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1.1 Podstawa prawna opracowania
Zakres opracowania wynika z:
1. ustawy z dnia 10.04.1997r. „Prawo energetyczne” Dz. U. 2013 poz. 984.
2. ustawy z dnia 27.04.2001r. „Prawo ochrony środowiska” Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z późniejszymi zmianami.
3. umowy zawartej między Miastem Katowice a wykonawcą opracowania „Biurem Studiów,
Projektów i Realizacji Energoprojekt – Katowice” S.A.
Art. 19 ust. 3 „Prawa energetycznego” stanowi:
Projekt założeń powinien określać:
1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe,
2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach
energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz
zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
3a) możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 o efektywności energetycznej,
4) zakres współpracy z innymi gminami.
Tematyka ta została ujęta w poszczególnych częściach niniejszego opracowania.
„Założenia do planu” wymagają współpracy między gminą, a przedsiębiorstwami
energetycznymi.
„Zakres tej współpracy określa Art. 19 ust. 4 „Prawa energetycznego”, który mówi:
Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają nieodpłatnie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi
miasta) plany, o których mowa w art. 16 ust.1, w zakresie dotyczącym terenu tej gminy oraz
propozycje niezbędne do opracowania projektu założeń”.
Przywołany art. 16 ust.1 mówi o obowiązku wykonania przez przedsiębiorstwa energetyczne
zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii „Planów rozwoju”
w zakresie zaspakajania obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe i energię,
uwzględniających plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego gminy albo kierunki
rozwoju

gminy,

określone

przestrzennego gminy.

w

studium

uwarunkowań

i kierunków

zagospodarowania
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Projekty planów o których mowa w art.16 ust.1 podlegają uzgodnieniu z Prezesem Urzędu
Regulacji Energetyki, z wyłączeniem planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych
wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji:
1) paliw gazowych, dla mniej niż 50 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to dostarcza
rocznie mniej niż 50 mln m3 tych paliw;
2) energii elektrycznej, dla mniej niż 100 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to dostarcza
rocznie mniej niż 50 GWh tej energii;
3) ciepła.
Ustawa o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) nakłada
na gminy obowiązek zabezpieczenia zbiorowych potrzeb ich mieszkańców.
Art. 7 ust. 1, pkt. 3 wymienionej ustawy po uwzględnieniu zmian wprowadzonych ustawami:
Dz. U. 96 nr 132 poz. 622 oraz Dz. U. 98 nr 162 poz.1126 brzmi: „Zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne
obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz
gaz”. Ustawa kompetencyjna z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających
kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa
(Dz. U. 98. nr 106 poz. 668) wprowadziła do Prawa Energetycznego zmiany, które umożliwiły
gminom wywiązanie się z obowiązków nałożonych na nie poprzez ustawę o samorządzie
gminnym.
Po wprowadzeniu zmian art. 18 ust. 1 Prawa Energetycznego otrzymał brzmienie:
Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa
gazowe należy:
1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
na obszarze gminy,
2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,
3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie
gminy,
4) planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii
i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy.
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Ponadto 6 listopada 2008r. weszło w życie kilka istotnych rozporządzeń Ministra Infrastruktury
mających wpływ na stronę popytową odbiorców ciepła:
•

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201 poz. 1238), wraz z późniejszymi
zmianami,

•

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 201 poz. 1239),

•

w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno –
użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki
energetycznej (Dz. U. Nr 201 poz. 1240).

Rozporządzenia te mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło nowego
budownictwa, zwłaszcza po roku 2020, kiedy to wszystkie nowe budynki powinny być
budowane o charakterystyce energetycznej spełniającej zasadę „niemal zerowego zużycia
energii pierwotnej”, to znaczy, że ilość energii powinna pochodzić w bardzo wysokim stopniu
z energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej na miejscu
lub w pobliżu.
Ponadto w roku 2010 znowelizowana została dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków. Celem nowelizacji było między innymi ustanowienie skuteczniejszej
promocji, opłacalnej ekonomicznie, poprawy jakości energetycznej budynków.
Z dniem 01.01.2014 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej (Dz.U. 2013 poz. 926 z dnia 5 lipca 2013 r.) zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Rozporządzenie to m.in.
•

określa nową wartość wskaźnika EP (roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną
odniesioną do jednostki powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze
powietrza), który to ma być systematycznie zmniejszany (120 kWh/m2/rok od dnia
01.01.2014 do 70 kWh/m2/rok począwszy od dnia 01.01.2021),

•

zaostrza wymagania dla izolacyjności przegród budynku,

•

zaostrza wymagania dla zastosowania instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła,
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1.2 Założenia do planu – część definicyjna
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 1.2 do zadań własnych gminy należy między
innymi: „:... planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe na obszarze gminy”.
Ustawa „Prawo energetyczne” precyzuje sposób realizacji tego zadania poprzez dwie
płaszczyzny:
•

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

•

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

Należy w tym miejscu zwrócić szczególną uwagę na różnicę pomiędzy tymi dwoma
dokumentami.
„Założenia do planu” są opracowaniem, którego zakres, czas funkcjonowania oraz charakter
przypominają strukturę opracowania planistycznego - to jest dokumentu, który wyznacza kierunki
działania i podaje alternatywne sposoby ich realizacji, czasem wskazując optymalne rozwiązanie
techniczne, jeżeli dane zadanie przewidziane jest do realizacji w najbliższym czasie.
Należy pamiętać, że gmina Katowice nie jest właścicielem systemów energetycznych i nie ma
bezpośredniego wpływu na wybór sposobu realizacji zadania od strony technicznej. Zadanie to
spoczywa bezpośrednio na przedsiębiorstwach energetycznych zgodnie z Art. 16 ust.1 „Prawa
energetycznego”, który stanowi:
„Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub
energii sporządzają dla obszaru swojego działania plany rozwoju w zakresie zaspokojenia
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię, uwzględniając miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego albo kierunki rozwoju gminy określone w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”.
i dalej w ustępie 12:
W celu racjonalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, przy sporządzaniu planów, o których mowa
w ust. 1, przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw
gazowych lub energii są obowiązane współpracować z przyłączonymi podmiotami oraz gminami,
na których obszarze przedsiębiorstwa te wykonują działalność gospodarczą; współpraca powinna
polegać w szczególności na:
1. przekazywaniu przyłączonym podmiotom informacji o planowanych przedsięwzięciach w takim
zakresie, w jakim przedsięwzięcia te będą miały wpływ na pracę urządzeń przyłączonych do
sieci albo na zmianę warunków przyłączenia lub dostawy paliw gazowych lub energii,
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2. zapewnieniu spójności między planami przedsiębiorstw energetycznych a założeniami
i planami, o których mowa w art. 19 i 20.
Bardzo istotny jest ust. 12 Art. 16, który pozwala gminie na sprawowanie nadzoru nad
wprowadzaniem przez poszczególne przedsiębiorstwa energetyczne zadań zawartych w „Projekcie
założeń” do swoich „Planów rozwoju”.
„Prawo

energetyczne”

wprowadza

ścisły

podział

obowiązków

w

zakresie

systemów

rozwój

systemów

energetycznych:
•

gmina

wykonując/aktualizując

„Założenia

do

planu”

planuje

energetycznych w określonych okresach bilansowych,
•

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

W związku z powyższym dla sprawnego i harmonijnego rozwoju systemów energetycznych
konieczna jest okresowa aktualizacja „Założeń do planu...”.
Zgodnie z ustawą „Prawo energetyczne” aktualizacja założeń przeprowadzana jest co 3 lata.
Potwierdzeniem powyższego podejścia jest wymagany „Prawem energetycznym” zakres „Planu
rozwoju”. Zgodnie z Art.16 ust.7 „Plan rozwoju” powinien zawierać następujące elementy:
1) przewidywany zakres dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła,
2) przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci
oraz ewentualnych nowych źródeł paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła,
w tym źródeł odnawialnych,
2a) przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy lub budowy połączeń
z systemami gazowymi albo systemami elektroenergetycznymi innych państw,
3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie paliw i energii u odbiorców,
4) przewidywany sposób finansowania inwestycji,
5) przewidywane przychody niezbędne do realizacji planów,
6) przewidywany harmonogram realizacji inwestycji.
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Powyższe zapisy dowodzą jasno, że „Plany rozwoju” wykonywane przez przedsiębiorstwa
energetyczne stanowią zbiór zadań inwestycyjno-modernizacyjnych przyjętych do realizacji
w określonym czasie. Są więc logicznym następstwem opracowanego przez gminę „Projektu
założeń”, który po uchwaleniu przez Radę Gminy staje się „Założeniami do planu”.
Nie należy zatem traktować Art. 19 ust. 4, który mówi, że „Przedsiębiorstwa energetyczne
udostępniają nieodpłatnie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) plany, o których mowa
w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczącym terenu tej gminy oraz propozycje niezbędne do
opracowania projektu założeń” jako konieczności zachowania przez gminę spójności z planami
rozwojowymi poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych, a jedynie jako materiał, na bazie
którego gmina aktualizuje „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe”.
Taki sposób rozumienia powyższych zapisów jest zgodny z zapisami „Prawa energetycznego”,
które w Art. 20 ust. 1 jednoznacznie wskazują, kiedy zachodzi konieczność wykonania „Projektu
planu”:
„W przypadku, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń,
o których mowa w art. 19 ust. 8, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części.
Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy założeń i winien
być z nimi zgodny”.
Zakres „Projektu planu”, zgodnie z Art. 20 ust. 2 powinien obejmować:
1)

propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem
ekonomicznym,

1a) propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
1b) propozycje stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,
2)

harmonogram realizacji zadań,

3)

przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich finansowania.

W związku z obowiązkiem, jaki spoczywa na gminie tj.: „...planowanie i organizacja zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy”, (Art.18 ust. 1 pkt. 1) „Prawa
energetycznego” możliwe jest przystąpienie do wykonywania „Projektu planu”, gdy:
1) zagrożone jest bezpieczeństwo energetyczne gminy, a przewidywane przez przedsiębiorstwa
energetyczne zamierzenia modernizacyjno-inwestycyjne nie wpłyną na jego zapewnienie,
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2) gmina chce realizować własną politykę w zakresie rozwoju systemów energetycznych (np.
gazyfikacja wybranego obszaru, bądź budowa nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej).
Schemat blokowy sposobu funkcjonowania planowania energetycznego na terenie gminy
przedstawiono poniżej:
Rysunek 01.1
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1.3 Główne cele „Założeń do planu”
„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” to dokument,
który na poziomie strategicznym określa i precyzuje politykę energetyczną gminy. Zawiera on
pełną charakterystykę gminy w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych i instalacji
odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii i paliw. Jest to dokument, określający
w założonym okresie, potrzeby energetyczne gminy oraz możliwości i sposób ich pokrycia.
Główne cele „Założeń do planu”:
1)

ocena stanu bezpieczeństwa energetycznego gminy w zakresie stanu istniejącego jak
również perspektywy bilansowej,

2)

ocena dostosowania planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych do strategii
rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,

3)

rozwój konkurencji na rynku energii,

4)

zaproponowanie optymalnego modelu pokrycia potrzeb energetycznych na terenie gminy,

5)

zapewnienie odbiorcom energii pełnej dostępności usług energetycznych oraz ich
racjonalnej ceny,

6)

minimalizacja kosztów usług energetycznych,

7)

zapewnienie zgodności rozwoju energetycznego gminy z „Polityką energetyczną Polski”,

8)

ocena potencjału paliw odnawialnych ze wskazaniem możliwości jej wykorzystania,

9)

poprawa stanu środowiska naturalnego,

10) zdefiniowanie przedsiębiorstwom energetycznym przyszłego, lokalnego rynku energii,
uwiarygodnienia popytu na energię, a co za tym idzie uniknięcie nietrafionych inwestycji
w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii.

1.4 Jednostki Samorządu Terytorialnego w świetle regulacji Unii Europejskiej
Podstawowym źródłem istniejących obowiązków Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST),
wynikających z regulacji Unii Europejskiej (UE) jest tak zwany pakiet 3x20 (inaczej zwany również
pakietem klimatyczno-energetycznym), przedstawiony w styczniu 2007 roku, a w późniejszym
okresie wdrożony przez UE.
Pakiet 3x20 charakteryzuje się trzema podstawowymi celami:
•

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020 r. w porównaniu
do bazowego 1990 r. i 30% zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w 2020 r. w UE
w przypadku, gdyby uzyskano światowe porozumienie co do redukcji gazów
cieplarnianych,

•

zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 20%
w 2020 r., w tym 10% udziału biopaliw w zużyciu paliw pędnych,
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•

zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 r. w porównaniu do
prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię.

Ze względu na istniejące na wszelkich szczeblach różnice pomiędzy krajami członkowskimi UE,
każde państwo ma za zadanie zrealizować powyższe cele w różnym stopniu. Polska zobowiązana
została do zwiększeniu udziału OZE w strukturze energii pierwotnej do 15% w stosunku do roku
2005, jako roku bazowego oraz wprowadzenie limitu emisji gazów cieplarnianych na poziomie
114% emisji również w stosunku do 2005 roku, jako roku bazowego (w sektorach nie objętych EU
ETS – europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji).
Pomimo, że podpisany przez państwa członkowskie pakiet 3x20 nie narzucił na JST jakichkolwiek
obowiązków, był on najistotniejszym powodem, dla którego Polska przygotowała dokument
pt. „Polityka energetyczna Polski do roku 2030”, który to, uzupełniany w późniejszym czasie o nowe
regulacje prawne (np. Ustawa o efektywności energetycznej) wymusił podjęcie przez JST działań
zmierzających do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego.
Szczegółowy opis Polityki Energetycznej Polski do roku 2030, ujmującej uwarunkowania
wynikające z wejścia w życie pakietu 3x20 przedstawione zostały w części 02 niniejszego
opracowania.
Nie wszystkie powyżej wymienione zadania leżą w sposób bezpośredni w gestii samorządów.
Niektóre z wyżej wymienionych pozycji to działania na szczeblu lokalnym, ale przeznaczone do
realizacji,

na

podstawie

oddzielnych

przepisów

prawnych,

przez

np.

Przedsiębiorstwa

Energetyczne. Co istotne, w powyższym dokumencie zawarto zobowiązanie sektora publicznego
do pełnienia wzorcowej roli w oszczędnym gospodarowaniu energią.
W zakresie efektywności energetycznej Unia Europejska wydała Dyrektywę UE 2006/32/WE, która
to częściowo została ujęta w opracowanym w 2007 roku Krajowym Planie Działań dotyczącym
efektywności energetycznej. Jego uzupełnieniem jest Ustawa o efektywności energetycznej (z dnia
15 kwietnia 2011 roku). Ustanowiony w roku 2007 Krajowy Plan Działań został wyparty później
przez Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski, z dnia 2
kwietnia 2012, poprzedzony również dyrektywą 2010/31/WE.
Zgodnie z art. 10 Ustawy o efektywności energetycznej, jednostka sektora publicznego, realizując
swoje zadania, stosuje co najmniej dwa ze środków poprawy efektywności energetycznej
wymienionych poniżej:
1) umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego
poprawie efektywności energetycznej;

Nr projektu:

W-880.01

Str./str.:

12/14

KOD DCC

2) nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem
energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację
lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;
4) nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo
przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z
2010 r. Nr 76, poz. 493);
5) sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z
2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których
jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.
Na mocy tego artykułu jednostka sektora publicznego została zobligowana do informowania
o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej lub w
inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. W przypadku miasta Katowice informacje
te umieszczane są m.in. na stronie internetowej www.katowice.energiaisrodowisko.pl.
Szczegółowe metody realizacji ustawy na terenie miasta zostały przedstawione w części
10 niniejszego opracowania, wraz ze wskazaniem podjętych do tej pory przez Miasto działań w tym
zakresie.
W Drugim Krajowym Planie Działań (…) czytamy natomiast, iż wyznaczono krajowe cele do
osiągnięcia w zakresie zmniejszenia o 9% energii finalnej do roku 2016 i stanowi wartość
53 452 GWh.
Określone w dokumencie środki poprawy efektywności to:
1. Środki w sektorze mieszkalnictwa (gospodarstwa domowe)
a. Fundusz Termomodernizacji i Remontów (kontynuacja).
2. Środki w sektorze publicznym
a. System zielonych inwestycji (Część 1) - zarządzanie energią w budynkach Użyteczności
publicznej (nowy).
b. System zielonych inwestycji (Część 5) - zarządzanie energią w budynkach wybranych
podmiotów sektora finansów publicznych (nowy).
c. Program Operacyjny „Oszczędność energii i promocja odnawialnych źródeł energii” dla
wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2012 – 2017 (nowy, program
w przygotowaniu).
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d. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - Działanie 9.3
Termomodernizacja obiektów Użyteczności publicznej (kontynuacja).
3. Środki w sektorze przemysłu i MŚP
a. Efektywne wykorzystanie energii (Część 1) - Dofinansowanie audytów energetycznych
i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach (nowy).
b. Efektywne wykorzystanie energii (Część 2) - Dofinansowanie zadań inwestycyjnych
prowadzących do oszczędności energii lub do wzrostu efektywności energetycznej
przedsiębiorstw (nowy).
c. Program dostępu do instrumentów finansowych dla sektora MŚP (PolSEFF) (nowy).
d. Program Priorytetowy Inteligentne sieci energetyczne (nowy; program rozpoczął się
w 2012 r.).
e. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - Działanie 9.2 Efektywna
dystrybucja energii (kontynuacja).
f.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - Działanie 9.1 Wysokosprawne
wytwarzanie energii (kontynuacja).

4. Środki w sektorze transportu
a. Systemy zarządzania ruchem i optymalizacja przewozu towarów (kontynuacja).
b. Wymiana floty w zakładach komunikacji miejskiej oraz promocja ekojazdy (nowy program
rozpoczął się w 2012 r.).
5. Środki horyzontalne
a. System świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów (nowy).
b. Kampanie informacyjne, szkolenia i edukacja w zakresie poprawy efektywności
energetycznej (kontynuacja).
Szczegółowe opisy wszystkich powyższych programów znajdują się w omawianym dokumencie.
Wspomnieć należy również o najnowszej Dyrektywie 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w
sprawie efektywności energetycznej, która to określa cele w osiągnięciu oszczędności energii
pierwotnej na poziomie 20% do roku 2020 (aczkolwiek do 30.06.2014 ocenione zostanie
prawdopodobieństwo uzyskania oszczędności na tym poziomie). Dyrektywa ta do 5 czerwca 2014
powinna zostać transponowana do prawa krajowego.
Najistotniejszymi wymogami tej dyrektywy są zobowiązania krajów członkowskich do:
•

corocznej renowacji 3% całkowitej powierzchni użytkowej budynków będących
własnością instytucji rządowych (począwszy od dnia 01.01 2014),
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•

rekomendacji

instytucjom

publicznym

przyjęcia

„Planu

na

rzecz

efektywności

energetycznej”,
•

osiągnięcie przez wszystkich dystrybutorów energii lub wszystkie przedsiębiorstwa
prowadzące detaliczną sprzedaż energii, które prowadzą działalność na terytorium
danego państwa członkowskiego, rocznych oszczędności energii równych 1,5 % ich
wielkości sprzedaży energii w poprzednim roku w tym państwie członkowskim
z pominięciem energii wykorzystanej w transporcie. Wspomnianą wielkość oszczędności
energii strony zobowiązane osiągają wśród odbiorców końcowych,

•

obowiązkowe audyty energetyczne dużych przedsiębiorstw,

•

zachęcanie małych i średnich przedsiębiorstw a także gospodarstw domowych do
sporządzania audytów energetycznych.

1.5 Dane wejściowe związane z wykonywaniem aktualizacji „Założeń...”
Poniżej wyszczególniono podmioty, których materiały stanowiły dane wejściowe do „Założeń...”:
•

Urząd Miasta Katowice,

•

Komórki, jednostki i spółki podległe Gminie Katowice,

•

Elektrociepłownia "Szopienice" SP. Z O.O.,

•

Elektrownia Chorzów S.A.,

•

Elektrociepłownia Chorzów ELCHO SP. Z O.O.,

•

Tauron Ciepło S.A.,

•

Zakład Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,

•

Zakład Energetyki Cieplnej S.A. (Katowice),

•

Gaz System S.A. Świerklany,

•

PGNIG SPV4 SP Z O.O. oddział w Zabrzu,

•

PGNIG SA Górnośląski Oddział Obrotu Gazem,

•

PSE Południe S.A.,

•

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach,

•

PKP Energetyka S.A. Górnośląski Rejon Dystrybucji,

•

Spółdzielnie Mieszkaniowe,

•

Przedsiębiorstwa handlowe, usługowe i produkcyjne,

•

Gminy sąsiadujące z miastem Katowice.

