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Dlaczego opracowuje się Założenia?

OBOWIĄZKI
Ustawa o samorządzie gminnym
Ustawa Prawo energetyczne

POTRZEBY
Potrzebna jest wiedza!

Jaka jest sytuacja energetyczna w mieście?
Jakie są możliwości poprawy sytuacji?
Zgromadzenie danych do wyznaczenia długoterminowych 
działań oraz potencjalnych doraźnych interwencji.
Opracowanie, w przypadku konieczności, Planu zaopatrzenia... 



Zadania i cele działania samorz ądu

W ustawie z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w art. 7.
ust. 1. mówi się, że:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in.

w zakresie zaopatrzenia w energi ę elektryczn ą i ciepln ą oraz gaz

należy do zadań własnych gminy .
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Uchwała RM z 2005 roku „Strategia Rozwoju 
Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 r.” 
wskazuje, że pierwszym celem strategicznym 

jest
• Poprawa jako ści życia 

i bezpiecze ństwa mieszka ńców Warszawy

należy do zadań własnych gminy .



Art. 18. 1. ustawy PE mówi, że:
- do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energi ę elektryczn ą, 

ciepło i paliwa gazowe nale ży:

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe na obszarze gminy;

Polityka energetyczna
w ustawie Prawo energetyczne

gazowe na obszarze gminy;
...

2. Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z:

1) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku 
takiego planu - z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2) odpowiednim programem ochrony powietrza przyjętym na podstawie art. 91 
ustawy z dnia 7 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.



PROJEKT ZAŁO ŻEŃ - PODSTAWOWY DOKUMENT 
GMINY W ZAKRESIE PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO

Art. 19. 1. ustawy PE mówi, że:
- wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej 
„projektem założeń”. 

2. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat 
i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. 

3. Projekt założeń powinien określać: 
1) ocen ę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowani a na 

ciepło, energi ę elektryczn ą i paliwa gazowe; 
...

4. Przedsiębiorstwa energetyczne – operatorzy systemów energetycznych 
udostępniają nieodpłatnie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) plany, 
o których mowa w art. 16 ust. 4, w zakresie dotyczącym terenu tej gminy 
oraz propozycje niezbędne do opracowania projektu założeń. 

8. Rada gminy uchwala Założenia do planu zaopatrzenia ..



Wciąż obowiązuje uchwała 
z 2003 roku przyjmująca ZAŁOŻENIA ... 

ZAŁOŻENIA były opracowywane w czasach dostępności paliw, nadmiaru 
mocy wytwórczych, możliwości przesyłowych. 

Obowiązywała wówczas jeszcze wizja rozwoju „business as usual”,
a tymczasem z miasta praktycznie zniknął przemysł jako wynik procesów
restrukturyzacji gospodarki na poziomie kraju i miastarestrukturyzacji gospodarki na poziomie kraju i miasta

Od tego czasu:
• zmieniły się profile zapotrzebowania odbiorców, technologii, parametrów sprzętu 

i nasycenie nim gospodarstw domowych i firm
• dynamicznie rozwija się klimatyzacja biur i mieszkań
• powstało wiele nowych osiedli i budynków w nieprzewidywanych wcześniej 

lokalizacjach
• intensywnie prowadzona jest termomodernizacja
• rozbudowuje się baza OZE
• spodziewany jest dynamiczny rozwój e-mobility



Projekt 
„Założenia do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla m.st. Warszawy”gazowe dla m.st. Warszawy”

w oparciu o Tom 1 opracowania KAPE/GIG
przygotowywany w formie załącznika 

do uchwały Rady Miasta



Założenia do planu zaopatrzenia 

Inwentaryzacja stanu Prognoza Inwentaryzacja stanu
aktualnego

Prognoza 
zapotrzebowania

• w roku 2017
• w roku 2020
• w roku 2025
• w roku 2030
• w roku 2035

• dane ogólne miasta
• opis systemów energetycznych miasta
• zapotrzebowanie na energię dla roku 

bazowego 2014
• demografia
• bank danych o budynkach
• oświetlenie ulic
• inne



Struktura i zawartość opracowania

Tom 1: Zało żenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energi ę elektryczn ą i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy

- projekt tekstu uchwały 

Tom 2: Uzasadnienie do Zało żeń 
Zeszyt 1: Omówienie poszczególnych paragrafów Założeń 
Zeszyt 2: Omówienie analizowanych dokumentów Zeszyt 2: Omówienie analizowanych dokumentów 
Zeszyt 3: Metodyka i metodologia 
Zeszyt 4: Procedury gromadzenia, przetwarzania, uzgadniania informacji 
Zeszyt 5: Raport z pozyskania i przetwarzania informacji 

Tom 3: Obja śnienia do aktualizacji Zało żeń 
Tom 4: Streszczenie aktualizacji Zało żeń
Tom 5: Prezentacja aktualizacji Zało żeń 
Tom 6: Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych 
uwzględnione w aktualizacji Założeń 
Tom 7: Korespondencja  



Tom 1 – Projekt uchwały

Dział Pierwszy: Wst ęp

§ 1. Informacje wprowadzające 
§ 2. Spis treści
§ 3. Warunki bilansowania i zasady kalkulacji
§ 4. Opis miasta
§ 5. Miasto w roku odniesienia 
§ 6. Prognoza zmian strukturalnych
§ 7. Prognoza rozwoju miasta



§3. Warunki bilansowania i zasady kalkulacji

ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian 
zapotrzebowania na media energetyczne

bilanse energetyczne sporządzone dla całego miasta, 
18 dzielnic i 194 rejonów dla energii i paliw

bilanse w jednostkach MWh, GWh i MW uwzględniają bilanse w jednostkach MWh, GWh i MW uwzględniają 
zapotrzebowanie wszystkich zdefiniowanych podmiotów

model zapotrzebowania uzależniono od: funkcji 
zabudowy, kierunków użytkowania, wzrostu dobrobytu

do analizy zjawisk sieciowych opisano ciągi zasilające 
w ujęciu TOP TO DOWN oraz BOTTOM TO UP

warunki pogodowe: normalne, średnie, ekstremalne



§4. Opis miasta

1. Opis jakościowy miasta
2. Historia miasta w liczbach
3. Charakterystyka temperaturowa miasta
4. Strumienie energetyczne sprowadzone do średniej 

wieloletniej



Liczba ludności w rejonach 
bilansowych

Podział na rejony

261 rejonów bilansowych:
194 aktywne,
67 obszarów nieaktywnych 



§7. Prognoza rozwoju miasta

Prognoza zmian liczby ludności w Warszawie 
wg grup wiekowych



§7. Prognoza rozwoju miasta

Prognoza na lata 2017 i 2020 na podstawie 
udokumentowanych inwestycji, zatwierdzonych planów, 

pozwoleń na budowę, itp.

Rozwój zabudowy

pozwoleń na budowę, itp.

Prognoza na lata 2025 i 2030 na podstawie 
dotychczasowych trendów

Prognoza na rok 2035 na postawie 
chłonności terenów w/g Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego



Tom 1 – projekt uchwały

Dział Drugi: Energia w m.st. Warszawie

§ 8. Aktualne zapotrzebowanie na energię w roku 
odniesienia [2014]odniesienia [2014]

§ 9. Zapotrzebowanie w roku bazowym [2014]
§ 10. Model obliczeniowy dla roku bilansowego
§ 11. Prognoza zapotrzebowania
§ 12. Warianty prognozy



§ 8. Aktualne zapotrzebowanie na energię: 
rok odniesienia 2014

Zapotrzebowanie na energię użytkową w ciągu 
roku (bilans cywilizacyjny)



§9. Zapotrzebowanie na energię: 
rok bazowy 2014 

Tabele z danymi na poziomie miasta, dzielnic i rejonów:

1. Zapotrzebowanie na energię
2. Zapotrzebowanie na moc2. Zapotrzebowanie na moc
3. Wykresy uporządkowane
4. Profile godzinowe zapotrzebowania na energię końcową
5. Profile miesięczne zapotrzebowania na energię końcową
6. Ciągi zasilające
7. Energochłonność
8. Ocena bieżącego zapotrzebowania



§9. Zapotrzebowanie w roku bazowym 2014 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową ogółem 
w podziale na dzielnice



§9. Zapotrzebowanie w roku bazowym 2014

Godzinowe zapotrzebowanie na energię końcową –
doba letnia (pogoda średnia)



§ 11. Prognoza zapotrzebowania

Wykres zapotrzebowania dla całego miasta
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Rok 
odniesienia

2014
2017 2020 2025 2030 2035

Energia -
Suma

6766 7434 7674 9502 10731 15649

Energia 
elektryczna

1320 1468 1541 1982 2406 3745

Ciepło 
sieciowe

3453 3558 3760 4844 5082 7132

Gaz sieciowy 1538 1893 1832 2017 2384 3370



Tom 1 – projekt uchwały

Dział Trzeci: System energetyczny

§ 13. Baza danych o budynkach
§ 14. Baza danych o oświetleniu ulic i miejsc publicznych § 14. Baza danych o oświetleniu ulic i miejsc publicznych 
§ 15. System energetyczny w roku odniesienia
§ 16. Zdeterminowana lub planowana rozbudowa 

i restrukturyzacja systemów energetycznych
§ 17. Możliwość pokrycia przyszłego zapotrzebowania 

z sieci



§ 13. Baza danych o budynkach
możliwości redukowania popytu

� 13.03 Lista budynków niemieszkalnych w mieście

� 13.04 Lista budynków mieszkalnych w mieście
� 13.05 Lista dużych budynków mieszkalnych
� 13.06 Lista dużych budynków użyteczności publicznej
� 13.07 Lista dużych budynków usługowo handlowych13.07 Lista dużych budynków usługowo handlowych



§ 14. Baza danych o oświetleniu ulic 
i miejsc publicznych 

Zestawienie zbiorcze

Technologia lamp
Łączna moc opraw

Liczba punktów 
świetlnych

Zużycie energii

[kW] [szt.] [MWh/rok]

fluorescencyjne 38 285 157fluorescencyjne 38 285 157

halogenowe 12 69 48

led 66 1 375 273

metalohalogenkowe 1 025 7 107 4 208

rtęciowe 2 681 16 249 11 004

rtęciowo-żarowe 48 299 197

sodowe niskoprężne 29 145 121

sodowe wysokoprężne 16 383 88 226 67 235

żarowe 10 57 40

niezidentyfikowane punkty świetlne brak danych 2 238 brak danych

SUMA 20 293 116 050 83 283



§ 17. Możliwość pokrycia przyszłego 
zapotrzebowania z sieci

Deficyt energii (gazu) 
w prognozie dla zimy 

2020 r. dla
temperatury minus 

31 ºC

procent niedoboru



§ 17. Możliwość pokrycia przyszłego 
zapotrzebowania z sieci

Samochody elektryczne jako źródła 
szczytowe zapewniające rezerwę mocy 

regulacyjnej

warunki ekstremalne
zima 2020 r. przewidywany deficyt mocy  80 MW
lato 2020 r. przewidywany deficyt mocy 264 MW

Samochody elektryczne
ekstensywny początek rozwoju wykładniczego
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Tom 1 – projekt uchwały

Dział Czwarty: Zaspokajanie potrzeb energetycznych

§ 18. Warunki handlowe i ograniczenia na rynku energii
§ 19. Komfort użytkowania energii
§ 20. Technologie użytkowania energii wykorzystywane i dostępne
§ 21. Lokalne zasoby paliw i możliwości ich wykorzystania§ 21. Lokalne zasoby paliw i możliwości ich wykorzystania
§ 22. Lokalne zasoby energii i możliwości ich wykorzystania
§ 23. Nadwyżki i straty ciepła w mieście i możliwości ich wykorzystania 
§ 24. Technologie odnawialnych źródeł energii 
§ 25. Możliwość wykorzystania energii elektrycznej i ciepła pozyskiwanych 

z odnawialnych źródeł energii
§ 26. Możliwe działania racjonalizujące zużycie energii
§ 27. Możliwe do zastosowania dostępne środki i działania służące poprawie 

efektywności energetycznej
§ 28. Zakres współpracy z innymi gminami



§28. Zakres współpracy 
z innymi gminami



Wspólne zasoby energetyczne

Energia elektryczna z 
Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego [KSE] 
liniami najwyższych napięć 
[220kV, 400kV] w rejon 
Warszawy jest dostarczana do 
sześciu Głównych Punktów sześciu Głównych Punktów 
Zasilaj ących. 
Trzy z nich znajduj ą się poza 
Stolic ą.

• Z GPZ jest dystrybuowana 
liniami 110 kV do Warszawy 
jak i sąsiednich obszarów.



Wspólne zasoby energetyczne

• Warszawa i powiaty z nią 
sąsiadujące są zasilane z tego 
samego pier ścienia 
gazowego wysokiego 
ciśnienia otaczającego 
Warszawę.Warszawę.

• 20 stacji redukcyjno-
pomiarowych pracuje zarówno 
do wn ętrza jak i na zewn ątrz 
pierścienia .

• Przez pierścień przepływa 
również gaz dla okolic  
Radomia, Łodzi i Piotrkowa 
Trybunalskiego .



Tom 1 – projekt uchwały

Dział Pi ąty: Organizacja dokumentu

§ 29. Opis rejonów bilansowych§ 29. Opis rejonów bilansowych

§ 30. Definicje i skróty

§ 31. Indeks tematyczny 

§ 32. Mapa dokumentu 





Harmonogram wdrożenia
Recenzja projektu Założeń - dzielnice i biura                              2017 wrzesień

Konsultacje z firmami energetycznymi                                  2017 wrzesień

Uzgodnienie projektu Założeń z dzielnicami i  biurami                    2018 marzec

Uzgodnienia formalne z władzami województwa                             2018  majUzgodnienia formalne z władzami województwa                             2018  maj

Wyłożenie do wglądu publicznego                                                      2018  czerwiec

Uchwalenie Założeń przez Radę Miasta                                            2018  wrzesień

Porównanie z planami rozwoju firm                                    2018   IV kwartał

Ewentualne opracowanie Planu zaopatrzenia                        2019




