Pasłęka – 61 (2 196 TJ/rok).  

„Mała energetyka wodna - MEW” obejmuje pozyskanie energii z cieków wodnych. 

Podstawowymi parametrami dla doboru obiektu są spad w [m] i natężenie przepływu 

w [m3/s]. Celem budowy MEW jest:   

 edukacja i promocja pozyskiwania energii ze  źródeł odnawialnych, 

 uatrakcyjnienie licznie odwiedzanego miejsca turystycznego; 

 pozyskiwanie i sprzedaż energii odnawialnej z tak małego źródła, 

 promocja uczestników przedsięwzięcia. 
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Warunki lokalizacji małych elektrowni wodnych są w województwie warmińsko-

mazurskim dosyć korzystne, głównie ze względu na gęstą sieć małych cieków 

wodnych. 

Na terenie miasta Olsztyna znajdują się następujące obiekty MEW: 

 Elektrownia wodna Łyna: 

o właściciel: Energa Hydro, 

o moc zainstalowana: 860 kW, 

o rzeka Łyna w km: 210+720, 

o spad: 7,95m, 

o turbina: Kaplana. 

 Elektrownia wodna w Kieżlinach: 

o Właściciel: prywatny, 

o moc zainstalowana: 255 kW, 

o rzeka Wadąg w km: 5+540, 

o spad: 2,50m, 

o turbiny śmigłowe. 

Ponadto na obszarze miasta Olsztyna nie planuje się budowy obiektów małej 

energetyki wodnej. 

Energetyka geotermalna 

Energia geotermalna jest specyficzną formą energii odnawialnej, która występuje 

w postaci ciepła, które powstaje w głębi ziemi przy rozpadzie pierwiastków 

promieniotwórczych. Część ciepła geotermalnego może pochodzić z jądra Ziemi z tak 

zwanego ciepła resztkowego3. 

Ciepło z wnętrza ziemi przemieszcza się ku wierzchnim warstwom jej skorupy ku 

niższej temperaturze w formie tak zwanego strumienia cieplnego Ziemi.  

Nośnikiem ciepła geotermalnego są zwykle wody złożowe, które przeważnie jako 

solanki o różnym stopniu stężenia, wypełniają pory i szczeliny skał. Wody te są 

wydobywane, a ciepło jest z nich odbierane, zaś schłodzona woda geotermalna jest 

zwracana z powrotem do skał z których została wydobyta. 

Na etapie uzysku ciepła ze złoża geotermalnego może dojść do jego wychłodzenia 

z uwagi na zbyt szybką jego eksploatację. Instalacja odwiertowa jest również narażona 

na korozję, spadek wydajności wody geotermalnej spowodowany kolmatacją strefy 

przyodwiertowej, osadzanie się osadów wytrąconych z wody geotermalnej na rurach, 

                                            
3 „Ocena strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania 

zasobów geotermalnych wraz z propozycją działań”, oprac. dla Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa, sierpień 2005 
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filtrach i pompach oraz inne zjawiska. Szacuje się że instalacja geotermalna może 

pracować od 30 do 60 lat w zależności od źródła ciepła geotermalnego. 

Wody głębinowe mają różny poziom temperatur. Z uwagi na zróżnicowany poziom 

energetyczny płynów geotermalnych (w porównaniu do klasycznych kotłowni) można 

je wykorzystywać: 

 do ciepłownictwa (m.in.: ogrzewanie niskotemperaturowe i wentylacja 

pomieszczeń, przygotowanie ciepłej wody użytkowej); 

 do celów rolniczo - hodowlanych (m.in.: ogrzewanie upraw pod osłonami, 

suszenie płodów rolnych, ogrzewanie pomieszczeń inwentarskich, 

przygotowanie ciepłej wody technologicznej, hodowla ryb w wodzie 

o podwyższonej temperaturze); 

 w rekreacji (m.in.: podgrzewanie wody w basenie); 

 przy wyższych temperaturach do produkcji energii elektrycznej. 

Na obszarze miasta Olsztyna nie zidentyfikowano instalacji geotermalnych. Nie 

przewiduje się również w dalszej perspektywie zainteresowania potencjalnych 

inwestorów takimi instalacjami ze względu na słabo rozpoznane terenu inwestycyjne, 

jak również wysokie koszty realizacji projektów i niepewność inwestorów. 

Energia słońca 

Do Ziemi dociera promieniowanie słoneczne zbliżone widmowo do promieniowania 

ciała doskonale czarnego o temperaturze ok. 5 700 K. Przed wejściem do atmosfery 

moc promieniowania jest równa 1 367 W na 1 m² powierzchni prostopadłej do 

promieniowania słonecznego. Część tej energii jest odbijana i pochłaniana przez 

atmosferę - do powierzchni 1 m² Ziemi w słoneczny dzień dociera około 1 000 W 

energii.  

Ilość energii słonecznej docierającej do danego miejsca zależy od szerokości 

geograficznej oraz od czynników pogodowych. Średnie nasłonecznienie obszaru 

Polski wynosi rocznie ~1 000 kWh/m2 na poziomą powierzchnię, co odpowiada 

wartości opałowej ok. 120 kg paliwa umownego.  

Wykorzystanie bezpośrednie energii słonecznej może odbywać się na drodze 

konwersji fotowoltaicznej lub fototermicznej. W obu przypadkach, niepodważalną 

zaletą wykorzystania tej energii jest brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

Natomiast warunkiem ograniczającym dostępność stosowania instalacji solarnych są 

wciąż jeszcze wysokie nakłady inwestycyjne związane z zainstalowaniem stosownych 

urządzeń.  
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Istotną rolę w propagowaniu energetyki odnawialnej pełnić winno Miasto. Dotyczy to 

w szczególności realizacji instalacji OZE w gminnych obiektach użyteczności 

publicznej.  

Możliwość wykorzystania energii słonecznej ograniczają warunki klimatyczne oraz 

wciąż jeszcze wysokie nakłady inwestycyjne związane z zainstalowaniem 

odbiorników. Niepodważalną zaletą energii słonecznej jest brak szkodliwego 

oddziaływania na środowisko. Dostarczający 35 000 litrów ciepłej wody użytkowej 

kolektor słoneczny o powierzchni 6 m2 pozwala zredukować (wg www.eceo.org.pl) 

roczną emisję:  

 dwutlenku węgla (CO2) - o 1,5 Mg,  

 dwutlenku siarki (SO2) - o 12 kg,  

 tlenków azotu (NOx) - o 5 kg,  

 pyłów - o 2 kg.  

Kolektory słoneczne w Olsztynie zinwentaryzowano w następujących obiektach: 

 instalacja solarna w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty – budynek 

przy ul. Kanta 40C oraz ul. Kanta 40D – w każdym obiekcie znajduje się 45 

sztuk kolektorów słonecznych typu SX o powierzchni 2,85 m2 każdy i mocy 2,4 

kW/szt. 

Ogniwa fotowoltaiczne 

Ogniwo fotowoltaiczne składa się z wysokiej czystości krzemu, na którym uformowana 

została bariera potencjału w postaci złącza P-N (positive-negative). Padające na 

złącze fotony powodują powstawanie pary nośników o przeciwnych ładunkach 

elektrycznych, elektron – dziura, które na skutek obecności złącza P-N zostają 

rozdzielone w dwie różne strony. Elektrony trafiają do złącza N, a dziury do złącza P. 

Na złączu powstanie napięcie elektryczne. Ponieważ rozdzielone ładunki są nośnikami 

nadmiarowymi, mające tzw. nieskończony czas życia a napięcie na złączu P-N jest 

stałe, złącze, na które pada światło, działa jak stabilne ogniwo elektryczne. 

Ogniwa słoneczne łączy się ze sobą w układy zwane modułami fotowoltaicznymi, a te 

z kolei służą do budowy systemów fotowoltaicznych. Systemy fotowoltaiczne można 

podzielić na systemy podłączone do sieci trójfazowej elektroenergetycznej poprzez 

specjalne urządzenie zwane falownikiem oraz na systemy autonomiczne zasilające 

bezpośrednio urządzenia prądu stałego, zazwyczaj z wykorzystaniem okresowego 

magazynowania energii w akumulatorach elektrochemicznych.  

Klasyfikacja powyższa nie obejmuje słonecznych systemów z koncentratorami 

słonecznymi oraz systemów dużej mocy wykorzystujących heliostaty stosowane na 

świecie w elektrowniach, elektrociepłowniach i piecach słonecznych. Urządzenia te 
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wykorzystują jedynie promieniowanie bezpośrednie, a w Polsce promieniowanie to 

stanowi – w zależności od pory roku - 25-50% promieniowania całkowitego i dlatego 

znaczenie praktyczne tych technologii dla naszego kraju jest marginalne. 

Dla umożliwienia korzystania z energii wytwarzanej w modułach fotowoltaicznych 

konieczne jest zbudowanie systemu fotowoltaicznego składającego się z: 

 właściwego modułu fotowoltaicznego, 

 akumulatora stanowiącego magazyn energii, 

 przetwornicy zmieniającej prąd stały wytwarzany przez moduły fotowoltaiczne 

na prąd zmienny, niezbędny do zasilania większości urządzeń. 

Najczęściej spotykane zastosowania to: 

 zasilanie budynków na obszarach położonych poza zasięgiem sieci 

elektroenergetycznej, 

 zasilanie domków letniskowych, 

 wytwarzanie energii w małych przydomowych elektrowniach słonecznych do 

odsprzedaży do sieci,  

 zasilanie urządzeń komunalnych, telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych, 

automatyki przemysłowej itp. 

Wykorzystanie energii słonecznej na terenie Miasta w dalszej perspektywie stanowi 

priorytet z uwagi na dynamicznie rozwijającą się zabudowę zarówno mieszkaniową jak 

i usługową.  

Podsumowanie 

Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii jest obecnie gwarantem zrównoważonego 

rozwoju miasta, pozwala na zmniejszenie uzależnienia gospodarki lokalnej od 

tradycyjnych źródeł energii, ponadto jest gwarantem poprawy jakości środowiska 

naturalnego, co bezpośrednio przekłada się na wzrost atrakcyjności Miasta.  

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w Mieście i regionie może występować znaczny 

potencjał rozwoju energetyki opartej o biomasę, która jest najszerzej dostępnym 

paliwem odnawialnym. Znaczny potencjał energii odnawialnej posiada również 

energetyka wiatrowa, która pomimo dogodnego położenia miasta Olsztyna obecnie 

nie jest dobrze rozwinięta z uwagi na skalę zurbanizowania zabudowy. 

Z uwagi na uniwersalny charakter źródeł OZE (solary i pompy ciepła) zakłada się, że 

te instalacje winny w perspektywie kolejnych lat dynamicznie rozwijać się jako 

alternatywa dla konwencjonalnej energetyki na terenie Olsztyna. 
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Podsumowując w chwili obecnej rozwój OZE na terenie miasta Olsztyna jest znikomy, 

w związku z czym ilość energii uzyskanej z tego typu instalacji nie stanowi istotnej 

pozycji w bilansie energetycznym Miasta. 

10.3.3 Analiza wykorzystania z uwzględnieniem struktury odbiorców 

Różne nośniki odnawialnej energii mają zastosowanie w wielu  specyficznych 

gałęziach gospodarki. Jednak nawet ich wysoka dostępność nie gwarantuje ich 

pełnego wykorzystania. Biorąc pod uwagę fakt, że Olsztyn jako miasto wojewódzkie 

charakteryzuje się wysokim poziomem rozwoju gospodarczego oraz w związku  

z  prognozami przewidującymi zrównoważony rozwój gospodarczy kraju, można 

przypuszczać że zapotrzebowanie na nośniki energii na terenie Olsztyna będzie 

wzrastać.  

Przewiduje się, że na terenie miasta Olsztyn wzrośnie wykorzystanie następujących 

nośników energii odnawialnej: 

 afrakcja biodegradowalna pochodząca z paliwa alternatywnego z odpadów 

komunalnych, 

 biomasy, 

 energii słonecznej, 

 energii wiatrowej. 

Pozostałe nośniki odnawialnej energii omówione w rozdziale 10.3.2 nie mają 

szerokiego wykorzystania w Mieście, jak również nie planuje się wzrostu ich 

wykorzystania w przyszłości. 

Biomasa, przez którą rozumie się wszystkie substancje pochodzenia roślinnego, ma 

obecnie najszersze zastosowanie w przemyśle. Biomasa występuje w trzech stanach: 

gazowym, płynnym i stałym, co bezpośrednio ma wpływ na jej szeroki wachlarz 

zastosowań. 

Odbiorcami, którzy mogą wykorzystywać biomasę w najszerszy sposób są odbiorcy 

przemysłowi wykorzystujący biomasę w następujących procesach: 

 konwersji termochemicznej: 

o bezpośrednie spalanie biomasy w postaci stałej. Proces charakteryzuje 

się tym, że energia chemiczna zawarta w biomasie przekształcana jest 

na energię cieplna przy udziale tlenu, 

o gazyfikacja – efektem procesu jest gaz drzewny, 

o piroliza – w procesie powstaje gaz pirolityczny, 

 konwersji biochemicznej: 
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o fermentacja anaerobowa (beztlenowa, metanowa) – efektem procesu 

jest biogaz, składnikiem którego jest głównie metan dwutlenek węgla  

i azot, 

o fermentacja alkoholowa – efektem której jest alkohol etylowy oraz 

dwutlenek węgla. 

Podział konwersji biomasy przedstawiono na poniższym rysunku (Rys. 27). 

 
Rys. 27. Rodzaje konwersji biomasy i jej produkty [Źródło: Na podstawie www.zielonaenergia.eco.pl] 

Na terenie miasta Olsztyn biomasę na potrzeby energetyczne wykorzystują głównie 

podmioty przemysłowe, posiadające specjalistyczne kotły umożliwiające 

przeprowadzanie konwersji biomasy na skalę przemysłową. Z przeprowadzonej 

analizy wynika, iż liczba podmiotów wykorzystujących biomasę w każdej z dostępnych 

jej form jest relatywnie niska. Szacuje się jednak, że wraz z rozwojem gospodarczym 

regionu wykorzystanie biomasy będzie wzrastać.  
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Z uwagi na fakt, że koszt instalacji przetwarzających biomasę jest relatywnie wysoki 

nie przewiduje się znacznego wzrostu wykorzystywania biomasy w obiektach 

użyteczności publicznej oraz obiektach mieszkaniowych. 

Obecnie na terenie Olsztyna jest realizowana budowa instalacji służącej do produkcji 

paliwa alternatywnego przy tamtejszym Zakładzie Gospodarowania Odpadami 

Komunalnymi. Paliwo alternatywne powstaje w procesie biologicznego suszenia 

odpadów, podczas którego wykorzystuje się energię cieplną powstałą podczas 

tlenowego rozkładu odpadów biodegradowalnych do suszenia całego strumienia 

odpadów, znajdującego się w bioreaktorach. Instalacja pozwoli na produkcję około 50 

tys. ton substancji rocznie. Planowany termin rozpoczęcia eksploatacji instalacji 

przewidziany jest na III kwartał 2015 r. 

Ze względu na niską wilgotność, a w związku z tym podwyższoną wartość parametru 

ciepła spalania, wytworzone w procesie biologicznej stabilizacji paliwa alternatywne, 

może być interesującym produktem dla zastosowania jako paliwo zastępcze  

w podmiotach przemysłowych prowadzących działalność polegającą na obróbce 

chemicznej np. w cementowniach. Jednakże najbliższa cementownia oddalona jest od 

Olsztyna o 250 km, co powoduje konieczność ponoszenia wysokich kosztów 

związanych z transportem paliwa alternatywnego na duże odległości. Ponadto 

cementownie są w stanie zagospodarować łącznie ok. 1 mln Mg paliwa 

alternatywnego rocznie, a dostępny w Polsce wolumen kształtuje się na poziomie ok. 

4 mln Mg. Nadpodaż paliwa alternatywnego powoduje, iż cementownie oczekują 

spełnienia bardzo wysokiej kaloryczności oraz wysokich wymagań jakościowych dla 

tego typu paliwa. Ze względu na wysoką zawartość frakcji biodegradowalnej  

w paliwie produkowanym przez ZGOK, nie będzie on w stanie spełnić wymagań 

cementowni bez dodatkowego „uszlachetnienia” tego produktu poprzez dodanie 

wysokoenergetycznych dodatków, co z kolei wpłynie na wzrost kosztów produkcji tego 

paliwa. Z tych względów najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie 

tego paliwa lokalnie. Instalacja termicznego unieszkodliwienia frakcji palnej odpadów 

komunalnych, która planowana jest przez MPEC zlokalizowana będzie w bliskim 

sąsiedztwie ZGOK, co wyeliminuje koszty transportu, a także zaprojektowana będzie 

pod parametry paliwa wytwarzanego przez ZGOK i pozostałe RIPOK-i z terenu 

województwa. 

Kolejnym paliwem mającym zastosowanie w warunkach przemysłowych, a zaliczanym 

do biomasy jest biogaz. Obecnie na terenie Olsztyna znajdują się dwie instalacje 

służące do produkcji i spalania biogazu. Szacuje się że wykorzystanie biogazu może 

z czasem wzrastać ze względu na rozwój gospodarczy w regionie oraz wzrost 

świadomości ekologicznej przedsiębiorstw. Główną grupą przedsiębiorstw 

potencjalnie zainteresowaną wykorzystaniem biogazu będą podmioty prowadzące 

działalność charakteryzującą się wysokim poziomem pozostawania: 
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 odpadów organicznych na składowiskach odpadów,  

 odpadów zwierzęcych w gospodarstwach rolnych,  

 osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków. 

Do popularyzacji wykorzystania energii wytwarzanej z biogazu przyczynią się głównie 

następujące czynniki: 

 produkcja ekologicznego paliwa wykorzystywanego na potrzeby własne 

przedsiębiorstwa, 

 obniżanie kosztów składowania odpadów, 

 zapobieganie zanieczyszczeniu gleb oraz wód gruntowych, zbiorników 

powierzchniowych i rzek, 

 uzyskiwanie wydajnego i łatwo przyswajalnego przez rośliny nawozu 

naturalnego, 

 eliminacja odoru. 

Z uwagi na wysokie nakłady inwestycyjne niezbędne do budowy instalacji 

wykorzystującej biogaz, nie przewiduje się zastosowania tego typu nośnika energii na 

potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów mieszkalnych. 

Energia słoneczna z uwagi na swą wysoką dostępność stanowi dobrą alternatywę dla 

konwencjonalnych źródeł energii, co więcej, może być wykorzystywana zarówno w 

obiektach podmiotów prowadzących działalność przemysłową oraz w obiektach 

podmiotów użyteczności publicznej i obiektach mieszkaniowych. Do głównych 

zastosowań energii słonecznej w podziale na odbiorców zaliczyć można: 

 Odbiorcy przemysłowi: 

o Suszarnictwo: 

 dosuszanie siana;  

 dosuszanie ziarna zbóż i roślin nie zbożowych;  

 suszenie owoców i warzyw;  

 suszenie ziół;  

 suszenie wierzby, trocin.  

o Produkcja zwierzęca:  

 podgrzewanie wody użytkowej do celów sanitarnych;  

 przygotowania pasz;  

 pojenia zwierząt;  

 ogrzewanie budynków inwentarskich.  

o Hodowla ryb:  

 podgrzewanie wody w stawach rybnych;  

 Obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej:  

o ogrzewanie pomieszczeń;  

o podgrzewanie wody użytkowej;  
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o podgrzewanie wody w basenach;  

o szklarnie, hale, magazyny. 

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika że Olsztyn charakteryzuje się niskim 

poziomem wykorzystania energii słonecznej. Szacuje się że w przyszłości wzrośnie 

wykorzystanie tego nośnika energii ze względu na znaczną ilość zabudowy 

mieszkaniowej zlokalizowanej na terenie Miasta, jak również ze względu na 

zwiększenie zapotrzebowania energetycznego, generowanego przez podmioty 

przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Kolejnym czynnikiem 

przemawiającym za wzrostem wykorzystania energii słonecznej będzie chęć obniżenia 

kosztów ogrzewania obiektów oraz kosztów ciepłej wody użytkowej we wszystkich 

grupach odbiorców. 

Kolejnym nośnikiem energii szeroko dostępnym na terenie miasta Olsztyn jest energia 

wiatrowa. W związku z faktem, iż Olsztyn zlokalizowany jest w strefie 

charakteryzującej się korzystnymi warunkami wiatrowymi, możliwym jest 

wykorzystanie tej technologii na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej. 

Pozostałe kategorie odnawialnych źródeł energii takie jak energia geotermalna, czy 

też energetyka wodna, ze względu na niekorzystne czynniki uniemożliwiające ich 

wykorzystanie na szeroką skalę nie będą stanowić alternatywy dla konwencjonalnych 

nośników energii na terenie miasta Olsztyn. 
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11. Ocena bezpieczeństwa energetycznego zaopatrzenia Miasta  

w nośniki energii. 

Zgodnie z art. 3 pkt. 16 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. 

U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) bezpieczeństwo energetyczne jest stanem 

gospodarki umożliwiającym pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania 

odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy 

zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Nieco inne podejście wykazuje Parlament 

Europejski i Rada Unii Europejskiej w uchwalonych dnia 13 lipca 2009 r. dyrektywach 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE i 2009/73/WE dotyczących wspólnych 

zasad rynku wewnętrznego odpowiednio: energii elektrycznej i gazu ziemnego, w 

których: „bezpieczeństwo” oznacza zarówno bezpieczeństwo zaopatrzenia i dostaw 

energii elektrycznej i gazu ziemnego, jak i bezpieczeństwo techniczne.  

Należy podkreślić, że w państwach zachodnich nie używa się raczej dosłownego 

terminu bezpieczeństwo energetyczne, którego miejsce zajmuje angielski „security of 

supply” – bezpieczeństwo dostaw, bezpieczeństwo zasilania. Pojęcie niezawodności 

dostaw określa zaspokojenie oczekiwań odbiorców, gospodarki i społeczeństwa na 

wytwarzanie w źródłach i ciągłe otrzymywanie, za sprawą niezawodnych systemów 

sieciowych lub działających na rynku konkurencyjnym pośredników-dostawców, 

energii lub paliw odpowiedniego rodzaju i wymaganej jakości, realizowane poprzez 

dywersyfikację kierunków dostaw oraz rodzajów nośników energii pozwalających na 

ich wzajemną substytucję. 

Sytuacja geopolityczna ostatnich kilku lat, tendencje wzrostowe cen ropy naftowej 

i gazu, awarie systemów elektroenergetycznych w Europie, USA, Ameryce 

Południowej i Polsce, pozbawiające miliony ludzi, a w Polsce setki tysięcy ludzi, energii 

elektrycznej, uwrażliwiają ludzkość na problemy bezpieczeństwa energetycznego. 

Znalazło to m.in. wyraz w dokumentach Unii Europejskiej dotyczących zarówno 

budowy europejskiej strategii samego bezpieczeństwa energetycznego, jak i dostaw 

strategicznych nośników energii.  

Analizy podjęte przez Komisję Europejską, Radę Europejskich Regulatorów 

Energetyki (CEER), Operatorów Systemów Przesyłowych (ETSO) i inne 

międzynarodowe organizacje energetyczne pozwoliły na sformułowanie najczęstszych 

przyczyn awarii systemowych. Wynika z nich, iż prawie każda awaria wystąpiła w 

specyficznych okolicznościach i była koincydencją co najmniej kilku przyczyn, z 

których istotnymi były głębokie anomalie pogodowe. Przyczyną tego było często 

wadliwe funkcjonowanie systemu przesyłowego wskutek niewystarczającego poziomu 

mocy przesyłowych w sieciach przesyłowych, w tym połączeniach 

międzysystemowych. Ponadto na awarie wpływały: niewystarczający poziom i 

struktura mocy wytwórczych oraz niekompletny, nieprzejrzysty podział zadań i 
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odpowiedzialności podmiotów na zdecentralizowanym rynku energii, skutkujący 

niedostosowaniem do nadzwyczajnych sytuacji procedur zarządzania ograniczeniami 

systemowymi. Skutkuje to często niedostateczną koordynacją działań 

współpracujących ze sobą operatorów systemów dystrybucyjnych. zwłaszcza 

przesyłowych, przejmujących coraz bardziej skomplikowane zadania, tak w zakresie 

bilansowania systemu, jak i zarządzania ograniczeniami systemowymi, w warunkach 

postępującej liberalizacji rynków energii i związanego z nią przyrostu obciążalności 

połączeń, w tym również międzysystemowych. 

W warunkach polskich przyjęto podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

energetyczne pomiędzy administrację publiczną (rządową oraz samorządową) 

i operatorów energetycznych systemów sieciowych. Zakres tej odpowiedzialności 

został zdefiniowany następująco.  

Administracja rządowa, w zakresie swoich konstytucyjnych i ustawowych obowiązków, 

jest odpowiedzialna głównie za: 

 stałe prowadzenie prac prognostycznych i analitycznych w zakresie strategii 

bezpieczeństwa energetycznego wraz z niezbędnymi pracami planistycznymi; 

 takie realizowanie polityki energetycznej państwa, które zapewnia przede 

wszystkim bezpieczeństwo energetyczne, w szczególności tworzy warunki: 

koniecznej dywersyfikacji, utrzymania zapasów paliw, utrzymania rezerw mocy 

wytwórczych, zapewnienia zdolności przesyłowych umożliwiających pożądaną 

dywersyfikację źródeł i/lub kierunków dostaw ropy i produktów naftowych, gazu 

oraz energii elektrycznej; 

 tworzenie mechanizmów rynkowych zapewniających rozwój mocy wytwórczych 

oraz zdolności przesyłowych w celu zwiększenia stopnia niezawodności dostaw 

i bezpieczeństwa pracy systemu; 

 przygotowywanie procedur umożliwiających, w przypadku wystąpienia nagłych 

zagrożeń, klęsk żywiołowych i działania tzw. siły wyższej, stosowanie innych niż 

rynkowe mechanizmów równoważenia interesów uczestników rynku 

i koordynacji funkcjonowania sektora energii; 

 redukowanie ryzyka politycznego w stosowanych regulacjach; 

 monitorowanie i raportowanie do Komisji Europejskiej stanu bezpieczeństwa 

energetycznego oraz podejmowanie odpowiednich środków zaradczych 

w przypadku zagrożenia zawodności dostaw; 

 analizę wpływu działań planowanych w ramach polityki energetycznej na 

bezpieczeństwo narodowe; 

 koordynację i nadzór nad działalnością operatorów systemów przesyłowych 

w zakresie współpracy z krajami ościennymi i europejskimi systemami: 

elektroenergetycznym i gazowym. 
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Szczególną sferą aktywności administracji rządowej jest działanie na rzecz 

promowania konkurencji i usuwania barier ją ograniczających wraz z racjonalizacją 

zasad i zakresu administracyjnej ingerencji w funkcjonowanie sektora energii. 

Wojewodowie oraz samorządy województw odpowiedzialni są głównie za zapewnienie 

warunków do rozwoju infrastrukturalnych połączeń międzyregionalnych i wewnątrz 

regionalnych, w tym przede wszystkim na terenie województwa, i koordynację rozwoju 

energetyki w gminach. W szczególności samorząd województwa uczestniczy 

w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze województwa opiniując 

projekty założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z 

polityką energetyczną państwa jak również planów zaopatrzenia w energię i paliwa z 

polityką energetyczną państwa. 

Gminna administracja samorządowa jest odpowiedzialna za zapewnienie 

energetycznego bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności w zakresie zaspokojenia 

zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, z racjonalnym 

wykorzystaniem lokalnego potencjału odnawialnych zasobów energii i energii 

uzyskiwanej z odpadów. Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię 

elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy: planowanie i organizacja zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, planowanie 

oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy, oraz 

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

gminy (za wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych w rozumieniu przepisów o 

autostradach płatnych). Gmina winna realizować wymienione zadania, zgodnie 

z polityką energetyczną państwa, miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego albo ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Do zadań wójtów gmin, burmistrzów, 

prezydentów miast należy: opracowanie projektów założeń do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zaś do zadań rad gmin: uchwalanie 

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

Operatorzy systemów sieciowych (przesyłowych i dystrybucyjnych), odpowiednio do 

zakresu działania, są odpowiedzialni głównie za: 

 zapewnienie równoprawnego dostępu uczestników rynku do infrastruktury 

sieciowej; 

 utrzymywanie infrastruktury sieciowej w stałej gotowości do pracy, zgodnie ze 

standardami bezpieczeństwa technicznego i obowiązującymi krajowymi 

i europejskimi standardami jakości i niezawodności dostaw oraz warunkami 

współpracy międzysystemowej; 
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 efektywne zarządzanie systemem i stałe monitorowanie niezawodności pracy 

systemu oraz bieżące bilansowanie popytu i podaży; 

 optymalną realizację procedur kryzysowych w warunkach stosowania innych 

niż rynkowe, mechanizmów równoważenia interesów uczestników rynku oraz 

koordynację funkcjonowania sektora energii; 

 planowanie rozwoju infrastruktury sieciowej, odpowiednio do przewidywanego 

komercyjnego zapotrzebowania na usługi przesyłowe oraz wymiany 

międzysystemowej; 

 monitorowanie dyspozycyjności i niezawodności pracy podsystemu 

wytwarzania energii elektrycznej i systemu magazynowania paliw gazowych 

oraz systemu magazynowania paliw ciekłych. 

Organy administracji publicznej tj. rządowej i samorządowej w swoich działaniach na 

rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego stosują przynależne im narzędzia 

prawno-organizacyjne o charakterze stricte administracyjnym oraz wspomagające 

rozwój stosunków i mechanizmów rynkowych (regulacje prawne, programy 

gospodarcze, konkretne zamierzenia inwestycyjne). Instrumentarium wykorzystywane 

przez administrację rządową reguluje przede wszystkim te sfery gospodarki 

energetycznej, które w istotny sposób warunkują ciągłość dostaw nośników energii i 

paliw oraz powierzanie przedsiębiorstwom energetycznym obowiązków w zakresie 

świadczenia usług o charakterze użyteczności publicznej. Działania administracji 

powinny zostać skierowane na tworzenie warunków do poprawy efektywności 

ekonomicznej systemów zaopatrzenia w energię. W gospodarce rynkowej oznacza to: 

wykorzystanie konkurencji tam, gdzie można osłabić monopol naturalny oraz 

skuteczną regulację w obszarze, gdzie w istniejących uwarunkowaniach technicznych 

wprowadzenie konkurencji jest mocno utrudnione. Szczególnymi instrumentami 

racjonalizacji kosztów dostarczania energii, znacząco oddziaływującymi także na stan 

bezpieczeństwa energetycznego, są: polityka wzrostu efektywności energetycznej i 

sprzyjająca jej polityka podatkowa państwa, w tym tzw. podatki energetyczne. W 

ramach polityki właścicielskiej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz 

samorządów, w zakresie restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw 

elektroenergetycznych, gazowniczych oraz ciepłowniczych, winna być realizowana 

strategia włączania w budowę nowoczesnego sektora usług publicznych całej 

infrastruktury technicznej. Zintegrowane przedsiębiorstwa, działające na rzecz 

zaspokojenia różnych potrzeb mieszkańców, które są związane z nośnikami energii, 

gospodarką wodnokanalizacyjną, usługami teleinformatycznymi itp. mogą 

charakteryzować się znacznym potencjałem ekonomicznym i być zdolne do absorpcji 

funduszy strukturalnych UE, a przede wszystkim posiadać niezbędne warunki do 

reagowania w warunkach kryzysowych. 
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Operatorzy systemów sieciowych winni dysponować środkami pozwalającymi im na 

wywiązywanie się z odpowiedzialności za niezawodność pracy tych systemów. Są to: 

 środki techniczne do zapewnienia bezpieczeństwa technicznego pracy 

sieciowego systemu energetycznego i jego odbudowy po ewentualnych 

awariach lub katastrofach; 

 ustawowe upoważnienie do zarządzania systemem sieciowym, w tym do 

nakładania obowiązków na uczestników rynku oraz do podejmowania działań 

specjalnych w przypadku wystąpienia zagrożeń w pracy systemu lub sytuacji 

kryzysowej; 

 szczegółowe procedury postępowania w zakresie zarządzania systemem 

sieciowym, zawarte w zatwierdzanych i publikowanych dokumentach, 

dotyczące zwłaszcza bilansowania systemu, zarządzania ograniczeniami 

systemowymi i wymiany międzysystemowej; 

 uprawnienia operatora do stałego monitorowania bezpieczeństwa systemu 

i bieżącego podejmowania działań zaradczych; 

 możliwość realizacji własnych inwestycji na infrastrukturze sieciowej i połączeń 

międzysystemowych, zgodnie z zatwierdzonym przez organ regulacyjny 

planem rozwoju, z zapewnieniem środków w ramach zatwierdzanej taryfy za 

usługi przesyłowe (lub w przypadku operatora systemu sieciowego 

niebędącego właścicielem infrastruktury sieciowej możliwość zobowiązania do 

realizacji ww. inwestycji przez przedsiębiorstwo przesyłowe). 

W ujęciu ogólnym poziom bezpieczeństwa energetycznego zależy od wielu czynników, 

z których najważniejsze to: 

 stopień zrównoważenia popytu i podaży energii i paliw, z uwzględnieniem 

aspektów strukturalnych i przewidywanego poziomu cen, 

 zróżnicowanie struktury nośników energii tworzących bilans paliwowy, 

 stopień zdywersyfikowania źródeł dostaw przy akceptowalnym poziomie 

kosztów oraz przewidywanych potrzebach, 

 stan techniczny i sprawność urządzeń i instalacji, w których następuje 

przemiana energetyczna nośników energii oraz systemów transportu, przesyłu 

i dystrybucji paliw i energii, 

 stany zapasów paliw w ilości zapewniającej utrzymanie ciągłości dostaw 

do odbiorców, 

 stan lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, tj. zdolność do zaspokojenia 

potrzeb energetycznych na szczeblu lokalnych społeczności. 

 



 
 
 

aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna 
 

302 
  

 
 

Największą pewnością zasilania powinien się charakteryzować podsystem 

elektroenergetyczny, jednak także systemy ciepłownicze na terenie zurbanizowanym 

nie pozostają bez znaczenia. W zakresie stanu technicznego i sprawności urządzeń 

i instalacji, w których następuje przemiana energetyczna nośników energii oraz 

systemów transportu, przesyłu i dystrybucji paliw i energii, w tym ciepła, sytuację 

należy ocenić, jako bardzo zróżnicowaną.  

Z niedoinwestowanym stanem źródeł wytwórczych, a także stanem niepewności 

istnienia należy zestawić ogólnie przestarzały, a czasem zły stan techniczny 

infrastruktury sieciowej związanej z przesyłem i dystrybucją ciepła. 

W celu skutecznej realizacji polityki energetycznej Miasta, nastawionej na efektywne 

wykorzystanie dostępnych zasobów i środków, w tym finansowych, Miasto, jako 

właściciel przedsiębiorstw komunalnych, prowadzących działalność gospodarczą 

w sektorze wodociągów, odpadów, energetyki i innych, może utworzyć 

przedsiębiorstwo „multi infrastrukturalne”, które skupi wybrane przedsiębiorstwa  

w ramach holdingu komunalnego. Zadaniem holdingu byłoby przede wszystkim 

sprawowanie nadzoru z ramienia właściciela (Miasta) nad Spółkami wchodzącymi 

w skład holdingu, ale także koordynacja prowadzonych przez nie działań 

eksploatacyjnych i rozwojowych (inwestycyjnych). Dodatkowo w ramach holdingu, 

istnieje możliwość integracji pionowej poszczególnych Spółek, poprzez „połączenie” 

ich procesów technologicznych, tj. np. wykorzystanie produktów lub odpadów 

produkcyjnych jednej Spółki, jako surowiec w procesie innej Spółki. Takie rozwiązanie 

pozwala na osiągnięcie obustronnych korzyści wynikających z relatywnie tańszej 

utylizacji wybranych substancji oraz jednoczesne wykorzystanie tych substancji jako 

relatywnie tańszych substratów kolejnego procesu produkcyjnego.   

Istnieje także możliwość ograniczenia wybranych kosztów eksploatacyjnych, poprzez 

koordynowanie prac poszczególnych komórek organizacyjnych, poprzez 

rozdysponowanie jej mocy produkcyjnej pomiędzy poszczególnymi Spółkami 

holdingu. 

Decyzja o powołaniu komunalnego holdingu spełniającego m.in. zadania jw. wymaga 

przeprowadzenia szczegółowych analiz, pełniących rolę biznesplanu ze wskazaniem 

zarówno mocnych i słabych stron takiego rozwiązania. Dodatkowo, oprócz analizy 

aspektów organizacyjnych, koniecznym jest przeprowadzenie analizy finansowej, 

uzasadniającej powołanie i funkcjonowanie struktur holdingu w aspekcie uzyskanych 

korzyści w ramach poszczególnych Spółek komunalnych i całej organizacji. 
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11.1 Bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców Miasta w ciepło 

Bezpieczeństwo zaopatrzenia w ciepło mieszkańców Miasta wiąże się z zagadnieniem 

stanu aktualnego i perspektywicznego poszczególnych elementów wchodzących w 

skład organizacji i poziomu technicznego urządzeń służących dostawom. 

W zakresie organizacji, bezpieczeństwo zaopatrzenia w ciepło wiąże się ze sposobem 

tego zaopatrzenia. Dla odbiorców ogrzewanych w sposób indywidualny, 

bezpieczeństwo będzie zależało od pewności dostaw paliwa niezbędnego do 

przetworzenia w ciepło oraz stanu technicznego urządzenia. Zależność ta głównie 

będzie po stronie samego odbiorcy wytwarzającego oraz systemu zabezpieczenia 

w paliwo ( w tym wypadku zależy od rodzaju tego paliwa).  

Dla odbiorców zaopatrywanych w ciepło przy pomocy zdalnego przesyłu ciepła 

zależność ta jest złożona z elementów tak organizacji dostawy jak i stanu technicznego 

urządzeń dostarczających ciepło odbiorcom końcowym. Dla sytemu zdalnego 

zaopatrzenia w ciepło zależy to od operatorów tego systemu, a w Olsztynie dotyczy to 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki. z ograniczoną 

odpowiedzialnością, będącego właścicielem MSC i Spółdzielni Mieszkaniowej 

Pojezierze będącej właścicielem sieci ciepłowniczej, zasilającej administrowane swoje 

budynki. Dodatkowym elementem w tej organizacji jest zagadnienie wytwarzania 

ciepła dla ww. systemów, tj. źródło ciepła jakim jest Elektrociepłownia Michelin będąca 

własnością Michelin Polska S.A.  

Historycznie system wraz z organizacją dostaw ciepła tworzy się od roku 1959. Przez 

ten okres stworzony został układ pierścieniowo-promieniowy, w którym źródła 

dostarczające ciepło do sieci są usytuowane po przeciwnych stronach pierścieni. 

Pierścieniowa budowa sieci ciepłowniczej i rozmieszczenie przeciwległe źródeł ciepła, 

umożliwia ciągłą rozbudowę oraz systematyczną modernizację systemu bez 

konieczności wprowadzania przerw w dostawie ciepła. Układ ten stanowi 

o zwiększonym bezpieczeństwie w zakresie dystrybucji ciepła. 

Efektem rozwoju jest duży i rozległy system sieci o bardzo zróżnicowanym wieku 

i technologii wykonania. Ciepłociągi wykonane w tradycyjnej technologii kanałowej to 

sieci cieplne umieszczone w kanałach nieprzechodnich z przykryciami wykonanymi 

w kształcie betonowych łupin prefabrykowanych. Do izolacji termicznej rurociągów 

wykorzystano maty z wełny szklanej i mineralnej. Wymienione rozwiązania 

technologiczne nie zapewniają należytej ochrony sieci przed szkodliwym 

oddziaływaniem czynników zewnętrznych takich jak: woda gruntowa, opadowa, 

zalewanie kanałów wodą wodociągową lub ściekami w przypadku awarii tych sieci. W 

celu obniżenia kosztów dystrybucji ciepła dostarczanego do użytkowników, Miejskie 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. prowadzi systematycznie prace 

modernizacyjne i remontowe systemu ciepłowniczego. Podejmowane działania mają 
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na celu pełne, bezawaryjne zaspokajanie potrzeb odbiorców, poprawę niezawodności 

przesyłu ciepła, a także właściwe przygotowanie sieci i urządzeń ciepłowniczych do 

kolejnych sezonów grzewczych. Obecnie standardem w zakresie zdalaczynnej 

dostawy ciepła do odbiorców w drodze przesyłu gorącej wody są systemy z rur 

preizolowanych, które dzięki zastosowaniu jako izolacji pianki poliuretanowej (PUR), 

chronionej rurą płaszczową z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), posiadają 

znacznie niższy współczynnik jednostkowych strat ciepła oraz zapewniają szczelność 

– to jest brak kontaktu rury przewodowej i izolacji z wodami gruntowymi, co wpływa 

korzystnie na ograniczenie korozji rury przewodowej. Ponadto systemy rur 

preizolowanych posiadają dodatkowe zabezpieczenie w postaci elektronicznego 

systemu alarmowego, którego zadaniem jest wczesne wykrywanie i precyzyjna 

lokalizacja stanów awaryjnych, mogących pojawić się podczas eksploatacji sieci 

ciepłowniczej. Przyczynia się to do obniżenia strat na przesyle, znakomicie 

zwiększając niezawodność pracy sieci i tym samym komfort odbiorców ciepła.  

Odrębnie system SM Pojezierze został wybudowany w najnowszej technologii 

(preizolacji) i nie wymaga w najbliższym czasie prac modernizacyjnych. 

Poważnym zagadnieniem bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło zdalaczynne 

w Olsztynie jest stan i perspektywa źródeł zasilających ww. systemy. Wynika to tak 

z ich parametrami technologicznymi wytwarzania ciepła, a szczególnie związanymi 

z rodzajem przetwarzanego paliwa i stąd emitowanymi zanieczyszczeniami, jak 

i zagadnieniem przyszłości istnienia. Aktualnie wielkości sumaryczne mocy 

dyspozycyjnej obu źródeł ciepła dla przyłączonych systemów ciepłowniczych 

wynoszące ok. 468 MW, zaspokajają sumaryczne szczytowe zapotrzebowanie ciepła 

przyłączonych do systemów ciepłowniczych odbiorców wynoszące ok. 305MW i do 

końca roku 2015 pozwolą na podłączanie zaprogramowanych i przygotowanych do 

odbioru ciepła nowo wybudowanych odbiorców, co przy spodziewanych również 

spadkach mocy zamówionej przez istniejących odbiorców, pozostawi łączne 

zapotrzebowanie ciepła na tym samym poziomie. Istnieje więc w dalszym ciągu do 

tego czasu pełne bezpieczeństwo w zakresie wytwórczym. 

Problemem będzie natomiast sytuacja od początku roku 2023. O ile jedno ze źródeł 

będące we władaniu MPEC, tj. Ciepłownia Kortowo, ma określone przed sobą zadania 

do rozwiązania, a jedynie sposób, wielkości i terminy są zagadnieniem do rozwiązania 

w najbliższym czasie, to drugie źródło, tj. EC Michelin jest źródłem do wykorzystania 

tylko do końca 2022 r. 

Zagadnienie to szczegółowo zostało omówione w rozdziale 9 i wskazuje ono na 

poważne zagrożenie bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło od początku 2023 r. 

i wymaga znacznego zaangażowania organizacyjnego tak operatorów systemów jak 

i władz miasta Olsztyna. Koniecznym staje się do tego czasu wybudowanie nowego 

źródła, które z jednej strony wypełni przewidywaną lukę w zakresie potrzeb cieplnych, 
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a z drugiej będzie mogło spełniając wymagania środowiskowe, gwarantować wysoką 

sprawność przetwarzania stosownego paliwa w ciepło bez konieczności jego 

modernizacji w czasie objętym opracowaniem niniejszego dokumentu. Również 

posadowienie tego źródła w pobliżu dzisiejszej EC Michelin będzie gwarantem 

utrzymania dzisiejszego sposobu pracy systemu ciepłowniczego, a więc nie 

wymuszając kosztownych i uciążliwych dla mieszkańców Olsztyna działań 

restrukturyzacyjnych technologii tego systemu. 

Ponieważ niezależnie od stanu systemu ciepłowniczego i jego poszczególnych 

elementów, bezpieczeństwo zaopatrzenia w ciepło bardzo ściśle wiąże się 

z pewnością zasilania urządzeń w energię elektryczną, ważnym jest, aby na terenie 

Olsztyna pracowało źródło lub źródła wytwarzające taką energię, mogące stanowić 

minimalną rezerwę w stosunku do zasilania w nią z Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego. Stąd ukierunkowanie propozycji budowy nowego źródła ciepła 

w formie układu produkcji skojarzonej (kogeneracyjnej). Również wskazania na 

możliwość budowy źródeł kogeneracyjnych małej mocy lub mikrokogeneracyjnych na 

obszarach rozwojowych o znacznym oddaleniu od dzisiejszego systemu 

ciepłowniczego ma na celu uzyskanie zwiększonego bezpieczeństwa zaopatrzenia tak 

w ciepło jak i w energię elektryczną, obiektów budowanych na tych obszarach. 

Obecnie produkcja ciepła na potrzeby scentralizowanych systemów grzewczych 

Miasta oparta jest na spalaniu węgla kamiennego. Biorąc pod uwagę powyższe oraz 

zmienność cen paliw dostępnych na rynku, a także koszty związane z zakupem 

uprawnień do emisji CO2, celowe jest stworzenie możliwości korzystania z różnych 

rodzajów paliw w możliwie szerokim zakresie. Podniesie to bezpieczeństwo 

zaopatrzenia w ciepło mieszkańców Olsztyna oraz – odpowiednio do uwarunkowań - 

umożliwi optymalizację kosztów jego wytwarzania. Dywersyfikacja paliw wraz  

z wykorzystaniem wysokosprawnej kogeneracji zwiększy bezpieczeństwo 

zaopatrzenia mieszkańców Miasta w ciepło i energię elektryczną. 

11.1.1 Analiza ryzyka dostawy na kierunkach zaopatrywania Miasta pod kątem 

zasadności i potrzeb w zakresie budowy nowych obiektów infrastruktury 

elektroenergetycznej 

Przeprowadzona analiza semantyczna jednoznacznie wskazuje, że pojęcie "analiza 

ryzyka dostawy na kierunkach zaopatrywania" jest nieodłącznie związane 

z zagadnieniami współczesnej logistyki. Europejski Komitet Normalizacji zdefiniował 

logistykę gospodarczą jako: "planowanie, organizację, realizację i kontrolę przepływu 

dóbr od ich zakupu, poprzez produkcję i dystrybucję do ostatecznego klienta, w celu 

spełnienia wymagań rynkowych przy minimalnych kosztach i minimalnym 

zaangażowaniu kapitału".  
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System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw oparty jest na strukturze 

znanej z normy ISO 14001 System zarządzania środowiskowego i, podobnie jak ta 

ostatnia, promuje podejście oparte na analizie ryzyka, zapewnieniu zgodności 

z wymaganiami prawnymi i innymi, reagowaniu na awarie i zagrożenia mogące 

spowodować przerwanie łańcucha. Standard jest oparty na ocenie ryzyka i zasadzie 

koła Deminga, która sprawdziła się już w normach serii ISO 9000 i ISO 14001. Norma 

ISO 28000 - System Zarządzania Bezpieczeństwem dla łańcucha dostaw wymaga, 

aby stosująca je organizacja sformułowała politykę bezpieczeństwa, przeprowadziła 

ocenę ryzyka i opracowała plan dla zarządzania i zmniejszania zidentyfikowanych 

zagrożeń, wdrożenia planu zarządzania bezpieczeństwem, monitorowanie i 

nadzorowania systemu, podejmowania działań korygujących, gdy są wymagane, a 

także przeprowadzania przeglądów zarządzania w celu ciągłego doskonalenia. 

Certyfikacja organizacji na zgodność z wymaganiami ISO 28000 zapewnia obiektywne 

potwierdzenie zdolności organizacji do zapewnienia wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa towarów na obsługiwanym przez nią odcinku łańcucha logistycznego.  

Standard ISO/PAS 28000:2007 określa wymagania systemu zarządzania 

bezpieczeństwem, z uwzględnieniem krytycznych aspektów dla zapewnienia 

bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw. Wspomniane aspekty krytyczne uwzględniają nie 

tylko problemy zarządzania finansami, produkcją oraz informacją, lecz również 

procesami magazynowania i transportu produktów. Należy przy tym zauważyć, że 

zarządzanie bezpieczeństwem jest powiązane zarówno z wyżej wymienionymi, jak 

również wieloma innymi aspektami zarządzania organizacją. Standard ISO/PAS 

28000:2005 może być stosowany niezależnie od wielkości organizacji, począwszy od 

małych i średnich przedsiębiorstw, aż po wielkie korporacje. W ogólnym przypadku 

dotyczy on zarówno sektora wytwórczego, jak również sektorów usługowych, na 

każdym etapie lub łańcucha dostaw.  

Należy zwrócić uwagę, że dla przedsiębiorstw, które planują wdrożenie systemu 

zarządzania bezpieczeństwem zgodnego z ISO/PAS 28000 rekomendowane jest 

uwzględnienie również dostawców i poddostawców, albowiem jedynie takie podejście 

może zagwarantować poziom bezpieczeństwa wymagany dla całego łańcucha 

dostaw. Aspekt ten staje się bowiem coraz ważniejszy przy wyborze partnerów 

w logistyce. 

Generalnie charakter działania danej organizacji, jej skala i inne wymagania 

determinują politykę bezpieczeństwa oraz metodologię oceny ryzyka. Proces oceny 

ryzyka polega na identyfikacji aktywów i procesów kluczowych dla dalszego działania, 

określeniu realnych zagrożeń, ocenie luk w istniejących programach bezpieczeństwa 

oraz  oszacowaniu prawdopodobieństwa zaistnienia zagrożenia i rozważeniu jego 

ewentualnych konsekwencji. Realizacja procesu oceny ryzyka umożliwia określenie 

priorytetów i celów oraz szczegółowych zadań w zakresie bezpieczeństwa, które są 
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następnie wykorzystywane do ustanowienia planów zarządzania bezpieczeństwem w 

celu ograniczenia zidentyfikowanych zagrożeń. Podobnie jak w przypadku 

zarządzania środowiskowego i zarządzania jakością programy zarządzania 

bezpieczeństwem powinny być wdrażane i stale monitorowane pod kątem ich 

skuteczności i efektywności. Rezultatem ciągłego monitoringu winno być ciągłe 

samodoskonalenie systemu, prowadzące w efekcie do systematycznego zmniejszania 

poziomu ryzyka w trakcie jego cyklicznych ocen.  

Powstaje pytanie: „Dlaczego standard ISO/PAS 28000, dotyczący systemów 

zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw, nie jest wdrażany 

w przedsiębiorstwach energetycznych zaangażowanych w łańcuch dostaw energii 

elektrycznej?”. Pomimo, że omawiany standard jest teoretycznie możliwy do 

wdrożenia w każdej organizacji zajmującej się dowolnym rodzajem działalności, żaden 

ze znaczących wytwórców ani operatorów systemów w Polsce nie certyfikował 

dotychczas wdrożenia systemu. 

Wydaje się, że odpowiedź wynika z uwarunkowań historycznych oraz specyfiki branży. 

Jakkolwiek dostawa energii elektrycznej teoretycznie stanowi łańcuch dostaw, 

począwszy od dostawcy paliwa, poprzez elektrownię i system przesyłowo rozdzielczy 

do odbiorcy, łańcuch ten cechuje się pewnymi wyjątkowymi cechami. Przede 

wszystkim w minimalnym stopniu występują procesy magazynowania. Poza 

magazynowaniem niezbędnych zapasów paliwa, fizyczne procesy wytwarzania, 

przesyłania i użytkowania odbywają się w czasie rzeczywistym, z marginalnym 

udziałem magazynowania energii. Polskie przedsiębiorstwa energetyczne 

funkcjonowały niegdyś w ramach jednej scentralizowanej struktury, w której 

wypracowano centralnie sterowane, niezawodne procedury dysponowania mocą 

jednostek wytwórczych i zdolnościami przesyłowymi. Pomimo podziału 

przedsiębiorstw, ich prywatyzacji, liberalizacji rynku i innych przemian, owe zasadnicze 

procedury sterowania systemem pozostały właściwie niezmienione, za wyjątkiem 

wprowadzonych udoskonaleń i dostosowania ich do potrzeb rynku. Podobna sytuacja 

ma zresztą miejsce w wielu innych krajach europejskich, takich jak np. Francja czy 

Szwecja, tzn. niekoniecznie obarczonych doświadczeniem centralnie planowanych 

systemów nakazowo-rozdzielczych w gospodarce.  

Spójrzmy na definicję opublikowaną przez “Council of Supply Chain Management 

Professionals”: „Zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje planowanie i zarządzanie 

wszelką działalnością związaną z zaopatrywaniem i zakupami, przetwarzaniem 

i wszelką działalnością w zakresie zarządzania logistycznego. Co istotne, obejmuje to 

również koordynację i współdziałanie z partnerami dystrybucyjnymi, jakimi mogą być 

dostawcy, pośrednicy, niezależni usługodawcy i odbiorcy. W szczególności 

zarządzanie łańcuchem dostaw łączy zarządzanie dostawami i zapotrzebowaniem 

wewnątrz przedsiębiorstwa. Działalność w zakresie zarządzania logistycznego typowo 
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obejmuje zarządzanie transportem dóbr wpływających i wypływających, zarządzanie 

flotą, magazynowanie, przeładunki materiałów, realizację zamówień, projektowanie 

sieci logistycznych, zarządzanie zapasami, planowanie zapotrzebowania i dostaw jak 

również zarządzanie niezależnymi dostawcami usług logistycznych. W różnym stopniu 

funkcja logistyczna obejmuje również  zaopatrzenie i zakupy, planowanie produkcji, 

montaż, pakowanie i obsługę klienta. Jest wymagane na wszystkich poziomach 

planowania i wykonawstwa: strategicznym, operacyjnym i taktycznym. Zarządzanie 

logistyczne jest funkcją integracyjną, koordynującą i optymalizującą wszystkie 

działania logistyczne z innymi funkcjami obejmującymi: marketing, sprzedaż, finanse i 

technologię informacyjną. 

Jak widać zarządzanie łańcuchem dostaw w ujęciu logistycznym daleko odbiega od 

łańcucha dostaw w elektroenergetyce, gdzie nie występują np. problemy 

magazynowania, przeładunków ani zarządzania flotą. Natomiast zarządzanie 

majątkiem sieciowym opiera się na specjalistycznych zasadach i procedurach 

opracowanych i systematycznie doskonalonych od wielu lat. Energetyka należy do 

branż, w których od zawsze funkcjonowała filozofia niezawodności, nie zaś oceny 

ryzyka. 

Jak wynika z zamieszczonego powyżej opisu standardu ISO/PAS 28000, szczegółowa 

analiza i ocena ryzyka jest suwerennym prawem poszczególnych przedsiębiorstw 

wdrażających System Zarządzania Bezpieczeństwem w Łańcuchu Dostaw, podobnie 

jak zdefiniowanie aspektów krytycznych oraz określenie stosownej polityki 

bezpieczeństwa. Jednakże w przypadku działających przedsiębiorstw 

energetycznych, można pokrótce omówić najważniejsze rodzaje ryzyka spotykane 

w działalności sektora elektroenergetycznego.  

W warunkach wciąż występującej w podsektorze wytwarzania monokultury węgla 

praktycznie wyeliminowane jest ryzyko przerwania dostaw paliw, przynajmniej w skali 

znacząco zagrażającej funkcjonowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 

Stan taki gwarantują krajowe zasoby węgla kamiennego i brunatnego oraz 

obowiązujące wytwórców przepisy o utrzymywaniu zapasów paliw. Nie oznacza to 

jednak, że nie występują zagrożenia związane z brakiem paliw. W przypadku coraz 

częściej obecnie budowanych źródeł opalanych gazem ziemnym, największym 

zagrożeniem jest uzależnienie od dostaw gazu z kierunku rosyjskiego. Znakomita 

większość gazu ziemnego sprowadzanego do Polski z zagranicy wchodzi do systemu 

przesyłowego przez punkty odbiorcze na granicy wschodniej i z gazociągu 

jamalskiego, a cała sieć przesyłowa zorientowana jest na przesył gazu ze wschodu na 

zachód. Taka struktura sieci zwiększa ryzyko przerw w dostawach z powodów 

handlowych i technicznych (awarie, przedłużone okresowe remonty, spory płatnicze 

itp.) jak i politycznych (spory między rządem Rosji a rządami Białorusi i Ukrainy). 

W chwili obecnej polska infrastruktura przesyłowa nie pozwala na import 
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dostatecznych dostaw z innego kierunku niż rosyjski. Sytuacja ta ulegnie pewnej 

poprawie po uruchomieniu gazoportu w Świnoujściu oraz prowadzonej przez GAZ 

SYSTEM rozbudowie krajowego systemu przesyłowego umożliwiającego między 

innymi wielokierunkowy przesył gazu.  

Praktycznie wszyscy uczestnicy rynku energii elektrycznej narażeni są na ryzyko 

regulacyjne przejawiające się m.in. w podatności organów regulacyjnych na wpływy 

polityczne wynikające z partykularnych celów określonych grup interesów. 

Stosowanym od lat środkiem zaradczym jest doprecyzowywanie rozwiązań 

i przepisów prawnych determinujących działalność regulatora i eliminujących 

nadmierny obszar dowolności interpretacyjnej. 

Zagrożenie kradzieżą towaru praktycznie nie występuje w wytwarzaniu i przesyle 

sieciami NN. Natomiast zjawisko nielegalnego poboru energii, zwłaszcza na poziomie 

napięć do 1 kV jest zjawiskiem powszechnym i niemożliwym do całkowitego 

wyeliminowania w praktyce każdego z większych dystrybutorów.  

Ryzyko kradzieży infrastruktury jest zjawiskiem nierozerwalnie związanym 

z eksploatacją systemów liniowych, przy czym utrzymywanie pod napięciem 

wymienionej infrastruktury wydaje się znakomicie utrudniać proces jej kradzieży. 

Jakkolwiek przedsiębiorstwa energetyczne starają się zapobiegać kradzieżom 

i dewastacjom co cenniejszych obiektów, poprzez np. coraz szersze wykorzystanie 

zabezpieczeń elektronicznych, telewizji przemysłowej i innych form monitoringu, 

problem ten jest trudny do całkowitego rozwiązania, szczególnie w praktyce Krajowego 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Jednym z naczelnych, statutowych zadań PKP 

Energetyka S.A. jest bowiem zapewnienie dostawy energii dla szynowych pojazdów 

trakcyjnych, zasilanych z przewodów sieci trakcyjnej rozmieszczonej nad torami 

eksploatowanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Teren, ze względu na swoją 

rozległość, nie jest możliwy do objęcia całkowitym monitoringiem CCTV, zaś 

wspomniana sieć składa się z drutu jezdnego i zasilających go przewodów linkowych. 

Wymienione elementy wykonane są z czystej technicznie miedzi, co biorąc pod uwagę 

ceny złomu tego metalu, przesądza o niezwykłej lukratywności tego typu kradzieży. 

Pomimo, że tereny kolejowe podlegają stałej ochronie wyspecjalizowanych służb, 

kradzieże wymienionych elementów sieci trakcyjnej są zjawiskiem częstym, 

dokonywanym na sieci pozostającej pod napięciem, nierzadko w krótkim okresie czasu 

pomiędzy przejazdami kolejnych pociągów.  

Jak wszystkie obiekty liniowe, również sieć elektroenergetyczna narażona jest nie tylko 

na akty wandalizmu, lecz również na ryzyko ataku terrorystycznego. Natomiast z 

punktu widzenia zabezpieczeń przed terroryzmem centralne i obszarowe centra 

dyspozycji mocy należą do najlepiej zabezpieczonych obiektów w kraju, przy czym, ze 

względów oczywistych, niniejsze opracowanie nie jest miejscem właściwym do 

prezentacji jakichkolwiek szczegółów przedmiotowego systemu zabezpieczeń.  
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Istotnym zagrożeniem są obserwowane coraz częściej na przestrzeni ostatnich lat 

ekstremalne zjawiska pogodowe, nierzadko o katastrofalnym charakterze, których 

skutki najczęściej są niemożliwe do przewidzenia, zaś prawdopodobieństwo 

zaistnienia trudne do określenia, zważywszy na fakt, że częstotliwość ich 

występowania wzrasta znacząco w stosunku do statystycznie opisanych doświadczeń 

w tym zakresie z lat ubiegłych. 

Zupełnie inny jest charakter ryzyka w działalności przedsiębiorstw energetycznych 

zajmujących się obrotem energią elektryczną. W zakresie ryzyka związanego 

z zawieraniem transakcji kupna i sprzedaży wyróżnić można następujące elementy: 

ryzyko cenowe - wynikające z możliwości niekorzystnej zmiany cen, ryzyko bazowe - 

wynikające z różnicy pomiędzy ceną odniesienia przyjętą w kontrakcie i aktualną ceną 

w dniu dostawy oraz ryzyko kredytowe - wynikające z możliwej niezdolności stron 

umowy do dotrzymania zobowiązań kontraktowych. Generalnie na rynku energii 

elektrycznej występują: ryzyko fluktuacji cen energii elektrycznej, ryzyko systemowe - 

związane z możliwością nie uzyskania należności w obrocie z tego powodu, że jeden 

z uczestników rynku nie będący stroną kontraktu nie jest zdolny do wypełnienia 

zobowiązań, ryzyko utraty płynności na rynku, polegające na braku swobodnej 

możliwości obrotu kontraktami podstawowymi lub kontraktami pochodnymi, 

występujące głównie w początkowej fazie rozwoju rynków przy niewielkiej liczbie 

uczestników i ograniczonej wielkości obrotu, ryzyko kontraktowe wiążące się z 

możliwością wystąpienia braku zdolności regulowania zobowiązań przez stronę 

będącą bezpośrednią stroną kontraktu, ryzyko operacyjne związane z zagrożeniem 

ponoszenia strat z tytułu samego uczestnictwa w rynku i zawierania transakcji, ryzyko 

prawne polegające na braku możliwości realizacji zobowiązań kontraktowych z 

przyczyn prawnych oraz ryzyko wynikające z odpowiedzialności cywilnej w związku ze 

szkodami poniesionymi przez osoby trzecie z tytułu działalności prowadzonej przez 

przedsiębiorstwo na rynku. Przedsiębiorstwa obrotu powinny uwzględniać przede 

wszystkim: ryzyko fluktuacji cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, ryzyko 

fluktuacji wolumenu sprzedaży, ryzyko regulacyjne związane z ustalaniem cen 

regulowanych w obrocie detalicznym, ryzyko systemowe o charakterze przejściowym 

związane z brakiem możliwości realizacji zobowiązań zawartych w kontraktach 

długoterminowych na dostawy energii elektrycznej zawartych z wytwórcami.  

Zarządzanie ryzykiem w obrocie energią elektryczną obejmuje: 

 przenoszenie ryzyka utraty płynności poprzez wykorzystanie usług podmiotów 

wspomagających transakcje rynkowe, składających oferty kupna i sprzedaży 

kontraktów, przy czym maksymalna różnica pomiędzy ofertą kupna i sprzedaży 

jest regulowana w ramach zasad obowiązujących na rynku, co pozwala na 

regulację płynności obrotu, a innym uczestnikom obrotu bez względu na 

aktualną wielkość kontraktów w obrocie na swobodne dokonywanie transakcji,  
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 przenoszenie ryzyka organicznego (systemowego) i kontraktowego dzięki 

wykorzystaniu do rozliczeń pomiędzy uczestnikami obrotu izby rozrachunkowej, 

która staje się stroną i przejmuje zobowiązania kontraktowe w stosunku do 

każdego z uczestników obrotu (np. na giełdzie energii lub rynku bilansującym), 

przy czym jej wypadkowe zobowiązania są zawsze równe zero tzn. kompensują 

się, zaś jej ryzyko jest uwzględnione w wysokości pobieranej prowizji i gwarancji 

wymaganych od uczestników rynku,  

 ograniczanie ryzyka operacyjnego m.in. poprzez odpowiednie szkolenia 

pracowników, planowanie i nadzór, rozwój systemów wspomagających udział 

w rynku oraz monitorowanie własnej pozycji na rynku, 

 ograniczanie ryzyka prawnego poprzez standaryzację kontraktów oraz kontrolę 

wiarygodności podmiotów dopuszczonych do udziału w obrocie zwłaszcza 

przez obiektywne zasady koncesjonowania.  

Przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną zajmujące się dostawami detalicznymi 

poza ryzykiem wynikającym z udziału w rynku hurtowym, narażone są na szereg ryzyk 

związanych ze sprzedażą energii indywidualnym odbiorcom. W tym segmencie rynku 

dostawca z jednej strony dokonuje zakupów energii przy występujących znacznych 

fluktuacjach cen, z drugiej jest zobowiązany pokryć trudne do regulowania 

zapotrzebowanie odbiorców bez względu na sytuację na rynku hurtowym. Dodatkowo 

musi wygrywać rywalizację o odbiorcę. Jednym z najważniejszych narzędzi 

zarządzania ryzykiem dostawcy na tym rynku pozostaje kształtowanie cen, które 

powinno uwzględniać również preferencje odbiorców. W celu przeniesienia 

wynikającego z fluktuacji cen na rynku hurtowym dostawcy mogą uwzględnić 

możliwość wprowadzenia cenników odzwierciedlających w całości lub w części 

kształtowanie się na nim cen. W najprostszym rozwiązaniu są to cenniki będące 

funkcją cen chwilowych na rynku dostaw natychmiastowych, określanych przez giełdę 

energii. Pośrednim rozwiązaniem jest cennik z ustaloną mocą graniczną poboru, 

poniżej której stosuje się zryczałtowaną stawkę za energię, a powyżej której 

wprowadza się stawki odwzorowujące kształtowanie się cen chwilowych zakupu na 

giełdzie energii. Jeśli dodatkowo przedsiębiorstwo zapewni odbiorcy, że ceny 

chwilowe nie przekroczą poziomu maksymalnego, określonego w cenniku, będzie to 

równoważne ze sprzedażą odbiorcy opcji typu call. Ponadto przedsiębiorstwo dostaw 

detalicznych zarządzając ryzykiem związanym z fluktuacją cen i wolumenu sprzedaży 

może stosować typowy hedging na hurtowym rynku finansowym, dokonując zakupu 

kontraktów terminowych i/lub opcyjnych.  

Celem wyczerpania tematu należy nadmienić, iż dobór zakresu budowy nowych 

obiektów infrastruktury elektroenergetycznej w żadnym przypadku nie jest związany 

z analizowaniem ryzyka. Na przestrzeni lat pracy przedsiębiorstwa energetyczne 

i praktyka inżynierska wypracowały metody i zasady doboru urządzeń energetycznych 

do wymaganego zapotrzebowania. W zależności od potrzeb zasady projektowania i 
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eksploatacji urządzeń energetycznych zostały ujęte w stosownych aktach 

normatywnych, mających, tam gdzie to wymagane, charakter ogólnie obowiązujących 

przepisów, w innych przypadkach charakter dyrektyw, zaleceń i norm do mniej lub 

bardziej dobrowolnego stosowania. Tym niemniej dobór rozmiarów i obciążalności 

infrastruktury energetycznej nigdy nie jest opierany na analizie ryzyka. Z natury rzeczy 

infrastruktura elektroenergetyczna projektowana jest tak, aby zapewnić niezawodne 

zasilanie odbiorców, przy wymaganej przez nich wielkości zapotrzebowania. Jest 

rzeczą oczywistą, że osiągnięcie absolutnej pewności zasilania nie jest możliwe, gdyż 

wszystkie systemy techniczne charakteryzują się mniejszą lub większą zawodnością, 

a z teoretycznego punktu widzenia stworzenie systemu absolutnie niezawodnego 

wymagałoby poniesienia nieskończonych nakładów ekonomicznych. Dlatego też, 

wcześniej wspomniane metody i zasady inżynierskie projektowania systemów 

zakładają ich realizację przy akceptowalnych poziomach kosztów. Natomiast 

odbiorcom szczególnie zainteresowanym pewnością zasilania, przedsiębiorstwa 

energetyczne oferują stosowne rozwiązania w tym zakresie, w postaci np. 

wielostronnego zapotrzebowania na różnych poziomach napięć, pod warunkiem 

stosownej partycypacji w kosztach budowy przyłączy. Wreszcie w obiektach 

wymagających absolutnej pewności zasilania stosowane są adekwatne rozwiązania 

techniczne polegające na stosowaniu różnego rodzaju systemów zasilania 

awaryjnego. W ogólnym przypadku rodzaj takiego systemu i typ zainstalowanych 

środków technicznych rozciąga się od instalacji akumulatorowych, systemów 

podtrzymania napięcia, aż do generatorów awaryjnych uruchamianych ręcznie, bądź 

automatycznie impulsem od zaniku napięcia zależności od potrzeb i wymagań 

zasilanej instalacji. Innych parametrów zasilania awaryjnego wymagają bowiem 

systemy informatyczne, innych system zapewnienia wentylacji w kopalni. Wreszcie 

w przypadku systemu elektroenergetycznego nie ma sensu sformułowanie „kierunek 

zaopatrywania Miasta” albowiem fizyczne kierunki przepływu energii w sieci 

elektroenergetycznej są funkcją chwilowego stanu systemu i w ogólnym przypadku 

podlegają zmienności w pełnym zakresie.  

11.1.2 Wpływ liberalizacji rynku energii elektrycznej na gospodarkę 

energetyczną Miasta 

Jednym z podstawowych kierunków nowoczesnej myśli ekonomicznej w XX w. było 

przeświadczenie o dobroczynnym wpływie wolnego rynku na dynamikę rozwoju 

gospodarczego danego sektora przemysłowego, a w ślad za tym regionu. Przejawem 

tego były dążenia Unii Europejskiej do przestawienia tradycyjnie zmonopolizowanych 

sektorów gospodarki na tory możliwie najbardziej wolnorynkowe z pozostawieniem jak 

najwęższych marginesów regulacji, wyłącznie tam, gdzie absolutnie niemożliwe jest 

osiągnięcie pełnej demonopolizacji, tj. np. w obrębie przedsiębiorstw zarządzających 

infrastrukturą sieciową. Znalazło to odzwierciedlenie tak w postanowieniach Traktatu 

o utworzeniu Unii Europejskiej, jak i w przyjmowanym następnie prawodawstwie, 
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czego przejawem była dyrektywa 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

19 grudnia 1996 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii 

elektrycznej. W Polsce, aspirującej wówczas do członkostwa w Unii Europejskiej, 

dokument ten stał się jedną z podstaw podejmowanych działań, mających na celu 

rozbicie skostniałych struktur funkcjonujących w ramach ówczesnego sektora 

paliwowo-energetycznego i spowodowanie generalnego wzrostu ekonomicznej 

sprawności jego funkcjonowania. Już od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 

stulecia rozpoczęto w Polsce wdrażanie tzw. reformy elektroenergetyki, której celem 

było stworzenie konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. Konsekwentne działania 

czynione przez zwolenników wolnego rynku zaczęły z czasem przynosić zauważalne 

efekty. Proces uwalniania rynku, został zapoczątkowany wieloletnią dyskusją nad 

ostatecznym kształtem ustawy „Prawo energetyczne”, w ramach tzw. konsultacji 

społecznych z zainteresowanymi środowiskami. W tych czasach, w sektorze 

energetycznym nie brakowało oczywiście środowisk w wątpliwy sposób sprzyjających 

planowanym zmianom i żywotnie zainteresowanych utrzymaniem dotychczasowego 

status quo. Dopiero ustanowienie wyżej powołanej dyrektywy i konieczność 

transpozycji jej przepisów do prawa krajowego, w powiązaniu z nadrzędnym w tych 

czasach celem polityki zagranicznej, jakim było przystąpienie Polski do Unii 

Europejskiej, zaowocowało uchwaleniem ustawy Prawo energetyczne w dniu 10 

kwietnia 1997 r. W pierwotnym swoim brzmieniu przepisy powołanej ustawy 

przewidywały kilkuletni okres przejściowy w uzyskiwaniu przez odbiorców uprawnień 

do dostępu do usług przesyłowych, przy czym szczegółowy harmonogram 

uzyskiwania dostępu do usług przesyłowych przez poszczególne grupy odbiorców 

został określony w stosownym, kilkukrotnie nowelizowanym rozporządzeniu 

wykonawczym. Ostatecznie w dniu 1 lipca 2007 r. wszyscy odbiorcy energii 

elektrycznej uzyskali prawo zakupu tej energii od wybranego przez siebie dostawcy. 

Tym samym zostało urzeczywistnione pełne otwarcie rynku energii elektrycznej, na 

którym każdy odbiorca ma prawo swobodnego wyboru dostawcy, wg ustalonych przez 

siebie kryteriów. Znowelizowane w międzyczasie przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) nałożyły na 

operatorów systemów dystrybucyjnych obowiązek umożliwienia realizacji umów 

sprzedaży energii elektrycznej, zawartych przez odbiorców przyłączonych do sieci 

poprzez: budowę i eksploatację zapewniającej efektywną współpracę z innymi 

operatorami i przedsiębiorstwami energetycznymi infrastruktury technicznej i 

informatycznej służącej pozyskiwaniu i transmisji danych pomiarowych oraz 

zarządzaniu nimi. Pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie, w 

uzgodnionej pomiędzy uczestnikami rynku energii formie, danych pomiarowych dla 

energii elektrycznej, pobranej przez odbiorców wybranym przez nich podmiotom 

odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe oraz operatorowi systemu przesyłowego. 

Opracowywanie, aktualizację i udostępnianie odbiorcom ich standardowych profili 

zużycia oraz uwzględnianie zasad ich stosowania w stosownej części instrukcji ruchu 
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i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, podlegającej zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. Udostępnianie danych dotyczących planowanego i 

rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, wyznaczonych na podstawie 

standardowych profili zużycia dla uzgodnionych okresów rozliczeniowych, a wreszcie 

opracowywanie i wdrożenie procedury zmiany sprzedawcy oraz jej uwzględnianie w  

stosownej części instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej. W wyniku 

dokonanej w międzyczasie transpozycji do przepisów krajowych wprowadzonych w 

2003 r. do legislacji europejskiej postanowień dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku 

wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE, dokonano 

rozdziału działalności operatorów systemów od działalności w zakresie obrotu energią 

elektryczną. W chwili obecnej 337 przedsiębiorstw energetycznych posiada ważne 

koncesje na obrót energią elektryczną.  

Jak z powyższego wynika, istnieje możliwość zakupu towaru, jakim jest energia 

elektryczna, od co najmniej kilkudziesięciu dostawców na obszarze kraju. Rodzi to 

określone konsekwencje w świetle ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, z późn. zm.). Wobec faktu, że 

energię elektryczną można obecnie zakupić od więcej niż jednego dostawcy, ustała 

podstawowa przesłanka stosowania szczególnych trybów wyboru wykonawcy, a w 

szczególności udzielania zamówień z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. 

a) ustawy. Zatem, w chwili obecnej, podmioty, na podstawie art. 3 ust. 1 do stosowania 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, z późn. zm.), zobowiązane są do stosowania jednego 

z podstawowych trybów wyboru wykonawcy, tj. przetargu nieograniczonego lub 

przetargu ograniczonego, także przy udzielaniu zamówień na dostawy energii 

elektrycznej (chyba, że zachodzą określone w powołanej ustawie przesłanki 

zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji 

bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji 

elektronicznej). Przez długi czas szczególnym unormowaniem ostatnio powołanej 

ustawy w stosunku do energii elektrycznej pozostawała przewidziana w art. 143 ust. 1 

pkt. 2) ustawy możliwość zawarcia umowy na jej dostawę z sieci elektroenergetycznej 

na czas nieokreślony, bez obowiązku informowania o tym Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych, jednakże postanowienia te uległy w końcu uchyleniu.  

W tej sytuacji należy podkreślić, że usługa przesyłania lub dystrybucji energii 

elektrycznej nadal najczęściej może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę, 

odpowiedzialnego za eksploatację sieci, do której przyłączona jest instalacja 

zamawiającego. Co prawda w ogólnym przypadku można sobie wyobrazić wykonanie 

przyłączy do sieci dystrybucyjnych należących do różnych operatorów, jednak 

rozwiązanie takie w większości wypadków z pewnością zostanie uznane za 

ekonomicznie niecelowe. Aczkolwiek istnieją odbiorcy przyłączeni do dwóch 
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systemów, np.: przesyłowego i lokalnego dystrybucyjnego. Zatem usługa przesyłania 

lub dystrybucji najczęściej z przyczyn technicznych może być świadczona tylko przez 

jednego wykonawcę, a co za tym idzie, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1) lit. a) ustawy 

prawo zamówień publicznych zamówienie na tę usługę może być udzielone z wolnej 

ręki, zaś na podstawie art. 67 ust. 3 pkt. 1) lit. e) ustawy nie jest wymagane 

informowanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia 

z wolnej ręki. Ustawa nie normuje możliwego teoretycznie przypadku, gdy 

zamawiający np. ze względów terytorialnych, w przypadku instytucji o zasięgu 

ogólnokrajowym, posiada przyłącza do sieci kilku operatorów systemów 

dystrybucyjnych. W takim przypadku logicznym jest zawarcie umów o świadczenie 

usług przesyłania lub dystrybucji z wieloma przedsiębiorstwami energetycznymi, 

zajmującymi się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, w celu zapewnienia 

obsługi wszystkich posiadanych przyłączy, których eksploatacja jest niezbędna ze 

względów technicznych. Takie działanie jako racjonalne nie powinno się spotykać z 

ewentualnymi zarzutami, zwłaszcza zważywszy na proces zatwierdzania taryf za 

usługi przesyłowe przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  

W ogólnym przypadku dostarczanie energii elektrycznej odbywa się na podstawie 

umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji. Umowa 

sprzedaży winna zawierać co najmniej postanowienia określające: miejsce 

dostarczenia energii do odbiorcy i jej ilość w podziale na okresy umowne, moc umowną 

oraz warunki wprowadzania jej zmian, cenę lub grupę taryfową stosowane w 

rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej, sposób 

prowadzenia rozliczeń, wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów 

jakościowych obsługi odbiorców, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie 

warunków umowy, a także okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.  

W przypadku, gdy stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej, jest odbiorca 

niebędący podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, powinna ona 

zawierać także sposób zgłaszania grafików handlowych i określania niezbilansowania 

energii elektrycznej oraz jego rozliczania odpowiednio według grafiku indywidualnego, 

przedstawiającego zbiór danych o planowanej realizacji umowy sprzedaży energii 

elektrycznej oddzielnie dla poszczególnych okresów rozliczeniowych centralnego 

mechanizmu bilansowania handlowego oraz rzeczywistego poboru energii 

elektrycznej lub standardowego profilu zużycia, oraz rzeczywiście pobranej energii 

elektrycznej. Oczywiście warunkiem rozliczania niezbilansowanej energii elektrycznej, 

dostarczonej i pobranej z systemu na podstawie informacji o nabytej lub sprzedanej 

energii elektrycznej, przedstawiających zbiór danych określający ilości energii 

elektrycznej oddzielnie dla poszczególnych okresów rozliczeniowych, jest posiadanie 

przez odbiorcę urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego, umożliwiającego rejestrację 

danych z wykorzystaniem układów do transmisji danych, zgodnym z systemem 

akwizycji i przetwarzania danych, stosowanym przez operatora elektroenergetycznego 

systemu dystrybucyjnego, do którego sieci jest przyłączony odbiorca, lub innego 
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sposobu przekazywania danych pomiarowych określonego w umowie o świadczenie 

usług dystrybucji energii elektrycznej, w tym okresowych odczytów. Ponadto umowa o 

świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej zawiera 

postanowienia określające: moc umowną i warunki wprowadzania jej zmian, ilość 

przesyłanej energii w podziale na okresy umowne, miejsca dostarczania energii 

elektrycznej do sieci i jej odbioru z sieci, standardy jakościowe, warunki zapewnienia 

niezawodności i ciągłości dostarczania energii, stawki opłat lub grupę taryfową, 

stosowane w rozliczeniach oraz warunki wprowadzania zmian tych stawek i grupy 

taryfowej, sposób prowadzenia rozliczeń, parametry techniczne energii elektrycznej 

oraz wysokość bonifikaty za niedotrzymanie tych parametrów oraz standardów 

jakościowych obsługi odbiorców. Odpowiedzialność stron za niedotrzymanie 

warunków umowy oraz okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania a 

ponadto, jeżeli stroną umowy jest użytkownik systemu niebędący podmiotem 

odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, powinna zawierać oznaczenie 

wybranego przez odbiorcę sprzedawcy, z którym ma zawartą umowę sprzedaży 

energii elektrycznej, oraz zasady zmiany tego sprzedawcy, podmiotu będącego dla 

odbiorcy sprzedawcą i zgodę tego odbiorcy na zawarcie przez operatora systemu 

dystrybucyjnego umowy sprzedaży energii elektrycznej z tym sprzedawcą, na jego 

rzecz i w jego imieniu, w przypadku zaprzestania dostarczania tej energii przez 

wybranego przez odbiorcę sprzedawcę. Umowy powinny zawierać także 

postanowienia określające sposób postępowania w razie utraty przez odbiorcę 

możliwości wywiązywania się z obowiązku zapłaty za dostarczoną energię lub usługi 

związane z jej dostarczaniem.  

Jak widać, zapewnienie konkurencyjnych dostaw energii elektrycznej jest zadaniem w 

zasadzie nieskomplikowanym, zważywszy na określenie wymogów formalnych  

w aspekcie normalizacji praw i obowiązków uczestników procesu wytwarzania, 

przesyłu, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej przez ogólnie obowiązujące 

przepisy, jednakże zezwalające w określonym obszarze na swobodę kształtowania 

tych umów i dostosowanie ich do indywidualnych uwarunkowań zamawiającego. 

Tymczasem obserwacja publikowanych ogłoszeń o zamówieniach prowadzi do 

wniosku, że zamawiający powszechnie korzystają z możliwości dostawy na podstawie 

tzw. umowy kompleksowej, zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o 

świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, przewidzianej 

postanowieniami art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( 

Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.). Istotą takiej umowy jest zawarcie przez 

sprzedawcę na rzecz i w imieniu odbiorcy końcowego umowy  

o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii z właściwym 

przedsiębiorstwem energetycznym, zajmującym się taką działalnością. Nie ulega 

wątpliwości, że znacząca część przedmiotu takiego zamówienia, w postaci usługi 

przesyłowej, najczęściej, tzn. za wyjątkiem teoretycznie możliwych incydentalnych 
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przypadków, może być dostarczona przez jednego wykonawcę, z reguły będącego 

operatorem systemu dystrybucyjnego na lokalnym obszarze.  

Co gorsze, sytuację wykorzystują często przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się 

obrotem energią elektryczną, będące dotychczasowymi jej dostawcami dla jednostek 

i obiektów gminnych. W skali kraju daje się zaobserwować praktykę polegająca na 

oferowaniu poszczególnym jednostkom gminnym, takim jak: szkoły, przedszkola czy 

domy pomocy społecznej, różnego rodzaju tzw. produktów, w formie umów 

kompleksowych, przewidujących pozornie korzystne warunki dostawy np. z gwarancją 

dotychczasowej ceny. Często „produkty” te cechują szczególne postanowienia, 

dotyczące warunków rozwiązania umowy. Zwykle umowy takie zawierane są 

początkowo na czas oznaczony, jednakże zawierają klauzule stanowiące np. o niejako 

„automatycznym” przedłużeniu umowy na kolejny okres umowny, bądź też 

przekształceniu w umowę na czas nieokreślony z kilkumiesięcznym okresem 

wypowiedzenia. W przypadku niespełnienia przez odbiorcę określonych warunków, 

np. niezłożenia oświadczenia o woli rozwiązania umowy w określonym terminie. 

Natomiast rozwiązanie przez odbiorcę umowy w innym terminie, skutkuje dotkliwymi 

karami umownymi, których kwoty w niektórych przypadkach mogą sięgać 

kilkudziesięciu procent wartości energii elektrycznej, która ma być dostarczona na 

podstawie umowy. W wyniku takich zabiegów przedsiębiorstw obrotu często powstaje 

sytuacja, w której warunki rozwiązania umów dla poszczególnych jednostek gminnych 

różnią się tak dalece terminami ich potencjalnego rozwiązania, że znakomicie 

utrudniają przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę 

energii elektrycznej dla całości obiektów miejskich. Tymczasem, w przypadku średniej 

wielkości miasta, koszty dostawy energii elektrycznej do obiektów miejskich oraz do 

celów oświetlenia ulic przekraczają najczęściej kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, z późn. zm.). W 

przypadku obiektów miejskich zasilanych z sieci dystrybucyjnej ENERGA-

OPERATOR S.A. energię elektryczną można zakupić od jednego z 46 potencjalnych 

dostawców szczegółowo wymienionych w podrozdziale 5.1.4. Nie ulega zatem 

wątpliwości, że dostawa energii elektrycznej do celów oświetlenia miejsc publicznych 

oraz obiektów miejskich, której koszty pokrywane są z budżetu miasta, winna odbywać 

się z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, z późn. zm.). Z chwilą bowiem 

powszechnej liberalizacji handlu energią elektryczną i uzyskania przez ogół odbiorców 

dostępu do usług przesyłowych, najczęściej nie występują jakiekolwiek przesłanki 

zastosowania zamówienia z wolnej ręki jako dopuszczalnego trybu wyboru 

wykonawcy.  

Natomiast fakt liberalizacji rynku w sposób oczywisty nie wpływa w żaden sposób na 

poziom bezpieczeństwa energetycznego, rozumianego jako stan gospodarki 
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umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców 

na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy 

zachowaniu wymagań ochrony środowiska oraz na poziom bezpieczeństwa dostaw 

energii elektrycznej, rozumianego jako zdolność systemu elektroenergetycznego do 

zapewnienia nieprzerwanej pracy sieci elektroenergetycznej. Także spełniania 

wymagań w zakresie parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów 

jakościowych obsługi odbiorców, w tym dopuszczalnych przerw w dostawach energii 

elektrycznej odbiorcom końcowym, w możliwych do przewidzenia warunkach pracy tej 

sieci oraz równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę 

energię. Abstrahując od teoretycznych rozważań i argumentów o niemożności 

planowania optymalnego rozwoju systemów w warunkach gospodarki rynkowej, jakie 

były używane niegdyś przez przeciwników liberalizacji, należy zauważyć, że fakt 

zawarcia przez odbiorcę umowy zakupu energii z takim czy innym przedsiębiorstwem 

energetycznym, zajmującym się obrotem energią elektryczną, w żaden sposób nie 

wpływa na stan gospodarki, a co za tym idzie zdolność pokrycia bieżącego 

i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię. Fakt zawarcia 

umowy zakupu energii elektrycznej z tym, a nie innym dostawcą nie wpływa również 

na zdolność systemu elektroenergetycznego do zapewnienia nieprzerwanej pracy 

sieci elektroenergetycznej, która to zdolność stanowi fizyczną właściwość 

wymienionego systemu i uzależniona jest od technicznych parametrów sieci 

i zabudowanych w niej urządzeń, za stan których odpowiedzialny jest Operator 

Systemu Dystrybucyjnego. Zważywszy, że spełnienie wymagań w zakresie 

parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi 

odbiorców, w tym dopuszczalnych przerw w dostawach energii elektrycznej odbiorcom 

końcowym jest, w końcowym rozrachunku, zależne od obiektywnych zjawisk i zdarzeń 

zachodzących w sieci elektroenergetycznej, nie ma znaczenia czy zakup energii dla 

konkretnego klienta nastąpił od przedsiębiorstwa energetycznego A, przedsiębiorstwa 

energetycznego B, czy też w formie zakupu np. giełdowego, albowiem transakcje 

dokonywane na rynku energii skutkują przede wszystkim w sferze rozliczeń pomiędzy 

poszczególnymi uczestnikami rynku, zaś utrzymanie sprawności i ciągłości ruchu 

Krajowego Systemu Elektroenergetycznego należy do obowiązków Operatora 

Systemu Przesyłowego i współpracujących operatorów systemów dystrybucyjnych, 

zobowiązanych, przez właściwe przepisy, do utrzymania ściśle określonych 

minimalnych standardów pracy systemów. Jakkolwiek można rozważać teoretycznie 

możliwy przypadek niemożności wywiązania się zobowiązań umownych dużej grupy 

znaczących przedsiębiorstw energetycznych, zajmujących się obrotem energią 

elektryczną i jego negatywnego wpływu na stan gospodarki, jednakże obowiązujące 

przepisy w zakresie koncesjonowania, jak również bieżący nadzór Regulatora nad 

działalnością wymienionych przedsiębiorstw stanowią gwarancję, że jest to problem 

możliwy tylko teoretycznie. Należy przy tym zauważyć, że ustawodawca należycie 

zabezpieczył interesy odbiorców energii, wprowadzając stosowne mechanizmy 
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prawne, aż po instytucję sprzedawcy z urzędu, umożliwiającą bezpieczne korzystanie 

z możliwości wyboru sprzedawcy nawet tak małym odbiorcom jak gospodarstwa 

domowe.  

Jak z powyższego wynika, korzystanie z prawa wyboru sprzedawcy i swobodnego 

dostępu do usług przesyłowych nie stwarza zagrożeń z punktu widzenia jakości 

i ciągłości dostaw dla odbiorców końcowych, umożliwiając tym odbiorcom szerokie 

korzystanie z dobrodziejstw wolnej konkurencji, co winno być szczególnie 

wykorzystywane przez jednostki sektora finansów publicznych, obowiązane do 

zamawiania dostaw energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, 

Nr 161, z późn. zm.). 

11.1.3 Ocena bezpieczeństwa zasilania Olsztyna w energię elektryczną 

Odbiorcy energii elektrycznej na obszarze miasta Olsztyna zasilani są zasadniczo 

z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Przyłącza do Krajowego Systemu 

Przesyłowego zapewniają wystarczające możliwości i rezerwy transformacji do 

zasilania Olsztyna i jego okolic. Ponadto w planach Operatora Systemu Przesyłowego 

przewiduje się wzmocnienie możliwości przesyłowych na połączeniach liniowych oraz 

modernizację stacji Olsztyn Mątki.  

Niektórzy znaczący odbiorcy na obszarze Miasta generują energię elektryczną na 

własne potrzeby, wpływając tym samym korzystnie na odciążenie systemu 

przesyłowego i dystrybucyjnego, jednakże ilość wytwarzanej energii nie wystarcza do 

zaspokojenia pełnego zapotrzebowania wymienionych odbiorców. Ze względu na 

występujący deficyt generacji, niezwykle cenne ze względu na poziom lokalnego 

bezpieczeństwa energetycznego, są inicjatywy zmierzające do budowy lokalnych 

źródeł energii elektrycznej, szczególnie wykorzystujących odnawialne formy energii 

oraz opartych o zasadę kogeneracji.  

Aktualna konfiguracja i stan techniczny sieci WN, w tym: przepustowość linii 

elektroenergetycznych WN oraz pełne możliwości dwustronnego zasilania stacji 

WN/SN wraz z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie automatyki zabezpieczeń, 

wpływają na korzystną ocenę poziomu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. 

Również stan sieci SN i stacji transformatorowych SN/nN nie generuje zasadniczych 

zagrożeń dla pracy elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego na terenie 

Olsztyna.  

W porównaniu do stanu z 2002 r., kiedy opracowywano pierwszy „Projekt założeń 

polityki energetycznej Miasta Olsztyna”, nastąpiła istotna poprawa stanu 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, związana z zamknięciem pełnego 

pierścienia zasilającego lokalne stacje WN/SN oraz uzupełnieniu rezerw 
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transformatorowych. Lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego prowadzi 

systematyczną wymianę kabli w izolacji z polietylenu nieusieciowanego, co wpływa na 

stałą poprawę bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej na rozpatrywanym 

obszarze.  

W wyżej opisanej sytuacji, podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa pracy sieci 

elektroenergetycznej na obszarze miasta Olsztyna jest wzrost obciążenia systemu 

rozdzielczego wskutek realizacji szerokiego programu inwestycyjnego, przy 

jednocześnie wyczerpujących się rezerwach transformacji, np. w stacji GPZ Olsztyn 

Południe.  

W tym stanie rzeczy nie należy spodziewać się, aby realizacja zaplanowanej  

w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Olsztyna” 

stacji GPZ Olsztyn Zachód 2 była wystarczającym środkiem zaradczym. Zważywszy, 

że większość planowanych inwestycji istotnie obciążających system 

elektroenergetyczny ma być realizowana w centrum miasta, należy niezwłocznie 

przedsięwziąć niezbędne działania, w celu realizacji kolejnej stacji GPZ Centrum  

w lokalizacji umożliwiającej przejęcie zasilania realizowanych obiektów, przy 

zachowaniu racjonalnej długości niezbędnych do ich zasilania ciągów kablowych SN 

oraz możliwości ich dwustronnego zasilania.  

Również w przypadku budowy znaczącego źródła energii elektrycznej, konieczna 

będzie realizacja odpowiedniej stacji transformatorowej WN w celu zapewnienia 

możliwości racjonalnego wyprowadzenia mocy. Realizacja wymienionych 

przedsięwzięć w systemie dystrybucyjnym, jest warunkiem utrzymania 

dotychczasowego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej, a co za 

tym idzie bezpieczeństwa energetycznego miasta.  

Budowa w rejonie ul. Lubelskiej nowego źródła produkującego energię energetyczną 

w skojarzeniu, stwarza możliwości bezpośredniej sprzedaży tej energii do odbiorców 

przemysłowych zlokalizowanych w tej części Miasta. Źródło, w pewnym zakresie, 

będzie także zapewniać usługi regulacyjne na rzecz PSE (regulacja pierwotna i 

wtórna, regulacja napięcia i mocy biernej, zaniżenie generacji). 

11.2 Bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców Miasta w gaz ziemny 

Bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców miasta w gaz ziemny to zdolność do 

zaspokojenia na warunkach rynkowych popytu na gaz  pod względem ilościowym 

i jakościowym, po cenie wynikającej z równowagi podaży i popytu. 

Z technicznego punktu widzenia podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie 

bezpieczeństwa dostaw gazu są operatorzy systemów: przesyłowego 

i dystrybucyjnego. Do zasadniczych zadań operatorów, bezpośrednio wpływających 

na poziom bezpieczeństwa energetycznego na danym obszarze należy:  
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 operatywne zarządzanie siecią gazową, w tym bieżące bilansowanie popytu 

i podaży, w powiązaniu z zarządzaniem ograniczeniami sieciowymi,  

 opracowanie i realizacja planów rozwoju sieci gazowej - adekwatnych do 

przewidywanego zapotrzebowania na usługi przesyłowe oraz na wymianę 

międzysystemową, 

 monitorowanie niezawodności systemu gazowego we wszystkich horyzontach 

czasowych, 

 współpraca z innymi operatorami systemów gazowych lub przedsiębiorstwami 

energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów 

gazowych oraz skoordynowania ich rozwoju, 

 realizacja procedur kryzysowych w warunkach zawieszenia lub ograniczenia 

mechanizmów rynkowych. 

Zasadniczym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa dostawy gazu sieciowego na 

obszarze Miasta jest sukcesywna wymiana przestarzałych elementów infrastruktury 

sieciowej, połączona z systematycznym rozwojem systemu dystrybucyjnego 

i dostosowaniem do zapotrzebowania odbiorców.  

Zaopatrzenie Olsztyna w gaz sieciowy wysokometanowy realizowane jest 

z gazociągów wysokiego ciśnienia relacji Olsztynek – Olsztyn  DN 150 i DN 200, relacji 

Bartąg - Dobre Miasto - DN 150 i średniego ciśnienia za pośrednictwem stacji 

redukcyjno-pomiarowych wysokiego ciśnienia, z których SRP Posorty i SRP Grądek 

posiadają znaczne rezerwy przepustowości, a stanowiących źródło głównie dla 

odbiorców komunalnych.  

Sieć dystrybucyjna gazu średniego ciśnienia występująca na obszarze miasta Olszyna 

jest siecią pierścieniowo - rozgałęźną. W sieci niskiego ciśnienia występują obszary w 

układzie pierścieniowym. Sieć gazowa jest systematycznie rozbudowywana i 

modernizowana, może być źródłem gazu dla potencjalnych nowych odbiorców 

znajdujących się na terenie objętym opracowaniem. 

Znaczącym elementem poprawiającym bezpieczeństwo miasta Olsztyna w zakresie 

zasilania gazem ziemnym jest zamiar wybudowania wysokociśnieniowego gazociągu 

Bartąg – Grądek oraz wysokociśnieniowego gazociągu Bartąg – Gutkowo, stwarzające 

możliwość zasilania pierścieniowego. Planowany gazociąg DN300, zostanie 

wybudowany w przypadku pozytywnej decyzji o budowie nowego, gazowego źródła 

ciepła na terenie Olsztyna. 

Odrębnym problemem jest zagrożenie dla ciągłości dostaw gazu na obszarze Polski, 

ale skala zagadnienia w tym zakresie leży poza zasięgiem wpływu samorządów 

lokalnych. 
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Wreszcie należy wspomnieć o innym zagrożeniu rozwoju systemu gazowniczego, 

jakim jest zagrożenie ekonomiczne, przejawiające się w stale wzrastających cenach 

gazu, czyniących nieopłacalnym jego użytkowanie do określonych zastosowań, 

np. celów grzewczych, szczególnie u małych odbiorców, gdzie ogrzewanie węglowe 

jest stale relatywnie tańsze.  

11.3 Analiza możliwości wykorzystania efektu synergii systemów 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe. 

Wpływ na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Miasta 

Synergia to współdziałanie różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma 

poszczególnych, oddzielnych działań. Termin ten jest pojęciem ogólnym i bywa 

stosowany w wielu różnych dziedzinach. 

Swoistym przykładem synergii w energetyce jest skojarzone wytwarzanie energii 

elektrycznej i ciepła, względnie chłodu. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej 

i ciepła, zwane powszechnie kogeneracją, definiuje się jako proces, w którym energia 

pierwotna zawarta w paliwie jest jednocześnie (tj. w jednym procesie technologicznym 

odbywającym się w tym samym zakładzie wytwórczym) zamieniana na dwa produkty: 

energię elektryczną i ciepło. Sprawność ogólna przemiany energii w procesie 

skojarzonym jest dużo wyższa niż przy rozdzielonym wytwarzaniu energii elektrycznej 

i ciepła, względnie energii elektrycznej i chłodu. Dzięki skojarzonemu wytwarzaniu 

energii elektrycznej i ciepła możliwe jest osiągnięcie istotnych oszczędności zużycia 

paliw pierwotnych, co z kolei skutkuje niższą emisją zanieczyszczeń do atmosfery. 

Układy kogeneracyjne lub trigeneracyjne mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie 

istnieje zapotrzebowanie na ciepło grzewcze lub technologiczne, względnie chłód 

użytkowy.  

Jako przykład instalacji wykorzystującej efekt synergiczny można wskazać 

zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperatorem), 

w układach wentylacji bądź klimatyzacji, w połączeniu z zasilanym z sieci 

ciepłowniczej, względnie gazowej systemem ogrzewania. Zmniejszone w efekcie 

redukcji strat ciepła, stanowiącej efekt zastosowania rekuperacji, zapotrzebowanie 

ciepła na potrzeby ogrzewania budynku, umożliwia zastosowanie urządzeń 

grzewczych o mniejszej mocy i mniejszych rozmiarowo elementów systemu 

grzewczego, co bezpośrednio przekłada się na uzyskanie wymiernych oszczędności 

w zakresie: kosztów inwestycyjnych, kosztów eksploatacyjnych oraz obciążenia 

środowiska naturalnego. 

Jakkolwiek, wyżej wymienione technologie bez wątpienia wpływają na poziom 

bezpieczeństwa energetycznego, poprzez zwiększenie sprawności przemian 

energetycznych, bądź stopnia wykorzystania ciepła odpadowego, a co za tym idzie 

redukcję koniecznego do zaspokojenia potrzeb energetycznych strumienia paliw 
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pierwotnych, są one obojętne z punktu widzenia najbardziej interesującego odbiorcę 

końcowego aspektu bezpieczeństwa energetycznego, jakim jest zmniejszenie 

uciążliwości związanych z ewentualną przerwą w zasilaniu. 

W gospodarstwie domowym bywają wykorzystywane urządzenia zasilane z dwóch 

systemów energetycznych. Typowym przykładem są kuchnie gazowo-elektryczne 

wykorzystywane do przygotowywania posiłków. W przypadku takich urządzeń 

w zasadzie nie mamy do czynienia z efektem synergii, albowiem mamy do czynienia 

z zastosowaniem dwóch niezależnych od siebie technologii, wykorzystywanych 

z właściwą dla każdej z nich sprawnością, przy czym wspólne ich zastosowanie 

bezpośrednio nie przynosi żadnych nadzwyczajnych skutków ekonomicznych, ani 

energetycznych. Jednakże rozwiązanie takie, zwłaszcza w rozwiązaniach 

szczególnych np. połączenie elektrycznej płyty grzewczej z palnikami gazowymi, 

w przypadkach awaryjnych umożliwia częściowe zachowanie walorów użytkowych 

urządzenia w warunkach chwilowej przerwy w dostawie jednego z nośników energii. 

W tym miejscu napotykamy istotną cechę miejskich systemów energetycznych, 

bynajmniej nie związaną ze zjawiskiem synergii, jaką jest substytucyjność paliw 

i nośników energii. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w przypadku awarii systemu 

centralnego ogrzewania zasilanego ze zdala czynnej sieci miejskiej, bezcenne usługi 

może oddać zastosowanie różnego rodzaju grzejników elektrycznych. Ze względu na 

ich umiarkowane koszty, urządzenia takie były niegdyś masowo nabywane, przede 

wszystkim w celu dogrzewania pomieszczeń w okresach przejściowych, przed 

rozpoczęciem tzw. sezonu grzewczego. Obecnie pojęcie „sezonu grzewczego” 

odchodzi w niepamięć, a ogrzewanie z sieci ciepłowniczej uruchamia się na żądanie 

odbiorcy. Tym niemniej znane są przypadki skutecznej obrony przed wychłodzeniem 

średniej wielkości mieszkania wykonanego w technologii wielkopłytowej, w wypadku 

trwającej trzy dni przerwy w dostawie ciepła sieciowego, za pomocą dwóch grzejników 

elektrycznych o mocy 1 kW każdy.  

Możliwości wykorzystania zjawiska owej substytucyjności systemów są z natury rzeczy 

ograniczone, albowiem ze względów ekonomicznych, trudno sobie wyobrazić 

instalowanie np. dwóch instalacji grzewczych: podstawowej i awaryjnej. Posiadanie 

przenośnych grzejników elektrycznych przez użytkowników mieszkań ogrzewanych 

z sieci ciepłowniczej, ma miejsce z pewnością w coraz rzadszych przypadkach, 

chociaż niewątpliwie należy się liczyć ze wzmożoną sprzedażą tych urządzeń, 

w wypadku spektakularnej awarii miejskiego systemu ciepłowniczego.  

Omawiana substytucyjność systemów często podlega także innym ograniczeniom.  

I tak przepisy obowiązujące aż do roku 1995, ustalały moce elektryczne 

zapotrzebowane dla mieszkań bez elektrycznego ogrzewania pomieszczeń 

następująco: 
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- w budynkach zgazyfikowanych, dla mieszkań wieloizbowych 1 kW na izbę lecz nie 

mniej niż 4 kW na mieszkanie oraz 2 kW na mieszkanie jednoizbowe,  

- w budynkach niezgazyfikowanych 7 kW na mieszkanie wieloizbowe dla kuchni 

elektrycznej i elektrycznych podgrzewaczy wody oraz dodatkowo 300 W na izbę oraz 

4 kW na mieszkanie jednoizbowe.  

Owo zróżnicowanie mocy zapotrzebowanej na mieszkanie, w zależności od tego czy 

budynek jest czy nie jest zgazyfikowany, wpływało zarówno na ustalenie obciążalności 

(przekrojów) przewodów, jak i parametrów urządzeń zabezpieczeniowych 

przetężeniowych (prądów znamionowych bezpieczników i wyłączników) 

wewnętrznych linii zasilających i instalacji zasilających poszczególne mieszkania. 

Praktycznie równało się to zmuszeniu mieszkańców budynków zgazyfikowanych do 

wyłącznego korzystania z kuchenek gazowych, a w niektórych budynkach również na 

stosowanie gazowych podgrzewaczy wody, bez jakiejkolwiek możliwości 

zainstalowania nawet w dającej się przewidzieć przyszłości, posiadających 

niewątpliwe zalety, w tym przede wszystkim bezpiecznych urządzeń elektrycznych. 

Obecnie mamy do czynienia z tendencją dokładnie odwrotną. W budynkach 

mieszkalnych, zwłaszcza wysokich rezygnuje się z doprowadzenia instalacji gazowych 

motywując to względami bezpieczeństwa.  

Należy wreszcie zauważyć, że omawiana substytucyjność systemów ma w wielu 

wypadkach znaczenie iluzoryczne. Obecnie w indywidualnych instalacjach 

centralnego ogrzewania niezmiernie rzadko stosuje się układy z naturalnym obiegiem 

czynnika grzewczego. Niemal wszystkie instalacje indywidualne centralnego 

ogrzewania używają do wymuszania obiegu czynnika grzewczego pomp z napędem 

elektrycznym. Również gazowe lub olejowe kotły centralnego ogrzewania wyposażone 

są w układy automatyki, które do prawidłowego działania wymagają zasilania energią 

elektryczną. W przypadku takich instalacji przerwa w dostawie energii elektrycznej 

powoduje przerwę w funkcjonowaniu instalacji grzewczej, niezależnie od działania 

systemu energetycznego zaopatrującego w paliwo.  

Jak wynika z powyższych rozważań z praktycznego punktu widzenia efekt synergii, 

występuje w przypadku skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 

użytkowego oraz ewentualnie chłodu, przynosząc wymierne efekty energetyczne, 

ekonomiczne i ekologiczne oraz wpływając korzystnie na poziom bezpieczeństwa 

energetycznego. Podobne efekty generuje stosowanie prawidłowych rozwiązań  

w zakresie gospodarki ciepłem, stosowanie wentylacji mechanicznej z regeneracją 

ciepła, gruntowych wymienników ciepła i innych rozwiązań zmniejszających straty 

cieplne. Natomiast substytucyjność systemów zaopatrzenia w nośniki energii wpływa 

na poprawę bezpieczeństwa energetycznego w takim zakresie, w jakim pozwalają na 

to instalacje odbiorcze odbiorców. 
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11.4 Analiza możliwości skorzystania z zasady TPA w zakresie 

poszczególnych komponentów energii 

Idea konkurencyjnego rynku nośników energii stała się podstawą prac nad prawem 

dającym możliwość konsumentom na swobodny wybór, jak również i zmianę dostawcy 

energii. Na gruncie prawodawstwa europejskiego powstała koncepcja Third Party 

Access (tzw. dostępu stron trzecich) i została zaimplementowana w prawie 

wspólnotowym na mocy dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej i uchylająca 

dyrektywę 96/92/WE. Art. 3 ust. 5 Dyrektywy zobowiązał Kraje członkowskie do 

spowodowania, że uprawnieni odbiorcy mogliby zmienić sprzedawcę energii. 

Dyrektywa określała, że zastosowanie zasady TPA powinno odbywać się na 

podstawie taryf (lub co najmniej metodyki opracowywania taryf, w zależności od 

systemu regulacji przyjętego przez poszczególne państwa członkowskie) 

zatwierdzanych przez organy regulacyjne. Wymagane jest, aby taryfy były obiektywne 

i zapewniające równe traktowanie wszystkich użytkowników. Państwa członkowskie 

muszą zapewnić powszechny dostęp do nich i w związku z tym narzucić obowiązek 

ich publikowania. 

Dyrektywa nałożyła na państwa członkowskie obowiązek rozdzielenia działalności 

operatorskiej od pozostałych rodzajów działalności przedsiębiorstw energetycznych 

zintegrowanych pionowo. 

Zasada TPA (Third-pass Access) została określona w art. 4 ustawy z 10 kwietnia 1997 

r. - Prawo Energetyczne ( Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w myśl którego: 

„1. Odbiorca paliw gazowych lub energii ma prawo zakupu tych paliw lub 

energii od wybranego przez siebie sprzedawcy.  

2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub 

dystrybucją paliw gazowych lub energii stosując obiektywne i przejrzyste 

zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników systemu, umożliwia 

odbiorcy paliw gazowych lub energii przyłączonemu do jego sieci zmianę 

sprzedawcy paliw gazowych lub energii, na warunkach i w trybie 

określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 lub 3.” 

Rynek elektroenergetyczny 

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne polscy odbiorcy mają prawo zakupu energii 

elektrycznej od wybranego przez siebie sprzedawcy (art. 4j). Dodatkowo, aby 

zapewnić odbiorcom możliwość korzystania z nadanego im prawa, ustawodawca 

zobowiązał przedsiębiorstwa świadczące usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii 

elektrycznej do świadczenia tych usług na zasadzie równoprawnego traktowania 

http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=750
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wszystkim odbiorcom (art. 4 ust. 2). Świadczenie tych usług odbywa się na podstawie 

stosownej umowy. Obecnie nie wszyscy odbiorcy mogą dokonywać wyboru 

sprzedawcy energii elektrycznej. 

Zasada TPA w przypadku nośników energii ma zastosowanie dla energii elektrycznej 

oraz paliw gazowych. Specyfika sektora ciepłowniczego i jego zasięg lokalny 

ograniczają w znacznym stopniu zakres funkcjonowania zasady TPA w tym sektorze. 

Energia elektryczna sprzedawana jest na terenie miasta Olsztyna przez firmę Energa-

Obrót S.A. Na mocy postanowień zasady TPA zawartych w ustawie Prawo 

Energetyczne, każdy odbiorca energii elektrycznej z terenów Olsztyna ma możliwość 

swobodnego wyboru dostawcy energii niezależnie od regionu, w którym sprzedawca 

się znajduje. W związku z powyższym na terenie miasta Olsztyna nie występują żadne 

ograniczenia w korzystaniu z zasady swobodnego wyboru dostawcy energii 

elektrycznej. 

Zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki w roku 2010 w Polsce z możliwości 

skorzystania z prawa zmiany dostawcy energii elektrycznej skorzystało łącznie 10 985 

odbiorców, przy czym w ENERGA-OPERATOR S.A. 1 353 odbiorców, co stanowi 

ponad 12% łącznej liczby odbiorców zmieniających dostawcę. Można zauważyć, że w 

stosunku do 2009 roku łączna liczba odbiorców zmieniających dostawcę energii 

wzrosła o prawie 140%. Zgodnie z powyższym można przypuszczać że w przyszłości 

odsetek ten będzie stale wzrastał.  

ENERGA-OPERATOR S.A. świadcząca usługi dystrybucji energii elektrycznej na 

terenie miasta Olsztyna charakteryzuje się średnim poziomem zmian odbiorców 

(Tabela 74) energii elektrycznej w porównaniu do pozostałych podmiotów 

świadczących usługi dystrybucji. 

 

 

 

Tabela 74. Liczba obiorów TPA w 2009 i 2010 roku w Polsce [Źródło: www.ure.gov.pl] 

Wyszczególnienie 2009 2010 

PGE Dystrybucja S.A. 888 1889 

ENERGA-OPERATOR S.A. 227 1353 

Enion S.A. 424 1625 

Energia Pro S.A. 527 2414 

ENEA Operator Sp. z o.o. 239 751 

Vattenfall Distribution Poland S.A. 196 455 

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 94 458 
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PKP Energetyka S.A. 4 30 

 

W chwili obecnej w związku z postępującymi pracami prowadzonymi przez UE 

mającymi na celu liberalizację rynku gazu ziemnego, rośnie presja na państwa 

członkowskie, by kładły nacisk na wzrost konkurencji na rynku paliw gazowych. W myśl 

zasady TPA efektywny rynek powinien zapewniać równy dostęp do infrastruktury 

gazowej stron trzecich. W dalszej perspektywie taki stan rzeczy zapewnić powinien 

wzrost konkurencji na rynku paliw gazowych jak również zatrzymanie wzrostu kosztów 

zużycia tego nośnika energii. 

Rynek paliw gazowych 

Zasada TPA ma zastosowanie również na rynku paliw gazowych, w tym celu polski 

rynek paliw gazowych został dostosowany do dyrektywy 2003/54/WE. 

Strukturę polskiego sektora gazowniczego przy zastosowaniu zasady TPA 

przedstawia poniższy rysunek (Rys.26 ). 

 

Rys. 28. Struktura zliberalizowanego sektora gazowniczego (przy zastosowaniu zasady TPA) [Źródło: 
Oracz H., „Liberalizacja polskiego rynku paliw gazowych. Większa przejrzystość gazu”, 2005] 

Obecnie na obszarze kraju działalność polegającą na świadczeniu usług przesyłu gazu 

świadczy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Zadania w zakresie 

sprzedaży paliwa gazowego odbiorcom świadczy sześć spółek gazownictwa 

zlokalizowanych na terenie całego kraju. Spółki gazownictwa wchodzą w skład grupy 

kapitałowej PGNiG S.A. 
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(regulowany) 
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e 

(regulowane) 

Wydobycie 

(zliberalizowan

e) 
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Obecnie z uwagi na brak konkurencji ze strony innych przedsiębiorstw świadczących 

usługi przesyłowe na terenie Olsztyna zasada TPA nie ma zastosowania. 

W związku ze specyfiką branży ciepłowniczej charakteryzującą się brakiem połączeń 

pomiędzy lokalnymi systemami ciepłowniczymi oraz z uwagi na brak możliwości 

przesyłu ciepła na znaczne odległości, przedsiębiorstwa ciepłownicze prowadzą swoją 

działalność w warunkach monopolu naturalnego. Zasada TPA w tym sektorze nie ma 

zastosowania. 

12. Wpływ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na „Założenia 

do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe Miasta Olsztyna” 

Rada Miasta Olsztyna zobowiązała się do opracowania i wdrożenia strategii 

niskoemisyjnego rozwoju miasta. W związku z tym władze Miasta będą dążyły 

w perspektywie długoterminowej do realizacji celów wyznaczonych na poziomie Unii 

Europejskiej (wyznaczone dla Polski), realizując szereg działań związanych 

z ograniczeniem emisji, racjonalnym gospodarowaniem energią i wykorzystaniem 

OZE. W tym celu opracowywany jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 

Olsztyna (zwany dalej PGN). Działania te będą realizowane przez jednostki miejskie, 

a także przez innych interesariuszy z obszaru miasta.  

Celem strategicznym PGN jest transformacja miasta Olsztyna w kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie 

efektywności energetycznej, wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

oraz poprawę jakości powietrza. 

Do celów szczegółowych zalicza się: 

 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku o 20% w stosunku do 

roku bazowego; 

 zmniejszenie zużycia energii na jednego mieszkańca do 2020 roku o 20% 

w stosunku do roku bazowego; 

 zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku o 15% 

w stosunku do roku bazowego; 

 osiągnięcie określonych w Dyrektywie CAFE poziomów dopuszczalnych 

zanieczyszczeń w powietrzu do roku 2020.  

W związku ze zidentyfikowanymi obszarami problemowymi na terenie miasta, które 

stanowią: budownictwo i mieszkalnictwo, jakość powietrza oraz transport, jako 

najistotniejsze i  priorytetowe należy uznać działania w obszarach: 

 Obszar 1 – wykorzystanie alternatywnych źródeł energii; 

 Obszar 2 – efektywna produkcja i dystrybucja energii; 
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 Obszar 3 – ograniczenie emisji w budynkach; 

 Obszar 4 – niskoemisyjny transport. 

W wyniku realizacji wszystkich zgłoszonych do PGN zadań, szacowana oszczędność 

energii (wyrażona w MW) to około 58 MW. Rozkłada się to, szacunkowo, na redukcję 

zużycia ciepła o 23,2 MW, redukcję zużycia energii elektrycznej o 17,4 i redukcję 

zużycia gazu o 17,4 MW. Ta redukcja, w zużyciu energii, została uwzględniona przy 

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

gazowe Miasta Olsztyna” 

Do inwestycji zgłoszonych w ramach PGN należą:  

 opomiarowanie ilości energii cieplnej i elektrycznej produkowanej oraz 

wykorzystywanej na oczyszczalni ścieków Łyna wraz z opracowaniem bilansu 

gospodarki energetycznej obiektów na oczyszczalni ścieków Łyna, 

 budowa farmy fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie, 

 modernizacja i rozbudowa instalacji beztlenowej przeróbki osadów ściekowych 

wraz z systemem odzysku energii (agregaty prądotwórcze, zbiornik biogazu), 

 przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie 

energooszczędnych rozwiązań – etap I, 

 przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie 

energooszczędnych rozwiązań – etap II, 

 przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie 

energooszczędnych rozwiązań – etap III, 

 wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł 

energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym, 

 modernizacja i rozbudowa budynków bazy PWiK Sp. z o. o., 

 modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej Urania, 

 bezpieczny MOF, 

 termomodernizacja budynków oświatowych, 

 termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Lokali  

i Budynków Komunalnych w Olsztynie, 

 termomodernizacja budynków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 

 przebudowa Stadionu Miejskiego w Olsztynie, 

 modernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni "Jaroty", 

 zarządzanie energią w gminnych budynkach publicznych, 

 wymiana oświetlenia, obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego, 

wewnętrznego sprzętu RTV, ITC i AGD, 

 zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego, 

 budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym  

w Olsztynie, 

 budowa nowych zajezdni autobusowych na osiedlu Jaroty i Pieczewo  

w Olsztynie, 
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 wprowadzenie transportu tramwajowego na terenie Olsztyna, 

 rozwój infrastruktury rowerowej: system roweru publicznego, ścieżki rowerowe, 

samoobsługowe stacje naprawy rowerów, 

 budowa i modernizacja obwodnic i odcinków drogowych I, 

 budowa i modernizacja obwodnic i odcinków drogowych II, 

 budowa i modernizacja obwodnic i odcinków drogowych III, 

 budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej powstałej  

w wyniku przetworzenia odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, 

 instalacja hydrolizy termicznej osadów „Cambi”, 

 modernizacja oświetlenia ulicznego w Olsztynie (gospodarka niskoemisyjna) - I 

etap, 

 ograniczenie emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne, 

 edukacja ekologiczna, 

 zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego, 

 stworzenie jednostki „Referat zarządzania energią”, 

 stosowanie w ramach procedur zamówień publicznych kryteriów efektywności 

energetycznej i ograniczania emisji GHG (zielone zamówienia), 

 program Euronet 50/50 dla Olsztyna, 

 zastosowanie energooszczędnych rozwiązań technologicznych  

z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym w Olsztynie, 

 termomodernizacja budynków Aresztu Śledczego w Olsztynie, 

 termomodernizacja budynków Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego  

w Olsztynie 

 termomodernizacja budynków Spółdzielni mieszkaniowej "Kormoran", 

 ocieplenie ścian Budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Olsztynie, 

 wymiana źródła ciepła w Przedsiębiorstwie obsługi PKS SA, 

 kompleksowa modernizacja systemu produkcji energii w Samodzielnym 

Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, poprzez wykorzystanie 

OZE i kogeneracji wraz z wymianą punktów świetlnych na energooszczędne, 

 kompleksowa modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych  

i ścieków z obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób 

Płuc w Olsztynie ul. Jagiellońska 78 wraz z systemem oczyszczania  

i neutralizacji, 

 kompleksowa termomodernizacja budynków „A, B i D” Miejskiego Szpitala 

Zespolonego w Olsztynie”, 

 termomodernizacja budynków zarządzanych przez Tadeusza Szeklickiego, 

 przebudowa budynku stanowiącego siedzibę Powiatu Olsztyńskiego  

z wykorzystaniem OZE, 

 modernizacja oświetlenia ulicznego w Olsztynie. 
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13. Zakres współpracy z gminami sąsiednimi 

13.1 Działania związane z określeniem zakresu współpracy 

Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt. 4 Prawa energetycznego (Dz. U. 2006, Nr 89, poz. 625 ze 

zm.), projekt „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe Miasta Olsztyna” powinien określać zakres współpracy z innymi gminami 

odnośnie sposobu pokrywania potrzeb energetycznych. 

W ramach prac związanych z opracowaniem niniejszej aktualizacji „Założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” 

dokonano analizy istniejących i przyszłych możliwych powiązań pomiędzy Miastem 

Olsztyn, a gminami bezpośrednio sąsiadującymi. 

Określony na tej podstawie zakres obecnej i możliwej w przyszłości współpracy, został 

przedstawiony władzom gmin sąsiadujących, w ramach wystosowanej do nich 

korespondencji.  

Miasto sąsiaduje bezpośrednio z gminami powiatu olsztyńskiego: 

 od strony północnej:  

o Dywity – gmina wiejska 

 od strony wschodniej: 

o Barczewo  – gmina miejsko - wiejska 

o Purda – gmina wiejska 

 od strony południowej: 

o Stawiguda – gmina wiejska 

 od strony zachodniej: 

o Gietrzwałd – gmina wiejska 

o Jonkowo – gmina wiejska 
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Rys. 29. Gminy bezpośrednio sąsiadujące z Miastem Olsztyn [Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyn, Energoekspert 2011] 

Współpraca między miastem Olsztyn, a gminami sąsiadującymi w zakresie 

poszczególnych systemów energetycznych, realizowana jest głównie poprzez 

organizacje eksploatatorów tych systemów. W ramach istniejącej infrastruktury 

technicznej dotyczącej transportu poszczególnych nośników energii, istnieją sieciowe 

powiązania miasta Olsztyn z gminami sąsiadującymi. Systemy istniejących powiązań 

przedstawiono w ramach przyjętego podziału na istniejące nośniki energetyczne. 

13.2 Zakres współpracy - stan istniejący 

System ciepłowniczy 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie współpracuje 

w zakresie zaopatrzenia w ciepło z gminą Stawiguda. W 2007 roku został przyłączony 

do miejskiej sieci ciepłowniczej pierwszy obiekt na osiedlu Tęczowy Las. W planie 

miejscowym  dla Gminy Stawiguda ujęte zostało zasilanie  

w ciepło nowopowstających w północnej części gminy budynków wielorodzinnych  

z MSC Olsztyna. Tereny te przylegają do południowych granic administracyjnych 

Olsztyna, powstały już pierwsze obiekty i zostały podłączone do sieci. W 2014 roku 

wybudowano magistralę do projektowanego osiedla budynków mieszkalnych 



 
 
 

aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna 
 

333 
  

 
 

wielorodzinnych przy ul. Bartąskiej w gminie Stawiguda. Planowane jest przyłączenie 

kolejnych obiektów. 

System elektroenergetyczny 

W ramach systemu elektroenergetycznego współpraca z sąsiednimi gminami, 

należącymi do powiatu olsztyńskiego, realizowana jest w całości przez poniższe 

przedsiębiorstwa energetyczne: 

 PSE Operator S.A. (oprócz gmin Jonkowo i Gietrzwałd), 

 ENERGA-OPERATOR S.A. 

poprzez istniejące powiązania sieciowe. 

System gazowniczy 

W zakresie systemu gazowniczego współpraca z sąsiednimi gminami realizowana jest 

poprzez Pomorską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., (której ponadgminny charakter 

determinuje wzajemne powiązania pomiędzy gminami) oraz istniejące powiązania 

sieciowe. 

13.3 Możliwe przyszłe kierunki współpracy 

W przyszłości zakłada się, że ewentualna współpraca miasta Olsztyn z gminami 

sąsiednimi, odnośnie pokrywania potrzeb energetycznych realizowana będzie głównie 

na szczeblu określonych powyżej i przez przedsiębiorstwa energetyczne (przy 

koordynacji ze strony władz gminnych). 

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż zakłada się, że obszary rozwojowe w północnej 

części gminy Stawiguda będą zaopatrywane w ciepło przez MPEC Sp. z o.o. 

w Olsztynie. Wielkość obszarów rozwojowych w tej części gminy, oraz plany związane 

z ich intensywną zabudową mieszkaniową w najbliższym czasie, stwarzają możliwość 

pozyskania nowych odbiorców ciepła w skali do 15 MW. Takie zapotrzebowanie mocy 

daje podstawy ekonomiczne dla rozbudowy sieci ciepłowniczej MPEC na kierunku 

północnych obszarów Stawigudy. 

Poza możliwościami międzygminnej współpracy na systemach energetycznych, 

możliwym kierunkiem współdziałania pomiędzy miastem Olsztyn, a niektórymi 

sąsiadującymi gminami jest wykorzystanie biomasy w procesach energetycznych. 

Istnieją również możliwości wykorzystania odpadów z produkcji rolnej i przemysłu 

drzewnego oraz obszarów leśnych i terenów zieleni miejskiej. 

Należy zaznaczyć, że w ostatnim okresie następuje wzrost zainteresowania 

wykorzystaniem tego paliwa, również przez indywidualnych inwestorów. 
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Trzeba jednak zwrócić uwagę na trudności z organizacją odbioru biomasy 

(szczególnie słomy) w przypadku dużego rozdrobnienia gospodarstw rolnych. 

W celu uzyskania konkretnej odpowiedzi, co do możliwości wykorzystania biomasy 

w źródłach ciepła na terenie miasta, należałoby przeprowadzić szczegółowe badania. 

To niskoemisyjne paliwo, może być wykorzystane w obiektach istniejących na terenie 

Olsztyna (np. modernizacja w postaci wymiany źródła opalanego węglem kamiennym 

na tzw. odnawialne źródło energii) lub też w przyszłych planowanych obiektach. 

Z uzyskanych informacji, na sześć gmin sąsiednich tylko dwie (gmina Gietrzwałd i 

Stawiguda) wykazały zasoby biomasy do wykorzystania przez odbiorców spoza terenu 

gminy. W pozostałych gminach ewentualne zasoby biomasy i biogazu 

wykorzystywane są w całości na ich terenie i/lub nie posiadają wiedzy na ten temat. 

Ewentualne działania związane z wykorzystaniem energetycznym biomasy winny być 

przedmiotem wymiany informacji pomiędzy sąsiadującymi gminami. Wymiana tych 

informacji posłuży skoordynowaniu działań w zakresie zoptymalizowania obszarów, 

z których biomasa będzie pozyskiwana dla konkretnego projektowanego źródła 

energii. 

13.4 Monitoring  

Projekt aktualizacji „Założeń (…)” oparty jest na Planie gospodarki niskoemisyjnej 

miasta Olsztyna, dlatego konieczne jest prowadzenie monitoringu jednocześnie w celu 

śledzenia postępów realizacji planowanych inwestycji, rozwoju założonych ograniczeń 

oraz możliwości wprowadzenia ewentualnych poprawek.  

Zakres realizacji monitoringu dla dokumentu powinien być spójny spójny z 

monitoringiem i realizacją PGN, poniżej przedstawiono działania w ramach koordynacji 

wdrożenia dokumentu. 

System monitoringu i oceny realizacji wymaga: 

 systemu gromadzenia i selekcjonowania informacji, 

 systemu analizy zebranych danych oraz raportowania. 

Na system monitoringu składają się następujące zadania : 

 systematyczne zbieranie danych energetycznych oraz innych danych o 

aktywności dla poszczególnych sektorów i aktualizacja bazy emisji;  

 zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji 

poszczególnych zadań systematyczne, zgodnie z charakterem zadania (według 

określonych wskaźników monitorowania zadań);  
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 uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych;   

 przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w PGN – ocena realizacji;  

 analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami ;  

 analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających 

na modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych 

instrumentów wsparcia;  

 przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących; 

 propozycje zadań i działań alternatywnych. 

W celu realizacji monitoringu należy sporządzać raporty mające na celu analizę zadań, 

osiągnięte założone rezultaty oraz w razie konieczności propozycje działań 

naprawczych i koordynacyjnych. Raporty na potrzeby wewnętrzne powinny być 

sporządzane w okresie 2 lat. 

Proponowany zakres raportu:  

1. Cele strategiczne i szczegółowe – przywołanie celów, aktualny stan realizacji celów 

(na podstawie wskaźników monitorowania).  

2. Opis stanu realizacji dokumentu:  

a. Przydzielone środki i zasoby do realizacji.  

b. Realizowane działania.  

c. Napotkane problemy w realizacji.  

3. Wyniki inwentaryzacji emisji – podsumowanie aktualnej inwentaryzacji emisji i 

porównanie jej z inwentaryzacją bazową.  

4. Ocena realizacji oraz działania korygujące. 

 5. Stan realizacji działań – zestawienie aktualnie osiąganych rezultatów działań 

określonych na podstawie wskaźników monitorowania. 

 

Kolejny sposobem monitoringu jest ocena realizacji założonych celów. polega ona na 

porównaniu wskaźników poszczególnych celów dla określonego roku z wartościami 

docelowymi i oczekiwanym trendem. Jeżeli zostaną zaobserwowane trendy odwrotne 

niż oczekiwane, jest to sygnał, iż należy uważnie przeanalizować realizację działań 

oraz zachodzące uwarunkowania zewnętrzne które mają wpływ na zaistnienie takiego 
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trendu. Jeżeli to okaże się konieczne należy podjąć działania korygujące. Wyniki 

realizacji działań należy rozpatrywać w kontekście uwarunkowań, które miały wpływ 

na ich realizację w okresie objętym monitoringiem. Uwarunkowania zewnętrzne są 

niezależne od realizującego dokumentu, natomiast wewnętrzne od niego zależą. Oba 

rodzaje uwarunkowań mają wpływ na osiągnięte rezultaty działań i stopień realizacji 

celów. W ramach monitoringu należy analizować wpływ tych czynników na wyniki 

realizacji projektu.  

Uwarunkowania zewnętrzne, np.:  

 obowiązujące akty prawne (zmiany w prawie);  

 istniejące systemy wsparcia finansowego działań;  

 sytuacja makroekonomiczna;  

 ekstremalne zjawiska pogodowe (np. fale upałów, intensywne mrozy).  

Uwarunkowania wewnętrzne, np.:  

 sytuację finansową miasta; 

 dostępne zasoby kadrowe do realizacji działań; 

 możliwości techniczne i organizacyjne realizacji działań. 

Wnioski z analizy uwarunkowań powinny zostać zawarte w raporcie. Na ich podstawie 

należy również podjąć odpowiednie działania korygujące, jeżeli zaistnieje taka 

konieczność (korekta pojedynczych działań lub aktualizacja całego projektu). 
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14. Streszczenie 
Miasto Olsztyn posiada przyjęty uchwałą Nr XVII/246/11 z 30.11.2011 r. Rady Miasta Olsztyn 

z dnia 30 listopada 2011r. „W sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna”, opracowany dokument obejmuje 

prognozę zapotrzebowania Miasta na energię do roku 2030. 

W związku z wymogami prawnymi dotyczącymi wymagań aktualizacji  Założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe sporządzana jest niniejsza 

aktualizacja. Niniejszy projekt założeń opiera się na dokumencie opracowanym przez 

Energoekspert w roku 2011 i stanowi aktualizację jego wybranych elementów w oparciu o Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyn. 

Rozdział 1 

W przedmiotowym dokumencie przedstawiono podstawę formalno-prawną opracowania. 

Celem opracowania jest: 

 ocena stanu aktualnego zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

Miasta Olsztyn, 

 identyfikacja przewidywanych możliwości rozwoju przestrzennego miasta, 

 identyfikacja potrzeb energetycznych istniejącej i planowanej zabudowy, 

 określenie niezbędnych działań dla zapewnienia pokrycia zapotrzebowania, 

 wytyczenie kierunków działań Miasta dla osiągnięcia optymalnego wyniku przy 

realizacji założeń do planu zaopatrzenia dla miasta. 

Rozdział 2 

Następny element dokumentu stanowi opis dokumentów obowiązujących na poziomie 

międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym, których zapisy są spójne z zapisami dokumentu 

„Założeń…”. 

Rozdział 3 

Dokument zawiera charakterystykę Miasta Olsztyna uwzględniając: 

 ogólny opis miasta, 

 ludność i zasoby mieszkaniowe, 

 warunki klimatyczne, 

 strukturę zabudowy miasta oraz związane z tym jednostki bilansowe (Zaproponowany 

w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Olsztyna” 

podział na strefy, w znacznym stopniu stanowiący spełnienie ww. charakterystyki – dla 

potrzeb niniejszego opracowania przyjęto podział obszaru miasta na 20 jednostek, 

korzystając z ustaleń zawartych w ww. „Studium…”), 

 utrudnienia terenowe w rozwoju systemów energetycznych, związane z czynnikami 

geograficznymi oraz z istnieniem obszarów podlegających ochronie. 

Rozdział 4 

W dalszej części opisano sposoby ogrzewania występujące w Mieście. Obiekty na terenie 

miasta są zaopatrywane w ciepło przez: 
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 2 źródła zawodowe – Ciepłownię Kortowo i Elektrociepłownię Michelin, z których ciepło 

dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej; 

 rozdzielony układ sieciowy SM Pojezierze, 

 kotłownie lokalne, 

 szereg kotłowni indywidualnych, 

 ogrzewanie indywidualne, w tym piece węglowe. 

Informacje dotyczące źródeł ciepła zostały zaktualizowane do roku 2014 w oparciu o dane 

pozyskane na rzecz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyn. Dodatkowo 

zaktualizowano część danych dotyczących zapotrzebowania ciepła i sposobu pokrycia - bilans 

stanu istniejącego.  

Poza ogólnym opisem systemów ciepłowniczych, w dokumencie zawarto opisy planów 

rozwoju przedsiębiorstw ciepłowniczych: MPEC Olsztyn, EC Michelin Polska S.A oraz 

dokonano oceny stanu istniejącego systemu zaopatrzenia w ciepło. Ocenę stanu zaopatrzenia 

odbiorców w Olsztynie w ciepło rozpatrzono w układzie stanu istniejącego, tj. mającego na 

względzie bilanse z lat 2010-2014 oraz informacje o zmianach w roku 2015, a także w oparciu 

o wskazania ewentualnych przyszłych zmian. 

Z uwagi na bilans roku 2014 stan zaopatrzenia w ciepło odbiorców w Olsztynie należy ocenić 

jako poprawny, gdyż: 

 obiekty przyłączone do MSC posiadają pełne zabezpieczenie źródłowe; dla 

szczytowego zapotrzebowania mocy w łącznej mocy zainstalowanej w źródłach 

systemowych – sumaryczne zamówienie mocy wyniosło ok. 404 MW (łącznie z 

potrzebami technologicznymi Michelin Polska S.A.), a zainstalowane są urządzenia o 

mocy ok. 468 MW - istnieje rezerwa mocy, 

 obserwując dynamikę zmian bilansu mocy zamówionej z lat ubiegłych można z dużym 

przybliżeniem oszacować, że po roku 2015 realne łączne zapotrzebowanie na ciepło z 

miejskiej sieci ciepłowniczej będzie rosło ok. 2 MW rocznie. Jako wskazanie na taki 

punkt widzenia należy uznać proces dynamicznego rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego wielorodzinnego oraz innej infrastruktury, sukcesywną likwidację 

źródeł niskiej emisji w mieście, konkurencyjne ceny ciepła innych rodzajów 

ogrzewania, jak również procesy termomodernizacji istniejących budynków. Takie 

przyrosty zapotrzebowania ciepła nie wpłyną na konieczność powiększenia mocy 

zainstalowanej w źródłach systemowych, 

 sieć rurociągów dostarczających ciepło do przyłączonych obiektów oraz węzły 

transmisji ciepła są stale monitorowane, a w trakcie kampanii remontowych 

modernizowane i przygotowywane do ruchu ciągłego (w miarę bezawaryjnego). 

Również realizacja ujętych w Planie Rozwoju MPEC Olsztyn zadań wskazuje na 

działania zabezpieczające wskazanych nowych odbiorców w zakresie dostaw ciepła w 

odpowiednim czasie. Systematyczną modernizację majątku istniejącego w zakresie 

wymiany odcinków rurociągów na preizolowane należy kontynuować, dotychczasowy 

poziom ok. 53% długości sieci preizolowanych uznać należy za znaczący w 

porównaniu do innych miast w Polsce. Kontynuacja działań modernizacji MSC przez 

MPEC prowadzi do systematycznego zmniejszania strat ciepła i strat nośnika, 

 odbiorcy, których ogrzewanie obiektów wynika z innych sposobów dostawy ciepła 

posiadają zabezpieczenie poprzez odpowiednio dostarczane paliwa oraz 

przygotowane sprawne urządzenia wytwórcze. Słusznym jest prowadzenie procesu 
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likwidacji „niskiej emisji”, przy czym koniecznym jest likwidacja kotłowni węglowych 

zasilających obiekty, w których istnieje już instalacja ogrzewcza. 

Zagrożeniem dla utrzymania dostaw ciepła na żądanym poziomie jest informacja o rezygnacji 

EC Michelin z dostaw ciepła na potrzeby systemu ciepłowniczego (do 2022 r.). Sytuację tą 

pogorszy konieczność zapewnienia dostawy ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze, 

która obecnie zasilana jest bezpośrednio przez EC Michelin. Wynikać z tego będzie 

konieczność uzupełnienia mocy wytwórczych w systemie ciepłowniczym miasta poprzez 

budowę nowego źródła ciepła. W związku z tym istotnym zagadnieniem jest sformułowanie 

zadań w najbliższym czasie poszczególnych uczestników procesu zabezpieczenia 

przyłączonych do MSC odbiorców w ciepło. 

Obecnie zapewnione jest pełne pokrycie zapotrzebowania Olsztyna na ciepło, a uruchomienie 

nowego źródła planowane jest na I połowę 2020 r. Do czasu wybudowania nowej instalacji 

dostawy ciepła na rzecz miasta realizowane będą przez Michelin. Natomiast potrzeby cieplne 

SM Pojezierze będą uwzględnione przez MPEC Sp. z o.o. przy uzupełnieniu mocy 

wytwórczych. 

Rozdział 5 

Kolejnym elementem dokumentu jest opis systemu elektroenergetycznego. W ramach 

zagadnienia zidentyfikowano 25 przedsiębiorstw, posiadają koncesję na wytwarzanie energii 

elektrycznej, których siedziba zlokalizowana jest na obszarze miasta Olsztyna. Ustalono 

aktualnych przedsiębiorców zajmujących się przesyłem i obrotem energii. 

W związku z brakiem znaczących źródeł wytwarzających energię elektryczną na potrzeby 

zasilania odbiorców zlokalizowanych na obszarze Olsztyna i jego okolic, większość energii 

elektrycznej jest pobierana z Krajowego Systemu Przesyłowego. 

Stwierdzono, że poza poborem energii elektrycznej z Krajowego Systemu Przesyłowego 

większym źródłem wytwórczym energii elektrycznej na obszarze Olsztyna jest 

elektrociepłownia przemysłowa zlokalizowana na terenie zakładu MICHELIN POLSKA S.A. 

Ponadto na terenie Miasta znajduje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Olsztynie, które od 2003 r. eksploatuje siłownię biogazową, zlokalizowaną w Oczyszczalni 

ścieków „Łyna" w Olsztynie, zasilaną biogazem wytwarzanym na terenie oczyszczalni. 

Kolejnym przedsiębiorcą wytwarzającym energię elektryczną na potrzeby własne i sprzedaż 

nadwyżek jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. W dokumencie 

zawarto opisy planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych m.in. PSE OPERATOR S.A., 

ENERGA-OPERATOR S.A. i PKP ENERGETYKA S.A. 

Pozyskano dane dotyczące stacji GPZ oraz linii WN, SN oraz nN, uwzględniając rezerwy mocy 

zainstalowanej przy obciążeniu szczytowym (w latach  2010-2014) oraz opisano 

zapotrzebowanie mocy i zużycie energii elektrycznej w sektorze mieszkalnictwa w podziale na 

poszczególne jednostki bilansowe. W dokumencie zamieszczono także dane dotyczące sieci 

oświetlenia drogowego - majątek Gminy Olsztyn. 

Zaktualizowano także ocenę stanu zaopatrzenia w energię elektryczną, na podstawie czego 

stwierdzono, że w stacjach elektroenergetycznych NN/WN GSZ Olsztyn i GSZ Olsztyn Mątki 

zainstalowane są potężne moce transformacji, większe niż w podobnych stacjach zasilających 

miasta znacznie większe od Olsztyna, należy pamiętać że stacje Olsztyn i Olsztyn Mątki służą 

zasilaniu obszaru o znacznej powierzchni, na którym obecnie występuje ogólny deficyt energii 

elektrycznej wytwarzanej lokalnie.  
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Uwzględniając aktualną konfigurację i stan techniczny sieci WN oraz SN, a także urządzeń 

elektroenergetycznych należy stwierdzić, że w chwili obecnej nie ma zasadniczych zagrożeń 

pracy sieci elektroenergetycznej na terenie Olsztyna. 

Perspektywicznie potencjalnym zagrożeniem może być skokowy wzrost obciążenia ciągów 

SN na terenie Śródmieścia po uruchomieniu szeregu planowanych tam inwestycji (np. 

uruchomienie podstacji tramwajowych). Dlatego też realizacja zamierzeń inwestycyjnych 

wymaga równoległej budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Olsztyn Centrum, w 

celu przejęcia przez nią zasilania ciągów kablowych 15 kV zasilających centrum miasta. 

Szczegółowa analiza potencjału przyszłego wzrostu zapotrzebowania będzie przedmiotem 

analiz w dalszej części niniejszego opracowania. 

Rozdział 6 

Następnie opisano system zaopatrzenia w gaz ziemny. Stwierdzono, że przedsiębiorstwem 

gazowniczym działającym na terenie Olsztyna jest obecnie Polska Spółka Gazownictwa Sp. z 

o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie funkcjonująca uprzednio pod nazwą Pomorska 

Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie. W ramach 

opracowania opisano system źródłowy i dystrybucyjny gazu. Dokonano charakterystyki 

odbiorców i struktury zużycia gazu. 

W dokumencie opisano plany inwestycyjno - modernizacyjne sieci gazowniczej, które 

związane są z budową: 

 gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Szczytno – Rybno – Mrągowo – Kętrzyn, 

 gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie – Iława, 

 gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Bartąg – Grądek. 

 tłoczni gazu w Nidzicy – w przypadku pojawienia się strategicznych odbiorców, 

 stacji redukcyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia Gutkowo wraz z gazociągiem 

zasilającym wysokiego ciśnienia relacji Bartąg – Gutkowo oraz stacji redukcyjno – 

pomiarowej wysokiego ciśnienia w Klewkach k/Olsztyna – w dalszej perspektywie w 

przypadku zwiększającego się zapotrzebowania na paliwo gazowe. 

Na podstawie zebranych zamieszczono ocenę stanu, w której stwierdzono, że występujące 

znaczne rezerwy w stacjach stanowiących źródło zasilania Olsztyna oraz pierścieniowy układ 

sieci średniego ciśnienia, umożliwiający konfigurowanie zróżnicowanych kierunków zasilania 

poszczególnych obszarów miasta w gaz, pozwalają na przyłączanie nowych odbiorców do 

systemu, jak również zwiększenie poboru gazu przez odbiorców istniejących. 

Istotnym elementem dla zapewnienia bezpieczeństwa zasilania Miasta w gaz sieciowy będzie 

realizacja planowanych działań ukierunkowanych na rozbudowę sieci gazociągów wysokiego 

ciśnienia. Celowym jest w szczególności skoordynowanie działań PSG i działających na 

terenie Olsztyna przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem ciepła i planujących głębokie 

modernizacje posiadanych źródeł wytwarzania energii potencjalnym wykorzystaniem 

w przyszłości gazu ziemnego. 

Rozdział 7 

W dokumencie zamieszczono informacje dotyczące koncesji na nośniki energii 

z wyszczególnieniem gazu, energii elektrycznej i ciepła. Zamieszczono także uwarunkowania 

do określenia wielkości zmian zapotrzebowania na nośniki energii, takie jak: 
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 prognoza demograficzna, 

 rozwój zabudowy mieszkaniowej, 

 rozwój zabudowy strefy usług i wytwórczości. 

Określono także bilans potrzeb energetycznych dla nowych obszarów rozwoju 

i zapotrzebowanie na nośniki energii na poziomie źródłowym, uwzględniając trzy warianty 

rozwoju: 

 wariant optymistyczny – realizowany według przedstawionego we wcześniejszej 

części rozdziału tempa rozwoju; 

 wariant zrównoważony – stanowiący obniżenie tempa rozwoju do poziomu 80% 

wariantu optymistycznego; 

 wariant stagnacyjny - przyjęto, że w stosunku do wariantu optymistycznego rozwój 

zabudowy mieszkaniowej, usługowej i wytwórczej będzie na poziomie 50%. 

Ponadto określono zakres przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło i bilans 

przyszłościowy zapotrzebowania na ciepło, uwzględniając także trzy ww. warianty rozwoju. 

Wariant zrównoważony uwzględnia zapisy związane z realizacją Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna: 

 zmiana w stosunku do stanu z 2010r. [%] – bez PGN  5,66 % 

 zmiana w stosunku do stanu z 2010r. [%] – z PGN  1,77% 

W dokumencie zamieszczono fragmenty związane z częścią prognostyczną, dotyczącą zmian 

w strukturze zapotrzebowania na ciepło i gaz ziemny. 

Rozdział 8 

W szerokim zakresie zostały opisane scenariusze rozwoju systemów energetycznych: 

 scenariusze zaopatrzenia nowych odbiorców w nośniki energii, w tym z systemu 

ciepłowniczego i systemu gazowniczego (z uwzględnienie jednostek bilansowych), 

 scenariusze zaopatrzenia nowych odbiorców w energię elektryczną. 

W dokumencie szeroko opisano kwestię rozbudowy i modernizacji systemu ciepłowniczego, 

w tym: 

 zrealizowane i zaplanowane działania modernizacyjne, 

 analizę zasadności i możliwości budowy nowego źródła ciepła (z uwzględnieniem 

analizy stanu istniejące, warunków środowiskowych, lokalizacyjnych, oraz 

konsekwencji realizacji przedsięwzięcia), 

Analizy planów władz miasta oraz MPEC Sp. z o.o. związanych z pojawieniem się deficytu 

mocy zainstalowanej źródeł ciepła zasilających MSC, i ograniczeniem możliwości pracy tego 

źródła maksymalnie do końca 2022 r. wskazują na konieczność podjęcia decyzji o budowie 

nowego źródła ciepła. Biorąc pod uwagę powyższe oraz zmienność cen paliw dostępnych na 

rynku, celowe jest stworzenie możliwości korzystania z różnych ich rodzajów w możliwie 

szerokim zakresie. Podniesie to bezpieczeństwo zaopatrzenia w ciepło mieszkańców Olsztyna 

oraz – odpowiednio do uwarunkowań - umożliwi optymalizację kosztów jego wytwarzania. 

Oprócz realizacji przedsięwzięcia w postaci budowy nowego źródła ciepła, w dokumencie 

przeanalizowano możliwości modernizacji i rozbudowy systemu sieci ciepłowniczych. 

Uzyskując potwierdzenie przekazane przez MPEC Sp. z o.o. istnieją podstawy do uznania, że 

znaczna ilość nowych obiektów przewidzianych w planach rozwojowych będzie mogła być 
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włączona w ten system poprzez zabudowę stosownego węzła transmisji ciepła oraz przyłącze, 

przy czym koszt przyłączenia będzie się opierał o pozycję taryfową MPEC-u.  Jednocześnie z 

rozwojem systemu ciepłowniczego wynikającym z systematycznego przyłączania 

przygotowanych obiektów prowadzona jest modernizacja sieci, której zakres MPEC określił na 

38 zadań ujętych w planie rozwoju przedsiębiorstwa na lata 2014-2020. 

W dokumencie przeprowadzono również analizę i ocenę możliwości zastosowania 

energetycznej gospodarki skojarzonej w Mieście, w źródłach rozproszonych, na podstawie 

której określono, że mając na względzie rozwój budownictwa na terenie Olsztyna wskazane 

jest rozważenie następujących możliwości budowy układów kogeneracyjnych: 

 budowa nowego dużego źródła dla zaopatrzenia miasta po roku 2015, 

 budowa rozproszonych układów kogeneracyjnych wykorzystujących gaz ziemny 

w obszarach rozwojowych oddalonych od istniejącego systemu ciepłowniczego, 

w strefie usług i wytwórczości P1, P3, P4, UT1, U11, UT4, a także dla obszarów 

intensywnej zabudowy mieszkaniowej MW7,  MW8, MW11, MW12. 

Kolejny elementem zawartym w dokumencie by fragment, w którym opisano rozwój systemu 

elektroenergetycznego, uwzględniając: 

 źródła energii elektrycznej, 

 sieć przesyłowa systemu krajowego, 

 uwzględnienie przedsięwzięć związanych z: 

o modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnej 110 kV, 

o modernizacją i rozbudową sieci SN. 

Rozdział 9 

W dokumencie zamieszczono także informacje o przedsięwzięciach racjonalizujących 

użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, wpływających na racjonalizację 

zużycia energii w mieście. Działania te można podzielić ze względu na miejsce ich realizacji 

na: 

 działania w poszczególnych systemach energetycznych zaopatrujących Miasto; 

 działania związane z produkcją, przesyłem i konsumpcją energii. 

Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie nośników energii na obszarze Miasta mają 

szczególnie na celu: 

 ograniczenie zużycia energii pierwotnej wydatkowanej na zapewnienie komfortu 

funkcjonowania Miasta i jego mieszkańców; 

 dążenie do jak najmniejszych opłat dla odbiorców energii przy jednoczesnym 

spełnieniu warunku samofinansowania się sektora paliwowo-energetycznego; 

 minimalizację szkodliwych dla środowiska skutków funkcjonowania na obszarze Miasta 

sektora paliwowo-energetycznego; 

 wzmocnienie bezpieczeństwa i pewności zasilania w zakresie dostaw ciepła, energii 

elektrycznej i paliw gazowych. 

Przedsięwzięcia te opisano w zależności od sektora: budynków wielorodzinnych i użyteczności 

publicznej i w związku z tym uwzględniono takie działania jak: 

 audyt energetyczny, charakterystyka energetyczna budynków realizacja przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych, stymulowanie rozwoju budownictwa energooszczędnego, 
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 energooszczędne technologie i rozwiązania konstrukcyjne w zakresie wytwarzania, 

dystrybucji i użytkowania paliw gazowych, 

 energooszczędne technologie i rozwiązania konstrukcyjne w zakresie wytwarzania, 

dystrybucji i użytkowania nośników energii, 

 energooszczędne technologie i rozwiązania konstrukcyjne w zakresie wytwarzania, 

dystrybucji i użytkowania paliw gazowych, 

 energooszczędne technologie i rozwiązania konstrukcyjne w zakresie wytwarzania, 

dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej, 

 założenia miejskiego programu zmniejszenia kosztów energii w obiektach gminnych – 

zasady i metody budowy programu zmniejszenia kosztów energii, 

 upowszechnianie zasady indywidualnego rozliczania odbiorców za faktycznie zużytą 

energię 

 racjonalizacja, związana z sektorem transportu. 

Rozdział 10 

W ramach dokumentu opracowano także analizę lokalnych źródeł energii – lokalnych zasobów 

paliwowych oraz energii odpadowej. W związku z tym przeprowadzono ocenę możliwości 

wykorzystania nadwyżek energii oraz energii odpadowej ze źródeł przemysłowych 

i uwzględniono możliwości wykorzystania nadwyżek energii cieplnej ze źródeł przemysłowych 

oraz możliwości wykorzystania zasobów energii odpadowej. Dokonano także oceny 

możliwości wykorzystania paliwa alternatywnego (odpadów komunalnych, osad wtórny, 

biogaz) do produkcji energii z podaniem czystych technologii. 

Rozdział 11  

Następnie została wykonana ocena bezpieczeństwa energetycznego zaopatrzenia Miasta w 

nośniki energii. Zostało rozpatrzone bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców Miasta 

Olsztyna w ciepło, które obejmowało takie aspekty jak: analiza ryzyka dostawy na kierunkach 

zaopatrywania Miasta pod kątem zasadności budowy nowych obiektów infrastruktury 

elektroenergetycznej, wpływ liberalizacji rynku energii elektrycznej na gospodarkę 

energetyczną Miasta i ocena bezpieczeństwa zasilania w energię elektryczną. Kolejny etap 

dotyczył bezpieczeństwa zaopatrzenia Miasta w gaz ziemny. Istotny element stanowi analiza 

możliwości wykorzystania efektu synergii systemów zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną oraz paliwa gazowe oraz wpływ na poprawę bezpieczeństwa energetycznego 

Miasta w dokumencie wykonano także analiz® możliwości skorzystania z zasady TPA 

w zakresie poszczególnych komponentów energii. 

Rozdział 12 

Bardzo ważną część dokumentu stanowi wpływ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 

Olsztyna (PGN) na aktualizowany dokument. Zostały przedstawione cele strategiczne 

i szczegółowe PGN, a następnie obszary działań i same działania zawarte w PGN. W wyniku 

realizacji wszystkich zgłoszonych do PGN zadań, szacowana oszczędność energii (wyrażona 

w MW) to około 58 MW. Rozkłada się to, szacunkowo, na redukcję zużycia ciepła o 23,2 MW, 

redukcję zużycia energii elektrycznej o 17,4 i redukcję zużycia gazu o 17,4 MW. Ta redukcja, 

w zużyciu energii, została uwzględniona przy aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” 

Rozdział 13 
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Kolejny fragmenty dotyczy zakresu współpracy z gminami sąsiednimi. Zostały 

przeanalizowane działania związane z określeniem zakresu współpracy, przeprowadzona 

identyfikacja stanu istniejącego zakresu współpracy, a także możliwe przyszłe kierunki 

współpracy. W rozdziale zawarto także koncepcję monitoringu. 

Końcową część dokumentu stanowią wnioski i zalecenie wynikające z przeprowadzonych 

w dokumencie analiz.  

Rozdział 14 

W rozdziale tym zawarto streszczenie wszystkich rozdziałów dokumentu.  

Rozdział 15 

Podsumowanie opracowania stanowi rozdział, w którym zawarto wnioski i zalecenia 

wynikające z treści dokumentu. Ponadto zamieszczono w nim zakres działań leżących po 

stronie przedsiębiorstw energetycznych, z czego wynika, że przedsiębiorstwa energetyczne 

zobowiązane są do realizacji zadań związanych z zapewnieniem ciągłości dostaw energii, przy 

zachowaniu zasady rynkowości usługi przez siebie świadczonej. 
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15. Wnioski i zalecenia 

Niniejszy dokument stanowi aktualizację wybranych elementów „Założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna”  

w oparciu o „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna”. W związku z tym 

podtrzymuje się wnioski i zalecenia z wersji bazowej „Założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna”  

[1] Na podstawie przeprowadzonych analiz stanu istniejącego działania systemów 

energetycznych dla Olsztyna, uzyskano generalny pogląd potrzeb energetycznych 

odbiorców zlokalizowanych na terenie Miasta. Przedstawia się on następująco: 

1) Potrzeby cieplne: 

a. Łącznie 602 MW, 

b. Roczne zużycie na poziomie 4939 TJ, w tym dla budownictwa 

mieszkaniowego 2316 TJ; 

2) Gaz ziemny: 

a. Roczne zużycie na poziomie 43,4 mln m3, w tym gospodarstwa domowe 

około 25 mln m3; 

3) Energia elektryczna: 

a. Roczne zużycie na poziomie 490 MWh, w tym wg taryf C i G łącznie 

około 225 MWh. 

[2] Przewidywany przyrost zapotrzebowania na nośniki energetyczne dla nowego 

budownictwa do roku 2030 w przypadku wariantu optymistycznego oszacowano na 

poziomie: 

1) potrzeby cieplne nowych odbiorców wyniosą około 130 MW, w tym na potrzeby 

nowego budownictwa mieszkaniowego 67,5 MW. Przyrost zapotrzebowania na 

energię będzie w znacznym stopniu kompensowany poprzez działania 

ukierunkowane na racjonalizację zużycia energii (np. termomodernizacja), 

2) wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną mieści się w zakresie 24 MWe 

zapotrzebowania mocy na WN, 

3) łączny wzrost rocznego zapotrzebowania na gaz ziemny może mieścić się 

w zakresie od 8,7 mln m3 (rozwój minimalny) do 13,1 mln m3 (rozwój 

maksymalny). 

[3] Przedstawione powyżej wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną oraz 

gaz ziemny mogą zostać pokryte na bazie istniejących systemów zaopatrujących 

Miasto w energię, przy założeniu, że będą sukcesywnie modernizowane 

i rozbudowywane.  

[4] W związku z ograniczeniem możliwości pracy źródła ciepła w postaci EC Michelin 

POLSKA S.A. oraz częściowo Ciepłowni Kortowo maksymalnie do roku 2022 

konieczne będzie skompensowanie powstałego deficytu energii (około 90-100 MWt) 
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poprzez budowę nowego źródła ciepła w celu zapewnienia przyszłych potrzeb  

w zakresie zapotrzebowania na ciepło mieszkańców Olsztyna. 

Należy stwierdzić iż: 

 nowa elektrociepłownia powinna być oparta na paliwie innym, niż węgiel 

kamienny w celu zapewnienia dywersyfikacji paliw, jak również pozwalającym 

na elastyczność w zakresie kształtowania przyszłych cen ciepła, tak, aby 

pozostawały one na poziomie akceptowalnym społecznie, 

 w związku z powstaniem Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

w Olsztynie, które dysponować będzie wolumenem frakcji palnej wytworzonej 

z odpadów komunalnych, władze Miasta podjęły decyzję, iż nowa 

elektrociepłownia powinna wykorzystywać odpady wytworzone w ZGOK do 

produkcji ciepła i energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę deklarowane ilości 

dostaw tego paliwa ze ZGOK Olsztyn w ilości ok. 45 - 50 tys. t/r, w celu realizacji 

źródła o mocy cieplnej 25MWt w kogeneracji, konieczne jest pozyskanie 

dodatkowo ok. 35-50 tys. t/r frakcji palnej odpadów komunalnych od innych 

dostawców z terenu województwa. W przypadku braku możliwości pozyskania 

dodatkowej ilości paliwa z odpadów, technicznie możliwa jest substytucja części 

paliwa biomasą, jeśli warunki prawne i rynkowe umożliwią rentowną produkcję. 

W obecnie obowiązującym „Planie gospodarki odpadami dla województwa 

warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016” (WPGO), władze Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego, wyraźnie wskazały na konieczność wybudowania na 

terenie województwa instalacji energetycznego wykorzystania frakcji palnej 

odpadów, która będzie domykać cały system odpadowy. Stanowisko Zarządu 

Województwa w tej sprawie potwierdzone zostało w lutym 2015 r. w kontekście 

aktualizacji WPGO, 

 perspektywa zmian prawnych związanych z ochroną środowiska, 

funkcjonowania ciepłowni i elektrociepłowni, jednoznacznie wskazuje na 

potrzebę modernizacji źródeł, które obecnie opalane są węglem,  

 nakłady finansowe związane z budową nowego źródła, opartego na odpadach 

będą wyższe, niż w przypadku budowy nowego źródła opartego na węglu 

kamiennym. Jednakże w perspektywie długofalowej będzie ono generować 

większe oszczędności związane z ograniczeniem kosztów eksploatacyjnych, 

w szczególności szeroko pojętych opłat za korzystanie ze środowiska 

naturalnego, 

 budowa takiego źródła podniesie bezpieczeństwo zaopatrzenia w ciepło 

mieszkańców Olsztyna, jak również, odpowiednio do uwarunkowań, umożliwi 

optymalizację kosztów jego wytwarzania. 

 

[5] Propozycje możliwych scenariuszy zaopatrzenia obszarów rozwoju przedstawiono 

w rozdziale 8.1. Szczególną uwagę należy poświęcić wprowadzaniu rozwiązań OZE 
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tam, gdzie jest to możliwe, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności 

publicznej.  

[6] W wyniku przeprowadzonych analiz zostały określone cele strategiczne rozwoju 

energetycznego miasta Olsztyna. Można do nich zaliczyć: 

a) zapewnienie ciągłości dostaw nośników energii przy równoczesnym 

zachowaniu koniecznych parametrów ekologicznych i ekonomicznych na 

dostawy dla odbiorców z terenu Miasta, 

b) racjonalizację użytkowania energii i jej nośników na wszystkich etapach 

procesu zaopatrzenia, 

c) zagwarantowanie dostaw energii i jej nośników na potrzeby nowej, rozwijającej 

się zabudowy na terenie Miasta, 

d) rozwój odnawialnych źródeł energii w oparciu o lokalne zidentyfikowane 

możliwości. 

[7] Realizacja założeń wynikających z Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta 

Olsztyna może pozwolić na znaczne ograniczenie zapotrzebowania na wybrane 

rodzaje energii. Powinno to wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii 

mając na względzie m.in. prognozowane wystąpienie deficytu energii na rynku.  

Zakres działań po stronie przedsiębiorstw energetycznych 

Przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane są do realizacji zadań związanych 

z zapewnieniem ciągłości dostaw energii, przy zachowaniu zasady rynkowości usługi 

przez siebie świadczonej. Art. 16 ustawy Prawo energetyczne mówi: 

 

Art. 16. 1. 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 elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub w art. 
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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.  

2. Operator systemu przesyłowego gazowego i operator systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego sporządzają plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i 

przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną na okres 10 

lat. Plan ten w zakresie zapotrzebowania na paliwa gazowe podlega aktualizacji co 2 

lata, a w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną – co 3 lata. 

(…). 

 

 

Należy zwrócić uwagę na określenie, narzucone przez ustawę Prawo energetyczne, 

zobowiązań nakładanych na przedsiębiorstwa energetyczne dotyczących realizacji 

i finansowania budowy i rozbudowy sieci oraz kształtowania opłat za przyłączenie do 

sieci sprecyzowane w art. 7 ust 5 i 8 ustawy prawo energetyczne: 

 

Art. 7. (...) 

5. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw 

gazowych lub energii jest obowiązane zapewniać realizację i finansowanie budowy 

i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączania podmiotów ubiegających się 

o przyłączenie, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 9 ust. 1-4, 7 i 8 i art. 46 oraz w założeniach lub planach, o których mowa w art. 

19 i 20. 

(...) 

8. Za przyłączenie do sieci pobiera się opłatę ustaloną na podstawie następujących 

zasad: 

(...) 

2) za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej innej niż wymieniona w pkt 1, sieci 

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz sieci 

ciepłowniczej, z wyłączeniem przyłączenia źródeł i sieci, opłatę ustala się w oparciu 

o stawki opłat zawarte w taryfie, kalkulowane na podstawie jednej czwartej 

średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę odcinków sieci służących do 

przyłączania tych podmiotów, określonych w planie rozwoju, o którym mowa w art. 

16; stawki te mogą być kalkulowane w odniesieniu do wielkości mocy 

przyłączeniowej, jednostki długości odcinka sieci służącego do przyłączenia lub 

rodzaju tego odcinka; 

(...). 

 



 
 
 

aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna 
 

349 
  

 
 

Z powyższego wynika, że utrzymanie ciągłości pracy systemów przedsiębiorstw 

energetycznych, ich modernizacja i rozwój stanowią zadanie własne przedsiębiorstw 

energetycznych. 

 

W konsekwencji zacytowanych fragmentów ustawy Prawo energetyczne należy 

podkreślić, że plan energetyczny ma służyć realizacji zadań, które niezbędne są do 

prawidłowego funkcjonowania gminy, a które równolegle do realizowanej nowej lub 

modernizowanej zabudowy nie są w stanie zrealizować przedsiębiorstwa 

energetyczne w formule komercyjnej. 
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