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1. Streszczenie

Obowiązkiem wójta, prezydenta miasta lub burmistrza jest opracowanie projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zawierającego organizację i planowanie
działań dotyczących zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy lub
innych jednostek podziału administracyjnego. Obowiązek ten wynika z artykułu 19 Ustawy Prawo
energetyczne. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego gminy, lub w przypadku jego braku zgodnie z studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, a także zgodnie z odpowiednim programem ochrony
powietrza przyjętym na podstawie art. 19 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
Niniejszy dokument powinien być sporządzany na okres 15 lat, oraz być aktualizowany co najmniej raz
na 3 lata.
Zgodnie z ustawą prawo energetyczne projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe powinien zawierać:
 Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa,
 Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
 Możliwości wykorzystania nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii z uwzględnieniem
energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii
elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła
odpadowego z instalacji przemysłowych,
 Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy o
efektywności energetycznej,
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 Zakres współpracy z innymi gminami.
Pierwsze założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, lub ich
aktualizacja powinny być dokonane w terminie 2 lat od wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy –
Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 8 stycznia 2010 r.
Posiadanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe pozwala na harmonijne
prowadzenie działań w zakresie zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię, kształtowanie gospodarki
energetycznej gminy w optymalny sposób, podejmowanie uzgodnionych działań gminy
i przedsiębiorstw energetycznych, w zgodzie z interesem i zapotrzebowaniem społeczności lokalnej.

Rysunek 1. Korzyści wynikające z posiadania planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe
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Źródło: Opracowanie Urzędu Regulacji Energetyki
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2. Wstęp

Zaspokojenie potrzeb energetycznych społeczeństwa i gospodarki jest podstawowym zadaniem
polityki energetycznej. Realizacja tego zadania zależna jest od potrzeb (także inwestycyjnych), cen
energii oraz wymogów ochrony środowiska. Obecnie, pewnym jest, iż konieczna będzie zmiana
struktury wytwarzania energii – z wysokoemisyjnej na nisko lub zeroemisyjną. Emisja zanieczyszczeń
pyłowo-gazowych niesie za sobą ryzyko dla przyrody, zdrowia człowieka i gospodarki stąd też
wymagane jest zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Sytuacja sektora energetycznego w Polsce wymaga podjęcia działań, które zmniejszą zapotrzebowanie
na energię, polepszą stan infrastruktury wytwórczej i transportowej energii i paliw, zmniejszą
uzależnienie kraju od dostaw zewnętrznych gazu ziemnego i ropy naftowej oraz wypełnią zobowiązania
związane z ochroną środowiska nałożone na kraje członkowskie przez Unię Europejską. Prognozowany
jest, w perspektywie do 2030 roku, wzrost zapotrzebowania finalnego na energię elektryczną o około
43% oraz ciepło sieciowe o około 17% (Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do
roku 2030, 2011). W związku z powyższym niezbędne są inwestycje poprawiające efektywność
energetyczną Polski. Ostateczny wybór przedsięwzięć powinien leżeć w gestii Władz lokalnych,
mieszkańców oraz przedsiębiorców, aby uzyskać jak najlepsze wyniki wdrożonych rozwiązań.
W grudniu 2008 roku 27 państw UE przyjęło Pakiet Klimatyczno – Energetyczny, w którym zobowiązały
się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990, zwiększenia efektywności
energetycznej o 20%, jak również zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych o 20% (dla Polski
15%).
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3.

Podstawa prawna i formalna opracowania

Podstawą prawną do opracowania „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe” jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Otwock, a firmą Contract Consulting Sp. z o.o.
z dnia 13.11.20015 r.

3.1.

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594
z późn. zm.) nakłada na Gminę obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie
zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.
Ponadto zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.
1059 z późn. zm.) 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;
3) finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy;
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4) planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję
rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy”.
Artykuł 19 ust. 1 ww. ustawy wyznacza wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako osobę
odpowiedzialną za opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe. Zgodnie z ustawą „projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na
okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata”. Projekt musi być zgodny 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
z odpowiednim programem ochrony powietrza przyjętym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.27).

3.2.

Polityka energetyczna

Unijna strategia „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia obejmuje trzy główne
priorytety:
- rozwój gospodarki bazującej na wiedzy i innowacji,
- promowanie efektywniej korzystającej z zasobów, przyjaźniejszej środowisku i bardziej
konkurencyjnej gospodarki,
- wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną
i terytorialną.
Komisja Europejska przedstawiła siedem projektów przewodnich, które mają na celu osiągnięcie ww.
priorytetów w tym projekt „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”, który wspiera uniezależnienie
wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizację transportu oraz propaguje
efektywność energetyczną.
Jednym z działań „Europy efektywnie korzystającej z zasobów” jest cel „20/20/20”: redukcja emisji
gazów cieplarnianych o 20%, redukcja zużycia energii finalnej o 20% i zwiększenie udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych o 20% (dla Polski o 15%). Ponadto kraje członkowskie do 2030
roku powinny:





zredukować o 40% emisję gazów cieplarnianych,
zwiększyć udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 27%,
zwiększyć efektywność energetyczną o 27-30%,
zwiększenie wzajemnych połączeń sieci elektrycznych do 15 % (np. 15% elektryczności
produkowanej w UE może być transportowana do innych krajów UE).

Polska polityka energetyczna jest integralną częścią polityki energetycznej Unii Europejskiej
dostosowaną do warunków i specyfiki kraju. Według dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2030
roku” podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:



Poprawa efektywności energetycznej,
Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
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Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki
jądrowej,
Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Wskazane cele i kierunki są powiązane i wpływają na siebie nawzajem. Poprawa efektywności
energetycznej może być osiągnięta poprzez dywersyfikację struktury wytwarzania energii i rozwój
odnawialnych źródeł energii, co wpływa na wzrost bezpieczeństwa dostaw. Działania te zmniejszają
uzależnienie od importu i pozytywnie wpływają na stan środowiska naturalnego.
Rysunek 2. Powiązanie między celami, a kierunkami polityki energetycznej.

DYWERSYFIKACJA
STRUKTURY
WYTWARZANIA
ENERGII

ROZWÓJ
ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII

POPRAWA
EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ

Źródło: Opracowanie własne.

Dnia 28 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła program wieloletni pod nazwą „Program polskiej
energetyki jądrowej” na lata 2014 – 2030, który przedstawia zakres i strukturę organizacji działań
niezbędnych do wdrożenia energetyki jądrowej oraz prognozę zakładającą, iż do 2030 roku należy
zwiększyć moc zainstalowaną w źródłach wytwórczych (jądrowych, gazowych i odnawialnych)
o ok.33%.
Nadrzędnym celem polityki energetycznej Polski jest zatem zwiększenie bezpieczeństwa
energetycznego przy równoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
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3.3.

Powiązania z dokumentami strategicznymi

Niniejsze opracowanie jest zgodne z obowiązującymi głównymi dokumentami strategicznymi
i planistycznymi na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym:


























Długookresową Strategią Rozwoju Kraju, Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności,
Średniookresową Strategią Rozwoju Kraju (ŚSRK) – Strategia Rozwoju Kraju 2020,
Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
Strategią Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, perspektywa do 2020 r.,
Polityką Energetyczna Polski do 2030 r,
Założeniami Narodowego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej,
Krajowym Planem działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
Drugim Krajowym Planem Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej,
Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do
roku 2020 z perspektywą do roku 2030,
Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014,
Polityką Ekologiczną Państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016,
Strategią Rozwoju Transportu do 2020 roku,
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,
Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku,
Programem Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa
Mazowieckiego,
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego,
Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Mazowieckiego,
Programem Ochrony Środowiska dla miasta Otwocka na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem
lat 2016 – 2019,
Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Otwocka
na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem lat 2016 – 2019,
Programem rozwoju lokalnego Miasta Otwocka,
Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Otwocka,
Programem ograniczania niskiej emisji dla Miasta Otwocka,
Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Otwocka woj.
mazowieckie na lata 2008 – 2032,
Strategią zrównoważonego rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2004 – 2015,
Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą
do 2019 r.

Plan jest również zgodny z poniższymi aktami prawnymi:
 Ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.),
 Ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.,
poz.595 z późn.zm.),
 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,
poz. 1232 z późn.zm.),
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Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.),
Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2012r. Poz.647 z późn.zm.),
Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 201 Or. Nr 243, poz.
1623 z późn.zm.),
Ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. z 2007 r. Nr 50,
poz.331 z późn.zm.),
Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 94 poz.551
z późn.zm.),
Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn.zm.)
oraz rozporządzeniami do Ustawy aktualnymi na dzień podpisania umowy,
Ustawą z dnia 9 października 2015 r. – Ustawa o rewitalizacji.

Niniejsze opracowanie jest spójne ze wszystkimi ww. dokumentami. Szczególny nacisk został położony
na jednolitość pomiędzy założeniami do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Miasta Otwocka i obowiązującą Polityką Energetyczną Polski.
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4. Charakterystyka Miasta

4.1.

Ogólna charakterystyka

Otwock zlokalizowany jest w centralnej części województwa mazowieckiego na pograniczu dwóch
mezoregionów: Równiny Garwolińskiej i Doliny Środkowej Wisły. Każda z tych jednostek została
ukształtowana przez inny proces geologiczny w związku z tym Otwock jest znacznie zróżnicowany
przestrzenny. Otwock obejmuje obszar 4 731 ha, z czego 44% zajmują lasy, 19% użytki rolne, a 17%
to tereny zabudowane. Ze względu na duży udział terenów zalesionych Otwock ma charakter miasta –
parku. Najwyższe wzniesienie na terenie Miasta znajduję się na wysokości 135,6 m. n. p. m. (wschodnia
część), a najniżej położony punkt leży w dolinie Wisły na wysokości 90 m. n. p. m (zachodnia i środkowa
część). Obszar Doliny Środkowej Wisły nazywany jest Tarasem Otwockim zbudowanym
z przepuszczalnych piasków z wzniesieniami wydmowymi jest naturalną ochronę przeciw wiatrową.
Taras wraz z lasami sosnowymi, które przeważają w strukturze lasów Otwocka przyczyniają się do
istnienia szczególnego mikroklimatu Miasta.
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Rysunek 1. Położenie Miasta Otwock na mapie Polski.

Źródło: Plan Ochrony Środowiska dla Miasta Otwocka na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem lat 2015 – 2019.

Otwock jest oddalony o 25 km na południowy wschód od Warszawy, znajduje się w pobliżu ujścia rzeki
Świder do Wisły. Graniczy z miastem Józefów, gminą Wiązowna, gminą Celestynów i miastem Karczew.
Od 1999 roku jest stolicą powiatu otwockiego i zajmuje 7,69% jego powierzchni.
Rysunek 3. Mapa Powiatu Otwockiego.

Źródło: www.powiat-otwocki.pl
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Dogodne połączenie z Warszawą i innymi większymi ośrodkami zwiększają atrakcyjność turystyczną
Otwocka. Dodatkowym atutem jest położenie na terenie Mazowieckiego parku Krajobrazowego oraz
znaczna liczba zabytków kultury na jego obszarze. Na terenie Miasta zbiegają się główne szlaki
turystyczne. Powyższe atuty decydują o wizerunku Miasta jako dogodnego celu turystyki jedno
i wielodniowej.
Miasto można podzielić na trzy rejony:




rejon doliny Wisły i Świdra oraz zwartych kompleksów leśnych (pełniący funkcje przyrodnicze
i turystyczno – rekreacyjne),
rejon zwartej zabudowy (pełniący funkcje gospodarcze),
rejon rozproszonej zabudowy (pełniący funkcje gospodarcze i przyrodnicze).

Wskazane wyżej rejony oraz ich lokalizacja podzielona jest na tereny o charakterze miejskim (Świder
Zachodni, Świder Wschodni, Świdry Wielkie, Śródmieście, Śródborów, Soplicowo, Kresy, Ługi, Teklin)
oraz miejsko – wiejskim (Mlądz, Wólka Mlądzka, Jabłonna, Świerk). Nieformalny podział na dzielnice
wywodzi się od samodzielnych w przeszłości jednostek osadniczych, które niegdyś leżały w granicach
administracyjnych dzisiejszego Otwocka. Osady te rozrastając się połączyły w jeden organ miejski.
Stosowany jest także inny podział Miasta na takie jednostki terytorialne jak: Anielin, Bojarów, Jabłonna,
Jabłonna-Górki, Ługi, Mlądz, Natolin, Spolicowo, Śródborów, Świder, Świdry Wielkie, Świerk, Teklin,
Tolin, Wólka Mlądzka i Zamlądz.
Otwock posiada połączenie kolejowe i drogowe z Warszawą – leży przy drodze krajowej nr 17
(Warszawa – Granica Polski z Ukrainą) oraz drodze wojewódzkiej nr 801 (Warszawa – Puławy).
Dużą część Miasta zajmują lasy, bo aż 45,1 % jego powierzchni. Większość (48%) należy do osób
prywatnych, 30% jest częścią lasów państwowych, a 22% należy do innych jednostek gospodarczych
oraz mienia opuszczonego. 98% lasów to bory sosnowe z domieszką brzóz i dębów, a 2% to lasy
olszowe z domieszką brzozy i dębu. Bory sosnowe Otwocka wraz z warstwą krzewów (głównie jałowca)
w poszyciu tworzą korzystne warunki klimatyczne pozytywnie wpływające na organizm człowieka
i kwalifikują je do lasów uzdrowiskowych. Na obszarze Gminy przeważają gleby brunatne
i pseudobielicowe. Zarówno w przypadku gruntów ornych jak i użytków zielonych największą część
stanowią gleby klasy V i VI klasy bonitacyjnej. Rolnictwo charakteryzuje się rozdrobnieniem – średnia
wielkość gospodarstwa wynosi ok. 2 ha. Głównymi uprawami są: żyto, owies oraz ziemniaki.
Tabela 1. Struktura pokrycia powierzchni Miasta Otwock.
Powierzchnia geodezyjna Miasta Otwock według kierunków wykorzystania

ha

%

powierzchnia ogółem
powierzchnia lądowa
użytki rolne razem
użytki rolne - grunty orne
użytki rolne – sady
użytki rolne - łąki trwałe
użytki rolne - pastwiska trwałe
użytki rolne - grunty rolne zabudowane
użytki rolne - grunty pod rowami

4731
4649
1091
842
3
56
140
37
13

100
98,3
23,1
17,8
0,1
1,2
3,0
0,8
0,3
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grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – lasy
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - grunty zadrzewione i zakrzewione

2133
1871
262

45,1
39,5
5,5

grunty pod wodami razem
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi
grunty zabudowane i zurbanizowane razem
grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe
grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny przemysłowe
grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny inne zabudowane
grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny zurbanizowane niezabudowane

82
82
1393
679
59
245
15

1,7
1,7
29,4
14,4
1,2
5,2
0,3

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny rekreacji i wypoczynku
grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - drogi
grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - kolejowe
Nieużytki
tereny różne

17
339
39
24
8

0,4
7,2
0,8
0,5
0,2

Źródło: Opracowania własne.

W dniu 31 grudnia 2014 roku w Otwocku mieszkało 45 025 osób, z czego 47 % stanowili mężczyźni,
a 53% kobiety. Gęstość zaludnienia wynosiła 952 osoby/km2. Pod względem liczby ludności Gmina
Otwock należy do największych w województwie mazowieckim.
Tabela 2. Stan ludności Miasta Otwock w 2014 r.
Stan ludności w 2014 roku
Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci
Ogółem
faktyczne miejsce zamieszkania
stan na 31 XII
ogółem
osoba
mężczyźni
osoba
kobiety
osoba

45025
21140
23885

Źródło: Opracowania własne.

Liczba ludności na przestrzeni lat 2004 – 2014 wzrosła o ponad 5%, co stanowiło odwrócenie. trendu
w okresie od 2001 do 2003 roku, kiedy liczba mieszkańców ulegała stopniowemu obniżeniu. Ocenia
się, iż zmiana trendu była wynikiem odłożonych urodzeń wyżowych kobiet urodzonych w latach 70
i 80. „Prognoza demograficzna na lata 2003 – 2030” Głównego Urzędu Statystycznego zakładała, iż do
roku 2005 wzrost demograficzny wyniesie 1,1%, a do 2025 r. – 5,2%. Biorąc pod uwagę obecną liczbę
mieszkańców liczby te będą dużo większe w 2025 roku, w odniesieniu do prognoz opracowanych przez
GUS.
„Prognoza demograficzna na lata 2008 – 2050” zakłada natomiast spadek liczby ludności na terenie
kraju do 2050 roku o 12%, wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym oraz zmniejszenie się
liczebności kobiet w wieku rozrodczym. Niekorzystne warunki ekonomiczne i społeczne wskazują ku
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zahamowaniu wzrostu liczby urodzeń. Powyższe dane są istotne z punktu widzenia planowania
kierunków rozwoju Gminy Otwock i projektowania inwestycji.

Tabela 3. Porównanie prognoz liczby ludności na terenie województwa mazowieckiego i Miasta
Otwock
2014
5 329 684
45 073

Woj. mazowieckie
Miasto Otwock

2015
5 341 145
45 225

2020
5 388 327
45 779

2025
5 416 012
46 333

2030
5 418 305
46 887

Źródło: opracowanie Contract Consulting oraz na podstawie danych GUS,

Rysunek 4. Stan ludności Miasta Otwock w latach 2004 – 2014.
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Źródło: Opracowania własne.

Na terenie Otwocka nie działają duże zakłady przemysłowe. Dobrze rozwinięty jest natomiast sektor
rzemiosła, drobnej wytwórczości oraz handlu i usług.
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4.2.

Warunki naturalne

Otwock można podzielić na trzy rejony biorąc pod uwagę aspekty przyrodnicze i krajobrazowe:




dolinę Wisły i Świdra oraz zwartych kompleksów leśnych (spełniające funkcje przyrodnicze oraz
turystyczno – rekreacyjne),
istniejącą zwartą zabudowę (spełniającą funkcję gospodarczą),
rozproszoną zabudowę (spełniającą funkcje gospodarcze oraz przyrodnicze).

Miasto położone jest w mezoregionie Równiny Garwolińskiej (wschodnia część), która została
ukształtowana przez akumulację lodowcową i modelowana przez procesy erozyjno – denudacyjne oraz
eoliczne. Zachodnia część leży natomiast w mezoregionie Doliny Środkowej Wisły powstałej w wyniku
procesów różnowiekowej erozji i akumulacji rzecznej wraz z sedymentacją eoliczną. Oba mezoregiony
rozcina erozyjna dolina Świdra.
Na terenie Otwocka znajdują się następujący formy geomorfologiczne:
 wały wydmowe,
 wydmy zaczątkowe,
 zagłębienia deflacyjne,
 zagłębienia bezodpływowe,
 suche doliny.
Miasto znajduje się w obrębie niecki warszawskiej utworzonej w osadach ery mezozoicznej. Teren
cechuje się zmienną miąższością i dużym zróżnicowaniem litologicznym.
Otwock położony jest w strefie klimatu umiarkowanego z przewagą wpływów kontynentalnych
(mazowiecko – podlaski rejon klimatyczny). Ze względu na położenie na piaszczystym i suchym podłożu
z przewagą lasów iglastych, lokalny mikroklimat charakteryzuje się osłabieniem prędkości wiatrów,
dużą liczbą dni bezwietrznych, zmniejszoną amplitudą dobowych wahań temperatury oraz wysokim
stężeniem fitonocydów (aerozoli organicznych) w powietrzu. Suma rocznych opadów wynosi 628 mm
z czego 62% przypada na okres pomiędzy kwietniem a wrześniem. Średnia roczna temperatura wynosi
8⁰C z najcieplejszym miesiącem lipcem, a najzimniejszym styczniem. Średnie roczne zachmurzenie
wynosi 67% pokrycia nieba, a liczba dni pochmurnych to 162,8 dnia.
Lasy znajdujące się na terenie Gminy stanowią resztki Puszczy Osieckiej. Stanową (wraz z lasami
celestynowskimi) największy masyw leśny środkowej części województwa mazowieckiego.
Wyróżnione są następujące typy siedliskowe lasów:
 bory suche,
 bory świeże,
 bory wilgotne,
 bór bagienny,
 bory mieszane świeże,
 bory mieszane wilgotne,
 lasy mieszane świeże,
 lasy mieszane wilgotne,
 olsy.
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Udział lasów liściastych jest niewielki, bo tylko w granicach 4% ogółu powierzchni lasów – pozostała
część (86%) to bory sosnowe na siedliskach świeżych. Cały obszar zalesiony na terenie Gminy Otwock
z mocy ustawy stanowi lasy chronione, w których funkcje ochronne przewyższają nad gospodarczymi.
Tereny prawnie chronione zajmują 43% powierzchni Miasta – są to rezerwaty, pomniki przyrody, park
krajobrazowy, obszary NATURA 2000 oraz obszar chronionego krajobrazu.

W granicach Otwocka zlokalizowane są następujące rezerwaty przyrody:




Rezerwat Świder – powierzchnia 238 ha, utworzony w 1978 roku w celu zachowaniu
naturalnego charakteru Świdra,
Rezerwat Pogorzelski Mszar – powierzchnia 35,04 ha, utworzony w 1987 roku, rezerwat
florystyczno – torfowiskowy,
Rezerwat Wyspy Świderskie – powierzchnia 572,28 ha, utworzony w 1998 roku w celu ochrony
ekosystemów wodnych w korycie środkowej Wisły o charakterze naturalnym lub zbliżonym
do naturalnego.

Na terenie Otwocka znajduje się Mazowiecki Park Krajobrazowy, który wraz z otuliną został utworzony
w 1987 roku w celu ochrony stosunkowo nisko przekształconego krajobrazu (flora parku należy do
najbogatszych na Niżu Polskim). Ponadto w obszarze Miasta zlokalizowany jest Warszawski Obszar
Chronionego Krajobrazu, który został utworzony w 1997 roku w celu ograniczenia inwestycji na
obszarach, które są elementami naturalnego systemu powiązań ekologicznych pomiędzy
wartościowymi fragmentami regionu.
Na obszarze Gminy Otwock znajdują się dwa obszary sieci Natura 2000:



Dolina Środkowego Świdra (PLH140025),
Dolina Środkowej Wisły (PLB140004).

Ponadto w obrębie Miasta zlokalizowanych jest 21 pomników przyrody (dębów szypułkowych, sosen
pospolitych, wiązów szypułkowych oraz iglicznia trójcierniowa) i zbiorowiska roślinności ważne dla
funkcjonowania systemu przyrodniczego Otwocka.
Klimat
Według W. Okołowicza, Miasto Otwock jest położone w regionie klimatycznym mazowieckopodlaskim, który jest regionem o wyraźnej przewadze kontynentalizmu. Powietrze polarnokontynentalne nadciągające ze wschodu jest powietrzem o malej wilgotności. Amplitudy temperatur
są większe od przeciętnych, a klimat charakteryzuje się dość długim, wcześnie zaczynającym się
okresem letnim oraz dłuższą niż przeciętnie zimą z niskimi temperaturami. Roczna wielkość opadów
jest niższa od przeciętnej z Mazowsza (wynosi ok. 550 mm), pokrywa śnieżna zalega przez ok. 90-110
dni, a okres wegetacji roślin to ok. 210 dni w roku. Średnia roczna temperatura powietrza sięga około
7,4ºC. Przeważają wiatry z sektora zachodniego. Miasto nie posiada na swoim terenie stacji
meteorologicznej. Najbliżej położone stacje znajdują się w Warszawie.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opracował mapy zawierające dane wieloletnie, roczne,
miesięczne i sezonowe na temat podstawowych informacji w zakresie klimatu na obszarze Polski. Na
ich podstawie można określić poszczególne elementy klimatu Miasta Otwock i okolic:
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Tabela 4. Porównanie elementów klimatu wielolecia (okres 1979 – 2000) ze średnią roczną z roku 2014
na terenie Miasta Otwock
Element klimatu

Średnia z wielolecia1971 – 2000

Średnia z 2014 roku

Suma opadów [mm]
Temperatura średnia [°C]
Usłonecznienie [h]

500 – 550
7–8
1540 – 1580

450 - 500
9 - 10
1800 - 1900

Temperatura minimalna [°C]

(-12) – (-11)

(-10) – (-9)

26 – 27

28 - 29

Temperatura maksymalna [°C]

Źródło: Opracowanie Contract Consulting na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Na różnice pomiędzy porównywanymi okresami letnimi może wpływać wiele czynników, których
skutkiem jest ocieplenie klimatu, wskazujące wyraźnie na rozbieżności pomiędzy elementami klimatu.
Poniższe rysunki porównują w formie graficznej zmiany warunków klimatycznych Polski i Miasta
Otwock.
Rysunek 5. Porównanie sumy opadów dla Polski w z wielolecia 1971 – 2000 z rokiem 2014

Źródło: imgw.pl

Rysunek 6. Porównanie temperatury średniej dla Polski w z wielolecia 1971 – 2000 z rokiem 2014

Źródło: imgw.pl

20
Contract Consulting Sp. z o.o.

AKTUALIZACJA ZŁOŻEŃ DOPLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA OTWOCKA

Rysunek 7. Porównanie usłonecznienia dla Polski w z wielolecia 1971 – 2000 z rokiem 2014

Źródło: imgw.pl

Rysunek 8. Porównanie temperatury minimalnej dla Polski w z wielolecia 1971 – 2000 z rokiem 2014

Źródło: imgw.pl
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Rysunek 9. Porównanie temperatury maksymalnej dla Polski w z wielolecia 1971 – 2000 z rokiem 2014

Źródło: imgw.pl

4.3.

Infrastruktura budowlana

Na terenie Otwocka wyróżnić można trzy typy zabudowy:




zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o strukturze kompleksowych osiedli
mieszkaniowych,
intensywną zabudową jednorodzinną,
ekstensywną zabudowę jednorodzinną na terenach z istniejącym drzewostanem leśnym,
(Program Ochrony Środowiska, 2012 r.).

Tabela 5. Charakterystyka zabudowy dzielnic na terenie Miasta Otwock
Dzielnica
Charakterystyka
Dzielnice miejskie
Świder
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części na działkach
Zachodni
zadrzewionych. Plany rozwojowe obejmują, wg planów miejscowych
zagospodarowania przestrzennego:
I. obszar przyległy do rzeki Świder na terenie miasta Otwocka – etap I zatwierdzony
Uchwałą nr XXI/205/2000 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 maja 2000 r. (Dz. Urz. Woj.
Maz. Nr 2 z dnia 27.07.2000 r. poz. 828);
II. obejmującego swym zasięgiem pas terenów PKP oraz tereny do niego przyległe
wraz z Centrum biegnący przez miasto Otwock z północnego zachodu na południowy
wschód - etap I, zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Otwocka Nr XLVI/541/02 z dnia
25.06.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 237 z 06.09.2002 r. poz. 6067):
 rozwój obecnej funkcji terenu, tj. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 możliwość rozwoju funkcji wypoczynkowo-leczniczo-rekreacyjnej nad brzegami
rzeki Świder.
Świder
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na zadrzewionych terenach. Na działkach
Wschodni
prócz budynków mieszkalnych znajdują się budynki usługowe i gospodarcze.
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W układzie przestrzennym wyróżnia się intensywna zabudowa jednorodzinna
(„bloki” urbanistyczne) o charakterze miejskim. Perspektywy rozwoju:
 nowe tereny zabudowy mieszkaniowej;
 rozwój usług związanych z rozwojem rekreacji i wypoczynku 14 nad rzeką Świder.
Śródmieście Stan zainwestowania terenu zgodnie z ustaleniami miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego:
I. obejmującego swym zasięgiem pas terenów PKP oraz tereny do niego przyległe
wraz z Centrum biegnący przez miasto Otwock z północnego zachodu na południowy
wschód - etap I, zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Otwocka Nr XXXI/329/2001
z dnia 11 kwietnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 119 z 12.06.2001r. poz. 1609);
II. ,,Samorządowa”, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Otwocka XXII/221/2000
z dnia 4.07.2000 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 177 z 28.08.2001r. poz. 2852);
III. obejmującego swym zasięgiem pas terenów PKP oraz tereny do niego przyległe
wraz z Centrum biegnący przez miasto Otwock z północnego zachodu na południowy
wschód - etap II część A obejmująca kwartały I–VII i DVIII, zatwierdzonego Uchwałą
Rady Miasta Otwocka Nr XXXII/359/01 z dnia 22.05.2001r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 171
z 20.08. 2001 r. poz. 2696); obejmuje:
 koncentrację usług, handlu, rzemiosła i administracji, zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i jednorodzinnej rozproszonej;
 zabudowę mieszkaniowo - usługową z charakterystycznym układem bardzo
wąskich uliczek – teren intensywnej zabudowy;
 budynki administracji lokalnej i ponadlokalnej, obiekty handlu, kultury, oświaty,
banki. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - „bloki” o wysokości
nieprzekraczającej czterech kondygnacji;
 historyczne „wille otwockie”, teren rozproszonej zabudowy jednorodzinnej oraz
jednego osiedla zabudowy wielorodzinnej („bloki”).
Śródborów Dzielnicę Śródborów zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującą swym zasięgiem pas terenów PKP oraz tereny do niej
przyległe wraz z Centrum, biegnącym przez miasto Otwock z północnego zachodu na
Soplicowo
południowy wschód - Etap II, część ,,B” obejmująca kwartały: IX, X, BXI, BXII, BXIII,
AXIV, BXV zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Otwocka Nr VIII/79/2003 z dnia 1
lipca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 243 z 17 września 2003r., poz. 6390) i Soplicowo
charakteryzują:
 założenia urbanistyczne projektowanych „miast-ogrodów”;
 rozproszona zabudowa na bardzo dużych działkach (budowlano-leśnych);
 tradycje dzielnic uzdrowiskowych (budynki sanatoryjne).
Ługi
Teren osiedla wielorodzinnego. Dzielnica posiada duże rezerwy terenów i zgodnie
z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
I. obejmującego obszar projektowanego osiedla zabudowy wielorodzinnej „Ługi”
zatwierdzonego Uchwałą Nr V/31/2003 z dnia 25 marca 2003r. (Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 156 poz. 3872 z 10.06.2003 r. );
II. „Ługi Północne” obejmującego obszar pomiędzy ulicami: Korczaka, Wysockiego,
Okrzei, Batorego, Wiejską, Ługi i północną granicą opracowania planu miejscowego
„Ługi Wschodnie” w Otwocku zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/559/02 z dnia
3 września 2002r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 276, poz. 7176 z 24.10.2002 r.):
stanowi atrakcyjne miejsce dla rozwoju inwestycji. Ta część miasta nie podlega
rygorom ochronnym w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody.
Kresy
Lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (drobne rzemiosło)
realizowanej na małych działkach zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kresy Południowe - część A”,
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zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Otwocka Nr XI/107/2003 z dnia 28
października 2003r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 319 z 27.12.2003r. poz. 10201).
Dzielnice wiejsko – miejskie
Świdry
Układ przestrzenny zgodnie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania
Wielkie
przestrzennego:
I. obszar przyległy do rzeki Świder na terenie miasta Otwocka – etap I zatwierdzony
Mlądz
Uchwałą
Nr XXI/205/2000 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 maja 2000 r. (Dz. Urz. Woj.
Wólka
Maz. Nr 2 z dnia 27.07.2000 r. poz. 828);
Mlądzka
II. obszar położony po obu stronach Szosy Lubelskiej na odcinku przebiegającym
Jabłonna
przez
miasto Otwock zatwierdzony Uchwałą Nr XLVII/558/2002 Rady Miasta Otwocka
Świerk
z dnia 3 września 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 276 z 24.10. 2002 r. poz. 7175);
Teklin
III. ,,Jabłonna Wschodnia” obszar zatwierdzony Uchwałą Nr XLIV/477/02 Rady Miasta
Zamlądz
Otwocka z dnia 12 marca 2002 r (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 155, poz. 3394
z dn.14.06.2002 r.);
IV. obszar położony na wschód od osiedla Jabłonna po obu stronach drogi w Świerku
do granic miasta Otwocka, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Otwocka Nr
XVIII/168/99 z dnia 21 grudnia 1999r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79 z 25.03.2002 r. poz.
1635); cechuje go:
 przewaga zabudowy zagrodowej, z reguły dwurzędowej wzdłuż tras
komunikacyjnych;
 typowo rolny podział gruntu;
 brak odpowiedniego przygotowania do procesów urbanizacyjnych.
Perspektywiczny rozwój dzielnic: Wólka Mlądzka i Świder zakłada możliwość
utworzenia sfer przeznaczonych pod lokalizację magazynów, zakładów
produkcyjnych oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.
Źródło: Dane z Urzędu Miasta

Zwiększająca się liczba ludności w Gminie Otwock wpływa bezpośrednio na zwiększenie zasobów
mieszkaniowych Gminy. Według Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego liczba
budników mieszkalnych Gminie zwiększyła się od 2010 roku o ponad 6,5%.
Tabela 6. Zasoby mieszkaniowe Gminy Otwock w latach 2010 – 2014.
Rok

2010

Zasoby mieszkaniowe
Zasoby mieszkaniowe gmin (komunalne)
mieszkania ogółem
Mieszkania
powierzchnia użytkowa mieszkań
m2
mieszkania socjalne
Mieszkania
powierzchnia użytkowa mieszkań
m2
Zasoby mieszkaniowe
Mieszkania
18244
Izby
63232
powierzchnia użytkowa mieszkań
m2
1180102
Mieszkania niezamieszkane w zasobie gminy (pustostany)

2011

2012

2013

2014

-

-

1961
78124

-

117
3108

133
3971

143
4302

149
4469

18477
18656
18800
18989
64144
64787
65275
65979
1201247 1218971 1232865 1248729
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Ogółem
Budynki mieszkalne w gminie
Ogółem
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

-

-

-

-

49

-

-

6723

7032

7089

7127

7165

Sytuacja mieszkaniowa mieszkańców Otwocka ulega stopniowej poprawie – przeciętna powierzchnia
użytkowa jednego mieszkania od 2010 do 2014 roku wzrosła o 1,1 m2, a przeciętna powierzchnia
użytkowa mieszkania przypadająca na jedną osobę zwiększyła się o 1,3 m2. Podobnie sytuacja
przedstawia się w przypadku wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje techniczno – sanitarne
– od 2010 do 2014 r. liczba mieszkań wyposażonych w wodociąg, łazienkę i centralne ogrzewanie
wzrosła o 5 %.
Tabela 7. Wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno – sanitarne w Gminie Otwock w latach 2010
– 2014.
Rok

2010

2011

Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne
Ogółem
Wodociąg
17190
17427
Łazienka
16206
16443
centralne ogrzewanie
14789
15026
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

2012

2013

2014

17608
16625
15211

17785
16769
15367

17977
16961
15559

Ponadto od 2010 do 2014 r. wzrosła ilość osób korzystających z wodociągów, kanalizacji oraz gazu
sieciowego odpowiednio do 69,4, 82,8 i 64,7 %.
Przeprowadzony w 2011 roku Narodowy Spis Powszechny uwzględnił strukturę wiekową budynków
Powiatu Otwockiego. Wynika z niego, iż najwięcej, bo ponad 26% budynków zostało wybudowanych
pomiędzy 1945 a 1970 rokiem. Najmniej budynków istniejących na terenie Powiatu pochodzi z przed
1918 roku (prawie 2%).
Tabela 8. Struktura wiekowa budynków w Powiecie Otwockim (stan na 2011 r.).
Jednostka
terytorialna

Powiat
otwocki

przed
1918
Ogółem
2011
666

1918 - 1945 1944
1970
ogółem
ogółem
2011
2011
5040
9436

1971 1978
ogółem
2011
4639

1979 1988
ogółem
2011
4732

1989 2002
ogółem
2011
5764

2003 2007
ogółem
2011
3199

2008 2011
ogółem
2011
2370

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

Z powyższych danych wynika, iż ponad 68% budynków wymaga przeprowadzenia termomodernizacji
– budynki wybudowane przed 1985 rokiem zużywają ponad 2 razy więcej energii cieplnej niż
te wybudowane po 1998 roku (Żurawski, 2008).
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5. Analiza systemu energetycznego

Nieodłącznym elementem funkcjonowania ludności jest jej zaopatrzenie w energię, przy czym
wydobycie paliw i produkcja energii w „tradycyjnej” formie stanowi jeden z najbardziej niekorzystnych
rodzajów oddziaływania na środowisko. Inaczej jest w przypadku źródeł odnawialnych, chociaż nie
należy zupełnie przekreślać szans nośników konwencjonalnych, gdyż poza aspektem finansowym czy
pozronie większą dostępnością, korzystanie z zasobów wyczerpywalnych niesie za sobą także korzyści.
W poniższej tabeli zebrano pozytywne i negatywne typy wybranych źródeł energii cieplnej.
Tabela 9. Pozytywne i negatywne cechy przetwarzania energii z wybranych nośników pierwotnych na
energię końcową
Nośnik energii
Węgiel

Cechy pozytywne
Cechy negatywne
 Obfitość zasobów
 Wysoka pylistość
 Szeroka dostępność
 Powoduje emisję CO2
 Łatwość w transporcie i
 Często wysoki wskaźnik
magazynowaniu
zanieczyszczenia
węgla, co powoduje
 Stosunkowo niski koszt
emisję
szkodliwych
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Gaz

Wysoka wydajność
Wygoda użytkowania






Odnawialne źródła energii






Niskie emisje
Łatwość użytkowania
Czystość
produkcji
energii
Zrównoważenie






związków
podczas
spalania
Najbardziej uwęglone
paliwo do produkcji
energii elektrycznej
Wysoki
koszt
i podatność na zmiany
cen
Wymaga odpowiedniej
infrastruktury
Powoduje emisję CO2
Wysoki koszt i ryzyko
transportu
i magazynowania
Wysoki wstępny koszt
instalacji
Problemy lokalizacyjne
Nieciągłość zasobów
Niska świadomość
społeczna odnośnie
korzyści użytkowania –
powolny rozwój
technologii

Źródło: World Coal Institute, Opracowanie własne

5.1.

Charakterystyka nośników energetycznych na terenie Miasta

„Nośnikami energii są wszystkie wyroby uczestniczące bezpośrednio lub pośrednio w procesach
przekazywania różnych postaci energii ze źródeł jej pozyskiwania do sfery użytkowania. Nośniki energii
pozyskiwane bezpośrednio z zasobów naturalnych odnawialnych i nieodnawialnych nazywane
są pierwotnymi, natomiast otrzymywane w wyniku przemian energetycznych z innych surowców
energetycznych określa się jako pochodne (wtórne) nośniki energii.” (Kacperczyk, 2007).
Na potrzeby niniejszego opracowania skupiono się na nośnikach energetycznych występujących na
terenie Gminy Otwock, które to opisano w poniższych podrozdziałach.

5.1.1. System ciepłowniczy
Dostarczeniem ciepła na terenie Gminy Otwock zajmuje się Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. Zakład powstał na przełomie lat 60 i jest jednoosobową spółką skarbu Gminy.
W początkowym okresie jednostka ta wytwarzała ciepło w oparciu o spalanie węgla. W 1971 roku
w związku z uciążliwością eksploatacji kotłowni węglowej dla środowiska i mieszkańców Zakład został
zmodernizowany, a technologię produkcji ciepła zmieniono na tę, wytwarzaną ze spalania gazu
ziemnego. Obecnie Zakład zajmuje się produkcją i dystrybucją ciepła do 156 budynków – planowane
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jest, iż system ciepłowniczy będzie zaopatrywał budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, budynki
użyteczności publicznej, usługi oraz budownictwo indywidualne. Sieć ma długość 9834 m, ilość węzłów
cieplnych wynosi 47. Jako, że Zakład oraz sieć działa od ponad 40 lat stan techniczny jest tylko
dostateczny - na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjno – remontowe. W 2005 roku wymieniono
kocioł na energooszczędny, a w 2010 r. dokonano wymiany komina. Planowane są kolejne inwestycje
w latach przyszłych dot. rozbudowy sieci ciepłowniczej celem podłączenia nowych odbiorców oraz
produkcji ciepła przez cały rok z wykorzystaniem kogeneracji.

5.1.2. System elektroenergetyczny
System elektroenergetyczny Miasta składa się z układu pierścieniowego sieci napowietrznej 110 kV,
zasilanej z linii przesyłowej 400 kV z Kozienic. Poszczególni odbiorcy zasilani są poprzez sieć
napowietrzną magistralno-rozdzielczą 15 kV, wyprowadzonej z stacji elektroenergetycznych:
„Józefów”, „Karczew”, „Otwock - Teklin” oraz „Wola Karczewska” usytułowanych od 3 do 6 km od
centrum Miasta. Linie kablowe występują głównie w centralnej części Otwocka – obiekty zasilane są
głównie poprzez stacje transformatorowe w budynkach, wolnostojące lub słupowe (w zależności od
intensyfikacji zabudowy).
Linie 15kV zasilające teren Miasta obciążone są w szczycie w ok. 20% i podłączone są do 191 stacji
transformatorowych. W 2014 roku długość linii napowietrznych wysokiego napięcia na terenie Gminy
wynosiła 31 117 m, napowietrznych średniego napięcia 79 862 m, kablowych średniego napięcia 83
458 m, napowietrznych niskiego napięcia 281 675 m i kablowych niskiego napięcia 123 664 m.
Planowane są inwestycje w latach 2016 – 2017 w zakresie przebudowy na kablową kolejnego odcinka
linii 15 kV Oczyszczalnia (Ługi) oraz przebudowę na kablową całą linię 15 kV Polmozbyt (Kresy).

Tabela 10. Ilość obiorców w rozbiciu na indywidualnych i przemysłowych oraz sumaryczna ilość zużytej
przez nich energii elektrycznej.
Rok

Odbiorcy zasilani z sieci Odbiorcy zasilani z sieci Odbiorcy zasilani z sieci
110 kV
15 kV
0,4 kV
ilość
odbiorców

2012
2013
2014

1
1
1

zużycie
energii
[MWh]
10 520
10 089
8 196

ilość
odbiorców
45
51
55

zużycie
energii
[MWh]
69 689
80 505
104 010

ilość
odbiorców
22 225
22 646
23 403

zużycie
energii
[MWh]
108 471
115 166
117 320

Źródło: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa.
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5.1.3. System gazowniczy
System gazowniczy Gminy Otwock składa się z sieci średniego i wysokiego ciśnienia, ze stacji
redukcyjno – pomiarowej I stopnia „Świerk”, stacji redukcyjno – pomiarowej I stopnia „Karczew” oraz
z gazociągu wysokiego ciśnienia „Puławy” o średnicy 500 mm i gazociągu wysokiego ciśnienia ŚwierkMorawy. Układ sieci gazowej średniego ciśnienia tworzą:



magistrala gazowa o śr. 350/300 mm ze stacji „Karczew” do sieci gazowej Warszawa –
Gocław,
magistrala gazowa o śr. 200 mm ze stacji „Świerk” do gazociągu w Międzylesiu.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności korzystającej z sieci gazowej znacznie
wzrosła na przestrzeni ostatnich lat. W 2013 roku było to ponad 64% (wzrost w porównaniu do 2010
roku o prawie 9%).
Tabela 11. Infrastruktura sieci gazowej na terenie Gminy Otwock- podstawowe dane
Wskaźnik
Sieć gazowa
długość czynnej sieci ogółem
długość
czynnej
sieci
przesyłowej
długość
czynnej
sieci
rozdzielczej
czynne
przyłącza
do
budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych
odbiorcy gazu
odbiorcy gazu ogrzewający
mieszkania gazem
odbiorcy gazu w miastach
zużycie gazu
zużycie gazu na ogrzewanie
mieszkań
ludność korzystająca z sieci
gazowej

Jednostka 2010
miary

2011

2012

2013

2014

M
M

114585
4250

113674
4250

115991
4250

118449
4250

120268

M

110335

109424

111741

114199

116018

szt.

3878

3954

4026

4104

4150

gosp.
gosp.

10533
3747

10738
2624

10832
3857

11172
3971

3960

gosp.
tys.m3
tys.m3

10533
10738
10832
11007,40 11426,00 10240,7
8887,1
7972,3
8413,8

11172
10397,0
8708,4

4146

osoba

26783

29112

111734,6

26970

28795

4250

11268

11268
10183,6

Źródło: Bank danych lokalnych GUS

5.1.4. Odnawialne źródła energii
„Odnawialne źródło energii – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru,
energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię
hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną
z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów” (Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.
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o odnawialnych źródłach energii). W 2013 roku najwięcej pozyskanej energii z OZE pochodziło
z biomasy stałej (80,03%), zdecydowanie mniej bo tylko 8,2% z biopaliw ciekłych, 6,05% z wiatru, 2,46%
z wody, 2,12% z biogazu, 0,42% z odpadów komunalnych, 0,33% z pomp ciepła, 0,22% z energii
geotermalnej oraz 0,18% z energii słonecznej (Główny Urząd Statystyczny).
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 7 lutego 2013 roku wydal interpretację przepisów w odniesieniu
do inwestycji polegających na montażu ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Wynika
z niego, iż wg. Prawa budowlanego montaż ww. instalacji OZE nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowę oraz zgłoszenia, o ile nie przekracza 3 metrów wysokości.
W związku z powyższym nie prowadzona jest jakakolwiek inwentaryzacja instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii na terenie Miasta Otwock. Nie została także przeprowadzona taka
inwentaryzacja w ramach realizacji innych dokumentów strategicznych, czy planistycznych.
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6. Prognoza możliwości rozwoju systemu energetycznego
do 2030 roku

6.1.

System ciepłowniczy

W Gminie Otwock w 2014 roku całkowita powierzchnia użytkowa mieszkań wyniosła 1248729 m2.
W okresie ostatnich 15 lat wzrosła o 492200 m2, co oznacza, iż rocznie wzrastała o 32813,3 m2.
W celu oszacowania zużycia energii cieplnej w 2030 roku na terenie Otwocka przyjęto trzy scenariusze
zwiększania się powierzchni użytkowej mieszkań. Założono, iż wzrost zapotrzebowania na energię
cieplną będzie wprost proporcjonalny do wzrostu powierzchni mieszkań.
Scenariusz 1 – tempo wzrostu powierzchni mieszkań będzie kształtowało się na poziomie 50%
w porównaniu do aktualnego tempa.
Zgodnie ze scenariuszem numer 1 do 2020 roku powierzchnia użytkowa mieszkań wyniesie 1347169
m2, do 2025 roku 1429202 m2, a w 2030 roku osiągnie 1511236 m2. Oznacza to wzrost w ciągu
następnych 16 lat o 21%.
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Scenariusz 2 – tempo będzie zachowane.
Scenariusz numer 2 przewiduje, iż w 2020 roku powierzchnia mieszkań będzie wynosić 1445609 m2,
w 2025 roku – 1609676 m2, w 2030 roku – 1773742 m2. Wzrost w porównaniu z rokiem bazowym
wyniesie 42%.
Scenariusz 3 – tempo wzrośnie o 50%.
Według scenariusza numer 3 powierzchnia użytkowa mieszkań w 2020 roku osiągnie 1642489 m2,
w 2025 roku będzie to 1970622 m2, aby w 2030 roku wynosić 2298756 m2. Oznacza to wzrost o 84%.
Założono, iż wzrost zużycia energii cieplnej będzie wprost proporcjonalny do wzrostu powierzchni
mieszkań. Biorąc jednak pod uwagę zróżnicowanie w roku budowy mieszkań użytkowanych w roku
bazowym (tj. w roku 2014) założono także, iż w wyniku termomodernizacji zużycie energii cieplnej do
2030 spadnie o 40%.
Mając powyższe na uwadze szacuje się, iż w ciągu najbliższych 15 lat zapotrzebowanie na energię
cieplną w Mieście Otwock wzrośnie o ok. 25%.

6.2.

System elektroenergetyczny

Miasto Otwock zasilane jest siecią elektroenergetyczną należącą do PGE Dystrybucja S.A. Oddział
w Warszawie. Długość poszczególnych rodzajów linii (110 kV, 15 kV i 0,4 kV) nie zmienił się znacząco
na przestrzeni lat (średnio wydłużyła się o 80 metrów). Podobnie jest w przypadku ilości odbiorców
indywidualnych i przemysłowych, których ilość zwiększyła się wprost proporcjonalnie do zwiększającej
ilości się domów na terenie Otwocka.
Zgodnie z „Polityką energetyczną Polski do 2030 roku” przewidywany jest wzrost zapotrzebowania na
energię elektryczną na poziomie ok. 2,3% rocznie. Natomiast zgodnie z danymi uzyskanymi od
dostawcy energii na terenie Miasta Otwocka zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie średnio
o 5%. Biorąc pod uwagę oba scenariusze oszacowano, iż w 2030 roku ilość zużytej energii w zależności
od obiorców będzie rozkładała się następująco:
Tabela 12. Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w zależności od rodzaju sieci
Wzrost zapotrzebowania na energię

Sieć 110 kV

Sieć 15 kV

Sieć 0,4 kV

2,3%
5%

8196
11212
20182

104010
142286
194647

117320
160494
288889

Źródło: opracowanie własne
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6.3.

System gazowniczy

Z danych otrzymanych od PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w zakresie sprzedaży paliwa gazowego
oraz odbiorców obsługiwanych przez Region Mazowiecki na terenie Miasta Otwocka wynika, iż mimo
wzrostu ilości odbiorców gazu na przestrzeni ostatnich lat spada ilość zużytego gazu. Spadek ten wynosi
ok. 4%. Biorąc powyższą tendencję pod uwagę szacuje się, iż do 2030 roku zużycie gazu spadnie do
poziomu 5785,344 m3.

6.4.

Odnawialne źródła energii

Nie przewiduje się wzrostu ilości instalacji OZE na terenie Miasta Otwocka ze względu na brak
odpowiednio wysokich zabudowań na których można zamontować kolektory słoneczne lub instalacje
fotowoltaiczne. Nie planuje się także budowy turbin wiatrowych czy też elektrowni wiatrowych.
Obecnie realizowany jest (do 2018 roku) program dofinansowania instalacji OZE dla odbiorców
indywidualnych, ale nie jest możliwe oszacowanie ilości tych instalacji, które zostaną wybudowane do
2030 roku na terenie Miasta. Ze względu na brak konieczności ewidencjonowania instalacji OZE
prawdopodobnie dane takie nie zostaną zebrane. Bazując na stworzonym „Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta Otwocka” można założyć, iż do 2020 roku 15% energii zużywanej na terenie
Miasta będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Poziom ten zostanie osiągnięty przez zakup tzw.
„Zielonych Certyfikatów”.
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7. Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek
i lokalnych zasobów paliw i energii z uwzględnieniem
skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej
oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji
przemysłowych

7.1.

Biomasa i odpady

Do biomasy zaliczamy całą istniejącą materię organiczną, substancje pochodzenia zwierzęcego
i roślinnego, które ulegają biodegradacji. Należą do niej odpady z gospodarstw domowych,
pozostałości po przycinaniu zieleni miejskiej, pozostałości z produkcji rolnej, pozostałości z leśnictwa,
odpady z przemysłu i odpady komunalne. Biomasa jest trzecim co do wielkości naturalnym źródłem
energii. Definicja stworzona przez Unię Europejską wskazuje, iż biomasa to „podatne na rozkład
biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami
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roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na
rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich” (Dyrektyw 2001/77WE).
Definicja przedstawiona w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych, opisuje biomasę jako substancję pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, która ulega
biodegradacji, jednocześnie pochodzi z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej lub
leśnej, a także z przemysłu przetwarzającego ich produkty oraz inne części odpadów, które ulegają
biodegradacji (Dz. U. Nr 169 2006). Do biomasy zalicza się także ziarna zbóż nie spełniające wymagań
jakościowych przy zakupie interwencyjnym, określonych w art. 4 rozporządzenia Komisji Wspólnoty
Europejskiej nr 687/2008 z dnia 18 lipca 2008r. ustanawiającego procedury przejęcia zbóż przez
agencje płatnicze lub inwentaryzacyjne, a także metodykę analizy oznaczania jakości zbóż, które nie
podlegają zakupowi interwencyjnemu (Dz. U. Nr 34 2010).
Rysunek 10. Pozyskanie biomasy stałej w Polsce w latach 2002-2011

Źródło: GUS 2012

W Polsce obserwowany jest wzrost wykorzystania biomasy w okresie ostatnich lat. Ocenia się, że
największy potencjał energetyczny w kraju ma właśnie biomasa. W przypadku województwa
mazowieckiego analizy wskazują, że najbardziej przystępnymi zasobami źródeł odnawialnych jest
biomasa stała i jej pochodne oraz biogaz.
Mając na uwadze energetyczne właściwości niektórych rodzajów biomasy zdecydowano się na celowe
jej wytwarzanie – głównie na uprawę roślin wysokoenergetycznych np. wierzby wiciowej, rdestu czy
trzciny pospolitej.
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Rysunek 11. Charakterystyka roślin energetycznych
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Źródło: Opracowanie własne

Tabela 13. Wartości opałowe rodzajów biomasy
Biopaliwo

Wilgotność %

Wartość
energetyczna
MJ/kg

Gęstość kg/m3

Zawartość popiołu
% s.m.

Zrębki

20-60

6-16

150-400

0,6-1,5

Pelety

7-12

17

650-700

0,4-1,0

Słoma żółta

10-20

14,3

90-165

4,0

Słoma szara

10-20

15,2

90-165

3,0

Drewno kawałkowe

20-30

11-22

380-640

0,6-1,5

Kora

55-65

18,5-20

250-350

1-3

Źródło: www.biomasa.org
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Rysunek 12. Czynniki ograniczające wykorzystanie biomasy
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Źródło: Opracowanie własne

W praktyce do celów energetycznych wykorzystuje się głównie drewno i jego odpady, rośliny z upraw
energetycznych, produkty i odpady pochodzące z rolnictwa oraz niektóre odpady przemysłowe
i komunalne. Poza biomasą w stanie stałym wykorzystywany jest także biogaz powstający np.
w oczyszczalniach ścieków oraz na składowiskach odpadów w czasie rozkładu odpadów organicznych.
Często stosowana jest także biomasa w postaci ciekłej – alkoholu pochodzącego z roślin o dużej
zawartości cukru oraz biodiesela pochodzącego z roślin oleistych. Dyrektywa 2003/30/UE definiuje
biogaz jako paliwo gazowe, produkowane z biomasy i/lub ulegającej biodegradacji części odpadów,
które może być oczyszczone do jakości naturalnego gazu, do użycia jako biopaliwo, lub gaz drzewny.
Z definicji Głównego Urzędu Statystycznego biogazem nazywamy gaz składający się przede wszystkim
z metanu i dwutlenku węgla, uzyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy.
W sprawozdawczości statystycznej wyróżnia się gaz wysypiskowy, gaz z osadów ściekowych oraz
pozostałe biogazy – otrzymane w wyniku beztlenowej fermentacji odchodów zwierzęcych, odpadów
w rzeźniach, browarach i innych działalności przetwórstwa rolno – spożywczego.
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Rysunek 13. Zalety stosowania biogazu jako źródła energii

PRODUKOWANIE ZIELONEJ
ENERGII

OGRANICZANIE
ZANIECZYSZCZENIA GLEB,
WÓD GRUNTOWYCH,
ZBIORNIKÓ WODNYCH

WYKORZYSTANIE DO
UPRAWY GLEB O SŁABEJ
JAKOŚCI

OBNIŻANIE KOSZTÓW
SKŁADOWANIA ODPADÓW

UZYKANIE ŁATWO
PRZYSWAJALNEGO PRZEZ
ROŚLINY NAWOZU
NATURALNEGO

UPORZĄDKOWANIE
GOSPODARKI ODCHODAMI
PŁYNNYMI ZWIERZĄT
HODOWLANYCH W
GOSPODARSTWACH
ROLNYCH

OGRANICZENIE EMISJII
GAZÓW CIEPLARNIANYCH
PRZEZ WYKORZYSTANIE
METANU

ELIMINACJA ODORU

KORZYŚCI EKONOMICZNE W
EKSPLOATACJI

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 14. Pozyskanie biogazu w Polsce w latach 2002-2011.

Źródło: GUS 2012

W okresie ostatnich lat w Polsce nastąpił wzrost wykorzystania energii pochodzącej z biogazu. Aby
zapewnić prawidłowe funkcjonowanie biogazowni niezbędne jest zaplanowanie trybu dostarczania
poszczególnych surowców do instalacji, oraz rozpoznanie jaką ilością surowców dysponuje
gospodarstwo. Biogazownia powinna zostać racjonalnie i prawidłowo zaprojektowana, aby
zminimalizować ryzyko emisji odoru uciążliwego dla mieszkańców okolicy. Problematyczne jest
rozmieszczenie przestrzenne i zaplanowanie lokalizacji biogazowni, bowiem taka inwestycja ma
negatywny wpływ na walory przyrodniczo – krajobrazowe. Budowa biogazowni rolniczych w Mieście
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Otwock mogłaby stać się szansą dla mieszkańców na znalezienie pracy przy obsłudze inwestycji, jednak
budowa powinna zostać rozpatrzona pod kątem szczegółowej analizy ekonomicznej.

Rysunek 15. Wady i zagrożenia wynikające z budowy biogazowni
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Źródło: Opracowanie własne

Biomasa jest paliwem emitującym niezwykle mało dwutlenku węgla – jego ilość równa jest ilości CO2
pochłanianej przez rośliny, który je produkuje.
Ceny biomasy są coraz niższe, a jej użytkowanie staje się konkurencyjne dla tradycyjnych źródeł energii
przy równoczesnym zagospodarowaniu odpadów.
Mimo, iż Miasto Otwock jest gminą o wysokim wskaźniku lesistości to zdecydowana większość
powierzchni lasów jest objęta ochroną prawną. W celu uzyskania surowca Otwock powinien rozpocząć
współpracę w tej materii z gminami sąsiednimi. Miasto nie posiada także rezerw biomasy stałej czy też
terenów rolniczych na których uprawiane są rośliny wykorzystywane do produkcji biopaliw ciekłych.

7.2.

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu

Ciepło skojarzone, zwane kogeneracją, jest skojarzonym wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej.
Następuje ono w urządzeniach energetycznych, które tworzą układy skojarzone
w elektrociepłowniach. Powstałe ciepło za pośrednictwem sieci ciepłowniczych, dostarczane jest
do odbiorców, w postaci pary lub gorącej wody. Tak powstałe ciepło sieciowe może być także
wykorzystywane w układzie trójgeneracyjnym do wytwarzania chłodu.
Wysoka sprawność energetyczna jest cechą którą charakteryzują się układy skojarzone. Jest określona
jako stosunek energii użytecznej do energii doprowadzanej do układu w paliwie. Zmniejszenie
użytkowania paliwa przypadającego na jednostkę energii użytecznej jest spowodowane przez wzrost
sprawności. Nie można jednak do niego dążyć za wszelką cenę, gdyż z ekonomicznego punktu widzenia
o opłacalności świadczą koszty dostawy energii i ciepła do odbiorców, a nie same koszty zużycia paliwa.
Odbiorcy ciepła sieciowego, powstałego w skojarzonych układach powinni porównać jego cenę z ceną
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ciepła powstałego w źródłach lokalnych. Istotnym czynnikiem wartym do rozważenia przed
zastosowaniem jest niezawodność – ciągłość dostaw ciepła, bezpieczeństwo, komfort użytkowania
oraz brak emisji zanieczyszczeń – zmniejszona uciążliwość instalacji dla środowiska.
Stosowanie technologii układów skojarzonych jest korzystne pod względem ekonomicznym,
energetycznym i ekologicznym, jest bowiem efektywnym sposobem wytwarzania energii cieplnej
i elektrycznej, którego sprawność może wynosić nawet 80%. Układy najczęściej wykorzystywane są
w placówkach publicznych, które charakteryzują się ciągłym zapotrzebowaniem na energię cieplną:









Szpitale, kliniki, uzdrowiska
Obiekty gastronomiczne,
Hotele i pensjonaty,
Szkoły, uczelnie,
Obiekty handlowe
Zakłady przemysłowe,
Obiekty sportowe, pływalnie
Innych.

Rysunek 16. Zalety stosowania technologii układów skojarzonych.
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Źródło: Opracowanie własne

Stosowanie technologii kogeneracji powinno być jednak realizowane dopiero po przeprowadzeniu
analizy ekonomicznej, której wynik wskaże opłacalność finansową przedsięwzięcia. Przy ocenie
efektywności energetycznej należy zastanowić się nad elementami, które mogą ułatwić osiągnięcie
zaplanowanego celu.
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Rysunek 17. Etapy określenia wskaźników opłacalności dla technologii kogeneracji

USTALENIE NAKŁADÓW
INWESTYCYJNYCH
I SPOSOBU FINANSOWANIA
INWESTYCJI

USTALENIE KOSZTÓW
ZUŻYCIA PALIW I KOSZTÓW
EKSPLOATACJI INWESTYCJI

USTALENIE KOSZTÓW
OPŁAT ZA EMISJĘ
ZANIECZYSZCZEŃ
DO OTOCZENIA

ANALIZA OPŁACALNOŚCI
INWESTYCJI ORAZ
CZYNNIKÓW
WPŁYWAJĄCYCH TAKICH
JAK CENY PALIWA, ENERGII

USTALENIE TARYF
SPRZEDAŻY I ZAKUPU
ENERGII CIEPŁA I ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

Źródło: Opracowanie własne

7.3.

Energia wiatrowa

„Energia wiatru powstaje dzięki różnicy temperatur mas powietrza, spowodowanej nierównym
nagrzewaniem się powierzchni Ziemi. Turbina wiatrowa uzyskuje swoją moc poprzez konwersję wiatru
poprzez moment obrotowy działając na łopaty wirnika produkując energię elektryczną” (Mazowiecka
Agencja Energetyki). Jest ona szeroko dostępna, ale niestety zależna od zmienności wiatru, co
powoduje, iż jej udział w całościowej produkcji energii nie powinien przekraczać 20%.
Energia pochodząca z wiatru zwiększa swój udział w całościowej produkcji energii w okresie ostatnich
lat. Niekwestionowanym liderem w wykorzystywaniu energii wiatrowej są Niemcy i Hiszpania
posiadające doskonałe warunki wietrzne. Polska także coraz częściej inwestuje w turbiny wiatrowe.
Optymalna prędkość wiatru dla pracy farmy wiatrowej to 15 – 20 m/s, a najlepsze warunki istnieją
w terenach nadmorskich i podgórskich. Dlatego też szacuje się, iż w Polsce najlepsze warunki do
rozwoju energetyki wiatrowej są w województwie zachodniopomorskim i pomorskim.
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Rysunek 18. Rozkład predkości wiatru na terenie Polski

Źródło: Atlas klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, IMGW, Warszawa 2005.

Ilość energii produkowanej w elektrowniach wiatrowych zależy od ich lokalizacji, ukształtowania
terenu i przeszkód terenowych. Opracowania specjalistyczne podają, że nawet 4% powierzchni
terenów użytkowanych rolniczo nadaje się do technicznego wykorzystania i użycia energii wiatrowej.
Rysunek 19. Udział obszarów, na których lokalizacja elektrowni wiatrowych może być utrudniona

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej
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Województwo mazowieckie mieści się w przeciętnym poziomie ograniczeń lokalizacyjnych elektrowni
wiatrowych. Ograniczeniem przestrzennym dla inwestycji farm wiatrowych są obszary chronione
NATURA 2000.
Rysunek 20. Zalety siłowni wiatrowych

CZYSTE
ŹRÓDŁO
ENERGII

MOŻLIWOŚĆ
UNIEZALEŻNENIA
OD DOSTAWCÓW
PRĄDU

ZALETY

ZNIKOME KOSZTY
UTZYMANIA

DARMOWA
ENERGIA WIATR

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 21. Wady siłowni wiatrowych
TURBINY ZAGROŻENIEM DLA
AWIFAUNY

WADY

NIESTABILNOŚĆ WIATRU

ZNIEKSZTAŁCENIE WALORÓW
KRAJOBRAZU

DUŻE NAKŁADY INWESTYCYJNE

ŹRÓDŁO UCIĄŻLIWEGO HAŁASU
Źródło: Opracowanie własne
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Mimo, iż Miasto Otwock posiada korzystne warunki wiatrowe budowa turbin na jego terenie jest
nierealna ze względu na m.in. zanieczyszczenie hałasem i bliskość terenów prawnie chronionych.
Przede wszystkim należy mieć na uwadze konieczność wygospodarowania dużych powierzchni terenu
w przypadku budowy farmy wiatrowej.

7.4.

Energia słoneczna

Energia słoneczna jest jedną z najszybciej rozwijających się technologii energetycznych
wykorzystujących promieniowanie słoneczne do celów grzewczych i produkcji energii elektrycznej.
Średnie 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia w Polsce przypada na okres od początku kwietnia
do końca września.
Rysunek 22. Rozkład usłonecznienia na terenie Polski

Źródło: Atlas klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, IMGW, Warszawa 2005.

W województwie mazowieckim usłonecznienie wynosi od 1550 do 1700 godzin rocznie. Niestety
w Otwocku montaż kolektorów słonecznych czy też paneli fotowoltaicznych jest niemożliwe ze
względu na stosunkowo niską zabudowę oraz duże zacienienie wynikające z dużego poziomu lesistości.
Pojedynczy odbiorcy inwestujący w instalacje OZE związane właśnie z energią słoneczną będą musieli
gruntownie przeanalizować możliwości tego rozwiązania.

44
Contract Consulting Sp. z o.o.

AKTUALIZACJA ZŁOŻEŃ DOPLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA OTWOCKA

Rysunek 23. Pozytywne i negatywne aspekty instalacji elektrowni słonecznych

ZALETY

WADY

BRAK RYZYKA
WYCZERPANIA SUROWCA
JAKIM JEST SŁOŃCE

BRAK POBORU ENERGII
W NOCY

TECHNOLOGIA PRZYJAZNA
ŚRODOWISKU - BRAK
EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

WYSOKIE NAKŁADY
INWESTYCYJE

PROSTOTA INSTALACJI,
MOŻLIWY MONTAŻ
WKOMPONOWANY W
ZABUDOWĘ

ZMIENNOŚĆ DOBOWA
I SEZONOWA
PROMIENIOWANIA
SŁONECZNEGO

Źródło: Opracowanie własne

7.5.

Energia geotermalna

„Energia geotermalna polega na wykorzystaniu energii cieplnej ziemi do produkcji energii cieplnej
i elektrycznej. Uzyskiwana jest ona poprzez odwierty do naturalnie gorących wód podziemnych”
(Mazowiecka Agencja Energetyki). Zasoby geotermalne mogą być wykorzystywane bezpośrednio do
ogrzewania budynków lub też mogą być zastosowane w pompach ciepła. Pompy ciepła to urządzenia
pobierające ciepło z ziemi na płytkiej głębokości w celu ogrzania budynków. Polska posiada
stosunkowo duże zasoby energii geotermalnej, a sam obszar województwa mazowieckiego znajduje
się na Niżu Polskim w okręgu geotermalnym grudziącko-warszawskim. Wody geotermalne tego okręgu
mają temperaturę od 25 do 135 C, powierzchnia obszaru wynosi ok. 70 tysięcy km2, a zasoby położone
są na głębokości 3100 m. Budowa systemu geotermalnego jest opłacalna gdzie możliwy jest stały
odbiór ciepła. Otwock mógłby zainwestować w wykorzystywanie wód geotermalnych, ponieważ złoża
na terenie Miasta znajdują się na głębokości od 1050 do 1075 m i posiadają dobre właściwości
kolektorskie.
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7.6.

Energia wody

Turbiny wodne przekształcają energię wód na energię mechaniczną, która następnie zostaje
przekształcona w energię elektryczną za pomocą hydrogeneratorów. Niestety w Polsce wody o dużym
natężeniu przepływu oraz znacznej różnicy poziomów w większości już zostały wykorzystane.
W województwie mazowieckim zasoby hydroenergetyczne oszacowano na ok. 13,5 MW przy
możliwości produkcji ponad 65 GWh/a.
Rysunek 24. Charakterystyka wad i zalet energetyki wodnej

WADY
- Ingerencja w naturlane koryto rzeki -

zakłóceniaprzepływu,
zatrzymanie materiału akaumulacyjnego,
zmiany w lokalnych ekosystemach
- Bariera dla migracji ryb
- Zalewanie dużych powierzchni terenu
- Dewastacja ekosystemów
i przesiedlenia ludzi
- Ryzyko pęknięć zapory
- Zmiana stosunków wodnych

ZALETY
- Wysoka żywotność - nawet 100 lat
- Wysoka sprawność turbin sięga 90%
- Czysta i bezopadowa technologia
wytwarzania energii elektrycznej
- Woda ze zbiorników przy elektrowniach
wodnych może być wykorzystana
do nawadniania terenów rolniczych, czy
źródło zaopatrzenia w wodę
-Koszty eksploatacji wielokrotnie niższe niż
w elektrowniach konwencjonalnych
- Utworzenie nowych miejsc pracy

Źródło: Opracowanie własne

Na terenie Miasta Otwocka nie istnieją elektrownie wodne oraz nie istnieją dogodne warunki do
przeprowadzenia takich inwestycji.
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8. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła,
energii elektrycznej i paliw gazowych

Aby zmniejszyć zużycie energii cieplnej, elektrycznej i gazowej władze Miasta Otwocka zaplanowały na
następne 5 lat szczegółowe inwestycje, które w latach kolejnych będą rozszerzane o nowe
przedsięwzięcia. Ze względu na trudność w przewidzeniu efektu energetycznego poniżej
prezentowanych inwestycji, należy zaznaczyć, iż kolejne przedsięwzięcia będą zależeć od uzyskanych
zysków w zużyciu energii w ciągu następnych 5 lat.
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Rysunek 25. Założenia racjonalizacji użytkowania energii

REDUKCJA OPŁACANYCH
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ODBIORCÓW ENERGII W
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SEKTORA
ENERGETYCZNEGO
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SZKODLIWEGO
ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO WSKUTEK
DZIAŁANIA SEKTORA
ENERGETYCZNEGO
GMINY

STWORZENIE
STABILNOŚCI
I BEZPIECZEŃSTWA
ZASILANIA
ENERGETYCZNEGO

RACJONALIZACJA
UŻYTKOWANIA
ENERGII

Źródło: Opracowanie własne

8.1.

System ciepłowniczy

Energię cieplną można pozyskać w wyniku działania instalacji ogrzewania elektrycznego – kotłów
zasilanych energią elektryczną. Takie przedsięwzięcie cechuje się niskimi kosztami inwestycyjnymi
i bardzo wysoką sprawnością, jednak ze względu na wysoką cenę energii elektrycznej ponoszone są
wysokie koszty eksploatacji. Technologię ogrzewania elektrycznego zaleca się stosować w obiektach
o niskich wymaganiach temperaturowych i o krótkim czasie użytkowania, także w sytuacji braku
możliwości wykorzystania innego źródła energii ciepła.
Ponadto jest to źródło uzupełniające do źródła podstawowego przy użytkowaniu energii cieplnej.
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Rysunek 26. Potencjalne możliwości racjonalizacji zużycia energii w odniesieniu do użytkowania
i źródeł ciepła
Przedłużanie żywotności
instalacji grzewczych poprzez
stosowanie stacji uzdatniania
wody redukującej osiadanie
kamienia w rurociągach i na
powierzchniach kotłów

Stosowanie wkładek do
kominów w kotłach
zasilanych gazem bądź
olejem opałowym

Kasacja lokalnych małych
kotłowni węglowych,
przebudowa na kotłownie
o niskiej emisji - przyjazne
środowisku

Segregowanie i utylizacja
odpadów w celu
wykorzystywania jako
surowców wtórnych

Wykozystanie lokalnych
zasobów energii
do wytwarzania ciepła

Modernizacja
i automatyzacja układów
wewnętrznych centralnego
ogrzewania

Wspieranie działań
zwiazanych ze zwiększeniem
efektywności energetycznej termomodernizacji itp.

Uwzględnianie
proekologicznej polityki
państwa i gminy przy
wydawaniu decyzji
o warunkach zabudowy
i zagospodaarowania terenu

Stosowanie regulatorów
elektronicznych
dostosowujących produkcję
ciepła do zapotrzebowań
użytkowników

Źródło: Opracowanie własne

Podjęcie decyzji w zakresie wykorzystania źródła ciepła dla budynku powinno być wynikiem
uwzględnienia potrzeb użytkownika, a więc wielkości zapotrzebowania, rodzaju sieci ciepłowniczej itp.
W przypadku wykorzystywania paliwa – gazu płynnego bądź oleju opałowego, instalowane są kotły
o podobnie wysokiej sprawności jak w przypadku kotłów zasilanych energią elektryczną. To
rozwiązanie ma wiele zalet takich jak brak uzależnienia od dostawcy paliwa, niewielka emisja
zanieczyszczeń do atmosfery. Technologia jest jednak kosztowna w eksploatacji poprzez wysokie ceny
paliwa. Instalacja zalecana jest w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci gazowej lub
konieczności przebudowy sieci rozdzielczej. Analiza kosztów eksploatacji kotłowni umożliwia podjęcie
decyzji co do wyboru paliwa, pomiędzy gazem płynnym, a olejem opałowym.
Gdy występuje możliwość przyłączenia instalacji do sieci gazowej zaleca się stosowanie kotłów
opalanych gazem ziemnym. Takie rozwiązanie jest korzystne w zastosowaniu w nowych budynkach.
Kotły wykorzystujące gaz ziemny mają bardzo wysoką sprawność, emisja zanieczyszczeń do atmosfery
jest niska, jednak rozwiązanie jest uzależnione od dostępu do sieci gazowej.
Podobnie jak w przypadku kotłów zasilanych gazem płynnym, bądź olejem opałowym, gdy nie ma
możliwości przyłączenia do sieci gazowej – można stosować kotły opalane biopaliwami. Wybór
biopaliwa należy podjąć wskutek przeprowadzenia analizy kosztów eksploatacji kotłowni,
wykorzystywane biopaliwa to brykiet, pellet, zrębki, słoma. Kotły charakteryzuje wysoka sprawność,
niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery, dowolność w wyborze dostawcy paliwa, jednak koszty
inwestycyjne są wysokie. Biopaliwa zawierają niską gęstość energii dlatego wymagana jest budowa
magazynu paliwa.
Modernizacja systemu ogrzewania powinna uwzględniać zastosowanie pomp ciepła. Technologia jest
szczególnie zalecana przy nowopowstających budynkach o niskim zapotrzebowaniu na energię,
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w przypadku istnienia lokalnych źródeł ciepła odpadowego – możliwego do wykorzystania. Zazwyczaj
jest to ciepło ścieków lub wód gruntowych.
Najmniej przyjaznym dla środowiska rodzajem paliwa jest węgiel – paliwo stałe. Kotły wykorzystujące
właśnie to źródło ciepła cechują się bardzo wysoką emisyjnością zanieczyszczeń do atmosfery.
W przypadku wadliwej i niesprawnej konstrukcji komina i kotłowni występuje zagrożenie zdrowia
i życia. Przy modernizacji źródeł ciepła wskazane jest wycofanie wykorzystania kotłów na paliwa stałe.
Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej
Władze Miasta planują przeprowadzić termomodernizację wszystkich placówek oświatowych.
Modernizacja obejmować będzie:
 ocieplenie ścian,
 ocieplenie dachu,
 wymianę stolarki okiennej,
 modernizację instalacji grzewczej.
Poniżej prezentowane są poszczególne obiekty wraz z terminem realizacji i opisem zadania.
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Tabela 14. Harmonogram wykonania inwestycji w zakresie termomodernizacji w placówkach
oświatowych Miasta Otwock
Lp.

Nazwa obiektu

Opis zadania

Termin
realizacji

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Szkoła podstawowa nr 1
Szkoła podstawowa nr 5
Szkoła podstawowa nr 6
Szkoła podstawowa nr 9
Szkoła podstawowa nr 12
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Przedszkole miejskie nr 3
Przedszkole miejskie nr 4
Przedszkole miejskie nr 6
Przedszkole miejskie nr 10
Przedszkole nr 12
Przedszkole miejskie nr 15
Przedszkole miejskie nr 17
Przedszkole miejskie nr 18
Przedszkole miejskie nr 20
Przedszkole miejskie nr 16
Budynki A, B, C Urzędu
Miasta Otwocka

Termomodernizacja budynku
obejmująca ocieplenie ścian i dachu,
wymianę stolarki okiennej,
modernizację instalacji grzewczej.

2017 r.

Termomodernizacja budynku
obejmująca ocieplenie ścian i dachu,
wymianę stolarki okiennej,
modernizację instalacji grzewczej.

2018 r.

21
22

Muzeum Ziemi Otwockiej
Żłobek miejski

Redukcja
zużycia
energii

ok. 30%

Budynek A – wymiana okien,
docieplenie dachu, wymiana instalacji
centralnego ogrzewania
Budynek C - Termomodernizacja
budynku obejmująca ocieplenie ścian
i dachu, wymianę stolarki okiennej,
modernizację instalacji grzewczej.
Wymiana okien oraz docieplenie dachu
Termomodernizacja budynku
obejmująca ocieplenie ścian i dachu,
wymianę stolarki okiennej,
modernizację instalacji grzewczej.

2018 r.

2018 r.
2018 r.

Źródło: Opracowanie własne Contract Consulting.

Na podstawie publikacji „Poprawa efektywności użytkowania ciepła grzewczego elementem wdrażania
zasad zrównoważonego rozwoju” autorstwa dr hab. inż. Jana Norwisza i dr inż. Aleksandra D. Panka
oszacowano, iż średnie obniżenie zużycia ciepła w budynkach oświatowych wyniesie
ok. 30%.
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Tabela 15. Efekty wybranych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
Sposób uzyskania oszczędności

Obniżenie zużycia ciepła

Wprowadzenie w węźle cieplnym automatyki i urządzeń sterujących
Wprowadzenie hermetyzacji instalacji, przeprowadzenie regulacji
hydraulicznej i zamontowanie zaworów w pomieszczeniach
Wprowadzenie podzielników kosztów
Wprowadzenie ekranów za grzejnikami
Uszczelnienie okien i drzwi
Wymiana okien na okna o niższym współczynniku ciepła
Izolacja zewnętrznych przegród budowlanych

5 – 15%
10 – 20%
10%
2 – 3%
3 – 5%
10 – 15%
10 – 15%

Źródło: „Poprawa efektywności użytkowania ciepła grzewczego elementem wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju”,
Nowisz J., Panek A.

Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach należących do mieszkańców na korzystniejsze
z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego
Miasto Otwock do 2017 roku zaplanowało w budżecie środki na dotacje celowe na dofinansowanie
wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium
sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.
Dotacja udzielana jest na wymianę starego źródła ciepła na następujące nowe źródła ciepła:









przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego,
pompy ciepła,
systemy solarne,
systemy fotowoltaiczne,
kotły gazowe na gaz płynny,
kotły olejowe,
przyłączenie do miejskiego systemu gazowniczego,
kotły węglowe co najmniej 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012.

8.2.

System elektroenergetyczny

Ustawa „Prawo Energetyczne” traktująca o racjonalnym użytkowaniu energii elektrycznej obliguje
w równym stopniu producentów, dystrybutorów i odbiorców. Władze państwowe i lokalne powołane
są na mocy wspomnianej ustawy do osiągania celów polityki energetycznej i dbania o bezpieczeństwo
energetyczne kraju. Racjonalne użytkowanie energii powinno obejmować:




Proces projektowania instalacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych,
Eksploatację i usprawnienie wyżej wymienionych elementów,
Wykonywanie audytów energetycznych w zakresie racjonalnego zużycia energii na danym
obszarze lub obiekcie.
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Rysunek 27. Potencjalne możliwości racjonalizacji zużycia energii w odniesieniu do użytkowania energii
elektrycznej

Automatyzacja użycia
sprzętów dostosowana
do wymagań
użytkowanika - redukcja
strat energii

Wybór najkorzysnieszych
taryf oferowanych przez
sprzedawców energii

Używanie sprzętów
energooszczędnych
o największej sprawności

Stosowanie
energooszczędnych
źródeł światła
na ulicach i w placówkach
użyteczności publicznej

Wykoszystanie
technologii
energooszczędnych przy
procesach produkcyjnych

Naprawianie
i przeprowadzanie prac
konserwacyjnych
urządzeń

Źródło: Opracowanie własne

Modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej
Według International Energy Agency 19% światowej konsumpcji energii elektrycznej przeznacza się na
oświetlenie. Szczególnie problematyczne jest oświetlenie w placówkach oświatowych – w większości
używane oprawy są przestarzałe, złej jakości i energochłonne. Dodatkowo stanowią dużą część
budżetu szkół – oświetlenie obecnie stosowane jest nieekonomiczne. Mając powyższe na uwadze
władze Otwocka planują modernizację oświetlenia we wszystkich placówkach oświatowych. Wymiana
opraw na energooszczędne pozwoli na znaczną redukcję zużycia energii elektrycznej, a tym samym
redukcję emisji dwutlenku węgla. Ponadto zostanie zastosowany inteligentny system sterowania
oświetleniem, który dostosowywać będzie poziom oświetlenia do ilości światła dziennego w salach
lekcyjnych. Automatyczne sterowanie oświetlenia jest zalecane przez Polską Normę PN-EN 12464 ze
względu na duże zdolności adaptacyjne oka ludzkiego do zmieniających się warunków
oświetleniowych. Potencjalna redukcja zużycia energii elektrycznej zależy m.in. od warunków
pogodowych i położenia okien, ale może sięgać nawet 70%.
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Tabela 16. Budynki użyteczności publicznej wraz z planowaną modernizacją oświetlenia i redukcją
emisji CO2.
Lp.

Nazwa obiektu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Szkoła podstawowa nr 1
Szkoła podstawowa nr 5
Szkoła podstawowa nr 6
Szkoła podstawowa nr 9
Szkoła podstawowa nr 12
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Przedszkole miejskie nr 3
Modernizacja oświetlenia
Przedszkole miejskie nr 4
Przedszkole miejskie nr 6
Przedszkole miejskie nr 10
Przedszkole nr 12
Przedszkole miejskie nr 15
Przedszkole miejskie nr 17
Przedszkole miejskie nr 18
Przedszkole miejskie nr 20
Przedszkole miejskie nr 16
Budynki A, B, C Urzędu Miasta
Otwocka
Muzeum Ziemi Otwockiej
Żłobek miejski

21
22

Opis zadania

Termin
realizacji

Redukcja
emisji
CO2

2017 r.

50%
2018 r.

2018 r.
2018 r.
2018 r.

Źródło: Opracowanie własne Contract Consulting.

8.3.

System gazowniczy

Właściciel sieci gazowniczej w Mieście Otwock (PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o.) planuje
w najbliższych latach rozbudowę i modernizację sieci gazowniczej. Budowa sieci będzie oparta
o najnowsze technologie przesyłu i odbioru gazu do odbiorców. W czasie budowy i eksploatacji
powinny być brane pod uwagę następujące możliwości racjonalizacji użytkowania paliw gazowych.
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Rysunek 28. Potencjalne możliwości racjonalizacji zużycia energii w odniesieniu do użytkowania paliw
gazowych

Modernizacja
i automatyzacja sieci
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użytkowników
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sprzedaży gazu ziemnego

Wykorzystanie kotłów
kondensacyjnych
o długiej żywotności
i najwyższej sprawności

Wprowadzanie w gminie
instalacji gazu sieciowego
zamiast
magazynowanego gazu
płynnego

Konserwacja, przeglądy
i serwisowanie instalacji
gazowych

Źródło: Opracowanie własne

8.4.

Odnawialne źródła energii

Fotowoltaika to „technologia aktywnej produkcji energii elektrycznej z promieniowania
słonecznego”(Portal Innowacji, 2015). Panele fotowoltaiczne generują niewielkie koszty
eksploatacyjne i są niemalże niezawodne (nie posiadają części ruchomych) – są więc odnawialnym
źródłem energii, który generuje najniższe koszty w czasie eksploatacji. Ponadto mają prostą budowę,
a czas realizacji inwestycji (w zależności od wielkości) to zaledwie 3 – 18 miesięcy. Miasto Otwock
posiada znaczny obszar swej powierzchni o korzystnych warunkach nasłonecznienia. Na terenie
Oczyszczalni Ścieków Komunalnych planowane jest zamontowanie paneli fotowoltaicznych w ilości,
która pozwoli na taką produkcję energii elektrycznej, która wypełni potrzeby wszystkich budynków
użyteczności publicznej.
Indywidualni odbiorcy energii planują także montaż OZE, ale inwestycje te stanowią tylko nieznaczny
odsetek całościowej produkcji energii na terenie Miasta Otwock.
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9. Możliwości finansowania potencjalnych inwestycji
i działań określonych w założeniach do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe

Wszelkie modernizacje, inwestycje z zakresu gazownictwa, ciepłownictwa i energetyki mogą być
sfinansowane przez różne źródła. Środki mogą być pozyskane poprzez dofinansowanie i dotacje
z lokalnych samorządów, potencjalnych inwestorów oraz z instytucji.
Głównym źródłem umożliwiającym realizację powyższych przedsięwzięć są środki własne jak
i zaciągane przez przedsiębiorstwa kredyty. Urząd Regulacji Energetyki jest instytucją zatwierdzającą
taryfy dla przedsiębiorstw energetycznych. Jednocześnie weryfikuje i zatwierdza opracowane plany
inwestycyjne tych przedsiębiorstw. Dzięki działalności instytucji zachowana zostaje równowaga
pomiędzy możliwościami finansowymi konsumentów, a potrzebami przedsiębiorstw energetycznych.
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Urząd Regulacji Energetyki dodatkowo kontroluje rozdysponowanie podstawowego funduszu
inwestycyjnego przedsiębiorstw energetycznych.
W Polsce występuje wiele możliwości dofinansowania inwestycji związanych z poprawą efektywności
energetycznej. Dodatkowe źródła finansowania na rzecz prywatnej lub gminnej infrastruktury
energetycznej mogą być uzyskane z kilku programów. Dotacje mogą być uzyskane przez wszystkie
grupy odbiorców: przedsiębiorców, rolników, osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, samorządy
i jednostki budżetowe.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
„Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ 2014 – 2020) to krajowy program
wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian
klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną
również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.
POIiŚ 2014 – 2020 będzie kontynuował główne kierunki inwestycji określone w jego poprzedniku –
POIiŚ 2007 – 2013. Dotyczą one przede wszystkim rozwoju infrastruktury technicznej kraju
w najważniejszych sektorach gospodarki.
Beneficjenci Programu:
Najważniejszymi beneficjentami POIiŚ 2014 – 2020 będą podmioty publiczne (w tym jednostki
samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).
Budżet Programu:
Głównym źródłem finansowania POIiŚ 2014 – 2020 będzie Fundusz Spójności (FS), dodatkowo
przewiduje się wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Łączna wielkość
środków unijnych zaangażowanych w realizację Programu wyniesie 27,41 mld euro. Pod względem
budżetu jest to największy program operacyjny realizowany w Polsce w okresie 2014 – 2020.
Podział środków UE dostępnych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 pomiędzy poszczególne obszary wsparcia
przedstawia się następująco (dane na podstawie wstępnych szacunków):
 energetyka – 2 800,2 mln euro
 środowisko – 3 508,2 mln euro
 transport – 19 811,6 mln euro
 kultura – 467,3 mln euro
 zdrowie – 468,3 mln euro
 pomoc techniczna – 330,0 mln euro” (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej)
Program LIFE
„Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie
współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest
wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki
w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących
środowiska w tym przyrody.
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W okresie ponad 20 lat funkcjonowania programu dofinansowanie z Komisji Europejskiej uzyskało
blisko 4 180 projektów z całej Europy, w tym 69 z Polski. Obecny Program LIFE – program działań na
rzecz środowiska i klimatu, obejmujący perspektywę finansową 2014 – 2020, jest kontynuacją
instrumentu finansowego LIFE+ funkcjonującego w latach 2007 – 2013.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2008 roku pełni rolę Krajowego
Punktu Kontaktowego LIFE oraz wspiera polskich Wnioskodawców proponując nowatorski i jedyny
w Europie program dodatkowego współfinansowania projektów. Dzięki takiemu rozwiązaniu w Polsce
realizowane są obecnie 64 projekty LIFE o budżecie blisko 620 mln PLN i wsparciu NFOŚiGW 260 mln
PLN” (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej
Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji
CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności
publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.
Beneficjenci:
 podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek
budżetowych,
 samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu
terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań
własnych j.s.t. wskazanych w ustawach,
 organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki
wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne
osoby prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów
(Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Dopłaty do domów energooszczędnych
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do
tego, aby od początku 2021 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym
zużyciu energii”. Program priorytetowy ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów,
producentów materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań Dyrektywy. Będzie stanowił
impuls dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi
dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Jest to pierwszy
ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii.
Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących
dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa) (Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
Inwestycje energooszczędne w MŚP
Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie
efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich
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przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2. (Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
BOCIAN – rozproszone, odnawialne źródła energii
Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii
z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Beneficjentami są przedsiębiorcy
w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący
realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
(Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
Prosument – dofinansowanie mikroinstalacji OZE
Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument – linia
dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest
ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł,
poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji
energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.
Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości
inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz
zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowi kontynuację i rozszerzenie
zakończonego w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3”.
Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż
kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych” (Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni,
zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż
pomp ciepła
„Cel programu:
 Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie dwutlenku węgla CO2, pyłów PM2,5, PM10 oraz
innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi;
 wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii;
 propagowanie odnawialnych źródeł energii;
 upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji.
Beneficjentami są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego
zadania” (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
„Cel programu:
 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza;
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 zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej
emisji zagrażającej zdrowiu i życiu ludzi.
Beneficjenci:
 Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki oraz ich jednostki podległe;
 pozostałe osoby prawne;
 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą” (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej).
Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
„Cel programu:
 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu
15 % w 2020 roku dla Polski oraz wzrost tego wskaźnika w latach następnych;
 propagowanie odnawialnych źródeł energii;
 upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji
Beneficjenci:
 Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki oraz ich jednostki podległe;
 pozostałe osoby prawne;
 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą” (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej).

Poprawa jakości powietrza na terenie Województwa Mazowieckiego – ograniczenie emisji
zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni
„Cel programu: poprawa jakości powietrza – ograniczenie dwutlenku węgla CO2, pyłów PM2,5, PM10
oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.
Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego (JST) reprezentujące osoby fizyczne (w tym
wspólnoty mieszkaniowe) nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania”
(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
Modernizacja oświetlenia elektrycznego
„Cel programu: zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną.
Beneficjenci:
 Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki oraz ich jednostki podległe;
 pozostałe osoby prawne;
 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą” (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej).
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Wspieranie zadań z zakresu termomodernizacji oraz związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji
„Cel programu: zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynków.
Beneficjenci:
 Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki oraz ich jednostki podległe;’
 osoby prawne;
 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą” (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej).

61
Contract Consulting Sp. z o.o.

AKTUALIZACJA ZŁOŻEŃ DOPLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA OTWOCKA

10. Zgodność założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe z Polityką
energetyczną Polski do 2030 r.

Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej, czynnie uczestniczy w tworzeniu wspólnotowej polityki
energetycznej oraz dokonuje implementacji jej głównych celów. Kluczowym elementem wdrażania
polityki energetycznej, przedstawionej w dokumencie „Polityka Energetyczna Polski do roku 2030”,
jest aktywne działanie władz regionalnych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym czy gminnym.
Potrzeba planowania energetycznego jest niezwykle istotna, gdyż w ciągu najbliższych lat polskie
gminy muszą sprostać wielu wymaganiom i wyzwaniom, takim jak wykorzystanie funduszy unijnych na
rozwój regionu czy modernizację obecnej infrastruktury.
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Rysunek 29. Podstawowe kierunki polskiej polityki energetycznej

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

WZROST BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW PALIW
I ENERGII

DYWERSYFIKACJA
STRUKTURY
WYTWARZANIA ENERGII
POPRZEZ
WPROWADZENIE
ENERGETYKI JĄDROWEJ

ROZWÓJ
KONKURENCYJNYCH
RYNKÓW PALIW
I ENERGII

ROZWÓJ WYKORZYSTANIA
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ
ENERGII,
W TYM BIOPALIW

OGRANICZENIE
ODDZIAŁYWANIA
ENERGETYKI NA
ŚRODOWISKO

Źródło: Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Unia Europejska w ramach zobowiązań ekologicznych wyznaczyła na 2020 rok cele ilościowe: „3x20%”,
czyli tak zwane zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do 1990 roku, zmniejszenie
zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 rok, zwiększenie udziału
odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii w UE, w tym zwiększenie
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10% (źródło: Polityka energetyczna Polski
do 2030 roku). Konkretne narzędzia prawne niezbędne do realizacji wymienionych celów, zwarte są
w pakiecie klimatyczno – energetycznym przyjętym w grudniu 2008 przez UE.
Działania inicjowane na szczeblu lokalnym, a następnie krajowym umożliwiają realizację celów polityki
energetycznej przedstawionych na poziomie Wspólnoty. Odpowiednie i racjonalne planowanie
energetyczne jest koniecznym elementem warunkującym powodzenie realizacji polityki energetycznej.
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Rysunek 30. Kluczowe elementy polityki energetycznej realizowane na szczeblu regionalnym
i lokalnym
STOSOWANIE ALTERNATYW DO ZASILANIA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH W ENERGIĘ POPRZEZ WYKORZYSTANIE
TECHNOLOGII WYSOKOSPRAWNEGO WYTWARZANIA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

MAKSYMALIZACJA WYKORZYSTANIA LOKALNEGO POTENCJAŁU ENERGII
ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH DO WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CIEPŁA, BIOPALIW

OSIĄGNIĘCIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I PALIW W OBRĘBIE SEKTORA
PUBLICZNEGO
MODERNIZACJA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
Z UWZGLĘDNIENIEM DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH POTRZEB ODBIORCÓW W OBRĘBIE SEKTORA
PUBLICZNEGO
ROZWÓJ SCENTRALIZOWANYCH SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH UMOŻLIWIAJĄCY POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI
PROCESU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ORAZ PODNIESIENIA LOKALNEGO POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNE
W OBRĘBIE SEKTORA PUBLICZNEGO
WSPIERANIE REALIZACJI INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH
O STRATEGICZNYM ZNACZENIU DLA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO W OBSZARZE GMIN

Źródło: opracowanie własne

Efektywność energetyczna w polityce energetycznej jest elementem zasadniczym, a postęp w tej
dziedzinie jest kluczowy do realizacji wszystkich jej celów. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia
można założyć, iż są one równoznaczne z podjęciem wszystkich możliwych działań przyczyniających się
do wzrostu efektywności energetycznej.
Rysunek 31. Główne cele w zakresie poprawy efektywności energetycznej
Główne cele polityki energetycznej

KONSEKWENTNE ZMNIEJSZANIE
ENERGOCHŁONNOŚCI POLSKIEJ
GOSPODARKI
DO POZIOMU UE-15

DĄŻENIE DO UTRZYMANIA
ZEROENERGETYCZNEGO
WZROSTU GOSPODARCZEGO –
ROZWOJU GOSPODARKI
NASTĘPUJĄCEGO BEZ WZROSTU
ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ
PIERWOTNĄ

Źródło: Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
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Rysunek 32. Szczegółowe cele w zakresie poprawy efektywności energetycznej
ZWIĘKSZENIE SPRAWNOŚCI
WYTWARZANIA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ POPRZEZ BUDOWĘ
WYSOKOSPRAWNYCH JEDNOSTEK
WYTWÓRCZYCH

DWUKROTNY WZROST DO ROKU 2020
PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
WTWARZANEJ W TECHNOLOGII
WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI,
W PORÓWNANIU DO PRODKUCJI W
2006R.

WZROST EFEKTYWNOŚĆI
KOŃCOWEGO WYKORZYSTANIA
ENERGII

ZMNIEJSZENIE WSKAŹNIKA STRAT
SIECIOWYCH W PRZESYLE
I DYSTRYBUCJI POPRZEZ
MODERNIZACJĘ OBECNYCH
I BUDOWĘ NOWYCH SIECI,
WYMIANĘ TRANSFORMATORÓW
O NISKIEJ SPRAWNOŚCI
ZWIĘKSZENIE STOSUNKU ROCZNEGO
ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ DO MAKSYMALNEGO
ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC
W SZCZYCIE OBCIĄZENIA,
CO UMOŻLIWIA ZMIEJSZENIE
CAŁKOWITYCH KOSZTÓW
ZASPOKOJENIA POPYTU NA ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ

Źródło: Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Prognozowanie możliwości rozwoju systemów energetycznego opiera się na sporządzenia scenariuszy
dla poszczególnych sektorów.
Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Otwocka są
spójne z polityką Polski oraz Unii Europejskiej. Inwestycje termomodernizacyjne mają na cele
ograniczenie zużycia energii cieplnej, a modernizacja oświetlenia – energii elektrycznej. Obecnie
realizowany jest do roku 2017 projekt, który zakłada dofinansowanie instalacji OZE oraz pomp ciepła
u odbiorców indywidualnych. Planowane jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 20%,
zmniejszenie zużycia energii finalnej o 20% i zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych o 15% do 2020 roku.
Ponadto dokument jest zgodny z poniższymi regulacjami szczebla globalnego, unijnego i krajowego:
 Konwencją w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości,
sporządzona w Genewie dnia 13 listopada 1979 r.,
 Protokołem do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza
na dalekie odległości, dotyczący długofalowego finansowania wspólnego programu
monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w Europie
(EMEP),
 Konwencją Wiedeńską w sprawie ochrony warstwy ozonowej i Protokół Montrealski
w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową, z poprawkami.
 Dyrektywą 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r.
w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza,
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Dyrektywą 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r.
w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów
energetycznego spalania,
Decyzją wykonawcza Komisji z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiająca zasady stosowania
dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu
do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości
otaczającego powietrza (notyfikowana, jako dokument nr C(2011) 9068),
Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
w otaczającym powietrzu,
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie
jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy,
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku
w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom
i ich kontrola) (IED),
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC)18,
Dyrektywą 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r.
w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów
energetycznego spalania (LPC),
Dyrektywą Rady 70/220/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa
Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu
ograniczenia zanieczyszczania powietrza przez spaliny z silników o zapłonie iskrowym
pojazdów silnikowych,
Dyrektywą 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 grudnia 2000 r. w sprawie
spalania odpadów,
Dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r.
odnosząca się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady
93/12/EWG,
Dyrektywą 98/69/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r.
odnosząca się do środków mających zapobiegać zanieczyszczeniu powietrza przez emisje
z pojazdów silnikowych i zmieniająca dyrektywę Rady 70/220/EWG,
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września
2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową,
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych,
Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031),
Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1032),
Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref,
w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 914),

66
Contract Consulting Sp. z o.o.

AKTUALIZACJA ZŁOŻEŃ DOPLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA OTWOCKA








Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 11 września 2012 roku w sprawie
programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. z 2012 r. poz.
1028),
Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu
i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2012 r.
poz.1034),
Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie
krajowego celu redukcji narażenia (Dz. U. z 2012 r. poz. 1030),
Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie
sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu
stężenia ekspozycji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1029),
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11. Wnioski końcowe

Analiza systemu elektroenergetycznego, ciepłowniczego i gazowniczego na terenie Miasta Otwocka
oraz przewidywane zapotrzebowanie na ww. nośniki energetyczne do 2030 roku wskazuje, iż należy:





wspomagać montaż pomp ciepła u odbiorców indywidualnych i w miarę możliwości
finansowych Miasta zainwestować w geotermalne źródło ciepła,
wspomagać montaż instalacji OZE u odbiorców indywidualnych, ale mieć na uwadze
specyficzne warunki panujące w Otwocku (niska zabudowa, duże ocienienie wynikające
z wysokiego stopnia zalesienia),
inwestować w technologię kogeneracji wykorzystujące biomasę.

Nie zaleca się natomiast:



inwestowania w energię wiatru ze względu na niedogodne warunki naturalne (wysoka
lesistość) i brak obszarów znacznie oddalonych od siedzib ludzkich,
inwestowania w energię wodną ze względu na brak dogodnych warunków budowy elektrowni
wodnych.
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Mimo możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie Otwocka specyfika Miasta
uniemożliwia znaczący rozwój tego sektora energetyki. Na przeszkodzie stoi nie tylko infrastruktura
budowlana i warunki naturalne, ale też brak znaczącego zainteresowania w tej materii ze strony
mieszkańców. Do chwili obecnej został złożony tylko jeden wniosek o dofinansowania paneli
fotowoltaicznych, a zdecydowana większość mieszkanców preferuje wymianę indywidualnych źródeł
ciepła. Warto jest rozważyć wykorzystanie spalania biomasy i wymianę pieców na specjalistycznie
piece dostosowane do spalania biomasy. Miasto posiada wielkopowierzchniowy teren na którym
można zaplanować budowę farmy fotowoltaicznej, ale niestety nie posiada terenów, które można
przeznaczyć pod farmy wiatrowe. Zaleca się więc poza wyżej wymienioną inwestycją, kontynuowanie
modernizacji oświetlenia ulicznego oraz przeprowadzenie termomodernizacji w budynkach
użyteczności publicznej, a także wspieranie indywidualnych inicjatyw zmniejszających zużycie energii.
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