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Grupa Wymiany Do świadcze ń (GWD) – efektywno ść energetyczna miast

Spotkanie nr 4

„Obowi ązki samorz ądów lokalnych 
w zakresie gospodarki energetycznej i zarz ądzania energi ą

wynikaj ące z ustawy Prawo energetyczne i ustawy o efektywno ści 
energetycznej.”

Częstochowa, 4-5 czerwca 2012 roku
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15.00 – 15.30 Przywitanie uczestników przez gospodarzy miasta. 
Prezentacja miasta.  Propozycja tematu prezentacji: „Zarz ądzanie energi ą
w budynkach u żyteczno ści publicznej miasta Cz ęstochowy”

15.30 – 16.00 Przedstawienie założeń programu warsztatów i 
wprowadzenie do tematu 
Obowi ązki samorz ądów lokalnych w zakresie gospodarki energetycznej i  
zarządzania energi ą wynikaj ące z ustawy Prawo energetyczne i ustawy o 
efektywno ści energetycznej.”

Zbigniew Michniowski – koordynator GWD

16.00 – 17.30 Wystąpienie zaproszonego gościa: 
Rola Gmin w realizacji polityki klimatyczno –energetycznej kraju w 

kontek ście ustaw dot. : prawa energetycznego, OZE i efekty wno ści 
energetycznej 

poseł Andrzej Czerwiński -wiceprzewodniczący Komisji 
Gospodarki oraz przewodniczący  Podkomisji Stałej ds. Energetyki
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18.15 - 19.30 - Krajowe i europejskie projekty efektywno ści                                                              
energetycznej Gmin  -

prezentacja Stow. Gmin Polska Sie ć Energie Cites

9.00 – 10.30 Wizyta w terenie – zapoznanie z lokalnymi instalacjami OZE na 
terenie Częstochowy (Elektrociepłownia CHP Częstochowa)

10.30 – 12.30 - c.d. spotkania (sala konferencyjna Urzędu Miasta Częstochowy)

Prezentacja wybranych projektów miejskich zwi ązanych z decyzjami 
administracyjnymi - wzizt lub mpzp ukierunkowanymi n a efektywno ść

energetyczn ą , ochron ę środowiska i klimatu – przykłady stymulowania ee 
poprzez akty prawa miejscowego 

---- prezentuj ą przedstawiciele miast
12.30 - 12.45 Przerwa
12.45 – 13.45 Decyzje administracyjne  a wska źniki SAS w obszarze ee

Podsumowanie spotkania: 
Małgorzata Ornoch-Tabędzka, Zbigniew Michniowski



PROJEKT ZAŁO ŻEŃ
DO PLANU ZAOPATRZENIA

W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 
NA OBSZARZE GMINY BIELSKO-BIAŁA

Tom 2b

Część decyzyjna

Analiza i ocena zaopatrzenia gminy Bielsko-Biała
w ciepło, energi ę elektryczn ą i paliwa gazowe.

Stan docelowy – prognozy i koncepcje
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G. W tworzeniu ładu energetycznego poprzez ekonomicznie i społecznie 
uzasadniony podział rynku energii związanego z zaopatrzeniem miasta 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przyjmuje się zasadę:

1. eliminowania nieefektywnych i nieprzyjaznych dla środowiska, rozproszonych 
i punktowych źródeł ciepła opartych na spalaniu węgla na rzecz stosowania 
ciepła sieciowego, energii elektrycznej, paliw gazowych i ciekłych, a w 
obszarach o małej gęstości zapotrzebowania na ciepło, na certyfikowane kotły 
węglowe nowej generacji;

2. ekonomicznej konkurencyjności sieciowych systemów energetycznych w 
usługach energetycznych (ogrzewanie pomieszczeń, przygotowanie ciepłej 
wody użytkowej, ciepło procesowe), w których te systemy mogą fizycznie być
stosowane z uwzględnieniem oddziaływania na efektywność ekonomiczną
systemu ciepłowniczego jak w pkt. 3;
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3.      ochrony odbiorców  miejskiego systemu ciepłowniczego na okres     
obowiązywania założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe  miasta Bielska-Białej, poprzez konieczność wykonywania analiz wpływu 
zmian mocy w miejskim systemie ciepłowniczym, na jego efektywność ekonomiczną:
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3.a. na aktualnym obszarze rynku ciepła obsługiwanym przez system 
ciepłowniczy w przypadku odłączania się od sieci przez:
- obowiązek dokonania przez wnioskodawcę oceny konkurencyjności usług 
energetycznych (ogrzewanie pomieszczeń, ciepła woda użytkowa, ciepło 
procesowe w przemyśle) w kryterium całkowitych (kapitałowe 
i eksploatacyjne) jednostkowych kosztów ogrzewania (lub innych usług) 
przed i po zmianie systemu;
- dopuszczenie możliwości zmiany systemu jeżeli jednostkowe koszty 
ogrzewania innych systemów będą niższe od kosztów systemu 
ciepłowniczego o więcej niż 10%
- dopuszczenie możliwości odłączenia odbiorcy od systemu jeżeli wykonana 
przez przedsiębiorstwo ciepłownicze lub gminę ocena skutków dla 
wszystkich użytkowników ciepła, odłączenia się istniejącego odbiorcy od 
sieci ciepłowniczej, nie wykażą wpływu na pogorszenie efektywności 
ekonomicznej systemu w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu systemu 
ciepłowniczego;
- wydanie - pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany systemu 
ogrzewania wnioskodawcy na warunkach jak wyżej;
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3. b. na obszarze istniejących, rozproszonych węglowych źródeł ciepła 
preferencje systemów energetycznych w tym rynku, ustalone będą na 
podstawie planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych obejmujących 
zagospodarowanie tej części rynku ciepła;
3. c. na nowych rynkach ciepła (nowe budownictwo mieszkaniowe i publiczne, 
nowe firmy produkcyjne i usługowe itp.) przez:
- obowiązek złożenia oferty przez wnioskodawcę do wszystkich trzech 
sieciowych systemów energetycznych na dostawę ciepła, energii elektrycznej i 
gazu ziemnego;
- obowiązek dokonania przez wnioskodawcę oceny konkurencyjności usług 
energetycznych w kryterium całkowitych (kapitałowych i eksploatacyjnych) 
jednostkowych kosztów ogrzewania (lub innych usług) dla systemów/ 
przedsiębiorstw energetycznych, które złożyły ofertę;
- możliwości wyboru przez wnioskodawcę systemu ogrzewania, innego niż z 
systemu ciepłowniczego, jeżeli jednostkowe koszty całkowite usługi 
energetycznej wnioskodawcy w opcji zasilania z sieci ciepłowniczej będą
wyższe o więcej niż 5% w stosunku do pozostałych konkurencyjnych opcji;
- wydania pozwolenia budowlanego akceptującego system ogrzewania 
wnioskodawcy na warunkach jak wyżej.
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H. Prezydent Miasta przygotuje i wdroży program racjonalizacji 
kosztów energii w budynkach użyteczności publicznej i 
komunalnych, które stanowią obciążenie budżetu miasta 
poprzez:

- inwentaryzacje zasobów miasta;
- sposób zarządzania kosztami energii;
- stworzenie i realizację programu działania, w tym finansowania 

przedsięwzięć w oparciu o środki budżetowe gminy lub 
finansowane przez inwestorów obcych (trzecią stronę), 
oparte na wdrożonym w mieście mechanizmie odnawialnego 
finansowania energooszczędnych inwestycji.

I. W ramach strategii społeczno-gospodarczej, gmina 
prowadzić będzie politykę zmierzającą do zmniejszenia 
przeciętnych rocznych kosztów ogrzewania z miejskiego 
systemu ciepłowniczego, conajmniej do poziomu średniej w 
kraju dla systemów ciepłowniczych o podobnej wielkości.
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