
Ogólnopolski system wsparcia doradczego 

dla sektora publicznego, mieszkaniowego 

oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności 

energetycznej oraz OZE 

Część III-4a SIWZ (Załącznik do OPZ)



Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.



1PORADNIK ENERGETYKA GMINNEGO

PORADNIK 
ENERGETYKA 
GMINNEGO

 

WARSZAWA 2019

Projekt realizowany w ramach  
Programu Operacyjnego  

Infrastruktura i Środowiska 2014-2020  
Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3

Ogólnopolski system wsparcia doradczego
dla sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności
energetycznej oraz OZE



2

Poradnik opracowany przez Doradców Energetycznych działających w ramach projektu  
pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego  

oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”
  

Partnerzy Projektu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
ul. Aleksandra Fredry 8, 87-120 Toruń 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Zielonej Górze 
ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 
ul. Świętego Rocha 5, 15-879 Białystok 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 26-025 Kielce 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 
ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
ul. Ludwika Solskiego 3, 71-323 Szczecin 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY 
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ



3PORADNIK ENERGETYKA GMINNEGO

SPIS TREŚCI
1 Wstęp  ................................................................................................................................................................................................................................. 7

1.1   Słownik pojęć i skrótów  ................................................................................................................................................................................ 8
1.2   Rola Energetyka Gminnego  ........................................................................................................................................................................ 9

2 PODSTAWY/ZAGADNIENIA PRAWNE  ........................................................................................................................................................  13
2.1   Dyrektywy i przepisy UE (kontekst międzynarodowy) .........................................................................................................  13
2.2   Przepisy krajowe (kontekst krajowy)  ................................................................................................................................................  17
2.3   Obowiązki/przepisy dotyczące osób fizycznych (w zakresie energetycznego spalania paliw                                                           
        oraz zakupu zielonej energii)  ................................................................................................................................................................  20
2.4   Przepisy dotyczące zakupu (zielonej) energii  ............................................................................................................................  21

3 PLANOWANIE ENERGETYCZNE W GMINIE, PGN  ................................................................................................................................  23
3.1   Obowiązki gmin, wynikające z przepisów dotyczących efektywności energetycznej i ochrony                           
         środowiska .........................................................................................................................................................................................................  23
3.2   Dokumenty planistyczne PGN, SEAP I SECAP – różnice formalne  ................................................................................  26
3.3   Rola interesariuszy a realizacja dokumentów strategicznych .........................................................................................  30
3.4   Zalecana struktura Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  ........................................................................................................  30

3.4.1   Streszczenie  ...........................................................................................................................................................................................  30
3.4.2   Strategia gminy  ....................................................................................................................................................................................  30
3.4.3   Stan obecny  ...........................................................................................................................................................................................  31
3.4.4   Bazowa inwentaryzacja emisji (BEI)  ........................................................................................................................................  31
3.4.5   Identyfikacja obszarów problemowych ...............................................................................................................................  34
3.4.6   Aspekty organizacyjne i finansowe  ........................................................................................................................................  35
3.4.7   Plan działań  ............................................................................................................................................................................................  35
3.4.8   Monitorowanie, ewaluacja zakładanych celów i aktualizacja PGN  ...................................................................  36
3.4.9   Analiza ryzyka  .......................................................................................................................................................................................  37

3.5   Porozumienie Burmistrzów – cele i formy działania  ..............................................................................................................  38
3.6   Energetyka miejska – zarządzanie energią (obiekty użyteczności publicznej) – SMART CITY  ..................  38

3.6.1   Zarządzanie energią (budynki użyteczności publicznej) ..........................................................................................  39

4 PROCES PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI  ................................................................................................................................................  41
4.1   Procedury uzyskania niezbędnych pozwoleń prawno-administracyjnych  ............................................................  41
4.2   Proces inwestycyjny w zakresie poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania OZE  ..................  46

5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDOWNICTWIE  ..................................................................................................................  51
5.1   Powody termomodernizacji budynków  .........................................................................................................................................  51
5.2   Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej ................................................................................................................................  52
5.3   Modernizacja przegród budowlanych  ............................................................................................................................................  55
5.4   Modernizacja systemu grzewczego  ..................................................................................................................................................  67
5.5   Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej  .....................................................................................................................  68
5.6   Klimatyzacja i wentylacja – wentylacja grawitacyjna a mechaniczna, wentylacja z rekuperacją  ...........  70

5.6.1   Wentylacja ...............................................................................................................................................................................................  70
5.6.2   Klimatyzacja  ...........................................................................................................................................................................................  72

5.7   Porównanie zapotrzebowania na energię cieplną budynku  oraz kosztów ogrzewania                                          
         przed i po modernizacji (przykłady)  ...................................................................................................................................................72

6 TECHNICZNE ROZWIĄZANIA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  
 W  PRZEDSIĘBIORSTWACH  (drobny przemysł, usługi)  ...............................................................................................................  77

6.1   Kierunki działań  .............................................................................................................................................................................................  77
6.2   Oświetlenie wewnętrzne . ........................................................................................................................................................................  77
6.3   Energooszczędna eksploatacja urządzeń biurowych i elektroniki użytkowej/etykietowanie                               
         urządzeń  .............................................................................................................................................................................................................  78



4

6.4   Efektywność energetyczna w procesach przemysłowych  ................................................................................................  78
6.4.1   Napędy elektryczne (silniki, pompy, wentylatory)  .......................................................................................................  78
6.4.2   Systemy sprężonego powietrza i wykorzystanie ciepła odpadowego  ...........................................................  79
6.4.3   Kompensacja mocy biernej  .........................................................................................................................................................  79
6.4.4   Eliminacja strat ciepła w budynkach przemysłowych (halach przemysłowych)  ......................................  80
6.4.5   Odzysk energii w procesach przemysłowych  ..................................................................................................................  81
6.4.6   Przykłady rozwiązań dotyczące poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach  ....  81

7 OŚWIETLENIE ENERGOOSZCZĘDNE   ........................................................................................................................................................  85
7.1   Oświetlenie w budynkach  ......................................................................................................................................................................  85

7.1.1   Jak zaoszczędzić na oświetleniu?  ............................................................................................................................................  86
7.2   Oświetlenie uliczne  .....................................................................................................................................................................................  89

7.2.1   Oświetlenie zgodnie z potrzebami korzystającego z oświetlenia  .....................................................................  90
7.2.2   Cele realizacji projektu modernizacji oświetlenia ulic w gminie  .......................................................................  93
7.2.3   Przykłady rozwiązań i dobrych praktyk ................................................................................................................................  94

7.3   Ograniczanie kosztów energii elektrycznej na podstawie FV  .........................................................................................  95
7.4   Oszczędności wynikające ze zmiany mocy zamówionej (umownej)  .........................................................................  96

8 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W CIEPŁOWNICTWIE  ...............................................................................................................  99
8.1   System ciepłowniczy w Polsce  ............................................................................................................................................................  99
8.2   Przyczyny i rozwój centralizacji źródeł ciepła  ............................................................................................................................  99
8.3   System ciepłowniczy w gminach  .......................................................................................................................................................  99
8.4   Charakterystyka pracy ciepłowni, elektrociepłowni  ..............................................................................................................  99

8.4.1   Przykłady rozwiązań i dobrych praktyk ................................................................................................................................  99
8.4.2   Przetwarzanie czynników grzejnych i zmiana ich parametrów  .........................................................................  100
8.4.3   Paliwa wykorzystywane w ciepłownictwie  ....................................................................................................................  100

8.5   Eksploatacja sieci ciepłowniczych  ..................................................................................................................................................  101
8.5.1   Zagadnienia prawne (przepisy, uprawnienia)  ...............................................................................................................  101
8.5.2   Najważniejsze zasady eksploatacji sieci ciepłowniczych  ....................................................................................  102
8.5.3   Dokumentacja eksploatacji sieci ciepłowniczej  .........................................................................................................  102
8.5.4   Elementy konstrukcyjne sieci ciepłowniczych i ich elementy  ..........................................................................  102
8.5.5   Izolacja rurociągu cieplnego  ....................................................................................................................................................  103
8.5.6   Awarie w sieciach ciepłowniczych  .......................................................................................................................................  103

8.6   Efektywność energetyczna w ciepłownictwie  ........................................................................................................................  104
8.6.1   Poprawa efektywności energetycznej źródeł energii  .............................................................................................  105
8.6.2   Poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczych  ..............................................................................  105
8.6.3   Poprawa efektywności energetycznej systemów budowlano-instalacyjnych  .......................................  106

8.7   Zasady określania kosztów zaopatrzenia w ciepło  ..............................................................................................................  106

9 PRZESYŁ I ROZDZIAŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ  ................................................................................................................................  109
9.1   Obrót energią elektryczną  ...................................................................................................................................................................  110
9.2   Magazynowanie energii elektrycznej  ...........................................................................................................................................  111
9.3   Energetyka rozproszona (generacja rozproszona)  ...............................................................................................................  112
9.4   Odbiorcy energii elektrycznej  ...........................................................................................................................................................  112
9.5   Systemy sterowania, monitoringu i zarządzania  ...................................................................................................................  113

10 WYTWARZANIE RÓŻNYCH ENERGII W TRAKCIE TEGO SAMEGO PROCESU  ................................................................  115
10.1   Podstawowe pojęcia  .............................................................................................................................................................................  115
10.2   Technologie kogeneracyjne  .............................................................................................................................................................  116
10.3   Trójgeneracja  .............................................................................................................................................................................................  116
10.4   Poligeneracja  .............................................................................................................................................................................................  118

11 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII  ...............................................................................................................................................................  119
11.1   Wykorzystanie energii słonecznej  ..............................................................................................................................................  119

11.1.1   Fotowoltaika (PV)  ..........................................................................................................................................................................  120
11.1.2   Kolektory słoneczne  ...................................................................................................................................................................  127

11.2   Energetyka wiatrowa  ............................................................................................................................................................................  132



5PORADNIK ENERGETYKA GMINNEGO

11.2.1   Wiatr i jego zasoby energetyczne  .....................................................................................................................................  133
11.2.2   Budowa i zasada działania elektrowni wiatrowej  ...................................................................................................  134
11.2.3   Klasyfikacja elektrowni wiatrowych (duże, małe elektrownie)  ......................................................................  134
11.2.4   Zasady lokalizacji małych turbin wiatrowych  ............................................................................................................  135
11.2.5   Korzyści z eksploatacji turbin wiatrowych ...................................................................................................................  137

11.3   Energetyka wodna ..................................................................................................................................................................................  137
11.3.1   Energia Wodna  ...............................................................................................................................................................................  137
11.3.2   Zasada działania elektrowni wodnych  ...........................................................................................................................  137
11.3.3   Podział elektrowni wodnych  .................................................................................................................................................  137
11.3.4   Mała energetyka wodna (MEW)  ..........................................................................................................................................  138

11.4   Biomasa – kotły na biomasę  ............................................................................................................................................................  138
11.4.1   Źródła biomasy w Polsce – sortymenty biomasy i jej parametry  .................................................................  141
11.4.2   Pozyskiwanie energii z biomasy .........................................................................................................................................  143
11.4.3   Indywidualne instalacje energetyczne  ..........................................................................................................................  144

11.5   Biogazownie  ...............................................................................................................................................................................................  146
11.5.1   Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia  .................................................................................................................  146
11.5.2   Procesy technologiczne wytwarzania biogazu rolniczego  ...............................................................................  147
11.5.3   Wytwarzanie biogazu z osadów ściekowych  .............................................................................................................  150

11.6   Energia geotermalna i pompy ciepła  .........................................................................................................................................  151
11.6.1   Energia geotermalna  ..................................................................................................................................................................  151

11.7   Pompy ciepła  .............................................................................................................................................................................................  155

12 KLASTRY ENERGII, GMINA SAMOWYSTARCZALNA, GOSPODARKA CYRKULARNA  .................................................  157
12.1   Klastry energii  ...........................................................................................................................................................................................  157
12.2   Gminy samowystarczalne energetycznie  ...............................................................................................................................  158
12.3   Gospodarka cyrkularna (stymulator rozwoju)  ......................................................................................................................  161

13 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA, W TYM TRANSPORT NISKOEMISYJNY  ......................................................................  163
13.1   Niskoemisyjna gospodarka  ..............................................................................................................................................................  163

13.1.1   Przyczyny powstawania zjawiska niskiej emisji  ......................................................................................................  163
13.1.2   Smog – powietrze, które jest niebezpieczne  .............................................................................................................  164
13.1.3   Skutki złej jakości powietrza  .................................................................................................................................................  164

13.2   Transport niskoemisyjny – wstęp  .................................................................................................................................................  165
13.2.1   Pakiet na rzecz czystego transportu  ................................................................................................................................  165
13.2.2   Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”  .........................................................  165
13.2.3   Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych  ........................................................  166
13.2.4   Fundusz Niskoemisyjnego Transportu  ...........................................................................................................................  166
13.2.5   OZE a rozwój elektromobilności – przyjazne środowisku (stacje ładowania na OZE) ....................  167
13.2.6   Rodzaje transportu niskoemisyjnego, w szczególności transport publiczny  .......................................  167

14 EKONOMIKA INWESTYCJI – EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I OZE  ................................................................................  173
14.1   DGC – dynamiczny koszt jednostkowy  ....................................................................................................................................  173
14.2   SPBT – prosty okres zwrotu nakładów  ......................................................................................................................................  174
14.3   NPV (ang. Net Present Value) – wartość bieżąca netto  ..................................................................................................  174
14.4   ENPV – wskaźnik efektywności ekonomicznej projektu  ..............................................................................................  174
14.5   B/C – wskaźnik korzyści/koszty  .....................................................................................................................................................  175
14.6   IRR (ang. Internal Rate of Return) – wewnętrzna stopa zwrotu  ................................................................................  176
14.7   Przykład obliczeniowy  .........................................................................................................................................................................  176

15 FINANSOWANIE INWESTYCJI – ŹRÓDŁA I WARUNKI DOFINANSOWANIA  ....................................................................  179
15.1   Linia demarkacyjna ................................................................................................................................................................................  180
15.2   Pomoc publiczna  .....................................................................................................................................................................................  180

Biliografia  .........................................................................................................................................................................................................................  187

Spis treści



6



7PORADNIK ENERGETYKA GMINNEGO

1 WSTĘP

Do kogo skierowany jest Poradnik?

Poradnik skierowany jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego (JST), które 
na co dzień są odpowiedzialne za zapewnienie na swoim terenie odpowiedniego zaopatrzenia 
w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe.

Ważnym jest, aby proces ten odbywał się w sposób zrównoważony przy zachowaniu dobrej ja-
kości powietrza. Opracowanie zawiera obszerny zakres wiedzy nt. niskoemisyjnych źródeł ener-
gii oraz sposobów obniżenia zapotrzebowania na energię zużywaną na terenie gminy. 

Zadaniem władz lokalnych jest również podejmowanie działań w przypadku przekroczeń norm 
jakości powietrza oraz zapobieganie wystąpieniom takich przekroczeń. Poza wiedzą z zakresu 
technologii Poradnik dostarcza wiadomości nt. przyczyn i skutków zanieczyszczeń oraz sposo-
bów ich eliminacji. Poprzez prowadzone działania edukacyjne i informacyjne władze miejsco-
we mają wpływ na zachowania mieszkańców. JST odgrywają szczególną rolę w zachęcaniu in-
nych podmiotów oraz mieszkańców do działań na rzecz walki ze złą jakością powietrza, w której 
wsparciem może być niniejsze opracowanie.

Powyższe działania wymagają odpowiednio przygotowanej kadry, będącej w stanie rozpoznać 
obszary wymagające interwencji oraz zaplanować skuteczne rozwiązania.

Poradnik zawiera także informacje cenne dla przedsiębiorców, spółdzielni, wspólnot mieszka-
niowych oraz osób fizycznych. Podmioty te znajdą w nim informacje o możliwych do przeprowa-
dzenia usprawnieniach oraz oszczędnościach z tym związanych. JST może wspierać wszystkie te 
podmioty poprzez utworzenie stanowiska Energetyka Gminnego i przyczynić się tym samym 
do osiągnięcia sukcesów w walce z zanieczyszczeniem powietrza.

Poradnik został opracowany w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego 
dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności ener-
getycznej oraz OZE” – poddziałanie 1.3.3. POIiŚ 2014–2020.

Cel Poradnika

Poradnik zawiera informacje z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł ener-
gii. Można w nim znaleźć zarówno opis możliwych rozwiązań oraz korzyści płynących z zastoso-
wania danego usprawnienia jak i informacje o kosztach, źródłach finansowania i obowiązującym 
prawie. W Poradniku znajdują się podstawowe informacje oraz wskazówki metodyczne, a także 
przykłady działań w obszarze gospodarki niskoemisyjnej.

Dzięki przyswojeniu tej wiedzy odbiorca Poradnika będzie mógł zdiagnozować obszary, w któ-
rych istnieje możliwość przeprowadzenia inwestycji generujących oszczędności zarówno ener-
gii, jak i finansowe. 

Kolejnym sektorem, dla którego można znaleźć wsparcie jest finansowanie inwestycji. Poza wska-
zaniem metod obliczenia opłacalności inwestycji, określone zostały również dostępne obecnie 
źródła finansowania i odnośniki do informacji w tym zakresie aktualizowanych na bieżąco. 
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Każdy z podmiotów przeprowadzający usprawnienia z zakresu EE i OZE przyczynia się do osią-
gnięcia celów jakie Polska zobowiązana jest wypełnić. Te przedsięwzięcia inwestycyjne przyczy-
niają się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE 3x20 oraz zmniejszenia emisji 
szkodliwych substancji do atmosfery.

W opracowaniu wskazane są również zagadnienia z zakresu planowania, w tym dotyczące Pla-
nów Gospodarki Niskoemisyjnej jako dokumentów strategicznych, których opracowanie ułatwia 
gminom planowanie i realizację inwestycji, a także sięgnięcie po zewnętrzne środki finansowe 
na ten cel.

Ważnym aspektem w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej jest zwiększenie świadomości społe-
czeństwa w zakresie użytkowania i ograniczenia zużycia energii. Odpowiednie zachowania lub 
zmiana przyzwyczajeń użytkowników energii są środkami niewymagającymi wydatków, które 
przyczyniają się do zwiększenia oszczędności finansowych oraz poprawy jakości powietrza, a co 
za tym idzie ograniczeniem negatywnego wpływu na zdrowie i samopoczucie społeczeństwa.

1.1	 Słownik	pojęć	i	skrótów
Podstawowe definicje

l Gospodarka Niskoemisyjna – oznacza gospodarkę charakteryzującą się wzrostem gospo-
darczym przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, głównie poprzez 
ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych.

l Niska emisja – zanieczyszczenia wydobywające się ze źródeł na wysokości poniżej 40 m, 
są to przede wszystkim zanieczyszczenia związane z działalnością człowieka, najczęściej 
emitowane przez piece domowe, niewielkie kotłownie, a także transport komunikacyjny.

l Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) –  jest dokumentem strategicznym, który wyzna-
cza kierunki dla gminy do roku 2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nie inwestycyj-
nych.

l Smart – Grid – inteligentne sieci elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja między 
wszystkimi uczestnikami rynku energii, mająca na celu dostarczanie usług energetycznych 
zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozpro-
szonych źródeł energii, w tym także energii odnawialnej.

l Energetyk Gminny – pracownik gminy, którego zadaniem jest wsparcie władz lokal-
nych w zakresie gospodarowania energią, wpływające na poprawę jakości powietrza na 
terenie zarządzanym przez JST.

l Pakiet klimatyczno-energetyczny 3x20 – jest zbiorem wiążących ustaw, mających na 
celu zapewnienie realizacji założeń Unii Europejskiej dotyczących przeciwdziałania zmia-
nom klimatycznym.

l Efektywność Energetyczna (EE) – oznacza ilość zaoszczędzonej energii ustaloną w dro-
dze pomiaru lub oszacowania zużycia przed wdrożeniem środka mającego na celu popra-
wę efektywności energetycznej oraz po jego wdrożeniu, z jednoczesnym zapewnieniem 
normalizacji warunków zewnętrznych wpływających na zużycie energii.

l Odnawialne Źródła Energii (OZE) – źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże 
się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. 
Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy mor-
skie, fale morskie i geotermia.

Wstęp
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l Efekt ekologiczny – wskaźnik, który określa w sposób mierzalny pozytywny wpływ pro-
jektu na środowisko.

l Efektywność Ekonomiczna – działanie, którego celem jest osiągnięcie danego efektu przy 
wykorzystaniu jak najmniejszej ilości dostępnych zasobów lub też osiągnięcie najlepsze-
go rezultatu przy wykorzystaniu określonej ilości zasobów.

l Program Ochrony Powietrza (POP) – akt prawa miejscowego – program naprawczy, któ-
rego realizacja ma na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w 
powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji.

l Plan Działań Krótkoterminowych (PDK) – dokument opracowywany jeżeli istnieje ryzyko 
wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub do-
celowego niektórych substancji w powietrzu.

l Porozumienie Burmistrzów – inicjatywa Komisji Europejskiej, skupiająca europejskie 
władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwięk-
szenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE).

l SEAP – Plan na rzecz zrównoważonej energii (Sustainable Energy Action Plan). Dokument 
strategiczny, który wyznacza kierunki działań dla miast i gmin, sygnatariuszy Porozumienia 
Burmistrzów w zakresie ograniczenia emisji CO2.

l SECAP – Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (Sustainable Energy and 
Climate Action Plan). Dokument strategicznym, który wyznacza kierunki działań dla miast 
i gmin, sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów w zakresie ograniczenia emisji CO2 oraz 
adaptacji do zmian klimatu.

l RDOŚ – regionalna dyrekcja ochrony środowiska zapewniająca obsługę urzędu Regional-
nego dyrektora ochrony środowiska, który jest organem administracji rządowej niezespo-
lonej, realizującym zadania przewidziane w ustawach na obszarze województwa. W zakre-
sie swoich kompetencji wydaje akty prawa miejscowego w postaci zarządzeń.

1.2	 Rola	Energetyka	Gminnego
Energetyk Gminny (EG) może być istotnym wsparciem dla Wójta, Burmistrza, Prezydenta 
Miasta w obszarze gospodarowania energią wpływającym na poprawę jakości powietrza na te-
renie zarządzanym przez JST.

Zatrudnienie lub wyłonienie w istniejących strukturach gminy Energetyka Gminnego, to racjo-
nalne zarządzanie nośnikami energii i w efekcie więcej oszczędności w budżecie miasta/gminy 
poprzez:

l skuteczne zmniejszenie kosztów użytkowania nośników energetycznych;

l osiągnięcie wymiernych efektów dotyczących ograniczania zużycia energii;

l realny wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na zarządzanym terenie,

l zwiększenie szansy na pozyskanie środków finansowych na realizację zadań w zakresie 
rozwoju infrastruktury energetycznej;

l pozytywny wpływ na promocję gminy i stymulowanie jej rozwoju.

Energetycy Gminni współpracują i wymieniają doświadczenia z Doradcami Energetycznymi za-
trudnionymi w ramach Projektu pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora pu-
blicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE 
finansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko 2014–2020, I Oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 
„Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałanie 1.3.3”.
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Zadania Energetyka Gminnego powinny obejmować:

W zakresie planowania

l współpraca przy opracowywaniu i aktualizacji:

– programów ochrony powietrza dla strefy, w której znajduje się gmina;

– projektu założeń oraz założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektrycz-
ną i paliwa gazowe1;

– studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

– Programu Ochrony Środowiska dla gminy; 

– Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie gminy; 

– Strategii Rozwoju Gminy; 

– planów rozwoju gminy;

– planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego;

– Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN); 

l opracowanie aktualnej bazy danych o stanie zużycia energii w gminie (o ile nie ma PGN);

l prowadzenie rejestru inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej;

l harmonizacja działań w kierunku zgodności z ustaleniami Miejscowych Planów Zagospo-
darowania Przestrzennego w zakresie związanym z zarządzaniem i wprowadzaniem roz-
wiązań związanych z energetyką (EE, OZE, GN) w gminie.

Zadania analityczne EG zw. z gospodarowaniem energią na rzecz gminy

l prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów dot. zakupu energii;

l analiza mocy zamówionej, zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych w obiektach 
gminnych, w tym oświetlenia ulicznego, w celu zapewnienia prawidłowego doboru taryf 
oraz optymalizacji zużycia energii elektrycznej, gazu i ciepła;

l ustalenie warunków umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej i gazu (w szczególno-
ści po przeprowadzonych działaniach termomodernizacyjnych) oraz negocjowanie w nich 
zmian korzystnych dla odbiorców;

l analiza możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania i uczestniczenie w  pro-
cesie aplikowania o dofinansowanie przedsięwzięć na rzecz poprawy efektywności ener-
getycznej;

l przygotowywanie rozliczeń (w zakresie technicznym) projektów dofinansowywanych ze 
źródeł zewnętrznych na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej;

l udział w organizacji przetargów na dostawę energii;

l kontrola realizacji zapisów dokumentów strategicznych, w tym koordynacja planów z zia-
łalnością inwestycyjną gminy.

Działania związane ze współpracą gminy z innymi podmiotami

l stały kontakt z interesariuszami w gminie w celu aktualizacji informacji dot. zużycia ener-
gii w gminie;

l współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi na terenie gminy;

l współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego z innymi JST (Starostwami Po-
wiatowymi, gminami ościennymi), w szczególności, gdy istnieją udokumentowane powią-
zania w zakresie systemu elektroenergetycznego, ciepłowniczego i gazowego;

1 Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Art. 18, 19 i 20] jest to zadanie należące do zadań 
własnych gmin

Wstęp
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l współpraca z podmiotami działającymi w sektorze transportu i mobilności (prywatne, pu-
bliczne firmy transportowe).

Działania Doradcze EG dla osób fizycznych oraz sektora produkcyjno-usługowego

l doradztwo w zakresie inwestycji (technologii, procesu inwestycyjnego, itd.);

l wsparcie doradcze przy aplikowaniu o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia;

l udział w organizacji przetargów na dostawę energii.

Działania informacyjno-promocyjne EG

l akcje informacyjne dla mieszkańców, przedsiębiorców – propagowanie dobrych praktyk;

l organizacja spotkań edukacyjnych – prezentacje istniejących oraz nowych technologii 
w zakresie EE i OZE, wskazywanie korzyści z ich wdrożenia;

l informowanie władz gminy, instytucji, przedsiębiorców, mieszkańców o wydarzeniach ta-
kich, jak konferencje, targi, szkolenia z zakresu OZE, EE;

l działania związane z edukacją i aktywizacją mieszkańców w zakresie Gospodarki Nisko-
emisyjnej.

Należy mieć na uwadze, iż zadania Energetyka Gminnego w gminie wiejskiej będą znacząco róż-
nić się od zadań Energetyka Gminnego w dużym mieście, zatem Energetyk Gminny może działać 
na rzecz kilku gmin (raczej wiejskich).
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2 PODSTAWY/ZAGADNIENIA PRAWNE

Prawo UE jest niezależnym systemem prawnym, który ma pierwszeństwo przed przepisami pra-
wa krajowego. Prawo pierwotne obejmuje w szczególności traktaty i inne umowy o podobnym 
statusie. Państwa członkowskie, aby osiągnąć cele założone w traktatach, upoważniły instytucje 
UE do przyjmowania aktów prawnych, które mają pierwszeństwo nad prawem krajowym – jest 
to tzw. prawo wtórne.

W skład prawa wtórnego wchodzą wiążące akty prawne (rozporządzenia, dyrektywy i decyzje) 
oraz akty niewiążące (rezolucje/zalecenia i opinie), przewidziane w Traktacie o Funkcjonowaniu 
UE, jak również różne inne akty prawne, np. przepisy wewnętrzne instytucji lub wspólnotowe 
programy działań.

W Polsce obowiązuje uporządkowany hierarchicznie system aktów prawnych, tzn. każdy z nich 
zajmuje własne miejsce w zależności od rangi. Ważność aktu prawnego określa organ prawo-
dawczy, który go ustala, np. ustawa jest wyższa rangą i ważniejsza niż akt prawny opracowany 
przez samorząd lokalny. Najwyższym i podstawowym aktem prawnym w Polsce jest Konstytucja, 
a więc pozostałe akty prawne muszą jej podlegać. Akty wyższe rangą mają moc uchylać akty 
niższego rzędu. Z kolei akty równego rzędu mogą się wzajemnie uchylać.

Hierarchia aktów prawnych wg Konstytucji RP:
l Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;

l ratyfikowane umowy międzynarodowe;

l rozporządzenia, dyrektywy i decyzje Unii Europejskiej;

l ustawy i rozporządzenia z mocą ustawy;

l rozporządzenia;

l akty prawa miejscowego.

2.1	 Dyrektywy	i	przepisy	UE	(kontekst	międzynarodowy)

W 2007 r. został przyjęty przez Parlament Europejski i przywódców krajów członkowskich 
UE Pakiet klimatyczno-energetyczny, nazywany skrótowo pakietem „3 x 20%”, którego celem 
do 2020 r. jest:

l zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w porównaniu do roku 
bazowego, dwutlenku węgla co najmniej o 20% w stosunku do 1990 roku;

l zwiększenie efektywności energetycznej o 20% w stosunku do 1990 roku;

l zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 20% 
(15% dla Polski) w stosunku do 1990, w tym 10% udziału biopaliw w zużyciu paliw pędnych.
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W styczniu 2014 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat Ramy polityczne na okres 2020–
2030 dotyczące klimatu i energii wraz z towarzyszącą mu oceną wpływu m.in.: osiągnięcie celu 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 r. w porównaniu do poziomu 
z 1990 r. Cel ten będzie centralnym elementem unijnej polityki energetycznej i klimatycznej 
do roku 2030, a jego realizacja zostanie rozłożona między sektory objęte i nieobjęte unijnym 
systemem handlu emisjami oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 27% 
w ogólnym bilansie zużycia energii w UE do roku 2030, przy czym państwa członkowskie będą 
mogły elastycznie określać cele krajowe.

Konkluzje w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 w dniach 23 i 24 paź-
dziernika 2014 r. przyjęła Rada Europejska.

Pakiet zimowy

Pakiet Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, czyli tzw. „Pakiet Zimowy” to potoczna nazwa 
regulacji prawnych w zakresie energetyki, które są zorientowane na utrzymanie konkurencyjno-
ści UE na rynku czystej energii. W listopadzie 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła i przesłała 
tysiąc stron propozycji przepisów i regulacji Pakietu zimowego do Parlamentu Europejskiego. 
Pakiet to podstawa do wprowadzenia nowych regulacji prawnych w postaci dyrektyw i rozpo-
rządzeń (osiem aktów prawnych) budujących zintegrowaną wizję UE w zakresie efektywności 
energetycznej, odnawialnych źródeł energii, struktury rynku energii elektrycznej oraz bezpie-
czeństwa dostaw energii. Kluczowym celem Pakietu jest stworzenie zintegrowanej unii energe-
tycznej.

W pakiecie KE zaproponowała rozwiązania, które mają pozytywnie wpłynąć na sytuację kon-
sumentów w UE. Propozycje KE w tym zakresie to m.in. zakaz urzędowej regulacji cen energii, 
prawo do sprzedaży mocy wytworzonych w przydomowych instalacjach, a także elastyczne, re-
agujące na ceny kontrakty.

Z jednej strony wykluczone mają być elementy wsparcia dla OZE, z drugiej rynek ma się zmienić 
tak, by było im łatwiej. Zakłada się m.in. zwiększenie produkcji energii odnawialnej z biomasy. 

W Pakiecie zaproponowano również zmniejszenie emisji CO2 o 40% do 2030 r. i podniesienie 
co najmniej do 27% udziału energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii brutto.  
Efektywność energetyczna ma doprowadzić do obniżenia zużycia o 30% do 2030 r., co ma spo-
wodować podjęcie przez państwa członkowskie bardziej efektywnych działań na rzecz ograni-
czenia zużycia energii.    

Według części opinii Pakiet Zimowy zawiera wiele rygorystycznych regulacji mocno ingerują-
cych w wewnętrzną politykę państw członkowskich. Według innych jest ważnym i oczekiwa-
nym zestawem rozwiązań reformujących rynek energii i wprowadzającym wiele korzystnych 
ekologicznie i efektywnościowo zapisów, takich jak przyszła rola konsumenta czy zwiększenie 
elastyczności w systemie energetycznym. Wdrożenie ich jednak wymagać będzie wykonania 
istotnych inwestycji.

Szczegółowe ramy dla poprawy efektywności energetycznej i wzrostu udziału OZE ustalają rów-
nież wskazane poniżej dyrektywy, których zapisy zostały transponowane do krajowego porząd-
ku prawnego.

Pakiet ustanawia także wysokie wymagania w zakresie emisji z elektrowni zawodowych. Elek-
trownie, w których emisje przekraczają 550 gr CO2 na kWh, nie będą mogły korzystać ze wspar-
cia państwa na rynku mocy po 2030 r., co wyklucza z tej pomocy elektrownie węglowe.

Podstawy/zagadnienia	prawne
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Najważniejsze dyrektywy w zakresie efektywności energetycznej i OZE:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2012/27/UE z dnia 25  października 2012 r. 
w  sprawie efektywności energetycznej, zmiany Dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/
UE oraz uchylenia Dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE Tekst mający znaczenie dla EOG     
(Dz.U. UE.L.2012. 315.1)

CZEGO DOTYCZY?
Dyrektywa ustanawia wspólną strukturę ramową dla środków służących wspieraniu efek-
tywności energetycznej w Unii, aby zapewnić osiągnięcie głównego unijnego celu zakła-
dającego zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do 2020 r., a także stworzyć 
warunki dla dalszego polepszania efektywności energetycznej po wspomnianej dacie 
docelowej.

JAKIE USTALA WYMAGANIA?
Zgodnie ze wskazaniami Dyrektywy każde państwo członkowskie zapewnia, aby od 1 stycz-
nia 2014 r. 3% całkowitej powierzchni określonych budynków będących własnością jego 
instytucji rządowych oraz przez nie zajmowanych było poddawane co roku renowa-
cji w celu spełnienia przynajmniej wymogów minimalnych dotyczących charakterystyki 
energetycznej, które ustaliło przy zastosowaniu art. 4 Dyrektywy ws. charakterystyki ener-
getycznej budynków. Polska, mając na uwadze art. 5 ust. 6 Dyrektywy zdecydowała się 
na realizację podejścia alternatywnego we wskazanym obszarze, 
od 1 stycznia 2014 r. państwa członkowskie ustanowią system oszczędzania energii za-
pewniający, że dystrybutorzy energii oraz wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące sprze-
daż detaliczną energii osiągają oszczędności energii w wysokości 1,5% rocznego wolu-
menu sprzedaży energii odbiorcom końcowym, uśrednionej w ostatnim trzyletnim okresie 
przed dniem 1 stycznia 2013 r.,
do 31 grudnia 2015 r. przeprowadzić kompleksową ocenę potencjału zastosowania wyso-
kosprawnej kogeneracji oraz efektywności systemów ciepłowniczych i chłodniczych oraz 
analiza kosztów i korzyści dla potrzeb oceny.

IMPLEMENTACJA 
Przepisy powyższej Dyrektywy do krajowego porządku prawnego transponuje głównie 
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U., poz. 831) oraz Ustawa 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U., poz. 78 z późn. zm.).

Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 
2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.U. UE L 153)

CZEGO DOTYCZY?
Dyrektywa promuje poprawę charakterystyki energetycznej budynków w Unii, z uwzględ-
nieniem warunków klimatycznych i lokalnych oraz wymagań dotyczących klimatu we-
wnętrznego i opłacalności ekonomicznej.

JAKIE USTALA WYMAGANIA?  
Zgodnie z Dyrektywą:      
od dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki będą budynkami o niemal zerowym 
zużyciu energii,
po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące 
ich własnością będą budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.
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Mając na uwadze art. 9 Dyrektywy w warunkach krajowych „budynek o niemal zerowym 
zużyciu energii” jest określany i utożsamiany z „budynkiem o niskim zużyciu energii”, któ-
rego definicja została zamieszczona w Krajowym planie mającym na celu zwiększenie licz-
by budynków o niskim zużyciu energii2.

IMPLEMENTACJA
Przepisy powyższej Dyrektywy do krajowego porządku prawnego transponuje m.in. Usta-
wa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U., poz. 1200 
z późn. zm.) oraz wybrane przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U., poz. 1422.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.        
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w na-
stępstwie uchylająca Dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. UE L 09.140.16)

CZEGO DOTYCZY?
Dyrektywa ustanawia wspólne ramy dla promowania energii ze źródeł odnawialnych 
oraz określa obowiązkowe krajowe cele ogólne w odniesieniu do całkowitego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto i w odniesieniu do 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie.

JAKIE USTALA WYMAGANIA?
Dyrektywa ustanawia wymóg zmniejszania barier administracyjnych i legislacyjnych dla 
OZE, w tym ułatwienia dostępu energii z OZE do sieci elektroenergetycznej. Dyrektywa 
stymuluje tworzenie mechanizmów wsparcia pomiędzy Państwami Członkowskimi. Nakła-
da również obowiązek lepszego dostępu do informacji i szkoleń w tematyce OZE. Dyrekty-
wa określa również kryteria zrównoważonego rozwoju dla biopaliw i biopłynów.

IMPLEMENTACJA   
Przepisy powyższej Dyrektywy do krajowego porządku prawnego transponuje głównie 
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U., poz. 831), Ustawa 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U., poz. 78 z późn. zm.) oraz 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U., 
poz. 1200 z późn. zm.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w spra-
wie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy – CAFE (Dz. U. UE.L.08.152.1)

CZEGO DOTYCZY?
Dyrektywa określa działania państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ochrony 
powietrza w celu uniknięcia, zapobiegania lub ograniczenia negatywnego oddziaływania 
zanieczyszczeń na zdrowie ludzi i środowiska.

JAKIE USTALA WYMAGANIA?
l określenie i zdefiniowanie celów dotyczących jakości powietrza;
l udostępnianie społeczeństwu informacji o stanie powietrza;
l wspólne dla wszystkich państw członkowskich metody i kryteria oceny jakości powietrza;
l ścisła współpraca państw UE w ograniczaniu zanieczyszczania powietrza.

2 Uchwała Nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Krajowego planu mającego na celu zwiększenie 
liczby budynków o niskim zużyciu energii” (M.P. poz. 614).

Podstawy/zagadnienia	prawne
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IMPLEMENTACJA
Implementacja poprzez nowelizację Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz stworzenie 
upoważnień ustawowych do wydania aktów wykonawczych w zakresie: 

l określenia wskaźnika średniego narażenia; 
l krajowego celu redukcji narażenia

oraz zmiany już obowiązujących aktów wykonawczych w zakresie: 
l poziomów niektórych substancji w powietrzu; 
l stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza; 
l szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony powietrza; 
l oceny poziomów substancji w powietrzu; 
l sposobu przekazywania informacji o zanieczyszczeniu powietrza.

2.2	 Przepisy	krajowe	(kontekst	krajowy)
Przepisy krajowe muszą być zgodne z wtórnym prawem europejskim, stąd też konieczność im-
plementacji do polskiego systemu prawa wspólnych rozwiązań wypracowanych na forum UE. 
Od czasu wstąpienia w struktury wspólnotowe nasze akty prawne dotyczące ochrony środowi-
ska uległy znacznym zmianom, a proces ich dostosowywania prawie się zakończył. Są jednak 
sfery, które w dalszym ciągu ulegają istotnym zmianom, jak choćby duża aktualizacja systemo-
wa prawa wodnego z 2017 roku. Poniżej najważniejsze ustawy z zakresu efektywności energetycz-
nej i OZE:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627 
z późn. zm.) (POŚ)

POŚ reguluje całokształt spraw związanych z ochroną środowiska w Polsce, warunkami 
korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju.

Zakres przedmiotowy Ustawy:
1) zasady ustalania: 

a) warunków ochrony zasobów środowiska, 
b) warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, 
c) kosztów korzystania ze środowiska,

2) obowiązki organów administracji;
3) odpowiedzialność i sankcje.

Ustawa w dziale II tytułu II omawia szczegółowo zagadnienia związane z ochroną powie-
trza. Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczegól-
ności przez: 
1) utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich pozio-

mów lub co najmniej na tych poziomach; 
2) zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy 

nie są one dotrzymane; 
3) zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów doce-

lowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.

Określone są zasady oceny jakości powietrza, monitoringu środowiska, zasady postępo-
wania w wypadku przekroczeń dopuszczalnych norm zanieczyszczeń. Wymienione są or-
gany administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialne za ochronę powietrza oraz 
zasady ich działania.
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POŚ wskazuje, że oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach. Minister do spraw śro-
dowiska określa w drodze rozporządzenia strefy, w których dokonuje się oceny jakości 
powietrza. Na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza w po-
szczególnych strefach wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje przynajmniej 
co 5 lat klasyfikacji stref, odrębnie pod kątem poziomu każdej substancji.           

Sejmik województwa w terminie 18 miesięcy od daty otrzymania wyników oceny i kla-
syfikacji stref określa w drodze uchwały Program ochrony powietrza (POP) i plany działań 
krótkoterminowych (PDK).  

W przypadku stref, dla których programy ochrony powietrza zostały określone, a stan-
dardy jakości powietrza są nadal przekraczane, Zarząd Województwa obowiązany jest do 
aktualizacji programu po okresie 3 lat od wejścia w życie uchwały sejmiku województwa 
w sprawie programu ochrony powietrza uwzględniając działania ochronne dla wrażli-
wych grup ludności.    

Podstawę prawną wydania tzw. „uchwał antysmogowych”, które są przyjmowane przez 
sejmiki wojewódzkie jest artykuł 96 Ustawy Prawo ochrony środowiska. Sejmik woje-
wództwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu 
na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54, poz. 348  z późn. zm.) 

Prawo energetyczne – reguluje całokształt spraw związanych z polityką energetyczną 
państwa.
Ustawa określa m.in: 
l zasady dostarczania paliw i energii; 
l zasady polityki energetycznej państwa; 
l kompetencje i zasady działania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 
l przepisy o koncesjach i taryfach energetycznych; 
l przepisy o urządzeniach energetycznych, instalacjach, sieciach i ich eksploatacji.
Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa 
gazowe należy planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i pali-
wa gazowe na obszarze gminy.    
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz biopaliwa pozyskiwane lokalnie.  
Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje 
co najmniej raz na 3 lata.
Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy założeń 
i winien być z nim zgodny.   

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016, poz. 831 z późn. zm.)

Przepisy Ustawy adresowane są w szczególności do odbiorców końcowych, rozumianych 
zgodnie z art. 3 Dyrektywy 2012/27/UE, jako osoby fizyczne i prawne, które dokonują 
zakupu energii na własny użytek oraz przedsiębiorstw energetycznych.
Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej reguluje rozdział 2 Ustawy. 
Organem odpowiedzialnym za sporządzenie krajowego planu jest Minister Energii. 
W rozdziale 3 Ustawy sprecyzowano zadania jednostek sektora publicznego w zakresie 
efektywności energetycznej. 

Podstawy/zagadnienia	prawne
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Ustawa w stosunku do materii uregulowanej w obowiązującej ustawie zobowiązuje okre-
ślone podmioty do:
Realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy 
końcowego, potwierdzonego audytem efektywności energetycznej oraz uzasadnia i przed-
stawia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwa efektywności 
energetycznej.
Wprowadza nowy rozdział, w którym określa zasady przeprowadzania audytu energetycz-
nego przedsiębiorstwa.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015, poz. 478 
z późn. zm.)

Ustawa określa m.in.: 
l zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania: energii elektrycz-

nej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego – w instalacjach odnawialnego 
źródła energii, biopłynów; 

l mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie: energii elektrycznej z odnawial-
nych źródeł energii, biogazu rolniczego, ciepła – w instalacjach odnawialnego źródła 
energii; 

l zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odna-
wialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii;

l zasady realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; 
l warunki i tryb certyfikowania instalatorów mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji 

odnawialnego źródła energii o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej nie większej niż 
600 kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń; 

l zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz 
wspólnych projektów inwestycyjnych.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014, 
poz. 1200 z późn. zm.)

Ustawa określa: 
1) zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej; 
2) zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach; 
3) zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków; 
4) sposób opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby bu-

dynków o niskim zużyciu energii.
Akty wykonawcze do Ustawy: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie me-
todologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 
świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U., poz. 376).
W tym rozporządzeniu uregulowano sposób wyznaczania charakterystyki energetycznej, 
również metodą opartą o faktycznie zużytą ilość energii, obliczenia dotyczące wielkości 
emisji CO2 oraz udziału odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na ener-
gię końcową, a także wzór świadectwa charakterystyki energetycznej. 
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Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 
2014, poz. 712)

Ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remon-
tów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych (zasady udzie-
lania tzw. premii termomodernizacyjnej, remontowej i kompensacyjnej). 
Na potrzeby Ustawy wprowadzono również pojęcie audytu energetycznego, jako opra-
cowania określającego zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punk-
tu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące 
jednocześnie założenia do projektu budowlanego.
Akty wykonawcze:
l Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegóło-

wego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz 
szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodar-
stwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów (Dz.U.  Nr 43, poz. 347 
z późn. zm.),

l Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów 
kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomoderniza-
cyjnego (Dz.U. Nr 43, poz. 346 z późn. zm.),

l Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i formy audytu energetycznego oraz audy-
tu remontowego na potrzeby Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termo-
modernizacji i remontów.

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. 
2016, poz. 961 z późn. zm.)

Czego dotyczy?
Ustawa określa warunki i tryb lokalizacji i  budowy elektrowni wiatrowych oraz warunki 
lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej albo planowanej zabudowy 
mieszkaniowej.  

Najistotniejsze zapisy 
Lokalizacja elektrowni wiatrowej następuje wyłącznie na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Odległość, w której może być lokalizowana i budowa-
na elektrownia wiatrowa od budynku mieszkalnego (i odwrotnie)  –  jest równa lub więk-
sza od  dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu 
do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik 
wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej).

2.3 Obowiązki/przepisy	dotyczące	osób	fizycznych		 	 	 	
	 (w	zakresie	energetycznego	spalania	paliw		 	 	 	 	
	 oraz	zakupu	zielonej	energii)

Przepisy dotyczące spalania paliw i działań antysmogowych

Sejmiki wojewódzkie powszechnie przyjmują uchwały antysmogowe, których głównym celem 
jest wprowadzenie odpowiednich regulacji w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw, któ-

Podstawy/zagadnienia	prawne
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re przyczynią się do poprawy jakości powietrza. Po Małopolsce kolejne sejmiki wojewódzkie 
przyjęły lub przyjmą tzw. uchwały antysmogowe. Jak wskazano we wszystkich uchwałach, pod-
stawą ich wydania jest artykuł 96 Ustawy Prawo ochrony środowiska.

Istotnym jest również, że 1 sierpnia 2017 roku minister rozwoju i finansów, w oparciu o treści art. 
169 ust 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska, wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

Rozporządzenie wprowadza wymagania dla kotłów, dopuszczając od 1 października 2017 r. 
możliwość sprzedaży i montażu jedynie kotłów spełniających parametry co najmniej piątej kla-
sy (według Normy EN 303-5:2012). Rozporządzenie ministerialne dopuszcza możliwość wpro-
wadzania do obrotu i użytkowania kotłów zarówno automatycznych jak i ręcznych, podczas gdy 
większość uchwał antysmogowych zakazuje stosowania kotłów z ręcznym podawaniem paliwa.

Istotą uchwał antysmogowych jest:

l objęcie regulacjami instalacji wykorzystywanych do ogrzewania budynków poprzez zakaz 
stosowania paliw najgorszej jakości, dopuszczenie spalania paliw stałych jedynie w insta-
lacjach spełniających najbardziej rygorystyczne normy;

l wskazanie sposobu w jaki mieszkańcy będą mogli potwierdzić, że eksploatują instalację 
zgodną z wprowadzonymi regulacjami;

l określenie okresów przejściowych umożliwiających mieszkańcom dostosowanie się 
do nowych regulacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu, że najbardziej emisyjne instala-
cje będą musiały być dostosowane w krótszym terminie niż instalacje o niższych pozio-
mach emisji.

2.4	 Przepisy	dotyczące	zakupu	(zielonej)	energii

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o OZE z dnia 22 czerwca 2016 przez prosumenta rozumie się 
odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy komplek-
sowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroin-
stalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospo-
darczą regulowaną Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 
2015, poz. 584 z późn. zm.2), zwaną dalej „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej”.

W dniu 1 lipca 2016 roku weszła w życie zmiana Ustawy o OZE, która wprowadziła system wza-
jemnych rozliczeń. Zgodnie z art. 4 Ustawy o OZE sprzedawca dokonuje rozliczenia ilości energii 
elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości ener-
gii elektrycznej pobranej z tej sieci – w okresie do 365 dni.

W praktyce sprzedawca potrąci należność za energię z ilości energii elektrycznej wprowadzonej 
do sieci przez prosumenta, z uwzględnieniem przeliczników wskazanych w art. 4 ust. 1 Ustawy 
o OZE.

Sprzedawca dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta 
do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w proporcji 
zależnej od mocy zainstalowanej w danej instalacji:

l w przypadku instalacji do 10 kW: 0,8 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh energii 
wyprodukowanej;

l w przypadku instalacji powyżej 10 kW: 0,7 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh ener-
gii wyprodukowanej;
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Przykład:
W okresie 6-miesięcznym Klient pobrał z sieci 100 kWh 

i wprowadził do sieci (wyprodukował) 100 kWh

Ilość energii zbilansowanej (dla współczynnika 0,7) = 0,7*100kWh = 70 kWh

Wynik bilansowania = 30 kWh (100kWh – 70 kWh)

Faktura dla klienta po zbilansowaniu: 

Sprzedaż – 30 kWh x cena sprzedaży 

Dystrybucja – 30 kWh x cena dystrybucji

Podstawy/zagadnienia	prawne
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3 PLANOWANIE ENERGETYCZNE W GMINIE,   
 PGN

Informacje podstawowe

Planowanie energetyczne w gminie powinno stanowić jeden z najbardziej istotnych elementów 
strategicznego planowania.

Gmina, poprzez racjonalne planowanie, a następnie sukcesywną realizacje wyznaczonych dzia-
łań będzie wpisywać się w postanowienia Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 
2012/27/UE.

Przy planowaniu energetycznym, należy zadbać o ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami ener-
getycznymi m.in. w celu zapewnienia spójności planów przedsiębiorstw energetycznych z pla-
nami gminy – projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe lub projektem planu zaopatrzenia w ciepła, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Ponadto przy opracowywaniu planów należy podejmować wszelkiego rodzaju działania mające 
na celu zachęcenie obywateli do włączania się w proces ich opracowywania i wdrażania. 

3.1	 Obowiązki	gmin,	wynikające	z	przepisów	dotyczących		 	 	
	 efektywności	energetycznej	i	ochrony	środowiska

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym na jednostce samorządu terytorialnego spo-
czywa zarówno obowiązek gospodarowania energią jak i zarządzania jakością powietrza. 

Obowiązek planowania energetycznego w gminach został nałożony przepisami Ustawy Prawo 
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

W ramach planowania energetycznego organ wykonawczy gminy ma obowiązek opracowania 
„założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. Dokument ten 
stanowi jeden z najważniejszych, umocowanych ustawowo instrumentów wdrażania zrównowa-
żonej gospodarki energetycznej. Posiadanie przez gminę założeń do planu zaopatrzenia w po-
szczególne nośniki energii, służyć ma przede wszystkim porównaniu potrzeb gminy w zakresie 
zaopatrzenia w te nośniki z planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych.

Poniżej przedstawiono drogę dojścia do opracowania założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe:
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Założenia do planu są sporządzane na okres 15 lat, ale wymagają aktualizacji co 3 lata.

W przypadku, gdy plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię, na okres nie krótszy niż 
3 lata, o których jest mowa w Art. 16 ust. 1 Ustawy Prawo energetyczne, nie zapewniają realizacji 
założeń należy postępować zgodnie ze schematem na sąsiedniej stronie.

Podsumowując opracowanie i realizacja planu, uzgodnionego ze wszystkimi uczestnikami rynku 
energii, pozwala na uzyskanie optymalnych rozwiązań w ramach osiągniętego uprzednio kon-
sensusu przez wszystkie zainteresowane strony. 

Zadania organów administracji samorządowej w zakresie ochrony powietrza, określone w Usta-
wie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627)  wykonują:

l organy samorządu województwa, które przygotowują programy ochrony powietrza i pla-
ny działań krótkoterminowych dla stref, w których wystąpiły przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych lub poziomów docelowych poszczególnych substancji oraz posiadają 

Planowanie	energetyczne	w	gminie,	PGN
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uprawnienia do określenia na terenie województwa rodzajów lub jakości paliw dopusz-
czonych do stosowania, a także sposobu realizacji i kontroli tego obowiązku;

l organy wykonawcze szczebla gminnego i powiatowego, które są zobowiązane do wydania 
opinii w sprawie projektów programów ochrony powietrza i planów działań krótkotermi-
nowych oraz zobowiązane są realizować programy ochrony powietrza, uchwalone przez 
sejmik województwa;

l marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta, którzy spra-
wują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie 
objętym właściwością tych organów (art. 379–380);

Uchwalenie przez gminę Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
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Podsumowując powyższe warto mieć na uwadze, że gwarancją posiadania dobrej jakości planów 
jest tworzenie ich we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, tzw. Interesariusza-
mi, którymi są m.in.: mieszkańcy, przedsiębiorstwa energetyczne oraz inne jednostki organiza-
cyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze 
gminy. Dobrze przygotowany i skonsultowany z wszystkimi interesariuszami dokument może 
stać się jednym z kluczowych elementów zarządzania energią. Rola interesariuszy została sze-
rzej opisana w rozdziale 3.3.

3.2	 Dokumenty	planistyczne	PGN,	SEAP	I	SECAP	 	 	 	
	 	–	różnice	formalne

S E A P P G N S E C A P

P O D S T A W A   O P R A C O W A N I A

Opracowywany w ramach 
przystąpienia do inicjatywy 

Komisji Europejskiej 
Porozumienia Burmistrzów 
do 14 października 2015 r.

Inicjatorem ich opracowania 
był NFOŚiGW, który ogłosił 

konkurs nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 – 
działanie 9.3 

Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej 

– Plany gospodarki 
niskoemisyjnej finansowany 
w ramach POIiŚ 2007–2014

Opracowywany w ramach 
przystąpienia do nowego 

Porozumienia Burmistrzów 
– inicjatywy Komisji 

Europejskiej łączącej Strategię 
Adaptacji UE z Unią 

Energetyczną 
Od 15 października 2015 r.

Jest to następca SEAPDla gmin, które nie przystąpiły 
do konkursu, zachętą 

do opracowania jest możliwość 
ubiegania się o zewnętrzne 

źródła finansowania na zadania 
z zakresu ochrony powietrza, 
efektywności energetycznej 

i OZE zaplanowanych 
do realizacji w PGN

Z A L E C E N I A   C O   D O   Z A W A R T O Ś C I   P L A N Ó W

Zawarte w poradniku 
Jak opracować plan działań 

na rzecz zrównoważonej energii 
(SEAP)?

Określone w załączniku nr 9 
do Regulaminu Konkursu 

nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 
oraz w liście sprawdzającej 

dla beneficjenta.
Zaleca się również bazowanie 

na praktycznych zasadach 
zawartych w poradniku SEAP

Zawarte w opracowaniu pn. 
„Porozumienie Burmistrzów 
w sprawie Klimatu i Energii 

– wytyczne dotyczące 
składania raportów” 

oraz w poradniku 
Jak opracować plan działań 

na rzecz zrównoważonej energii 
(SEAP)? http://www.covenan-
tofmayors.eu/index_en.html

H O R Y Z O N T   C Z A S O W Y

Przynajmniej do 2020 r. Przynajmniej do 2020 r. Osiągnięcie min. 40% 
redukcji CO2 do 2030 r.
Określenie wizji działań 

do roku 2050

Planowanie	energetyczne	w	gminie,	PGN
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O B S Z A R   O P R A C O W A N I A

Cały obszar geograficzny, zarządzany przez władze lokalne

T E R M I N   O P R A C O W A N I A   D O K U M E N T U

Do roku od przystąpienia 
do Porozumienia, tj. od daty, 

kiedy rada gminy 
(lub odpowiadający jej 

organ decyzyjny) formalnie
 zdecydowała o przystąpieniu 
do Porozumienia Burmistrzów

Nie ma określonego terminu.
Termin opracowania może być 
determinowany ogłaszaniem 

naborów do konkursów, 
w których preferencyjnie będą 
traktowane projekty uprzednio 
wpisane/zaplanowane w PGN

Do dwóch lat od przystąpienia 
do Porozumienia, tj. od daty, 

kiedy rada gminy 
(lub odpowiadający jej 

organ decyzyjny) formalnie 
zdecydowała o przystąpieniu 
do Porozumienia Burmistrzów

C E L

Wyznaczenie strategicznych i szczegółowych celów, realizujących określoną wizję gminy. 
Wyznaczone cele muszą być jasne, mierzalne i zdefiniowane w określonej perspektywie czasowej

Zobowiązanie przedstawicieli 
miast i gmin do redukcji, 
na ich terenie, emisji CO2

w 2020 r. co najmniej 20% 
w stosunku do roku bazowego 

Dążenie do osiągnięcia celów 
określonych w tzw. pakiecie 
klimatyczno-energetycznym 

do roku 2020, tj.:
1)   Redukcja emisji gazów 
       cieplarnianych,
2)   Zwiększenie udziału energii    

pochodzącej ze źródeł 
      odnawialnych,
3)   Redukcji zużycia energii 
       finalnej,

oraz dążenie do poprawy 
jakości powietrza na obszarach, 

na których odnotowano 
przekroczenia jakości poziomów 

dopuszczalnych stężeń 
w powietrzu i realizowane są 

programy (naprawcze) ochrony 
powietrza (POP) oraz plany 
działań krótkoterminowych 

(PKD).
Z uwagi, iż Komisja Europejska 

zdefiniowała nowe cele 
do 2030 roku zalecane jest, 

aby przy aktualizacji PGN 
rozważyć możliwość wydłużenia 

realizacji postanowień tego 
dokumentu do 2030 roku, 
co pomogło by zapewnić 
ciągłość podejmowanych 

działań na rzecz gospodarki 
niskoemisyjnej.

Zobowiązanie przedstawicieli 
miast i gmin do redukcji, na ich 
terenie, emisji CO2 w 2030 r. 

o co najmniej 40% 
w stosunku do roku bazowego 
oraz zwiększenia odporności 

na zmiany klimatu

R O K   B A Z O W Y

Jako rok bazowy zaleca się przyjąć rok 1990. 
Jeżeli jednak samorząd nie dysponuje danymi umożliwiającymi opracowanie inwentaryzacji dla tego 
roku, wówczas należy wybrać najbliższy kolejny rok, dla którego można zebrać najbardziej komplet-
ne i wiarygodne dane.
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P O D S T A W A   D O   Z A P L A N O W A N I A   D Z I A Ł A Ń   I   W Y Z N A C Z E N I A   C E L Ó W

bazowa inwentaryzacja
emisji 

(BEI – Baseline Emission 
Inventory)

bazowa inwentaryzacja
emisji 

(BEI – Baseline Emission 
Inventory)

bazowa inwentaryzacja 
emisji (BEI – Baseline Emission 
Inventory) oraz ocena ryzyka 
klimatycznego i podatności 
(RVA – Risk and Vulnerability 

Assessment)

Wynikom bazowej inwentaryzacji musi towarzyszyć opis metodologii jej sporządzania.

BEI oraz RVA (w przypadku SECAP) służą do określenia priorytetowych obszarów działań 
oraz możliwości osiągnięcia przyjętych przez samorząd lokalny celów. 

Działania wytypowane do realizacji na podstawie BEI powinny być zarówno inwestycyjne jak 
i nie inwestycyjne. Do zaplanowanych działań należy wskazać konkretne źródła finansowania.

Na podstawie BEI oraz RVA (w przypadku SECAP) należy zdefiniować konkretne działania służące 
osiągnięciu wyznaczonych celów, wraz ze wskazaniem ram czasowych i osób odpowiedzialnych 

za ich wprowadzenie oraz wyznaczeniem długoterminowej strategii działania.

Szczegółowe informacje nt. zawartości oraz metodologii opracowania BEI 
zostały opisane w punkcie 3.4.4

Źródła pozyskania danych (najpierw bilans emisji, następnie działania najskuteczniejsze)

Źródło: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Planowanie	energetyczne	w	gminie,	PGN
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Decydując się na opracowanie tych dokumentów należy mieć na uwadze, że nie mogą stanowić 
one kolejnego planu w gminie, który po uchwaleniu zostanie „odłożony na półkę”.

Niezależnie od tego, który dokument gmina opracowała lub zdecyduje się opracować, należy 
pamiętać, że powyższych opracowań nie należy traktować jako dokumentów niezmiennych 
i skończonych, ponieważ okoliczności, w jakich powstają, ulegają zmianom, a prowadzone dzia-
łania określone w tych dokumentach niosą za sobą określone skutki. 

3.3	 Rola	interesariuszy	a	realizacja	dokumentów	strategicznych

W realizacji działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej wraz z władzami jednostek samorządu 
terytorialnego, istotną rolę odgrywa również całe społeczeństwo. Zaangażowanie interesariuszy 
stanowi kluczowy punkt procesu wdrażania planów. Powinni oni mieć możliwość uczestnicze-
nia we wszystkich etapach procesu opracowywania planu gospodarki niskoemisyjnej, ustalaniu 
priorytetów, a także realizacji zaplanowanych działań. 

3.4	 Zalecana	struktura	Planu	Gospodarki	Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej powinien uwzględniać następujące elementy:

l streszczenie;

l strategia gminy;

l ocena stanu obecnego;

l wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla;

l identyfikacja obszarów problemowych;

l aspekty organizacyjne i finansowe;

l plan działań;

l monitorowanie i ewaluacja zakładanych celów;

l analiza ryzyka.

3.4.1	 Streszczenie
Streszczenie powinno być krótkie i zawierać najważniejsze informacje o głównych celach i lokal-
nych priorytetach rozwojowych w prognozie, co najmniej, do 2020 roku. 

W streszczeniu należy krótko przedstawić w sposób zbiorczy:

l podsumowanie wyników bazowej inwentaryzacji emisji BEI (Base Emission Inventory);

l zakładane do osiągniecia cele w zakresie redukcji zużycia energii, redukcji emisji zanie-
czyszczeń oraz wzrostu produkcji energii z OZE na terenie gminy.

3.4.2	 Strategia	gminy
Proces planowania na potrzeby PGN należy poprzedzić analizą wybranych dokumentów pod ką-
tem ich zgodności z planem. Z uwagi na charakter edukacyjny dokumentu rozdział ten powinien 
zawierać ogólną, krótką informację dotyczącą strategii gminy w odniesieniu do PGN w świetle:

l polityki UE i międzynarodowej;

l dyrektyw Unii Europejskiej (konieczna informacja o transpozycji do prawa polskiego);

Planowanie	energetyczne	w	gminie,	PGN
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l dokumentów związanych z gospodarką niskoemisyjną (międzynarodowe oraz krajowe); 

l polityki regionalnej (wskazać obowiązujące dokumenty);

l polityki lokalnej – najważniejszy obszar analizy. 

W opracowaniu należy wskazać dokumenty strategiczne, ale nie kopiować całej ich treści. 

Z uwagi na fakt, że treść tych dokumentów jest ogólnie dostępna należy wskazać w logicznym 
ciągu wyłącznie główne założenia ważne z punktu widzenia opracowania PGN. Należy pamiętać, 
że zbyt duża ilość informacji nie mających priorytetowego znaczenia dla opracowania PGN spo-
woduje, że materiał będzie zbyt obszerny i nieczytelny.

Cele strategiczne PGN to:

l wskazanie  procentowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2020;

l wskazanie  procentowego celu zmniejszenia  zużycia energii końcowej u odbiorców do roku 2020;

l wskazanie procentowego celu zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odna-
wialnych do roku 2020;

l wskazanie procentowego celu w zakresie redukcji zanieczyszczeń do powietrza – dotyczy 
wyłącznie obszarów, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopusz-
czalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy ochrony powietrza oraz plany 
działań krótkoterminowych.

Cele szczegółowe

Opis celów szczegółowych musi jednoznacznie wskazywać na wspieranie osiągania celów stra-
tegicznych do roku 2020 realizujących określoną wizję gminy poprzez działania opisane w PGN. 

Cele szczegółowe powinny być zgodne ze scenariuszem rozwojowym gminy we wszystkich ana-
lizowanych sektorach i wyznaczone na podstawie wyników analizy obowiązujących dokumen-
tów wskazywać realny kierunek działania w prognozie do 2020 roku. Cele szczegółowe powinny 
być zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

Cele powinny być jednoznacznie określone, mierzalne, realne, określone w czasie, w perspek-
tywie do 2020 roku i ewentualnie dłuższej. PGN musi zawierać jednoznaczną informację, w jaki 
sposób gmina zrealizuje wyznaczone cele.

3.4.3	 Stan	obecny
Charakterystyka ogólna stanu aktualnego gminy (krótki opis, nie należy kopiować pełnych treści 
z innych dokumentów) powinna zawierać: lokalizację gminy, opis infrastruktury komunikacyjnej, 
warunki naturalne i przyrodnicze oraz ich potencjał, opis sytuacji społeczno-gospodarczej z ana-
lizą trendów, charakterystykę nośników energii, opis systemu energetycznego (system ciepłow-
niczy, gazowniczy, elektroenergetyczny), opis dostępnych, lokalnych nośników energii, system 
transportowy, oświetlenia ulic, stan środowiska na danym obszarze.

3.4.4	 Bazowa	inwentaryzacja	emisji	(BEI)
Bazowa inwentaryzacja emisji jest jednym z najważniejszych elementów Planu Gospodarki Ni-
skoemisyjnej. Jej przeprowadzenie pozwala na określenie emisji w tzw. roku bazowym oraz sta-
nowi podstawę do określenia redukcji emisji w roku 2020.

Elementem wyjściowym przy sporządzaniu BEI jest określenie roku bazowego. Jako rok bazowy 
zalecany jest rok 1990. W przypadku braku danych z tego roku, jako rok bazowy należy wskazać 
rok jak najbliższy 1990, dla którego posiadamy kompletne i wiarygodne dane.
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Inwentaryzacja musi obejmować cały obszar administracyjny gminy, bądź obszar, dla którego 
jest opracowywany plan (np. dwie sąsiadujące gminy). 

W bazie muszą być uwzględnione emisje z tytułu spalania paliw na cele grzewcze, emisja spalin 
z sektora transportu jak i zużycie energii elektrycznej.

Zakres zbieranych danych do bazy emisji obejmuje:

l zużycie energii elektrycznej;

l zużycie paliw opałowych (węgiel kamienny, olej opałowy, gaz ziemny);

l zużycie ciepła sieciowego;

l zużycie energii ze źródeł odnawialnych;

l zużycie paliw transportowych (benzyna, olej napędowy, gaz LPG i inne).

Bazowa inwentaryzacja emisji powinna zawierać:

l dane nt. zużycia energii w podziale na grupy wytwarząjące energię;

l podział na nośniki energii w ramach danej grupy (węgiel, olej opałowy, drewno itp.);

l wartość danych zużycia powinna być wpisywana w tych samych jednostkach;

l określenie wskaźników i metod wyliczeń (w całej bazie musi być jednakowe);

l w przypadku ciepła wykorzystywanego z elektrociepłowni należy dokonać podziału emisji 
na produkcję ciepła i na produkcję energii elektrycznej.

Inwentaryzację i bilans dla poszczególnych obszarów i grup odbiorców energii przeprowadza 
się na podstawie:

l zużycia energii w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych;

l zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej;

l zużycia energii przez przedsiębiorstwa;

l zużycia energii w transporcie;

l zużycia energii na potrzeby oświetlenia ulicznego.

Przykłady źródeł informacji o zużyciu energii:

l dane ze Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, Gminy i jednostek podległych; 

l dokumenty strategiczne i planistyczne;

l dane od producentów i dystrybutorów oraz sprzedawców energii;

l rachunki za dostawy energii;

l badania ankietowe odbiorców energii z obszarów:

o mieszkalnictwo,

o przemysł i usługi, 

o transport pasażerski i towarowy,

l dane z pomiarów ruchu komunikacyjnego; 

l dane od Przedsiębiorstw Transportu Publicznego, Zarządów Infrastruktury Komunalnej itp.;

l dane od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządów Dróg Wojewódzkich, 
Zarządów Dróg Powiatowych;

l dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkich Inspektoratów Ochro-
ny Środowiska, Centralnej Ewidencji Pojazdów itp.

Planowanie	energetyczne	w	gminie,	PGN
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Jak wyliczyć emisję?

Istnieje wiele współczynników emisji, zależnych od źródła energii i różne metody ich obliczeń.

l W PGN zaleca się stosowanie współczynników KOBIZE jako najbardziej charakterystycz-
nych dla obszaru Polski publikowanych corocznie przez Krajowy Ośrodek Bilansowania 
i Zarządzania Emisjami (KOBIZE), który opracowuje własne wskaźniki emisji dla paliw wy-
korzystywanych w krajowej gospodarce.

l W KOBIZE opracowywane są także wskaźniki produktowe w zakresie emisji poszczegól-
nych zanieczyszczeń przypadającej na jednostkę produkcji energii elektrycznej (1 MWh).

l Można również określić własne współczynniki emisji w oparciu o szczegółowe właściwo-
ści paliw stosowanych na danym terenie. Użyte do sporządzenia inwentaryzacji wskaźniki 
emisji powinny odzwierciedlać strukturę źródeł energii wykorzystanych do wytworzenia 
energii i być oparte na wiarygodnym źródle i być niezmienne na etapie wykonywania in-
wentaryzacji docelowej.

Poradnik SEAP określa dwie metody obliczania wielkości emisji:

l metodę opartą na zasadach IPCC3 (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change – 
Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu), obejmującą całą emisję CO2 wynikłą z końcowe-
go zużycia energii na obszarze geograficznym gminy – metoda prosta i łatwa w stosowaniu;

l metodę oparta na ocenie cyklu życia – LCA4 (ang. Life Cycle Assessment), która bierze pod 
uwagę całość cyklu życia nośnika energii - metoda zdecydowanie trudniejsza i wymaga-
jąca analiz.

Podstawowe obliczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza z działań inwestycyjnych:

Emisję należy obliczyć dla każdego źródła energii mnożąc zużycie energii przez odpowiednie 
współczynniki emisji. Konieczne jest zawsze podanie metodyki bądź założeń do obliczeń, na 
podstawie których oszacowano zaplanowane efekty. 

Ta sama metodyka i wskaźniki muszą być stosowane w przyszłości na potrzeby monitoringu, 
Kontrolnej Inwentaryzacji Emisji (MEI - Monitoring Emission Inventory) i przy rozliczaniu w roku 
prognozy 2020.

Emisję CO2 oblicza się mnożąc zużycie energii (w podziale na cieplną, elektryczną i pochodzącą 
z transportu) przez wskaźnik emisji dla każdego źródła energii, według wzoru:

Emisja CO₂ = Zc * WE
gdzie:

Zc  – wielkość zużycia energii [GJ]

WE – wskaźnik emisji paliwa [kg/GJ]

Wielkość zużycia energii:

Zc = X* WO
gdzie:

X   –  ilość zużytego paliwa [kg]

WO – wartość opałowa paliwa [MJ/kg] 
3 IPCC posiada standardowe współczynniki emisji, dostępne w Wytycznych IPCC z roku 2006. obejmują całość emisji CO2 wynikłej z  końco-

wego zużycia energii na terenie miasta lub gminy – zarówno emisje bezpośrednie ze spalania paliw w budynkach, instalacjach i transporcie, 
jak i emisje pośrednie towarzyszące produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu wykorzystywanych przez mieszkańców.

4 współczynniki emisji z różnych źródeł, dostępne są w bazie danych ELCD, Ecoinvent-CH, oprogramowanie GEMIS itp. Które uwzględ-
niają cały cykl życia poszczególnych nośników energii. W podejściu tym pod uwagę bierze się nie tylko emisje związane ze spa-
laniem paliw, ale też emisje powstałe na wszystkich pozostałych etapach łańcucha dostaw, w tym emisje związane z pozyskaniem 
surowców, ich transportem i przeróbką (np. w rafinerii). W zakres inwentaryzacji wchodzą więc też emisje, które występują poza 
granicami obszaru, na którym wykorzystywane są paliwa.
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Efekt ekologiczny dla działań miękkich 

Większe trudności sprawia oszacowanie efektów działań miękkich (nieinwestycyjnych), do któ-
rych zaliczamy m.in. kampanie edukacyjno-informacyjne, promocję działań, zielone zamówienia 
publiczne itp. Obliczone według niepotwierdzonych wskaźników efekty (często znaczne, wy-
kazywane w PGN) są praktycznie niemierzalne. Wyliczenia dla efektu ekologicznego z działań 
pozainwestycyjnych jest trudne do uzasadnienia.

Działania nieinwestycyjne powinny być ujęte w wykazie działań, ale efekty należy szacować 
ostrożnie albo je pominąć w planowaniu celu strategicznego na 2020 rok.

Metodyka obliczania redukcji emisji

W wielu pierwotnych wersjach planów występowały błędne podejścia do obliczenia celów 
szczegółowych. Zazwyczaj wyznaczano poziom emisji i zużycia energii dla roku bazowego, obli-
czano efekty ekologiczne dla zaplanowanych działań, a następnie odejmowano uzyskany efekt 
ekologiczny od zużycia energii (analogicznie wyliczano cel szczegółowy dla emisji CO2) w roku 
bazowym. Często pomijany był również cel związany ze zwiększeniem udziału energii pocho-
dzącej ze źródeł odnawialnych.

Powyższe jest podejściem nieprawidłowym.

Do obliczenia wielkości zaplanowanych do osiągnięcia wskaźników PGN (celów szczegółowych) 
można posługiwać się dwiema metodykami: 

l z uwzględnieniem prognozy BaU zmian emisji CO2, lub 

l z zastosowaniem korekt wynikających z inwentaryzacji MEI, których szczegółowy opis zo-
stał zaprezentowany poniżej.

Przykład odzwierciedla oficjalne stanowisko NFOŚiGW w Warszawie w sprawie wyznaczania  
(i monitoringu) celu szczegółowego. Oba podejścia przedstawiono na przykładzie: redukcji emi-
sji CO2. Analogicznie przedstawione metodyki stosujemy do pozostałych dwóch wskaźników 
(celów szczegółowych). 

Wyznaczenie celu redukcyjnego (przykładowe obliczenia, z wykorzystaniem wielkości BaU)5: 

Wskaźnik Rok bazowy 2020

Zużycie energii [MWh/rok] 424 771 470 235

Emisja CO2 [Mg CO2/rok] 157 164 180 912

Emisja docelowa 
(-20% linii bazowej) [Mg CO2/rok]

 125 731 (*)

Cel Redukcji Emisji [Mg CO2/rok] 55 181 (**)

(*) 125 731 Mg CO2/rok =157 164 Mg CO2/rok - 0,2*157 164 Mg CO2/rok

Jest to planowany cel redukcji emisji CO2 w stosunku do inwentaryzacji w roku bazowym [MgCO2/rok]

(**) 55 181 Mg CO2/rok =180 912 Mg CO2/rok - 125 731 Mg CO2/rok

Jest to planowany cel (wskaźnik) redukcji emisji CO2 w odniesieniu do inwentaryzacji w roku 2020 [Mg CO2/rok]

3.4.5	 Identyfikacja	obszarów	problemowych
Na ten punkt powinien składać się krótki opis zawierający wskazanie potencjalnych zagrożeń, 
które mogą mieć wpływ na realizację zaplanowanych działań. Mogą to być uwarunkowania we-
wnętrzne (przykładowo budżet, sprawność organizacyjna gminy, w tym zasoby kadrowe, możli-
5 BaU 2020 – business as usual – poziom emisji uwzględniający wzrost gospodarczy i dobrobyt bez podejmowania działań związa-

nych z realizacją pakietu klimatyczno-energetycznego

Planowanie	energetyczne	w	gminie,	PGN
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wości techniczne i organizacyjne) jak i zewnętrzne (możliwość uzyskania dofinansowania, zdol-
ność do zaciągania zobowiązań, warunki środowiskowe itd.).

3.4.6	 Aspekty	organizacyjne	i	finansowe

W planie należy opisać istniejące, lub planowane, rozwiązania organizacyjne i finansowe, tj. 
strukturę organizacyjną umożliwiającą wdrożenie i realizację planu, w tym:

l określić dostępne zasoby kadrowe, a w przypadku ich braku, zaplanować/utworzyć nowe 
struktury; 

l wykorzystując aktualne zasoby kadrowe, np. istniejące wydziały, wskazać podmioty lub 
osoby (Energetyk Gminny), które będą odpowiedzialne za wdrażanie planu, monitorowanie 
postępów; 

l w przypadku powierzenia firmie zewnętrznej nadzoru nad realizacją PGN należy szczególną 
uwagę zwrócić na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i procedur w tym zakresie.

W planie należy wskazać źródła finansowania działań niezbędnych do prawidłowego wdrażania 
i monitorowania PGN.

3.4.7	 Plan	działań

W PGN konieczne jest opisanie działań (inwestycyjnych i nieinwestycyjnych), planowanych 
w perspektywie krótko i długoterminowej wraz z metodą ich monitoringu celem realizacji planu 
w kolejnych latach do 2020 roku.

W PGN należy uwzględnić zarówno zadania realizowane przez gminę jak i przez interesariuszy.

Przy planowaniu działań do osiągnięcia celu w 2020 roku ważne jest skoncentrowanie się na 
działaniach niskoemisyjnych w obszarach uwzględnionych w BEI czyli objęcie planem przede 
wszystkim sektorów, w których władze lokalne mają realny wpływ na zużycie energii w perspek-
tywie zarówno krótko jak i długoterminowej. 

PGN powinien zawierać listę tych działań z określeniem horyzontu czasowego ich wykonania.

Odpowiednie zaplanowanie działań i przeanalizowanie ich efektów pod względem środowisko-
wym ma bardzo duże znaczenie w kontekście ubiegania się o dofinansowanie.

Jak opisać zbiorczo planowane działania?

Najlepiej w ujęciu tabelarycznym:

l nazwa i opis działania,

l charakter działania (inwestycyjne/pozainwestycyjne),

l podmiot odpowiedzialny za realizację,

l szacunkowe koszty,

l szacunkowy efekt ekologiczny,

l termin realizacji,

l źródło finansowania,

l wskaźniki monitorowania postępu realizacji, 

l Informacja o wpisaniu do WPF.
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3.4.8	 Monitorowanie,	ewaluacja	zakładanych	celów	i	aktualizacja	PGN

W trakcie realizacji zadań wynikających z PGN należy na bieżąco monitorować osiągane efekty 
i bieżącą sytuację w gminie. W każdym urzędzie, który wdraża PGN powinny być wyznaczone 
osoby/zespół do monitorowania postępu rzeczowego i efektu PGN.

Etapy monitorowania:

Etap I 

Sporządzenie procedury monitorowania do oceny postępów we wdrażaniu PGN i określenie 
wskaźników monitorowania dla celu strategicznego i celów szczegółowych. W PGN należy opisać 
metody i system monitorowania, a jeżeli to pierwotnie nie zostało wykonane należy to zagad-
nienie ująć w jego aktualizacji.

W celu umożliwienia skutecznego monitorowania stopnia realizacji planu, szczegółowe wskaź-
niki monitorowania muszą być przypisane do poszczególnych działań. Wskaźniki i metodyki po-
miarów celem monitoringu poszczególnych działań powinny być stałe dla całego okresu PGN. 
Dzięki takiemu podejściu możliwe jest monitorowanie postępów realizacji działań wskazanych 
w PGN oraz wychwycenie potencjalnych błędów.

Etap II 

Systematyczne zbieranie danych w odniesieniu do BEI, analiza i ocena (bieżący monitoring). 
Dane należy gromadzić cyklicznie (np. raz na kwartał). Przeprowadzanie okresowych analiz i oce-
ny posiadanych informacji to wiarygodność i pewność rozwiązań dlatego określenie wskaźni-
ków monitorowania PGN zarówno dla celu strategicznego jaki i dla celów szczegółowych, a także 
wskaźników monitorowania poszczególnych zadań jest konieczne.

Etap III 

Wprowadzenie do bazy danych z bieżącego monitoringu i zapisanie ich w sporządzonym w BEI 
specjalnie dla tego celu arkuszu monitoringowym. Monitorowanie wdrażania PGN jest konieczne 
dla wprowadzenia ewentualnych poprawek do już przyjętego uchwałą Rady Gminy dokumentu 
– aktualizacja PGN. Aktualizacji PGN dokonuje się w miarę pojawiających się potrzeb i doświad-
czeń z jego wdrażania. Regularne monitorowanie, a w ślad za nim odpowiednia aktualizacja PGN, 
umożliwiają osiągnięcie założonych w PGN celów i pozwalają uzyskać bieżącą informację o re-
alizacji poszczególnych zadań opisanych w PGN i ujętych w WPF. Monitorowanie jest niezależne 
od harmonogramu wdrożenia poszczególnych inwestycji i może odbywać się zarówno w trakcie, 
jak i po zakończeniu przedsięwzięć.

Etap IV 

We wskazanym w PGN terminie należy przeprowadzić kontrolną inwentaryzację emisji (MEI –
Monitoring Emission Inventory), która pokaże czy prognozy pokrywają się z rzeczywistością. 
Rekomenduje się inwentaryzację kontrolną co dwa lata od daty przygotowywania PGN, a w sy-
tuacjach większych zmian nawet częściej. Należy sporządzić pełne zestawienie monitoringowe 
celem porównania stanu bazowego ze stanem MEI i prognozą na 2020 rok oraz identyfikacją 
rozbieżności w stosunku do założonych celów szczegółowych i strategicznych PGN.

Monitorowanie osiąganych rezultatów i porównywanie ich z założonym celem powinno być 
przeprowadzane okresowo i wykonywane tą samą metodą co BEI czyli przy użyciu tych samych 
zasad i wskaźników.

Planowanie	energetyczne	w	gminie,	PGN
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Etap V 

Sporządzanie raportów z monitorowania MEI z przedstawieniem rezultatów wdrożenia w odnie-
sieniu do BEI. Zakres raportu powinien obejmować: 

l analizę stanu realizacji zadań; 

l osiągnięte efekty w zakresie redukcji emisji i poziomu zużycia energii; 

l porównanie wartości mierników (wskaźników) poszczególnych celów dla określonego 
roku MEI z wartościami docelowymi;

l informacja o wykorzystaniu środków finansowych w tym wskazanie programów (środki UE, 
środki krajowe i inne);

l analiza przyczyn odchyleń i zdiagnozowanie barier, wskazanie potencjalnych zagrożeń 
i sposobu zarządzania zagrożeniami. Wyniki realizacji poszczególnych zadań należy rozpa-
trywać w kontekście uwarunkowań, które miały wpływ na ich realizację w okresie objętym 
monitoringiem np. uwarunkowania wewnętrzne (budżet, sprawność organizacyjna gminy, 
w tym zasoby kadrowe, możliwości techniczne i organizacyjne) oraz zewnętrzne (zmiany le-
gislacyjne, dostępność oferty finansowej, zjawiska pogodowe)

l określenie koniecznych, z punktu widzenia celów opisanych w PGN, działań korygujących 
lub rozszerzających.

Etap VI 

Raport z monitoringu i aktualizacje PGN powinny być zatwierdzane przez Radę Gminy.

Etap VII 

Wskazanie i ewentualne przeprowadzenie działań korygujących – aktualizacja PGN.

W przypadku aktualizacji PGN lokalna władza musi podjąć kolejną decyzję Uchwałą Rady Gmi-
ny w odniesieniu do wyników bieżącego monitoringu lub MEI (np. w odniesieniu do prognozy 
rozwoju zweryfikować prognozy wzrostu zużycia energii, efektów ekologicznych lub działań). 
W zależności od tej diagnozy należy podjąć kroki naprawcze inwestycyjne i nieinwestycyjne. 

Aktualizacja planu także powinna być poddana procedurze strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko SOOŚ (Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 

Projekt aktualizacji PGN wraz z prognozą oddziaływania na środowisko musi być poddany opi-
niowaniu przez właściwe organy i uzyskać pozytywne opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska (RDOŚ) oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS), chyba 
że organ opracowujący projekt dokumentu może odstąpić od przeprowadzenia SOOŚ (art. 48 
Ustawy OOŚ). 

Jeżeli Gmina planuje przedłożyć aktualizację PGN, jako dokument wymagany w przypadku ubie-
gania się o dofinansowanie, to musi on być zweryfikowany pozytywnie poprzez wydanie za-
świadczenia z NFOŚiGW /WFOŚiGW lub innej jednostki wskazanej w dokumentacji konkursowej 
lub dokumentacji naboru wniosków.

3.4.9	 Analiza	ryzyka
Realizacja każdego z elementów PGN jest obarczona pewnym ryzykiem. Każdorazowo podejmu-
jąc decyzję o realizacji wyznaczonych zadań należy przeanalizować wszystkie możliwe czynniki 
ryzyka, ocenić możliwości wystąpienia zagrożeń oraz przewidzieć scenariusze awaryjne.
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Czynniki ryzyka: 

l prawne – związane ze zmianą obowiązujących aktów prawnych, norm i interpretacji istnie-
jących przepisów, 

l społeczne – związane z akceptacją planowanych działań i ich realizacji,

l finansowe – związane z bilansowaniem kosztów zadania, pozyskaniem dofinansowania, 
zmianą kursów walut, zmianą oprocentowania pożyczek,

l środki trwałe – dotyczące budynków i instalacji, infrastruktury technicznej i drogowej,

l zasoby ludzkie realizujące zadanie – umiejętności, kompetencje, motywacje, wiedza i do-
świadczenie,

l stosowane technologie – dotyczące m.in. innowacyjnych i nowoczesnych technologii,

l ekologiczne – osiągniecie zamierzonego efektu ekologicznego.

3.5	 Porozumienie	Burmistrzów	–	cele	i	formy	działania

Porozumienie Burmistrzów to inicjatywa Komisji Europejskiej, powstała w 2008 roku, skupiająca 
europejskie władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz 
zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE).

Obecnie skupia ona ponad 7 000 jednostek administracji lokalnej i regionalnej z 57 krajów.

Porozumienie Burmistrzów angażuje miasta i miejscowości w działania na rzecz ochrony klima-
tu. Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do przekroczenia celów unijnej polityki klima-
tyczno-energetycznej ustalonych dla roku 2020 poprzez ograniczenie na swoim terenie emisji 
dwutlenku węgla (CO2) o ponad 20%.

POROZUMIENIE BURMISTRZÓW KROK PO KROKU:

3.6	 Energetyka	miejska	–	zarządzanie	energią	
	 	 (obiekty	użyteczności	publicznej)	–	SMART	CITY

Definicje

Inteligentne miasto (ang. smart city) – miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-
-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej 
komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców. Ta część defini-

Planowanie	energetyczne	w	gminie,	PGN
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cji zwraca głównie uwagę na rolę szeroko rozumianych technologii IT. Miasto może być traktowa-
ne jako „inteligentne”, gdy podejmuje inwestycje w kapitał ludzki i społeczny oraz infrastrukturę 
komunikacyjną w celu aktywnego promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego i wy-
sokiej jakości życia, w tym mądrego gospodarowania zasobami naturalnymi, przez partycypację 
obywatelską.

3.6.1	 Zarządzanie	energią	(budynki	użyteczności	publicznej)
Budynki użyteczności publicznej obejmują szeroką gamę obiektów – od takich, dla których sto-
suje się proste metody regulacji i nadzoru, do bardzo złożonych nowoczesnych budynków biu-
rowych (wykorzystywanych do różnych funkcji) wyposażonych w zintegrowane systemy produk-
cji elektryczności, ciepła i chłodu.

System zarządzania energią (SZE) to program wdrażania racjonalnej gospodarki energetycznej 
w budynkach użyteczności publicznej (minimalizacja kosztów eksploatacji budynku przy mini-
malnym zużyciu energii).

Aby efektywnie zarządzać energią, budynek powinien zostać wyposażony m.in. w urządzenia 
pomiarowe wybranych parametrów jakości powietrza (czujniki stężenia CO2 lub lotnych związ-
ków organicznych), parametrów mikroklimatycznych powietrza wewnętrznego i zewnętrznego 
(czujniki temperatury i wilgotności względnej powietrza), ciśnienia statycznego (w systemach 
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ze zmiennym strumieniem powietrza), a także urządzenia wykonawcze (zawory regulacyjne) 
umożliwiające zmianę mocy cieplnej lub chłodniczej instalacji. 

Zarządzanie dostawą energii może się odbywać:

l przy wykorzystaniu prostych urządzeń i układów sterowania (podstawowy układ sterowa-
nia) – np. HVAC;

l przy wykorzystaniu komputerowych systemów zarządzania i nadzoru (zaawansowany 
układ sterowania) – np. BMS.
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4 PROCES PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

4.1	 Procedury	uzyskania	niezbędnych	pozwoleń			 	 	 	
	 prawno-administracyjnych

Proces przygotowania inwestycji wymaga odpowiedniego zaplanowania w czasie, w zależności 
od charakteru i skali przedsięwzięcia. Ogólnie, w procesie inwestycyjnym zdefiniować możemy 
3 podstawowe procedury przygotowawcze: lokalizacyjną, środowiskową oraz budowlaną. Sku-
teczne zakończenie wskazanych procedur umożliwia płynne przejście do rozpoczęcia budowy 
i realizacji przedsięwzięcia, a następnie przekazania do użytkowania.

Procedura środowiskowa

W procedurach środowiskowych prowadzone działania mają na celu zbadanie i ewentualną mi-
nimalizację wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W chwili obecnej to kluczowa 
procedura pozwalająca na stwierdzenie czy dane zamierzenie inwestycyjne ma szansę na reali-
zację na danym obszarze. Jeszcze kilka lat temu procedura oceny wpływu na środowisko miała 
miejsce na etapie uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej, jej znaczenie na bazie przepisów europej-
skich znacząco wzrosło i obecnie poprzedza procedurę planistyczną.

Procedura lokalizacyjna/planistyczna 

Druga z wymienionych procedur prowadzi do rozstrzygnięcia o dopuszczalności realizacji da-
nego zamierzenia inwestycyjnego w konkretnym miejscu, z punktu widzenia przepisów doty-
czących planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. Uzyskana decyzja określa 
warunki konieczne do uwzględnienia na etapie projektowym.

Procedura budowlana 

Ogólne pojęcie procedur budowlanych odnosi się do działań zmierzających do uzyskania nie-
zbędnych pozwoleń na gruncie prawa budowlanego oraz rozpoczęcia i realizacji inwestycji. 
W procedurze tej następuje szczegółowe projektowanie inwestycji z uwzględnieniem określo-
nych we wcześniejszych etapach uwarunkowań środowiskowych i planistycznych.

Wymienione powyżej procedury mogą się przenikać, występować na różnych poziomach. Oprócz 
podstawowych zgód i decyzji opisanych w niniejszym rozdziale często niezbędne jest uzyskanie 
dodatkowych uzgodnień uzależnionych od specyfiki inwestycji – o nich jedynie wspominamy  
w niniejszym Poradniku.
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Tab. 1. Podstawowe zgody prawno-administracyjne w procesie inwestycyjnym

Procedura budowlana:

l Wydanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę

l Zgłoszenie zamierzenia budowlanego

Procedura planistyczna (lokalizacyjna):

l Wydanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ)/ustalenie lokalizacji inwestycji celu 
publicznego (LICP)

l Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Procedura środowiskowa:

l Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

l Pozwolenie wodnoprawne 

l Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

l Pozwolenie zintegrowane

l Zatwierdzanie projektów robót geologicznych

l Zgłaszanie projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania 
ciepła Ziemi i przekazanie dokumentacji po wykonaniu zadania geologicznego

Ponadto, w związku z realizacją przedsięwzięć mogą być wymagane dodatkowe zezwolenia i uzgod-
nienia o mniejszym znaczeniu w procesie inwestycyjnym. Są to przykładowo:

l pozwolenie Konserwatora Zabytków w związku z pracami dokonywanymi w obiekcie ob-
jętym ochroną konserwatorską;

l uzgodnienie w zakresie przestrzegania wymogów ochrony sanitarnej; 

l ustalenie zakresu badań archeologicznych;

l zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów;

l zezwolenie na zajęcie pasa drogowego;

l zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej – gminnej, powiatowej, 
wojewódzkiej, krajowej – urządzenia obcego bądź obiektu budowlanego;

l wniosek o ustanowienie służebności gruntowej/służebności przesyłu;

l zatwierdzenie zmienionej organizacji ruchu drogowego;

l uzyskanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Z punktu widzenia przygotowania każdej inwestycji kluczowe są etapy uzyskiwania zgody na lo-
kalizację przedsięwzięcia w danym miejscu (z uwzględnieniem uwarunkowań planowania prze-
strzeni i społecznych), a także zbadanie wpływu inwestycji na środowisko (z uwzględnieniem 
warunków przyrodniczych i krajobrazowych).

Ocena oddziaływania na środowisko (inwestycyjna)

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia 
odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (tj. Dz.U. 2017, poz. 1405 ze zm.) i dzieli się na:

l weryfikację karty informacyjnej przedsięwzięcia/raportu o oddziaływaniu przedsięwzię-
cia na środowisko;

Proces	przygotowania	inwestycji



43PORADNIK ENERGETYKA GMINNEGO

l uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień;

l zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument zawierający podstawowe informacje o plano-
wanym przedsięwzięciu z wyszczególnieniem danych dotyczących m.in.: 

a) rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia; 

b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczaso-
wym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną; 

c) rodzaju technologii. 

Ocenę przeprowadzenia oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą wymaga się w odnie-
sieniu do:

l planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko;

l każdego innego planowanego przedsięwzięcia, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na 
obszar Natura 2000 a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wy-
nika z tej ochrony.

Rada Ministrów opracowała i sklasyfikowała katalog przedsięwzięć mogących oddziaływać na 
środowisko i opublikowała go w Rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016, poz. 71 t.j. z dnia 18.01.2016 r.).  
W rozporządzeniu ujęte zostały dwie grupy przedsięwzięć:

l mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§2 w/w rozporządzenia, Dz.U. 
2016, poz. 71, tj. z dnia 18.01.2016 r.);

l mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 w/w rozporządzenia, 
Dz.U. 2016, poz. 71, tj. z dnia 18.01.2016 r.).

Ocenę oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przeprowadza 
się w ramach postępowania w sprawie wydania:

l decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

l pozwolenia na budowę.

W przypadku przedsięwzięć innych niż mogących znacząco i potencjalnie oddziaływać na śro-
dowisko ocenę oddziaływania przedsięwzięcia przeprowadza się obligatoryjnie na obszarach 
objętych Naturą 2000.

Ocena oddziaływania na środowisko (strategiczna)

Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty m.in.:

polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie m.in. opracowywanych lub przyjmowa-
nych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Organ opracowujący projekty dokumentów zawartych w art. 46 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017, poz. 
1405 ze zm.) może, po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, 
odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że re-
alizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Proces przygotowania inwestycji
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Do kompetencji organu opracowującego projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47 
należy sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko i uzgodnienie z właściwymi orga-
nami, o których mowa w art. 57 i 58. 

Procedura planistyczna lokalizacji inwestycji

Ustalenie lokalizacji inwestycji odbywa się w głównej mierze na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017, poz. 1073) oraz Ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2016, poz. 2147).

Decyzja lokalizacyjna to podstawowa obok decyzji środowiskowej decyzja umożliwiająca re-
alizację inwestycji. Decyzja LICP (Lokalizacja Inwestycji Celu Publicznego) lub WZ (Warunki 
Zabudowy) wydawane są dla obszarów, dla których nie uchwalono miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. W sytuacji braku planu, decyzja taka rozstrzyga o dopuszczal-
ności realizacji danego zamierzenia inwestycyjnego w konkretnym miejscu, z punktu widzenia 
przepisów prawa. Decyzja lokalizacyjna stanowi zapewnienie, że planowane zagospodaro-
wanie przestrzeni nie narusza prawa. Decyzja LICP/WZ dotyczy fazy projektowania zmiany 
zagospodarowania przestrzeni, nie zaś fazy realizacji samej inwestycji. Decyzja o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego/warunkach zabudowy określa: rodzaj inwestycji, szcze-
gółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikające dla danej inwe-
stycji z przepisów szczegółowych, oraz – linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone 
na mapie w odpowiedniej skali. Decyzja ta określa również wymagania, dotyczące ochrony 
interesów osób trzecich.

Poniższy schemat przedstawia skrótowo możliwe scenariusze planistyczne jakie inwestor 
może napotkać przygotowując inwestycję do realizacji.

Proces	przygotowania	inwestycji
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Źródło: Podręcznik dla Inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych.

            PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI DO REALIZACJI
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4.2	 Proces	inwestycyjny	w	zakresie	poprawy	efektywności		 	 	
	 energetycznej	i	wykorzystania	OZE

Każda inwestycja wymaga starannego zaplanowania i przeprowadzenia, przy uwzględnieniu 
szeregu uwarunkowań; technicznych, lokalizacyjnych czy środowiskowych. 

Początkiem każdego procesu inwestycyjnego powinno być jasne określenie celu jaki ma zostać 
osiągnięty, a następnie określenie narzędzi i procesów, które doprowadzą do końcowego sukcesu.

Studium Wykonalności może wskazać nam właściwe kierunki realizacji zadań, wykazać mocne 
i słabe strony, zweryfikować założenia. 

Inwestor w pierwszym etapie przygotowuje projekt budowlany, uzyskuje niezbędne zgody i po-
dejmuje decyzję czy od razu realizować przedsięwzięcie czy gotowy projekt odłożyć w czasie 
(np. z braku zagwarantowania finansowania inwestycji).

Z kolei coraz bardziej popularny model „zaprojektuj i wybuduj” nakłada na wykonawcę obo-
wiązek uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń  we współpracy z inwestorem, zlecający na-
tomiast opracowuje dodatkowy dokument – program funkcjonalno-użytkowy (PFU), w którym 
możliwie precyzyjnie formułuje swoje oczekiwania, określa jak obiekt ma być zaprojektowany 
i wykonany. 

W etapie projektowym wymienić można kilka kluczowych części składowych dokumentacji nie-
zbędnych do przygotowania. Są to:

l program funkcjonalno-użytkowy, w przypadku realizacji kontraktu w formule „zaprojektuj 
i wybuduj” oraz

l projekt budowlany, jako podstawowy dokument niezbędny do uzyskania pozwolenia na 
budowę. Niezbędne może się także okazać dostarczenie raportu oddziaływania na śro-
dowisko, jeśli przedsięwzięcie podlega ponownej ocenie oddziaływania OOŚ. Typowym 
elementem projektu budowlanego jest projekt zabudowy i zagospodarowanie terenu.

Poniżej w sposób schematyczny zaprezentowany został proces realizacji inwestycji od pomy-
słu do wykonania.

Proces	przygotowania	inwestycji
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Wskazania lokalizacyjne i uwarunkowania techniczno-środowiskowe inwestycji

Uwarunkowania techniczno-środowiskowe lokalizacji siłowni wiatrowych

Obserwowane jest obecnie pewne zahamowanie budowy elektrowni wiatrowych związane 
z większymi od zakładanych obciążeniami podatkowymi pracujących turbin oraz warunkami 
prawnymi ograniczającymi lokalizację nowych elektrowni wiatrowych. Turbiny wiatrowe o wy-
sokości 100 m i wyższej traktowane są jako przeszkody lotnicze, które według rozporządzenia 
Ministra infrastruktury z 25 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania 
przeszkód lotniczych muszą być w odpowiedni sposób oznakowane. Występowanie przeszkód 
lotniczych powoduje bowiem ograniczanie w ruchu lotniczym w ich rejonie.

Lokalizację lądowych elektrowni wiatrowych o mocy nie mniejszej niż moc mikroinstalacji re-
guluje Ustawa z dnia 16 lipca 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. 
2016, poz.961). Regulacje tej Ustawy nie dotyczą morskich farm wiatrowych. 

Zgodnie z prawem budowlanym budowla to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz funda-
menty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową.

Proces inwestycyjny dla elektrowni wiatrowych definiowanych tą ustawą dotyczący uzyskiwania 
niezbędnych decyzji, takich jak decyzja środowiskowa, pozwolenie na budowę czy pozwolenie 
na użytkowanie, regulują inne ustawy:

l Ustawa – Prawo budowlane,

l Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych określa warunki, tryb lokalizacji i bu-
dowy elektrowni wiatrowych, w tym warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie 
istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej. 

Zgodnie z ww. Ustawą lokalizacja elektrowni wiatrowej możliwa będzie wyłącznie na podstawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 3). 

Przed przystąpieniem do ustalenia możliwości lokalizacji farmy wiatrowej powinny zostać 
uwzględnione następujące aspekty:

l aspekt odległości od zabudowy mieszkaniowej;

l aspekt możliwości wietrznej terenu – energii wiatru na danym terenie (prędkości, kierun-
ku i powtarzalności);

l aspekt ukształtowania i szorstkości (pokrycia) terenu oraz przeszkód terenowych;

l aspekt oddziaływania na środowisko oraz wzajemnego oddziaływania elektrowni wiatro-
wej z innymi już istniejącymi lub planowanymi instalacjami w danym rejonie.

Zgodnie z polskimi i unijnymi przepisami farmy wiatrowe zakwalifikowane są do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Podlegają zatem ocenie wpływu na środowisko. 

Dyrektywa OOŚ zalicza farmy wiatrowe do II grupy przedsięwzięć – mówi o urządzeniach wy-
korzystujących siłę wiatru do produkcji energii elektrycznej (farmy wiatrowe) (Aneks II, ust. 3 lit. i). 
Zgodnie z art. 4 ust. 2 Dyrektywy OOŚ, przedsięwzięcia wymienione w Aneksie II podlegają ba-
daniu indywidualnemu lub za pomocą progów lub kryteriów ustalonych przez Państwo Człon-
kowskie. Na podstawie tego badania określa się czy przedsięwzięcie podlega ocenie oddziały-
wania na środowisko. 

Proces	przygotowania	inwestycji
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Aspekt ekonomiczny

Projekt inwestycyjny wymaga, aby już na początku realizacji inwestor miał pewność wykonalno-
ści inwestycji, poprzez osiągnięcie tzw. Zamknięcia Finansowego. Jest to zwykle projekcja finan-
sowa zawierająca zestawienie kosztów, jakie należy ponieść, jak i źródeł ich pokrycia środkami 
własnymi lub kredytami i funduszami dedykowanymi.

Aspekt społeczny

Projekt inwestycyjny, jak wspomniano, nie może naruszać interesów stron trzecich. Dodatkowo 
jego wykonanie i następnie użytkowanie powinno mieć aprobatę społeczną. Brak aprobaty spo-
łecznej lub uzasadnione sprzeciwy mogą skomplikować lub skutecznie uniemożliwić realizację 
planowanego przedsięwzięcia. 

Uwarunkowania techniczno-środowiskowe elektrowni wodnych (MEW)

W Polsce za małe elektrownie wodnie (tzw. MEW-ki) uznaje się elektrownie wodne o mocy zain-
stalowanej poniżej 5 MW. Elektrownie o większych mocach nie są uznawane ustawowo za od-
nawialne źródła energii, gdyż mają one m.in. duży wpływ na środowisko, a ich funkcjonowanie 
w systemie energetycznym jest odmiennie postrzegane w odróżnieniu od MEW. 

Zbudowanie elektrowni wodnej wiąże się z koniecznością uzyskania szeregu pozwoleń 
oraz  spełnienia administracyjno-prawnych wymagań środowiskowych. 

Ze względu na to, iż wody płynące oraz grunty pokryte wodami płynącymi, zgodnie z Ustawą Pra-
wo wodne (Dz.U.2017, poz.1121 tekst jednolity), stanowią własność Skarbu Państwa, konieczne 
jest po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego zawarcie z organem określonym w art. 11 ust. 1 
ww. Ustawy umowy dzierżawy gruntu, na którym ma powstać elektrownia. 

Uwarunkowania techniczno-środowiskowe instalacji wykorzystujących biomasę  
do produkcji ciepła (kotłownie)

Każdy system na biomasę jest inny i w celu osiągnięcia powodzenia przedsięwzięcia, każdy ele-
ment wymaga dostosowania do charakterystyki dla danej lokalizacji.

Zgodnie z przepisami kotłownie na biomasę zakwalifikowane są do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. Podlegają zatem ocenie wpływu na środowisko. 

W domach jednorodzinnych standardowo instaluje się kotły o mocy do 25 kW, gdyż takie zwykle 
wystarczą, by ogrzać całą powierzchnię mieszkalną.

Uwarunkowania techniczno-środowiskowe instalacji wykorzystujących biomasę  
do produkcji ciepła i/lub energii elektrycznej lub gazu (biogazownie)

Ocena własnej lub wybór zewnętrznej lokalizacji – przy ocenie lokalizacji pod inwestycję ważna 
jest wielkość niezbędnego terenu, która zależy zarówno od mocy biogazowni, jak również przy-
jętych rozwiązań technologicznych. Należy dokonać analizy prawnej działki przeznaczonej pod 
inwestycję, jak i oceny szans na uzyskanie pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach oraz decyzji lokalizacyjnej. 

Analiza uwarunkowań środowiskowych – biogazownie rolnicze powyżej 0,5MW są zaliczane do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko.

Wymagania te wynikają z dokumentu Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową bio-
gazowni rolniczych, przygotowanego i wydanego na zlecenie Ministra Gospodarki.  

Grunty potrzebne pod biogazownie rolniczą mogą mieć następujący status prawny: prawo wła-
sności, służebność gruntowa, najem, użytkowanie, dzierżawa.

Uzyskanie decyzji środowiskowych – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest jedną  
z istotniejszych decyzji wydawanych w trakcie procesu inwestycyjnego budowy biogazowni. 
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Jest warunkiem koniecznym do uzyskania Decyzji o warunkach zabudowy oraz Decyzji o po-
zwoleniu na budowę obiektu budowlanego. Decyzje środowiskowe wydaje Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska (RDOŚ).

Projekt budowlany biogazowni jest wymagany zgodnie z Ustawą ,,Prawo budowlane”. Umożli-
wia on inwestorowi uzyskanie pozwolenia na budowę z poszanowaniem praw stron trzecich. 

Uwarunkowania techniczno-środowiskowe instalacji wykorzystujących energię słońca  
do produkcji energii elektrycznej

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budow-
lane (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz.1332), co do zasady, wykonywanie robót budowlanych 
polegających na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elek-
trycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych nie wymagane jest ani pozwo-
lenie na budowę, ani zgłoszenie. Dotyczy to zarówno paneli fotowoltaicznych montowanych na 
innych obiektach, jak i urządzeń fotowoltaicznych będących wolno stojącym mikroinstalacjami 
– bez względu na to, czy są to systemy typu on-grid (zasilające sieć rozdzielczą) czy off-grid (pra-
cujące na lokalny odbiornik i akumulator).

Zgodnie z Dyrektywą OOŚ instalacje fotowoltaiczne zalicza się do przedsięwzięć inwestycyjnych  
w obszarach przemysłowych. Również zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Krakowie farmy fotowoltaiczne budowane w celu produkcji energii i podłączenia do 
sieci elektroenergetycznej stanowią o ich przemysłowym charakterze.

Uwarunkowania techniczno-środowiskowe instalacji wykorzystujących energię geotermalną

Geotermia płytka – pompy ciepła

Przy każdej pompie ciepła trzeba wziąć pod uwagę zapisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16 oraz art. 30 tej Ustawy montaż pomp ciepła nie wy-
maga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Od powyższej reguły jest jednak kilka wyjątków.

Jeśli pompa jest instalowana w budynku lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, trzeba 
uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Wykonując pompy wodne trzeba wziąć pod uwagę przepisy prawa geologicznego i górnicze-
go, a także dodatkowo przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. W przypadku 
tych pomp wykonuje się studnię, czyli – zgodnie z Ustawą – obiekt służący do ujmowania wód 
podziemnych, który jest urządzeniem wodnym. Do wniosku o pozwolenie wodnoprawne trzeba 
dołączyć m.in. operat wodnoprawny. Pozwolenie wodnoprawne wydaje starosta.

Geotermia głęboka

Zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 Ustawy Prawo geologiczne i górnicze, projektowanie i wyko-
nywanie badań na potrzeby wykorzystania ciepła Ziemi jest pracą geologiczną i wymaga spo-
rządzenia projektu prac geologicznych, który podlega zgłoszeniu właściwemu organowi admi-
nistracji geologicznej. Do wykonania robót geologicznych można przystąpić, jeżeli w terminie 
30 dni od dnia przedłożenia projektu tych prac właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji 
sprzeciwu. 

Zgodnie z przepisem art. 33 ust. 4 Ustawy Prawo geologiczne i górnicze projekt prac geologicz-
nych wykonywany w celu wykorzystania ciepła Ziemi podlega zgłoszeniu właściwemu organowi 
administracji geologicznej.
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