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1.  Wprowadzenie, podstawa opracowania

Podstawę opracowania projektu pt.: „ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elek-
tryczną i paliwa gazowe dla gminy dla Gminy Oleśnica” stanowią ustalenia określone w umowie
nr BI.7031.27.2012 zawartej w dn. 03 kwietnia 2012 r. w Oleśnicy pomiędzy:
➔ Gminą Oleśnica z siedzibą w Oleśnicy ul. 11 Listopada 24, 56 – 400 Oleśnica

➔ a firmą Energoekspert sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Węglowej 7, 40-105 Kato-
wice, 

Opracowanie wykonane jest zgodnie z:
➔ Ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89

poz. 625 z późniejszymi zmianami);
➔ przepisami wykonawczymi do ww. ustawy;
➔ ustawą o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r (Dz.U. z 2011 r. Nr 94, poz.

551);
➔ ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r.

Nr 25 poz. 150 z późn.zm.);
➔ ustawą  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października
2008 r. (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.);

➔ ustawą  o  samorządzie  gminnym z dnia  8  marca 1990 r.  (tekst  jednolity Dz.U.  Z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

➔ ustawą  o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  (Dz.U.
z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn.zm.);

➔ ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz.
1623 z późn.zm.);

➔ ustawą  o  wspieraniu  termomodernizacji  i  remontów  z  dnia  21  listopada  2008 r.  (Dz.U.
z 2008 r., Nr 223, poz. 1459 z późn.zm.);

➔ ustawą  o ochronie konkurencji  i  konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.  (Dz.U. z 2007 r.,
Nr 50, poz. 331 z późn.zm.);

➔ innymi obowiązującymi przepisami szczegółowymi;
oraz z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z obecnego i planowanego zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru gminy Oleśnica.

Celem niniejszego opracowania jest:
➔ ocena stanu aktualnego zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
➔ identyfikacja przewidywanych moŜliwości rozwoju Gminy w oparciu o dostępne dokumenty

planowania przestrzennego jako baza do oceny zapotrzebowania na energię,
➔ identyfikacja potrzeb energetycznych istniejącej i planowanej zabudowy,
➔ określenie działań racjonalizacji uŜytkowania energii,
➔ określenie moŜliwości wykorzystania OZE,
➔ określenie niezbędnych działań dla zapewnienia pokrycia zapotrzebowania,
➔ określenie moŜliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumie-

niu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;
➔ określenie zakresu współpracy z innymi gminami. 
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2.  Polityka energetyczna, planowanie energetyczne

2.1. Polityka energetyczna UE i kraju

2.1.1 Planowanie energetyczne w Unii Europejskiej

Europejska Polityka Energetyczna  (przyjęta przez Komisję WE w dniu 10.01.2007 r.) ma trzy
załoŜenia:  przeciwdziałanie  zmianom klimatycznym,  ograniczanie  podatności  Unii  na  wpływ
czynników zewnętrznych wynikającej z zaleŜności od importu węglowodorów oraz wspieranie
zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, co zapewni odbiorcom bezpieczeństwo zaopatrzenia 
w energię po przystępnych cenach.

Europejska PE stanowi ramy dla budowy wspólnego rynku energii, w którym wytwarzanie ener-
gii oddzielone jest od jej dystrybucji, a szczególnie waŜnym priorytetem jest zapewnienie bez-
pieczeństwa dostaw energii (przez dywersyfikację źródeł i dróg dostaw) oraz ochrona środowi-
ska.

Główne cele Unii Europejskiej w sektorze energetycznym do 2020 r. (zapisane w tzw. „pakie-
cie klimatyczno-energetycznym”  przyjętym przez UE 23.04.2009 r.), to:

� wzrost efektywności zuŜycia energii o 20%,
� zwiększenie udziału energii odnawialnej w zuŜyciu energii o 20%,
� redukcja emisji CO2 o 20% w stosunku do poziomu z 1990 r.,
� udział biopaliw w ogólnym zuŜyciu paliw: 10% - w sektorze transportu.

Ponadto na funkcjonowanie sektora energetycznego mają równieŜ wpływ uregulowania prawne
Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, takie jak:

� Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2010/75/UE  z  24  listopada  2010 r.
w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich
kontrola) – tzw. dyrektywa IED.

� Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowe-
go  systemu  handlu  uprawnieniami  do  emisji  gazów cieplarnianych  (tzw.  dyrektywa
ETS).

� Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2008/50/WE  z  dnia  21  maja  2008 r.
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (tzw. Dyrektywa CAFE).

Dyrektywa IED  weszła w Ŝycie 6 stycznia 2011 r. Jej podstawowym celem jest ujednolicenie
i konsolidacja przepisów dotyczących emisji przemysłowych tak, aby usprawnić system zapo-
biegania zanieczyszczeniom powodowanym przez działalność przemysłową  oraz ich kontroli,
a w rezultacie zapewnić poprawę stanu środowiska na skutek zmniejszenia emisji przemysło-
wych. Podstawowym zapisem ujętym w dyrektywie jest wprowadzenie od stycznia 2016 no-
wych, zaostrzonych standardów emisyjnych.

Dyrektywa ETS  wprowadzając zasady handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
określiła, Ŝe zbiorczy limit emisji dla grupy emitorów w kolejnych etapach, zwanych okresami
handlowymi, rozdzielany będzie w postaci zbywalnych uprawnień. KaŜde źródło w sektorach
przemysłowych europejskich systemu ETS na koniec okresu rozliczeniowego musi posiadać
nie mniejszą liczbę uprawnień od ilości wyemitowanego CO2. Przekroczenie emisji ponad liczbę
uprawnień związane jest z opłatami karnymi. 
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Od 2013 roku liczba bezpłatnych uprawnień zostanie ograniczona do 80% poziomu bazowego
(z okresu 2005-2008) i w kolejnych latach będzie corocznie równomiernie zmniejszana do 30%
w roku 2020, aŜ do ich całkowitej likwidacji w roku 2027.
Znowelizowana dyrektywa ETS, zgodnie z art. 10 ust. 1, ustanawia aukcję jako podstawową
metodę rozdziału uprawnień do emisji. W trzecim okresie rozliczeniowym wszystkie uprawnie-
nia nie przydzielone bezpłatnie muszą być sprzedawane w drodze aukcji.

Dyrektywa CAFE   - podtrzymuje wymogi dotyczące aktualnie obowiązujących wartości dopusz-
czalnych dotyczących jakości powietrza, a jako nowy element wprowadza pojęcie i cele redukcji
nowej substancji zanieczyszczającej, jaką jest pył zawieszony PM2,5 o szczególnym znaczeniu
dla ochrony zdrowia ludzkiego.

2.1.2. Krajowe uwarunkowania formalno-prawne

Ustawa Prawo energetyczne
NajwaŜniejszym rangą aktem prawnym w systemie prawa polskiego w dziedzinie energetyki jest
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, ze zm., zwana dalej ustawą PE) oraz powiązane z nią akty wykonawcze (rozporzą-
dzenia), głównie Ministra Gospodarki i Ministra Środowiska.
Prawo energetyczne w zakresie swojej regulacji dokonuje wdroŜenia dyrektyw unijnych doty-
czących następujących zagadnień:

� przesyłu energii elektrycznej oraz gazu ziemnego przez sieci przesyłowe,
� wspólnych zasad dla rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz gazu ziemnego,
� promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych,
� bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i gazu,
� wspierania kogeneracji.

Ustawa  określa  zasady kształtowania  polityki  energetycznej  państwa,  warunki  zaopatrzenia
i uŜytkowania paliw i  energii, w tym ciepła oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych,
a takŜe określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią.
Jej  celem jest  stworzenie warunków do zapewnienia  bezpieczeństwa energetycznego kraju,
oszczędnego i racjonalnego uŜytkowania paliw, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatyw-
nym skutkom monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska oraz ochrony interesów
odbiorców i minimalizacji kosztów.

WdraŜanie zapisów dyrektyw unijnych (związanych z sektorem energetycznym) wprowadzane
jest w kolejnych nowelach ustawy Prawo energetyczne. I tak np.:
- Ustawa o zmianie ustawy PE z dnia 12.01.2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 124) realizuje
główny cel dyrektywy 2004/8/WE (art.1) w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapo-
trzebowanie na ciepło uŜytkowe na wewnętrznym rynku energii, którym jest zwiększenie efek-
tywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa dostaw poprzez stworzenie zasad i ram dla
identyfikowania i oznaczania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz jej wspie-
rania. Ustawa pozwala na pozytywną stymulację rozwoju produkcji ciepła i energii elektrycznej
w układzie kogeneracji o wysokiej sprawności opartej na zapotrzebowaniu na ciepło uŜytkowe
i oszczędnościach energii pierwotnej na wewnętrznym rynku energii, z uwzględnieniem specy-
ficznych uwarunkowań krajowych.

Dnia 11 marca 2010 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Pra-
wo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 r., Nr 21, poz. 104). Wy-
mieniona ustawa dokonała, między innymi, w zakresie swojej regulacji, wdroŜenia dyrektywy
2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotyczącej działań na
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rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastruktural-
nych oraz uzupełnia  transpozycję  dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady
z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii i dyrektywy
2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych
zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa zaopatrzenia odbiorców w nośniki energii, waŜnego w na-
wiązaniu do mających miejsce w ostatnich latach powaŜnych awarii zasilania, dla znaczących
obszarów kraju wprowadzono powaŜne zmiany w kwestii planowania energetycznego, w szcze-
gólności planowania w sektorze elektroenergetycznym.
Operatorzy systemów elektroenergetycznych zostali zobowiązani do sporządzania planów roz-
woju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną,
na okresy nie krótsze niŜ 5 lat oraz prognoz dotyczących stanu bezpieczeństwa dostaw energii
elektrycznej na okresy nie krótsze niŜ 15 lat. Plany te powinny takŜe określać wielkość zdolno-
ści wytwórczych i ich rezerw, preferowane lokalizacje i strukturę nowych źródeł, zdolności prze-
syłowych  lub  dystrybucyjnych w systemie elektroenergetycznym i  stopnia  ich  wykorzystania,
a takŜe działania i przedsięwzięcia zapewniające bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.
Plany winny być aktualizowane na podstawie dokonywanej co 3 lata oceny ich realizacji. Spo-
rządzane przez ww. przedsiębiorstwa aktualizacje (co 3 lata) winny uwzględniać wymagania do-
tyczące zakresu zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię, wynikające
ze zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku,
ustalenia zawarte w aktualnych zapisach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy.
Dla potrzeb opracowania ww. planów przedsiębiorstw i/lub ich aktualizacji ustawa zobowiązuje
Gminy, przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorców końcowych paliw gazowych lub energii elek-
trycznej do udostępniania nieodpłatnie informacji o: przewidywanym zakresie dostarczania pa-
liw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, przedsięwzięciach w zakresie modernizacji, rozbu-
dowy albo budowy sieci oraz ewentualnych nowych źródeł paliw gazowych, energii elektrycznej
lub ciepła, w tym źródeł odnawialnych, przedsięwzięciach w zakresie modernizacji, rozbudowy
lub budowy połączeń z systemami gazowymi albo z systemami elektroenergetycznymi innych
państw i przedsięwzięciach racjonalizujących zuŜycie paliw i energii u odbiorców, z zachowa-
niem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych.

W zakresie planowania energetycznego postanowiono równieŜ, Ŝe gminy będą realizować za-
dania własne w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe  zgodnie
z: miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu
– z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy oraz odpowiednim programem ochrony powietrza przyjętym na pod-
stawie art. 9l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony  środowiska (tekst jednolity
Dz.U. 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.). Ponadto postanowiono, Ŝe Projekt załoŜeń do planu za-
opatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe sporządza się  dla obszaru gminy co
najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. 
Znaczenie planowania energetycznego na szczeblu gminnym zostało podkreślone przez wpro-
wadzenie obowiązku sporządzenia i uchwalenia przez gminy „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia...”
dla obszaru całej gminy w okresie 2 lat od dnia wejścia w Ŝycie ww. ustawy Dotyczy to zarówno
opracowania pierwszych „ZałoŜeń...”, jak i przeprowadzenia ich aktualizacji.
Wprowadzone od dnia 1 stycznia 2012 r. rozszerzenie zakresu obowiązków gminy o planowa-
nie i organizację działań mających na celu racjonalizację zuŜycia energii, pociągnęło za sobą
konieczność wskazania w „Projekcie załoŜeń…” moŜliwości stosowania środków poprawy efek-
tywności energetycznej i stanowi o podniesieniu rangi waŜności wymienionych zagadnień. 
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Ustawa o efektywno ści energetycznej
11 sierpnia 2011 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energe-
tycznej (Dz.U. 2011 r., Nr 94, poz. 551) stanowiąca wdroŜenie Dyrektywy 2006/32/WE w spra-
wie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.
Ustawa ta stwarza ramy prawne systemu działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej
gospodarki, prowadzących do uzyskania wymiernych oszczędności energii. Działania te kon-
centrują się głównie w trzech obszarach (kategoriach przedsięwzięć):

� zwiększenie oszczędności energii przez odbiorcę końcowego;
� zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych;
� zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystry-

bucji.

Określa ona:
�  krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią wyznaczający uzyska-

nie do 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niŜ 9% średniego
krajowego  zuŜycia  tej  energii  w  ciągu  roku  (przy  czym  uśrednienie  obejmuje  lata
2001÷2005),

� zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej (zagad-
nienie opisane zostało szczegółowo w rozdz. 11),

jak równieŜ wprowadza 
� system świadectw efektywności energetycznej,  tzw. „białych certyfikatów” z określe-

niem zasad ich uzyskania i umorzenia.

Podstawowe rodzaje przedsięwzięć  słuŜących poprawie efektywności energetycznej zo-
stały określone w art. 17.1 omawianej ustawy, natomiast szczegółowy wykaz tych przed-
sięwzięć zostanie ogłoszony w drodze obwieszczenia przez Ministra Gospodarki i opubli-
kowany w „Monitorze Polskim”. 
Potwierdzeniem uzyskania wymaganych oszczędności energii w wyniku realizacji przed-
sięwzięcia będzie wykonanie audytu efektywności energetycznej, którego zasady sporzą-
dzania równieŜ są określone w prezentowanej ustawie.

2.1.3. Krajowe dokumenty strategiczne i planistyczn e

Na krajową politykę energetyczną składają się dokumenty przyjęte do realizacji przez Polskę,
a mianowicie:

� Polityka energetyczna Polski do 2030 roku,
� Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej,
� Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,

oraz ustalenia formalno-prawne ujęte w ustawie Prawo energetyczne oraz w ustawie o efektyw-
ności energetycznej - wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw.

Polityka energetyczna Polski
W  „Polityce  energetycznej  Polski  do  2030  r.”,  przyjętej  przez  Radę  Ministrów 10 listopada
2009 r., jako priorytetowe wyznaczono kierunki działań na rzecz: efektywności i bezpieczeństwa
energetycznego (opartego na własnych zasobach surowców), zwiększenia wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii, rozwoju konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz ograniczenia od-
działywania energetyki na środowisko.
Spośród głównych narzędzi realizacji aktualnie obowiązującej polityki energetycznej szczególne
znaczenie bezpośrednio związane z działaniem na rzecz gminy (samorządów gminnych i przed-
siębiorstw energetycznych), posiadają:
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� Planowanie przestrzenne zapewniające realizację  priorytetów polityki  energetycznej,
planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe gmin oraz planów
rozwoju przedsiębiorstw energetycznych,

� Ustawowe działania jednostek samorządu terytorialnego uwzględniające priorytety poli-
tyki energetycznej państwa, w tym poprzez zastosowanie partnerstwa publiczno–pry-
watnego (PPP),

� Wsparcie realizacji istotnych dla kraju projektów w zakresie energetyki (np. projekty in-
westycyjne, prace badawczo-rozwojowe) ze środków publicznych, w tym funduszy eu-
ropejskich.

Dokument ten zakłada, Ŝe bezpieczeństwo energetyczne Polski będzie oparte przede wszyst-
kim o własne zasoby, w szczególności węgla kamiennego i brunatnego. Ograniczeniem dla wy-
korzystania węgla jest jednak polityka ekologiczna, związana z redukcją emisji dwutlenku wę-
gla. Stąd szczególnie połoŜony jest nacisk na rozwój czystych technologii węglowych (tj. m.in.
wysokosprawna  kogeneracja).  Dzięki  uzyskanej  derogacji  aukcjoningu  uprawnień  do  emisji
dwutlenku węgla (konieczność zakupu 100% tych uprawnień na aukcjach, przesunięto na rok
2020) – Polska zyskała więcej czasu na przejście na niskowęglową energetykę. Z kolei w za-
kresie importowanych surowców energetycznych dokument zakłada dywersyfikację rozumianą
równieŜ jako zróŜnicowanie technologii produkcji (np. pozyskiwanie paliw płynnych i gazowych
z węgla), a nie, jak do niedawna, jedynie kierunków dostaw. Nowym kierunkiem działań będzie
równieŜ wprowadzenie w Polsce energetyki jądrowej, w przypadku której jako zalety wymienia
się: brak emisji CO2, moŜliwość uniezaleŜnienia się od typowych kierunków dostaw surowców
energetycznych, a to z kolei wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa energetycznego kra-
ju.
Polityka energetyczna do 2030 zakłada, Ŝe udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zu-
Ŝyciu w Polsce, ma wzrosnąć do 15% w 2020 roku i 20% w roku 2030. Planowane jest takŜe
osiągnięcie w 2020 roku 10-cio procentowego udziału biopaliw w rynku paliw.

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
Rada Ministrów 7 grudnia 2010 r. przyjęła dokument pn. „Krajowy plan działań w zakresie ener-
gii ze źródeł odnawialnych” (w skrócie KPD OZE), stanowiący realizację zobowiązania wynika-
jącego z art. 4 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwiet-
nia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
KPD  OZE  określa  przewidywane  końcowe  zuŜycie  energii  brutto  w  układzie  sektorowym,
tj. w ciepłownictwie i  chłodnictwie,  elektroenergetyce i  transporcie na okres 2010  ÷ 2020 ze
wskazaniem scenariusza referencyjnego (uwzględniającego środki słuŜące efektywności ener-
getycznej i oszczędności energii przyjęte przed rokiem 2009) i scenariusza dodatkowej efektyw-
ności energetycznej (uwzględniającego wszystkie środki przyjmowane od roku 2009). 
Ogólny cel krajowy w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ostatecznym zuŜyciu
energii  brutto  w 2020  r.  wynosi  15%,  natomiast  przewidywany rozkład  wykorzystania  OZE
w układzie sektorowym przedstawiono następująco:
- 17,05% dla ciepłownictwa i chłodnictwa (systemy sieciowe i niesieciowe),
- 19,13% dla elektroenergetyki,
- 10,14% dla transportu.
KPD OZE w obszarze elektroenergetyki przewiduje przede wszystkim rozwój OZE w zakresie
źródeł opartych na energii wiatru oraz biomasie, jak równieŜ zakłada zwiększony wzrost ilości
małych  elektrowni  wodnych.  Natomiast  w  obszarze  ciepłownictwa  i chłodnictwa  przewiduje
utrzymanie dotychczasowej struktury rynku, przy uwzględnieniu rozwoju geotermii oraz wyko-
rzystania energii słonecznej. W zakresie rozwoju transportu zakłada zwiększanie udziału biopa-
liw i biokomponentów.
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Krajowy plan działa ń dotycz ący efektywno ści energetycznej
Pierwszy przyjęty dokument pt. „Krajowy plan dotyczący efektywności energetycznej” (w skrócie
KPD EE)  został  przyjęty  w 2007 roku i  stanowił  realizację  zapisu art.  14 ust.  2  Dyrektywy
2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie efektyw-
ności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. 
W dokumencie tym przedstawiono:

� cel indykatywny w zakresie oszczędności energii na rok 2016, który ma być osiągnięty
w ciągu dziewięciu lat począwszy od 2008 roku - został określony na poziomie 9%;

� pośredni  krajowy cel  w zakresie  oszczędności  energii  przewidziany  do  osiągnięcia
w 2010 roku, który miał charakter orientacyjny i stanowił ścieŜkę dochodzenia do osią-
gnięcia celu przewidzianego na 2016 rok - został określony na poziomie 2%;

� zarys  środków oraz  wynikających  z  nich  działań  realizowanych  bądź  planowanych
na szczeblu  krajowym,  słuŜących  do  osiągnięcia  krajowych  celów  indykatywnych
w przewidzianym okresie.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej’ (Dz.U.
2011 r., Nr 94, poz. 551) krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej winien być
sporządzany co 3 lata i zawierać opis planowanych działań i przedsięwzięć słuŜących poprawie
efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki oraz analizę i ocenę wyko-
nania KPD EE za poprzedni okres.
Projekt Drugiego KPD EE spełniający powyŜsze wymagania, w wersji z dnia 18stycznia 2012 r.,
został przyjęty przez Komisję ds. Europejskich.
Drugi  KPD EE podtrzymuje  krajowy cel  w zakresie  oszczędnego  gospodarowania  energią,
określony w KPD z 2007r. na poziomie 9% oraz zawiera obliczenia dotyczące oszczędności
energii uzyskanych w okresie 2008-2009 i oczekiwanych w 2016 roku, zgodnie z wymaganiami
dyrektyw: 2006/32/WE oraz 2010/31/WE. Z zapisów Drugiego KPD wynika, Ŝe zarówno wiel-
kość zrealizowanych, jak i planowanych oszczędności energii finalnej przekroczy wyznaczony
cel.  Dla  roku  2010  r.  efektywność  energetyczną  wyznaczono  na  poziomie  7%,  a  dla  roku
2016: 11%. 

Szczegółowe ustalenia wynikające z zapisów omówionych powyŜej dokumentów przedstawiono
odpowiednio w rozdziałach 10 i 11 dotyczących bezpośrednio zagadnień moŜliwości rozwoju
odnawialnych źródeł energii na terenie miasta oraz racjonalizacji uŜytkowania energii i moŜliwo-
ści stosowania środków poprawy efektywności energetycznej.

2.2. Planowanie energetyczne na szczeblu gminnym, p lanowanie zintegro-
wane

Szczególną rolę w planowaniu energetycznym prawo przypisuje samorządom gminnym poprzez
zobowiązanie ich do planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i pali-
wa gazowe na swoim terenie. Zgodnie z art. 7 Ustawy o samorządzie gminnym, obowiązkiem
gminy jest zapewnienie zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Wśród zadań wła-
snych gminy wymienia się w szczególności sprawy: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanali-
zacji,  usuwania  i oczyszczania  ścieków komunalnych,  utrzymania  czystości  i porządku  oraz
urządzeń  sanitarnych,  wysypisk  i unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych,  zaopatrzenia
w energi ę elektryczn ą i ciepln ą oraz gaz.  
Prawo energetyczne w art. 18 wskazuje na sposób wywiązywania się gminy z obowiązków na-
łoŜonych na nią przez Ustawę o samorządzie gminnym. Do zadań własnych gminy w zakresie
zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe naleŜy:
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� planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
na obszarze gminy, 

� planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zuŜycia energii i pro-
mocję rozwiązań zmniejszających zuŜycie energii na obszarze gminy;

� planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się  na terenie gminy
oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znajdujących się na terenie gminy. 

Polskie Prawo energetyczne przewiduje dwa rodzaje dokumentów planistycznych: 
� ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
� Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

Dokumenty te powinny być zgodne z załoŜeniami polityki energetycznej państwa, miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zawartymi w studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a takŜe spełniać wymogi ochrony
środowiska. 
Zgodnie z art. 19 Prawa energetycznego Projekt  ZałoŜeń do planu zaopatrzenia  jest opraco-
wywany przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a następnie podlega opiniowaniu przez
samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie
zgodności z polityką  energetyczną  państwa. Projekt załoŜeń  przed uchwaleniem przez Radę
Gminy winien podlegać wyłoŜeniu do publicznego wglądu.
Projekt załoŜeń jest opracowywany we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami energetycz-
nymi, które są zobowiązane (zgodnie z art. 16 i 19 Prawa energetycznego) do bezpłatnego udo-
stępnienia swoich Planów rozwoju . 
Dokumenty te obejmują zgodnie z prawem plan działań w zakresie obecnego i przyszłego za-
potrzebowania na paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło.
Plany, o których mowa w ust. 1, art. 16, obejmują w szczególności: przewidywany zakres do-
starczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, przedsięwzięcia w zakresie moderni-
zacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz ewentualnych nowych źródeł paliw gazowych, energii
elektrycznej lub ciepła, w tym źródeł odnawialnych.
Plan zaopatrzenia  opracowuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w sytuacji, gdy okaŜe się,
Ŝe plan rozwoju opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne nie zapewnia realizacji zało-
Ŝeń do planu zaopatrzenia. Plan zaopatrzenia uchwalany jest przez Radę Gminy, po uprzednim
badaniu przez samorząd województwa pod kątem zgodności z polityką energetyczną państwa. 
Poglądowy schemat procedur tworzenia dokumentów lokalnego planowania wynikający z Pra-
wa energetycznego z uwzględnieniem uwarunkowań  wynikających z wymogu udziału społe-
czeństwa w opracowywaniu dokumentów (wg ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) przedstawia poniŜszy rysunek. 
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Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki

(art.16 ust.6)

uzgadnia w zakresie

przed. elektro. i gaz

Zarząd
województwa
(art.23 ust.3 i 4)

opiniuje

Przedsiębiorstwo
energetyczne
opracowuje

(art.16 ust.1)

Plan rozwoju
przedsiębiorstwa
energetycznego

– na min. 3 lata

(art.16 ust.2)

Art.7 ust.4 i ust 5

Przedsiębiorstwaenergetyczne ... 

są zobowiązane zapewnić realizację

i finansowanie budowy i rozbudowysieci, 

w tym na potrzeby przyłączeń podmiotów

ubiegających się o przyłączenie na

warunkach określonych

w art. 9 i 46, oraz w  Założeniach...

Wójt, (Burmistrz, 

Prezydent)
opracowuje

(art.19 ust.1)

Projekt założeń do planu
zaopatrzenia Gminy

w energię

(art.19 ust.3)

Samorząd wojewódzki
(art.19 ust.5)

opiniuje w zakresie 

współpracy z innymi 

gminami oraz 

zgodności z polityką 

energetyczną państwa 

Wyłożeniedo 
publicznego

wglądu
(art.19 ust.6)

Rada Gminy
uchwala

Procedura SOOS

(ustawa 

o udostępnianiu…

Dział IV)

Opiniowanie

RDOŚ

Opiniowanie

PWIS

NIE

ZAŁOŻENIA DO PLANU
(art.19 ust.8)

PLAN ROZWOJU PE

(art.16 ust.3)

Realizacja inwestycji ujętych
w Planach Rozwoju

działaniaujęte w uzgodnionym Planie

rozwoju stanowią podstawę do ujęcia

ich kosztów w taryfie przedsiębiorstwa

Wójt, (Burmistrz,
Prezydent)

opracowuje

Projekt Planu zaopatrzenia
(art.20 ust.1)

Samorząd Wojew.
(art.17)

bada zgodność

z polityką energetyczną
państwa

Rada Gminy
uchwala

PLAN ZAOPATRZENIA
(art.20 ust.4)

Realizacjainwestycji ujętych
w Planie zaopatrzenia

inwestycje i działaniaujęte w Planie

zaopatrzeniastanowiąpodstawę do 

ujęcia ich kosztów (części kosztów) 

w budżecie Gminy

Wójt , (Burmistrz, 
Prezydent)

bada czy Plany

Rozwojowe

Przedsiębiorstwa

zapewniająrealizację

Założeń ...

TAK
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3.  Charakterystyka gminy

3.1. Poło Ŝenie geograficzne. Główne formy zagospodarowania 

Gmina wiejska Oleśnica połoŜona jest w północno-wschodniej części województwa dolnoślą-
skiego i południowo-zachodniej części powiatu oleśnickiego. Graniczy :

• od północy z gminą Twardogóra (powiat oleśnicki),
• od północnego- wschodu z gminą Syców (powiat oleśnicki),
• od wschodu  z gminami  Syców i Dziadowa Kłoda (powiat oleśnicki),
• od południowego - wschodu z gminą Bierutów (powiat oleśnicki),
• od południa z gminami Jelcz - Laskowice (powiat oławski) i Czernica 

(powiat wrocławski),
• od  zachodu z gminą Długołęka (powiat wrocławski),
• od północnego-zachodu z gminą Dobroszyce (powiat oleśnicki),
• oraz z miastem Oleśnica, które stanowi siedzibę władz samorządowych gminy.

Powierzchnia gminy wynosi 24 285 ha, co stanowi 1,2% powierzchni województwa. Obecnie
gminę zamieszkuje około 12 tysięcy osób, co stanowi prawie 11% populacji powiatu. Średnia
gęstość zaludnienia wynosi 49 osób/km². Około 68 % ogólnej powierzchni stanowią uŜytki rol-
ne. Gminę Oleśnica charakteryzują silne powiązania funkcjonalno-przestrzenne z otoczeniem,
wynikające przede wszystkim z bliskości i atrakcyjności duŜego ośrodka miejskiego jakim jest
Wrocław.

Rysunek 3-1. Lokalizacja gminy w powiecie ole śnickim
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Obszar gminy jest płaski, w części centralnej miejscami falisty, a w części północnej na niewiel-
kich obszarach pagórkowaty. Wznosi się on na wysokość od 124m n.p.m. w rejonie kolonii Le-
śny Młyn do 203,2m w rejonie wsi Ostrowina. Powierzchnię rozcinają liczne cieki naturalne (naj-
większe: Oleśnica, Dobra, Widawa, Świerzna, Smolna) i sztuczne - rowy melioracyjne. Szero-
kość doliny miejscami dochodzi do 1,2 km. Dno doliny rozcinają liczne rowy melioracyjne i do-
pływające do Widawy cieki naturalne.

Równina Oleśnicka podzielona jest na 4 mikroregiony (wg Walczaka1970):
• Równina Oleśnicko - Bierutowska,
• Równina Psiego Pola,
• Równina Jelczańska,
• Równina Namysłowska.

  
Lasy
Lasy zajmują 22,5% (5430 ha) całkowitej powierzchni gminy. Występują jednak takie miejsca
gdzie udział lasów i zadrzewień stanowi ponad 50% ich powierzchni (Ostrowina, Nowa Ligota,
Brzezinka i Osada Leśna). W miejscowościach Sokołowice, Cieśle, Ligota Mała i Krzeczyn lesi-
stość  kształtuje się  w przedziale od 25,7% do 44,3% powierzchni poszczególnych obrębów.
W pozostałych obrębach współczynnik lesistości jest jednak duŜo mniejszy od średniej lesisto-
ści kraju, która wynosi 28%.  Zjawisko to jest widoczne w zachodniej, północno -zachodniej czę-
ści gminy oraz na wschód i południe od miasta Oleśnica, gdzie udział lasów i zadrzewień nie
przekracza 1,0% (Bogusławice, Dąbrowa, Gręboszyce, Jenkowice, Ligota Wielka, Nowoszyce,
Smardzów i Wyszogród). Na taki stan wpływają znajdujące się w tych obrębach dobre gleby,
które są wykorzystywane rolniczo.

Gleby
Warunki przestrzeni rolniczej moŜna określić jako korzystne. Dominują gleby:

• klasy IV (44,0% gruntów ornych i 55,1% uŜytków zielonych), 
• klasy III (25,9% gruntów ornych i 20,09% uŜytków zielonych). 

ZagroŜenie zanieczyszczenia gleb metalami cięŜkimi występuje głównie wzdłuŜ ruchliwych tras
komunikacyjnych. Największe potencjalne zagroŜenie na terenie gminy stanowi droga krajowa
nr 8 Wrocław – Warszawa .W gminie Oleśnica występuje zagroŜenie gleb erozją wodną, która
wywołana jest czynnikami naturogenicznymi i antropogenicznymi. Przejawia się ona tak zwany-
mi „zmywami powierzchniowymi” po ulewnych deszczach w okresie wczesnowiosennym. Grun-
ty takie występują w obrębie Bystre i zajmują 4,9 ha. Obszar ten zlokalizowany jest na niewiel-
kim wzniesieniu, co sprzyja zmywaniu wierzchniej warstwy gleby. 

3.2. Warunki klimatyczne 

Zgodnie z Polską Normą PN-82/B-02403 teren Polski jest podzielony na pięć stref klimatycz-
nych. Dla kaŜdej z nich określono obliczeniową temperaturę powietrza na zewnątrz budynków,
która jest równa takŜe temperaturze obliczeniowej powierzchni gruntu.  Wielkość ta jest wyko-
rzystywana do obliczenia szczytowego zapotrzebowania mocy cieplnej ogrzewanego obiektu.
Gmina Oleśnica połoŜona jest, według regionalizacji klimatologicznej W. Okołowicza, w zasięgu
regionu śląsko-wielkopolskiego. Gmina Oleśnica, podobnie jak cała nizinna część Dolnego Ślą-
ska, naleŜy do najcieplejszych regionów klimatycznych kraju, o średniej rocznej temperaturze
około 8,5°C.   Uprzywilejowanie termiczne obszaru w yraŜa się teŜ w średniej wieloletniej tempe-
raturze najzimniejszego miesiąca w roku, tj. stycznia. Absolutne maksima temperatury mogą
osiągać +36°C, a absolutne minima poni Ŝej –30°C.
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Gmina Oleśnica leŜy w II strefie klimatycznej, dla której temperatura obliczeniowa powietrza na
zewnątrz budynku wynosi  -180C.
     
Wykres 3-1. Przebieg temperatury powietrza i opadów  atmosferycznych w  stacji meteorologicznej  

                Wrocław w 2010 r.

Źródło: Raport o stanie środowiska województwa dolnośląskiego w 2010 r.

Dane klimatyczne dotyczące średnich wieloletnich temperatur powietrza podane wg Polskiej
Normy PN-B-02025 dla stacji meteorologicznych „Legnica”, „Opole” i „Wrocław” przedstawiono
na poniŜszym wykresie

Wykres 3-2. Średnie wieloletnie temperatury miesi ąca [°C]

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” 16



EE energoekspert sp. z o. o.
energia i ekologia

Tabela 3-1. Charakterystyczne wielko ści dla poszczególnych stacji meteorologicznych

Stacja
meteorologiczna

Średnia temperatura [ oC]

w roku w sezonie
grzewczym

poza sezonem
grzewczym

Liczba
stopniodni

Długo ść sezonu
grzewczego

[dni]

Legnica 8,4 4,2 16,1 3 982 227

Opole 8,3 3,4 16,0 3 776 222
Wrocław 8,2 3,7 15,8 3 711 227
Źródło: Polska Norma PN-B-02025

Analizując dane przedstawione na powyŜszym wykresie i zawarte w powyŜszej tabeli, przyjęto
dla potrzeb niniejszego opracowania, Ŝe dla gminy Oleśnica adekwatne będzie przyjęcie da-
nych ze stacji meteorologicznej „Wrocław”:

Gmina Ole śnica 8,2 3,7 15,8 3 711 227

Na podstawie  powyŜszych danych sporządzono wykres uporządkowany zapotrzebowania
mocy cieplnej w sezonie grzewczym dla gminy Oleśnica. PosłuŜy on w dalszej kolejności do wy-
liczenia wielkości zuŜycia ciepła w standardowym sezonie grzewczym.

Wykres 3-3.  Zapotrzebowanie na moc ciepln ą w sezonie grzewczym dla gminy Ole śnica

ZałoŜenia do sporządzenia powyŜszego wykresu:
➔ -18oC obliczeniowa najniŜsza temperatura zewnętrzna dla II strefy klimatycznej;
➔ +10oC graniczna temperatura zewnętrzna, przy której zaczyna się ogrzewanie;
➔ +3,7oC średnia temperatura zewnętrzna w sezonie grzewczym;
➔ +20oC obliczeniowa temperatura pomieszczeń ogrzewanych;
➔ 5 448 h czas trwania okresu grzewczego (dla 227 dni);
➔ 8% udział zysków ciepła od nasłonecznienia.
Na podstawie obliczeń i załoŜeń jw. przyjęto wskaźniki czasu wykorzystania mocy szczytowej
na poziomie 1.800 h i zuŜycia 6 500 GJ ciepła rocznie z 1 MW zapotrzebowanej mocy.

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” 17
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3.3. Ludno ść i zasoby mieszkaniowe 

Obecnie teren gminy Oleśnica zamieszkuje około 12 tysięcy osób. Zmiany liczby ludności oraz
strukturę wiekową w ostatnich latach przedstawiono w poniŜszych tabelach.

Tabela 3-2. Ludno ść gminy (wg stanu na 31.12.)

Wyszczególnienie Jednostka 2007 2008 2009 2010

Ludność

osób 11 616 11 960 11 778 11 927

męŜczyźni 5 929 5 989 5 979 6 105

kobiety 5 687 5 762 5 700 5 845

Przyrost naturalny na 1000 ludzi 3,7 3,7 1,8 3,8

Źródło: GUS - Bank Danych Lokalnych

Tabela 3-3. Struktura wiekowa mieszka ńców 

Liczba ludno ści w wieku:
Rok

2007 2008 2009 2010
przedprodukcyjnym 2 608 2 611 2 554 2 520

produkcyjnym 7 521 7 675 7 853 8 001
poprodukcyjnym 1 322 1 356 1 371 1 406

Źródło: GUS - Bank Danych Lokalnych

Z powyŜszego zestawienia wynika, Ŝe ludność w wieku produkcyjnym stanowi 67,1% ogółu po-
pulacji gminy Oleśnica (przyjęto za Głównym Urzędem Statystycznym, Ŝe wiek produkcyjny dla
kobiet to wiek 18-59 oraz dla męŜczyzn odpowiednio 18-64).

Tabela 3-4. Prognoza liczby mieszka ńców Gminy Ole śnica do 2027 r.   
Rok Liczba mieszka ńców
2012 11 969
2017 12 404
2027 13 274

Podstawę do określania powyŜszej prognozy demograficznej stanowiło wyznaczenie trendu wy-
nikającego z rzeczywistej zmiany liczby ludności w gminie i powiecie z ostatnich 10-ciu lat.

Powierzchniowe standardy mieszkaniowe nie są, jak na tereny wiejskie, szczególnie wysokie,
mimo iŜ  w ostatnich latach nieznacznie  się  poprawiły.  Średnia  wielkość  mieszkania  wynosi
90,3 m², a na 1 mieszkańca przypada 25,8 m² powierzchni uŜytkowej. Gmina dzięki korzystne-
mu połoŜeniu geograficznemu ma doskonałe warunki do rozwoju budownictwa mieszkaniowe-
go, handlu, rzemiosła i przemysłu. 

Tabela 3-5. Charakterystyka budownictwa mieszkaniow ego

Zasoby mieszkaniowe gminy Ole śnica 2004 2008 2010

mieszkania 2 984 3 245 3 405

Powierzchnia uŜytkowa mieszkań [m²] 247 390 282 622 307 389

Pow. uŜytkowa na mieszkanie [m²] 83 87 90

Pow. uŜytkowa na osobę [m²] 22 24 26

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” 18
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3.4. Sektor usługowo-wytwórczy

Dominującym działem gospodarki w gminie oraz podstawowym elementem jej bazy ekonomicz-
nej jest rolnictwo. W działalność rolniczą zaangaŜowanych jest ponad 1600 gospodarstw rol-
nych, z czego w 340 rolnictwo jest podstawowym źródłem utrzymania (najwięcej takich rodzin
występuje we wsiach Poniatowice i Smolna). Przestrzeń rolnicza stanowi około 70% obszaru
gminy
W gminie oprócz rolnictwa rozwija się takŜe nierolniczy sektor gospodarczy, w tym przemysł,
produkcja i usługi. Zakłady produkcyjne obejmują ponad 18% ogólnej liczby podmiotów gospo-
darczych. W produkcji  znaczący udział ma branŜa meblarska, wyroby z metali,  wytwarzanie
produktów spoŜywczych oraz armatury z zakresu inŜynierii sanitarnej.

Do najwaŜniejszych zakładów produkcyjnych naleŜą:
 „Boramex” w Spalicach – przetwórstwo rolno-spoŜywcze, artykuły spoŜywcze,
 „Oltrans” w Spalicach – produkcja zbiorników olejowych, szamb i kabin sypialnych,
 „Poliplast” w Spalicach – produkcja armatury sanitarnej z PCV,
 Produkcja drzwi „DRZWI-MET” w Cieślach,
 „ALMA” i „AMIGO” w Spalinach – produkcja odzieŜy,
 „LAMAR” w Smardzowie – producent spojlerów i innych części do samochodów,
 „INTER PARKIET” produkcja wyrobów z drewna,
 „MARON” w Boguszycach – produkcja artykułów spoŜywczych,
 „BETPOL BIS” w Poniatowicach – produkcja dźwigów, uchwytów,
 „WITBEL”, „STOLMAR” i liczne zakłady stolarskie – meble, wyroby z drewna,
 „VENDI” w Poniatowicach – meble tapicerowane.

Na terenie gminy działają liczne zakłady i punkty usługowe:
 SDS „KARAT” Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów,
 Zakład Galwanizacyjno-Ślusarski w Boguszycach,
 Zakład Kamieniarski w Ligocie Małej,

jak równieŜ szereg zakładów rzemieślniczych (ślusarstwo, stolarstwo, garbarstwo i piekarnic-
two) oraz naprawczych (naprawa pojazdów samochodowych, warsztaty mechaniczne) i usługo-
wych (budownictwo, transport, krawiectwo). 

3.5. Podział na jednostki bilansowe

Dla prawidłowej i efektywnej oceny stanu zaopatrzenia gminy Oleśnica w nośniki energii oraz
dla potrzeb planowania energetycznego dokonano podziału jej obszaru na energetyczne jed-
nostki bilansowe.
Przy określeniu tego podziału kieruje się zasadniczo :
➔ przynaleŜnością terenu do miejscowości;
➔ zgrupowaniem  w  jednostkach  energetycznych  zabudowy  o  jednorodnym  (w  miarę  moŜ-

liwości) charakterze i funkcji uŜytkowania;
➔ w miarę moŜliwości jednorodnym sposobem zaopatrzenia w media;
➔ potencjalnymi utrudnieniami w rozwoju systemów energetycznych.

Z uwagi  na relatywnie  jednolity charakter zabudowy przyjęto  podział  jednostek bilansowych
analogiczny do administracyjnego podziału gminy na sołectwa.

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” 19
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Tabela 3-6. Charakterystyka jednostek bilansowych 

Sołectwo
 /

jednostka 
bilansowa

Powierzchnia
 [ha]

Liczba 
mieszka ńców**

Ilość 
budynków

mieszkalnych

Ilość 
mieszka ń

Bogusławice 240 298 83 93

Boguszyce * 1 330 1 453 156 361

Brzezinka 1 840 352 66 170

Bystre 950 936 8 242

Cieśle 1 390 373 56 66

Dąbrowa 605 385 89 123

Gręboszyce 170 94 22 23

Jenkowice 680 440 93 119

Krzeczyn 1 090 481 82 90

Ligota Mała 1 700 703 160 217

Ligota Polska 1 640 721 89 134

Ligota Wielka 540 412 109 124

Nieciszów 798 496 128 148

Nowa Ligota 540 84 18 19

Nowoszyce 580 323 19 81

Osada Leśna 460 72 18 27

Ostrowina 1 730 498 68 89

Piszkawa 240 211 56 64

Poniatowice 1 450 888 268 286

Smardzów 750 484 100 184

Smolna 1 520 751 130 146

Sokołowice 1 620 874 168 191

Spalice 520 652 201 221

Świerzna 409 265 86 103

Wszechświęte 399 240 44 60

Wyszogród 340 166 28 49

Zarzysko 504 141 32 40

Zimnica 290 176 33 47

Razem 24 325 12 969 2 410 3 515

*- obejmuje sołectwa Boguszyce i Osiedle Boguszyce
**- stan na 17.04.2012 sumaryczna liczba mieszkańców stałych i czasowych 
 Źródło: Dane z gminy, Obliczenia własne

3.6. Utrudnienia terenowe w rozwoju systemów energe tycznych

Utrudnienia w rozwoju systemów energetycznych moŜna podzielić na dwie grupy:
➔ czynniki związane z elementami geograficznymi,
➔ czynniki związane z istnieniem obszarów podlegających ochronie.

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” 20
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Przy obecnym stanie techniki niemal wszystkie utrudnienia związane z czynnikami geograficz-
nymi mogą być pokonane, ale wiąŜe się to z dodatkowymi kosztami, mogącymi niejednokrotnie
nie mieć uzasadnienia.
Na terenie gminy istnieje dobrze rozwinięta sieć dróg gminnych, którą uzupełniają drogi powia-
towe i drogi wojewódzkie. Łączna długość wszystkich dróg na terenie gminy wynosi 282 km,
z których duŜa część wymaga remontów kapitalnych. Z tej liczby 125 km to drogi gminne, z któ-
rych 57 km to drogi utwardzone. 

Sieć komunikacyjną gminy tworzą:
● drogi krajowe:

− nr 8 o parametrach drogi ekspresowej (S) - obwodnica miasta Oleśnica, dla drogi krajowej
nr8, która przechodzi przez Smardzów i obręby Dąbrowa, Boguszyce, Sokołowice i Cieśle,

− nr 25 o parametrach dróg głównych (G) - relacji Oleśnica-Ostrów Wielkopolski;
● drogi wojewódzkie o parametrach dróg głównych (G):

− nr 340 - relacji Oleśnica - Trzebnica - Lubin,
− nr 451 - relacji Oleśnica - Bierutów – Namysłów;

● drogi powiatowe:
− o parametrach dróg zbiorczych (Z) – nr: 1466D, 1467D, 1468D i 1920D,
−  o parametrach dróg lokalnych (L) – nr: 1463D, 1464D, 1465D, 1469D, 1470D, 1471D,

1472D, 14731D, 1474D, 1477D, 1504D i 1506D.

Przez gmin ę biegn ą trzy linie kolejowe: 
➔ Wrocław – Oleśnica – Warszawa,
➔ Oleśnica – Kluczbork,
➔ Oleśnica – Kępno.

Czynniki geograficzne dotyczą  zarówno elementów pochodzenia naturalnego, jak i  powstałe
z ręki człowieka. Mają przy tym charakter obszarowy lub liniowy. Do najwaŜniejszych naleŜą:
➔ akweny i cieki wodne;
➔ obszary zagroŜone zniszczeniami powodziowymi;
➔ tereny bagienne;
➔ obszary nie ustabilizowane geologicznie (np. tereny zagroŜone szkodami górniczymi, usko-

kami lub lawinami, składowiska odpadów organicznych itp.);
➔ trasy komunikacyjne (linie kolejowe, zwłaszcza wielotorowe i zelektryfikowane, główne trasy

drogowe);
➔ tereny o specyficznej rzeźbie terenu (głębokie wąwozy i jary lub odwrotnie: wały ziemne lub

pasy wzniesień).

Gmina Oleśnica leŜy w dorzeczu Widawy. Gminną sieć hydrograficzną tworzą rzeki:
➔ Oleśnica z dopływami,
➔ Leniwka,
➔ Świerzna,
➔ Smolna, stanowiące prawobrzeŜne dopływy Widawy.

Na obszarze gminy znajdują się równieŜ liczne małe cieki i rowy melioracyjne. Wśród cieków
melioracji podstawowych, będących w Zarządzie Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wrocławiu, wyróŜnić moŜna: Ciesielską  Wodę,  Potok Boguszycki,  Chełstówkę,
Ostrówkę, Cherbotkę, Protwę  1 i 2, Potok Rzeczysko, Parafkę, Powroźnik, Boguszkę, Potok
Tor, Potok Długi, Świerzynkę, Stupną, Msznik 1 i 2, Leniwkę, Kanał Topór – Oleśnica, do któ-
rych wpływają liczne rowy melioracji szczegółowej odwadniające uŜytki rolne.
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Utrudnienia związane z terenami chronionymi mają charakter obszarowy. Do najwaŜniejszych
naleŜą:
➔ obszary przyrody chronionej:  parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, po-

mniki przyrody;
➔ kompleksy leśne;
➔ zabytkowe parki;
➔ zabytki architektury;
➔ obszary urbanistyczne objęte ochroną konserwatorską;
➔ obszary objęte ochroną archeologiczną;
➔ cmentarze;
➔ tereny kultu religijnego.

Na obszarze gminy Oleśnica ustanowiono uŜytki ekologiczne: 
➔ Las Boguszycki,  
➔ Olsy Sokołowickie, 
➔ Ols Spalicki, Mokradła Boguszyckie, 
➔ uŜytek ekologiczny w obrębie Smolna  oraz 20 pomników przyrody.

Najmniej cenna przyrodniczo jest środkowa część gminy, gdzie dominuje działalność rolnicza.
Część  południowa leŜąca w dolinie Widawy i jej dopływów w większym stopniu pokryta jest
przez lasy. Na obszarze tym znajduje się kilka większych skupisk gatunków chronionych,  koło
Krzeczyna, Ligoty Małej i  Piszkawy). Część  północna gminy jest najciekawsza i najbogatsza
pod względem występowania gatunków roślin chronionych. Reprezentują one 2 typy siedlisko-
we:
➔ rośliny siedlisk wodnych i wilgotnych skupione wzdłuŜ rzeki Oleśnicy,
➔ rośliny borów sosnowych w najbardziej na północ wysuniętej części gminy.

Największe skupisko roślin chronionych w gminie Oleśnica znajduje się na niewielkim obszarze
w okolicy kolonii Małe Brzezie, w północnej części gminy w pobliŜu szosy Oleśnica –Drołtowice.
Obszar ten obejmuje fragment lasów łęgowych, łąki i zbiornik wodny.

Na terenie gminy występuje 111 gatunków ptaków. Obszary szczególnie cenne dla nich to rejon
łąk, oczek wodnych i lasów koło Brzezinki. Cenne szczególnie ze względu na duŜą liczbę pta-
ków drapieŜnych są lasy oraz doliny rzek i strumieni. Cenne dla ptaków są np. lasy między Zby-
tową a Ligotą Małą. Jednym z najcenniejszych obszarów pod względem bogactwa fauny jest
dolina rzeki Widawy obejmująca swym zasięgiem południową część obrębu Ligota Mała i Krze-
czyn. 

Ze względu na cenne walory przyrodnicze zaznaczono  w „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego” projektowany obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Wi-
dawy oraz projektowany obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Trzebnickie.
Na terenie gminy w rejonie wsi Sokołowice, Brzezinka i Boguszyce planowany jest do utworze-
nia nowy obszar Natura 2000  „Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego”.
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4.  Zaopatrzenie gminy w ciepło 

Zaopatrzenie w ciepło budynków mieszkalnych oraz innych obiektów, zlokalizowanych na tere-
nie gminy Oleśnica, realizowane jest przy wykorzystaniu:
➔ węgla kamiennego spalanego w piecach i kotłowniach indywidualnych,
➔ gazu ziemnego przesyłanego sieciami,
➔ energii elektrycznej,
➔ odnawialnych źródeł energii,
➔ innych paliw (olej, gaz płynny).

Aktualnie na terenie gminy brak jest scentralizowanego systemu ciepłowniczego, jak równieŜ
nie występują  źródła ciepła zdalaczynnego. Pokrycie zapotrzebowania na ciepło realizowane
jest w sposób indywidualny przy wykorzystaniu wymienionych wyŜej paliw.

4.1. Charakterystyka indywidualnych źródeł ciepła

Inwentaryzację źródeł energetycznych na terenie gminy przeprowadzono w oparciu o:
 informacje pozyskane w wyniku akcji ankietowej przeprowadzonej wśród podmiotów go-

spodarczych działających na terenie gminy, sołtysów poszczególnych sołectw oraz zarzą-
dzających placówkami oświatowymi i innymi obiektami uŜyteczności publicznej;

 informacje pozyskane z Urzędu Gminy Oleśnica.

PrzewaŜająca liczba odbiorców ciepła z terenu gminy pokrywa swoje potrzeby grzewcze głów-
nie poprzez wykorzystanie energii chemicznej paliwa stałego, w tym przypadku węgla kamien-
nego, spalając go we własnych kotłach węglowych lub piecach kaflowych.
Ten rodzaj spalania paliwa w celu pozyskania energii grzewczej jest głównym źródłem tzw.
„niskiej emisji”.
Mniejsza grupa mieszkańców wykorzystuje do ogrzewania olej opałowy, gaz ziemny, gaz płynny
czy energię elektryczną. Związane to jest z wysokimi kosztami tych paliw w porównaniu z wę-
glem kamiennym. 
Odpady drzewne, jak i samo drewno, równieŜ są wykorzystywane w procesie ogrzewania obiek-
tów czy budynków jednorodzinnych, jako dodatkowe, tańsze paliwo. 

Na terenie gminy działają równieŜ instalacje wykorzystujące energię odnawialną , tj.:
 kolektory słoneczne, pobierające energię bezpośrednio z promieniowania słonecznego,
 pompy ciepła, wykorzystujące ciepło z ziemi.

Jednak jest to wciąŜ niski odsetek energii w porównaniu z energią powstałą ze spalania paliw.

PoniŜej w tabeli przedstawiono informacje na temat zinwentaryzowanych lokalnych źródeł cie-
pła, pozyskane w wyniku akcji ankietowej przeprowadzonej na obszarze gminy Oleśnica. Jed-
nak ze względu na niski poziom zinwentaryzowania (tylko 11% ankietowanych podmiotów prze-
słało komplet informacji) zestawienie moŜe zawierać braki i dlatego naleŜy traktować je jako
szacunkowe.
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Tabela 4-1.  Zinwentaryzowane lokalne źródła pozyskania ciepła na terenie gminy Ole śnica – zestawienie.

JEDNOSTKA
BILANSOWA LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA

nr na
mapie nazwa nazwa adres 

MOC  
całkowita

[MW]

CHARAKTERYSTYKA
ŹRÓDŁA

Ilość
 kotłów

moc
1 kotła
[MW]

Rok za-
budowy

PALIWO
rodzaj

1 Boguszyce Gminny O środek Kultu-
ry w Boguszycach

Boguszyce
118a 0,085 1 0,08 olej

2 Boguszyce Biblioteka w GOK-u Boguszyce  0,052 1 0,052 o lej

3 Boguszyce Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Boguszyce” Boguszyce 118 0,850

1
1

0,35
0,5

2004 węgiel

4 Ligota Mała Szkoła Podstawowa
w Ligocie Małej Ligota Mała 15 0,286 2

0,06
0,23

olej

5

5a
Ligota Polska Szkoła Podstawowa

w Ligocie Polskiej Ligota Polska 3
0,080 1 0,08 olej

0,12 pompa ciepła  

6 Ostrowina Leśniczówka w Ostro-
winie Ostrowina 0,029 1 0,029 drewno

7 Smolna
Szkoła Podstawowa
w Smolnej Smolna 70 0,167 2 olej

8 Sokołowice Zakład stolarski 
BEVEL MEBEL

Sokołowice
103c 0,040 1 0,040 węgiel

9 Sokołowice Piekarnia S.C. Sokołowice 17 0,036 1 0,036 propan

10 Sokołowice Szkoła Podstawowa
w Sokołowicach Sokołowice 24 0,200 2 propan-butan

11 Sokołowice
Leśniczówka w Sokoło-
wicach Sokołowice  0,025 1 0,025 drewno

12 Spalice Zakład Produkcji Wyro-
bów z Drewna KWAL Spalice 8a 0,500 1 0,500 trociny

13 Wszechświęte Szkoła Podstawowa
we Wszech świętem

Wszech święte
16 0,014 1 0,014 olej

14 Boguszyce SM „Boguszyce” Boguszyce 100 0,09 1 0,09 2008 w ęgiel

15 Ostrowina Powiatowy Dom Pomo-
cy Społecznej Ostrowina 21 2,7

2
2

0,6
0,73

1995 olej

Gmina Oleśnica posiada równieŜ obiekty zlokalizowane poza jej obszarem, których funkcjono-
wanie wymaga zaopatrzenia w energię. Są to:
➔ budynek Urzędu Gminy, zlokalizowany w mieście Oleśnica – zapotrzebowanie na ciepło po-

krywa kocioł gazowy o mocy 70 kW, który rocznie zuŜywa ok. 11 000 m3 gazu;
➔ budynek Gimnazjum Gminy Oleśnica wraz ze Szkołą Podstawową Gminy Oleśnica, zlokali-

zowany w mieście Oleśnica – zapotrzebowanie na energię cieplną w całości pokrywane jest
przez system ciepłowniczy miasta, będący w gestii Zakładu Gospodarki Cieplnej w Oleśnicy.

Na poniŜszym rysunku przedstawiono poglądową lokalizację ww. źródeł ciepła.
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Rysunek 4-1. Lokalizacja lokalnych źródeł ciepła na terenie Gminy Ole śnica wg zestawienia w tabeli 4-1

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” 25



EE energoekspert sp. z o. o.
energia i ekologia

4.2. Zapotrzebowanie ciepła i sposób pokrycia - bil ans stanu istniej ącego

Analizy  bilansowe  zapotrzebowania  poszczególnych  nośników energii  dla  Gminy  wykonano
w oparciu o:
➔ informacje przekazane przez Urząd Gminy Oleśnica;
➔ informacje odnośnie obciąŜenia stacji zasilających obszar w energię elektryczną, wg informa-

cji Energia Pro S.A. Oddział we Wrocławiu (wg stanu za 2008r.);
➔ dane bilansowe udostępnione przez przedsiębiorstwo gazownicze DSG Sp. z o.o.;
➔ ankiety otrzymane od podmiotów będących odbiorcami ciepła i właścicielami źródeł;
➔ dane Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych);
➔ własne analizy struktur sieci i źródeł.

Z uwagi na dostępny zakres informacji bilans naleŜy traktować jako szacunkowy.

Zapotrzebowanie na ciepło 

Obliczona łączna wielkość zapotrzebowania ciepła (c.o. + c.w.u.) dla Gminy Oleśnica oszaco-
wana została na ok. 40 MW (dla obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy).
Przy przyjętych załoŜeniach odbiorcy zlokalizowani na obszarze Gminy swoje potrzeby cieplne
w zakresie c.o. i c.w.u. pokrywają z wykorzystaniem:
➔ gazu z systemu gazowniczego - ok. 1,7 MW;
➔ energii elektrycznej  - ok. 0,4 MW;
➔ odnawialnych źródeł energii – ok. 2,9 MW;
➔ paliwa stałego (węgiel, miał) – ok. 32,7 MW;
➔ innych źródeł (kotłownie olejowe, kotłownie opalane gazem płynnym itp.) - ok. 2,5 MW
Na wykresie poniŜej przedstawiono udział procentowy róŜnych źródeł pokrycia.

Wykres 4-1. Udział  procentowy poszczególnych  no śników  energii  w  pokryciu  zapotrzebowania  na  moc
ciepln ą odbiorców terenie Gminy Ole śnica

W strukturze rodzajowej odbiorców ciepła z analizowanego terenu największą grupę stanowią
budynki mieszkalne, których szacunkowe łączne zapotrzebowanie ciepła wynosi około 34 MW
(85% w skali obszaru). Natomiast w przypadku obiektów produkcyjno-usługowych szacunkowe
łączne zapotrzebowanie mocy cieplnej wynosi około 3,6 MW (9% w skali obszaru). Na wykresie
poniŜej przedstawiono udział procentowy róŜnych grup odbiorców ciepła, na terenie Gminy Ole-
śnica.
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Wykres 4-2. Udział procentowy poszczególnych grup o dbiorców w zapotrzebowaniu na moc ciepln ą

Największe zapotrzebowanie mocy cieplnej występuje w jednostkach bilansowych: Poniatowice
(ok. 3,7 MW, w tym na mieszkania - ok. 3,4 MW) oraz Boguszyce (ok. 3,3 MW, w tym na
mieszkania – ok. 2,8 MW). Jednostka bilansowa Boguszyce, która obejmuje zarówno wieś jak
i osiedle, jest najliczniejszą jednostką pod względem liczby zamieszkujących ją osób (ok. 12%
ogólnej  liczby  mieszkańców w Gminie,  przy  czym,  w  pozostałych  jednostkach  procent  ten
kształtuje się na poziomie od 1% do 7%-sporadycznie). W jednostce tej znajduje się kompleks
zabudowy wielorodzinnej (osiedle), zasilanej w ciepło z kotłowni lokalnej. Natomiast najniŜsze
zapotrzebowanie, odnotowano w jednostkach: Nowa Ligota i  Osada Leśna (poniŜej 0,3 MW
w kaŜdej z tych jednostek).

Łączne zuŜycie energii na analizowanym obszarze szacuje się na ok. 233 TJ, w tym na potrze-
by budownictwa mieszkaniowego przypada 204 TJ (tj. 87%). Pokrycie przy uŜyciu ogrzewania
węglowego jest na poziomie 198 TJ, w tym na mieszkania 180 TJ.

Dodatkowo zapotrzebowanie ciepła dla obiektów gminnych, zlokalizowanych na terenie miasta
Oleśnicy (Urząd Gminy oraz Gimnazjum z Szkoła Podstawową) wynosi 0,5 MW.

Zapotrzebowanie na gaz sieciowy 
System gazowniczy występuje tylko na terenie pięciu jednostek bilansowych: Bystre (Osada By-
stre), Dąbrowa, Jenkowice, Nieciszów i Smardzów (gazociągi średniego ciśnienia).
Łączne szczytowe zapotrzebowanie na gaz sieciowy szacuje się na około 200 m3/h, z czego
72% to potrzeby zabudowy mieszkaniowej. Rocznie gaz sieciowy zuŜywany jest na poziomie
265 tys. m3.

W załączniku A dołączono bilans zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazo-
we dla kaŜdej jednostki oraz w ujęciu sumarycznym dla całego obszaru Gminy.
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4.3. Stan środowiska, wpływ systemów energetycznych na środowisko –
zanieczyszczenie atmosfery

Dla oceny stanu zanieczyszczenia powietrza prowadzony jest monitoring imisji zanieczyszczeń,
który odzwierciedla rzeczywisty poziom zanieczyszczeń pochodzących z róŜnych źródeł. Zarów-
no badanie (monitoring), jak i ocena poziomu substancji w powietrzu, wykonywane są przez wo-
jewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 
Oceny i wynikające z nich działania odnoszone są do jednostek terytorialnych nazywanych stre-
fami, obejmujących obszar całego kraju. 
Do  2010  r.  Gmina  Oleśnica  wchodziła  w  skład  strefy  oleśnicko  –  trzebnickiej  (kod  strefy:
PL.02.14 z 04), do której naleŜały równieŜ powiaty: oleśnicki, milicki, górowski, trzebnicki (po-
dział kraju na strefy został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 marca
2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza Dz.U.2008.52.310). 
Od stycznia 2011 r. obowiązuje nowy podział kraju na strefy (zgodnie z Prawem Ochrony Śro-
dowiska), wg którego gmina Oleśnica naleŜy do strefy dolnośląskiej.

Na podstawie wyników rocznej oceny jakości powietrza, wojewódzki inspektor ochrony środowi-
ska dokonuje klasyfikacji danej strefy ze względu na przekroczenia dopuszczalnych poziomów
substancji w powietrzu, przypisując jej jedną z następujących klas: A, B lub C (od najbardziej do
najmniej korzystnej). 
Ocena poziomów substancji  w powietrzu w województwie dolnośląskim wykonywana jest na
podstawie pomiarów prowadzonych w wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza, w skład której
wchodzą: automatyczne stacje pomiarów jakości powietrza, stacje manualne (oznaczenia wy-
konywane w laboratoriach), stacje mobilne oraz punkty pomiaru zanieczyszczenia powietrza
metodą pasywną. Na terenie gminy Oleśnica nie występują stacje pomiarowe. Stałą stacją po-
miarową połoŜoną najbliŜej gminy Oleśnica jest stacja zlokalizowana przy ul. Brzozowej w mie-
ście Oleśnica, która wykonuje pomiary pyłu PM10. Natomiast punkty pomiarowe monitoringu
pasywnego połoŜone najbliŜej gminy Oleśnica, które wykonują pomiary SO2 i NO2 to: Czernica
i Długołęka. 
Według „Oceny jakości powietrza w województwie dolnośląskim w 2008 r.”, w obszarze strefy
oleśnicko – trzebnickiej, nie stwierdza się przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych
i alarmowych substancji w powietrzu (określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn.
3.03.2008r., Dz.U. z 2008r., nr 47, poz. 281). Strefa ta uzyskała równieŜ, w ogólnej ocenie, kla-
syfikację: A.
Według „Oceny jakości powietrza w województwie dolnośląskim w 2011 r.”, w obszarze strefy
dolnośląskiej  stwierdzono potrzebę  opracowywania programów ochrony powietrza ze względu
na pył PM10, CO, benzo(a)piren i ozon.

Ograniczenie  emisji  zanieczyszczeń  wyprowadzanych do powietrza pochodzących ze źródeł
energetycznych, zarówno tych szkodliwych, będących zagroŜeniem dla zdrowia (w tym SO2,
NOx, pyły, benzo(α)piren), jak i tzw. gazów cieplarnianych (CO2) moŜliwe jest do uzyskania po-
przez przeprowadzenie szeregu róŜnych działań, których podstawowym zadaniem będzie sze-
roko rozumiana racjonalizacja gospodarki energetycznej, sprowadzająca się do zminimalizowa-
nia  zapotrzebowania  na energię  na kaŜdym z poziomów – to  jest  w procesie wytwarzania,
w procesie dystrybucji i u odbiorców.

Skala i moŜliwości przedsięwzięć racjonalizujących produkcję i uŜytkowanie energii , jakie ist-
nieją na terenie gminy Oleśnica, przedstawiono w rozdziale 10.

Z ogólnej analizy danych statystycznych odnośnie podłączonych do systemu gazowniczego go-
spodarstw domowych na terenie gminy, wynika istotny wniosek, identyfikowany jako domniema-
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ny efekt wtórnego pojawienia się niskiej emisji. Jest to zjawisko polegające na powrocie posia-
dającego kotłownię gazową indywidualnego odbiorcy do ogrzewania swojego budynku za po-
mocą  węgla (najczęściej niskiej jakości),  w drugim kotle. Zachowania takie podyktowane są
względami ekonomicznymi, które w sytuacji znacznej róŜnicy w relacjach cen nośników energii
(gaz / węgiel-muł węglowy) powodują, Ŝe odbiorca wybiera tańszy nośnik. Specyfika tego zjawi-
ska  wynika  często  z  faktu  nieprzeprowadzenia,  łącznie  z  modernizacją  układu  ogrzewania
w budynku, działań mających na celu ograniczenie strat ciepła. Podjęcie takich działań moŜe
doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania energii w budynku nawet o 30%, a co za tym
idzie uatrakcyjnić wygodniejsze i ekologiczne sposoby ogrzewania budynku, takie jak: kotłownia
gazowa lub węglowa retortowa i/lub OZE.

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” 29
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5.  System zaopatrzenia w gaz ziemny

5.1. Charakterystyka przedsi ębiorstw gazowniczych

Przedsiębiorstwami gazowniczymi, których działanie związane jest z zaopatrzeniem Gminy Ole-
śnica w gaz sieciowy są:
� w zakresie przesyłu gazu - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział

we Wrocławiu, 
� w zakresie technicznej dystrybucji gazu -  Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp z o.o. O/Za-

kład Gazowniczy Wrocław.
� w zakresie  technicznej dystrybucji gazu - G.EN. GAZ ENERGIA S.A.

Operator  Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.  posiada koncesję  na przesyłanie
i dystrybucję paliw gazowych na lata 2004–2014, a 1.07.2005 r. uzyskał status operatora systemu
przesyłowego.  Oddziały Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (w tym Od-
dział we Wrocławiu) czuwają nad bezpieczeństwem i sprawnym działaniem sieci gazociągów
wysokiego ciśnienia oraz poszczególnych elementów, wchodzących w skład sytemu gazowni-
czego (takich jak tłocznie gazu, stacje redukcyjne i stacje redukcyjno-pomiarowe I st.).

Dolnośląska Spółka Gazownictwa składa się z Oddziału Zarządu Przedsiębiorstwa, który nad-
zoruje i organizuje pracę sześciu strategicznych Oddziałów Zakładów Gazowniczych oraz z Od-
działu IT. Analizowany teren obsługuje Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław. Działalność Dol-
nośląskiej Spółki Gazownictwa obejmuje dystrybucję gazu ziemnego, kompleksową realizację
sieci gazowej i przyłączy, określanie warunków przyłączania do sieci gazowej, uzgadnianie pro-
jektów budowlanych sieci gazowych i ich odbiór.

G.EN GAZ ENERGIA S.A. Spółka jest duŜym prywatnym dystrybutorem gazu ziemnego w Pol-
sce działającym w oparciu o koncesję  i taryfy zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki. Podstawową działalnością G.EN. GAZ ENERGIA S.A. jest obrót oraz dystrybucja
gazu  zaazotowanego  i wysokometanowego  na  terenie  województw:  zachodniopomorskiego,
wielkopolskiego, pomorskiego i dolnośląskiego. Posiada rozbudowywaną  sieć  gazowniczą  w 
gminach sąsiadujących z Gminą Oleśnica: Dobroszyce – gaz zaazotowany, Czernica, Jelcz-La-
skowice – gaz wysokometanowy, z potencjalną  moŜliwością  dalszej  rozbudowy dla zasilania
Gminy.  

5.2. Infrastruktura gazownicza

Gmina Oleśnica, zaopatrywana jest w gaz wysokometanowy grupy E (oznaczenie wg PN-C-
04750/2002 ÷ PN-C-04753/2002;). 
Wartość opałowa tego gazu jest nie mniejsza niŜ 34,0 MJ/m3. 
Źródłem zasilania analizowanego obszaru gminy Oleśnica oraz miasta Oleśnica są stacje re-
dukcyjne pierwszego stopnia, których operatorem jest DSG Sp. z o.o.
Są to stacje:
– SPR Io Smardzów,
– SPR Io Oleśnica Bystre,
– SPR IoNieciszów,

Zasilanie Gminy odbywa się  z gazociągu wysokiego ciśnienia,  naleŜącego do Dolnośląskiej
Spółki Gazownictwa. System gazowniczy występuje tylko w części zachodniej gminy Oleśnica.

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” 30
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 Łączna długość sieci  gazowej wysokiego ciśnienia przebiegającej przez teren gminy wynosi
19,46 km, średniego ciśnienia – 23,8 km.

Rysunek 5-1. Kierunek zasilania Gminy Ole śnica 

Źródło: http://mapa.gaz-system.pl oraz dane z DSG Sp. z o.o.

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” 31
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W poniŜszych tabelach scharakteryzowano infrastrukturę systemu gazowniczego występujące-
go na terenie gminy Oleśnica.

Tabela 5-1.  Charakterystyka sieci wysokiego ci śnienia na terenie gminy Ole śnica

SIEĆ

Ciśnienie
robocze

DŁUGOŚĆ SIECI [km]

Materiał Stan 
techniczny UwagiŁączna

długo ść

w podziale na średnice
DN

w podziale na wiek 
gazoci ągów: 
rok budowy

[MPa] 65 80 100 150 1994 1975 1974

wysokiego 
ciśnienia 1,6÷10 19,6 1,6 6,5 2,3 9,2 1,6 6,5 11,5 stal dobry -

Tabela 5-2.  Charakterystyka sieci średniego ci śnienia na terenie gminy Ole śnica

SIEĆ

Ciśnienie
robocze

DŁUGOŚĆ SIECI [km]

Materiał 
Stan 
tech-

niczny
UwagiŁączna

dłu-
gość

w podziale 
na średnice

DN

w podziale na wiek gazoci ą-
gów: rok budowy

[MPa] 63 90 125 2007 2003 1996 1994

średniego
ciśnienia

0,01÷0,5
włącznie 23,8 16,5 5,3 2 5,4 1,4 14,5 2,5 polietylen

kl.PE-80
bardzo
dobry

sieć posiada rezer-
wy przepustowości

W latach 2009 – 2011 realizowano jedynie budowę bieŜących przyłączy bezpośrednio z istnie-
jącej sieci rozdzielczej bądź z jej niewielką rozbudową.

Tabela 5-3.  Charakterystyka stacji redukcyjno pomi arowych

Stacja Lokalizacja Przepustowo ść
[m 3/h]

Rok 
budowy

I stopnia

SRP Io Smardzów 1 000 1997

SRP Io Oleśnica-Bystre (DuŜa) 9 000 1995

SRP Io Nieciszów 650 1994

SRP Io Oleśnica-Bystre (Mała) 3 000 1991

II stopnia SRP IIo Oleśnica, ul. Południowa (Bystre) 1 500 1994

Tabela 5-4. Wielko ść obci ąŜenia stacji I-go stopnia w sezonie letnim i zimowym  w latach 2005-2011

Lokalizacja Rok

Maksymalne przepływy
[m 3/h]

Rezerwa 
przepustowo ści

 [%]

2005 2006 2007 2008 2011 2005 2008

Oleśnica-Bystre sezon letni 1 454 1 581 1 725 1 504 b.d.
sezon zimowy 2 433 2 831 2 620 2 358 b.d.

73 73,8

Smardzów
sezon letni 16 23 22 27 b.d.

sezon zimowy 34 42 36 53 b.d.
96,6 94,7

Nieciszów sezon letni 24 29 25 33 b.d.
sezon zimowy 44 49 45 49 b.d.

93,2 92,5

Sezon zimowy – okres od 1 stycznia do 31 marca oraz od 1 października do 31 grudnia
Sezon letni – okres od 1 kwietnia do 30 września.

Skala zmian zuŜycia gazu w gminie świadczy o utrzymaniu rezerw przepustowości na poziomie
zbliŜonym do stanu z 2008 roku.

Poziom bezpieczeństwa dostaw na poziomie źródłowym i dystrybucji obecnie określamy jako
dobry. Działania związane z jego utrzymaniem to:

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” 32
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➔ monitorowanie stacji redukcyjno – pomiarowych (dyspozytornia),
➔ optymalne rozłoŜenie obciąŜeń na stacjach redukcyjno – pomiarowych,
➔ monitorowanie stanu sieci,
➔ kontrolowanie przekroczeń wybranych parametrów procesu,
➔ sprawne usuwanie awarii i zagroŜeń.
Szybkość i efektywność działań monitorujących w zakresie eksploatacji sieci dystrybucyjnej za-
pewniona jest dzięki dostępowi do całościowej informacji o tym systemie. Istotnym elementem
dostępu do takiej informacji jest monitorowanie pracy systemu dystrybucyjnego na bieŜąco, po-
przez zbieranie danych o pracy systemu z jego charakterystycznych punktów. Zbieranie tych
danych  odbywa  się  poprzez  tzw.  systemy  SCADA  czyli  System  Nadrzędnego  Sterowania
i Przetwarzania Danych.

Prowadzenie ruchu sieci dystrybucyjnej polega na sterowaniu ciśnieniem wejściowym do sieci
dystrybucyjnej, które realizuje się ustawieniem takiej wartości ciśnienia na wlocie do sieci, aby
zapewnić dostawy gazu wszystkim odbiorcom bez względu na ich lokalizację w sieci dystrybu-
cyjnej. 
Analiza pracy sieci pozwala ustalić punkty o tzw. słabym zasilaniu oraz  planować rozbudowę
systemu dystrybucyjnego. 

Aktualny przebieg sieci systemu gazowniczego na obszarze objętym niniejszym planem przed-
stawiono na poniŜszym rysunku.

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” 33
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Rysunek 5-2. Przebieg sieci systemu gazowniczego na  terenie gminy Ole śnica – stan istniej ący 

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” 34
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5.3. Charakterystyka odbiorców i zu Ŝycie gazu

W poniŜszej tabeli zestawiono ilość odbiorców oraz wielkości zuŜycia gazu w rozbiciu na po-
szczególnych odbiorców w latach 2005 – 2011.

Tabela 5-5. Ilo ść odbiorców i sprzeda Ŝ gazu w latach 2005-2011r.

ROK

ODBIORCY GAZU SPRZEDAś 
[tys.m 3/rok]

Ilość od-
biorców

gazu
Ogółem

Gospodarstwa 
domowe

Ogó-
łem

w tym
ogrze-
wający
miesz-
kania

Prze-
mysł

budow-
nictwo

Usługi Handel Ogółem

Gospodarstwa
 domowe

Ogółem

w tym
ogrzewa-

jący
mieszka-

nia

Prze-
mysł i

budow-
nictwo

Usługi Handel

2005 103  102 73 1  -  -  131,3  115,8  107,4 15,5  -  -

2006 144  138 97 1 5  -  151,9  140,0  126,7 8,9 3,0  - 

2007 158  152  110 1 5  - 170,9  158,5  143,7 7,2 5,2  -

2008 166  159  117 2 2 3  118,4  103,8 92,2 8,6 3,1 2,8

2009 176 169 127 4 2 4 229,5 195,9 175,7 26,2 4,1 3,3

2010 191 180 137 4 3 4 266,6 202,4 199,9 51,7 8,2 4,3

2011 213 201 156 5 3 4 265,4 196,9 183,6 53,0 12,4 3,1

Wśród gospodarstw domowych na wahania zuŜycia gazu istotny wpływ mają warunki pogodo-
we, głównie sezonu grzewczego, czy teŜ wzrastające ceny gazu. Łączna roczna sprzedaŜ gazu
w roku 2011 osiągnęła wartość 265,4 tys.m3.

Skalę  i  strukturę  zmian  ilości  odbiorców gazu  i  wielkości  jego zuŜycia  dla  Gminy Oleśnica
przedstawiono na poniŜszych wykresach.

Wykres 5-1. Struktura zmian ilo ści odbiorców i poziomu zu Ŝycia gazu dla Gminy Ole śnica, w latach 2005-
2011 

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” 35
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Wykres 5-2. Struktura zmian ilo ści odbiorców z grupy gospodarstw domowych i poziomu  zuŜycia gazu dla
gminy Ole śnica w latach 2005-2011

Największym odbiorcą  gazu na  terenie  gminy Oleśnica  są  gospodarstwa domowe.  Średnie
roczne zuŜycie gazu mieściło się w zakresie 159 tys.m3 a dla odbiorców ogrzewających miesz-
kania 147 tys.m3. Co w przeliczeniu na pojedynczego odbiorcę daje około 1,01 tys.m3 a dla wy-
korzystujących gaz dla potrzeb grzewczych 1,3 tys.m3.

5.4. MoŜliwo ści rozbudowy systemu gazowniczego na terenie gminy Ole-
śnica

5.4.1.Potencjalni odbiorcy gazu

Planując gazyfikację naleŜy liczyć się z faktem, Ŝe aktualna cena gazu ziemnego dla ogrzewa-
nia  budynków mieszkalnych (jednorodzinnych)  moŜe nie stanowić  wystarczająco atrakcyjnej
oferty dla mieszkańców indywidualnie ogrzewających się obecnie z uŜyciem węgla. Z uwagi na
powyŜsze,  podstawowy rynek  zbytu  gazu  gwarantujący  opłacalność  ewentualnej  gazyfikacji
(budowy źródła gazu) powinien opierać się o odbiorców przemysłowych, usługi i o zorganizowa-
ne budownictwo mieszkaniowe (wielorodzinne). 
Szansę na gazyfikację gminy moŜe dać równieŜ planowanie gazyfikacji w układzie zintegrowa-
nym z niezgazyfikowanymi gminami sąsiednimi. 

Gazyfikacja terenu gminy przynieść moŜe efekt w postaci uatrakcyjnienia oferowanych przez
gminę terenów pod inwestycje i docelowo przyniesie lokalne korzyści ekonomiczne, społeczne
oraz ekologiczne.

Uzyskanie pełnego obrazu moŜliwych kierunków dosyłu gazu wymaga przeanalizowania struk-
tury odbiorów gazu w gminach sąsiednich. Zadanie to - ściśle związane z projektem gazyfikacji
- wykracza poza zakres niniejszego opracowania i powinno w przyszłości stanowić element pro-
gramowany przez przedsiębiorstwo realizujące gazyfikację.

Kolejnym istotnym zagadnieniem związanym z potencjalną gazyfikacją gminy jest zaopatrzenie
z sieci  dystrybucyjnej  odbiorców komunalnych  i  usługowych  zlokalizowanych  w sołectwach.

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” 36
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Wg przeprowadzonych analiz w podobnej wielkości gminach oraz bazując na obserwowanych
tendencjach  w istniejącym budownictwie  indywidualnym zaopatrywanym w gaz na  potrzeby
grzewcze naleŜy stwierdzić, Ŝe:
➔ gazyfikacja poszczególnych miejscowości gminy w najbliŜszej perspektywie jest mało praw-

dopodobna  z  uwagi  na  brak  moŜliwości  zagwarantowania  odbioru  gazu  zapewniającego
spłatę nakładów inwestycyjnych (niska atrakcyjność ekonomiczna gazu ziemnego w porów-
naniu z węglem lub biomasą);

➔ gazyfikację  mogą  przyspieszyć  w przyszłości uwarunkowania prawne związane z ekologią
wytwarzania ciepła (uregulowania UE), jak równieŜ uatrakcyjnienie ceny gazu jako nośnika
energii na potrzeby ogrzewania.

5.4.2. Plany rozwoju przedsi ębiorstw gazowniczych 

OGP Gaz System S.A.
Uzgodniony z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki „Plan Rozwoju Operatora Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na okres od 1 maja 2009 do 30 kwietnia 2014 roku” nie prze-
widuje rozbudowy systemu przesyłowego na terenie gminy Oleśnica.

Dolno śląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
W najbliŜszych latach na analizowanym obszarze DSG nie przewiduje znaczących zamierzeń
inwestycyjnych. Istniejąca sieć gazowa posiada rezerwy przepustowe, stąd brak potencjalnych
zagroŜeń w dostawie gazu sieciowego do obiektów zlokalizowanych w tym rejonie. 
Podstawą planowania rozwoju sieci jest osiągnięcie kryterium:

� poprawności technicznej,
� efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia.

W celu przeprowadzenia takiej oceny, przed podjęciem ostatecznej decyzji o gazyfikacji obsza-
rów, na których nie występuje sieć gazowa, opracowywane są koncepcje gazyfikacji. Podstawą
do ich opracowania są materiały źródłowe takie jak: miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projekty za-
łoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe oraz inne dostępne
materiały. Impuls do rozpoczęcia działań stanowią najczęściej zgłoszenia mieszkańców, inwe-
storów, czy władz lokalnych. 
Wszystkie inwestycje rozwojowe, które wykazują efektywność, kierowane są do realizacji, przy
uwzględnianiu moŜliwości finansowych spółki.

G.EN. GAZ ENERGIA S.A.
Na terenie gminy Oleśnica planuje obecnie jedynie rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnie-
nia PEde90 o długości 1,5 km oraz przyłączenie klienta (Ferma Drobiu) w miejscowości Bogu-
szyce. G.EN. GAZ ENERGIA S.A. Nie planuje na chwilę  obecną  innych inwestycji w gminie
Oleśnica.

5.4.3. MoŜliwy zakres działania gminy

Gmina jako odpowiedzialna za organizację i planowanie zaopatrzenia w energię, winna w swo-
ich działaniach dąŜyć do stworzenia warunków pozwalających na ekonomicznie uzasadnioną
gazyfikację jej obszaru. Mogłoby to przynieść szereg korzyści, wśród których najistotniejsze to:
➔ stworzenie warunków do rozwoju wytwórczości, a co za tym idzie, stworzenie nowych miejsc

pracy (utrzymanie istniejących);
➔ obniŜenie wskaźników emisji zanieczyszczeń ze zorganizowanych procesów energetycznych

na terenie gminy;

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” 37
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➔ stworzenie ekologicznej alternatywy dla indywidualnych konsumentów energii.

MoŜliwy zakres działań gminy winien obejmować:
➔ poszukiwania potencjalnych inwestorów zainteresowanych gazyfikacją gminy;
➔ ewentualne współdziałanie z gminami sąsiednimi w kwestii wspólnej gazyfikacji rejonu;
➔ propagowanie wśród przyszłych potencjalnych odbiorców rozwiązań z wykorzystaniem gazu,

w tym gwarantujących wysokosprawne uŜytkowanie paliwa (np. układy skojarzonego wytwa-
rzania energii elektrycznej i cieplnej na bazie gazu ziemnego itp.).

Reasumując powyŜsze rozwaŜania naleŜy stwierdzić, Ŝe potencjalna gazyfikacja rejonu Oleśni-
cy przyniesie róŜnorakie korzyści, a jej zakres i kształt techniczny zostanie zdecydowany na
etapie projektu biznesowego przygotowanego przez potencjalnego inwestora. 

Gazyfikacja terenu gminy z udziałem zainteresowanego przedsiębiorstwa energetycznego win-
na zostać ujęta w formule Planu zaopatrzenia (art.20 ustawy Prawo energetyczne), która stano-
wić moŜe podstawę do pozyskania środków na ten cel. 

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” 38
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6.  System elektroenergetyczny 

6.1. Charakterystyka systemu

Eksploatacja poszczególnych elementów systemu elektroenergetycznego zlokalizowanych na
terenie gminy Oleśnica znajduje się w gestii następujących zakładów energetycznych: 

➔ Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. w zakresie linii NN 400 kV relacji GPZ
Pasikurowice – GPZ Dobrzeń (woj. opolskie).

➔ TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu w zakresie linii WN 110 kV oraz w zakre-
sie linii SN 20 kV i nn instalacji trafo SN/nn, zlokalizowanych na obszarze gminy.
Spółka TAURON Dystrybucja S.A. rozpoczęła działalność 1 września 2011 r. w wyniku połą-
czenia spółek Energia Pro S.A. (działającej dotychczas na terenie gminy Oleśnica) i ENION
S.A. 

➔ PKP Energetyka S.A. Dolnośląski Rejon Dystrybucji: jest właścicielem sieci elektroenerge-
tycznej zlokalizowanej wzdłuŜ linii kolejowych nr 143 relacji kalety – Wrocław Mikołajów oraz
nr 281 relacji Oleśnica – Chojnice. Zakład obsługuje sieć trakcyjną  i jest właścicielem linii
SN/nn.

Zasilanie źródłowe dla Gminy Oleśnica odbywa się poprzez stację 110 kV R183 Oleśnica, zlo-
kalizowanej na obszarze miasta Oleśnica. Stacja pracuje z rozdzielnią 110 kV w układzie z po-
jedynczym sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych, wyposaŜona jest w dwa transformatory
110/20 kV o mocy 40 MVA kaŜdy.
Ze stacji 110 kV R183 Oleśnica wyprowadzone są cztery linie napowietrzne 110 kV:

 linia S-129 o przekroju Ŝył 240 mm2  do stacji PAS Pasikurowice,
 linia S-186 o przekroju Ŝył 240 mm2  do stacji TWA Twardogóra,
 linia S-189 o przekroju Ŝył 240 mm2  do stacji SYC Syców, 

 linia S-143 o przekroju Ŝył 120 mm2  do stacji CCC Czechnica.

Łączna długość linii 110 kV na terenie Gminy Oleśnica wynosi ok. 41 km.
W bieŜącym (2012) roku planowane jest zakończenie praz w zakresie podwieszenia przewodu
światłowodowego, malowania konstrukcji słupów, wycinki drzew na linii WN S-186.
 
Szczytowe obciąŜenia stacji R183 Oleśnica w sezonie letnim i zimowym, przedstawiono w tabe-
li poniŜej.

Tabela 6-1.  Obci ąŜenia stacji 110 kV R-183 Ole śnica (sezon 2008/2009 i 2011/2012).

Wyszczególnienie 
Transformator Transformator 

T-1  110/20 kV T-2  110/20 kV T-1  110/20 kV T-2  110/ 20 kV

SEZON LETNI (2008 r.) SEZON LETNI (2011 r.)

Max. obciąŜenie                  [MW] 8,6 13,3 8,5 13,5

Stopień wykorzystania mocy  [%] 21,5 33,2 21,3 33,7

SEZON ZIMOWY (2009 r.) SEZON ZIMOWY (2012 r.)

Max. obciąŜenie                  [MW] 11,0 18,0 12,5 20,0

Stopień wykorzystania mocy  [%] 27,5 45,0 31,2 50,0
Źródło: dane wg Energia Pro S.A./TAURON Dystrybucja S.A.
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Z rozdzielni stacyjnej GPZ-u Oleśnica wyprowadzona jest na teren miasta i gminy Oleśnica sieć
średniego napięcia zarówno napowietrzna jak i kablowa. Na obszarze gminy przewaŜają linie
napowietrzne,  z  przewodami  gołymi  o  napięciu  20 kV,  głównie  typu  3xAFL6-70mm2  oraz
w mniejszym stopniu (na terenach wiejskich oddalonych znacznie od GPZ Oleśnica) typu 3xA-
FL6-35mm2, wybudowane w systemie trójprzewodowym, w układzie trójkątnym i płaskim. Linie
kablowe wybudowane są głównie na terenie miasta Oleśnicy. 

Na obszarze Gminy Oleśnica zostały wymienione juŜ wszystkie kable SN wykonane z polietyle-
nu nieusieciowanego na usieciowany, nie ma równieŜ sieci nN z polietylenu nieusieciowanego.
Linie wysokiego, średniego i niskiego napięcia są, według operatora, w dobrym stanie technicz-
nym.

Na obszarze gminy zlokalizowanych jest aktualnie 104 stacje transformatorowe słupowe SN/nN
oraz 80 stacji wnętrzowych. Sumaryczna moc stacji SN/nN wynosi 22 MVA.
Długości sieci elektroenergetycznych na terenie gminy to odpowiednio:

– linie napowietrzne SN 156 km, kablowe 14 km,
– sieci napowietrzne nN 121 km, kablowe 22 km,
– przyłączy napowietrznych nN 38 km, kablowe 22 km.

TAURON Dystrybucja  S.A.  sukcesywnie  przeprowadza na terenie  gminy Oleśnica,  remonty
i modernizacje tych sieci elektroenergetycznych, których stan techniczny tego wymaga. 
W roku 2011 przeprowadzono kompleksową  wymianę  słupów drewnianych na betonowe na
ciągu L-212/213 w obrębie miejscowości Cieśle, Poniatowice, Jonas, Ligota Polska, Ostrowina.
W bieŜącym roku planowana jest kompleksowa przebudowa (modernizacja) w zakresie wymia-
ny izolacji oraz przebudowa stacji słupowych w ciągach liniowych L-1778 Oleśnica-Stronie oraz
L-205 Oleśnica – Bierutów – Chrząstawa.  
Ponadto w ramach realizacji planu rozwoju na lata 2008-2011 wybudowano łącznie 15 stacji
SN/nN (w tym 10 słupowych i 5 kontenerowych) oraz linie zasilające SN i sieci rozdzielcze nN
w miejscowościach  Boguszyce,  Bogusławice,  Ligota  Mała,  Krzeczyn,  Jenkowice,  Nieciszów,
Ostrowina, Smardzów, Świerzna, Wądoły, Zimnica.
Do realizacji w 2012 roku, w ramach planu rozwoju na lata 2011-2015 przyjęte są:

– w grupie III w Boguszycach -Sokołowicach i Spalicach odpowiednio budowa stacji słupo-
wej i stacji kontenerowej oraz odpowiadających linii zasilających SN,

– w grupie IV, V,VI w Bogusławicach, Ligocie Małej, Krzeczynie, Sokołowicach i Świerznie
budowa stacji słupowych i kontenerowych, linii zasilających SN oraz sieci rozdzielczych
nN,

– przebudowa linii napowietrznych 20 kV L-1712, L-2122, L-1809, L-2194 w Oleśnicy, Spa-
licach i Boguszycach oraz linii napowietrznej L-1778.

W kolejnych latach planowana jest budowa stacji GPZ SN/nN Oleśnica Północ, a termin reali-
zacji uzaleŜniony jest od tempa wzrostu potrzeb energetycznych w rejonie oddziaływania GPZ
Oleśnica . Ww. działania ukierunkowane są na systematyczną poprawę stanu fizycznego infra-
struktury  elektroenergetycznej,  co  pozwoli  zwiększyć  bezpieczeństwo  dostawy  energii  oraz
utrzymać parametry jakościowe wymagane umowami na dostawę energii elektrycznej.

PKP Energetyka S.A. obsługuje podstację trakcyjną Oleśnica, która zasilana jest z GPZ Oleśni-
ca oraz dostarcza energię elektryczną do odbiorców indywidualnych, zlokalizowanych wzdłuŜ li-
nii  elektroenergetycznej naleŜącej do PKP Energetyka. Spółka eksploatuje na terenie gminy
Oleśnica linie napowietrzno – kablowe SN 20kV, z których zasilane są stacje transformatorowe
słupowe i kubaturowe 20/0,4kV. Obiekty kolejowe usytuowane wzdłuŜ linii kolejowej nr 181 za-
silane są z sieci energetycznej TAURON Dystrybucja S.A.
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Aktualny przebieg sieci systemu elektroenergetycznego na obszarze objętym niniejszym opra-
cowaniem przedstawiono na poniŜszym rysunku.

Rysunek 6-1. Przebieg sieci systemu elektroenergety cznego na terenie Gminy Ole śnica – stan istniej ący
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6.2. Odbiorcy i zu Ŝycie energii elektrycznej 

Wg danych TAURON Dystrybucja S.A. i Energia Pro S.A. zuŜycie energii elektrycznej przez
większych odbiorców z terenu gminy Oleśnica, w latach 2005 do 2008 i 2011 przedstawiało się
następująco:

Tabela 6-2. Zu Ŝycie energii elektrycznej w latach 2005 – 2011, prz ez większych odbiorców z grup taryfo-
wych B i C (ł ącznie) z terenu gminy Ole śnica

Miejscowo ść 
ZuŜycie energii elektrycznej [MWh]

2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2011 r.

Bogusławice 31,9 35,0 34,9 33,5 13,3

Boguszyce 2 098,1 2 170,0 2 107,3 2 041,3 2 025,4

Bystre 43,5

Brzezinka 734,4 810,9 894,6 848,3 963,6

Cieśle 534,3 534,0 512,2 515,3 794,4

Ligota Polska 196,5 222,4 206,3 210,0 182,2

Nowoszyce 7,4 - - - -

Poniatowice - - - - 11,2

Smardzów 2 200,9 2 133,1 1972,2 2 092,0 2 285,5

Sokołowice 316,0 345,3 550,0 697,4 424,0

Spalice 938,7 992,6 908,4 868,8 1 120,0

Świerzyna 45,9 36,35 33,59 39,3 64,4

Zarzysko - - - - 169,3

SUMA 7 104,1 7 279,7 7 219,5 7 345,9 8 096,8

Źródło: dane wg zestawienia z EnergiaPro S.A./TAURON Dystrybucja S.A.

W tabeli poniŜej przedstawiono zbiorcze zestawienie zuŜycia energii elektrycznej dostarczanej
w 2008 i 2011 roku do odbiorców z terenu gminy Oleśnica, z podziałem na grupy taryfowe. Przy
czym zuŜycie w grupie taryfowej G, ze względu na brak danych rzeczywistych, podano według
obliczeń metodą szacunkową.

Tabela 6-3.  Zu Ŝycie energii elektrycznej w latach 2008 i 2011, w p oszczególnych grupach taryfowych

Napięcie  /  grupa taryfowa Ilo ść odbiorców 
ZuŜycie energii elektrycznej 

[MWh]

rok 2008 2011 2008 2011

SN / grupa taryfowa B 8 11 4 427
8 097

nN / grupa taryfowa C 18 24 2 918

nN / grupa taryfowa G b.d. b.d. 9 300 9 700

SUMA b.d. b.d 16 645 17 797

Źródło: dane dla grup taryfowych B i C wg zestawienia z EnergiaPro S.A. za rok 2008, z TAURON Dystrybucja za
rok 2011, dane dla grupy taryfowej G – obliczenia własne

ZuŜycie własne energii elektrycznej przez PKP Energetyka S.A. Jest na poziomie 100 MWh.
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Sieci o świetlenia drogowego

Ilość punktów świetlnych wynosi:
 oprawy o mocy   70 W: 1 750 szt.
 oprawy o mocy 100 W:   400 szt.
 oprawy o mocy 150 W:   150 szt.

Łącznie:       2 300 szt.

Wielkość mocy umownej w oświetleniu ulicznym gminy Oleśnica wynosi 785,3 kW
ZuŜycie  energii  elektrycznej  dla  potrzeb  oświetlenia  ulicznego  w  roku  2011  wyniosło
908 725 kWh.

Właścicielem sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Oleśnica jest TAURON Dystrybucja
S.A. W roku 2012 nie planuje przebudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego.
Eksploatacją  oświetlenia zajmuje się  na terenie gminy TAURON Dystrybucja S.A. oraz firma
PPHU PETER z Kępna.
System sterowania oświetleniem ulicznym na terenie gminy Oleśnica działa w oparciu o zegary
astronomiczne zainstalowane przy stacjach transformatorowych lub szafkach oświetleniowych
oraz poszczególnych punktach zasilania włączającego i wyłączającego oświetlenie w zaleŜno-
ści od czasu wschodu i zachodu słońca.
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7.  Taryfy na no śniki energii 

7.1. Ciepło

Potencjalnym dostawcą  ciepła  dla  odbiorców na  terenie  gminy Oleśnica  oraz dla  obiektów
gminnych  zlokalizowanych  na  terenie  miasta  Oleśnica  moŜe  być  Miejska  Gospodarka
Komunalna Sp. z o.o. w Oleśnicy.
Obsługujące teren miasta Oleśnica przedsiębiorstwo energetyczne posiada aktualną taryfę dla
ciepła  zatwierdzoną  decyzją  Prezesa  URE  nr  OWR-4210-41/2011/373/XII-A/HK  z  dnia
20 października 2011r.
Tabela  7-1  podaje  zestawienie  składników taryfowych  opłaty  za  wytwarzanie  ciepła  i  jego
przesył dla poszczególnych grup taryfowych. W tabeli podano równieŜ tzw. „uśredniony koszt
ciepła”  (w  źródle,  za  przesył  oraz  łącznie  u  odbiorcy).  Wielkość  ta  została  obliczona  przy
następujących załoŜeniach:
➔ zamówiona moc cieplna        1 MW;
➔ statystyczne roczne zuŜycie ciepła  6 500 GJ;
➔ nie uwzględniono ceny nośnika ciepła.

Dla  porównania  obliczono  uśredniony koszt  1 GJ  ciepła  z  kotłowni  gazowej  (uwzględniając
jedynie koszty paliwa), zakładając poziom mocy zamówionej w wysokości 1 MW (ok. 120 m3/h -
grupa taryfowa W-6A, DSG) i zuŜyciu 6 500 GJ/rok. Sprawność urządzenia przetwarzającego
przyjęto  na poziomie  85%,  zaś  wartość  opałową  zgodnie  z  wartością  zapisaną  w  taryfie
PGNiG S.A.  (35,5  MJ/m3). Przy tak  sformułowanych  załoŜeniach  jednostkowy  koszt  ciepła
wynosi 74,58 zł/GJ brutto.
Poziom ceny ciepła wytworzonego z gazu na poziomie 75 zł/GJ brutto jest o około 5% wyŜszy
niŜ  w przypadku  ciepła  dostarczanego  z  miejskiego  systemu  ciepłowniczego  na  obszarze
miasta Oleśnica. Tańsze ciepło systemowe mogłoby, w przypadku dostępności na obszarze
gminy, stanowić alternatywę dla rozwiązań indywidualnych stosowanych obecnie.
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Tabela 7-1. Wyci ąg z Taryfy dla ciepła Miejskiej Gospodarki Komunaln ej Sp. z o.o. w Ole śnicy (pa ździernik 2011r.) - obszar działania Miasto Ole śnica

Przedsi ę-
biorstwo

energetycz-
ne

Źródło
Grupa
taryfo-

wa
Opis grupy

Stawka za
moc zamó-

wion ą

Cena za cie-
pło

Uśredniony
koszt ciepła

w źródle 

Opłata za usługi przesyło-
we

Uśredniony
koszt za

przesył cie-
pła

Uśredniony
koszt ciepła
dla odbiorcystała zmienna

zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ

Miejska Go-
spodarka Ko-
munalna Sp.
z o.o. w Ole-

śnicy

Ciepłow-
nia Cen-

tralna

A

odbiorcy, którym ciepło
dostarczane jest z

Centralnej Ciepłowni
za pośrednictwem sie-
ci ciepłowniczej i wę-
złów cieplnych sprze-

dawcy

88 004,88 30,91 44,45 46 266,84 16,04 23,16 67,61

Az

odbiorcy, którym ciepło
dostarczane jest z

Centralnej Ciepłowni
za pośrednictwem sie-
ci ciepłowniczej, gru-
powych węzłów ciepl-
nych i zewnętrznym in-

stalacji odbiorczych
sprzedawcy

88 004,88 30,91 44,45 58 979,78 17,40 26,48 70,93

B

odbiorcy, którym ciepło
dostarczane jest z

Centralnej Ciepłowni
za pośrednictwem sie-
ci ciepłowniczej sprze-

dawcy

88 004,88 30,91 44,45 31 523,08 11,07 15,92 60,37

Uwaga: podane stawki zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” 
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Dla zobrazowania wysokości kosztów ponoszonych przez odbiorców ciepła w poniŜszej tabeli
przedstawiono porównanie cen paliw dostępnych na rynku w układzie zł za jednostkę  energii
w paliwie dla poniŜej przyjętych załoŜeń:
➔ koszty biomasy są wyliczone na podstawie średnich kosztów jej pozyskania i składowania;
➔ koszt gazu ziemnego wyliczono na podstawie aktualnej  Taryfy PGNiG SA (DSG) Część A

Taryfa  w zakresie  dostarczania  paliw gazowych Nr 5/2012  na okres do dnia  31 grudnia
2012r. Taryfa określa ceny gazu oraz stawki opłat za usługi przesyłowe w ramach umowy
kompleksowej, przy załoŜeniu, Ŝe roczne zuŜycie gazu kształtuje się na poziomie 4 000 m3

(wg grupy taryfowej W-3.6);

Tabela 7-2. Porównanie kosztów brutto  ciepła z  ró Ŝnych paliw  (z  uwzgl ędnieniem sprawno ści  urz ądzeń
przetwarzaj ących)

Nośnik
energii

Cena paliwa Warto ść
opałowa Sprawno ść Koszt

energii cieplnej

[zł/Mg] [GJ/Mg] [%] [zł/GJ]

słoma 200,00 14 80 17,86

odpady drzewne 470,00 12 80 48,96

węgiel groszek I/II 582,00 27 80 26,94

węgiel orzech I/II 620,00 28 75 29,52

węgiel kostka I/II 663,00 29 75 30,48

olej opałowy cięŜki C3 2 766,00 39 85 83,44

brykiet opałowy 730,00 19,5 75 49,91

gaz ziemny (W3.6 z DSG) 2,3021* 35,5*** 85 76,29

olej opałowy lekki 4 559,00 43 85 124,73

energia elektryczna (G-12) 0,43** - - 120,59

gaz płynny 5 452,80 46 90 131,71
Źródło: Opracowanie własne

*- [zł/m3], 
** - [zł/kWh]
*** - [MJ/m3];

Jak  widać  z  powyŜszego  zestawienia  istnieje  duŜa  rozbieŜność  pomiędzy  jednostkowymi
kosztami ciepła (w zł/GJ) uzyskanymi z poszczególnych nośników energii.
Jednak naleŜy pamiętać, Ŝe jednostkowy koszt ciepła przedstawiony w powyŜszej tabeli to tylko
jeden  ze  składników  całkowitej  opłaty  za  zuŜycie  energii.  W  jej  skład  wchodzi  równieŜ
m.in.: koszt urządzenia przetwarzającego energię powyŜszych nośników na ciepło oraz opłata
za spowodowane zanieczyszczenia powstałe w skutek spalania nośnika, koszty dostawy itp.

7.2. Gaz

Odbiorcy  gazu  ziemnego  zlokalizowani  na  terenie  gminy  Oleśnica  zaopatrywani  są  w  gaz
ziemny  wysokometanowy  przez  Dolnośląską  Spółkę  Gazownictwa  Sp.  z o.o.  z  siedzibą
we Wrocławiu o/Zakład Gazowniczy Wrocław, Sekcja Obsługi Sieci Oleśnica, która zajmuje się
techniczną  dystrybucją  gazu.  Handlową  obsługą  klientów  zajmuje  się  dział  handlowy
PGNiG S.A., 

Aktualną wysokość opłat za gaz ziemny wysokometanowy dla grup taryfowych W-1.1 do W-7C
przedstawiono w poniŜszej tabeli,  gdzie podano wyciąg z  Taryfy dla paliw gazowych PGNiG
S.A. Część  A Taryfa w zakresie dostarczania paliw gazowych Nr 5/2012 na okres do dnia

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” 46
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31 grudnia 2012. Taryfa określa ceny gazu oraz stawki opłat za usługi przesyłowe w ramach
umowy kompleksowej.
Podane w tabeli ceny i stawki opłat zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości
23%.

Opłata za dostarczony gaz stanowi sumę:
➔ opłaty za pobrane paliwo, będącej iloczynem faktycznego poboru i ceny za paliwo gazowe

(w zł/Nm3);
➔ opłaty stałej za usługę przesyłową:

 dla odbiorców z grup W-1.1 do W-4 jest ona stała i określona w złotych za miesiąc;
 dla  odbiorców z grup W-5 do  W-7C jest  ona  iloczynem zamówionego godzinowego

zapotrzebowania  gazu,  liczby  godzin  w  okresie  rozliczeniowym  i  stawki  za  usługę
przesyłową;

➔ opłaty  zmiennej  za  usługę  przesyłową,  będącej  iloczynem  faktycznego  poboru  i  stawki
zmiennej za usługę przesyłową (w zł/Nm3);

➔ miesięcznej stałej opłaty abonamentowej (w zł/m-c).

Tabela 7-3. Wyci ąg z Taryfy PGNiG S.A. (dla odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego z sieci dystry-
bucyjnych DSG Sp. z o.o.)

Grupa
taryfowa

Ceny za gaz Stawki opłat abo-
namentowych Stawki opłat za usługi dystrybucji

[zł/Nm³] [zł/m-c]
stała zmienna

[zł/m-c] [zł/(Nm³/h) za h] [zł/Nm³]

W-1.1 1,6638 5,29 5,84 x 0,6070

W-1.2 1,6638 6,77 6,77 x 0,6070

W-1.12T 1,6638 9,23 5,84 x 0,6070

W-2.1 1,6279 8,67 15,62 x 0,5435

W-2.2 1,6279 10,09 16,54 x 0,5435

W-2.12T 1,6279 12,55 15,62 x 0,5435

W-3.6 1,6083 10,09 54,00 x 0,5015

W-3.9 1,6083 12,67 56,89 x 0,5015

W-3.12T 1,6083 14,27 54,00 x 0,5015

W-4 1,6075 25,46 301,72 x 0,4910

W-5 1,6016 148,83 x 0,0792 0,2862

W-6A 1,5965 175,89 x 0,0838 0,2782

W-6B 1,5965 175,89 x 0,0802 0,2635

W-6C 1,5965 175,89 x 0,0763 0,2562

W-7A 1,5951 365,31 x 0,0813 0,1727

W-7B 1,5951 365,31 x 0,0745 0,1253

W-7C 1,5951 365,31 x 0,0707 0,1213
Uwaga: podane stawki zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%

Na  poniŜszych  wykresach  (7-1  do  7-4)  przedstawiono  jednostkowy  koszt  zakupu  gazu
(w zł/Nm3) w latach 2000-2012 dla grup taryfowych W-1.1 do W-4 dla wartości granicznych
rocznego zuŜycia gazu w poszczególnych grupach. Na osi „X” zaznaczono miesiące, od których
obowiązywały kolejne zmiany taryfy.
Wartości na wykresach uwzględniają podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” 47
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Wykres 7-1. Jednostkowy koszt zakupu gazu w grupie W-1.1 [zł/Nm 3]

Wykres 7-2. Jednostkowy koszt zakupu gazu w grupie W-2.1 [zł/Nm 3]

Wykres 7-3. Jednostkowy koszt zakupu gazu w grupie W-3.6 [zł/Nm 3]
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Wykres 7-4. Jednostkowy koszt zakupu gazu w grupie W-4 [zł/m 3]

PowyŜsze wykresy odzwierciedlają obserwowany w ostatnich latach wzrost kosztów za paliwa
gazowe. Wynika z nich, Ŝe jednostkowy koszt gazu wzrósł w rozpatrywanym okresie średnio
o około 169% - od blisko 137% dla najwyŜszego zuŜycia w grupie W-3.6, do około 201% dla mi-
nimalnego zuŜycia w grupie W-2.1. Sumaryczna inflacja w tym czasie wyniosła około 44%. Na-
leŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe około połowa określonego powyŜej wzrostu wystąpiła w latach
2007-2012.
Kolejnym wnioskiem nasuwającym się po analizie powyŜej przedstawionych wykresów jest za-
uwaŜalna róŜnica w opłatach za gaz przez odbiorców, którzy znajdują się „na granicy” grup tary-
fowych - np. odbiorca będący w grupie taryfowej W-3.6 i zuŜywający rocznie 8.000 Nm3 gazu
zapłaci rocznie ok. 3 069 zł brutto mniej niŜ odbiorca z grupy W-4 zuŜywający 8.001 m3 gazu.
Zasadnym jest więc, aby odbiorcy gazu, którzy rocznie zuŜywają taką ilość gazu, Ŝe znajdują
się „na granicy” grup taryfowych, dokładnie przeanalizowali swoje zuŜycie i jeŜeli jest taka moŜ-
liwość, ograniczyli je tak, by znaleźli się w niŜszej grupie taryfowej.

Na następnym wykresie pokazano zmiany jednostkowego kosztu gazu brutto dla kotłowni gazo-
wej (moc zamówiona na poziomie 1 MW i roczne zuŜycie ciepła ok. 6 500 GJ), tj.  dla mocy
umownej ok. 120 Nm3/h – grupa taryfowa W-6A.

Wykres 7-5. Jednostkowy koszt zakupu gazu w grupie W-6A [zł/Nm 3]

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” 49

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

III.2000 III.2001 IV.2002 IX.2003 XII.2004 VI.2005 XII.2005 III.2006 XII.2006 III.2007 IV.2008 X.2008 V.2009 V.2010 VI.2011 III.2012

V=8.001 Nm3

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

III.2000 III.2001 IV.2002 IX.2003 XII.2004 VI.2005 XII.2005 III.2006 XII.2006 III.2007 IV.2008 X.2008 V.2009 V.2010 VI.2011 III.2012



EE energoekspert sp. z o. o.
energia i ekologia

RównieŜ  ten  wykres  obrazuje  obserwowany  w ostatnim  okresie  wzrost  kosztów za  paliwa
gazowe. Jednostkowy koszt gazu dla tego przypadku wzrósł w rozpatrywanym czasie o około
120%. Uwagę zwraca fakt, Ŝe dynamika wzrostu kosztu gazu uległa znacznemu przyśpieszeniu
w latach 2005-2006 oraz 2008-2012.

Ponadto, firma planuje rozpoczęcie działalności dystrybucji gazu na obszarze gminy Oleśnica
przez  wprowadzenie  gazociągu  średniego  ciśnienia  i  dystrybucję  gazu  ziemnego
zaazotowanego  z  KGZ  Czeszów  w  miejscowości  Boguszyce  (planowany  termin  realizacji
inwestycji 2012/2013 rok - przyłączenie Fermy Drobiu). 
Potencjalnie moŜliwe jest  równieŜ  wprowadzenie przez firmę  G.EN. Gaz Energia S.A. gazu
ziemnego wysokometanowego od strony gminy Czernica.
Spółka posiada aktualną taryfę dla paliw gazowych nr 9 z dnia 11 sierpnia 2011r., zmienioną
dnia 23 marca 2012r. Wysokość opłat za gaz ziemny wysokometanowy - W oraz zaazotowany -
Z dla grup taryfowych W-1 do W-4 oraz Z-1 do Z-4 przedstawiono w poniŜszej tabeli.
Podane w tabeli ceny i stawki opłat zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości
23%.

Tabela 7-4. Wyci ąg z Taryfy G.EN Gaz Energia S.A. (dla Odbiorców gaz u ziemnego wysokometanowego – W
oraz zaazotowanego - Z ) – marzec 2012 r.

Grupa
taryfowa

Ceny za gaz Stawki opłat abo-
namentowych

Stawki opłat za usługi dystrybucji

stała zmienna

[zł/Nm³] [zł/m-c] [zł/m-c] [zł/(Nm³/h) za h] [zł/Nm3]

dla Odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego - W

W-1 1,6766 2,46 3,38 x 0,8852

W-2 1,6434 3,08 6,77 x 0,8761

W-3 1,6373 43,86 x 0,0422 0,5633

W-4 1,6272 75,18 x 0,0461 0,5536

dla Odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego - Z

Z-1 1,0979 2,95 2,63 x 0,4926

Z-2 1,0910 5,17 12,28 x 0,4758

Z-3 1,0750 49,20 x 0,0247 0,3108

Z-4 1,0585 67,65 x 0,0400 0,2533
Uwaga: podane stawki zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%

Dla  porównania,  poniŜej  przedstawiono  kształtowanie  się  cen  gazu  oferowanego  swoim
odbiorcom przez G.EN GAZ Energia  S.A.  (grupa  taryfowa W-2 oraz Z-2)  oraz przez DSG
Sp. z o.o. (grupa taryfowa W-3). Porównania dokonano zakładając roczne zapotrzebowanie na
gaz w wysokości 4000 Nm3.

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” 50
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Wykres 7-6. Porównanie kosztów gazu dostarczanego p rzez G.EN GAZ Energia oraz przez DSG w latach 
2000-2012 [zł/Nm 3 brutto]

Analizując powyŜszy wykres moŜna stwierdzić, iŜ ceny brutto gazu wysokometanowego dostar-
czanego przez DSG Sp. z o.o. oraz G.EN GAZ Energia S.A. są zbliŜone i kształtują się w roku
2012 na poziomie odpowiednio 2,30 zł/Nm3 oraz 2,55 zł/Nm3. Koszt 1 m3 gazu zaazotowanego
jest niŜszy i osiąga wartość 1,6 zł/Nm3.
Natomiast  koszt  1 GJ energii  uzyskanej  z gazu wysokometanowego (wartość  opałowa 35,0
MJ/m³) i zaazotowanego (wartość opałowa 22,6 MJ/m³)  kształtuje się na podobnym poziomie
i wynosi w roku 2012 odpowiednio 80,92 zł/GJ oraz 79,60 zł/GJ brutto. ZałoŜono sprawność
90%.

7.3. Energia elektryczna

Odbiorcy,  za  dostarczoną  energię  elektryczną  i  świadczone  usługi  przesyłowe  rozliczani
są według cen i  stawek opłat  właściwych dla  grup taryfowych.  Podział  odbiorców na  grupy
taryfowe  dokonywany  jest  z  uwzględnieniem  takich  kryteriów  jak:  poziom  napięcia  sieci
w miejscu dostarczenia energii, wartości mocy umownej, systemu rozliczeń, zuŜycia rocznego
energii  i  liczby  stref  czasowych.  Kryteria  te  zostały  określone  w Rozporządzeniu  Ministra
Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji
taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2011, Nr 189, poz. 1126 z późn. zm.).

Dostawcą energii elektrycznej na obszarze Gminy Oleśnica jest głównie TAURON Dystrybucja
S.A. z siedzibą w Krakowie, jako następca od 2011 r. Energia Pro. Aktualna taryfa Spółki na
dystrybucję  energią  elektryczną  została  zatwierdzona  decyzją  Prezesa  URE nr  DTA-4211-
75(11)/2011/2698/V/JC/DK z dnia 19 grudnia 2011r. 
W  zakresie  obrotu  energią  elektryczną  działalność  na  obszarze  gminy  prowadzi  TAURON
SprzedaŜ Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie posiadająca aktualną taryfę zatwierdzoną decyzją
Prezesa URE nr DTA-4211-55(12)/2011/13855/I/DK/JC z dnia 16 grudnia 2011r.

Ewentualną konkurencją dla TAURON Dystrybucja S.A. na obszarze Oleśnicy moŜe być PKP
Energetyka S.A. Dolnośląski Rejon Dystrybucji. Aktualna taryfa dla energii elektrycznej dla tego
przedsiębiorstwa  energetycznego została  zatwierdzona  decyzją  Prezesa URE nr DTA-4211-
7(11)/2012/3158/XI/KG z dnia 5 kwietnia 2012 r.

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” 51
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Na poniŜszych  wykresach przedstawiono  zmiany jednostkowego kosztu  energii  elektrycznej
brutto  w grupie  taryfowej  G11  (układ  1-faz.  bezpośredni)  przy  danym  rocznym  zuŜyciu
na przestrzeni ostatnich lat dla ww. przedsiębiorstw energetycznych.

Wykres 7-7. Porównanie jednostkowych kosztów brutto  energii elektrycznej w grupie taryfowej G11 
(Energia Pro / TAURON Dystrybucja S.A.) w latach 20 02-2012

Wykres 7-8. Porównanie jednostkowych kosztów energi i elektrycznej w grupie taryfowej G11 (PKP Energe-
tyka S.A. Dolno śląski Rejon Dystrybucji) w latach 2002-2012

Obserwując powyŜsze wykresy (zarówno PKP Energetyka oraz TAURON Dystrybucja) moŜna
zauwaŜyć niewielki, ale systematyczny i regularny wzrost jednostkowego kosztu kWh w latach
2002-2007, oraz bardziej zdecydowany wzrost cen w roku 2008 do 2012.
W latach 2002-2007 koszt energii elektrycznej dla zuŜycia rocznego na poziomie 2000 kWh
wyniósł około 15% dla stawek energii elektrycznej w taryfie G11 z TAURON Dystrybucja oraz
około 12% dla PKP Energetyka.

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” 52

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

Roczne zu Ŝycie energii elektrycznej [kWh/rok]

Je
d

n
o

st
ko

w
y 

ko
sz

t 
e
n
e
rg

ii 
e
le

kt
ry

cz
n

e
j [

zł
/k

W
h
]

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002



EE energoekspert sp. z o. o.
energia i ekologia

Na wykresach poniŜej przedstawiono zmiany jednostkowego kosztu energii elektrycznej brutto
w grupie  taryfowej  G12  przy  danym  rocznym  zuŜyciu  na przestrzeni  ostatnich  lat  dla  ww.
przedsiębiorstw energetycznych. ZałoŜono, iŜ 30% energii będzie zuŜywana w taryfie dziennej,
zaś 70% w taryfie nocnej.

Wykres 7-9. Porównanie jednostkowych kosztów energi i elektrycznej w grupie taryfowej G12 (Energia Pro /
TAURON Dystrybucja S.A.) w latach 2002-2012

Wykres 7-10. Porównanie jednostkowych kosztów energ ii elektrycznej w grupie taryfowej G12 (PKP Ener-
getyka S.A. Dolno śląski Rejon Dystrybucji) w latach 2002-2012

Jednostkowy koszt energii elektrycznej w grupie taryfowej G12, analogicznie jak w grupie G11,
systematycznie wzrastał, zaś najbardziej widoczny wzrost nastąpił w latach 2008-2012.

Analizując widoczne trendy moŜna przypuszczać, iŜ w przyszłości koszty energii elektrycznej
nadal  będą  wzrastać  z  zachowaniem  dotychczasowego  tempa  wzrostu  za  sprawą
zwiększających się wymagań ekologicznych wynikających z dyrektyw UE w zakresie emisji CO2

oraz konieczności stosowania odnawialnych źródeł energii.
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PoniŜej przedstawiono porównanie jednostkowych kosztów energii elektrycznej brutto w grupie
taryfowej G11 w taryfie TAURON Dystrybucja S.A. (zielona linia) oraz PKP Energetyka S.A.
Dolnośląski  Rejon  Dystrybucji  (czerwona  linia)  na  tle  wybranych  zakładów
elektroenergetycznych w kraju.

Wykres 7-11. Porównanie jednostkowych kosztów energ ii elektrycznej w grupie taryfowej G11.

Jednostkowy koszt zakupu energii elektrycznej, zarówno w TAURON Dystrybucja, jak i w PKP
Energetyka  kształtuje  się  na  przeciętnym  poziomie  na  tle  analizowanych  przedsiębiorstw
energetycznych w kraju, niezaleŜnie od rocznego zapotrzebowania. Jednostkowy koszt energii
elektrycznej  dla TAURON Dystrybucja  wynosi  około  78 gr/kWh brutto przy zapotrzebowaniu
rocznym na poziomie 500 kWh i  około  62 gr/kWh brutto  przy zapotrzebowaniu rocznym na
poziomie 2 000 kWh, natomiast PKP Energetyka odpowiednio 74 gr/kWh i około 62 gr/kWh.
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8. Identyfikacja przewidywanych mo Ŝliwo ści rozwoju przestrzenne-
go Gminy Ole śnica

8.1. Obowi ązujące dokumenty planowania przestrzennego

Na potrzeby prognoz rozwojowych Gminy Oleśnica posłuŜono się następującymi dokumentami
planistycznymi:
� Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica –

przyjęte uchwałą Rady Gminy Oleśnica Nr XLVII/221/10 z dnia 30.03.2010 r.,
� Strategia rozwoju gminy Oleśnica na lata 2011-2020 – przyjęta uchwałą Rady Gminy Oleśni-

ca Nr X/51/11 z dnia 8 lipca 2011 r.,
� Program Rewitalizacji Terenów Powojskowych Gminy Oleśnica. Aktualizacja na lata 2008 –

2015;
� Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

8.2. Kierunki rozwoju Gminy Ole śnica

Rozwój zabudowy mieszkaniowej
O dynamice rozwoju zabudowy mieszkaniowej na terenie gminy Oleśnica decyduje w znacz-
nym stopniu lokalizacja w pobliŜu wielkiego ośrodka miejskiego jakim jest Wrocław, jak równieŜ
bezpośrednie sąsiedztwo innych ośrodków miejskich, a w szczególności Miasta Oleśnica.
Parametrami decydującymi o wielkości zapotrzebowania na nowe budownictwo mieszkaniowe
są potrzeby mieszkaniowe nowych rodzin, jak równieŜ poprawa standardu warunków mieszka-
niowych, co wyraŜa się z jednej strony wielkością wskaźników związanych z oceną zapotrzebo-
wania na mieszkania,określających:

– ilość osób przypadających na mieszkanie,
– wielkość powierzchni uŜytkowej przypadającej na osobę,

a z drugiej strony stopniem wyposaŜenia mieszkań w niezbędną infrastrukturę techniczną.

Dla  budownictwa  mieszkaniowego w gminie  Oleśnica  przewiduje  się  praktycznie  wyłącznie
wprowadzenie nowej zabudowy jednorodzinnej na obszarach stanowiących znaczące rozsze-
rzenie w stosunku do zabudowy istniejącej, przy czym przyrost zabudowy powinien polegać na
dopełnianiu i intensyfikacji istniejących układów. Niewskazane jest rozpraszanie nowej zabudo-
wy poza skupione układy osadnicze.
Zgodnie z zapisami „Studium uwarunkowań...” zabudowa mieszkaniowa powinna uwzględniać
ograniczenia wynikające z uciąŜliwości lokalizowania obiektów mieszkalnych w bezpośrednim
sąsiedztwie linii kolejowych i dróg kołowych o znaczącym natęŜeniu ruchu. Uwzględnione winny
być  równieŜ ograniczenia związane z występowaniem przyrodniczych obszarów chronionych
oraz cennych kulturowo.
Przewiduje się powstawanie sieci osadniczej w oparciu o istniejące ośrodki, sieć dróg oraz in-
frastrukturę techniczną istniejącą i projektowaną.

Dla określenia nowej zabudowy mieszkaniowej gminy przyjęto następujące załoŜenia:
➔ obszary przewidywane pod rozwój zabudowy mieszkaniowej, określające pełne moŜliwo-
ści rozbudowy zaznaczono na mapie – załącznik do opracowania część graficzna,
➔ dla oszacowania chłonności zabudowy wyznaczonych terenów przyjęto minimalne wielko-
ści powierzchni nowo wydzielonych działek zgodnie z zapisami „Studium...”:

✔ 800 m2 – dla strefy projektowanych terenów mieszkaniowych (MNn),
✔ 1 000 m2 – dla strefy projektowanych terenów mieszkaniowo-usługowych (MNUn).
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Uwzględniono równieŜ rezerwy terenu pod wytyczenie sieci lokalnych dróg dojazdowych.
➔ realizację zabudowy, z którą wiąŜą się przyrosty zapotrzebowania energii załoŜono dla na-
stępujących okresów rozwoju gminy:
✔ do roku 2017, 
✔ w latach 2018 - 2027
➔ tempo przyrostu zabudowy przyjęto jako średni przyrost mieszkań oddanych do uŜytku za
okres ostatnich 6-ciu lat, tj około 80 mieszkań rocznie w wariancie zrównowaŜonym,
➔ rozkład poziomu przewidywanej do realizacji  zabudowy na terenie poszczególnych so-
łectw przyjęto uwzględniając informacje dotyczące atrakcyjności sołectw wg trendów zmian
liczby mieszkańców w latach 2004 – 2008 (Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych
gminy Oleśnica. Aktualizacja na lata 2008 – 2015), informacji z gminy.
➔ średnia powierzchnia uŜytkowa mieszkania w budownictwie jednorodzinnym – 150 m2.

Charakterystykę  obszarów rozwoju budownictwa mieszkaniowego w sołectwach (jednostkach
bilansowych)  z uwzględnieniem pełnej chłonności terenu i stopnia zabudowy dla analizowane-
go okresu przedstawiono w tabeli 8-1. Szczegółową charakterystykę  obszarów  MNn i MNUn
przedstawiono w załączniku B – Tabela B.1 oraz na mapie – załącznik część graficzna.  

Rozwój zabudowy przemysłowo – usługowej
Szeroko rozumiana zabudowa usługowo-wytwórcza obejmuje obiekty: przemysłowe, handlowe,
drobnej  wytwórczości,  hotele,  obiekty  obsługi  rolnictwa,  obiekty  uŜyteczności  publicznej  itp.
Obiekty mogą mieć charakter punktowy, charakter zwartego kompleksu lub tworzyć zespół bu-
dynków i budowli naleŜących do grupy (kategorii) usług.

O atrakcyjności terenów pod rozwój ww. strefy stanowi m. in. jej dostępność komunikacyjna.
Na terenie gminy Oleśnica, po zrealizowaniu obwodnicy miasta Oleśnica – trasa S8 najbardziej
atrakcyjne obszary rozwoju zlokalizowane są wzdłuŜ jej przebiegu, co podnosi znaczenie i daje
szanse rozwoju sołectw Dąbrowa, Sokołowice, Cieśle i Spalice, gdzie w ramach opracowywa-
nego „Studium uwarunkowań...” wyznaczono tereny rozwoju usług komercyjnych i aktywizacji
gospodarczej. W obrębie miejscowości Ligota Polska i Poniatowice wyznaczony został obszar
pod inwestycje zewnętrzne i został on ujęty w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Woje-
wództwa Dolnośląskiego jako miejsce dla stworzenia Regionalnej Strefy Rozwoju Przedsiębior-
czości. W analogicznej sytuacji jest Smardzów, gdzie wskazane obszary  rozwoju posiadają,
poza dogodnym połączeniem komunikacyjnym, dostęp do infrastruktury technicznej, w tym no-
wej sieci kanalizacji sanitarnej.

Celem i  zadaniem władz  samorządowych  gminy  jest  wykreowanie  i  wspomaganie  rozwoju
gminnych centrów usługowych. Nowe ośrodki usługowe mają się  stać miejscami identyfikacji
przestrzennej. Ich rozwój winien doprowadzić do zwiększenia funkcjonalności i jakości otocze-
nia (poprawa standardów wyposaŜenia terenu), w którym będą świadczone usługi dla zaspoko-
jenia potrzeb mieszkańców oraz zmniejszyć odległości dzielące mieszkańców od miejsc skon-
centrowanych obiektów usługowych. Konsekwencją tego będzie takŜe zmniejszenie ruchu sa-
mochodowego na trasach z terenów mieszkalnych do terenów usług w tym np. do miasta Ole-
śnica.
Innym waŜnym celem jest realizacja obiektów oferujących usługi szczególne (niestandardowe)
lecz waŜne dla wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy.

Lokalizację obszarów rozwoju strefy usług i wytwórczości przedstawiono na rysunku 8-1, a krót-
ką charakterystykę w tabeli 8-2.
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Obszary powojskowe
Jednym z charakterystycznych obszarów zlokalizowanych na terenie gminy Oleśnica wymaga-
jących rewitalizacji są tereny powojskowe (TS) zlokalizowane przy granicy z miastem Oleśnica,
w obrębie sołectw Spalice i Cieśle. Głównym celem rewitalizacji jest zmiana dotychczasowej
funkcji terenu i adaptacja obszaru oraz znajdujących się na nim obiektów na cele edukacyjne,
gospodarcze, społeczne i rekreacyjne.
Analizowany obszar zajmuje powierzchnię 215 ha i w chwili obecnej znajdują się na nim obiekty
takie jak – teren lotniska, pas startowy, magazyny, hangary, budynki obsługi i szkolenia. 
Zgodnie z zapisami „Programu Rewitalizacji Obszarów Powojskowych gminy Oleśnica. Aktuali-
zacja na lata 2008 – 2015” przyjęto trzy warianty zagospodarowania terenu:
Wariant I   – utworzenie lokalnego inkubatora przedsiębiorczości – strefy inwestycyjnej,
Wariant II  – stworzenie podmiejskiego osiedla domków jednorodzinnych z rozbudowaną strefą

usługową – 1 200 budynków - gospodarstw domowych,
Wariant III – utworzenie terenów rekreacyjno – sportowych z kompleksową obsługą i zapleczem

hotelarskim.

W chwili obecnej przewiduje się, Ŝe nie zostanie zmienione pierwotne przeznaczenie terenu
w odniesieniu do dawnego lotniska i pozostają w mocy ustalenia wariantowe dotyczące pozo-
stałych obszarów. W związku z powyŜszym analizie podlegać będzie około 50% wyznaczonego
obszaru.
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Tabela 8-1. Charakterystyka obszarów rozwoju zabudo wy mieszkaniowej

Jednostka (sołectwo)

Chłonno ść terenu
Przyrost zabudowy mieszkaniowej 
do 2017 2018 – 2027

powierzchnia
wolna 

pod zabudow ę  
[ ha ]

ilo ść mieszka ń
(chłonno ść)

ilo ść 
mieszka ń

pow. 
uŜytkowa

[ m 2 ]

ilo ść 
mieszka ń

pow. 
uŜytkowa

[ m 2 ]

BOGUSŁAWICE 50,1 626 20 3 000 40 6 000
BOGUSZYCE 117,8 1472 30 4500 60 9000
BRZEZINKA 49,7 621 10 1500 20 3000

BYSTRE 95,4 1193 25 3750 50 7500
CIEŚLE 38,9 461 15 2250 30 4500

DĄBROWA 59,6 745 10 1500 20 3000
GRĘBOSZYCE 14,6 182 5 750 10 1500
JENKOWICE 35,6 445 15 2250 30 4500
KRZECZYN 88,1 1101 50 7500 90 13500

LIGOTA MAŁA 196,6 2457 100 15000 200 30000
LIGOTA POLSKA 103,1 1267 15 2250 30 4500
LIGOTA WIELKA 124,9 1562 50 7500 100 15000

NIECISZÓW 55,7 696 40 6000 80 12000
NOWA LIGOTA 2,6 33 1 150 2 300
NOWOSZYCE 2,4 30 1 150 1 150
OSADA LEŚNA 28,2 352 5 750 10 1500
OSTROWINA 233,3 2917 90 13500 180 27000
PISZKAWA 49,5 495 30 4500 60 9000

PONIATOWICE 138,0 1721 20 3000 35 5250
SMARDZÓW 34,3 428 15 2250 30 4500

SMOLNA 86,4 1079 10 1500 20 3000
SOKOŁOWICE 142,9 1778 20 3000 40 6000

SPALICE 42,7 521 15 2250 30 4500
ŚWIERZNA 29,2 364 10 1500 20 3000

WSZECHŚWIĘTE 11,2 139 5 750 10 1500
WYSZOGRÓD 28,8 360 10 1500 20 3000

ZARZYSKO 32,8 410 5 750 10 1500
ZIMNICA 27,6 345 10 1500 15 2250

Obszar powojskowy 
W II 107,5 600 - - 120 18000

Razem 2 027,5 24 400 632 94 800 1 363 204 450

W powyŜszej tabeli przedstawiono maksymalny szacowany przyrost zabudowy mieszkaniowej
w poszczególnych sołectwach.  Przewiduje się, Ŝe dla wariantu zrównowaŜonego rzeczywisty
poziom przyrostu zabudowy mieszkaniowej stanowić będzie około 60% przyjętej w zestawieniu
wielkości nowej zabudowy.
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Tabela 8-2. Tereny rozwoju zabudowy usługowo – wytw órczej

Jednostka 
(sołectwo) Funkcja terenu Oznaczenie

obszaru

Powierzchnia
obszaru

Przewidywany stopie ń za-
gospodarowania obszaru

[%]

ha Do 2017 2018 – 2027

BOGUSZYCE

teren aktywizacji gospodarczej AGN5 36,41 5,00% 10,00%
turystyczno-rekreacyjne UTn1 14,44 30,0% 70,0%

teren aktywizacji gospodarczej AGN23 1,11 30,0% 70,0%
usługi komercyjne Un12 1,27 30,0% 70,0%

usługi sportu i rekreacji Us1 1,28 30,0% 70,0%
usługi sportu i rekreacji Us2 3,52 30,0% 70,0%

BYSTRE teren aktywizacji gospodarczej AGN10 1,99 50,0% 50,0%

CIEŚLE

teren aktywizacji gospodarczej AGN13 134,5 5,0% 15,0%
teren aktywizacji gospodarczej AGN14 68,62 5,0% 15,0%

usługi komercyjne Un10 11,89 10,0% 20,0%
usługi komercyjne Un9 0,95 50,0% 50,0%

teren aktywizacji gospodarczej AGN21 108,9 10,0% 20,0%
teren aktywizacji gospodarczej AGN22 16,89 10,0% 20,0%
teren aktywizacji gospodarczej AGN24 11,27 10,0% 20,0%

usługi komercyjne Un14 10,48 10,0% 20,0%
usługi komercyjne Un15 2,56 10,0% 20,0%

usługi sportu i rekreacji Us4 1,28 0,0% 50,0%
turystyczno-rekreacyjne Utn2 50,98 5,0% 10,0%

DĄBROWA
teren aktywizacji gospodarczej AGN6 5,65 20,0%
teren aktywizacji gospodarczej AGN7 34,11 10,0% 40,0%

usługi komercyjne Un7 1,97 25,0% 75,0%

KRZECZYN teren aktywizacji gospodarczej AGN19 51,61 5,0% 10,0%
usługi komercyjne Un16 5,97 10,0% 20,0%

LIGOTA POLSKA

teren aktywizacji gospodarczej AGN2 7,73 10,0% 20,0%
teren aktywizacji gospodarczej AGN3 76,23 5,0% 10,0%
teren aktywizacji gospodarczej AGN4 15,9 5,0% 10,0%
t.eksploatacji powierzchniowej PGN1 39,87 50,0%

usługi komercyjne Un1 0,88 25,0% 50,0%
usługi komercyjne Un2 0,44 50,0% 50,0%
usługi komercyjne Un3 1,89 25,0% 50,0%
usługi komercyjne Un4 0,83 25,0% 50,0%
usługi komercyjne Un5 2,54 25,0% 50,0%

NOWOSZYCE usługi sportu i rekreacji Us5 1,99 30,0% 70,0%

OSTROWNIA teren aktywizacji gospodarczej AGN1 35,86 10,0% 30,0%
usługi komercyjne Un11 2,47 30,0% 70,0%

PONIATOWICE
teren aktywizacji gospodarczej AGN15 11,64 10,0% 30,0%
teren aktywizacji gospodarczej AGN16 13,31 10,0% 30,0%
teren aktywizacji gospodarczej AGN17 51,11 10,0% 30,0%

SMARDZÓW teren aktywizacji gospodarczej AGN8 72,12 10,0% 30,0%
SMARDZÓW teren aktywizacji gospodarczej AGN9 80,19 10,0% 30,0%

SOKOŁOWICE

tereny obsługi rolnictwa RUn1 1,4 20,0% 40,0%
tereny obsługi rolnictwa RUn2 0,43 20,0% 40,0%
tereny obsługi rolnictwa RUn3 0,83 20,0% 40,0%

usługi komercyjne Un6 0,9 20,0% 40,0%
teren aktywizacji gospodarczej AGN20 4,59 10,0% 30,0%

usługi komercyjne Un13 1,94 30,0% 70,0%
usługi sportu i rekreacji Us3 1 30,0% 70,0%

SPALICE teren aktywizacji gospodarczej AGN11 0,22 100,0%
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Jednostka 
(sołectwo) Funkcja terenu Oznaczenie

obszaru

Powierzchnia
obszaru

Przewidywany stopie ń za-
gospodarowania obszaru

[%]

ha Do 2017 2018 – 2027
teren aktywizacji gospodarczej AGN12 3,15 20,0% 40,0%

usługi komercyjne Un8 2,04 20,0% 40,0%
WSZECHŚWIĘTE usługi sportu i rekreacji Us6 1,12 20,0% 40,0%

WYSZOGRÓD teren aktywizacji gospodarczej AGN18 71,19 5,0% 10,0%
MOP-y 1 obiekt%

Obszar powojskowy
WI – inkubator przedsiębiorczo-

ści TS 100 10,00% 20,00%
WII – tereny sportu i rekreacji TS 100 10,00% 10,00%

Sumarycznie 1181
  

Analogicznie jak dla zabudowy mieszkaniowej przyjęto maksymalny moŜliwy stopień zagospo-
darowania  poszczególnych obszarów uzyskując w skali  całej  gminy terenów pod zabudowę
około 360 ha w okresie docelowym. Realnie przewiduje się, Ŝe zagospodarowanych zostanie
10 – 25% wytypowanych terenów.
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Rysunek 8-1. Obszary rozwoju – rysunek pogl ądowy 
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8.3. Uwarunkowania rozwoju infrastruktury energetyc znej

Planowanie zaopatrzenia w energię rozwijającego się na terenie gminy nowego budownictwa
mieszkaniowego stanowi, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, zadanie własne Gminy, które-
go realizacji podjąć się mają za jego przyzwoleniem odpowiednie przedsiębiorstwa energetycz-
ne.
Głównym załoŜeniem scenariuszy zaopatrzenia w energię jest wskazanie optymalnych sposo-
bów pokrycia potencjalnego zapotrzebowania na energię nowego budownictwa.
Ustawa Prawo energetyczne nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne działające na terenie
gminy obowiązek zapewnienia realizacji i finansowania infrastruktury energetycznej. Art.7 ust.5
i 6 ustawy Prawo energetyczne mówią:
Art.7. (...)
� Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych

lub energii jest zobowiązane zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w
tym na potrzeby przyłączania  podmiotów ubiegających się  o przyłączenie,  na warunkach
określonych w przepisach wydanych na podstawie art.9 ust.1-4, 7,i 8 i art.46 oraz załoŜe-
niach lub planach, o których mowa w art.19 i 20.

� Budowę rozbudowę odcinków sieci słuŜących do przyłączenia instalacji naleŜących do pod-
miotów ubiegających się o przyłączenie do sieci zapewnia przedsiębiorstwo energetyczne, o
którym mowa w ust.1, umoŜliwiając ich wykonanie zgodnie z zasadami konkurencji takŜe in-
nym przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i doświad-
czeniu w tym zakresie.

(...)

Rozwój systemów energetycznych ukierunkowany na pokrycie zapotrzebowania na energię na
nowych terenach rozwoju powinien charakteryzować się takimi cechami jak:

 zasadność ekonomiczna działań inwestycyjnych,
 minimalizacja przyszłych kosztów eksploatacyjnych dla odbiorcy.

Zasadność ekonomiczna działań inwestycyjnych to zgodność działań z zasadą samofinansowa-
nia się przedsięwzięcia. Jej przejawem będzie np. realizacja takich inwestycji, które dadzą moŜ-
liwość spłaty nakładów inwestycyjnych w cenie energii jaką będzie moŜna sprzedać dodatkowo;

W celu ujęcia rozbudowy systemów energetycznych oraz uzbrojenia terenu przeznaczonego
pod nowe budownictwo,  w planach  rozwojowych  odpowiednich  przedsiębiorstw energetycz-
nych, Gmina uwzględniając zapisy w obowiązujących mpzp, powinna sformułować szczegółowy
harmonogram w zakresie przygotowania tych terenów pod rozbudowę zgodnie z ich przezna-
czeniem i przekazać w postaci wniosku do planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycz-
nych.

Na  konkurencyjność  poszczególnych  rodzajów  nośników  energii  decydujący  wpływ  mają
następujące elementy:

 dostępność nośnika na analizowanym terenie;
 wygoda przy wykorzystaniu nośnika w zaleŜności od charakteru zapotrzebowania;
 koszt wykonania przyłącza i instalacji wewnętrznej;
 cena i roczny koszt korzystania z nośnika energii.

Nośniki energii są wykorzystywane dla róŜnych celów, przy czym w zaleŜności od przeznacze-
nia docelowego w róŜny sposób przedstawia się moŜliwość wykorzystania poszczególnych sys-
temów dla pokrycia określonych potrzeb.
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Tabela 8-3. Mo Ŝliwo ści wykorzystania no śników energii dla pokrycia podstawowych potrzeb odb iorców

L.p Charakter odbioru no śnika energii
System

 gazowniczy

System
 elektroenerge-

tyczny

Inne,
 indywidualne ) 1

1 Ogrzewanie pomieszczeń + + / - +
2 Przygotowanie c.w.u. + + +
3 Przygotowanie posiłków + + -
4 Oświetlenie + sprzęt gosp. dom. - + -
5 Klimatyzacja + + +
6 Napędy - + -

+  moŜliwość wykorzystania systemu
-  brak moŜliwości
)1 uwzględnia się rozwiązania indywidualne oparte o wykorzystanie jako paliwa: węgla, oleju opałowego, gazu płyn-

nego i/lub OZE

System elektroenergetyczny jest jedynym systemem, który musi być doprowadzony do wszyst-
kich obiektów dla pokrycia potrzeb oświetlenia i jako nośnik energii dla wszelkiego rodzaju na-
pędów (w tym sprzętu gospodarstwa domowego). W tym zakresie pozostałe systemy nie stano-
wią dla niego konkurencji.
Energia  elektryczna  jest  natomiast  traktowana  jako  nośnik  energii  dla  celów  grzewczych
w ograniczonym zakresie. W skali całej gminy wykorzystanie to jest na poziomie około 1 %.
Udział ten moŜe stopniowo się zwiększać - w miarę moŜliwości pokrycia przez zakład energe-
tyczny i wzrostu zamoŜności odbiorców modernizujących swoje instalacje.

Dla potrzeb przygotowania ciepłej wody uŜytkowej wszystkie ww. nośniki energii stanowią dla
siebie równorzędną konkurencję przy występowaniu dostępu do nich na danym obszarze.

W związku z pojawiającym się  występowaniem w okresie letnim coraz wyŜszych temperatur
otoczenia i wydłuŜającym się okresem występowania upałów wzrasta zainteresowanie odbior-
ców na korzystanie z chłodu i klimatyzacji. 

Atrakcyjnym i celowym szczególnie z uwagi na wymagania stosowania rozwiązań  „czystych”
ekologicznie jest wspomaganie wykorzystywania systemowych nośników energii, rozwiązaniami
opartymi o odnawialne źródła energii, jak np. kolektory słoneczne czy pompy ciepła.

Sposób pokrycia zapotrzebowania na energię dla potrzeb procesów technologicznych jest czę-
sto ściśle określony w zaleŜności od charakteru tego zapotrzebowania oraz stopnia równomier-
ności odbioru tej energii, np. wymagana dostawa ciepła, gdzie czynnikiem grzewczym jest para
wodna. W związku z powyŜszym preferowane przez uŜytkowników jest wykorzystywanie roz-
wiązań indywidualnych.
Na analizowanym obszarze zasadniczo nie przewiduje się tego typu potrzeb.
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9.  Identyfikacja potrzeb energetycznych – Prognoza zmian zapo-
trzebowania na no śniki energii

Dla przedstawionych w rozdziale 8  kierunków rozwoju zabudowy mieszkaniowej oraz rozwoju
usług i wytwórczości na analizowanym obszarze gminy Oleśnica przyjęto wskaźniki, które po-
zwoliły na określenie przedstawionych poniŜej potrzeb energetycznych gminy.
Z uwagi na trudności z jednoznacznym określeniem tempa i lokalizacji powstawania nowych
obiektów, szczególnie w sferze usług i wytwórczości przyjęto przewidywany maksymalny sto-
pień  zagospodarowania  określonego  obszaru.  Natomiast  bilansując  potrzeby  gminy  naleŜy
mieć  świadomość,  Ŝe  w  analizowanym  horyzoncie  zagospodarowane  będą  tylko  niektóre
z nich.

9.1. Wskaźniki energetyczne nowej zabudowy

Zakłada się, Ŝe lokalizowana na przedmiotowym obszarze zabudowa mieszkaniowa będzie bu-
dowana zgodnie z tendencjami w zakresie rozwoju technologii energooszczędnych oraz wyma-
ganiami ujętymi w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 'w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie' (Dz.U. z 2002 r.
nr. 75, poz. 690 z późn. zm.), które traktowane będą jako minimalne do spełnienia. Od 1 stycz-
nia 2009 r. wprowadzone do niego zostały zmiany (rozp. MI z dn. 6 listopada 2008r. - Dz. U.
z 2008 r. nr 201, poz. 1238), które w znaczący sposób zaostrzają wymagania dotyczące izola-
cyjności cieplnej budynków. 

Od 4 stycznia 2006 r. obowiązywać zaczęła dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków, zobowiązująca kraje członkowskie UE do poprawy standardu energe-
tycznego budynków przez egzekwowanie obowiązku:
➔ posiadania świadectw energetycznych przez budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego,

uŜyteczności publicznej oraz lokale mieszkalne,
➔ wykonywania okresowych kontroli kotłów i systemów klimatyzacyjnych,
➔ wykonania jednorazowej kontroli instalacji ogrzewczych, w których pracują kotły starsze niŜ

15 letnie.

Równolegle z ww. zmianą rozporządzenia 'w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie' wchodzi w Ŝycie rozporządzenie MI 'w sprawie metodo-
logii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego... oraz sposobu
sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej'  (Dz.U. z 2008r. Nr 201,
poz. 1240)
Rozporządzenie to określa:
1) sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku, lokalu miesz-

kalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-uŜytkową,
2) wzory świadectw charakterystyki energetycznej dla budynku, lokalu mieszkalnego lub części

budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-uŜytkową,
3) metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub czę-
ści budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-uŜytkową.

Świadectwo energetyczne sporządzane winno być na podstawie oceny energetycznej, polega-
jącej na określeniu zintegrowanej charakterystyki energetycznej. Charakterystyka ta, to zbiór
danych i  wskaźników energetycznych budynku dotyczących zapotrzebowania na energię  na
cele c.o.,  c.w.u.,  wentylacji  i  klimatyzacji  (zapotrzebowanie chłodu),  a w przypadku budynku
uŜyteczności publicznej takŜe oświetlenia (oświetlenie wbudowane). Wskaźnik charakterystyki
energetycznej EP wyznaczany będzie jako suma wskaźników cząstkowych z uwzględnieniem
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wagi udziału danego celu zuŜycia w całkowitym bilansie energetycznym. Wskaźnik ten wyraŜo-
ny będzie jako roczne zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej dostarczonej do bu-
dynku, lokalu mieszkalnego, części budynku stanowiącej samodzielną  całość  techniczno-uŜyt-
kową, w przeliczeniu  na  jednostkę  powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze po-
wietrza, wyraŜone w kWh/(m2rok), obliczone według metodologii podanej w rozporządzeniu.

Na świadectwie określa się miedzy innymi 
➔ wartość wskaźnika EP dla budynku ocenianego,
➔ graficzne porównanie wartości wskaźnika EP budynku ocenianego z odpowiednią warto-

ścią referencyjną wskaźnika EP wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych.
Jako  budynek  referencyjny  traktowany  jest  budynek  spełniający  wymagania  w  zakresie
oszczędności energii i izolacyjności cieplnej podane w przepisach techniczno-budowlanych.

Od 1 stycznia 2009 r. budynki oddawane do uŜytkowania oraz wprowadzane do obrotu powinny
posiadać świadectwa energetyczne. Obowiązek taki wynika z nowelizacji ustawy Prawo budow-
lane oraz z dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. 

Ocenę poziomu potrzeb energetycznych gminy Oleśnica uwzględniającą zarówno zagospoda-
rowanie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową i terenów strefy usług i wytwórczości,
jak i przewidywane zmiany wielkości zapotrzebowania przez odbiorców istniejących, przeprowa-
dzono dla przyjętych poniŜej horyzontów czasowych:
➔ horyzontu krótkoterminowego - na lata 2012 do 2017,
➔ horyzontu długoterminowego – na lata 2018 do 2027.

Dla  określenia  potrzeb  energetycznych  dla  potencjalnej  nowej  zabudowy zlokalizowanej  na
analizowanym terenie przy załoŜeniu spełnienia wymagań podwyŜszonego standardu przyjęto
następujące załoŜenia:

➔ dla określenia zapotrzebowania na ciepło  :
 nowe budownictwo mieszkaniowe i usługowe realizowane będzie jako energooszczędne,

tzn. zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać bu-
dynki ze wskaźnikiem jednostkowego  zapotrzebowania mocy cieplnej  na ogrzewaną po-
wierzchnię uŜytkową dla budownictwa mieszkaniowego:
– 70 W/m2 do roku 2017;
– 50 W/m2 - od roku 2018 – wynikający z przewidywanego dąŜenia do podwyŜszenia

klasy energetycznej budynku;
 Nowe budownictwo mieszkaniowe z uwzględnieniem przyspieszenia osiągnięcia wskaźni-

ków jednostkowego zapotrzebowania mocy cieplnej dla umoŜliwienia wymaganego dojścia
w 2020 roku do parametrów budynku zeroenergetycznego – wariant zeroenergetyczny:
(Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynku)

- 60 W/m2 – do roku 2017,
- 40 W/m2 – do roku 2020,
- 15 W/m2 – od roku 2021 do 2027;

 dla istniejącej zabudowy przeprowadzone zostaną działania termorenowacyjne i moderni-
zacyjne obniŜające zapotrzebowanie na ciepło – przewiduje się  spadek zapotrzebowania
na ciepło w budownictwie mieszkaniowym i uŜyteczności publicznej na poziomie 0,8-1,5%
w skali roku w stosunku do wyznaczonego jak dla stanu istniejącego;

 dla  zabudowy strefy  usługowej  i  wytwórczej  przyjęto  wskaźniki  zapotrzebowania  mocy
cieplnej na poziomie :
-120 kW/ha dla terenów aktywizacji gospodarczej,
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- 80 kW/ha dla terenów usług komercyjnych,
- 30 kW/ha dla terenów rolnictwa i rekreacyjno - sportowych
(powyŜsze wielkości przyjęto na podstawie analizy istniejących obiektów tego typu w gmi-
nie oraz podobnych w innych gminach, gdzie wykonano analogiczne opracowania);

 nie uwzględniono zmian charakteru istniejącej zabudowy;
 uwzględnia  się  działania  oszczędnościowe  odbiorców energii  polegające  na  skracaniu

czasu poboru mocy szczytowej (spowoduje to spadek rocznego zuŜycia energii);
 przyjęto ustabilizowane wielkości zapotrzebowania ciepła dla dotychczasowych odbiorców

w grupie „usługi komercyjne i wytwórczość”;

➔ potrzeby energetyczne na przygotowanie ciepłej wody uŜytkowej określono w oparciu o PN-
92/B-01706 – Instalacje wodociągowe 

➔ dla określenia zapotrzebowania na energię elektryczną:
 zapotrzebowanie na moc elektryczną  dla zabudowy mieszkaniowej wyliczono w oparciu

o normę N SEP-E-002, 
– dla pokrycia zapotrzebowania na sprzęt, oświetlenie, c.w.u. – 30,0 kVA/mieszkanie;
– dla pokrycia zapotrzebowania na sprzęt, oświetlenie – 12,5 kVA/mieszkanie;
przy załoŜeniu, Ŝe 50% odbiorców uzyskiwać będzie ciepłą wodę uŜytkową z wykorzysta-
niem energii elektrycznej.

 dla obszarów przeznaczonych pod usługi i wytwórczość średni wskaźnik zapotrzebowania
mocy elektrycznej przyjęto na poziomie 
- 150 kW/ha dla terenów aktywizacji gospodarczej,
- 100 kW/ha dla terenów usług komercyjnych,
- 50 kW/ha  dla terenów rolnictwa,
- 30 kW/ha dla terenów rekreacyjno – sportowych
(powyŜsze wielkości przyjęto na podstawie analizy istniejących obiektów tego typu w gmi-
nie oraz podobnych w innych gminach, gdzie wykonano analogiczne opracowania);

 w zakresie pokrycia potrzeb grzewczych (oraz klimatyzacji) załoŜono, Ŝe maksymalnie 5%
potrzeb cieplnych będzie pokryte z wykorzystaniem energii elektrycznej, 

 prognozę  zapotrzebowania  dla  całego  analizowanego  obszaru  na  energię  elektryczną
przedstawiono, dla warunków maksymalnego zapotrzebowania przy załoŜeniu, Ŝe wyko-
rzystanie energii elektrycznej dla pokrycia zapotrzebowania na wytwarzanie c.w.u. realizo-
wane będzie w 50%. 

➔ dla określenia zapotrzebowania na gaz sieciowy  :
 prognoza potencjalnego zapotrzebowania na gaz sieciowy dla nowych odbiorców określo-

na została  dla  zabudowy mieszkaniowej  na pokrycie  potrzeb cieplnych,  przygotowanie
c.w.u. oraz przygotowanie posiłków, dla strefy usług i wytwórczości dla pokrycia potrzeb
cieplnych.

 wskaźnik  zapotrzebowania  gazu  na  c.w.u.  i  posiłki  określono  na  poziomie
0,27 m3/h/mieszkanie;

 zapotrzebowanie gazu jako nośnika energii cieplnej wyznaczono przy załoŜeniu wartości
opałowej 34,33 GJ/Nm3  i wysokiej sprawności urządzeń (90%).

Na podstawie przedstawionych powyŜej wskaźników oraz w oparciu o wskazane w rozdziale
8 tempo rozwoju zabudowy oszacowano przyszłe potrzeby na ciepło, gaz sieciowy oraz energię
elektryczną nowej zabudowy. Prognozowane wielkości są wielkościami szczytowego zapotrze-
bowania liczonego u odbiorcy.
Szczegółowe dane dotyczące prognozy wielkości przyrostu zapotrzebowania na ciepło dla no-
wych  odbiorców w poszczególnych  obszarach  rozwojowych  jednostek  bilansowych  -  sołec-
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twach, przedstawiono w tabelach C-1 – dla budownictwa mieszkaniowego i C-2 – dla strefy
usług i wytwórczości w załączniku C do niniejszego opracowania.
Kolejnym krokiem oceny zapotrzebowania na poszczególne nośniki energii jest ocena dostęp-
ności i warunków preferencji zastosowania konkretnego nośnika dla pokrycia potrzeb obszarów
rozwoju.

9.2. Prognoza zmian zapotrzebowania na ciepło

Przyszłościowy bilans zapotrzebowania na ciepło dla gminy Oleśnica uwzględnia:
➔ maksymalne potrzeby cieplne nowych odbiorców z grupy budownictwa mieszkaniowego oraz

strefy usług i wytwórczości w wytypowanych okresach,
➔ pozostawienie bez zmian charakteru istniejącej zabudowy,
➔ prowadzenie działań termomodernizacyjnych przez odbiorców istniejących.

Szacuje się, Ŝe wielkość zapotrzebowania dla nowo powstałych budynków mieszkalnych wynie-
sie dal wariantu zrównowaŜonego w roku 2017 – 4,2 MW i wzrośnie do roku 2027 do poziomu
– 10,2 MW. Przewiduje się, Ŝe w zaleŜności od uwarunkowań społeczno-gospodarczych szyb-
kość rozwoju budownictwa mieszkaniowego moŜe się  wahać i dla wariantu optymistycznego
wzrośnie o 20 % a dla wariantu stagnacyjnego spadnie o 50% w stosunku do stanu załoŜone-
go.
Dla zabudowy strefy usług i wytwórczości przyjęto dwa warianty rozwoju zakładające, Ŝe:

– wariant stagnacyjny – zagospodarowanych zostanie 10% wytypowanych obszarów,
– wariant optymistyczny – zagospodarowanych  zostanie 25% wytypowanych obszarów

Dla wariantu zrównowaŜonego, w zakresie potrzeb cieplnych i w konsekwencji sposobu pokry-
cia tych potrzeb przeprowadzono analizy w układzie:

➢ utrzymania aktualnego standardu określania potrzeb cieplnych i tempa poprawy (obniŜa-
nia) wskaźnika jednostkowego tych potrzeb – wariant zrównowa Ŝony standardowy ,

➢ przyspieszonego  dojścia  do  parametrów budynku  blisko  zeroenergetycznego  w  roku
2020 – wariant zrównowa Ŝony zeroenergetyczny

W poniŜszych tabelach przedstawiono przyszłościowy bilans ciepła dla analizowanego okresu
w wymienionych wyŜej wariantach rozwoju gminy.

Tabela 9-1. Przyszło ściowy bilans cieplny gminy [MW]– wariant zrównowa Ŝony standardowy
Charakter zabudowy Wyszczególnienie Do 2017 2018 – 202 7

Budownictwo
mieszkaniowe

stan na początku okresu 34,0 36,4
spadek w wyniku działań termomodernizacyjnych 1,8 3,4

przyrost związany z nowym budownictwem 4,2 6,0

stan na koniec okresu 36,4 38,9

Strefa usług
i wytwórczości

stan na początku okresu 6,2 7,8
spadek w wyniku działań termomodernizacyjnych 0,5 1,0

przyrost związany z rozwojem 2,1 5,3

stan na koniec okresu 7,8 12,1

Gmina Oleśnica

stan na początku okresu 40,2 44,2
spadek w wyniku działań termomodernizacyjnych 2,3 4,4

przyrost związany z rozwojem gminy 6,3 11,3

stan na koniec okresu 44,2 51,1
zmiana w stosunku do stanu z 2011r. [%] 10,02% 27,07%
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Tabela 9-2. Przyszło ściowy bilans cieplny gminy [MW]– wariant zrównowa Ŝony  - zeroenergetyczny
Charakter zabudowy Wyszczególnienie Do 2017 2018 – 202 7

Budownictwo
mieszkaniowe

stan na początku okresu 34,0 35,0

spadek w wyniku działań termomodernizacyjnych 2,7 4,9

przyrost związany z nowym budownictwem 3,6 2,7

stan na koniec okresu 35,0 32,8

Strefa usług
i wytwórczości

stan na początku okresu 6,2 7,4

spadek w wyniku działań termomodernizacyjnych 0,7 1,3

przyrost związany z rozwojem 1,8 2,0

stan na koniec okresu 7,4 8,1

Gmina Oleśnica

stan na początku okresu 40,2 42,3
spadek w wyniku działań termomodernizacyjnych 3,2 6,1

przyrost związany z rozwojem gminy 5,4 4,7

stan na koniec okresu 42,3 40,9
zmiana w stosunku do stanu z 2011r. [%] 5,34% 1,77%

Tabela 9-3. Przyszło ściowy bilans cieplny gminy [MW]– wariant optymistyc zny
Charakter zabudowy Wyszczególnienie Do 2017 2018 – 202 7

Budownictwo
mieszkaniowe

stan na początku okresu 34,0 36,4

spadek w wyniku działań termomodernizacyjnych 2,7 4,9
przyrost związany z nowym budownictwem 5,0 7,2

stan na koniec okresu 36,4 38,6

Strefa usług
i wytwórczości

stan na początku okresu 6,2 8,2

spadek w wyniku działań termomodernizacyjnych 0,6 1,1
przyrost związany z rozwojem 2,5 6,3

stan na koniec okresu 8,2 13,5

Gmina Oleśnica

stan na początku okresu 40,2 44,6

spadek w wyniku działań termomodernizacyjnych 3,2 6,0

przyrost związany z rozwojem gminy 7,6 13,5

stan na koniec okresu 44,6 52,2
zmiana w stosunku do stanu z 2011r. [%] 10,88% 29,74%

Tabela 9-4. Przyszło ściowy bilans cieplny gminy [MW]– wariant stagnacyjn y 
Charakter zabudowy Wyszczególnienie Do 2017 2018– 2027

stan na początku okresu 34,0 34,6
Budownictwo spadek w wyniku działań termomodernizacyjnych 1,5 2,8
mieszkaniowe przyrost związany z nowym budownictwem 2,1 3,0

stan na koniec okresu 34,6 34,8
stan na początku okresu 6,2 6,7

Strefa usług spadek w wyniku działań termomodernizacyjnych 0,5 1,2
i wytwórczości przyrost związany z rozwojem 1,1 2,6

stan na koniec okresu 6,7 8,2
stan na początku okresu 40,2 41,3

Gmina Oleśnica spadek w wyniku działań termomodernizacyjnych 2,0 4,0
przyrost związany z rozwojem gminy 3,2 5,6
stan na koniec okresu 41,3 43,0
zmiana w stosunku do stanu z 2011r. [%] 2,80% 6,94%
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Obrazowo skalę zmian zapotrzebowania na ciepło jakie potencjalnie mogą wystąpić w analizo-
wanym okresie dla Gminy Oleśnica przedstawiono zbiorczo na poniŜszym wykresie. 

Wykres 9-1. Zapotrzebowanie ciepła w gminie Ole śnica

Zmiany w strukturze pokrycia potrzeb cieplnych
NiezaleŜnie od zmian wynikających z zapotrzebowania na ciepło (nowe odbiory, działania ter-
momodernizacyjne) w rozpatrywanym okresie  wystąpią równieŜ zjawiska zmiany struktury po-
krycia zapotrzebowania na ciepło w istniejącym budownictwie na terenie gminy.

Gmina winna dąŜyć do dalszej likwidacji przestarzałych i niskosprawnych ogrzewań bazujących
na spalaniu węgla kamiennego i niekiedy odpadów (szczególnie ogrzewań piecowych) i zamia-
nie ich na rzecz:
➔ paliw niskoemisyjnych (gaz sieciowy i płynny (LPG), olej opałowy, węgiel wysokiej jakości

uŜytkowany wg najnowszych standardów i technologii - np. w piecach węglowych retorto-
wych);

➔ paliw odnawialnych (biomasa - głównie drewno i słoma);
➔ innych rozwiązań OZE – kolektory słoneczne, pompy ciepła;
➔ energii elektrycznej.

Obecne zapotrzebowanie mocy cieplnej pokrywane przez ogrzewania węglowe w poszczegól-
nych grupach odbiorców kształtuje się następująco:
➔ budownictwo mieszkaniowe 29,5 MW,
➔ obiekty uŜyteczności publicznej   0,6 MW,
➔ usługi i wytwórczość   2,6 MW.

Podsumowując powyŜej przedstawione informacje, moŜna stwierdzić, Ŝe ogrzewanie bazujące
na wykorzystaniu węgla jako nośnika ciepła w bilansie gminy stanowi ponad 80%. Zbilansowa-
na moc cieplna z tego typu ogrzewań jest szacowana na poziomie blisko 33 MW. 
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W grupie ogrzewań węglowych jw. powinny zajść zmiany sposobu ogrzewania. 

Na podstawie analizy stanu oraz struktury uŜytkowania energii cieplnej w gminie szacuje się, Ŝe
z grupy ogrzewań węglowych: 

 w okresie do roku 2017 około 10% mocy cieplnej zostanie przejęte przez źródła wykorzy-
stujące ekologiczne nośniki energii i technologie;

 w latach 2018 do 2027 około 25% pozostałej mocy cieplnej w tej grupie ogrzewań zosta-
nie przejęte przez źródła wykorzystujące ekologiczne nośniki energii i technologie.

Przy uwzględnieniu powyŜszych załoŜeń wielkość mocy cieplnej przyjętej do zmiany sposobu
zasilania na ekologiczne w okresie docelowym wyniesie około 12 MW, przy czym przewaŜnie
działaniem wyprzedzającym lub prowadzonym równolegle jest przeprowadzenie termomoderni-
zacji obiektu.

Osiągnięcie powyŜszego poziomu zmian sposobu ogrzewania moŜliwe jest przy załoŜeniu wy-
datnego zaangaŜowania władz samorządowych w proces propagowania i wspomagania proce-
sów modernizacji. 

9.3.  Prognoza zmian zapotrzebowania na gaz ziemny

Według przedstawionej  w rozdz.  5 charakterystyki  systemu zaopatrzenia w gaz ziemny,  na
chwilę obecną dostęp do gazu sieciowego, z rozbudowanym systemem dystrybucyjnym posia-
da 5 na 29 sołectw – Dąbrowa, Jenkowice, Smardzów, Nieciszów i Bystre – zlokalizowanych
w zachodniej części gminy Oleśnica.
Pokrycie zapotrzebowania na ciepło w ww. sołectwach waha się w granicach około 5% (Jenko-
wice, Bystre) do 45% (Nieciszów), a średni przyrost ilości odbiorców gazu z ostatnich lat jest na
poziomie 15 odbiorców rocznie. Nie daje to jednak jednoznacznego przełoŜenia na wzrost su-
marycznej ilości rocznego zuŜycia gazu.

Analizując rozwój gminy w pierwszym kroku oszacowano poziom zapotrzebowania na gaz dla
wszystkich nowych potencjalnych odbiorców i szczegółowe dane dotyczące prognozy wielkości
zapotrzebowania na gaz dla nowych odbiorców w poszczególnych obszarach rozwojowych jed-
nostek bilansowych - sołectwach, przedstawiono w tabelach C-1 – dla budownictwa mieszka-
niowego i C-2 – dla strefy usług i wytwórczości w załączniku C do niniejszego opracowania.

W warunkach realnych moŜliwości zaopatrzenia gminy Oleśnica w gaz ziemny naleŜy przyjąć,
Ŝe w okresie krótkoterminowym do 2017 roku dostęp do gazu sieciowego będą mieli wyłącznie
odbiorcy zlokalizowani w sołectwach juŜ zgazyfikowanych.
W okresie długoterminowym, w latach 2018 do 2027 uwzględnia się moŜliwość rozbudowy sys-
temu  gazowniczego  i  zaopatrzenie  w  gaz  dodatkowo  sołectw Boguszyce,  Spalice  i  Cieśle
(z moŜliwością zasilania od strony Miasta Oleśnica) oraz sołectw zlokalizowanych w południo-
wej części gminy tj. sołectw Krzeczyn, Ligota Wielka, Ligota Mała, Świerzna i Piszkawa. 

Dla oszacowania zapotrzebowania na gaz dla analizowanych okresów rozwoju oraz wyszcze-
gólnionych wyŜej obszarów przyjęto przedstawione poniŜej załoŜenia dla dwóch wariantów –
minimalnego i maksymalnego tempa rozwoju systemu gazowniczego:
➔ Wariant minimalnego rozwoju:

 dla sołectw zgazyfikowanych 
– w grupie zabudowy istniejącej przyrost ilości odbiorców w tempie 7 odbiorców/rok,
- dla nowej zabudowy mieszkaniowej i strefy usług i wytwórczości 30% korzystać będzie
z gazu dla pokrycia potrzeb grzewczych,
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 dla sołectw przewidywanych do zgazyfikowania 
– w grupie zabudowy istniejącej – uruchomienie sieci gazowniczej w 2018 roku i podłącze-
nie  5%  odbiorców,  w  latach  następnych  przyrost  ilości  odbiorców  w  tempie
7 odbiorców/rok,
- dla nowej zabudowy mieszkaniowej i strefy usług i wytwórczości 30% korzystać będzie
z gazu dla pokrycia potrzeb grzewczych,

➔ Wariant maksymalnego rozwoju
 dla sołectw zgazyfikowanych 

– w grupie zabudowy istniejącej przyrost ilości odbiorców w tempie 15 odbiorców/rok,
- dla nowej zabudowy mieszkaniowej i strefy usług i wytwórczości 70% korzystać będzie
z gazu dla pokrycia potrzeb grzewczych,

  dla sołectw przewidywanych do zgazyfikowania:
– w grupie zabudowy istniejącej – uruchomienie sieci gazowniczej w 2018 roku i podłącze-
nie  10%  odbiorców,  w  latach  następnych  przyrost  ilości  odbiorców  w  tempie  15
odbiorców/rok,
- dla nowej zabudowy mieszkaniowej i strefy usług i wytwórczości 70% korzystać będzie
z gazu dla pokrycia potrzeb grzewczych,

W tabeli 9-3 przedstawiono wielkości istniejącego i prognozowanego zapotrzebowania na gaz
ziemny u odbiorców ze wskazaniem potencjalnego operatora systemu dystrybucyjnego.

Tabela 9-5. Ocena wielko ści prognozowanego zapotrzebowania na gaz ziemny [ m 3/h ]

Wyszczególnienie
Stan Przyrost  - Wariant min Przyrost  - Wariant max

istniej ący Do 2017 2018 - 2027 Do 2017 2018 - 2027

Budownictwo mieszkaniowe:

Sołectwa zgazyfikowane 145,0 55,7 93,7 125,2 208,9

Sołectwa przewidywane do wprowa-
dzenia syst. gazown. DSG* - 0 190,7 0 419,9

Sołectwa przewidywane do wprowa-
dzenia syst. gazown. G.EN.GAZ

 - wysokometanowy
- 0 119,2 0 263,7

Sołectwa przewidywane do wprowa-
dzenia syst. gazown. G.EN.GAZ

 - zaazotowany
- 0 81,1 0 173,1

Strefa usług i wytwórczo ści

Sołectwa zgazyfikowane 56,2 11,0 35,3 25,7 82,3

Sołectwa przewidywane do wprowa-
dzenia syst. gazown. DSG - 0 31,4 0 73,3

Sołectwa przewidywane do wprowa-
dzenia syst. gazown. G.EN.GAZ

 - wysokometanowy
- 0 0 0 0

Sołectwa przewidywane do wprowa-
dzenia syst. gazown. G.EN.GAZ

 - zaazotowany
- 0 0 0 16,9

Łącznie zapotrzebowanie * 201,2 66,7 558,7 150,9 1238,1
* uwzględnia fakt, Ŝe w sołectwach Ligota Mała, Krzeczyn, Boguszyce gaz wprowadzony moŜe być przez obu ope-

ratorów systemu gazowniczego
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W wyniku rozbudowy systemu gazowniczego, w okresie docelowym przyrost zapotrzebowania
na gaz moŜe osiągnąć wartości:
➔ dla wariantu minimalnego rozwoju – 630 m3/h przy poziomie rocznego zuŜycia szacowanym

na około 880 tys. m3/rok,
➔ dla wariantu maksymalnego rozwoju – 1 400 m3/h przy poziomie rocznego zuŜycia szacowa-

nym na około 2 000 tys.  m3/rok.

Przy ograniczeniu obszaru oddziaływania systemu gazowniczego do terenów juŜ zgazyfikowa-
nych, skala przyrostu będzie mieścić w granicach 150 ÷ 330 m3/h przy poziomie rocznego zuŜy-
cia szacowanym na 200 ÷ 470 tys. m3/rok.

Z przedstawionych w powyŜszej tabeli wielkości wynika, Ŝe istniejące w stacjach redukcyjno-po-
miarowych rezerwy przepustowości pozwalają na przyłączenie nowych odbiorców w przewidy-
wanej skali w obrębie sołectw posiadających dostęp do sieci systemu gazowniczego.

NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe powyŜsze analizy nie obejmują określenie zapotrzebowania na gaz
sieciowy na cele technologiczne, gdyŜ nie jest to moŜliwe bez informacji, czy pojawi się na ana-
lizowanym terenie odbiorca z ww. zapotrzebowaniem, a jeśli tak to jaki będzie charakter pro-
dukcji. Informacja o takich potencjalnych duŜych odbiorcach pojawiać się będzie w momencie
występowania inwestora o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz do
przedsiębiorstwa gazowniczego o warunki przyłączenia.

9.4. Prognoza zmian zapotrzebowania na energi ę elektryczn ą

Przedstawione w załączniku C wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną wyraŜają po-
tencjalne maksymalne potrzeby odbiorców  bez uwzględnienia współczynnika jednoczesności
oraz bez uwzględniania pokrycia potrzeb grzewczych. 

Sumarycznie  zestawienie  wzrostu  szczytowego  zapotrzebowania  mocy  przez  poszczególne
grupy odbiorców wynikający z rozwoju gminy przedstawiono w poniŜszej tabeli

Tabela 9-6. Szczytowe zapotrzebowanie mocy elektryc znej w nowej zabudowie 

Wyszczególnienie
Przyrost zapotrzebowania [ kW e ]

Do 2017 2018 - 2027

Budownictwo mieszkaniowe – oświetlenie + sprzęt + cwu 8 500 16 750

Budownictwo mieszkaniowe – ogrzewanie max 200 300

Strefa usług i wytwórczości (wariant min) 1 300 3 300

Strefa usług i wytwórczości (wariant max) 3 250 8 250

PowyŜsze wielkości są wielkościami szczytowego zapotrzebowania mocy u odbiorcy.

Dla oszacowania wielkości zapotrzebowania na poziomie źródłowym zastosowano współczynni-
ki jednoczesności odpowiednio:
➔ 0,077 dla zapotrzebowania energii na pokrycie potrzeb gospodarstw domowych,
➔ 0,3 – dla pokrycia zapotrzebowania strefy usług i wytwórczości,
➔ 1,0 dla pokrycia potrzeb grzewczych.
Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną na poziomie źródłowym, tj. zasilania z poziomu
WN – 110kV średnio osiągnie poziom :

– 1,4 MWe  do roku 2017,
– 3,3 MWe  do roku 2027.
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10. Ocena mo Ŝliwo ści wykorzystania lokalnych źródeł energii

Do lokalnych źródeł energii zaliczono:
➔ odnawialne źródła energii wykorzystujące naturalne zasoby energii słonecznej, energii geo-

termalnej, odtwarzających się cyklicznie elementów przyrody, energii wiatru i płynących stru-
mieni wody,

➔ moŜliwości wykorzystania zasobów energii odpadowej,
➔ moŜliwości wykorzystania odpadów komunalnych, 
➔ skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.

10.1. Analiza potencjału energetycznego energii odn awialnej 

Nowoczesne i ekologiczne gospodarowanie energią w gminie wymaga maksymalizacji wykorzy-
stania energii ze źródeł odnawialnych. Odnawialne źródła energii docelowo powinny stanowić
istotny udział w ogólnym bilansie energetycznym gmin, powiatów czy województw naszego kra-
ju. MoŜliwości zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zaleŜeć będą ściśle
od warunków lokalnych. 

Gmina wiejska Oleśnica, z uwagi na rolniczy charakter oraz obecność lasów i cieków wodnych,
posiada relatywnie dobre warunki do rozwoju OZE. Rozwój odnawialnych źródeł w gminie moŜe
przyczynić się  do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego zasilania odbiorców, jak rów-
nieŜ do stworzenia nowych miejsc pracy.

Potencjalnie największym odbiorcą energii ze źródeł odnawialnych w gminie moŜe być system
energetyczny (energia elektryczna), a takŜe mieszkalnictwo i usługi publiczne (energia cieplna).
W analizach zwrócić naleŜy uwagę na tereny rolnicze dla oceny moŜliwości ich wykorzystania
pod uprawę roślin energetycznych na terenach, na których zachodziłby proces rezygnowania
z uŜytkowania rolniczego oraz na ilość istniejących na terenie gminy nieuŜytków. 

Do  energii  wytwarzanych z  odnawialnych  źródeł  energii  zalicza  się  energię  elektryczną  lub
cieplną pochodzącą:
➔ ze źródeł wytwarzających energię z biomasy i biogazu,
➔ z energii wiatru – elektrowni wiatrowych,
➔ z energetyki wodnej,
➔ ze źródeł geotermalnych,
➔ z bezpośredniego wykorzystania energii słonecznej – kolektory słoneczne.

PoniŜej  przedstawiono  charakterystykę  poszczególnych  rodzajów OZE oraz  ich  potencjalne
wielkości energetyczne na terenie gminy.

Biomasa
Biomasa zdefiniowana została jako „stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwie-
rzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produk-
cji rolnej oraz leśnej, a takŜe przemysłu przetwarzającego ich produkty, a takŜe części pozosta-
łych odpadów, które ulegają biodegradacji” (Rozporządzenie MG – Dz.U. z 2008 r. Nr 156, poz.
969).
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Do celów energetycznych najczęściej stosowane są następujące postacie biomasy: 
➔ drewno odpadowe w leśnictwie i przemyśle drzewnym oraz odpadowe opakowania drew-

niane,
➔ rośliny energetyczne z upraw celowych (plantacje energetyczne),
➔ słoma zboŜowa, słoma z roślin oleistych lub roślin strączkowych oraz siano,
➔ biopaliwa płynne (np. oleje roślinne, biodiesel, bioetanol z gorzelni i agrorafinerii),

oraz 
➔ biogaz pozyskiwany z instalacji fermentacji roślin zielonych, instalacji przeróbki gnojowi-

cy, osadów ściekowych i wysypisk komunalnych.

NajwaŜniejszymi argumentami za energetycznym wykorzystaniem biomasy w gminie Oleśnica
są:
➔ dostępność terenu dla produkcji roślin energetycznych; 
➔ zapewnienie dochodu, który jest trudny do uzyskania przy nadprodukcji Ŝywności; 
➔ potencjalna moŜliwość tworzenia nowych miejsc pracy (szczególnie waŜnych na zagroŜonej

bezrobociem wsi);
➔ ograniczenie emisji CO2 z paliw kopalnych, - emisja CO2 z biopaliw traktowana jest jako ze-

rowa z uwagi na pochłanianie go w krótkim czasie  w procesie fotosyntezy; 
➔ aktywizacja ekonomiczna, przemysłowa i handlowa lokalnych społeczności wiejskich; 
➔ decentralizacja produkcji energii i tym samym wyŜsze bezpieczeństwo energetyczne przez

poszerzenie producentów energii.

Mówiąc o pozytywnych aspektach stosowania biomasy nie moŜna pominąć jej potencjalnych
wad, do których naleŜą: 
➔ ryzyko  zmniejszenia  bioróŜnorodności  w  przypadku  wprowadzenia  monokultury  roślin

o przydatności energetycznej, 
➔ spalanie biopaliw, jak kaŜde spalanie, powoduje powstawanie NOX, a koszty ich usuwania

w małych źródłach są wyŜsze niŜ w przypadku duŜych profesjonalnych zakładów, 
➔ podczas spalania biomasy zanieczyszczonej pestycydami, odpadami tworzyw sztucznych

lub związkami chloropochodnymi, wydzielają się dioksyny i furany o toksycznym i rakotwór-
czym oddziaływaniu,

➔ popiół z niektórych biopaliw w temperaturze spalania topi się, zaślepia ruszt i musi być me-
chanicznie rozbijany.

 Wbrew pozorom jest to paliwo wydajne - dwie tony suchej biomasy (czy to słomy czy drewna) są
równowaŜne energetycznie jednej tonie węgla kamiennego.

W ramach prac nad bilansem gminy Oleśnica poszczególne sołectwa wykazały znaczny udział
biomasy – drewna w strukturze paliw wykorzystywanych do ogrzewania w zabudowie indywidu-
alnej. Szacuje się wg tych informacji, Ŝe udział biomasy w bilansie cieplnym gminy wynosi obec-
nie ok. 6 - 7%, co daje wielkość na poziomie ok. 12 TJ na rok. 

PoniŜej przedstawiono stan aktualny oraz szacunek potencjalnych moŜliwości pozyskania na
obszarze gminy Oleśnica energii z poszczególnych rodzajów biomasy.

Słoma
Wg zebranych informacji w chwili obecnej na terenie gminy Oleśnica brak instalacji wykorzystu-
jących  energetycznie  słomę.  Słoma  moŜe  być  uŜytkowana energetycznie  poprzez  spalanie
bezpośrednie w przystosowanych kotłach lub po przetworzeniu na brykiet lub pelety w ogrzewa-
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niach indywidualnych. Celem oszacowania potencjalnych zasobów słomy na obszarze gminy,
przyjęto następujące załoŜenia:
➔ 13 738 ha - powierzchnia gruntów ornych (dane na podstawie GUS - BDR z 2005r.);
➔ 15 q/ha - przeciętny uzysk słomy;
➔ 20% - moŜliwy udział słomy przeznaczonej do energetycznego wykorzystania;
➔ 14 MJ/kg - wartość opałowa słomy;
➔ 75% - średnioroczna sprawność przetwarzania energii chemicznej słomy na energię cieplną.

Po uwzględnieniu powyŜszych załoŜeń otrzymamy potencjalną wielkość rocznej produkcji ener-
gii cieplnej na poziomie około 43 TJ.

Uprawy energetyczne
W grupie energetycznych upraw biomasy drzewnej wykorzystuje się szybko wzrastające krzewy
z rotacją 3-4 letnich cyklów wyrębu, gęsto sadzonych z odpowiednim nawadnianiem i nawoŜe-
niem gleby. Jako najbardziej wydajną uznaje się uprawę wierzby krzewiastej, np. syberyjskiej,
która moŜe być uprawiana na słabych jakościowo glebach. Tego rodzaju drzewa są sadzone
bardzo gęsto (np. 8.000 sadzonek na hektar, z odstępem między rzędami 2 m i odległością po-
między sadzonkami 0,5 m) przy zachowaniu dostępu dla maszyn.  Uprawiane w ten sposób
drzewa są ścinane po kilku latach (2 do 5) i uzyskuje się znaczną ilość biomasy. Korzenie sa-
dzonek pozostają nietknięte, a następnej wiosny po ścięciu zachodzi kolejne wzrastanie roślin.
Ponownie, po 2-3 latach, sadzonki ścinana się, uzyskując biomasę dwu- lub nawet trzykrotnie
większą niŜ po pierwszym ścięciu. Proces ten jest powtarzany 3 do 5 razy - w zaleŜności od ga-
tunku, aŜ do momentu, gdy konieczne okaŜe się zasadzenie nowych drzew. Gatunek sadzonki
musi być wybrany w zaleŜności od warunków klimatycznych, dostępności wody i rodzaju gleby.
Biomasa tego typu moŜe być uŜytkowana bezpośrednio lub przetwarzana na brykiet lub pelety.
Warunki gruntowo-klimatyczne, w tym duŜy udział gleb kwaśnych oraz znaczący odsetek gleb
III i IV klasy bonitacyjnej, predysponują teren gminy Oleśnica pod uprawy wierzby energetycz-
nej.
Wg zebranych informacji w chwili obecnej na terenie gminy Oleśnica brak tego typu upraw na
większą skalę.
Dla oszacowania potencjalnych moŜliwości uzyskania energii cieplnej w procesie bezpośredniego
spalania przyjęto następujące załoŜenia:
➔ powierzchnia nieuŜytków na terenie gminy – 2 700 ha,
➔ powierzchnia przeznaczona pod plantacje wierzby energetycznej – wykorzystanie 20% nieuŜyt-

ków,
➔ przeciętny roczny przyrost suchej masy – 10 Mg/ha,
➔ cykl zbioru z danego terenu – 3 lata,
➔ wartość opałowa – 14 MJ/kg,
➔ średnioroczna sprawność przetwarzania energii chemicznej w cieplną 75%.
MoŜliwe byłoby do uzyskania potencjalnie około 19 TJ /rok ciepła, pokrywając zapotrzebowanie na
poziomie 3 MW przy załoŜonym wykorzystaniu mocy szczytowej przez 1 600 h/rok.

Alternatywę dla drzewiastych roślin energetycznych stanowi uprawa energetycznych roślin zie-
lonych takich jak np.: konkretne gatunki kukurydzy, traw, zboŜa, rzepaku itp. z przeznaczeniem
na produkcję biogazu w odpowiednich instalacjach fermentacyjnych. Z kolei biogaz przetwarza-
ny moŜe być na energię elektryczną i ciepło. Wydajność produkcji biogazu z upraw zielonych
w przybliŜeniu wynosi ok 10 tys.m3 z 1 ha uprawy (wg materiałów konferencji „Produkcja i wyko-
rzystanie biogazu rolniczego na terenie Dolnego Śląska i Wolnego Kraju Związkowego Sakso-
nia” – Bolesławiec 20-21 czerwca 2006r.).  Produkcja roślin zielonych jednorocznych na cele
energetyczne posiada zaletę w postaci moŜliwości stosowania płodozmianu, który zabezpiecza
ziemię przed nadmiernym wyjałowieniem. 
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Instalacja fermentacyjna na zielonkę  daje równieŜ moŜliwość  utylizacji:  gnojowicy, kurzeńca,
osadów ściekowych itp., co w sytuacji nadmiarowych ilości tych odpadów stanowi szansę ich
unieszkodliwienia.

Na celowość podjęcia działań w kierunku budowy biogazowni wpływa fakt, Ŝe na terenie gminy
występują fermy drobiu oraz oraz gospodarstwa zajmujące się hodowlą trzody chlewnej i bydła.
W gospodarstwach hodowlanych powstają znaczne ilości odpadów, które mogą być wykorzy-
stane do produkcji biogazu. 
Hipotetyczna ilość biogazu moŜliwa do uzyskania z gospodarstwa rolnego liczącego 500 sztuk
trzody chlewnej jest na poziomie 235 tys. m3/rok o wartości energetycznej  ok. 23 MJ/ m3.
Daje to przy średniorocznej sprawności przetwarzania energii chemicznej na energię elektrycz-
ną na poziomie 36% wielkość rocznej produkcji energii rzędu 540 MWh.

WdroŜenie programu budowy biogazowni rolniczych, przy załoŜeniu powstania do roku 2020
średnio jednej biogazowni w kaŜdej gminie, wpisane jest jako jedno z działań w ramach „Polityki
energetycznej Polski do 2030r.”. W chwili obecnej opracowany jest juŜ przez Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi projekt ZałoŜeń do ww. programu (luty 2009).

Zakłada się, Ŝe rozwój energetyki opartej o biogazownie jest jednym z głównych zadań moŜli-
wych do realizacji na terenie Oleśnicy. 

Drewno opałowe – odpady drzewne
Drewno odpadowe moŜe pochodzić z procesu czyszczenia lasu, bądź z procesów przetwórstwa
w zakładach róŜnego typu. Wg zebranych informacji drewno opadowe na terenie gminy Oleśni-
ca zuŜywane jest  we własnym zakresie przez odbiorców. Na terenie gminy zidentyfikowano
szereg firm działających w oparciu o przeróbkę drewna – brak danych o charakterze i/lub moŜli-
wościach i skali energetycznego wykorzystania drewna i/lub odpadów. 

Lasy zajmują 5430 ha, tj. 22,5 % powierzchni gminy, występując głównie w północnej (nadle-
śnictwa Oleśnica) i południowej (nadleśnictwo Oława) części gminy: 
Potencjalne źródło energii stanowi w gminie w tej grupie drewno pochodzące z czyszczenia
lasu, odpad z produkcji drzewnej oraz drewno opałowe produkowane celowo. 
Według oszacowania potencjalnych zasobów energii moŜliwych do pozyskania z czyszczenia
lasu, przyjęto następujące załoŜenia:
➔ ok. 5 400 ha - lasy i grunty leśne na terenie gminy Oleśnica (5 383,6 ha - GUS - Bank Da-

nych Regionalnych - dane za 2007r.);
➔ 0,3 m3/ha/a - uzysk drewna odpadowego opałowego;
➔ 775 kg/m3 – gęstość drewna;
➔ 14 MJ/kg - wartość opałowa;
➔ 75% - średnioroczna sprawność przetwarzania energii chemicznej na energię cieplną.

Z pozyskanych danych do bilansu stanu istniejącego wynika, Ŝe ilość gospodarstw wykorzystu-
jących do ogrzewania biomasę (drewno, pelety) w 2012 r. wzrosła w porównaniu z rokiem 2009
o ponad 15% (ze 123 do 142 gospodarstw).

Energia wiatru
Oceny zasobów energii wiatru w Polsce opierały się na materiale obserwacyjnym gromadzo-
nym przez stacje meteorologiczne IMiGW. PoniewaŜ, w porównaniu ze standardami europejski-
mi, liczba stanowisk pomiarowych na obszarze kraju jest niewielka, a ich rozmieszczenie dość
przypadkowe, to otrzymane wyniki naleŜy traktować jedynie jako przybliŜenie stanu rzeczywiste-
go. Wyniki tych ocen nie mogą być podstawą do oszacowań wydajności energetycznej elek-
trowni wiatrowych. W związku z tym kaŜda większa inwestycja związana z budową siłowni wia-
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trowych poprzedzona musi być  wstępnym rozpoznaniem warunków wiatrowych na obszarze
przyszłej inwestycji. Konieczne jest prowadzenie przez minimum rok, lub lepiej przez kilka lat,
pomiarów prędkości wiatru dokładnie w miejscu, w którym planuje się lokalizację siłowni wiatro-
wej (lub farmy). Okres kilku lat moŜe wydawać się zbyt długi. Pamiętać jednak naleŜy, Ŝe okres
działania siłowni wiatrowej wynosi 25 lat, a wybór odpowiedniej konstrukcji dostosowanej do
warunków wiatrowych w danej lokalizacji powinien zapewnić zwrot kosztów inwestycji w 8 do 12
lat.  W  przypadku pomiarów prowadzonych tylko przez rok trzeba liczyć  się  z błędem rzędu
+/- 20% w stosunku do rocznej wydajności siłowni wyznaczonej na podstawie pomiarów wielo-
letnich. Obszary Polski, wymieniane jako najbardziej korzystne do rozwoju energetyki wiatrowej,
to:
➔ WybrzeŜe Kaszubskie - od Koszalina po Hel (5÷6 m/s*);
➔ Wyspa Uznam (5 m/s*);
➔ Suwalszczyzna (4,5÷5 m/s*);
➔ Środkowa część Wielkopolski i Mazowsza (4÷5 m/s*);
• - średnia roczna prędkość wiatru na wysokości 30 m nad poziomem gruntu według danych IMiGW.

Poza wymienionymi powyŜej obszarami istnieją równieŜ inne miejsca, w których ze względu na
specyficzne ukształtowanie terenu panują korzystne warunki do lokalizacji siłowni wiatrowych. 

Obecnie przewaŜa tendencja projektowania parków wiatrowych, na które składa się od kilku do
kilkunastu siłowni o mocy na poziomie 2 MW, posadowionych na wysokości 100 m, gdzie zapew-
nione są lepsze i bardziej stabilne warunki wiatrowe.

Energetyka wiatrowa, jak kaŜda działalność ludzka, nie pozostaje bez wpływu na środowisko
naturalne. Podstawowymi problemami są powaŜne zmiany krajobrazu, hałas oraz wpływ na dzi-
kie ptactwo na szlakach migracji sezonowych. Przy opracowywaniu projektów lokalizacji poje-
dynczych siłowni wiatrowych, czy teŜ farm, szczególną uwagę zwrócić naleŜy na pobliskie re-
zerwaty przyrody, parki narodowe oraz parki krajobrazowe. UciąŜliwości wywołane hałasem są
nie do wyeliminowania - zaradzić im moŜna inwestując w cichsze, nowoczesne konstrukcje lub
teŜ  wybierając  lokalizacje  oddalone  od  siedzib  ludzkich.  Przy  planowaniu  inwestycji  naleŜy
wziąć takŜe pod uwagę cień wirnika i wieŜy oraz zdarzające się odblaski od poruszających się
łopat wirnika.

Siłownie wiatrowe produkują czystą, ekologiczną energię, przyczyniając się do redukcji emisji
gazów cieplarnianych. NaleŜy jednak wziąć pod uwagę, Ŝe redukcja emisji zanieczyszczeń bę-
dzie moŜliwa tylko wówczas, gdy energia produkowana przez siłownie wiatrowe zastępować bę-
dzie energię uzyskiwaną w elektrowniach konwencjonalnych.
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Wg  informacji  zawartych  w  pracy  „Struktura  i  zasoby
energetyczne wiatru w Polsce” [prof. H. Lorenc] oraz ana-
lizy mapy obok gmina Oleśnica leŜy na granicy  stref III
i IV, czyli - „dość korzystnej”  i „niekorzystnej” dla wyko-
rzystania energii  wiatrowej.   W  związku  z powyŜszym,
w kaŜdym przypadku, gdy pojawi  się  inwestor  prywatny
gotowy do podjęcia działań zmierzających do budowy ta-
kiej instalacji, konieczne będzie przeprowadzenie szcze-
gółowej analizy opłacalności popartej najlepiej, jak juŜ wy-
Ŝej  zaznaczono,  kilkuletnimi  pomiarami  wiatru  na
odpowiedniej  wysokości  oraz  analizą  oddziaływania  si-
łowni wiatrowej na otaczające ją środowisko. 
Zakłada  się,  Ŝe  wykorzystanie  energii  wiatru  w  gminie
moŜe być realizowane głównie przez inwestorów indywi-
dualnych  przy  wsparciu  informacyjnym  i  mecenacie
ze strony Gminy.

Energetyka wodna
„Mała energetyka wodna - MEW” obejmuje pozyskanie energii z cieków wodnych. Podstawowy-
mi parametrami dla doboru obiektu są spad i natęŜenie przepływu. 
Na obszarze gminy Oleśnica w chwili obecnej nie istnieje tego typu instalacja. Analiza geogra-
ficzna gminy skłania do postawienia wniosku iŜ na terenie gminy nie istnieją dostateczne wa-
runki do budowy większych instalacji MEW.
Gmina Oleśnica leŜy w dorzeczu Widawy. Gminną sieć hydrograficzną tworzą rzeki:  Oleśnica
z dopływami,  Leniwka,  Świerzna i Smolna, stanowiące prawobrzeŜne dopływy Widawy. 
Obszar Równiny Oleśnickiej, na terenie której zlokalizowana jest gmina Oleśnica ma rzeźbę
płasko  –  falistą  i  jest  stosunkowo  mało  zróŜnicowany  pod  względem  hipsometrycznym.
W związku  z  powyŜszym  nie  naleŜy  się  spodziewać  znaczących  moŜliwości  wykorzystania
energii wody.
Ewentualna lokalizacja tego typu obiektów małej skali (przede wszystkim na bazie turbin „ruro-
wych”) jest moŜliwa po przeprowadzeniu szczegółowych badań  opłacalności takiej inwestycji
przez indywidualnych inwestorów.
Zakłada się,  Ŝe wykorzystanie energii  spadku wód w gminie moŜe być  realizowane głównie
przez inwestorów indywidualnych przy wsparciu informacyjnym i mecenacie ze strony Gminy. 

Energetyka geotermalna
Zasoby energii geotermalnej w Polsce związane są z występowaniem wód podziemnych zlokali-
zowanych na róŜnych głębokościach. Wody podziemne po wydobyciu na powierzchnię ziemi
mają zazwyczaj temperaturę od 40 do 70oC. 

Z uwagi na stosunkowo niski poziom energetyczny płynów geotermalnych (w porównaniu do
klasycznych kotłowni) moŜna je wykorzystywać:
➔ do ciepłownictwa (m.in.: ogrzewanie niskotemperaturowe i wentylacja pomieszczeń, przygo-

towanie ciepłej wody uŜytkowej);
➔ do celów rolniczo - hodowlanych (m.in.: ogrzewanie upraw pod osłonami, suszenie płodów

rolnych, ogrzewanie pomieszczeń  inwentarskich, przygotowanie ciepłej wody technologicz-
nej, hodowla ryb w wodzie o podwyŜszonej temperaturze);

➔ w rekreacji (m.in.: podgrzewanie wody w basenie).

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe eksploatacja energii geotermalnej powoduje równieŜ problemy ekologicz-
ne, z których najwaŜniejszy polega na kłopotach związanych z emisją szkodliwych gazów uwal-

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” 78



EE energoekspert sp. z o. o.
energia i ekologia

niających  się  z  płynu.  Dotyczy to  przede  wszystkim
siarkowodoru (H2S), który powinien być pochłonięty w
odpowiednich instalacjach,  podraŜających koszt  pro-
dukcji energii. Inne potencjalne zagroŜenia dla zdrowia
powoduje  radon  (produkt  rozpadu  radioaktywnego
uranu) wydobywający się wraz z parą ze studni geo-
termalnej.

Gmina Oleśnica, wg opracowania „Wody geotermalne
Polski i  moŜliwości ich wykorzystania” autorstwa Ro-
mana Ney'a i Juliana Sokołowskiego, leŜy na terenie
okręgu geotermalnego o nazwie „rejon sudecko-świe-
tokrzyski” o umiarkowanych warunkach.

Zakłada się, Ŝe wykorzystanie energii ziemi odbywać
się będzie za pomocą instalacji z pompami ciepła i kolektorami gruntowymi poziomymi lub pio-
nowymi. 

Pompy ciepła
Pompy ciepła są praktycznymi rozwiązaniami w zakresie ogrzewania budynków, przygotowania
ciepłej wody uŜytkowej oraz w klimatyzacji. Barierą ich zastosowania są względy ekonomiczne. 

MoŜliwe są następujące systemy pracy instalacji grzewczej wykorzystującej jako źródło ciepła
pompę ciepła:
➔ System  monowalentny  -  pompa  ciepła  jest  jedynym  generatorem ciepła,  pokrywającym

w kaŜdej sytuacji 100% zapotrzebowania;
➔ System biwalentny - równoległy - pompa ciepła pracuje jako jedyny generator ciepła, aŜ do

punktu dołączenia drugiego urządzenia grzewczego. Po przekroczeniu punktu dołączenia
pompa pracuje  wspólnie  z  drugim urządzeniem grzewczym (np.  z  kotłem gazowym lub
ogrzewaniem elektrycznym);

➔ System biwalentny - alternatywny - pompa ciepła pracuje jako wyłączny generator ciepła, aŜ
do punktu przełączenia na drugie urządzenie grzewcze. Po przekroczeniu punktu przełącze-
nia pracuje wyłącznie drugie urządzenie grzewcze (np. kocioł gazowy lub olejowy).

Orientacyjny koszt instalacji opartej na pompie ciepła pokrywającej potrzeby centralnego ogrze-
wania oraz ciepłą wodę uŜytkową wynosi:
➔ od 25 do 30 tys. zł - dla budynku jednorodzinnego o powierzchni uŜytkowej 100 m2;
➔ od 210 do 235 tys. zł - dla budynku wielorodzinnego o powierzchni uŜytkowej 800 m2.

PowyŜsze ceny (liczących się firm w tej branŜy) zawierają wszystkie komponenty niezbędne do
pracy. W podaną cenę (netto) wliczony jest równieŜ montaŜ.

Dobrze zaprojektowane ogrzewanie podłogowe i ścienne w domu jednorodzinnym jw. zapewni
utrzymanie temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach +19oC przy temperaturze zasilania in-
stalacji c.o. nie przekraczającej +30oC i temperaturze zewnętrznej -20oC. Współczynnik wydaj-
ności grzejnej wynosi średnio 3, co oznacza, Ŝe 1 kW energii elektrycznej pozwala na wytwo-
rzenie 3 kW mocy cieplnej. Ponadto duŜa akumulacyjność instalacji ogrzewania podłogowego
i ściennego sprawia, Ŝe automatyka pompy ciepła tak steruje pracą  systemu, Ŝe pobiera on
energię elektryczną prawie wyłącznie w czasie tańszej taryfy „nocnej”.
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Zakłada się, Ŝe wykorzystanie pomp ciepła w gminie będzie realizowane głównie przez inwesto-
rów indywidualnych przy wsparciu informacyjnym i mecenacie ze strony Gminy.

Według stanu na 2008r. zinwentaryzowano pompy ciepła w 2 budynkach mieszkalnych jedno-
rodzinnych oraz w Szkole Podstawowej w Ligocie Polskiej, gdzie uruchomienie instalacji z wy-
korzystaniem pompy ciepła nastąpiło w sierpniu 2003r.
Parametry instalacji pompy ciepła w SP są następujące:
moc zainstalowana 0,12 MW, współczynnik wydajności grzejnej 3,2, roczna produkcja energii
jest na poziomie ok. 3800 GJ.
W latach 2009-2011 zainstalowano jedną pompę ciepła w zabudowie mieszkaniowej jednoro-
dzinnej.
Do kwietnia 2012 r. do Urzędu Gminy wpłynęło 12 wniosków o dofinansowanie zakupu i montaŜ
pompy ciepła.

Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne w naszych warunkach klimatycznych moŜna stosować do:
➔ ogrzewania wody basenowej;
➔ wspomagania przygotowania ciepłej wody uŜytkowej;
➔ wspomagania centralnego ogrzewania.

W praktyce na terenie gminy kolektory najczęściej mogą znaleźć zastosowanie w instalacjach
ciepłej wody uŜytkowej. NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe w naszych warunkach klimatycznych kolek-
tor moŜe pokryć maksymalnie od 70 do 80% energii na przygotowanie ciepłej wody uŜytkowej
w ciągu roku. Dlatego niezbędne jest drugie, dogrzewające wodę, źródło energii. Najlepszym
rozwiązaniem jest połączenie kolektora poprzez zasobnik ciepłej wody uŜytkowej z kotłem ga-
zowym (olejowym) lub pompą ciepła. Koszty zestawu kolektorów słonecznych wynoszą od 15
do 20 tys.zł - dla budynku jednorodzinnego, w którym zamieszkuje od 4 do 6 osób.

PowyŜsze ceny (liczących się firm w tej branŜy) zawierają wszystkie komponenty niezbędne do
pracy. W podaną cenę (netto) wliczony jest równieŜ montaŜ. Na krajowym rynku pojawia się co-
raz większa liczba firm zajmująca się głównie sprzedaŜą zestawów kolektorowych. WaŜne jest
więc, aby przy zakupie takiej instalacji kierować się m.in. następującymi kryteriami:
➔ długość udzielanej gwarancji - min. 5 lat na instalacje oraz 10 lat na sam kolektor;
➔ odporność na warunki atmosferyczne (głównie na gradobicie) - potwierdzona odpowiednimi
świadectwami wydanymi przez uprawnione do tego instytuty;

➔ wiarygodność firmy - referencje działających instalacji, dogodne warunki serwisowe w razie
jakichkolwiek awarii.

Wg inwentaryzacji  na  terenie  gminy Oleśnica  nastąpił  wzrost  ilości  instalacji  kolektorowych
z 8 szt. w 2008 r. do 22 szt. w 2012 r.
Zakłada się, Ŝe wykorzystanie energii słonecznej w gminie w dalszym ciągu będzie realizowane
głównie przez inwestorów indywidualnych przy wsparciu informacyjnym i mecenacie ze strony
Gminy. Do instalowania kolektorów słonecznych predysponowane są, z racji swojego rozbioru
ciepłej wody uŜytkowej, obiekty usługowe, sportowe itp.

Energia słoneczna moŜe być równieŜ przekształcona w energię elektryczną w procesie fotowol-
taicznym. Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystywane są przede wszystkim w systemach wolnosto-
jących, o nieduŜej mocy, montowanych na obszarach oddalonych od sieci elektroenergetycz-
nej.
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10.2. MoŜliwo ści wykorzystania zasobów energii odpadowej

Źródłami odpadowej energii cieplnej są:
➔ procesy wysoko i średniotemperaturowe instalacji przemysłowych,
➔ zuŜyte powietrze wentylacyjne o temperaturze zbliŜonej do 20oC,
➔ ciepłe wody odpadowe i ścieki o temperaturze w przedziale 20 - 50oC,

Na chwilę obecną na terenie gminy Oleśnica nie występują instalacje wykorzystujące ww. źró-
dła energii, jak równieŜ znaczące obiekty, gdzie zasoby energii odpadowej mogłyby występo-
wać. 
Szczególnym przypadkiem wykorzystania ciepła odpadowego jest wykorzystanie energii odpa-
dowej z zuŜytego powietrza wentylacyjnego. W nowoczesnych obiektach budowlanych syste-
matycznie rośnie udział strat ciepła na wentylację w stosunku do ogólnych potrzeb cieplnych
obiektu. W związku z powyŜszym naleŜy zalecać stosowanie układów rekuperacji ciepła w ukła-
dach wentylacji obiektów wielko- i średniokubaturowych, zwłaszcza wyposaŜonych w instalacje
klimatyzacyjne. Obiekty takie mogą się pojawić w obrębie obszarów przewidywanych pod roz-
wój strefy usług i wytwórczości. 
Ponadto naleŜy podjąć promocją tego typu rozwiązania w mniejszych obiektach, w tym takŜe
mieszkaniowych. Na rynku dostępne juŜ są rozwiązania dla budownictwa jednorodzinnego.

10.3. Opłacalno ść realizacji rozwi ązań małej kogeneracji

Jedną z racjonalnych, oszczędnych i ekologicznych metod wytwarzania energii są skojarzone
układy do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła. W układzie skojarzonym ciepło
odpadowe z jednego procesu staje się źródłem energii dla następnego procesu.

W sprawie wspierania kogeneracji Parlament Europejski i Rada przyjęły w dniu 11 lutego 2004
roku stosowną Dyrektywę Nr 2004/8/WE. Celem tej dyrektywy jest  zwiększenie efektywności
energetycznej i poprawa bezpieczeństwa dostaw poprzez stworzenie ram dla wspierania i roz-
woju produkcji ciepła i energii elektrycznej w układzie kogeneracji o wysokiej wydajności opartej
na zapotrzebowaniu na ciepło uŜytkowe i oszczędnościach w energii pierwotnej na wewnętrz-
nym  rynku  energii,  z  uwzględnieniem  specyficznych  uwarunkowań  krajowych,  szczególnie
w odniesieniu do warunków klimatycznych i ekonomicznych. W dyrektywie tej rozróŜniono:
➔ mikrokogenerację - jednostka o maksymalnej mocy elektrycznej poniŜej 50 kW;
➔ kogenerację na małą skalę - jednostka o maksymalnej mocy elektrycznej poniŜej 1 MW.

W małych układach rozproszonych wykorzystuje się głównie gazowe silniki spalinowe (w zakre-
sie mocy 5 kW ÷ 1 MW) lub turbiny gazowe (w zakresie mocy 0,5÷5 MW) do napędów genera-
torów energii elektrycznej z jednoczesnym wytwarzaniem ciepła odpadowego (ze spalin oraz
wody i oleju chłodzącego silnik), do wytworzenia pary wodnej lub gorącej wody do celów komu-
nalno-bytowych  lub  przemysłowych.  Sprawność  takiego  układu  nierzadko  przekracza  85%.
Układy takie zasilane są przewaŜnie gazem ziemnym lub olejem opałowym.

Doboru konfiguracji i parametrów układu kogeneracyjnego do konkretnego obiektu dokonuje się
na podstawie:
➔ określenia uwarunkowań  pracy układu kogeneracyjnego (w tym m.in. określenia priorytetu

wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła);
➔ wykresów uporządkowanych zapotrzebowania energii elektrycznej oraz ciepła dla obiektu;
➔ warunków ekonomicznych realizacji inwestycji (kosztów ekonomicznych i inwestycyjnych).
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Dopiero na tej podstawie moŜna przystąpić do doboru typu, liczby i parametrów poszczegól-
nych urządzeń wchodzących w skład układu kogeneracyjnego.

Stosowanie rozproszonych układów skojarzonych w porównaniu do układów klasycznych ce-
chuje się następującymi zaletami:
➔ wysoka sprawność wytwarzania (do 90%) energii przy najpełniejszym wykorzystaniu energii

chemicznej zawartej w paliwie;
➔ wysoka sprawność procesu skojarzonego powoduje, Ŝe energię elektryczną wyprodukowaną

w skojarzeniu ma obowiązek zakupić przedsiębiorstwo dystrybucyjne za cenę regulowaną; 
➔ względnie niŜsze zanieczyszczenie środowiska produktami spalania,
➔ zmniejszenie kosztów przesyłu energii;
➔ zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez bardziej równomierne rozłoŜenie źró-

deł wytwarzających energię elektryczną.
Na te dwie ostatnie zalety naleŜy zwrócić uwagę, gdyŜ rozproszone układy skojarzone mogą
stać się jednym z elementów krajowego systemu elektroenergetycznego, zapewniającego ob-
niŜkę kosztów i zwiększenie jego niezawodności.

Opłacalność ww. układu wystąpi w przypadku, gdy energia elektryczna zostanie spoŜytkowana
na miejscu lub sprzedana do sąsiednich obiektów z pominięciem istniejącej sieci dystrybucyj-
nej.

W  chwili  obecnej  na  terenie  gminy  Oleśnica  nie  zinwentaryzowano  instalacji  produkującej
w skojarzeniu energię elektryczną i cieplną. 
Działania inwestycyjne związane z realizacją takich źródeł energii na terenie gminy winny być
działaniami ściśle związanymi z modernizacją lub budową układu zasilania konkretnego obiektu
i/lub kompleksu (osiedla). Zakłada się, Ŝe rola Gminy w tym zakresie będzie ograniczała się do
pełnienie funkcji koordynatora. 
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11.  Przedsi ęwzięcia  racjonalizuj ące  uŜytkowanie  ciepła,  energii
elektrycznej i paliw gazowych – środki poprawy efektywno ści ener-
getycznej

11.1. Racjonalizacja zu Ŝycia energii w gminie

Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo energetyczne, nałoŜony na Gminę obowiązek planowania za-
opatrzenia w energię  obejmuje równieŜ  planowanie działań  mających na celu racjonalizację
uŜytkowania energii na terenie gminy.

Działania racjonalizujące uŜytkowanie energii moŜna podzielić, ze względu na miejsce ich reali-
zacji, na:
➔ działania w poszczególnych systemach energetycznych zaopatrujących gminę;
➔ działania związane z produkcją, przesyłem i konsumpcją energii.
Istotnym kryterium jest równieŜ podział na działania inwestycyjne i edukacyjne.

Przedsięwzięcia racjonalizujące uŜytkowanie nośników energii na obszarze gminy mają szcze-
gólnie na celu:
➔ ograniczenie zuŜycia energii pierwotnej wydatkowanej na zapewnienie komfortu funkcjono-

wania gminy i jego mieszkańców;
➔ dąŜenie do jak najmniejszych opłat dla odbiorców energii przy jednoczesnym spełnieniu wa-

runku samofinansowania się sektora paliwowo-energetycznego;
➔ minimalizację szkodliwych dla środowiska skutków funkcjonowania sektora paliwowo-energe-

tycznego na obszarze gminy;
➔ zapewnienie bezpieczeństwa i  pewności  zasilania w zakresie dostaw ciepła,  energii  elek-

trycznej i paliw gazowych.

11.1.1. Uwarunkowania i narz ędzia prawne racjonalizacji

Unia Europejska konsekwentnie zachęca wszystkie kraje do podejmowania wysiłków w ramach
racjonalizacji  uŜytkowania  energii,  zgodnie  ze  zróŜnicowanymi  zobowiązaniami  i odnośnymi
moŜliwościami. Rada Europejska podkreśliła, Ŝe Unia Europejska zaangaŜowana jest w prze-
kształcanie Europy w gospodarkę o zracjonalizowanym wykorzystaniu energii i niskim poziomie
emisji gazów cieplarnianych i podejmuje stanowcze, niezaleŜne zobowiązania w tym zakresie.
JuŜ w 1993 r. przyjęto Dyrektywę 93/76/WE w sprawie ograniczenia emisji dwutlenku węgla po-
przez  poprawę  charakterystyki  energetycznej  budynków,  potem  uchyloną  przez  dyrektywę
2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywno-
ści końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.

Celem dyrektywy 2006/32/WE jest ekonomicznie opłacalna poprawa efektywności końcowego
wykorzystania energii poprzez: określenie celów orientacyjnych oraz stworzenie mechanizmów,
zachęt i ram instytucjonalnych, finansowych i prawnych, niezbędnych do usunięcia istniejących
barier  rynkowych  i  niedoskonałości  rynku  utrudniających  efektywne końcowe  wykorzystanie
energii i stworzenie warunków dla rozwoju i promowania rynku usług energetycznych oraz dla
dostarczania  odbiorcom  końcowym  innych  środków  poprawy  efektywności  energetycznej.
W dokumencie ustalono, Ŝe państwa członkowskie będą dąŜyć do osiągnięcia krajowych celów
indykatywnych w zakresie oszczędności energii w wysokości 9% w dziewiątym roku stosowania
dyrektywy oraz podejmą efektywne kosztowo, wykonalne i rozsądne środki słuŜące osiągnięciu
tego celu. Państwa członkowskie zostały ponadto zobowiązane do opracowania programów
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w zakresie  poprawy efektywności  energetycznej  oraz do podjęcia  wzmoŜonych wysiłków na
rzecz promowania efektywności  końcowego wykorzystania energii,  jak równieŜ  ustanowienia
odpowiednich warunków i bodźców dla podmiotów rynkowych do podniesienia poziomu infor-
macji i doradztwa dla odbiorców końcowych na temat efektywności końcowego wykorzystania
energii, a wreszcie do zapewnienia, aby informacje o mechanizmach słuŜących efektywności
energetycznej oraz ramach finansowych i prawnych przyjętych w celu  osiągnięcia krajowego
celu orientacyjnego w zakresie oszczędności energii, były przejrzyste i szeroko dostępne odpo-
wiednim uczestnikom rynku. 

W przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku dokumencie „Polityka ener-
getyczna Polski do 2030 roku” poświęcono cały rozdział kwestiom związanym z poprawą efek-
tywności energetycznej, stwierdzając, Ŝe jest ona traktowana w polityce energetycznej w spo-
sób priorytetowy, a postęp w tej dziedzinie będzie kluczowy dla realizacji wszystkich celów PEP.
Jako główne cele polityki energetycznej w tym obszarze w przedmiotowym dokumencie wymie-
niono: dąŜenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospo-
darki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię  pierwotną  oraz konsekwentne
zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15.

Niezwykle istotnym elementem wspomagania realizacji polityki energetycznej jest aktywne włą-
czenie się władz regionalnych w realizację jej celów, w tym poprzez, przygotowywane na szcze-
blu wojewódzkim, powiatowym lub gminnym, strategie rozwoju energetyki. Niezmiernie waŜne
jest, by w procesach określania priorytetów inwestycyjnych przez samorządy nie była pomijana
energetyka. Co więcej, naleŜy dąŜyć do korelacji planów inwestycyjnych gmin i przedsiębiorstw
energetycznych. Obecnie potrzeba planowania energetycznego jest tym istotniejsza, Ŝe najbliŜ-
sze lata stawiają przed polskimi gminami ogromne wyzwania, w tym między innymi w zakresie
sprostania wymogom środowiskowym. WiąŜe się z tym konieczność poprawy stanu infrastruk-
tury  energetycznej  w celu  zapewnienia  wyŜszego  poziomu  usług  dla  lokalnej  społeczności,
przyciągnięcia inwestorów oraz podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności regionu. Dobre
planowanie energetyczne jest jednym z zasadniczych warunków powodzenia realizacji polityki
energetycznej państwa. 

Zaproponowane w ramach Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej
środki i działania mają za zadanie osiągnięcie celu indykatywnego oszczędności energii zgod-
nie z wymaganiami dyrektywy 2006/32/WE, tj. 9% w roku 2016 oraz osiągnięcie celu pośrednie-
go 2% w roku 2010. Opracowując plan jw. przyjęto następujące załoŜenia:

� proponowane  działania  są  zgodne  z  działaniami  zaproponowanymi  przez  Komisję
Europejską w dokumencie „Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential”,
COM(2006) 545,

� proponowane  działania  będą  w  maksymalnym  stopniu  oparte  na  mechanizmach
rynkowych i w minimalnym stopniu wykorzystywać finansowanie budŜetowe,

� realizacja  celów  będzie  osiągnięta  wg  zasady  najmniejszych  kosztów,  tj.  m.in.
wykorzystywać  w  maksymalnym  stopniu  istniejące  mechanizmy  i  infrastrukturę
organizacyjną,

� załoŜono  udział  wszystkich  podmiotów  w  celu  wykorzystania  całego  krajowego
potencjału efektywności energetycznej.

Do głównych środków poprawy efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa w oma-
wianym planie zaliczono:
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� wprowadzenie systemu oceny energetycznej budynków poprzez certyfikację  nowych
i istniejących  budynków  mieszkalnych,  realizowaną  w  wyniku  wdraŜania  dyrektywy
2002/91/WE;

� Fundusz  Termomodernizacji  umoŜliwiający  prowadzenie  przedsięwzięć
termomodernizacyjnych dla budynków mieszkalnych;

� promowanie  racjonalnego  wykorzystania  energii  w  gospodarstwach  domowych
poprzez  ogólnopolską  kampanię  informacyjną  na  temat  celowości  i opłacalności
stosowania wyrobów najbardziej efektywnych energetycznie.

Racjonalizacja uŜytkowania energii stanowi element optymalizacji procesu zaopatrzenia gminy
w energię. Zaopatrzenie w energię cieplną, elektryczną oraz gaz stanowi, wg ustawy o samo-
rządzie, zadanie własne gminy.
Tak więc racjonalizacja uŜytkowania energii, w zakresie którego nie są  w stanie zrealizować
przedsiębiorstwa energetyczne, winna podlegać planowaniu i organizacji ze strony gminy. Gmi-
na moŜe wydatkować środki budŜetowe na zadania własne; a więc wydatkowanie środków wła-
snych Gminy na racjonalizację  uŜytkowania  energii  jest  jak  najbardziej  uzasadnione,  nawet
w sytuacji, gdy racjonalizacja jest działaniem na majątku nie będącym własnością Gminy.

Podstawowym zadaniem samorządu gminnego w procesie stymulowania działań racjonalizacyj-
nych jest pełnienie funkcji centrum informacyjnego oraz bezpośredniego wykonawcy i koordy-
natora działań racjonalizacyjnych, szczególnie tych, które związane są z podlegającymi gminie
obiektami (szkoły, przedszkola, domy kultury, budynki komunalne itp.).

Funkcja centrum informacyjnego winna przejawiać się poprzez:
● uświadamianie konsumentom energii korzyści płynących z jej racjonalnego uŜytko-

wania;
● promowaniu poprawnych ekonomicznie i ekologicznie rozwiązań  w dziedzinie za-

opatrzenia w ciepło;
● uświadamianie moŜliwości związanych z dostępnym dla mieszkańców gminy prefe-

rencyjnym finansowaniem niektórych przedsięwzięć racjonalizacyjnych.

Podstawowymi instrumentami prawnymi gminy w zakresie działań jw. są ustawy:
➔ ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym;
➔ ustawa Prawo ochrony środowiska;
➔ ustawa Prawo energetyczne;
➔ ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
➔ ustawa o efektywności energetycznej.

PoniŜej zestawiono wybrane narzędzia określone przez ww. ustawy mogące posłuŜyć stymulo-
waniu racjonalizacji uŜytkowania energii na terenie gminy.

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (poprzez odpowiednie zapisy):
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
 decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ustawa Prawo ochrony środowiska (poprzez odpowiednie zapisy):
 program ochrony środowiska (obligatoryjny dla gminy);
 raport oddziaływania inwestycji na środowisko;
 samej ustawy, która daje gminie prawo do regulacji niektórych procesów, np. art. 363:

„Art. 363. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta moŜe, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycz-
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nej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie
czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko”.

Ustawa Prawo energetyczne (poprzez odpowiednie zapisy):
 ZałoŜenia do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 Plan zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Ustawa o efektywności energetycznej określa (poprzez odpowiednie zapisy):
 krajowy cel  w zakresie oszczędnego gospodarowania energią,  tj.  uzyskanie do 2016 r.

oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niŜ 9% średniego krajowego zuŜycia tej
energii w ciągu roku, przy czym uśrednienie obejmuje lata 2001–2005;

 zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;
 zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej;
 zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz uzyskania uprawnień audy-

tora efektywności energetycznej.

Ustawa o efektywności energetycznej wprowadza zobowiązanie dla sektora publicznego do peł-
nienia wzorcowej roli w kwestii oszczędności energii. Jednostki sektora publicznego zostały zo-
bowiązane, aby realizując swoje zadania zastosowały co najmniej dwa środki poprawy efektyw-
ności energetycznej, do których naleŜą:
1.   umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia słuŜącego popra-

wie efektywności energetycznej;
2.   nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zuŜyciem

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 przebudo-

wa lub remont uŜytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomoderniza-
cyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459 z późn. zm.);

5.   sporządzenie audytu  energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.
zm.), o powierzchni uŜytkowej powyŜej 500 m2, których jest właścicielem lub zarządcą.

Dla przyspieszenia przemian w zakresie przechodzenia na nośniki energii bardziej przyjazne
dla środowiska oraz działań zmniejszających energochłonność potrzebne są dodatkowe zachę-
ty ekonomiczne ze strony gminy, takie jak np.:

● formułowanie i realizacja programów edukacyjnych dla odbiorców energii populary-
zujących i uświadamiających moŜliwe kierunki działań i ich finansowania;

● propagowanie  rozwiązań  energetyki  odnawialnej  jako  najbardziej  korzystnych
z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego;

● stworzenie moŜliwości stosowania przez określony czas dopłat dla odbiorców zabu-
dowujących w swoich domach wysokiej jakości kotły na paliwo stałe, ciekłe, gazowe
lub biomasę, gwarantujące obniŜenie wskaźników emisji, a takŜe kolektory słonecz-
ne lub pompy ciepła;

● stworzenie moŜliwości dofinansowywania ocieplania budynków. Pewne moŜliwości
stwarza polityka państwa w postaci ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomo-
dernizacyjnych, która umoŜliwia zaciąganie kredytów na korzystnych warunkach na
termomodernizację i otrzymanie 25-procentowej premii.
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Większość moŜliwych działań związanych z racjonalizowaniem uŜytkowania energii na terenie
gminy (np.  termomodernizacja  budynków),  wymaga znacznych nakładów.  Najskuteczniejszą
formułę  zmaksymalizowania udziału środków zewnętrznych w finansowaniu zadań  z zakresu
racjonalizacji układu zaopatrzenia w energię, moŜe stanowić ujęcie róŜnych zadań w formułę
globalnego na skalę lokalną przedsięwzięcia. Przygotowanie takiego przedsięwzięcia musi od-
bywać się poprzez jego ujęcie w dokumentach strategicznych i wdroŜeniowych zintegrowanego
systemu planowania lokalnego.
Tylko takie przygotowanie przedsięwzięcia i umocowanie go w randze uchwały rady samorządu
da wiarogodny obraz woli samorządu w procesie planowania kompleksowego.

Przykładowo zaplanowanie i  organizacja kompleksowego przedsięwzięcia obejmującego mo-
dernizację systemu zaopatrzenia gminy w energię cieplną pod kątem poprawy standardów eko-
logicznych moŜe obejmować następujące grupy zagadnień:
➔ termomodernizacja i modernizacja układów ogrzewania obiektów gminnych;
➔ termomodernizacja i wspomaganie termomodernizacji budynków mieszkaniowych spółdzielni

i właścicieli prywatnych.

Przygotowanie  kompleksowego  przedsięwzięcia  mającego  proekologiczny  charakter  stanowi
podstawę do pozyskania preferencyjnego finansowania, równieŜ dla podmiotów, które w innej
formule nie mają szansy na dofinansowanie na tak korzystnych warunkach.

Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie osiągnięcie wykazanych korzyści ekologicznych, co
w znaczny sposób przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego gminy. Przyniesie
równieŜ inne efekty, wśród których najistotniejsze to:
➔ zapewnienie realizacji zadań własnych samorządu;
➔ kształtowanie właściwego modelu działań racjonalizacyjnych;
➔ zdynamizowanie lokalnego rynku inwestycyjnego;
➔ zmniejszenie stopy bezrobocia.

Narzędziem racjonalizacji uŜytkowania nośników energii w podmiotach gospodarczych jest rela-
cja kosztów poniesionych na energię do kosztów własnych zakładu. Ma ona wpływ na konku-
rencyjność towarów bądź usług zakładu, co w ostatecznym bilansie decyduje o zyskach lub
stratach.

11.1.2. Uwarunkowania ekonomiczne w zakresie zaspok ajania potrzeb grzewczych

Dla odbiorcy usługi, jaką jest zaopatrzenie w energię cieplną, najwaŜniejsza jest cena ogrzewa-
nia, a w mniejszym stopniu takie czynniki, jak pewność zasilania, czy wygoda uŜytkowania.
W ostatnim czasie w odbiorze społecznym coraz waŜniejszy staje się czynnik ekologiczny.

Porównanie  cen  poszczególnych  nośników  energii  dostępnych  na  terenie  gminy  Oleśnica
przedstawione zostało w sposób szczegółowy  w rozdziale 7 niniejszego opracowania. Zesta-
wienie kosztów nośników energii obrazuje koszty wyprodukowania jednostki energii na bazie
konkretnego nośnika. Istotny wpływ na poziom kosztów zaopatrzenia w energię ma jej poziom
zuŜycia, który jest uzaleŜniony od izolacyjności budynku.

Na wykresach poniŜej zestawiono koszty poszczególnych nośników energii cieplnej na terenie
gminy  w układzie  na  m2 ogrzewanej  powierzchni  mieszkalnej  dla  zabudowy wielorodzinnej
(mieszkanie  o  powierzchni  50 m2)  oraz domu jednorodzinnego (150 m2).  Dla  zobrazowania
efektów związanych z działaniami termomodernizacyjnymi w zabudowie jw., pokazano mieszka-
nia i domy jednorodzinne o zapotrzebowaniu:

 120 W/m2 - brak działań termomodernizacyjnych;
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   80 W/m2 - pełny zakres działań termomodernizacyjnych.

Wykresy te, określające relacje cen nośników energii w gminie, wskazują na ogrzewanie z za-
stosowaniem gazu sieciowego i wysokiej jakości paliwa węglowego, jako najtańsze rozwiąza-
nia. Na wykresach uwzględniono równieŜ koszt ciepła z systemu ciepłowniczego Miasta Oleśni-
cy, ze względu na jego bliskie połoŜenie i potencjalne moŜliwości zaopatrzenia obszaru gminy
w ciepło pochodzące z tej sieci.

Przedstawione wyniki  analizy porównawczej dotyczą  wyłącznie  kosztów nośnika energii,  nie
uwzględniają zarówno kosztów obsługi (w zabudowie jednorodzinnej nie kwalifikowanej przez
odbiorcę jako koszt – praca własna), jak i kosztu zabudowy urządzeń.
Koszty zabudowy urządzeń grzewczych stanowią niemałą pozycję w ogólnym koszcie ogrzewa-
nia dla uŜytkowników. Przykładowo: roczne koszty spłaty kotłowni gazowej dla budynku jedno-
rodzinnego (dla kotła 25 kW koszt całości inwestycji wynosi ok. 9.800 zł) wynoszą około 2.000
zł (spłata kredytu 7 lat, 10%).

Wykres 11 -1. Porównanie kosztów no śnika energii [zł/m 2 na rok] dla ogrzewania w zabudowie
wielorodzinnej (netto)

Wykres 11 -2. Porównanie kosztów no śnika energii [zł/m 2 na rok] dla ogrzewania w budynku
jednorodzinnym (netto)
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11.1.3. Kierunki działa ń racjonalizacyjnych

Uwzględniając ustalone kryteria, załoŜone wyŜej cele moŜna osiągnąć podejmując m.in. nastę-
pujące działania:

w sferze wytwarzania i uŜytkowania ciepła  :  
 wykorzystanie nowoczesnych kotłów węglowych (np. z wymuszonym górnym sposobem

spalania paliwa, regulacją i rozprowadzeniem strumienia powietrza i jednoczesnym spala-
niem wytworzonego gazu, z katalizatorem ceramicznym itp.), jako rozwiązanie moŜliwe do
zastosowania przy ograniczonych środkach finansowych na pokrycie kosztów eksploata-
cyjnych, dające jednakŜe ograniczony efekt ekologiczny;

 popieranie przedsięwzięć prowadzących do wykorzystywania energii odpadowej oraz sko-
jarzonego wytwarzania energii;

 wykonywanie wstępnych analiz techniczno-ekonomicznych dotyczących moŜliwości wyko-
rzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej (energia geotermalna, słoneczna, wiatrowa,
ze spalania biomasy) na potrzeby gminy;

 promowanie  przedsięwzięć  związanych  ze  zwiększeniem  efektywności  wykorzystania
energii cieplnej (termorenowacja i termomodernizacja oraz wyposaŜanie w elementy po-
miarowe i regulacyjne; wykorzystywanie ciepła odpadowego);

 wydawanie dla nowoprojektowanych obiektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu uwzględniających proekologiczną i energooszczędną politykę gminy (np.
wykorzystywanie źródeł energii przyjaznych środowisku, stosowanie energooszczędnych
technologii  w  budownictwie  i  przemyśle,  uzasadniony  wysoki  stopień  wykorzystywania
energii odpadowej, wytwarzanie energii w skojarzeniu i in.);

 popieranie i promowanie indywidualnych działań właścicieli lokali, polegających na prze-
chodzeniu (w uŜytkowaniu na cele grzewcze i sanitarne) na czystsze rodzaje paliwa, ener-
gię elektryczną, energię ze źródeł odnawialnych itp.;

w sferze uŜytkowania energii elektrycznej:
 stopniowe przechodzenie na stosowanie energooszczędnych źródeł światła w obiektach

uŜyteczności publicznej oraz do oświetlenia ulic, placów itp.;
 przeprowadzanie  regularnych  prac  konserwacyjno-naprawczych  i  czyszczenia  opraw

oświetleniowych, modernizacja systemu oświetlenia ulicznego;
 przesuwanie, w miarę moŜliwości, okresów pracy większych odbiorników energii elektrycz-

nej na godziny poza szczytem;

w sferze uŜytkowania gazu:
 oszczędne gospodarowanie paliwem gazowym w zakresie ogrzewania poprzez stosowa-

nie nowoczesnych kotłów o duŜej sprawności oraz zabiegi termomodernizacyjne, których
efektem będzie zmniejszenie zuŜycia gazu;

 racjonalne wykorzystanie paliwa gazowego w indywidualnych gospodarstwach domowych,
wyraŜające się  oszczędzaniem gazu w zakresie  przygotowania ciepłej  wody uŜytkowej
oraz w zakresie przygotowania posiłków.

11.2. Racjonalizacja u Ŝytkowania energii w źródłach ciepła

W skali całej gminy istotnym problemem związanym z dbałością o podniesienie standardu czy-
stości środowiska naturalnego jest likwidacja tzw. „niskiej emisji”, pochodzącej z indywidualnych
ogrzewań piecowych i przestarzałych kotłowni węglowych. Tego rodzaju źródła są szczególnie
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uciąŜliwe dla środowiska z racji częstych praktyk spalania w piecach i kotłach indywidualnych
nie tylko węgla, ale równieŜ odpadów.
Dalsze funkcjonowanie lub modernizacja tych źródeł będzie zaleŜała głównie od sytuacji ekono-
micznej i świadomości ekologicznej właścicieli.
W tym wypadku gmina, poprzez swoje działania, powinna dąŜyć do jak największej rozbudowy
systemu gazowniczego, co uatrakcyjni ofertę ciepła wytwarzanego w sposób bardziej przyjazny
środowisku.

Według sporządzonego bilansu cieplnego dla gminy pokrycie zapotrzebowania z indywidual-
nych ogrzewań bazujących na węglu jest na poziomie 30 MW, co stanowi 83% ogólnego zapo-
trzebowania na ciepło. 
W przypadku budownictwa mieszkaniowego -  89% zapotrzebowania na ciepło z tego sektora
pokrywane jest przez indywidualne ogrzewania węglowe.

11.3. Racjonalizacja u Ŝytkowania ciepła u odbiorców

Przedsięwzięcia racjonalizujące uŜytkowanie nośników energii na obszarze gminy mają szcze-
gólnie na celu:
➔ dąŜenie do jak najmniejszych opłat dla odbiorców energii (przy spełnieniu warunku samofi-

nansowania się sektora paliwowo-energetycznego);
➔ minimalizację  szkodliwych  dla  środowiska  skutków  funkcjonowania  sektora  paliwowo-

energetycznego na obszarze gminy;
➔ zapewnienie bezpieczeństwa i pewności zasilania w zakresie dostaw określonych potrzeb

energetycznych.

11.3.1. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Na terenie gminy Oleśnica wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest na Osie-
dlu Boguszyce i zarządzana jest przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Boguszyce”. W zabudowie
tej łącznie znajduje się 198 mieszkań o sumarycznej kubaturze 35 129 m3. Powierzchnia uŜyt-
kowa wszystkich budynków w tej zabudowie wynosi 14 408 m2. Wszystkie obiekty korzystają z
kotłowni węglowej w celach grzewczych, natomiast do przygotowania cieplej wody uŜytkowej 9
obiektów korzysta z energii elektrycznej a 7 z kotłowni węglowej. Z danych otrzymanych od za-
rządcy wynika, Ŝe działania modernizacyjne zostały podjęte w 15 obiektach, co stanowi 94%
zasobów  SM  „Boguszyce”.  W  tabeli  poniŜej  przedstawiono  działania  termomodernizacyjne
z rozbiciem na okres ich przeprowadzenia.

Tabela 11-1. Działania termomodernizacyjne przeprow adzone przez Spółdzielnie Mieszkaniow ą „Bogu-
szyce”

Lp. Zarządca 
nieruchomo ści

Liczba
obiektów

Liczba
mieszka ń

Ocieplanie
budynków

Wymiana
okien

Wymiana
zaworów
termore-
gul. Po-
dzielniki
kosztów

Docie-
plenie

stropo-
dachu

Udział
obiektów
zmoderni-
zowanych

Uwagi

1
Spółdzielnia

Mieszkaniowa
„BOGUSZYCE”

16 198 2010 -
2011

2007 -
2008 2003 2011 -

2012 94%

Zasoby
własne i
wspólnot
mieszka-
niowych

Prowadzone zmiany technologiczne w budownictwie sprowadzają się do zastosowania nowych,
łatwych, prostych w obsłudze konstrukcji, nowych materiałów o polepszonych właściwościach
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technicznych. Ogólny proces zmian prowadzonych w nowoczesnym budownictwie sprowadzony
jest do:

 uzyskania obiektu o prostym i krótkotrwałym procesie prowadzenia budowy;
 korzystania z nowych lub ulepszonych materiałów o dobrych parametrach zarówno kon-

strukcyjnych, jak i cieplnych;
 uzbrojenia budynku w instalacje wewnętrzne wykonane w nowoczesnym systemie;
 uzbrojenia budynku w urządzenia o wysokim stopniu sprawności.

Obiekty nowobudowane mają spełnić i spełniają oczekiwanie uŜytkownika, zarówno w zakresie
wyglądu, funkcjonalności, ale przede wszystkim w zakresie niskich kosztów uŜytkowania.

W stosunku do istniejących obiektów budowlanych, prowadzi się działania modernizacyjne, po-
legające na wymianie poszczególnych elementów budynku, wprowadzaniu działań poprawiają-
cych izolacyjność obiektu, tj. zmniejszenie strat ciepła np. w wyniku likwidacji nieszczelności.
W procesie modernizacyjnym wprowadza się juŜ istniejące ulepszone i nowe technologie.

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe kaŜdy element obiektu budowlanego posiada własny okres uŜytkowania,
w którym spełnia  swoje  właściwości.  Modernizacja  obiektów budowlanych  jest  prowadzona
w określonym zakresie i w stosunku do tych elementów, w których ze względów technicznych
moŜna dokonać częściowej lub całkowitej wymiany. Jednym z działań w zakresie zmniejszenia
zapotrzebowania cieplnego budynku jest prowadzenie działań termomodernizacyjnych. Termo-
modernizacja to poprawienie istniejących cech technicznych budynku, w celu uzyskania zmniej-
szenia zapotrzebowania ciepła do ogrzewania. Termomodernizacja obejmuje zmiany budowla-
ne oraz zmiany w systemie ogrzewania.

Tabela 11-2. Zabiegi w zakresie modernizacji system u ogrzewania

Lp Rodzaj elementu Cel zabiegu Sposób realizacji

1 Instalacja c.o.
wewnątrz budynku

Zwiększenie sprawności pracy syste-
mu

Płukanie chemiczne instalacji w celu usunięcia
osadów i przywrócenia pełnej droŜności rurocią-
gów
Ogólne uszczelnienie instalacji

Likwidacja centralnej sieci odpowietrzającej
oraz zbiorników odpowietrzających, zastosowa-
nie indywidualnych odpowietrzników na pionach

Zmniejszenie strat ciepła na sieci Izolowanie rur przechodzących przez pomiesz-
czenie nie ogrzewane

2 Instalacja c.o.
w pomieszczeniu

Racjonalne uŜytkowanie ciepła
Zainstalowanie zaworów termostatycznych przy
grzejnikach, które umoŜliwiają regulacje tempe-
ratury w pomieszczeniach 

Zwiększenie sprawności pracy syste-
mu

Wymiana grzejników (nowe grzejniki o więk-
szym stopniu sprawności i efektywności ), wy-
miana sieci, zmiana systemu c.o. np. na system
wymuszony
Dostosowanie instalacji c.o. do zmniejszonych
potrzeb cieplnych pomieszczeń.

Źródło: „Termomodernizacja Budynków –Poradnik Inwestora” - Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA War-
szawa 1999r.
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Tabela 11-3. Zabiegi termomodernizacyjne budowlane

Lp Rodzaj elementu Cel zabiegu Sposób realizacji

1

Ściany zewnętrzne i ściany oddzie-
lające pomieszczenia o róŜnych
temperaturach (np. od klatki scho-
dowej)

Zwiększenie izolacyjności termicz-
nej i likwidacja mostków cieplnych

Ocieplenie dodatkową warstwą izo-
lacji termicznej

2 Fragmenty ścian zewnętrznych
przy grzejnikach

Lepsze wykorzystanie ciepła od
grzejników Ekrany za-grzejnikowe

3 Stropodachy i stropy poddasza Zwiększenie izolacyjności termicz-
nej

Ocieplenie dodatkową warstwą izo-
lacji termicznej

4
Stropy nad piwnicami nie ogrzewa-
nymi i podłogi parteru w budyn-
kach nie podpiwniczonych

Zwiększenie izolacyjności termicz-
nej

Ocieplenie dodatkową warstwą izo-
lacji termicznej

5 Okna, świetliki dachowe, świetliki
okienne w piwnicach

Zmniejszenie niekontrolowanej in-
filtracji Uszczelnienie

Zwiększenie izolacyjności termicz-
nej

Dodatkowa szyba lub warstwa folii,
zastosowanie szyb ze specjalnego
szkła lub wymiana okien

Zmniejszenie powierzchni prze-
gród zewnętrznych o wysokich
stratach ciepła

Częściowa zabudowa okien

Okresowe zmniejszenie strat cie-
pła Okiennice, Ŝaluzje, zasłony

6 Drzwi zewnętrzne

Zmniejszenie niekontrolowanej in-
filtracji Uszczelnienie

Ograniczenie strat uŜytkowych Zasłony, automatyczne zamykanie
drzwi

Zwiększenie izolacyjności termicz-
nej

Ocieplenie lub wymiana na drzwi o
lepszej termice

7 Loggie, tarasy, balkony Utworzenie przestrzeni izolujących Obudowa

8 Otoczenie budynku Zmniejszenie oddziaływań klima-
tycznych (np. wiatru)

Osłony przeciwwiatrowe (ekrany) ro-
ślinność ochronna

Optymalnym rozwiązaniem byłoby rozliczanie kosztów wg indywidualnych liczników ciepła lub
przynajmniej dla określonego pionu.

Przed podjęciem działań inwestycyjnych mających na celu racjonalizację uŜytkowania energii
na cele ogrzewania, wymagane jest określenie zakresu i potwierdzenie zasadności działań na
drodze audytu energetycznego.

W audycie energetycznym analizowane są wszystkie moŜliwe techniczne procesy prowadzące
do obniŜenia zapotrzebowania cieplnego przez dany obiekt budowlany. 

Tabela 11-4. Zestawienie przeci ętnych efektów uzysku ciepła w stosunku do stanu pop rzedniego

Lp Sposób uzyskania oszcz ędności Obni Ŝenie zu Ŝycia ciepła w stosunku
do stanu poprzedniego

1 Wprowadzenie w węźle cieplnym automatyki pogodowej oraz
urządzeń regulacyjnych 5-15%

2
Wprowadzenie hermetyzacji instalacji i izolowanie przewo-
dów, przeprowadzenie regulacji hydraulicznej i zamontowanie
zaworów termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach

10-25%

3 Wprowadzenie podzielników kosztów ok.10-15 %
4 Wprowadzenie ekranów zagrzejnikowych ok. 2-3 %
5 Uszczelnienie okien i drzwi zewnętrznych 5-8%
6 Wymiana okien na 3 szybowe ze szkłem specjalnym 10-15%

7 Ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, da-
chu, stropodachu – bez okien) 10-25%

Źródło: „Termomodernizacja Budynków. Poradnik Inwestora” - Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA Warsza-
wa 1999.
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NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe określenie efektów w przypadku podjęcia dwóch lub więcej uspraw-
nień wymienionych w powyŜszej tabeli, nie jest sumą arytmetyczną poszczególnych działań.

Obecne moŜliwości wsparcia finansowego działań w zakresie racjonalizacji ciepła:
� zakres wsparcia wynikający z ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
� szeroki rynek kredytowy (np. tzw. kredyty remontowe) istniejący na rynku bankowym;
� wsparcie finansowe z istniejących funduszy ekologicznych.

11.3.2. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Zgodnie z terminologią  zawartą  w art. 3  punkt.2a ustawy Prawo budowlane – jako budynek
mieszkalny jednorodzinny naleŜy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowią-
cy  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w  którym dopuszcza  się  wydzielenie  nie  więcej  niŜ
dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni
całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Indywidualny uŜytkownik budynku jednorodzinnego moŜe przeprowadzić analogiczne działania
w zakresie racjonalizacji  uŜytkowania ciepła w zakresie termorenowacji,  jakie przedstawiono
w stosunku do obiektów wielorodzinnych.

Ogólna dostępność, szeroka moŜliwość wyboru na rynku, róŜnych systemów ogrzewania bu-
downictwa indywidualnego oraz moŜliwość korzystania z form wspomagających finansowo pro-
cesy modernizacyjne i remontowe spowodowała, Ŝe od połowy lat 80 obserwuje się proces wy-
miany np.  indywidualnych wyeksploatowanych kotłów na kotły nowe o większym wskaźniku
sprawności, wymiany systemu zasilania (np. przejście z paliwa stałego na gazowe), wymiana
grzejników itp.
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe nowe kotły są wsparte pełną automatyką, która umoŜliwia indywidualną
korektę  oczekiwanej  temperatury  w  pomieszczeniu.  System  automatyki  umoŜliwia  równieŜ
wprowadzenie programu umoŜliwiającego pracę systemu w określonym przedziale czasowym.
System pozwala dostosować  zmienne oczekiwane temperatury w pomieszczeniu w róŜnych
okresach dobowych. 

Właściciele obiektów jednorodzinnych mają szeroki zakres dostępności do nowych technologii
w zakresie działań wpływających na zmniejszenie zapotrzebowania cieplnego budynku i zmniej-
szenia kosztów eksploatacji, przy zachowaniu efektu komfortu cieplnego. W nowym budownic-
twie jednorodzinnym zwiększa się stopień obiektów, które wykorzystują niekonwencjonalne źró-
dła energii.

Właściciele obiektów jednorodzinnych równieŜ mogą  ubiegać się  o istniejące formy wsparcia
przedsięwzięć  termomodernizacyjnych.  MoŜliwości  wsparcia finansowego działań  w zakresie
racjonalizacji ciepła to:
➔ zakres wsparcia wynikający z ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
➔ szeroki rynek kredytowy (np. tzw. kredyty remontowe) istniejący na rynku bankowym.

Zaleca się wprowadzenie systemu dopłat dla zmiany źródła zasilania w połączeniu z działania-
mi termomodernizacyjnymi.

Obecnie  indywidualny inwestor  –  właściciel,  sam podejmuje  decyzję  o  prowadzeniu  działań
w zakresie  modernizacji  własnego  źródła  ciepła  oraz działań  w zakresie  termomodernizacji.
Przy podjęciu decyzji o określonym sposobie realizacji, indywidualny inwestor ma moŜliwość ko-
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rzystania z informacji udzielanych przez technicznych przedstawicieli poszczególnych firm dzia-
łających na rynku w zakresie systemów ogrzewania i  docieplania budynków indywidualnych
oraz z istniejącego rynku medialnego - specjalistycznych wydawnictw z zakresu budownictwa. 

Zakłada się w Oleśnicy, Ŝe proces działań termomodernizacyjnych w indywidualnym budownic-
twie będzie co najmniej utrzymywał się na aktualnym poziomie. Istniejąca konkurencja rynkowa
powoduje, Ŝe istnieje szeroki wybór technicznych rozwiązań w szerokim zakresie cenowym.

Kompleksowa modernizacja ogrzewania w budynku jednorodzinnym związana jest często z wy-
mianą  instalacji  grzewczej.  Z uwagi  na powyŜsze,  w tabeli  poniŜej  zestawiono szacunkowe
koszty wykonania instalacji grzewczej wodnej i dla porównania elektrycznej.

Tabela 11-5. Koszty wykonania instalacji ogrzewania  wodnego i elektrycznego (do 12 grzejników)

Lp. Rodzaj Koszt urz ądzeń Koszt wykonawstwa Koszt całkowity
zł zł zł

1 Wodne 10 000 7 000 17 000
2 Elektryczne 2 600 3 000 5 600

11.3.3. Budynki u Ŝyteczno ści publicznej

W ramach bilansu obiektów uŜyteczności publicznej znaczącą pozycją są obiekty szkolnictwa
publicznego. Na terenie Gminy są to szkoły podstawowe oraz zlokalizowane na terenie Miasta
Oleśnicy: Gimnazjum wraz ze szkołą podstawową. Polepszenie stanu cieplnego tych obiektów
niejednokrotnie wymaga podjęcia działań remontowych i modernizacyjnych.

Tabela 11-6. Przykładowa analiza energetyczno–koszt owa dla typowego obiektu szkolnego

Budynek
szkolny

Q [kW]
przed

modern.

Q [kW]
po

modern.

Pow. ścian prze-
znacz. na docie-

plenie [m 2]

Pow. okien
przezn. do

wymiany [m 2]

Koszt
docieplenia
ścian [zł]

Koszt wymia-
ny stolarki

okiennej [zł]

Suma
kosztów

[zł]
Pow. uŜyt.: 

1 400 m2

 kubatura:
7 000 m3

98 70 896 280 74 007 112 000 186 007

Termomodernizacja jw. to droga związana z wydatkowaniem znacznych środków finansowych.
Przy właściwej analizie wielkości energetycznych związanych z zasilaniem budynku czy grupy
budynków moŜna niskonakładowo (np. przez negocjacje umów dostawy energii, zoptymalizo-
wanie pracy urządzeń itp.) znacznie ograniczyć koszty i zuŜycie energii w obiekcie.
Jednym z zadań w kierunku efektywnego wykorzystania energii w zabudowie uŜyteczności pu-
blicznej jest wprowadzenie programu zarządzania energią w obiektach gminnych.

11.4. Racjonalizacja u Ŝytkowania paliw gazowych

Przy rozpatrywaniu działań  związanych z racjonalizacją  uŜytkowania paliw, naleŜy wziąć pod
uwagę cały ciąg logiczny operacji związanych z ich uŜytkowaniem:

 pozyskanie paliw;
 przesył do miejsca uŜytkowania;
 dystrybucja;
 wykorzystanie paliw gazowych;
 wykorzystanie efektów stosowania paliw gazowych.

W tym ciągu pozyskanie paliw pozostaje całkowicie poza zasięgiem Gminy Oleśnica (zarówno
pod względem geograficznym, jak i organizacyjno-prawnym), a co więcej w znacznej mierze
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poza granicami Polski, stąd kwestia ta została całkowicie pominięta. RównieŜ problemy związa-
ne z długodystansowym przesyłem gazu stanowią zagadnienie o charakterze ponadlokalnym,
które powinno być analizowane w skali nawet ponadwojewódzkiej.

Zmniejszenie strat gazu w systemie dystrybucji

Działania związane z racjonalizacją uŜytkowania gazu, wiąŜą się z jego dystrybucją i sprowa-
dzają się do zmniejszenia strat gazu.

Straty gazu w sieci dystrybucyjnej spowodowane są głównie następującymi przyczynami:
 nieszczelności na armaturze - dotyczą zarówno samej armatury, jak i jej połączeń z gazo-

ciągami (połączenia gwintowane lub, przy większych średnicach, kołnierzowe); zmniejsze-
nie przecieków gazu na samej armaturze, w większości wypadków, będzie wiązało się z jej
wymianą;

 sytuacje związane z awariami (nagłymi nieszczelnościami) i remontami (gaz wypuszczany
do atmosfery ze względu na prowadzone prace) - modernizacja sieci wpłynie na zmniej-
szenie prawdopodobieństwa awarii.

NaleŜy podkreślić, Ŝe zmniejszenie strat gazu ma trojakiego rodzaju znaczenie:
➔ efekt ekonomiczny: zmniejszenie strat gazu powoduje zmniejszenie kosztów operacyjnych

przedsiębiorstwa gazowniczego, co w dalszym efekcie powinno skutkować obniŜeniem kosz-
tów zaopatrzenia w gaz dla odbiorcy końcowego;

➔ metan jest gazem powodującym efekt cieplarniany, a jego negatywny wpływ jest znacznie
wyŜszy niŜ dwutlenku węgla, stąd teŜ ze względów ekologicznych naleŜy ograniczać  jego
emisję;

➔ w skrajnych przypadkach wycieki gazu mogą lokalnie powodować powstawanie stęŜeń zbli-
Ŝających się do granic wybuchowości, co zagraŜa bezpieczeństwu.

Generalnie,  niemal  całość  odpowiedzialności  za  działania  związane  ze  zmniejszeniem strat
gazu w jego dystrybucji, spoczywa na Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. 

Racjonalizacja wykorzystania paliw gazowych

Paliwa gazowe w gminie są wykorzystywane na następujące cele:
➔ wytwarzanie ciepła – dla pokrycia potrzeb grzewczych;
➔ bezpośrednie przygotowywanie ciepłej wody uŜytkowej;
➔ przygotowywanie posiłków w gospodarstwach domowych i obiektach zbiorowego Ŝywienia.

Sprawność wykorzystania gazu w kaŜdym z powyŜszych sposobów uzaleŜniona jest od cech
samych urządzeń oraz od sposobu ich eksploatacji.

W przypadku wytwarzania ciepła w kotłach gazowych efekty moŜna uzyskać poprzez wymianę
urządzeń. Wzrost sprawności dla nowych urządzeń wynika z uwzględnienia następujących roz-
wiązań technicznych:
� lepsze rozwiązanie układu palnikowego oraz układu powierzchni ogrzewalnych kotła, pozwa-

lające na zwiększenie nominalnej sprawności kotła, a co za tym idzie sprawności średnioek-
sploatacyjnej;

� stosowanie zapalaczy iskrowych zamiast dyŜurnego płomienia (dotyczy to przede wszystkim
małych kotłów gazowych stosowanych jako indywidualne źródła ciepła), efekt ten ma szcze-
gólnie istotne znaczenie przy mniejszych obciąŜeniach cieplnych kotła;

� lepszy dobór wielkości kotła - unikanie przewymiarowania;
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� stosowanie  kotłów kondensacyjnych,  pozwalających odzyskać  ze  spalin  ciepło parowania
pary wodnej zawartej w spalinach (stąd sprawność nominalna odniesiona do wartości opało-
wej  gazu jest  większa  od  100%),  jednak ich  stosowanie  wymaga niskotemperaturowego
układu odbioru ciepła oraz układu do neutralizacji i odprowadzenia kondensatu.

Brak jest danych na temat stanu technicznego i rozwiązań projektowych kotłów gazowych sto-
sowanych przez małych odbiorców w gminie Oleśnica, tym bardziej, Ŝe szybko rosnący poziom
cen gazu zdecydowanie zahamował przyrost liczby kotłów, szczególnie dla rozwiązań w budow-
nictwie indywidualnym. 

W przypadku przygotowywania ciepłej wody uŜytkowej w podgrzewaczach przepływowych, naj-
większe moŜliwości oszczędności naleŜy wiązać z:

 lepszym rozwiązaniem układu palnikowego oraz układu powierzchni ogrzewalnych pod-
grzewacza;

 stosowanie zapalaczy iskrowych zamiast dyŜurnego płomienia.

W  przypadku gazowych podgrzewaczy przepływowych brak jest  danych na temat ich stanu
technicznego - moŜna jednak szacować, Ŝe zdecydowana większość wyposaŜona jest w znicze
dyŜurne.

11.5. Racjonalizacja u Ŝytkowania energii elektrycznej

Przy rozpatrywaniu działań związanych z racjonalizacją uŜytkowania energii elektrycznej naleŜy
wziąć pod uwagę cały ciąg operacji związanych z uŜytkowaniem tej energii:
➔ wytwarzanie energii elektrycznej;
➔ przesył w krajowym systemie energetycznym;
➔ dystrybucja;
➔ wykorzystanie energii elektrycznej.

NaleŜy wierzyć, Ŝe wprowadzone uwolnienie rynku energii elektrycznej i wprowadzenie konku-
rencji wytwórców energii elektrycznej, będzie stanowiło bodziec do poprawy efektywności wy-
twarzania energii elektrycznej. Instrumentem wywołującym dodatkowy nacisk w tym kierunku
jest wejście pełnego dostępu odbiorców do wyboru dostawcy energii elektrycznej. 
Na dzień dzisiejszy trudno mówić o efektach tych działań z punktu widzenia odbiorcy energii.

Ograniczenie strat energii elektrycznej w systemie dystrybucyjnym

NajwaŜniejszymi kierunkami zmniejszania strat energii elektrycznej w systemie dystrybucyjnym
są:
➔ zmniejszenie strat przesyłowych w liniach energetycznych;
➔ zmniejszenie strat jałowych w stacjach transformatorowych.

W  przypadku  stacji  transformatorowych  zagadnienie  zmniejszania  strat  rozwiązywane  jest
przez TAURON Dystrybucja S.A., poprzez monitorowanie stanu obciąŜeń poszczególnych stacji
transformatorowych i, gdy jest to potrzebne na skutek zmian sytuacji, wymienianie transforma-
torów na inne, o mocy lepiej dobranej do nowych okoliczności. Działania takie są prowadzone
na bieŜąco.

Generalnie naleŜy stwierdzić, Ŝe podmiotami w całości odpowiedzialnymi za zagadnienia zwią-
zane ze zmniejszeniem strat w systemie dystrybucji energii elektrycznej na obszarze gminy są
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przedsiębiorstwa dystrybucyjne (TAURON Dystrybucja S.A. oraz PKP Energetyka S.A. Zakład
Dolnośląski).

Poprawienie efektywno ści wykorzystania energii elektrycznej

Najistotniejsze sposoby wykorzystania energii elektrycznej to:
➔ napędy silników elektrycznych;
➔ oświetlenie;
➔ ogrzewanie elektryczne;
➔ zasilanie urządzeń elektronicznych.

Z punktu widzenia poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej, działania dotyczą-
ce modernizacji samych silników elektrycznych są mało atrakcyjne. Z tego punktu widzenia na-
leŜy zwracać uwagę raczej na wymianę całego urządzenia, które jest napędzane tym silnikiem,
a to naleŜy zaliczyć do działań związanych z poprawą efektów stosowania energii elektrycznej.

W przypadku napędów elektrycznych naleŜy zwrócić uwagę na moŜliwość oszczędzania energii
elektrycznej poprzez zastosowanie napędów z regulacją obrotów silnika w zaleŜności od aktual-
nych potrzeb (np. przy pomocy falowników) oraz na dbałość, aby napędy elektryczne nie były
przewymiarowane i pracowały z optymalną sprawnością.

W miarę moŜliwości okresy pracy większych odbiorników energii elektrycznej naleŜy przesuwać
na godziny poza szczytem (zmniejszenie kosztów ponoszonych za uŜytkowanie energii elek-
trycznej).

Analiza i ocena mo Ŝliwo ści wykorzystania energii elektrycznej na potrzeby o grzewania 

Ogrzewanie elektryczne polega na bezpośrednim wykorzystaniu przemiany energii elektrycznej
na ciepło w pomieszczeniu za pomocą m.in. grzejników elektrycznych, listew przypodłogowych
oraz ogrzewania podłogowego lub sufitowego za pomocą kabli czy mat grzejnych.

Ogrzewanie elektryczne w ostatnich czasach jest szeroko propagowane i zdobywa sobie coraz
więcej zwolenników. Jego zastosowanie pociąga za sobą wysokie koszty eksploatacyjne przy
relatywnie  niskich  kosztach  inwestycyjnych.  Na  rynku  jest  dostępnych  jest  wiele  urządzeń
grzewczych wykorzystujących energię  elektryczną.  Decydując się  na ogrzewanie elektryczne
naleŜy zwrócić uwagę na odpowiedni dobór mocy. Istotne bowiem jest nie tylko zapewnienie
komfortu cieplnego, ale równieŜ najniŜszych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Wśród zalet, jakie posiada ogrzewanie elektryczne naleŜy wymienić:
➔ powszechną dostępność źródła energii (np. na terenach, gdzie rozwija się budownictwo jed-

norodzinne, a brak tam uzbrojenia w gaz lub sieci ciepłownicze);
➔ niskie nakłady inwestycyjne - instalacja elektryczna musi być wykonana w kaŜdym budynku;

ogrzewanie elektryczne wyklucza konieczność budowy dodatkowych pomieszczeń na kotłow-
nie, składowanie paliwa i popiołu, brak takŜe (w przypadku modernizacji obiektu) potrzeby
ochrony komina przed działaniem spalin (jak np. w przypadku kotłowni gazowych);

➔ komfort i bezpieczeństwo uŜytkowania (nie występuje zagroŜenie wybuchem lub zaczadze-
niem, brak potrzeby gromadzenia materiałów łatwopalnych - paliwa);

➔ bezpośrednie i dokładne opomiarowanie zuŜytej energii;
➔ moŜliwość optymalizacji zuŜycia energii - duŜa moŜliwość regulacji temperatury, równieŜ oso-

bno dla poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniu;
➔ brak strat ciepła na doprowadzeniach, zarówno wewnątrz budynku, jak i do budynku;
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➔ moŜliwość zaspokojenia wszystkich potrzeb energetycznych mieszkańców budynku za po-
mocą jednego nośnika energii;

➔ stała gotowość eksploatacyjna - moŜliwość  zaspokojenia potrzeby ogrzewania poza sezo-
nem grzewczym;

➔ moŜliwość instalowania grzejników o róŜnych gabarytach, zaleŜnie od potrzeb występujących
w danym pomieszczeniu;

➔ niskie koszty naprawy i obsługi;
➔ instalacje ogrzewania elektrycznego nie wymagają działań konserwacyjnych;
➔ duŜa sprawność i trwałość urządzeń;
➔ „ekologiczność” ogrzewania w miejscu jego uŜytkowania. Emisja zanieczyszczeń odbywa się

w miejscu  wytwarzania  energii  elektrycznej  (w  przypadku,  gdy  nie  jest  ona  wytwarzana
w sposób ekologiczny).

Do wad ogrzewania elektrycznego naleŜy zaliczyć:
➔ wysokie koszty eksploatacji - średnie koszty są  wyŜsze niŜ dla ogrzewania gazowego czy

w przypadku opalania drewnem. Zakłady elektronergetyczne czynią starania w celu zwięk-
szenia  konkurencyjności  ogrzewania  elektrycznego w stosunku do  innych  mediów.  SłuŜy
temu szeroka akcja marketingowa poparta tworzeniem specjalnych grup taryfowych. 

PoniŜej wymieniono niektóre rodzaje ogrzewania opartego na wykorzystaniu energii elektrycz-
nej wraz z krótkim opisem:
➔ podłogowe (kablowe, przy pomocy mat grzewczych) - ciepło rozchodzi się od dołu ku górze

i równomiernie całodobowo ogrzewa pomieszczenie, moŜliwość regulowania temperatury; in-
stalacja nie wymaga konserwacji i jest niewidoczna;

➔ sufitowe (z uŜyciem folii grzewczych) - równomierny rozkład temperatury, instalacja niewi-
doczna, pokryta np. tapetą;

➔ listwy grzejne - system składający się z dowolnej ilości modułów;
➔ piece akumulacyjne (statyczne lub z dynamicznym rozładowaniem) - zasilanie tańszą ener-

gią „nocną”;
➔ elektryczne kotły c.o. - przepływowe i akumulacyjne;
➔ grzejniki konwektorowe - nie wymagają dodatkowych instalacji, mają małe wymiary i niewielki

cięŜar;
➔ ogrzewacze promiennikowe - ogrzewanie nakierowane na konkretne miejsca w ogrzewanym

pomieszczeniu;
➔ grzejniki nawiewne - dmuchawy gorącego powietrza ogrzanego przez grzałki elektryczne;
➔ montaŜ grzałek w piecach węglowych - system tani (przy wykorzystaniu w czasie tańszej

strefy taryfy nocnej), ale przestarzały i niezapewniający równomiernego rozkładu temperatury
w pomieszczeniu.

MoŜliwość wykorzystania energii elektrycznej jako nośnika ciepła w budownictwie mieszkanio-
wym musi wiązać się z istnieniem odpowiednich rezerw w systemie elektroenergetycznym na
danym terenie. Aktualnie nie wydaje się być zbyt racjonalnym lansowanie stosowania w nowej
zabudowie ogrzewania opartego na wykorzystaniu energii elektrycznej, głównie z uwagi na jego
wysokie koszty eksploatacyjne.

Celowym wydaje się wykorzystanie tego rodzaju ogrzewania na obszarach, na których dokonu-
je się rewitalizacji zabudowy, czy teŜ modernizacji istniejącego sposobu ogrzewania będącego
często źródłem „niskiej emisji” (zmiany sposobu ogrzewania mieszkań za pomocą pieców i eta-
Ŝowych ogrzewań  węglowych). Zastosowanie energii elektrycznej jako źródła energii cieplnej
podyktowane moŜe być równieŜ brakiem moŜliwości technicznych zastosowania innego nośni-
ka energii (np. obiekt zabytkowy). Przy podejmowaniu działań zmierzających do wykorzystania
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ogrzewania elektrycznego naleŜy brać pod uwagę moŜliwości istniejącej w danym rejonie infra-
struktury elektroenergetycznej. 

W  przypadku zmiany sposobu ogrzewania z węglowego na system elektroenergetyczny ko-
nieczne jest wykonanie inwestycji (w najprostszej formie) obejmujących:
➔ przygotowanie sieci elektroenergetycznych do zwiększonego poboru mocy;  wymianę liczni-

ków jednofazowych na liczniki trójfazowe, dwu- lub trójstrefowe;
➔ zamontowanie w mieszkaniach grzejników elektrycznych wraz z regulatorami temperatury lub

zabudowa w istniejących piecach kaflowych grzałek elektrycznych z regulatorami temperatu-
ry.

Przed wykonaniem inwestycji  polegającej  na konwersji  ogrzewania z węglowego na system
elektroenergetyczny celowym jest potwierdzenie parametrów energetycznych budynku dla okre-
ślenia jego dokładnego zapotrzebowania na moc cieplną i rocznego zuŜycia ciepła.

Biorąc pod uwagę  wielkość  kosztów eksploatacyjnych oraz zakres występowania  ogrzewań
elektrycznych w istniejącej zabudowie, zakłada się, Ŝe energia elektryczna będzie w znikomym
stopniu stanowiła alternatywne źródło energii cieplnej w gminie. Jej zastosowanie będzie uza-
leŜnione od dyspozycyjności sieci elektroenergetycznej w danym obszarze. Głównym odbiorcą
energii  elektrycznej  na potrzeby ogrzewania  mogą  być  modernizowane budynki  mieszkalne
i usługowe. Stworzenie warunków dostępności energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania wią-
zać się będzie często z koniecznością modernizacji istniejącej infrastruktury elektroenergetycz-
nej. Energia elektryczna moŜe być wykorzystywana jako źródło uzupełniające przy zastosowa-
niu pokrycia potrzeb grzewczych przez OZE.

Racjonalizacja zu Ŝycia energii elektrycznej na potrzeby o świetlenia ulicznego

Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo energetyczne do zadań własnych gminy naleŜy planowanie i fi-
nansowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na jej terenie.

Technicznie racjonalizacja zuŜycia energii na potrzeby oświetlenia ulicznego realizowana jest
w dwu podstawowych płaszczyznach:
� przez wymianę opraw i źródeł świetlnych na energooszczędne;
� poprzez kontrolę czasu świecenia - zastosowanie wyłączników przekaźnikowych, które dają

lepszy efekt (niŜ zmierzchowe), w postaci dokładnego dopasowania do warunków świetlnych
czasu pracy.

Elementem racjonalnego uŜytkowania energii elektrycznej na oświetlenie uliczne jest, poza po-
wyŜszym, dbałość o regularne przeprowadzanie prac konserwacyjno-naprawczych i czyszcze-
nia opraw oraz uregulowaniu spraw własności.

Gmina odpowiadając za oświetlenie na swoim terenie i ponosząc koszty związane z konserwa-
cją oświetlenia, powinna dąŜyć do przejęcia całości majątku oświetleniowego. Takie działanie
przyniesie moŜliwość wyłonienia w przyszłości „konserwatora” oświetlenia ulicznego na zasa-
dzie rynkowej (przetarg publiczny), co wg znanych przykładów moŜe przynieść znaczne korzy-
ści ekonomiczne dla gminy w postaci ograniczenia kosztów konserwacji i utrzymania.

W sytuacji pozostawienia majątku oświetleniowego w gestii TAURON Dystrybucja S.A. usługi
związane z konserwacją oświetlenia stanowią koszt przedsiębiorstwa i powinny zostać uwzględ-
nione w taryfie przedsiębiorstwa.
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11.6.  ZałoŜenia  miejskiego  programu  zmniejszenia  kosztów  energ ii
w obiektach gminnych – zasady i metody budowy progr amu zmniejszenia
kosztów energii

Optymalizacja dostaw nośników energii dla obiektów gminnych jest podstawowym narzędziem
mającym na celu redukcję kosztów eksploatacji tych podmiotów. KaŜdy obiekt podległy jednost-
ce samorządu terytorialnego indywidualnie zawiera umowy z dostawcami energii niejednokrot-
nie wybierając nieoptymalne warunki dostawy jej nośników. Błędne zarządzanie gospodarką
energetyczną w obiektach jednostki samorządu terytorialnego prowadzić moŜe do znacznego
wzrostu kosztów, nieadekwatnego do zgłaszanego zapotrzebowania na energię.
 
Program optymalizacji kosztów nośników energii powinien być realizowany w trzech etapach:

 ETAP I: „Wytypowanie obiektów objętych programem”,
 ETAP II: „Określenie zasad gromadzenia informacji o obiektach uŜyteczności publicznej”,
 ETAP III: „Gromadzenie i weryfikacja informacji o wytypowanych obiektach”.

Etap I wyłonić powinien grupę obiektów objętych programem. Programem objęte powinny być
takie obiekty jak: przedszkola, szkoły (w tym podstawowe, gimnazjalne), budynki Urzędu Gminy
itp. 

Etap II pozwolić powinien na dokonanie podziału obiektów na typy wg ich cech charakterystycz-
nych. Obiekty mogą zostać podzielone wg kryterium celu jakie spełniają na obszarze gminy.
Przykładowy podział obiektów moŜe wyglądać następująco:

 przedszkola,
 szkoły,
 pozostałe obiekty uŜyteczności publicznej.

Przedstawiony wyŜej podział obiektów gminnych wchodzących w skład powstałej na etapie re-
alizacji programu bazy informacji pozwoli na przeprowadzanie róŜnego typu analiz, porównań
oraz na budowę rankingów obiektów o zbliŜonej specyfice prowadzonej działalności. Po doko-
naniu podziału obiektów na typy, naleŜy opracować uniwersalny wzór kwestionariusza informa-
cyjnego skierowanego do zarządców obiektów. Prawidłowo skonstruowany kwestionariusz po-
winien zostać podzielony na części:

 część informacyjna,
 część monitorująca.

Część  informacyjna powinna dostarczyć  danych o  parametrach  umowy na dostawę  energii
elektrycznej oraz danych technicznych i budowlanych o wytypowanych obiektach. Część infor-
macyjna charakteryzuje się tym, Ŝe jest wypełniana tylko raz na początkowym etapie budowy
bazy. Część monitorująca powinna stanowić źródło informacji o historycznym, jak i bieŜącym
zuŜyciu energii oraz poniesionych kosztach. Część  monitorująca powinna być  przekazywana
administratorowi w zdefiniowanych uprzednio przedziałach czasowych.

W  etapie  III przekazać  naleŜy zarządcom obiektów gminnych  opracowane  kwestionariusze
w celu ich uzupełnienia. Weryfikacja prawidłowości otrzymanych danych powinna być przepro-
wadzona przez administratora przed uprzednim wprowadzeniem danych do bazy. Tak przepro-
wadzony proces zbierania danych będzie gwarantować rzetelność otrzymanych na tym etapie
informacji. Dodatkowo niezbędnym będzie uzyskanie od zarządcy obiektów kopii umów z do-
stawcami nośników energii.  Na tej  podstawie po dokonaniu weryfikacji  otrzymanych danych
moŜliwa jest budowa prawidłowej bazy zawierającej wszystkie niezbędne informacje o obiek-
tach, jak i o generowanych przez te obiekty kosztach nośników energii.
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Baza informacji o obiektach powinna umoŜliwiać: tworzenie „Raportu o stanie wykorzystania no-
śników energii” zarówno dla pojedynczego obiektu, jak i dla grupy, charakteryzującego się moŜ-
liwością wyboru okresu za jaki karta ma przedstawiać informacje. Karta obiektu powinna zawie-
rać następujące dane o:

 nazwie obiektu wraz z podstawowymi danymi adresowymi,
 okresie za jaki okres karta obiektu przedstawia dane,
 wykorzystywanych nośnikach energii w obiekcie,
 jednostkowej cenie danego nośnika energii w danej jednostce czasu,
 rocznym zuŜyciu energii w obiekcie,
 strukturze zuŜycia energii według przyjętych wcześniej kryteriów.

Karta obiektu dodatkowo powinna umoŜliwiać generowanie wykresów kosztów oraz zuŜycia no-
śników energii w obiektach wraz z porównaniem z latami poprzednimi oraz z wartościami śred-
nimi jednostkowych cen nośników energii w danym typie obiektów. Kolejnym elementem przed-
stawionym w karcie obiektu powinno być zestawienie wskaźników zapotrzebowania na energię
oraz jej kosztów wg konkretnych parametrów (np.: powierzchni uŜytkowej, liczby uŜytkowników
itp.).
Przedstawiona powyŜej  przykładowa struktura  bazy danych moŜe, w zaleŜności  od potrzeb
Gminy, być modyfikowana i uzupełniana (rozszerzana) o kolejne rekordy danych, porównania,
zestawienia itp.
Podsumowując, prawidłowo skonstruowana baza danych powinna mieć charakter dynamicznie
zmieniającego się i aktualizowanego zestawienia, które będzie pozwalało na bieŜącą kontrolę
zuŜycia nośników energii  przez poszczególne obiekty oraz prognozowanie wielkości  zakupu
energii w kolejnych latach. Baza danych pozwoli na porównanie zuŜycia pomiędzy obiektami
oraz na korygowanie ewentualnych odchyleń w zakresie mocy zamówionej i wielkości zuŜytej
energii. Aktualizowana baza danych pozwoli na kompleksowe zarządzanie energią w obiektach
naleŜących do miasta w zakresie zapotrzebowania na nośniki energetyczne oraz da moŜliwość
stałej kontroli i optymalizacji wydatków ponoszonych przez Gminę na regulowanie zobowiązań
związanych z dostarczaniem mediów.

Programem optymalizacji  zuŜycia nośników energii  moŜna objąć  równieŜ  punkty oświetlenia
ulicznego i tym samym włączyć je do systemu grupowego zakupu energii.

Na podstawie zinwentaryzowanych danych opracowane winny być oceny oparte o następujące
wskaźniki:

 zuŜycia energii elektrycznej przypadającej na wielkość mocy zamówionej,
 zuŜycia energii elektrycznej przypadającej na powierzchnię obiektu,
 zuŜycia ciepła przypadającego na wielkość mocy zamówionej,
 zuŜycia ciepła przypadającego na powierzchnię obiektu.

Na podstawie opracowanych zestwień moŜliwe jest zidentyfikowanie konkretnych obiektów, co
do których powinno zostać przeprowadzone postępowanie mające na celu weryfikację zuŜycia
nośników energii.

Przykładowo uzyskane wyniki zestawione dla wybranych grup obiektów moŜna przedstawić w
ujęciu graficznym w postaci wykresów obrazujących zestawienie porównawcze.
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Wykres 11-3. Wska źnik zu Ŝycia energii elektrycznej na 1 m 2 powierzchni u Ŝytkowej obiektu – dane za rok
bazowy dla wybranej grupy obiektów

Wskaźnik zuŜycia energii elektrycznej na 1 m2 powierzchni uŜytkowej przedstawia jak wysokie
jest zuŜycie energii w danym obiekcie. Niski poziom tego wskaźnika świadczy o optymalnym
wykorzystaniu energii elektrycznej w konkretnym obiekcie. Zgodnie z definicją wskaźnika obiek-
ty znajdujące się na powyŜszym wykresie nad średnią mogą charakteryzować się zbyt wysokim
poziomem zuŜycia energii elektrycznej w stosunku do ich powierzchni, co naleŜy zbadać w od-
rębnej analizie.
 
Wykres 11-4. Wska źnik zu Ŝycia energii elektrycznej na 1 kW mocy zamówionej –  dane za rok bazowy dla
wybranej grupy obiektów

Wskaźnik zuŜycia energii elektrycznej na 1 kW mocy zamówionej pozwala na stwierdzenie czy
konkretny obiekt posiada prawidłowo dobraną moc zamówioną dla jego potrzeb. 
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Im większa wartość tego wskaźnika tym lepiej jest ona dobrana. PowyŜszy wykres pozwala na
identyfikację potencjalnych obiektów mogących charakteryzować się nieoptymalnym poziomem
doboru mocy zamówionej do zapotrzebowania.
Wykres 11-5. Wska źnik zu Ŝycia ciepła na 1 m 2 powierzchni u Ŝytkowej obiektu – dane za rok bazowy dla wy-
branej grupy obiektów

Wskaźnik zuŜycia ciepła do powierzchni uŜytkowej obiektu interpretowany jest analogicznie jak
wskaźnik zuŜycia energii elektrycznej na powierzchnię obiektu. Im niŜsza wartość tego wskaźni-
ka tym względne zapotrzebowanie danego obiektu jest mniejsze. Z powyŜszego wykresu wyni-
ka, Ŝe występują obiekty, które mogą charakteryzować się wyŜszym od średniego poziomem
zuŜycia ciepła na 1 m2, a zatem naleŜy zweryfikować ich sposób uŜytkowania ciepła.
 
Wykres 11-6. Wska źnik zu Ŝycia ciepła na 1 kW mocy zamówionej – dane za rok b azowy dla wybranej grupy
obiektów
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Wskaźnik zuŜycia ciepła na 1 kW mocy zamówionej pozwala na stwierdzenie czy konkretny
obiekt posiada prawidłowo dobraną moc zamówioną dla jego potrzeb. Im większa wartość tego
wskaźnika tym lepiej  dobrana jest  moc zamówiona.  PowyŜszy wykres moŜna interpretować
analogicznie do wykresu wskaźnika zuŜycia energii elektrycznej na 1 kW mocy zamówionej –
w obiektach znajdujących się poniŜej średniej dla grupy moŜe występować nieefektywne wyko-
rzystanie mocy zamówionej, co naleŜałoby zweryfikować przeprowadzając oddzielną analizę.

Gmina Oleśnica posiada opracowany w maju 2012 r. „Raport z audytu wykorzystania energii
elektrycznej”. W ramach ww. raportu przedstawiona została analiza dokumentów dotyczących
umów na dostawę energii elektrycznej i rozliczenia jej zuŜycia dla oświetlenia ulicznego i obiek-
tów podlegających gminie oraz wskazano działania, jakie winny zostać  przeprowadzone dla
uzyskania zmniejszenia ponoszonych kosztów.
PowyŜszy raport naleŜy wykorzystać jako pierwszy krok dla budowy zaproponowanego progra-
mu.
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12. Rozwój energetyki w gminie - Scenariusze zaopat rzenia gminy
w nośniki energii

Rozmieszczenie  nowego  budownictwa  zarówno  mieszkaniowego,  jak  i  w  sferze  usług
i wytwórczości oraz tempo jego rozwoju zaleŜeć będą od woli inwestorów. Podane w „Projekcie
załoŜeń  do planu zaopatrzenia…” zestawienia wielkości bilansowych mają  więc szacunkowy
stopień  dokładności.  Ten  szacunkowy  bilans  daje  podstawę  do  oceny:  czy  nie  występują
zagroŜenia ze strony źródeł zasilania oraz zdolności przesyłowych głównych systemów oraz,
które  inwestycje  systemowe  moŜna  i/lub  naleŜy  realizować  w  szerszym  zakresie.
Przeprowadzone analizy pozwalają  równieŜ  dokonać  oceny atrakcyjności  wskazywanych do
rozwoju obszarów pod kątem moŜliwości ich zaopatrzenia w nośniki energii. 
Wg art.7  ustawy  Prawo  energetyczne  przedsiębiorstwa  energetyczne  mają  obowiązek
finansowania  i  budowy  sieci  na  potrzeby  przyłączenia  odbiorców  określonych  m.in.
w „ZałoŜeniach do planu zaopatrzenia gminy…”. Tak więc planowanie gminy to planowanie po
stronie  popytowej  (planowanie  zapotrzebowania  na  działania).  Wg  prawa  planowanie
inwestycyjne stoi po stronie odpowiednich przedsiębiorstw energetycznych.

12.1. Stanowisko przedsi ębiorstw energetycznych – plany rozwoju

Analizy sposobu zaopatrzenia w energię oraz przedstawione stanowiska przedsiębiorstw ener-
getycznych, pozwoliły na dokonanie wstępnej kwalifikacji obszarów przeznaczonych do rozwo-
ju. Analiza pozwoliła na wskazanie ogólnego wariantu zaopatrzenia dla poszczególnych tere-
nów przeznaczonych pod zabudowę.

Wstępne pisemne uzgodnienia zaopatrzenia obszarów rozwoju w energię wykonano z główny-
mi przedsiębiorstwami energetycznymi działającymi na terenie gminy Oleśnica, w zasięgu od-
działywania których (wg oceny projektantów), znajdują się tereny rozwoju, tj. z:
● TAURON Dystrybucja S.A. -Oddział we Wrocławiu,
● Dolnośląską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.,
● G.EN.GAZ ENERGIA S.A.

Stanowiska ww. przedsiębiorstw odnośnie zaopatrywania w nośniki energii nowych odbiorców
zostały zawarte w korespondencji stanowiącej Załącznik D do niniejszego opracowania. Zasto-
sowane w korespondencji kwalifikacje nowych obszarów rozwoju oznaczają:

0 – teren nie uzbrojony, umieszczenie w przyszłych planach rozwoju przedsiębiorstwa nie
jest moŜliwe;

1 – teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu moŜliwe do ujęcia w kolejnych planach rozwoju
przedsiębiorstwa;

2 – teren nie uzbrojony, doprowadzenie energii do obszaru ujęte w planach rozwoju przed-
siębiorstwa. Po realizacji infrastruktury w oparciu o plan rozwoju, przyłączenie zgodnie z
warunkami określonymi w taryfie;

3 – teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci; nowi odbiorcy mogą być
przyłączeni w oparciu o warunki określone w taryfie.

DSG określa, Ŝe ewentualna budowa lub rozbudowa sieci gazowej odbywać się będzie na za-
sadach określonych w Ustawie Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniach wykonawczych do
tej ustawy, jeŜeli  zaistnieją  techniczne i ekonomiczne warunki świadczenia usługi dystrybucji
polegającej na dostarczaniu paliwa gazowego.
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W ocenie kwalifikacji obszarów rozwoju dopuściła, poza obrębem oddziaływania istniejącej sieci
gazowniczej moŜliwość rozbudowy swojej sieci gazowniczej do ujęcia w nowych planach rozwo-
ju większości obszarów w obrębie sołectw Spalice i Cieśle oraz wybranych obszarów w obrębie
sołectw Poniatowice, Boguszyce i Ligota Polska.

TAURON Dystrybucja S.A., zgodnie z aktualnym Planem Rozwoju, zamierza realizować nastę-
pujące działania inwestycyjne na obszarze gminy Oleśnica:

• w kolejnych latach planowana jest budowa nowej napowietrznej linii 110 kV od GPZ Ole-
śnica do GPZ Namysłów, z przewodami roboczymi typu AFL6 240 mm2. Nowa linia prze-
biegać będzie przez teren gminy Oleśnica: wzdłuŜ istniejącej linii napowietrznej S-189, w
kierunku linii 400 kV, i dalej wzdłuŜ linii 400 kV w kierunku Dobrzenia. W tym samym
okresie planowana jest modernizacja istniejącej linii S-143 110 kV, polegająca na wymia-
nie przewodów roboczych linii na przewody typu AFL6 240 mm2;

• w sytuacji pojawienia się znaczącego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną
na terenie miasta Oleśnicy oraz terenach połoŜonych przy obwodnicy Oleśnicy, planowa-
na jest budowa nowej rozdzielni 110/20 kV GPZ Oleśnica – Północ, w rejonie wsi Bogu-
szyce;

• GPZ Oleśnica – Północ zasilany będzie liniami napowietrznymi 110 kV:
✔ dwutorową,  poprzez wcięcie się  w linie S-186 relacji  R-183 GPZ Oleśnica do R-172
GPZ Twardogóra,

✔ jednotorową nową linią z R-3 Pasikurowice.
Ponadto TAURON Dystrybucja S.A. uwzględnia równieŜ w swoich planach budowę nowych sta-
cji  transformatorowych 20/04 kV, linii  zasilających napowietrznych i  napowietrzno-kablowych
20 kV oraz sieci rozdzielczej nN, które to działania związane będą z zaopatrzeniem w energię
elektryczną  nowych  obszarów zabudowy mieszkaniowej  i  przemysłowo-usługowej,  wynikają-
cych z projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów gminy Ole-
śnica. 
Opisane powyŜej plany inwestycyjne, w ramach WN i SN, przedstawiono na mapie – załącznik
część graficzna.

12.2. Scenariusze zaopatrzenia obszaru gminy Ole śnica w no śniki energii

Zaopatrzenie w ciepło

W przyszłości zaopatrzenie terenu gminy Oleśnica w ciepło oparte będzie w głównej mierze
o rozwiązania indywidualne oparte na wykorzystaniu paliw pozwalających na ograniczenie emi-
sji zanieczyszczeń do atmosfery tj. takich jak: gaz ziemny – na terenach zgazyfikowanych, olej
opałowy, gaz płynny i inne paliwa ekologiczne (np. biomasa – m.in. słoma i odpady drzewne)
oraz o węgiel kamienny spalany w źródłach o nowej technologii niskoemisyjnej. 

Wskazuje się na celowość promowania indywidualnego zastosowania w budownictwie miesz-
kaniowym i obiektach o charakterze usługowym, nowoczesnych rozwiązań takich jak:
� zastosowanie pomp ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody uŜytkowej.

W takim przypadku niezbędnym będzie uzyskanie przez odbiorcę wyŜszego poziomu mocy
zamówionej w systemie elektroenergetycznym;

� zastosowanie  kolektorów słonecznych jako  źródła  uzupełniającego  dla  podgrzewu ciepłej
wody uŜytkowej przy równoległym zastosowaniu innego źródła ciepła na potrzeby ogrzewa-
nia (np. kocioł gazowy);

� zastosowanie kominków z płaszczem grzewczym równieŜ jako rozwiązania wspomagającego
wytwarzanie ciepła dla pokrycia potrzeb grzewczych i wytwarzania cwu.
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W mniejszym stopniu na cele grzewcze moŜe być wykorzystana równieŜ energia elektryczna
dostarczana z systemu elektroenergetycznego.

Zaopatrzenie w energi ę elektryczn ą

Generalnie zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie przez rozbudowę sieci elek-
troenergetycznej, której operatorem jest TAURON Dystrybucja S.A. 
Sporadycznie dostawcą energii moŜe być PKP Energetyka S.A. Zakład Dolnośląski posiadający
sieć energetyczną zlokalizowaną wzdłuŜ linii kolejowych relacji Kalety – Kluczbork – Wrocław
Mikołajów oraz Oleśnica – Chojnice.

Zaopatrzenie w gaz ziemny

Obecnie tylko zachodnia część gminy Oleśnica zaopatrzona jest w gaz ziemny sieciowy.
Występujące rezerwy przepustowości w stacjach redukcyjno-pomiarowych w miejscowościach
Smardów i Nieciszów i wyprowadzona z nich sieć gazownicza pozwalają na zaopatrzenie w gaz
odbiorców zlokalizowanych w sołectwach Dąbrowa, Jenkowice, Smardzów, Nieciszów i Bystre. 
Źródłem gazu sieciowego dla obszarów rozwoju w sołectwach Bystre, Ligota Wielka i Świerzna
moŜe być SRP Oleśnica Bystre, z której w chwili obecnej zasilane jest miasto Oleśnica. Rozbu-
dowa miejskiej sieci s/c w kierunku Boguszyc i Spalic pozwoli na zaopatrzenie ich w gaz siecio-
wy. Dodatkowo istnieje potencjalna moŜliwość zaopatrzenia w gaz z systemu DSG w sołec-
twach Krzeczyn i Ligota Mała traktując jako źródło gazociąg wysokiego ciśnienia.
Skala rozbudowy systemu gazowniczego uzaleŜniona będzie od pojawiających się inwestorów
o wielkości odbiorów gazu dających szansę na uzyskanie efektywności ekonomicznej przedsię-
wzięcia.

W  pobliŜu gminy Oleśnica,  jako przedsiębiorstwo zajmujące się  dystrybucją  gazu ziemnego
działa spółka G.EN.GAZ ENERGIA S.A.  Działający oddział w Twardogórze posiada rozbudo-
waną sieć gazu zaazotowanego m. innymi w miejscowości Dobroszyce, skąd planowane do re-
alizacji jest wprowadzenie gazu do obszaru Boguszyc dla zasilania fermy drobiu. Przeprowa-
dzone obecnie przez G.EN.GAZ analizy wykazały brak opłacalności dalszej rozbudowy sieci ga-
zowej w głąb sołectwa.
W 2011 roku zakończy się pierwszy etap gazyfikacji gmin Czernica i Jelcz-Laskowice sąsiadu-
jących od południa z gminą Oleśnica. Stworzy to techniczną moŜliwość zaopatrzenia w gaz po-
łudniowej części gminy Oleśnica – sołectw Ligota Mała, oraz Krzeczyn.

Dla pozostałych obszarów gminy Oleśnica wymagana skala rozbudowy sieci gazowniczej prze-
syłowej staje się nieopłacalna. W przypadku pojawienia się zgrupowanej na określonym obsza-
rze potencjalnie znaczącej ilości odbiorców gazu sieciowego naleŜałoby przeprowadzić analizy
techniczno – ekonomiczne wykorzystania rozwiązań opartych na wprowadzeniu instalacji LNG
– instalacji regazyfikacji upłynnionego gazu ziemnego. 
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13.  Zakres współpracy z innymi gminami  

Gmina Oleśnica graniczy z gminami  leŜącymi: 
• w powiecie oleśnickim: Dobroszyce, Twardogóra, Syców, Dziadowa Kłoda, Bierutów oraz

Miasto Oleśnica, 
• w powiecie oławskim: Jelcz-Laskowice,
• w powiecie wrocławskim: Czernica i Długołęka.

Rysunek 13-1. Gminy s ąsiednie

W celu potwierdzenia zakresu dotyczącego współpracy między gminami, w ramach opracowy-
wania projektu „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło...” została rozesłana korespondencja
do gmin sąsiadujących. Kopie otrzymanych pism załączono w załączniku E.
Do dnia oddania niniejszego opracowania brak korespondencji zwrotnej z gmin: Jelcz–Laskowi-
ce i Twardogóra.

Zgodnie z informacjami, uzyskanymi od gmin sąsiadujących nie występują bezpośrednie powią-
zania oraz współpraca pomiędzy gminami w zakresie systemów energetycznych. 
Współpraca między Gminą Oleśnica, a sąsiednimi gminami w zakresie poszczególnych syste-
mów energetycznych realizowana jest przez eksploatatorów tych systemów, tj.:  Dolnośląską
Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., GAZ-SYSTEM S.A. oraz  G.EN Gaz Energia S.A. z Poznania
odnośnie  gazu ziemnego, a takŜe  TAURON Dystrybucja  S.A.  odnośnie  energii  elektrycznej.
Współpraca pomiędzy gminami moŜe wystąpić równieŜ w ramach rozbudowy systemu gazowni-
czego przez firmę G.EN Gaz Energia S.A. z Poznania (chęć współpracy z gminą Oleśnica w zakre-
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sie rozbudowy systemu gazowniczego wykazuje Gmina Bierutów). W zakresie zorganizowanego
zaopatrzenia w ciepło brak jest w chwili obecnej i nie przewiduje się w przyszłości powiązań siecio-
wych  związanych  z systemem  ciepłowniczym.  Jednak  wg  Miasta  Oleśnica  istnieje  moŜliwość
współpracy polegającej na dalszym rozwoju działającego w mieście systemu ciepłowniczego od
strony ul. Kopernika w kierunku Spalic.

Potencjalnym obszarem współpracy pomiędzy gminami mogłyby być ewentualne działania związa-
ne z wykorzystaniem energetycznym biomasy. Wymiana informacji odnośnie posiadanych zaso-
bów biomasy lub konstruowanie wspólnych projektów winna posłuŜyć  skoordynowaniu  działań
w zakresie zoptymalizowania obszarów, z których biomasa będzie pozyskiwana dla konkretnego
źródła energii. 

W  poniŜszej  tabeli  scharakteryzowano współpracę  pomiędzy gminami w zakresie zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i gaz na podstawie uzyskanych informacji z gmin sąsiadujących.
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Tabela 13-1. Powi ązania i współpraca pomi ędzy Gmin ą Oleśnicą, a gminami s ąsiednimi w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energi ę elektryczn ą i gaz

Gmina 

Powi ązania i współpraca
z Gmin ą Oleśnica w zakresie
zaopatrzenia w ciepło, ener-

gię elektryczn ą i gaz

Eksploatator  w zakresie
systemu energetycznego

Eksploatator  w zakresie
systemu gazowniczego 

Planowane działania w zakresie
budowy/rozbudowy systemu

gazowniczego  we współpracy
z Gminą Oleśnica

Powi ązania i plany
przyszło ściowe

w zakresie  rozwoju
systemu  ciepłowni-

czego 

Dostępne zasoby biomasy
moŜliwe do zagospodarowania 

Miasto 
Oleśnica Brak TAURON Dystrybucja S.A. Dolnośląska Spółka 

Gazownictwa Sp. z o.o. Brak Istnieje moŜliwość Brak

Twardogóra Brak TAURON Dystrybucja S.A.  G.EN. Gaz Energia 
Sp. z o.o. Brak Brak Brak danych

Syców Brak TAURON Dystrybucja S.A.
Wielkopolska Spółka 

Gazownictwa  SP. z o.o.
– brak powiązań

Brak Brak Brak danych

Dziadowa 
Kłoda Brak TAURON Dystrybucja S.A. Brak Brak Brak Brak

Bierutów Brak TAURON Dystrybucja S.A. Brak

Planowany rozwój systemu gazowni-
czego w ramach budowy sieci przez
operatora G.EN.Gaz – etap rozmów

z operatorem 

Brak Brak danych

Jelcz
- Laskowice

Brak TAURON Dystrybucja S.A. Dolnośląska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o. Brak Brak Brak danych

Czernica Brak TAURON Dystrybucja S.A.
PKP Energetyka S.A.

Dolnośląska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o.

Planowany rozwój systemu gazowni-
czego w ramach rozbudowy sieci przez
operatora G.EN. Gaz na terenie gminy

Brak Brak

Długoł ęka Brak TAURON Dystrybucja S.A.
Dolnośląska Spółka 

Gazownictwa Sp. z o.o.
GAZ-SYSTEM S.A.

Brak Brak Tak

Dobroszyce Brak TAURON Dystrybucja S.A.

Dolnośląska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o.

G.EN. Gaz Energia 
Sp. z o.o.

Obecnie budowana jest sieć gazowa
przez firmę G.EN. Gaz Energia 

Sp. z o.o. 
Brak Brak danych

Źródło: Informacje uzyskane od gmin sąsiadujących
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Podsumowanie:  

Na podstawie uzyskanych informacji z gmin sąsiadujących w ramach współpracy między gminą
Oleśnica a gminami sąsiadującymi:

• nie występują bezpośrednie powiązania i współpraca pomiędzy gminami,
• współpraca w zakresie systemu energetycznego i gazowniczego realizowana jest przez

eksploatatora systemu,
• chęć współpracy z gminą Oleśnica w zakresie rozbudowy systemu gazowniczego wyka-

zuje  Gmina Bierutów. Gmina Dobroszyce jest  w trakcie budowy sieci gazowniczej na
swoim terenie przez firmę G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o.,

• brak jest w chwili obecnej i nie przewiduje się w przyszłości wspólnych rozwiązań związa-
nych z systemem ciepłowniczym (wg Miasta Oleśnica istnieje moŜliwość współpracy pole-
gającej na dalszym rozwoju działającego w mieście systemu ciepłowniczego od strony ul.
Kopernika w kierunku Spalic),

• dostępne zasoby biomasy występują na terenie gminy Długołęka (słoma zbóŜ, którą moŜna
pozyskać z około 6 tys. ha, ferma trzody chlewnej na ok. 20 tys. sztuk rocznie, ilość wytwo-
rzonych osadów ściekowych na terenie gminy szacuje się na około 199 Mg/rok).
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14.  Priorytety w zakresie dofinansowania zada ń związanych z go-
spodark ą energetyczn ą przez fundusze krajowe i unijne

W chwili obecnej, w Polsce dostępne są następujące moŜliwości pozyskania środków finanso-
wych, zarówno na realizację działań inwestycyjnych jak i badawczo - projektowych w dziedzinie
energetyki: 
➔ środki przedsiębiorstw energetycznych,
➔ środki własne inwestorów indywidualnych (mieszkańcy i samorządy terytorialne),
➔ ze środków partnerów prywatnych angaŜowanych w realizacje zadań  w oparciu o formułę

partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP),
➔ środki pomocowe krajowe i fundusze zagraniczne, które dostępne są w formie preferencyj-

nych kredytów i dotacji.

W  chwili  obecnej środki dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013 są juŜ rozdzielone. Natomiast podział środków na lata następne jest w fazie ustaleń.

PoniŜej w tabeli scharakteryzowano wybrane źródła finansowania pochodzące z funduszy kra-
jowych i zagranicznych.
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Tabela 14-1.  Zestawienie funduszy wraz ze wskazani em dost ępnych środków i poziomu wsparcia

Program/Fundusz Rodzaj inwestycji / działa ń
na które udzielane b ędzie wsparcie

Minimalna
warto ść
projektu

Maksymalny poziom
wsparcia

Środki dost ępne na realiza-
cję zadań z zakresu energe-

tyki 
Regionalny Program Operacyjny dla Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na lata 2007 –
2013
Priorytet I „Wzrost konkurencyjności dol-
nośląskich przedsiębiorstw („Przedsię-
biorstwa i Innowacyjność”), Działanie 1.1.
Inwestycje dla przedsiębiorstw.

 Inwestycje w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów
wynikających z prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie ochro-
ny środowiska oraz w zakresie zwiększenia efektywności energe-
tycznej, w tym:
• zmiany technologii słuŜące zmniejszeniu zapotrzebowania na

energię,
• budowa lub modernizacja instalacji wentylacyjnych i grzewczych

w celu ograniczenia emisji, zuŜycia surowców i dostosowania do
norm BHP

od 100 tys. do 8 mln
dla MŚP
od 40 tys do 800 tys
dla mikroprzeds.
od 50 tys. do 400
tys dla działalności
B+R

40% dla duŜych przedsiębiorstw 
50% dla średnich przedsiębiorstw 
60% dla małych i mikroprzedsiębiorstw

W ramach Działania 1.1 prze-
widziano 
250 973  tys.  euro

Regionalny Program Operacyjny dla Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na lata 2007 –
2013
Priorytet IV „Poprawa stanu środowiska
naturalnego oraz bezpieczeństwa ekolo-
gicznego i przeciwpowodziowego Dolne-
go Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo
ekologiczne”), Działanie 4.3. Poprawa ja-
kości powietrza.

• Modernizacja lub wymiana źródeł ciepła w obiektach uŜyteczno-
ści publicznej, m.in. kotłów c.o., systemów oczyszczania gazów od-
lotowych  

min. całkowita war-
tość projektu 50 tys.
zł

max. 85% dla projektów nie objętych po-
mocą publiczną.
Projekty objęte pomocą publiczną – wg
zasad udzielania tej pomocy.

W ramach Działania 4.3. prze-
widziano 
3 529 tys.  euro

Regionalny Program Operacyjny dla Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na lata 2007 –
2013
Priorytet V „Regionalna infrastruktura
energetyczna przyjazna środowisku”
(„Energetyka”), Działanie 5.1 Odnawialne
źródła energii

Budowa, modernizacja jednostek wytwarzania energii ze źródeł od-
nawialnych opartych o energię wodną i biomasę

od 3 do 10 mln zł –
gminy na obszarach
objętych PROW 
od 300  tys. zł do 10
mln. zł – pozostałe 

max. 85% dla projektów nie objętych po-
mocą publiczną.
Projekty objęte pomocą publiczną – wg
zasad udzielania tej pomocy.

W ramach Działania 5.1. prze-
widziano 
29 871 tys.  euro

Regionalny Program Operacyjny dla Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na lata 2007 –
2013
Priorytet V „Regionalna infrastruktura
energetyczna przyjazna środowisku
(„Energetyka”), Działanie 5.2. Dystrybucja
energii elektrycznej i gazu

Przebudowa istniejącej sieci dystrybucji energii elektrycznej niskiego
i średniego napięcia
• w celu zapewnienia niezbędnych potrzeb wyłącznie terenów in-

westycyjnych
• w celu zapewnienia niezbędnych potrzeb wyłącznie dla społecz-

nego budownictwa mieszkaniowego na obszarach małych miast

Budowa, modernizacja gazowych sieci dystrybucji gazu.

Od 500 tys. zł do 20
mln zł – dystrybucja
energii elektrycznej
od 200 tys. zł do 8
mln zł – gazowe sie-
ci dystrybucyjne

max. 85% dla projektów nie objętych po-
mocą publiczną.
Projekty objęte pomocą publiczną – wg
zasad udzielania tej pomocy.

W ramach Działania 5.2. prze-
widziano 
18 411 tys.  euro

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Działanie 3.3. „Podstawowe usługi dla go-
spodarki i ludności wiejskiej”

projekty związane z wytwarzaniem lub dystrybucją energii ze źródeł
odnawialnych

- Do 75% kosztów kwalifikowanych -

Program Współpracy Międzyregionalnej
INTERREG IV C

W ramach priorytetu 2 - do wsparcia przewidziane są projekty słuŜą-
ce zwiększaniu wydajności energetycznej oraz wspieraniu rozwoju

- Do 85% kosztów kwalifikowanych projek-
tu

Całkowity budŜet Programu
wynosi 411 mln euro, w tym

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” 
(projekt) 113



EE energoekspert sp. z o. o.
energia i ekologia

Program/Fundusz Rodzaj inwestycji / działa ń
na które udzielane b ędzie wsparcie

Minimalna
warto ść
projektu

Maksymalny poziom
wsparcia

Środki dost ępne na realiza-
cję zadań z zakresu energe-

tyki 
energetyki odnawialnej, jak równieŜ lepszego skoordynowania i
zwiększenia wydajności systemów zarządzania energią oraz wspie-
rania zrównowaŜonego transportu.

na Priorytet 2 przeznaczono
39% w/w  kwoty

Programy Priorytetowe Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie

„Program dla przedsięwzięć w zakresie
odnawialnych źródeł energii i obiektów
wysokosprawnej kogeneracji”

 część 1:
• produkcja energii przy wykorzystaniu OZE i wysokosprawnej ko-
generacji w latach 2011-2015: wartości planowane do zawarcia
(umowy zawarte) – 1 120 000 MWh/rok, wartości planowane do re-
alizacji (umowy zakończone) – 1 200 000 MWh/rok.

10 mln zł Kwota poŜyczki: od 4 mln zł do 50 mln zł
Wysokość poŜyczki: do 75% kosztów in-
westycji

Program OZE - część 1:
 1,4 mld zł

 część 2 - wdraŜana przez WFOŚIGW:
• produkcja energii przy wykorzystaniu OZE i wysokosprawnej ko-
generacji w latach 2011-2015: wartości planowane do zawarcia
(umowy zawarte) – 215 GWh/rok, wartości planowane do realizacji
(umowy zakończone) – 215 GWh/rok.

10 mln zł Kwota poŜyczki: od 4 mln zł do 50 mln zł
Wysokość poŜyczki: do 75% kosztów in-
westycji
Kwota poŜyczki: do 35 mln zł dla jednego
WFOSiGW

Program OZE - część 2:
 322 mln zł

 część 3 – kolektory słoneczne:
•ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w latach 2012-2014: warto-
ści planowane do zawarcia (umowy zawarte) – 26 720 Mg/rok, war-
tości planowane do realizacji (umowy zakończone) – 29 480
Mg/rok.

- Wysokość kredytu z dotacją wynosi do
100% kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia, z zastrzeŜeniem, Ŝe
jednostkowy koszt kwalifikowany
przedsięwzięcia nie moŜe przekroczyć
2 500 zł/m² powierzchni całkowitej
kolektora.

Planowane wypłaty zobowią-
zań: 213 741,4 tys. zł. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

• wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, w tym biopaliw,
• racjonalizacja gospodarki energią,
• zmniejszenie emisji gazów i pyłów z energetycznego spalania pa-
liw
• wprowadzanie programów oszczędzania surowców i energii
• termomodernizacja budynków

-do 75% - przy dofinansowaniu w formie
poŜyczki,
-do 25% - przy dofinansowaniu w formie
dotacji,
- w przypadku łączenia w/w form dofinan-
sowania: do 25% dla dotacji i do 75% dla
poŜyczki. Wysokość poŜyczki nie moŜe
być niŜsza niŜ wysokość dotacji, a całko-
wita wartość dofinansowania nie moŜe
stanowić 100% wartości zadania
-pomoc w wys. do 80% róŜnicy pomiędzy
planowanymi kosztami przedsięwzięcia,
a dofinansowaniem ze środków zagra-
nicznych, na realizację zadań z udziałem
bezzwrotnych środków zagranicznych

-

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich (EFRROW) –
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013 (PROW 2007-2013)

Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki
wiejskiej. Działanie 2. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej.

Zwrot części (maksymalnie 75%, a przy-
padku inwestycji generujących przychód
–
maksymalnie 50%) kosztów kwalifikowal-

Maksymalna wysokość pomo-
cy na realizację projektów w
jednej gminie nie moŜe
przekroczyć:3 mln zł - na pro-
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Program/Fundusz Rodzaj inwestycji / działa ń
na które udzielane b ędzie wsparcie

Minimalna
warto ść
projektu

Maksymalny poziom
wsparcia

Środki dost ępne na realiza-
cję zadań z zakresu energe-

tyki 
Celem działania jest zapewnienie mieszkańcom obszarów wiejskich
dostępu do podstawowych usług. W ramach tego działania pomocy
udziela się na realizację projektów inwestycyjnych w zakresie m.in:
- wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz
energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych

nych projektu. jekty w zakresie wytwarzania,
przesyłania i dystrybucji ener-
gii elektrycznej oraz ciepła wy-
tworzonego z odnawialnych
źródeł energii.
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15. Wnioski i zalecenia

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ole-
śnica”  spełniają  funkcję  podstawowego  dokumentu  lokalnego  planowania  energetycznego
i zgodnie z art. 18 ustawy Prawo energetyczne stanowią załoŜenia dla planowania i organizacji
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Oleśnica oraz
podstawę planowania i organizacji działań mających na celu racjonalizację zuŜycia energii i pro-
mocję rozwiązań zmniejszających zuŜycie energii na obszarze Gminy.
Merytorycznie spełnia wymagania tematyczne ustawy Prawo energetyczne art. 19 i zawiera:

 ocenę  stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe,

 przedsięwzięcia  racjonalizujące  uŜytkowanie  ciepła,  energii  elektrycznej  i  paliw gazo-
wych,

 ocenę moŜliwości wykorzystania istniejących nadwyŜek i lokalnych zasobów paliw i ener-
gii,  z uwzględnieniem energii  elektrycznej  i  ciepła wytwarzanych w odnawialnych źró-
dłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz
zagospodarowaniu ciepła odpadowego,

 propozycje moŜliwych do zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej w
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, 

 analizę zakresu współpracy z innymi (sąsiadującymi) gminami.

„ZałoŜenia ...”  po ich uchwaleniu będą  spełniać  równieŜ funkcję  podstawy merytorycznej dla
dalszych etapów planowania - w tym w szczególności dla:

 „Planów rozwoju ...” przedsiębiorstw energetycznych w zakresie nowych potrzeb energe-
tycznych oraz racjonalizacji produkcji i przesyłu nośników energii - zgodnie z art.16 ustawy
Prawo energetyczne;

 „Planu zaopatrzenia w ciepło,  energię  elektryczną  i  paliwa gazowe” -  zgodnie z art.20
ustawy Prawo energetyczne  w sytuacji braku realizacji zapisów „ZałoŜeń…” przez odpo-
wiednie przedsiębiorstwa energetyczne;

 Planowania zagospodarowania przestrzennego gminy - w szczególności w zakresie za-
bezpieczenia w nośniki energetyczne dla programowanych nowych obiektów i obszarów
rozwoju oraz rezerwowania terenu na konieczne nowe urządzenia zaopatrzenia energe-
tycznego.

1. Przeprowadzone prace związane z analizą stanu istniejącego działania systemów energe-
tycznych dla gminy Oleśnica dały generalny obraz potrzeb energetycznych odbiorców zlo-
kalizowanych na jej terenie i przedstawia się on następująco:

w zakresie potrzeb cieplnych:
zapotrzebowanie  mocy  cieplnej –  40,2 MW,  w  tym  dla  budownictwa  mieszkaniowego
34,0 MW (85%);
roczne zuŜycie energii cieplnej – 233 TJ, w tym dla budownictwa mieszkaniowego 204 TJ
(87 %);

w zakresie dostaw gazu ziemnego:
roczne zuŜycie gazu ziemnego – 265 tys. m3, w tym gospodarstwa domowe ~197 tys. m3,
a na pokrycie potrzeb grzewczych w gospodarstwach domowych około 184 tys. m3;

w zakresie dostaw energii elektrycznej
roczne zuŜycie energii elektrycznej – ok. 17,8 GWh, w tym wg taryfy G – 9,7 GWh

2. Przewidywany przyrost zapotrzebowania na nośniki energetyczne dla nowego budownictwa
do roku 2027, w zaleŜności od tempa rozwoju gminy, oszacowano na poziomie:
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 potrzeby cieplne nowych odbiorców do 2027r. Szacuje się na około 17 MW, w tym dla no-
wego budownictwa mieszkaniowego około 10 MW;

 wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w skali gminy szacuje się do 34MWe mocy
szczytowej liczonej u odbiorcy, bez uwzględnienia współczynników jednoczesności, w tym
dla budownictwa mieszkaniowego około 25 MWe, co pociągnie za sobą wzrost zapotrze-
bowania na poziomie źródłowym (WN) rzędu 2-4MW;

 przyrost  godzinowego  zapotrzebowania  na  gaz  ziemny  moŜe  mieścić  się  w  zakresie
600 m3/h do około 1 400 m3/h (przy uwzględnieniu potrzeb komunalnych i grzewczych no-
wego budownictwa liczonych u odbiorcy) w zaleŜności od skali rozbudowy systemu ga-
zowniczego.

3. Przedstawione powyŜej wielkości zapotrzebowania mogą zostać pokryte na bazie istnieją-
cych systemów sieciowych zaopatrujących gminę w energię, przy załoŜeniu sukcesywnej
modernizacji i rozbudowy systemu elektroenergetycznego i rozbudowy systemu gazowni-
czego. Decyzje co do sposobu zaopatrzenia w ciepło winny być podejmowane w sytuacji
sprecyzowanego sposobu zainwestowania terenów. Poprzedzić je powinna analiza ekono-
miczna aktualnych kosztów budowy i eksploatacji poszczególnych instalacji, analiza kierun-
ków rozwoju rynku nośników energii oraz sugestie ze strony przyszłych odbiorców. Propo-
zycje moŜliwych scenariuszy zaopatrzenia obszarów rozwoju przedstawiono w rozdziale 12
niniejszego opracowania. KaŜdorazowo naleŜy rozpatrzyć, tam gdzie jest to zasadne, wpro-
wadzenie rozwiązań OZE ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe obiekty uŜyteczno-
ści publicznej.

4. Zaopatrzenie  w  energię  cieplną  realizowane  jest  w gminie  Oleśnica  przede  wszystkim
w oparciu o rozwiązania indywidualne oraz o system gazowniczy na terenach, na których
jest  on  wprowadzony (sołectwa:  Dąbrowa,  Jenkowice,  Smardzów,  Nieciszów i  Bystre),
z potencjalną moŜliwością rozbudowy systemu gazowniczego w części południowej gminy
Oleśnica oraz sołectw Boguszyce i Spalice z zasilaniem od strony Miasta Oleśnica. 
Zapewnienie ciągłości dostaw energii zaleŜne jest od dostępności nośników  - paliwa (wę-
gla, drewna i jego odpadów, oleju, gazu płynnego itp.) 
NajwaŜniejsze zadania gminy związane z utrzymaniem ciągłości dostaw ciepła oraz racjo-
nalizacji jego wytwarzania to:

 dalsza modernizacja gminnych lokalnych źródeł ciepła, z uwzględnieniem OZE,
 ograniczenie źródeł tzw. niskiej emisji poprzez wspieranie działań indywidualnych właści-

cieli (m.in. poprzez zastosowanie dopłat do modernizowanych urządzeń grzewczych),
 dąŜenie do rozbudowy systemu gazu ziemnego w gminie, tak aby w przyszłości dawał on

moŜliwość zaopatrzenia prognozowanych odbiorców – przy załoŜeniu samofinansowania
się sektora energetycznego,

 ograniczenia strat ciepła poprzez realizację i wspieranie działań  termomodernizacyjnych
(popularyzacja rozwiązań systemowych, takich jak: ustawa o wspieraniu przedsięwzięć ter-
momodernizacyjnych, wsparcie finansowe z istniejących funduszy ekologicznych i inne).

5. Stan techniczny oraz przewidywane zamierzenia, które będą realizowane przez TAURON
Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu w zakresie sieci elektroenergetycznej WN, SN, nN
i stacji transformatorowych dają podstawę do stwierdzenia o bezpieczeństwie w zakresie
zasilania istniejących i przewidywanych do realizacji  nowych obiektów w najbliŜszej per-
spektywie. TAURON Dystrybucja S.A. jako przedsiębiorstwo o zakresie działania na obsza-
rze wielu gmin realizuje współpracę pomiędzy gminami sąsiadującymi w zakresie zaopa-
trzenia w energię elektryczną.
Główne zadania stojące przed przedsiębiorstwem to: zaopatrzenie nowych terenów rozwo-
jowych gminy oraz zapewnienie bezpieczeństwa zasilania wszystkich odbiorców.

„ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica” 117



EE energoekspert sp. z o. o.
energia i ekologia

6. Stan techniczny elementów systemu gazowniczego gminy Oleśnica,  będącego  w gestii
Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. pozwala na stwierdzenie o istnieniu zdolności
przesyłowych SRP i  sieci  rozdzielczych w obrębie  sołectw Dąbrowa,  Jenkowice,  Smar-
dzów, Nieciszów oraz o moŜliwości wyprowadzenia sieci gazowniczej w kierunku sołectw
Bystre, Boguszyce i Spalice z zasilania od strony SRP Oleśnica Bystre dla zaspokojenia
potrzeb pojawiających się tam nowych odbiorców.
Głównymi zadaniami stojącymi przed Spółką jest zaopatrzenie nowych odbiorców i nowych
terenów rozwojowych gminy w obrębie oddziaływania systemu oraz gazyfikacja nowych ob-
szarów gminy, na których na chwilę obecną brak jest dostępu do gazu sieciowego – na za-
sadach samofinansowania się przedsięwzięć rozwojowych. 

7. Szansę  dodatkową  rozwoju systemu gazowniczego stanowi pojawienie się  konkurencyj-
nych wobec PGNiG dystrybutorów gazu. Istnieje techniczna moŜliwość podjęcia zaopatrze-
nia części gminy Oleśnica w gaz sieciowy z zasilaniem od strony gminy Czernica przez roz-
budowę systemu G.EN.GAZ ENERGIA S.A. - gaz wysokometanowy oraz od strony gminy
Dobroszyce – gaz ziemny zaazotowany. Warunkiem jest spełnienie wymagań opłacalności
ekonomicznej realizacji rozbudowy sieci.

8. Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 2004/8/WE (ws. wspierania
kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło uŜytkowe na rynku wewnętrznym ener-
gii) zakłada się, Ŝe działaniem alternatywnym w zakresie zaopatrzenia w energię moŜe być
budowa źródła  małej  kogeneracji  na  terenie  gminy,  produkującego  energię  elektryczną
i cieplną na bazie biopaliwa (biogazu). Opłacalność takiego działania wiąŜe się z zapewnie-
niem ciągłego lokalnego odbioru produkowanej energii. Zakłada się, Ŝe obszary w pobliŜu
skupiska kilku obiektów uŜyteczności publicznej i obiektów usług komercyjnych i wytwór-
czości mogą stanowić teren lokalizacji tego typu inwestycji, która przyczyni się do rozwoju
lokalnego,  podniesienia  poziomu  bezpieczeństwa  zasilania  w energię  i  uniezaleŜnienia
energetycznego gminy. 
RównieŜ wprowadzenie małej kogeneracji na bazie gazu ziemnego stanowić będzie szansę
dla rozwoju nowoczesnej energooszczędnej technologii  z uwagi na mechanizm „Ŝółtych
certyfikatów”.

9. Strategiczne cele rozwoju energetycznego gminy

Na podstawie analiz i studiów w niniejszym opracowaniu określono główne cele gminy w za-
kresie realizacji obowiązku organizowania i planowania zaopatrzenia terenu gminy w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe:

Cel nr 1  - Zapewnienie ciągłości dostaw nośników energii z jednoczesnym zachowaniem pa-
rametrów ekologicznych i ekonomicznych dostawy dla odbiorców z terenu gminy.

Cel nr 2  - Racjonalizacja uŜytkowania energii, poprawa i stymulowanie poprawy efektywności
energetycznej na wszystkich etapach procesu zaopatrzenia. 

Cel nr 3  - Zabezpieczenie dostaw energii i jej nośników na potrzeby nowej, rozwijającej się
zabudowy na terenie gminy, która będzie powstawać w rozpatrywanej perspektywie.

Cel nr 4  - Rozwój odnawialnych źródeł energii w oparciu o lokalne zidentyfikowane moŜliwości.

Cel nr 5  -  Edukacja i promocja w obszarze szeroko rozumianej efektywności energetycznej
i rozwijania wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii. 
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W ramach ww. celów strategicznych analizy wskazały na konieczność podjęcia przez gminę re-
alizacji następujących zadań:

Cel nr 1  - Zapewnienie ci ągłości dostaw no śników energii z jednoczesnym zachowa-
niem parametrów ekologicznych i ekonomicznych dosta wy dla odbiorców z te-
renu gminy.

Zadanie C1.Z1   – modernizacja  i rozwój systemu elektroenergetycznego gminy  

Stan techniczny sieci elektroenergetycznej oraz przewidywane działania TAURON Dystry-
bucja - wskazują na moŜliwy do uzyskania na tej drodze efekt podniesienia poziomu bezpie-
czeństwa zasilania odbiorców z terenu gminy. Zadaniem Gminy w tym obszarze będzie mo-
nitorowanie  realizacji  zadań  po  stronie  przedsiębiorstwa  energetycznego.  Alternatywę
wzmacniającą układ zasilania gminy moŜe być budowa na terenie gminy źródła lub źródeł
małej kogeneracji na bazie biogazu lub gazu ziemnego

Zadanie C1.Z2   - gazyfikacja obszaru gminy  

Wskazane jest prowadzenie przez Gminę współpracy z operatorami systemów dystrybucyj-
nych gazu (DSG i E.EN. GAZ ENERGIA) oraz sąsiadującymi gminami dla realizacji zadań
rozbudowy systemu gazowniczego szczególnie w przypadku pojawienia się znaczącego od-
biorcy.

Zadanie C1.Z3   – zakup energii w układzie rynkowym  

Gmina ma moŜliwość, a w wypadku zakupu energii za kwotę podlegającą ustawie o zamó-
wieniach publicznych obowiązek, wyboru sprzedawcy energii na warunkach rynkowych. Ta-
kie podejście daje szansę optymalizacji kosztów energii elektrycznej dla m.in. obiektów uŜy-
teczności publicznej i oświetlenia ulicznego. Celowym jest, dla zwiększenia efektu ekono-
micznego przyłączenie się gminy do tzw. „grupy zakupowej”, jeśli taka zostanie zorganizo-
wana przez sąsiadujące gminy.

Cel nr 2 - Racjonalizacja u Ŝytkowania energii, poprawa i stymulowanie poprawy e fektyw-
ności energetycznej na wszystkich etapach procesu zaop atrzenia. 

Zadanie C2.Z1   - zarządzanie zuŜyciem  i kosztami energii w zasobach gminy  

Przeprowadzenie procesu racjonalizacji gospodarki energią w gminnych obiektach uŜytecz-
ności publicznej wymaga, z uwagi na specyfikę ich eksploatacji, ciągłych i wnikliwych obser-
wacji.  Ten  argument  przemawia  za  stworzeniem  stałego  systemu  zarządzania  energią
w obiektach jw.  Istotnym argumentem przemawiającym za stworzeniem systemu stałego
monitoringu zuŜycia energii jest pozycja kosztów energii w budŜecie gminy oraz wymagania
stawiane przez ustawę „o efektywności energetycznej”. 

Zadanie C2.Z2   - stymulowanie racjonalizacji i likwidacji przestarzałych i niskosprawnych ogrze  -  
wań węglowych
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Planując działania w myśl polityki energetycznej państwa oraz w zgodzie ze standardami
ochrony środowiska gmina powinna podjąć działania edukacyjne i stymulacyjne dla przed-
sięwzięć mających na celu zmianę sposobu zasilania w ciepło - z niskosprawnych, opartych
o paliwo węglowe - na rozwiązania proekologiczne. Wyliczona wielkość przewidywanej do
zmiany sposobu zasilania mocy cieplnej to około 12 MW. Istotnym zadaniem jest wdroŜe-
nie programu działań związanych z dofinansowywaniem odbiorców indywidualnych. 

Zadanie C2.Z3   – Podniesienie efektywności uŜytkowania ciepła poprzez ograniczanie zuŜycia  
energii uŜytecznej w ramach działań związanych z:

✔ termomodernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych i obiektów miejskich,
✔ wspieraniem działań termomodernizacyjnych i modernizacji systemów grzewczych w za-

budowie jednorodzinnej.

Zadanie C2.Z4   – modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego  

Zadaniem gminy jest uporządkowanie spraw własnościowych punktów oświetleniowych, prze-
prowadzenie modernizacji oraz wyłonienie niezaleŜnego operatora pełniącego rolę eksploata-
tora i konserwatora ww. instalacji w myśl zasad Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

Cel nr 3 - Zabezpieczenie dostaw energii i jej no śników na potrzeby nowej, rozwijaj ącej
się zabudowy na terenie gminy, która b ędzie powstawa ć w rozpatrywanej per-
spektywie.

Zadanie  C3.Z1   -  koordynacja zaopatrzenia  w nośniki  energii  nowych terenów rozwojowych  
gminy i współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi

Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo energetyczne planowanie i organizacja zaopatrzenia w cie-
pło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy (w tym równieŜ dla nowego
budownictwa) stanowi zadanie własne gminy, którego realizacji podjąć się mają za przy-
zwoleniem gminy odpowiednie przedsiębiorstwa energetyczne.
Zadaniem Gminy w tym zakresie winno być gromadzenie informacji o najbliŜszych planowa-
nych inwestycjach i zgłaszanie ich corocznie do odpowiednich przedsiębiorstw energetycz-
nych celem ujęcia w planach rozwoju.
W zakres zadań Gminy powinno równieŜ wejść ciągłe monitorowanie planów rozwojowych
przedsiębiorstw energetycznych działających na obszarze gminy i  analiza ich zgodności
z uchwalonymi „ZałoŜeniami ...”.

Cel nr 4  - Rozwój odnawialnych źródeł energii w oparciu o lokalne zidentyfikowane m oŜ-
liwo ści.

Zadanie C4.Z1   - rozwój indywidualnych odnawialnych źródeł energii  

Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Oleśnica ukierunkowany powi-
nien być na rozwój źródeł biomasy i produkcji biopaliw na potrzeby energetyczne oraz wy-
korzystanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła.
Gmina powinna stymulować rozwój OZE wśród odbiorców indywidualnych i we własnych
zasobach.
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W zakresie obiektów gminnych kaŜdorazowo decyzję o modernizacji źródła ciepła w obiek-
tach uŜyteczności publicznej naleŜy poprzedzić analizą moŜliwości zastosowania w obiek-
cie odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej mikrokogeneracji.

Zadanie C4.Z2   - budowa biogazowni  

Z uwagi na istniejący potencjał terenów pod ewentualną uprawę roślin energetycznych oraz
występowanie duŜych gospodarstw rolnych, jak równieŜ chlewni i ferm drobiu, zakłada się na
terenie gminy Oleśnica budowę biogazowni na bazie odpadów hodowlanych i fermentacji ro-
ślin zielonych jako źródła małej kogeneracji produkującej energię elektryczną na potrzeby sieci.
Działanie to z uwagi na system zakupu energii elektrycznej po cenach preferencyjnych stanowi
komercyjnie opłacalne przedsięwzięcie, które zdynamizuje rozwój gminy w zakresie m.in.:

➔ zwiększenia ilości miejsc pracy,
➔ utworzenia w gminie nowej gałęzi produkcji rolnej,
➔ ściągnięcia na teren gminy kapitału inwestycyjnego,
➔ podniesienia poziomu bezpieczeństwa zasilania w energię elektryczną terenu gminy,
➔ uniezaleŜnienia energetycznego gminy.

Cel nr 5  - Edukacja i promocja w obszarze szeroko rozumiane j efektywno ści energetycz-
nej i rozwijania wykorzystania lokalnych i odnawial nych źródeł energii. 

Zadanie C5.Z1  Opracowanie planu działań odnośnie zastosowania środków poprawy efektyw-
ności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycz-
nej dla jednostek sektora publicznego z terenu gminy.
 
Zadanie C5.Z2  Opracowanie planu działań edukacyjnych w obszarze efektywności energetycz-
nej i odnawialnych źródeł energii oraz jego realizacja.
 
Zadanie C5.Z3 Promocja działań gminy w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych
źródeł energii poprzez zamieszczenie informacji w środkach masowego przekazu na temat zre-
alizowanych działań i ich efektów.

Opracowane załoŜenia po ich uchwaleniu przez Radę Gminy Oleśnica stanowić powinny doku-
ment „lokalnego prawa energetycznego”, którego wdroŜenie i formy realizacji dalszych działań
powinny stanowić zobowiązania dla władz gminy i powinny podlegać bieŜącemu monitorowaniu
przez stosowne komisje Rady.

Aktualizację „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia...” winno się przeprowadzać w 3-letnich okresach
(zgodnie z wprowadzoną zmianą w ustawie Prawo energetyczne).

Właściwa realizacja zadań jw. wymaga powołania w strukturach gminnych stanowiska „energe-
tyka”, którego zadaniem będzie monitoring działań i inicjatywa operacyjna. 

Operacyjnie częściowa realizacja zadań C1.Z3 i C2.Z1 wymaga wdroŜenia programu monito-
rowania i zarządzania zakupem i zuŜyciem energii w wytypowanych obiektach. Z kolei sprawne
wdroŜenie i  realizacja całości zadań  jw. wymaga powołania w strukturach gminy energetyka
gminnego, który będzie organizował i nadzorował realizację zadań w celu zapewnienia, zgodnej
z załoŜeniami polityki UE i Polski, racjonalizacji uŜytkowania energii przy jednoczesnym zapew-
nieniu bezpieczeństwa i ciągłości zasilania mieszkańców, przy spełnieniu akceptowalnych spo-
łecznie warunków ekologicznych i ekonomicznych. 
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Tablica informacyjna dla obszaru: BOGUSZYCE

Stan aktualny: 1-05-2012

Jednostka bilansowa: BOGUSZYCE
Ilość mieszkańców: 1 453

Ilość budynków mieszkalnych: 171
Powierzchnia uŜytkowa: 27 332 [m2]
Powierzchnia jednostki: 1 330 [ha]

Gęstość cieplna: 2,53 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogrzewanie węglowe 2,45 0,04 0,38 2,87
Energia elektryczna 0,03 0,00 0,00 0,03

OZE 0,17 0,00 0,00 0,17
Inne rozwiązania 0,17 0,12 0,00 0,29

OGÓŁEM 2,82 0,17 0,38 3,36

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 0,00 0,00 0,00 0,0
 [m3/h] 0,00 0 0,00 0,0

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,42 0,02 0,05 0,050 0,54

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 
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Tablica informacyjna dla obszaru: BRZEZINKA

Stan aktualny:  Maj 2012

Jednostka bilansowa: BRZEZINKA
Ilość mieszkańców: 352

Ilość budynków mieszkalnych: 44
Powierzchnia uŜytkowa: 10 409 [m2]
Powierzchnia jednostki: 1 840 [ha]

Gęstość cieplna: 0,63 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, rzemiosło 
i handel

RAZEM

Gaz sieciowy 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogrzewanie węglowe 0,90 0,00 0,03 0,93
Energia elektryczna 0,02 0,02 0,00 0,03

OZE 0,17 0,00 0,00 0,17
Inne rozwiązania 0,01 0,00 0,00 0,01

OGÓŁEM 1,10 0,00 0,03 1,15

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, rzemiosło 
i handel

RAZEM

 [tys. m3/rok] 0,00 0,00 0,00 0,00
 [m3/h] 0,00 0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, rzemiosło 
i handel

oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,20 0,02 0,02 0,020 0,26

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 
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Tablica informacyjna dla obszaru: BYSTRE

Stan aktualny:  Maj 2012

Jednostka bilansowa: BYSTRE
Ilość mieszkańców: 936

Ilość budynków mieszkalnych: 151
Powierzchnia uŜytkowa: 19 442 [m2]
Powierzchnia jednostki: 950 [ha]

Gęstość cieplna: 2,36 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 0,09 0,00 0,00 0,09
Ogrzewanie węglowe 1,81 0,04 0,28 2,13
Energia elektryczna 0,01 0,00 0,00 0,01

OZE 0,02 0,00 0,00 0,02
Inne rozwiązania 0,00 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM 1,92 0,04 0,28 2,24

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 14,70 0,0 0,0 14,7
 [m3/h] 10,50 0,0 0,0 10,5

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,27 0,009 0,04 0,030 0,35

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 
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Tablica informacyjna dla obszaru: CIEŚLE

Stan aktualny:  Maj 2012

Jednostka bilansowa: CIEŚLE
Ilość mieszkańców: 378

Ilość budynków mieszkalnych: 56
Powierzchnia uŜytkowa: 6 914 [m2]
Powierzchnia jednostki: 1 390 [ha]

Gęstość cieplna: 0,65 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogrzewanie węglowe 0,75 0,02 0,13 0,89
Energia elektryczna 0,00 0,00 0,00 0,00

OZE 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne rozwiązania 0,008 0,00 0,00 0,01

OGÓŁEM 0,76 0,02 0,13 0,90

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 0,00 0 0 0,0
 [m3/h] 0,00 0 0 0,0

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,07 0,004 0,06 0,030 0,16

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 

Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica



Tablica informacyjna dla obszaru: DĄBROWA

Stan aktualny:  Maj 2012

Jednostka bilansowa: DĄBROWA
Ilość mieszkańców: 385

Ilość budynków mieszkalnych: 78
Powierzchnia uŜytkowa: 9 575 [m2]
Powierzchnia jednostki: 605 [ha]

Gęstość cieplna: 1,98 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 0,16 0,00 0,03 0,19
Ogrzewanie węglowe 0,92 0,00 0,05 0,97
Energia elektryczna 0,00 0,03 0,00 0,03

OZE 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne rozwiązania 0,02 0,00 0,00 0,02

OGÓŁEM 1,09 0,03 0,08 1,20

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 26,06 0,00 2,88 28,9
 [m3/h] 18,61 0,00 3,60 22,2

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,13 0,03 0,04 0,030 0,23

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 

Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica



Tablica informacyjna dla obszaru: GRĘBOSZYCE

Stan aktualny:  Maj 2012

Jednostka bilansowa: GRĘBOSZYCE
Ilość mieszkańców: 94

Ilość budynków mieszkalnych: 22
Powierzchnia uŜytkowa: 2 266 [m2]
Powierzchnia jednostki: 170 [ha]

Gęstość cieplna: 1,94 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogrzewanie węglowe 0,27 0,04 0,02 0,33
Energia elektryczna 0,00 0,00 0,00 0,00

OZE 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne rozwiązania 0,00 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM 0,27 0,04 0,02 0,33

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 0,00 0,00 0,00 0,0
 [m3/h] 0,00 0,00 0,00 0,0

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,02 0,009 0,009 0,010 0,05

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 

Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica



Tablica informacyjna dla obszaru: JENKOWICE

Stan aktualny:  Maj 2012

Jednostka bilansowa: JENKOWICE
Ilość mieszkańców: 440

Ilość budynków mieszkalnych: 93
Powierzchnia uŜytkowa: 11 237 [m2]
Powierzchnia jednostki: 680 [ha]

Gęstość cieplna: 2,26 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 0,04 0,04 0,03 0,11
Ogrzewanie węglowe 1,29 0,02 0,11 1,43
Energia elektryczna 0,00 0,00 0,00 0,00

OZE 0,002 0,00 0,00 0,00
Inne rozwiązania 0,00 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM 1,34 0,06 0,14 1,54

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 6,80 5,50 4,50 16,8
 [m3/h] 4,85 4,58 3,75 13,2

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,13 0,006 0,075 0,020 0,23

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 

Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica



Tablica informacyjna dla obszaru: KRZECZYN

Stan aktualny:  Maj 2012

Jednostka bilansowa: KRZECZYN
Ilość mieszkańców: 481

Ilość budynków mieszkalnych: 82
Powierzchnia uŜytkowa: 9 734 [m2]
Powierzchnia jednostki: 1 090 [ha]

Gęstość cieplna: 1,08 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogrzewanie węglowe 1,05 0,04 0,08 1,16
Energia elektryczna 0,00 0,00 0,00 0,00

OZE 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne rozwiązania 0,02 0,00 0,00 0,02

OGÓŁEM 1,07 0,04 0,08 1,18

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 0,00 0 0,00 0,0
 [m3/h] 0,00 0 0,00 0,0

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,10 0,009 0,04 0,030 0,17

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 

Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica



Tablica informacyjna dla obszaru: LIGOTA MAŁA

Stan aktualny:  Maj 2012

Jednostka bilansowa: LIGOTA MAŁA
Ilość mieszkańców: 703

Ilość budynków mieszkalnych: 160
Powierzchnia uŜytkowa: 20 539 [m2]
Powierzchnia jednostki: 1 700 [ha]

Gęstość cieplna: 1,64 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogrzewanie węglowe 2,21 0,008 0,22 2,45
Energia elektryczna 0,00 0,02 0,00 0,02

OZE 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne rozwiązania 0,04 0,29 0,00 0,32

OGÓŁEM 2,25 0,32 0,22 2,79

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 0,00 0 0 0,0
 [m3/h] 0,00 0 0 0,0

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,23 0,04 0,03 0,060 0,36

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 

Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica



Tablica informacyjna dla obszaru: LIGOTA POLSKA

Stan aktualny:  Maj 2012

Jednostka bilansowa: LIGOTA POLSKA
Ilość mieszkańców: 721

Ilość budynków mieszkalnych: 89
Powierzchnia uŜytkowa: 11 897 [m2]
Powierzchnia jednostki: 1 640 [ha]

Gęstość cieplna: 1,02 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogrzewanie węglowe 1,28 0,05 0,07 1,40
Energia elektryczna 0,00 0,00 0,00 0,00

OZE 0,02 0,12 0,00 0,14
Inne rozwiązania 0,01 0,11 0,00 0,12

OGÓŁEM 1,32 0,28 0,07 1,66

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 0,00 0,00 0 0,0
 [m3/h] 0,00 0,00 0 0,0

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,15 0,07 0,03 0,020 0,26

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 

Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica



Tablica informacyjna dla obszaru: LIGOTA WIELKA

Stan aktualny:  Maj 2012

Jednostka bilansowa: LIGOTA WIELKA
Ilość mieszkańców: 412

Ilość budynków mieszkalnych: 109
Powierzchnia uŜytkowa: 13 144 [m2]
Powierzchnia jednostki: 540 [ha]

Gęstość cieplna: 2,34 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogrzewanie węglowe 1,00 0,03 0,13 1,15
Energia elektryczna 0,01 0,00 0,00 0,01

OZE 0,08 0,00 0,00 0,08
Inne rozwiązania 0,02 0,00 0,00 0,02

OGÓŁEM 1,11 0,03 0,13 1,26

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 0,00 0 0 0,0
 [m3/h] 0,00 0 0 0,0

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,14 0,008 0,02 0,030 0,20

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 

Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica



Tablica informacyjna dla obszaru: NIECISZÓW

Stan aktualny:  Maj 2012

Jednostka bilansowa: NIECISZÓW
Ilość mieszkańców: 496

Ilość budynków mieszkalnych: 128
Powierzchnia uŜytkowa: 15 663 [m2]
Powierzchnia jednostki: 798 [ha]

Gęstość cieplna: 2,19 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 0,70 0,00 0,06 0,77
Ogrzewanie węglowe 0,78 0,03 0,11 0,91
Energia elektryczna 0,03 0,00 0,00 0,03

OZE 0,01 0,00 0,00 0,01
Inne rozwiązania 0,03 0,00 0,00 0,03

OGÓŁEM 1,55 0,03 0,17 1,74

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 118,41 0 8,8 127,2
 [m3/h] 84,58 0 7,47 92,0

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,19 0,006 0,01 0,020 0,22

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 

Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica



Tablica informacyjna dla obszaru: NOWA LIGOTA

Stan aktualny:  Maj 2012

Jednostka bilansowa: NOWA LIGOTA
Ilość mieszkańców: 84

Ilość budynków mieszkalnych: 18
Powierzchnia uŜytkowa: 2 148 [m2]
Powierzchnia jednostki: 540 [ha]

Gęstość cieplna: 0,35 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogrzewanie węglowe 0,09 0,00 0,01 0,10
Energia elektryczna 0,00 0,00 0,00 0,00

OZE 0,08 0,00 0,00 0,08
Inne rozwiązania 0,00 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM 0,17 0,00 0,01 0,19

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 0,00 0 0 0,0
 [m3/h] 0,00 0 0 0,0

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,04 0,00 0,01 0,010 0,06

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 

Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica



Tablica informacyjna dla obszaru: NOWOSZYCE

Stan aktualny:  Maj 2012

Jednostka bilansowa: NOWOSZYCE
Ilość mieszkańców: 323

Ilość budynków mieszkalnych: 18
Powierzchnia uŜytkowa: 4 169 [m2]
Powierzchnia jednostki: 580 [ha]

Gęstość cieplna: 0,94 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogrzewanie węglowe 0,30 0,02 0,05 0,38
Energia elektryczna 0,00 0,00 0,00 0,00

OZE 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne rozwiązania 0,15 0,02 0,00 0,17

OGÓŁEM 0,45 0,04 0,05 0,54

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 0,00 0 0 0,0
 [m3/h] 0,00 0 0 0,0

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,09 0,006 0,012 0,010 0,12

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 

Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica



Tablica informacyjna dla obszaru: OSADA LEŚNA

Stan aktualny:  Maj 2012

Jednostka bilansowa: OSADA LEŚNA
Ilość mieszkańców: 72

Ilość budynków mieszkalnych: 20
Powierzchnia uŜytkowa: 2 274 [m2]
Powierzchnia jednostki: 460 [ha]

Gęstość cieplna: 0,63 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogrzewanie węglowe 0,25 0,00 0,02 0,27
Energia elektryczna 0,01 0,00 0,00 0,01

OZE 0,02 0,00 0,00 0,02
Inne rozwiązania 0,004 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM 0,27 0,00 0,02 0,29

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 0,00 0 0 0,0
 [m3/h] 0,00 0 0 0,0

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,06 0,00 0,009 0,010 0,08

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 

Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica



Tablica informacyjna dla obszaru: OSTROWINA

Stan aktualny:  Maj 2012

Jednostka bilansowa: OSTROWINA
Ilość mieszkańców: 498

Ilość budynków mieszkalnych: 68
Powierzchnia uŜytkowa: 8 216 [m2]
Powierzchnia jednostki: 1 730 [ha]

Gęstość cieplna: 0,88 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogrzewanie węglowe 0,08 0,03 0,05 0,16
Energia elektryczna 0,01 0,00 0,00 0,01

OZE 0,66 0,03 0,00 0,69
Inne rozwiązania 0,00 0,66 0,00 0,66

OGÓŁEM 0,75 0,71 0,05 1,52

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 0,00 0 0 0,0
 [m3/h] 0,00 0 0 0,0

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,11 0,013 0,012 0,030 0,16

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 

Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica



Tablica informacyjna dla obszaru: PISZKAWA

Stan aktualny:  Maj 2012

Jednostka bilansowa: PISZKAWA
Ilość mieszkańców: 211

Ilość budynków mieszkalnych: 56
Powierzchnia uŜytkowa: 5 908 [m2]
Powierzchnia jednostki: 240 [ha]

Gęstość cieplna: 3,07 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogrzewanie węglowe 0,62 0,01 0,07 0,69
Energia elektryczna 0,00 0,00 0,00 0,00

OZE 0,02 0,00 0,00 0,02
Inne rozwiązania 0,03 0,00 0,00 0,03

OGÓŁEM 0,66 0,01 0,07 0,74

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 0,00 0 0 0,0
 [m3/h] 0,00 0 0 0,0

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,07 0,002 0,030 0,003 0,10

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 

Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica



Tablica informacyjna dla obszaru: PONIATOWICE

Stan aktualny:  Maj 2012

Jednostka bilansowa: PONIATOWICE
Ilość mieszkańców: 888

Ilość budynków mieszkalnych: 268
Powierzchnia uŜytkowa: 32 014 [m2]
Powierzchnia jednostki: 1 450 [ha]

Gęstość cieplna: 2,54 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogrzewanie węglowe 3,04 0,10 0,12 3,25
Energia elektryczna 0,02 0,00 0,00 0,02

OZE 0,32 0,00 0,00 0,32
Inne rozwiązania 0,05 0,00 0,03 0,08

OGÓŁEM 3,43 0,10 0,15 3,68

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 0,00 0 0 0,0
 [m3/h] 0,00 0 0 0,0

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,33 0,01 0,04 0,080 0,46

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 

Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica



Tablica informacyjna dla obszaru: SMARDZÓW

Stan aktualny:  Maj 2012

Jednostka bilansowa: SMARDZÓW
Ilość mieszkańców: 484

Ilość budynków mieszkalnych: 120
Powierzchnia uŜytkowa: 14 701 [m2]
Powierzchnia jednostki: 750 [ha]

Gęstość cieplna: 2,45 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 0,22 0,00 0,32 0,54
Ogrzewanie węglowe 1,21 0,03 0,00 1,25
Energia elektryczna 0,00 0,00 0,00 0,00

OZE 0,044 0,00 0,00 0,04
Inne rozwiązania 0,01 0,00 0,00 0,01

OGÓŁEM 1,49 0,03 0,32 1,84

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 37,05 0 44,7 81,7
 [m3/h] 26,46 0 36,78 63,2

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,20 0,009 0,06 0,100 0,37

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 

Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica



Tablica informacyjna dla obszaru: SMOLNA

Stan aktualny:  Maj 2012

Jednostka bilansowa: SMOLNA
Ilość mieszkańców: 751

Ilość budynków mieszkalnych: 130
Powierzchnia uŜytkowa: 15 574 [m2]
Powierzchnia jednostki: 1 520 [ha]

Gęstość cieplna: 1,28 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogrzewanie węglowe 1,58 0,01 0,05 1,64
Energia elektryczna 0,02 0,03 0,00 0,05

OZE 0,06 0,00 0,00 0,06
Inne rozwiązania 0,02 0,17 0,01 0,20

OGÓŁEM 1,69 0,20 0,06 1,95

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 0,00 0 0 0,0
 [m3/h] 0,00 0 0 0,0

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,18 0,03 0,02 0,050 0,28

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 

Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica



Tablica informacyjna dla obszaru: SOKOŁOWICE

Stan aktualny:  Maj 2012

Jednostka bilansowa: SOKOŁOWICE
Ilość mieszkańców: 874

Ilość budynków mieszkalnych: 168
Powierzchnia uŜytkowa: 20 147 [m2]
Powierzchnia jednostki: 1 620 [ha]

Gęstość cieplna: 1,61 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogrzewanie węglowe 2,06 0,04 0,16 2,26
Energia elektryczna 0,01 0,00 0,00 0,01

OZE 0,05 0,03 0,00 0,08
Inne rozwiązania 0,07 0,15 0,05 0,26

OGÓŁEM 2,19 0,22 0,20 2,62

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 0,00 0 0 0,0
 [m3/h] 0,00 0 0 0,0

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,21 0,03 0,11 0,020 0,37

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 

Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica



Tablica informacyjna dla obszaru: ŚWIERZNA

Stan aktualny:  Maj 2012

Jednostka bilansowa: ŚWIERZNA
Ilość mieszkańców: 265

Ilość budynków mieszkalnych: 86
Powierzchnia uŜytkowa: 8 880 [m2]
Powierzchnia jednostki: 409 [ha]

Gęstość cieplna: 2,48 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogrzewanie węglowe 0,73 0,03 0,06 0,81
Energia elektryczna 0,04 0,00 0,00 0,04

OZE 0,08 0,00 0,00 0,08
Inne rozwiązania 0,08 0,00 0,00 0,08

OGÓŁEM 0,93 0,03 0,06 1,01

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 0,00 0 0 0,0
 [m3/h] 0,00 0 0 0,0

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,15 0,006 0,02 0,010 0,19

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 

Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica



Tablica informacyjna dla obszaru: SPALICE

Stan aktualny:  Maj 2012

Jednostka bilansowa: SPALICE
Ilość mieszkańców: 652

Ilość budynków mieszkalnych: 201
Powierzchnia uŜytkowa: 24 391 [m2]
Powierzchnia jednostki: 520 [ha]

Gęstość cieplna: 6,29 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogrzewanie węglowe 2,15 0,01 0,17 2,33
Energia elektryczna 0,04 0,00 0,00 0,04

OZE 0,35 0,00 0,50 0,85
Inne rozwiązania 0,04 0,00 0,00 0,04

OGÓŁEM 2,59 0,01 0,67 3,27

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 0,00 0 0 0,0
 [m3/h] 0,00 0 0 0,0

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,28 0,002 0,16 0,050 0,49

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 

Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica



Tablica informacyjna dla obszaru: WSZECHŚWIĘTE

Stan aktualny:  Maj 2012

Jednostka bilansowa: WSZECHŚWIĘTE
Ilość mieszkańców: 240

Ilość budynków mieszkalnych: 44
Powierzchnia uŜytkowa: 5 339 [m2]
Powierzchnia jednostki: 399 [ha]

Gęstość cieplna: 1,84 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogrzewanie węglowe 0,54 0,03 0,00 0,56
Energia elektryczna 0,00 0,00 0,00 0,00

OZE 0,02 0,00 0,00 0,02
Inne rozwiązania 0,02 0,13 0,00 0,14

OGÓŁEM 0,58 0,16 0,00 0,73

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 0,00 0 0 0,0
 [m3/h] 0,00 0 0 0,0

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,06 0,04 0,00 0,010 0,12

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 

Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica



Tablica informacyjna dla obszaru: WYSZOGRÓD

Stan aktualny:  Maj 2012

Jednostka bilansowa: WYSZOGRÓD
Ilość mieszkańców: 166

Ilość budynków mieszkalnych: 28
Powierzchnia uŜytkowa: 3 845 [m2]
Powierzchnia jednostki: 340 [ha]

Gęstość cieplna: 1,38 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogrzewanie węglowe 0,41 0,00 0,03 0,45
Energia elektryczna 0,00 0,01 0,00 0,01

OZE 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne rozwiązania 0,008 0,00 0,00 0,01

OGÓŁEM 0,42 0,01 0,03 0,47

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 0,00 0 0 0,0
 [m3/h] 0,00 0 0 0,0

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,05 0,005 0,015 0,020 0,09

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 

Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica



Tablica informacyjna dla obszaru: ZARZYSKO

Stan aktualny:  Maj 2012

Jednostka bilansowa: ZARZYSKO
Ilość mieszkańców: 141

Ilość budynków mieszkalnych: 32
Powierzchnia uŜytkowa: 3 976 [m2]
Powierzchnia jednostki: 504 [ha]

Gęstość cieplna: 0,92 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogrzewanie węglowe 0,43 0,00 0,03 0,45
Energia elektryczna 0,00 0,00 0,00 0,00

OZE 0,009 0,00 0,00 0,01
Inne rozwiązania 0,00 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM 0,44 0,00 0,03 0,46

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 0,00 0 0 0,0
 [m3/h] 0,00 0 0 0,0

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,09 0,00 0,012 0,020 0,12

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 

Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica



Tablica informacyjna dla obszaru: ZIMNICA

Stan aktualny:  Maj 2012

Jednostka bilansowa: ZIMNICA
Ilość mieszkańców: 176

Ilość budynków mieszkalnych: 33
Powierzchnia uŜytkowa: 4 284 [m2]
Powierzchnia jednostki: 290 [ha]

Gęstość cieplna: 1,68 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogrzewanie węglowe 0,47 0,00 0,01 0,48
Energia elektryczna 0,00 0,00 0,00 0,00

OZE 0,01 0,00 0,00 0,01
Inne rozwiązania 0,00 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM 0,47 0,00 0,01 0,49

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 0,00 0 0 0,0
 [m3/h] 0,00 0 0 0,0

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 0,10 0,00 0,006 0,010 0,12

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 

Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica



Tablica informacyjna dla obszaru: GMINA OLEŚNICA

Stan aktualny:  Maj 2012

GMINA OLEŚNICA
Ilość mieszkańców: 12 974

Ilość budynków mieszkalnych: 2 556          

Powierzchnia uŜytkowa: 324 108 [m2]
Powierzchnia jednostki: 24 325 [ha] 

Gęstość cieplna: 1,65 [kW/ha]

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

Gaz sieciowy 1,2 0,0 0,4 1,7
Ogrzewanie węglowe 29,5 0,6 2,6 32,7
Energia elektryczna 0,3 0,1 0,0 0,4

OZE 2,2 0,2 0,5 2,9
Inne rozwiązania 0,8 1,6 0,1 2,5

OGÓŁEM 34,0 2,6 3,6 40,2

Jednostka Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
RAZEM

 [tys. m3/rok] 200,6 5,5 58,9 265,0
 [m3/h] 145,0 4,6 51,6 201

Wyszczególnienie Mieszkania
Obiekty 

uŜyteczności 
publicznej

Przemysł, 
rzemiosło i 

handel
oświetlenie RAZEM

OGÓŁEM 4,21 0,39 0,94 0,80 6,34

Zapotrzebowanie CIEPŁA  [MW]

Zapotrzebowanie na GAZ ZIEMNY

Zapotrzebowanie na ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  [MWe] 

Projekt załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Oleśnica



Załącznik B



Tabela B.1. Szczegółowa charakterystyka - obszary rozwo ju budownictwa mieszkaniowego 

[ ha ] [ ha ] Ilo ść mieszka ń Do 2017 2018 – 2027

BRZEZINKA

MNn1 24,57 25,00% 18,4 230
MNn2 4,85 60,00% 1,9 24
MNn3 1,68 10,00% 1,5 19
MNn4 26,63 35,00% 17,3 216
MNn5 0,94 15,00% 0,8 10
MNn6 0,25 15,00% 0,2 3
MNn7 11,84 20,00% 9,5 118

49,7 621 10 20

OSTROWINA

MNn10 266,9 35,00% 173,5 2169
MNn11 37,5 20,00% 30,0 375
MNn12 29,38 10,00% 26,4 331
MNn71 1,21 25,00% 0,9 11
MNn8 0,84 60,00% 0,3 4
MNn9 2,9 25,00% 2,2 27

233,3 2917 90 180

LIGOTA POLSKA

MNn13 1,23 35,00% 0,8 10
MNn14 92,09 45,00% 50,6 633
MNn15 0,53 15,00% 0,4 6
MNn16 9,23 40,00% 5,5 69
MNn66 46,08 20,00% 36,9 461
MNUn1 17,62 50,00% 8,8 88

103,1 1267 15 30

SOKOŁOWICE

MNn17 3,59 20,00% 2,9 36
MNn18 67,81 30,00% 47,5 593
MNn19 31,5 25,00% 23,6 295
MNn20 91,92 50,00% 46,0 575
MNn21 19,97 55,00% 9,0 112
MNn22 0,53 20,00% 0,4 5
MNn23 25,59 60,00% 10,2 128
MNUn10 4,14 20,00% 3,3 33

142,9 1778 20 40

BOGUSZYCE

MNn24 169,2 60,00% 67,7 846
MNn25 19,55 25,00% 14,7 183
MNn26 50,61 30,00% 35,4 443

117,8 1472 30 60

DĄBROWA

MNn27 24,5 55,00% 11,0 138
MNn28 39,43 25,00% 29,6 370
MNn29 25,39 25,00% 19,0 238

59,6 745 10 20

JENKOWICE
MNn30 8,58 15,00% 7,3 91
MNn31 62,89 55,00% 28,3 354

35,6 445 15 30
SMARDZÓW MNn32 114,25 70,00% 34,3 428 15 30
NIECISZÓW MNn33 139,2 60,00% 55,7 696 40 80

BYSTRE
MNn34 63,03 40,00% 37,8 473
MNn35 104,78 45,00% 57,6 720

95,4 1193 25 50

LIGOTA WIELKA
MNn36 244,3 50,00% 122,2 1527
MNn65 3,47 20,00% 2,8 35

124,9 1562 50 100

ŚWIERZNA

MNn37 8,71 65,00% 3,0 38
MNn38 58,56 65,00% 20,5 256
MNn69 1,42 20,00% 1,1 14
MNn70 5,59 20,00% 4,5 56

29,2 364 10 20
GRĘBOSZYCE MNn39 26,53 45,00% 14,6 182 5 10

SPALICE

MNn40 67,36 45,00% 37,1 463
MNn41 0,8 20,00% 0,6 8
MNUn2 2,31 20,00% 1,9 19
MNUn3 0,82 20,00% 0,7 7
MNUn4 3,14 20,00% 2,5 25

42,7 521 15 30

CIEŚLE

MNn42 10,44 20,00% 8,3 104
MNn43 1,04 20,00% 0,8 10
MNn44 48,69 60,00% 19,5 243
MNUn5 2 20,00% 1,6 16
MNUn6 9,41 20,00% 7,5 75
MNUn7 1,38 20,00% 1,1 11

38,9 461 15 30

PONIATOWICE

MNn45 175,1 60,00% 70,0 876
MNn46 93,03 50,00% 46,5 581
MNn47 28,57 80,00% 5,7 71
MNn67 15,51 10,00% 14,0 174
MNUn8 2,27 20,00% 1,8 18

138,0 1721 20 35

OSADA LEŚNA
MNn48 35,59 40,00% 21,4 267
MNn49 9,1 25,00% 6,8 85

28,2 352 5 10
BOGUSŁAWICE MNn50 125,2 60,00% 50,1 626 20 40
WYSZOGRÓD MNn51 57,53 50,00% 28,8 360 10 20

ZARZYSKO MNn52 65,59 50,00% 32,8 410 5 10

WSZECHŚWIĘTE
MNn53 34,26 70,00% 10,3 128
MNn68 0,97 10,00% 0,9 11

11,2 139 5 10

NOWOSZYCE

MNn54 0,36 65,00% 0,1 2
MNn55 0,5 20,00% 0,4 5
MNn56 0,18 20,00% 0,1 2
MNn57 4,42 60,00% 1,8 22

2,4 30 1 1

SMOLNA
MNn58 38,92 25,00% 29,2 365
MNn59 142,9 60,00% 57,2 715

86,4 1079 10 20

ZIMNICA
MNn60 47,06 45,00% 25,9 324
MNn61 2,11 20,00% 1,7 21

27,6 345 10 15
NOWA LIGOTA MNn62 5,29 50,00% 2,6 33 1 2
LIGOTA MAŁA MNn63 393,1 50,00% 196,6 2457 100 200

KRZECZYN MNn64 176,1 50,00% 88,1 1101 50 90

PISZKAWA
MNUn11 94,88 50,00% 47,4 474
MNUn9 4,14 50,00% 2,1 21

49,5 495 30 60
Obszar powojskowy W II 215 50,00% 107,5 600 0 120

Sumarycznie 3691 1919,8 23801 632 1363

oznaczenia:

Jednostka 
(sołectwo)

Oznaczenie 
Obszaru

Powierzchnia 
Obszaru % terenu 

zabudowanego

Wolna 
powierzchnia 

terenu pod 
zabudow ę

Chłonno ść 
terenu pod 
zabudow ę

Przyrost zabudowy w 
latach

Mnn -  zabudowa jednorodzinna i zagrodowa
MNUn – zabudowa jednorodzinna lub zagrodowa z usługami



Tabela B.2. Szczegółowa charakterystyka - obszary r ozwoju -  strefa usług i aktywizacji gospodarczej 

Jednostka (sołectwo) Oznaczenie Obszaru
Powierzchnia Obszaru

% %
ha Do 2017 2018 – 2027

BOGUSZYCE AGN5 36,41 5,00% 10,00%
UTn1 14,44 30,0% 70,0%

AGN23 1,11 30,0% 70,0%
Un12 1,27 30,0% 70,0%
Us1 1,28 30,0% 70,0%
Us2 3,52 30,0% 70,0%

BYSTRE AGN10 1,99 50,0% 50,0%
CIEŚLE AGN13 134,5 5,0% 15,0%

AGN14 68,62 5,0% 15,0%
Un10 11,89 10,0% 20,0%
Un9 0,95 50,0% 50,0%

AGN21 108,9 10,0% 20,0%
AGN22 16,89 10,0% 20,0%
AGN24 11,27 10,0% 20,0%
Un14 10,48 10,0% 20,0%
Un15 2,56 10,0% 20,0%
Us4 1,28 0,0% 50,0%
Utn2 50,98 5,0% 10,0%

DĄBROWA AGN6 5,65 20,0%
AGN7 34,11 10,0% 40,0%
Un7 1,97 25,0% 75,0%

KRZECZYN AGN19 51,61 5,0% 10,0%
Un16 5,97 10,0% 20,0%

LIGOTA POLSKA AGN2 7,73 10,0% 20,0%
AGN3 76,23 5,0% 10,0%
AGN4 15,9 5,0% 10,0%
PGN1 39,87 50,0%
Un1 0,88 25,0% 50,0%
Un2 0,44 50,0% 50,0%
Un3 1,89 25,0% 50,0%
Un4 0,83 25,0% 50,0%
Un5 2,54 25,0% 50,0%

NOWOSZYCE Us5 1,99 30,0% 70,0%
OSTROWNIA AGN1 35,86 10,0% 30,0%

Un11 2,47 30,0% 70,0%
PONIATOWICE AGN15 11,64 10,0% 30,0%

AGN16 13,31 10,0% 30,0%
AGN17 51,11 10,0% 30,0%

SMARDZÓW AGN8 72,12 10,0% 30,0%
SMARDZÓW AGN9 80,19 10,0% 30,0%
SOKOŁOWICE RUn1 1,4 20,0% 40,0%

RUn2 0,43 20,0% 40,0%
RUn3 0,83 20,0% 40,0%
Un6 0,9 20,0% 40,0%

AGN20 4,59 10,0% 30,0%
Un13 1,94 30,0% 70,0%
Us3 1 30,0% 70,0%

SPALICE AGN11 0,22 100,0%
AGN12 3,15 20,0% 40,0%

Un8 2,04 20,0% 40,0%
WSZECHŚWIĘTE Us6 1,12 20,0% 40,0%

WYSZOGRÓD AGN18 71,19 5,0% 10,0%
MOP-y 1 obiekt

Obszar powojskowy TS 100 10,00% 20,00%
TS 100 10,00% 10,00%

Sumarycznie 1181

oznaczenia:
AGN - teren aktywizacji gospodarczej

Us - usługi sportu i rekreacji

Run - tereny obsługi rolnictwa

Przewidywany stopie ń zagospodarowania 
obszaru

Utn– turystyczno-rekreacyjne
Un - usługi komercyjne

PGN - t.eksploatacji powierzchniowej



Załącznik C



Tabela C.1. Potrzeby energetyczne nowych odbiorców budownictwa mieszkaniowego  

[ ha ] Ilo ść mieszka ń m2 Do 2017 2018 – 2027 Do 2017 2018 – 2027 Do 2017 2018 –  2027 Do 2017 2018 – 2027

BRZEZINKA

MNn1 18,4 230 1,38 228,0
MNn2 1,9 24 0,15 24,0 516
MNn3 1,5 19 0,11 18,7 401
MNn4 17,3 216 1,3 214,2
MNn5 0,8 10 0,06 9,9 213
MNn6 0,2 3 404 0,02 2,7 57
MNn7 9,5 118 0,71 117,2

49,7 621 10 20 3,73 0,105 0,150 614,7 15,3 23,4 213 425

OSTROWINA

MNn10 173,5 2169 13,01
MNn11 30,0 375 2,25 371,3
MNn12 26,4 331 1,98 327,2
MNn71 0,9 11 0,07 11,2 240
MNn8 0,3 4 629 0,03 4,1 89
MNn9 2,2 27 0,16 26,9 577

233,3 2917 90 180 17,5 0,945 1,350 137,7 210,6

LIGOTA POLSKA

MNn13 0,8 10 0,06 9,9 212
MNn14 50,6 633 3,8 626,8
MNn15 0,4 6 837 0,03 5,5 119
MNn16 5,5 69 0,42 68,6
MNn66 36,9 461 2,76 456,2
MNUn1 8,8 88 0,53 87,2

103,1 1267 15 30 7,6 0,158 0,225 23,0 35,1 319 638

SOKOŁOWICE

MNn17 2,9 36 0,22 35,6 764
MNn18 47,5 593 3,56 587,4
MNn19 23,6 295 1,77 292,4
MNn20 46,0 575 3,45 568,8
MNn21 9,0 112 0,67 111,2
MNn22 0,4 5 795 0,03 5,2 113
MNn23 10,2 128 0,77 126,7
MNUn10 3,3 33 0,2 32,8 703

142,9 1778 20 40 10,67 0,210 0,300 30,6 46,8 425 850

BOGUSZYCE

MNn24 67,7 846 5,08 837,5
MNn25 14,7 183 1,1 181,4
MNn26 35,4 443 2,66 438,4

117,8 1472 30 60 8,83 0,315 0,450 45,9 70,2 638

DĄBROWA

MNn27 11,0 138 0,83 136,4
MNn28 29,6 370 2,22 366,0
MNn29 19,0 238 1,43 235,6

59,6 745 10 20 4,47 0,105 0,150 738,0 15,3 23,4 213

JENKOWICE
MNn30 7,3 91 0,55 90,3
MNn31 28,3 354 2,12 350,2

35,6 445 15 30 2,67 0,158 0,225 440,5 23,0 35,1 319 638
SMARDZÓW MNn32 34,3 428 15 30 2,57 0,158 0,225 424,1 23,0 35,1 319 638
NIECISZÓW MNn33 55,7 696 40 80 4,18 0,420 0,600 689,0 61,2 93,6 850

BYSTRE
MNn34 37,8 473 2,84 468,0
MNn35 57,6 720 4,32 713,2

95,4 1193 25 50 7,16 0,263 0,375 38,3 58,5 531

LIGOTA WIELKA
MNn36 122,2 1527 9,16
MNn65 2,8 35 0,21 34,4 738

124,9 1562 50 100 9,37 0,525 0,750 76,5 117,0

ŚWIERZNA

MNn37 3,0 38 0,23 37,7 809
MNn38 20,5 256 1,54 253,7
MNn69 1,1 14 0,09 14,0 301
MNn70 4,5 56 0,34 55,4

29,2 364 10 20 2,19 0,105 0,150 360,8 15,3 23,4 213 425
GRĘBOSZYCE MNn39 14,6 182 5 10 1,09 0,053 0,075 180,6 7,7 11,7 106 213

SPALICE

MNn40 37,1 463 2,78 458,5
MNn41 0,6 8 0,05 7,9 170
MNUn2 1,9 19 0,11 18,3 394
MNUn3 0,7 7 988 0,04 6,5 140
MNUn4 2,5 25 0,15 24,9 534

42,7 521 15 30 3,13 0,158 0,225 516,2 23,0 35,1 319 638

CIEŚLE

MNn42 8,3 104 0,63 103,3
MNn43 0,8 10 0,06 10,3 222
MNn44 19,5 243 1,46 241,0
MNUn5 1,6 16 0,1 15,9 340
MNUn6 7,5 75 0,45 74,5
MNUn7 1,1 11 0,07 11,0 235

38,9 461 15 30 2,76 0,158 0,225 456,0 23,0 35,1 319 638

PONIATOWICE

MNn45 70,0 876 5,25 866,7
MNn46 46,5 581 3,49 575,6
MNn47 5,7 71 0,43 70,7
MNn67 14,0 174 1,05 172,7
MNUn8 1,8 18 0,11 18,0 386

138,0 1721 20 35 10,33 0,210 0,263 30,6 41,0 425 744

OSADA LEŚNA
MNn48 21,4 267 1,6 264,2
MNn49 6,8 85 0,51 84,5

28,2 352 5 10 2,11 0,053 0,075 348,7 7,7 11,7 106 213
BOGUSŁAWICE MNn50 50,1 626 20 40 3,76 0,210 0,300 619,7 30,6 46,8 425 850
WYSZOGRÓD MNn51 28,8 360 10 20 2,16 0,105 0,150 356,0 15,3 23,4 213 425

ZARZYSKO MNn52 32,8 410 5 10 2,46 0,053 0,075 405,8 7,7 11,7 106 213

WSZECHŚWIĘTE
MNn53 10,3 128 0,77 127,2
MNn68 0,9 11 0,07 10,8 233

11,2 139 5 10 0,84 0,053 0,075 7,7 11,7 106 213

NOWOSZYCE

MNn54 0,1 2 236 0,01 1,6 33
MNn55 0,4 5 743 0,03 4,9 105
MNn56 0,1 2 270 0,01 1,8 38
MNn57 1,8 22 0,13 21,9 469

2,4 30 1 1 0,18 0,011 0,008 30,1 1,5 1,2 646 21 21

SMOLNA
MNn58 29,2 365 2,19 361,2
MNn59 57,2 715 4,29 707,4

86,4 1079 10 20 6,48 0,105 0,150 15,3 23,4 213 425

ZIMNICA
MNn60 25,9 324 1,94 320,3
MNn61 1,7 21 0,13 20,9 449

27,6 345 10 15 2,07 0,105 0,113 341,2 15,3 17,6 213 319
NOWA LIGOTA MNn62 2,6 33 1 2 0,2 0,011 0,015 32,7 1,5 2,3 702 21 43
LIGOTA MAŁA MNn63 196,6 2457 100 200 14,74 1,050 1,500 153,0 234,0

KRZECZYN MNn64 88,1 1101 50 90 6,6 0,525 0,675 76,5 105,3

PISZKAWA
MNUn11 47,4 474 2,85 469,7
MNUn9 2,1 21 0,12 20,5 440

49,5 495 30 60 2,97 0,315 0,450 490,2 45,9 70,2 638
Obszar powojskowy W II 107,5 600 0 120 3,60 0,000 0,900 594,0 0,0 140,4 0

Sumarycznie 2027,5 24400 632 1363 146,41 6,64 10,22 967

oznaczenia:

Jednostka 
(sołectwo)

Oznaczenie 
Obszaru

Wolna 
powierzchnia 

terenu pod 
zabudow ę

Chłonno ść 
terenu pod 
zabudow ę

Powierzchnia 
uŜytkowa 
mieszka ń

Przyrost zabudowy w latach 
(liczba mieszka ń)

Przyrost zapotrzebowania na ciepło  
[ MW ]

Przyrost zapotrzebowania na gaz 
ziemny  [m3/h]

Przyrost zapotrzebowania na energi ę 
elektryczn ą [kW]

Do pełnej 
chłonno ści

Do pełnej 
chłonno ści

Do pełnej 
chłonno ści

34 551 4 895
3 640
2 828

32 455 4 598
1 504

17 761 2 516
93 142 13 195

325 284 2 146,9 46 082
56 253 7 969
49 579 7 024

1 695

4 072
437 511 2 887,6 61 981 1 913 3 825

1 499
94 968 13 454

10 389 1 472
69 120 9 792
13 212 1 872

190 026 1 254,2 26 920
5 390

89 006 12 609
44 297 6 275
86 175 12 208
16 850 2 387

19 195 2 719
4 964

266 671 1 760,0 37 778
126 900 17 978

27 492 3 895
66 426 9 410

220 818 1 457,4 31 283 1 275
20 669 2 928
55 448 7 855
35 700 5 058

111 818 15 841
13 679 1 938
53 063 7 517
66 743 9 455
64 264 9 104

104 400 14 790 1 700
70 905 10 045

108 058 15 308
178 963 2 294,3 25 353 1 063
229 031 1 511,6 32 446

5 210
234 241 1 546,0 33 184 1 063 2 125

5 714
38 432 5 445

2 126
8 388 1 188

54 660 7 743
27 358 3 876
69 470 9 842

1 201
2 778

3 770
78 207 11 079
15 653 2 218

1 564
36 516 5 173

2 403
11 293 1 600

1 660
69 090 9 788

131 325 18 604
87 216 12 356
10 714 1 518
26 173 3 708

2 722
258 150 1 703,8 36 571

40 037 5 672
12 799 1 813
52 835 7 485
93 900 13 303
53 934 7 641
61 491 8 711
19 269 2 730

1 642
20 911 1 519,6 2 962

3 312
4 561

54 731 7 754
107 175 15 183
161 906 1 068,6 22 937

48 530 6 875
3 168

51 698 7 324
4 956

368 531 2 432,3 52 209 2 125 4 250
165 094 1 089,6 23 388 1 063 1 913

71 160 10 081
3 108

74 268 10 521 1 275
90 000 12 750 2 550

3 660 145 26 652 1 595 518 521 13 430 28 539

Mnn -  zabudowa jednorodzinna i zagrodowa
MNUn – zabudowa jednorodzinna lub zagrodowa z usługami



Tabela C.2.  Potrzeby energetyczne nowych odbiorców  strefy usług i aktywizacji gospodarczej 

Jednostka (sołectwo)

ha Do 2017 2018 – 2027 Do 2017 2018 – 2027 Do 2017 2018 – 2 027 Do 2017 2018 – 2027

BOGUSZYCE AGN5 36,41 1,82 3,64 4,369 0,218 0,437 524 26 52 273 546
UTn1 14,44 4,33 10,11 0,433 0,130 0,303 52 16 36 433 130 303

AGN23 1,11 0,33 0,78 0,133 0,040 0,093 16 5 11 167 50 117
Un12 1,27 0,38 0,89 0,102 0,030 0,071 12 4 9 127 38 89
Us1 1,28 0,38 0,9 0,038 0,012 0,027 5 1 3 38 12 27
Us2 3,52 1,06 2,46 0,106 0,032 0,074 13 4 9 106 32 74

BYSTRE AGN10 1,99 0,99 0,99 0,239 0,119 0,119 29 14 14 298 149 149
CIEŚLE AGN13 134,5 6,73 20,18 16,140 0,807 2,421 1937 97 291

AGN14 68,62 3,43 10,29 8,234 0,412 1,235 988 49 148 515
Un10 11,89 1,19 2,38 0,951 0,095 0,190 114 11 23 119 238
Un9 0,95 0,48 0,48 0,076 0,038 0,038 9 5 5 95 48 48

AGN21 108,9 10,89 21,78 13,068 1,307 2,614 1568 157 314
AGN22 16,89 1,69 3,38 2,027 0,203 0,405 243 24 49 253 507
AGN24 11,27 1,13 2,25 1,352 0,135 0,270 162 16 32 169 338
Un14 10,48 1,05 2,1 0,838 0,084 0,168 101 10 20 105 210
Un15 2,56 0,26 0,51 0,205 0,020 0,041 25 2 5 256 26 51
Us4 1,28 0 0,64 0,038 0,000 0,019 5 0 2 38 0 19
Utn2 50,98 2,55 5,1 1,529 0,076 0,153 184 9 18 76 153

DĄBROWA AGN6 5,65 0 1,13 0,679 0,000 0,136 81 0 16 848 0 170
AGN7 34,11 3,41 13,65 4,094 0,409 1,637 491 49 196 512
Un7 1,97 0,49 1,48 0,158 0,039 0,118 19 5 14 197 49 148

KRZECZYN AGN19 51,61 2,58 5,16 6,193 0,310 0,619 743 37 74 387 774
Un16 5,97 0,6 1,19 0,478 0,048 0,096 57 6 11 597 60 119

LIGOTA POLSKA AGN2 7,73 0,77 1,55 0,928 0,093 0,186 111 11 22 116 232
AGN3 76,23 3,81 7,62 9,148 0,457 0,915 1098 55 110 572
AGN4 15,9 0,8 1,59 1,908 0,095 0,191 229 11 23 119 239
PGN1 39,87 0 19,94 0,000 0,000 0,000 0 0 0 399 0 199
Un1 0,88 0,22 0,44 0,071 0,018 0,035 8 2 4 88 22 44
Un2 0,44 0,22 0,22 0,035 0,018 0,018 4 2 2 44 22 22
Un3 1,89 0,47 0,94 0,151 0,038 0,076 18 5 9 189 47 94
Un4 0,83 0,21 0,42 0,066 0,017 0,033 8 2 4 83 21 42
Un5 2,54 0,64 1,27 0,203 0,051 0,102 24 6 12 254 64 127

NOWOSZYCE Us5 1,99 0,6 1,39 0,060 0,018 0,042 7 2 5 60 18 42
OSTROWNIA AGN1 35,86 3,59 10,76 4,304 0,430 1,291 516 52 155 538

Un11 2,47 0,74 1,73 0,198 0,059 0,138 24 7 17 247 74 173
PONIATOWICE AGN15 11,64 1,16 3,49 1,397 0,140 0,419 168 17 50 175 524

AGN16 13,31 1,33 3,99 1,597 0,160 0,479 192 19 57 200 599
AGN17 51,11 5,11 15,33 6,133 0,613 1,840 736 74 221 767

SMARDZÓW AGN8 72,12 7,21 21,64 8,654 0,865 2,596 1039 104 312
SMARDZÓW AGN9 80,19 8,02 24,06 9,623 0,962 2,887 1155 115 346
SOKOŁOWICE RUn1 1,4 0,28 0,56 0,042 0,008 0,017 5 1 2 42 8 17

RUn2 0,43 0,09 0,17 0,013 0,003 0,005 2 0 1 21 4 9
RUn3 0,83 0,17 0,33 0,025 0,005 0,010 3 1 1 42 8 17
Un6 0,9 0,18 0,36 0,072 0,014 0,029 9 2 3 90 18 36

AGN20 4,59 0,46 1,38 0,551 0,055 0,165 66 7 20 689 69 207
Un13 1,94 0,58 1,36 0,155 0,047 0,109 19 6 13 194 58 136
Us3 1 0,3 0,7 0,030 0,009 0,021 4 1 3 30 9 21

SPALICE AGN11 0,22 0 0,22 0,026 0,000 0,026 3 0 3 33 0 33
AGN12 3,15 0,63 1,26 0,378 0,076 0,151 45 9 18 473 95 189

Un8 2,04 0,41 0,82 0,163 0,033 0,065 20 4 8 204 41 82
WSZECHŚWIĘTE Us6 1,12 0,22 0,45 0,034 0,007 0,013 4 1 2 34 7 13

WYSZOGRÓD AGN18 71,19 3,56 7,12 8,543 0,427 0,854 1025 51 103 534
MOP-y 0,000 0,020 0,000 0 2 0 0 0 0

Obszar powojskowy TS 100 10 20 12,000 1,200 2,400 1440 144 288
TS 100 10 10 3,000 0,300 0,300 360 36 36 300 300

Sumarycznie 1181 98 263 127,99 10,50 26,40

oznaczenia:
AGN - teren aktywizacji gospodarczej

Us - usługi sportu i rekreacji

Run - tereny obsługi rolnictwa

Oznaczenie 
Obszaru

Powierzchnia 
Obszaru

Max przewidywana 
powierzchnia terenu pod 

zabudow ę

Przyrost zapotrzebowania na ciepło    
[ MW ]

Przyrost zapotrzebowania na gaz 
ziemny  [m3/h]

Przyrost zapotrzebowania na energi ę 
elektryczn ą [kW]

dla pełnej 
chłonno ści

dla pełnej 
chłonno ści

dla pełnej 
chłonno ści

5 462

20 175 1 009 3 026
10 292 1 544
1 189

16 335 1 634 3 267
2 534
1 691
1 048

1 529

5 117 2 047

7 742

1 160
11 435 1 143
2 386

5 379 1 614

1 746
1 996
7 667 2 300

10 818 1 082 3 245
12 029 1 203 3 609

10 678 1 068

15 000 1 500 3 000
3 000

15 359 1 260 3 168 159 822 13 033 33 037

Utn– turystyczno-rekreacyjne
Un - usługi komercyjne

PGN - t.eksploatacji powierzchniowej



Załącznik D

























Załącznik E



















CZĘŚĆ GRAFICZNA



MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO MIASTO 
OLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICA

GMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINA
DŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKADŁUGOŁEKA

PAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICEPAS - PASIKUROWICE

MIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTOMIASTO
OLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICAOLEŚNICA

GMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINA
JELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICEJELCZ-LASKOWICE

GMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINA
CZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICACZERNICA

CCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICACCC - CZECHNICA

GMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINA
DOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCEDOBROSZYCE

Z SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.AZ SIECI G.EN. GAZ  ENERGIA S.A

GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA GMINA 
TWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRATWARDOGÓRA

DOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃDOBRZEŃ

GMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINA
SYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓWSYCÓW

GMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINA
BIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓWBIERUTÓW

GMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINAGMINA
DZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWADZIADOWA

KŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODAKŁODA

MW

MW

MW

MW

MW

MN

UT

1

1

MWMW

MW

DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80DN 80

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

D
N

 1
00

DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65DN 65

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

D
N

 1
50

DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150DN 150

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

D
N

 8
0

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(

(

(

(

(

(

( (

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

((

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(
(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(
(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(
(

(

(

(

(

(

(

( ((

(

(

(

(

(

********************************************************************************************************************************************************************************************************

S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189S-189
SYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓWSYC - SYCÓW

********************************************************************************************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************************************************************************************

GPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓWGPZ NAMYSŁÓW

********************************************************************************************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************************************************************************************

TWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRATWA - TWARDOGÓRA

********************************************************************************************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************************************************************************************

########################################################################################################################################################################################################GPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICA
PÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOCPÓŁNOC

S-
18

6
S-

18
6

S-
18

6
S-

18
6

S-
18

6
S-

18
6

S-
18

6
S-

18
6

S-
18

6
S-

18
6

S-
18

6
S-

18
6

S-
18

6
S-

18
6

S-
18

6
S-

18
6

S-
18

6
S-

18
6

S-
18

6
S-

18
6

S-
18

6
S-

18
6

S-
18

6
S-

18
6

S-
18

6
S-

18
6

S-
18

6
S-

18
6

S-
18

6
S-

18
6

S-
18

6
S-

18
6

S-
18

6
S-

18
6

S-
18

6
S-

18
6

S-
18

6
S-

18
6

S-
18

6
S-

18
6

S-
18

6
S-

18
6

S-
18

6
S-

18
6

S-
18

6
S-

18
6

S-
18

6
S-

18
6

S-
18

6

********************************************************************************************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************************************************************************************

********************************************************************************************************************************************************************************************************

S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129S-129

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

S-1
43

********************************************************************************************************************************************************************************************************

110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV110 kV

BOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCEBOGUSZYCE

SOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICESOKOŁOWICE

LIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKALIGOTA POLSKA

CIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLECIEŚLE

PONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICEPONIATOWICE

BOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICEBOGUSŁAWICE

SPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICESPALICE

WYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓDWYSZOGRÓD

ZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKOZARZYSKO

NOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCENOWOSZYCE

DĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWADĄBROWA

SMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓWSMARDZÓW

JENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICEJENKOWICE OSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNAOSADA LEŚNA

ŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNAŚWIERZNA
WSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTEWSZECHŚWIĘTE

LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA LIGOTA 
WIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKAWIELKA GRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCEGRĘBOSZYCE

BYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTREBYSTRE

NIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓWNIECISZÓW

PISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWAPISZKAWA

ZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICAZIMNICA

SMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNASMOLNA

LIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁALIGOTA MAŁA
KRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYNKRZECZYN

NOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTANOWA LIGOTA

BRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKABRZEZINKA

OSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINAOSTROWINA

MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17MNn17

MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18MNn18

MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19MNn19

MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22MNn22

MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21MNn21
MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20MNn20

MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7MNn7

MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23MNn23

MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9MNUn9

MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47MNn47

MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24MNn24

MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8MNUn8

MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45MNn45

MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14MNn14

MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13MNn13

MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn15MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25MNn25

MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16MNn16

MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1MNUn1

MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49MNn49

MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40MNn40

MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4MNUn4

MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26MNn26
MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44MNn44

MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43MNn43

MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5MNUn5 MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6MNUn6
MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7MNUn7

MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn3MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNUn2MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41MNn41

MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50MNn50

MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51MNn51

MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57MNn57

MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53MNn53

MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32MNn32

MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28MNn28

MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30MNn30

MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52MNn52

MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48MNn48

MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68MNn68

MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54MNn54

MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56MNn56
MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38MNn38

MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37MNn37
MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn55MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33MNn33

MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35MNn35

MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36MNn36

MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39MNn39

MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58MNn58

MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61MNn61

MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59MNn59

MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60MNn60
MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11MNUn11

MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1MNn1

MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63MNn63

MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64MNn64

MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62MNn62

MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11MNn11

MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10MNn10

MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2MNn2

MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4MNn4

MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3MNn3

MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6MNn6 MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5MNn5

MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12MNn12
MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9MNn9

MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8MNn8

AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20AGN20

AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17AGN17

AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15AGN15

AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16AGN16

AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4AGN4

PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1PGN1

AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13AGN13

AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23AGN23

AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11AGN11

AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12AGN12

AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14AGN14

AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7AGN7

AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6AGN6

AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8AGN8

AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9AGN9

AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10AGN10

AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1AGN1

RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn3RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1RUn1

RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2RUn2

UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1UTn1

Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9Un9

Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10Un10

Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3Un3

Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1Un1

Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2Un2

Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4Un4

Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5Un5

Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6Un6

Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8Un8

Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7Un7

US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4US4

US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5US5

SG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRESG OLEŚNICA-BYSTRE

SG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓWSG SMARDZÓW

SG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓWSG NIECISZÓW

MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27MNn27

MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29MNn29

MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31MNn31

MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34MNn34

MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42MNn42
MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46MNn46

MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71MNn71

MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66MNn66

MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67MNn67

MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69MNn69

MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70MNn70

MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65MNn65

MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10MNUn10

AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2AGN2

AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3AGN3

AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5AGN5

AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18AGN18

AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19AGN19

AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22AGN22

AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21AGN21

AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24AGN24

TSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTS

Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11Un11

Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16Un16

Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12Un12

Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14Un14

Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13Un13

Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15Un15

UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2UTn2

US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1US1

US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2US2

EE
energoekspert 

E-mail: biuro@energoekspert.com.pl

energia i ekologia

www.energoekspert.com.pl

sp. z o.o.

40-105 KATOWICE ul. W ęglowa 7 tel./fax +048/32/3513670

SKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALASKALA

1: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 0001: 30 000

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA 
W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 
I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICAI PALIWA GAZOWE DLA GMINY OLE ŚNICA

Obszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnegoObszary rozwoju sportowo - rekreacyjnego

lokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnychlokalizacje MOP - Miejsc Obsługi Podró żnych

Obszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskoweObszary powojskowe

projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000projektowany obszar NATURA 2000
"Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego""Dolina Ole śnicy i Potoku Boguszyckiego"

projektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych drógprojektowane odcinki głównych dróg

sieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych drógsieć głównych dróg

Zabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ącaZabudowa istniej ąca

Obszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowejObszary rozwoju zabudowy mieszkaniowej

Obszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usługObszar rozwoju strefy usług

Obszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ściObszar rozwoju strefy wytwórczo ści

projektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kVprojektowana linia napowietrzna WN 110 kV
projektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kVprojektowany GPZ 110/20 kV########################################################################################################################################################################################################

projektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SNprojektowana stacja transformatorowa i linie SN********************************************************************************************************************************************************************************************************

stacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopniastacje gazowe red.-pom. I stopnia

gaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacjigaz zaazotowany - sie ć w realizacji

gazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnieniagazoci ągi średniego ci śnienia

linia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kVlinia napowietrzna WN 110 kV

granica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowejgranica jednostki bilansowej

gazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnieniagazoci ągi wysokiego ci śnienia
pracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPapracuj ące na ci śnieniu 6,3 MPa

System GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem GazowniczySystem Gazowniczy

System ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem ElektroenergetycznySystem Elektroenergetyczny

linia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SNlinia elektroenergetyczna SN

linia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kVlinia napowietrzna NN 400 kV

stacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowastacja transformatorowa

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

LEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDALEGENDA

granica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminygranica gminy

(

GPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ OleśnicaGPZ Oleśnica

SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY SYSTEM ELEKTROENEGETYCZNY I GAZOWNICZY 
I KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICAI KIERUNKI  ROZWOJU GMINY OLEŚNICA

GPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICAGPZ OLEŚNICA

Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012Lipiec 2012


