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Wstęp 

 

„Polityka energetyczna m.st. Warszawy do 2020 r.” zwana dalej „Polityką” została przyjęta 

Uchwałą nr LXCIX/2063/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 lutego 2006 roku. 

 Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy 

zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zakresie m.in. zaopatrzenia w „energię elektryczną i cieplną 

oraz gaz”. „Polityka”, jako cel perspektywiczny wskazuje na konieczność zapewnienia 

odpowiedniego komfortu życia mieszkańcom w warunkach zrównoważonego rozwoju 

i zapewnienia ochrony środowiska naturalnego. W „Polityce” te nadrzędne dążenie 

rozpisane szczegółowo na cele realizacyjne generalne i szczegółowe, co pozwoliło w dalszej 

kolejności wyodrębnić zadania i działania, które należy podjąć dla osiągnięcia stanu 

pożądanego całego lub części danego podsektora energetycznego Miasta.  

Wiedza na temat stopnia wdrożenia „Polityki” uzyskana na podstawie 

przeprowadzonego monitoringu ma charakter syntetyczny, widziany z perspektywy 

organizacyjnej Miasta, jak również techniczno-operacyjnych zdolności przedsiębiorstw 

energetycznych. Monitorowaniem jest objęta działalność z wykorzystaniem sieciowych 

systemów przesyłowych i dystrybucyjnych oraz procesy związane z rozwojem odnawialnych 

źródeł energii i kogeneracji, w tym rozproszonej. 

Analiza oraz ocena stopnia zaawansowania przedsięwzięć prowadzonych przez 

przedsiębiorstwa energetyczne działające na terenie m.st. Warszawy na rzecz realizacji celów 

wyznaczonych w „Polityce” przeprowadzana jest corocznie od chwili jej uchwalenia. 

W niniejszym opracowaniu omówiono prowadzone działania i uzyskane efekty w roku 2017, 

dotyczące podsektorów energetycznych Miasta, w zakresie produkcji oraz zaopatrzenia 

mieszkańców oraz odbiorców komercyjnych i instytucjonalnych w energię elektryczną, ciepło 

oraz gaz sieciowy. Do pełniejszego zobrazowania zachodzących procesów i zmian ich 

przebiegu posłużono się również wybranymi wskaźnikami publikowanymi przez GUS (liczba 

mieszkańców, zabudowa, energia w gospodarstwach domowych, temperatury). Analizie 

poddano także realizację procesów inwestycyjnych.  

 Do monitorowania procesu wdrażania „Polityki”, czyli realizacji wspomnianych zadań, 

wykorzystano narzędzie w postaci Zrównoważonej Karty Wyników (ZKW), w której 

zastosowanie mają 3-letnie okresy analiz, prowadzone w układzie „kroczącym”.  

ZKW w części opisowej tabel zawiera określenia użytych mierników i wskaźników. Mierniki 

ilustrują procesy mające znaczący wpływ na realizowane cele i są zbudowane 

z kwantyfikowalnych wskaźników, pozwalając na wielokryterialną ocenę sprzyjającą 

zrównoważonym wyborom i decyzjom. W części analitycznej podane są wartości liczbowe 

poszczególnych wskaźników oraz miary stopnia zgodności z planami lub prognozami. Jest to 

podstawa do kompleksowej oceny realizacji zadań.  

O ile obowiązująca „Polityka” tylko w kilku przypadkach zawiera numeryczną prognozę 

przyszłości, to ZKW nie ogranicza się do teraźniejszości i przeszłości. Ocenie podlega 

w raporcie również wizja przyszłości, czy to w formie zamierzeń przedsiębiorstw 

energetycznych (sprawozdania przedsiębiorstw energetycznych często zawierają również 

planowane na przyszłość wielkości), czy też w postaci prognoz. Można w związku z tym 

w wielu przypadkach śledzić rozbieżności wykonania z planami czy prognozami 

przedsiębiorstw.  
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1. SEKTOR ENERGETYCZNY w m.st. WARSZAWIE - stan i trendy 
 

Sektor energetyczny Warszawy należy widzieć w postaci podsektorów wyróżnionych ze 

względu na dominującą w każdym z nich formę energii. Z uwagi na wolumen i hierarchię 

potrzeb podstawowych na pierwszym miejscu należy postawić podsektor ciepłowniczy. 

Równorzędnie należałoby potraktować podsektor elektroenergetyczny, gdyż energia 

elektryczna we współczesnej rzeczywistości warunkuje funkcjonowanie prawie wszystkich 

innych dziedzin życia i gospodarki. Uzupełnieniem jest podsektor gazowy, który dostarcza 

paliwo gazowe wykorzystywane głównie do zaspokojenia codziennych potrzeb bytowych 

wspólnoty oraz potrzeb związanych z funkcjonowaniem sektora usług i przemysłu. 

 

Miasto st. Warszawa jest w bardzo wysokim stopniu usieciowione. Systemy niesieciowej 

dostawy paliw do odbiorców, za wyjątkiem paliw ciekłych dla pojazdów samochodowych, 

stanowią niewielki procent w bilansie miasta, zaś energia zawarta w paliwach do transportu 

kołowego nieszynowego wykracza poza temat tej analizy.  

 

Sektor energetyczny to wiele powiązanych ze sobą na różny sposób obiektów materialnych 

i wirtualnych oraz związanych z nimi procesów. Widzi się przede wszystkim procesy 

techniczne (fizyczne) i przepływy finansowe (rachunki). Te ostatnie ze strukturami 

organizacyjnymi tworzą procesy biznesowe. Ważnym ich ogniwem jest handel hurtowy 

energią elektryczną i gazem na giełdzie energii. 

 

Sektor można prześwietlać na różnych płaszczyznach i opisywać w różnych przekrojach. 

Podejście rynkowe może być analizowane w aspekcie biznesowym, organizacyjnym, 

handlowym, społecznym, fizyczno-technicznym, operacyjno-eksploatacyjnym. Należy widzieć 

również powiązania z ekologią i wpływ na bezpieczeństwo energetyczne miasta. W raporcie 

zaprezentowana została działalność oparta na sieciowych systemach przesyłowych 

i dystrybucyjnych, a także w zakresie produkcji i konsumpcji: ciepła i gazu sieciowego oraz 

energii elektrycznej, dostarczanych do mieszkańców miasta oraz odbiorców komercyjnych 

i instytucjonalnych. 

 

W niniejszym rozdziale warszawski rynek energetyczny został ukazany na przestrzeni kilku 

ostatnich lat w różnych aspektach o charakterze techniczno-organizacyjnym. Sektor 

przedstawiono za pomocą wielkości, które dobrze sprawdzają się jako wskaźniki syntetyczne 

do opisu sytuacji w mieście, obiekcie rozległym terytorialnie i zróżnicowanym strukturalnie. 

Analiza przeszłości pozwala podejmować decyzje skutkujące w przyszłości oraz dostrzegać 

zagrożenia wymagające decyzji bieżących. 

 

Podsumowując rok 2017 należy wskazać na kilka przełomowych zdarzeń.  

 

1) Przed zakończeniem roku 2017 oddano do eksploatacji największy w Polsce blok 

energetyczny o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice. Budowa linii, która miała połączyć ten 

blok ze stacją energetyczną Ołtarzew, poprawiając zaopatrzenie w energię elektryczną 

Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego oraz północnowschodnich regionów Polski, 

zapewniając pełne bezpieczeństwo zasilania Stolicy, zaplanowana jest po roku 2027. Poprawę 

zasilania Warszawy i okolic obecnie zamierza się osiągnąć przez wybudowanie innych linii. 

Będzie to rozbudowa istniejącej jednotorowej linii 400 kV Kozienice - Miłosna do dwutorowej 

oraz budowa nowego połączenia 400 kV Kozienice - Siedlce - Stanisławów - Miłosna. Ten 

ostatni ciąg zasilający ma szansę być uruchomiony jeszcze przed rokiem 2020 dzięki 

staraniom Operatora PSE. Do tego czasu miasto, jak i cały kraj, będzie funkcjonowało  



5 

 

w warunkach niedostatecznych rezerw mocy w godzinach szczytowych (głównie latem). 

W roku 2017 było ponad 30 dni z rezerwą mocy poniżej 2% (w roku bieżącym do grudnia 

sytuacja przedstawiała się podobnie). Sprawą naglącą jest zatem konieczność jak 

najszybszego wybudowania wytwórczego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań. 

Sam fakt, że system dystrybucji energii elektrycznej w mieście działa sprawnie i ma rezerwy 

pozwalające na elastyczne prowadzenie ruchu sieciowego może okazać się niewystarczający 

w przypadku deficytu mocy w źródłach zasilających. 

 

2) W roku 2017 nie odnotowano znaczących zmian w systemie ciepłowniczym. Kontynuowano 

roboty w celu przyłączenia lokalnych systemów ciepłowniczych w rejonie Skoroszy do 

centralnej sieci ciepłowniczej otrzymującej ciepło z Elektrociepłowni Siekierki. Urządzenia 

wytwórcze w EC Siekierki zapewniają wysoką efektywność energetyczną, ekonomiczną  

i ekologiczną produkcji ciepła przez skojarzenie z produkcją energii elektrycznej. Ten system 

zaspokajania potrzeb grzewczych zapewnia miastu i jego mieszkańcom znikomą uciążliwość 

środowiskową dzięki nowoczesnym, wysokowydajnym instalacjom odsiarczania, 

odazotowania i odpylania spalin.  

Trwa budowa przepompowni, których praca będzie niezbędna po przyłączeniu osiedli  

w Skoroszach i dynamicznie wznoszonej intensywnej zabudowy na terenach po byłych ZM  

w Ursusie.  

 

3) W roku 2017 były już widoczne efekty prowadzonej od kilku lat modernizacji gazowych stacji 

redukcyjno-pomiarowych I-go stopnia zasilających gazową sieć dystrybucyjną z pierścienia 

gazowego wysokiego ciśnienia. Aktualni odbiorcy gazu na terenie miasta byli zaopatrywani 

w paliwo prawie praktycznie bez problemów. Z takim komfortem niestety nie stykają się 

potencjalni inwestorzy. Mimo pełnego pokrycia terenu miasta siecią gazową, w niektórych 

rejonach w ujęciu wieloletnim (ryzyko niskich temperatur) występuje brak rezerw 

w możliwościach przesyłowych ciągów zasilających. Kontynuowana jest rozbudowa 

przepustowości punktów wejścia do systemu dystrybucyjnego miasta. W stosunku do 

istniejących potrzeb sytuacja satysfakcjonująca w tym zakresie powinna być osiągnięta w roku 

2020.  

 

4) Odczuwany jest brak rezerwy przesyłu paliwa gazowego w pierścieniu wysokiego ciśnienia, 

z którego jest zasilany system dystrybucyjny m.st. Warszawy i sąsiednich powiatów. Według 

aktualnych planów operatora systemu przesyłowego sytuacja ma szansę poprawić się od roku 

2022. Węzeł/tłocznia Rembelszczyzna dysponuje dużą podażą gazu. W związku z tym 

należałoby rozpatrzyć (przez analogię do projektu realizowanego przez operatora systemu 

elektroenergetycznego [PSE]) budowę łącznika wysokiego ciśnienia na trasie Mińsk 

Mazowiecki - Wola Karczewska, który poprzez by-pass zasiliłby obszary mocno 

zurbanizowane przy wschodniej granicy Warszawy lub ułożenie drugiej równoległej do 

istniejącej rury na pierwszych 10 km relacji Rembelszczyzna – Wola Karczewska. 

 

5) Mając na uwadze istniejące bariery w dopływie energii elektrycznej i gazu do miasta, należy 

działać na rzecz znaczącego zwiększenia liczby rezydentów korzystających z ciepła 

systemowego dostarczanego z kogeneracyjnych źródeł warszawskich. Przyłączenie do sieci 

ciepłowniczej obiektów zaopatrywanych obecnie w ciepło z sieci elektroenergetycznej lub 

przez indywidualne spalanie paliw (szczególnie węgla) wraz redukcją szkodliwych niskich 

emisji poprawi bezpieczeństwo energetyczne przez odciążenie ciągów zasilających gazowych 

i elektroenergetycznych. 
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1.1. Rynek energetyczny w ujęciu podmiotowym 
 
W roku 2017 Warszawa liczyła około 1,764 mln mieszkańców (wg danych GUS). Zabudowa 

mieszkaniowa to ponad 952 tys. lokali w ponad 93 tysiącach budynków. 

 
 

Zmiany liczby odbiorców zasilanych z sieci ciepłowniczej wynikają m.in. z wymiany charakteru 

zabudowy, gdzie deweloperzy, którzy podłączają duże nowe obiekty w miejsce usuniętych 

mniejszych budynków (często przemysłowych) uprzednio zasilanych z sieci ciepłowniczej. 

Należy zwrócić uwagę, że około 100 tysięcy odbiorców korzysta z gazu w ramach zbiorowego 

zaopatrzenia w gaz nie mając zawartej indywidualnej umowy z przedsiębiorstwem gazowym.  

 
1.2 Komfort energetyczny mieszkańców 
 
Odbiorcy w gospodarstwach domowych są w 100% odbiorcami końcowymi energii elektrycz-

nej i w ok. 75% odbiorcami gazu. Ponad 80% konsumentów gazu jest bezpośrednim klientami 

firm energetycznych. Blisko 20% użytkowników gazu to odbiorcy funkcjonujący w ramach zbio-

rowego zaopatrzenia w gaz podobnie jak większość beneficjentów ciepła sieciowego. W za-

kresie zaopatrzenia w ciepło, odbiorcami końcowymi są właściciele budynków często zarzą-

dzanych przez administratorów. Obsługa poszczególnych gospodarstw domowych w zakresie 

utrzymania komfortu cieplnego zależy od charakterystyki energetycznej budynku oraz strategii 

podmiotu zbiorowego: wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej.  

Poniżej podano wskaźniki energetyczne gospodarstw domowych wyliczone przez GUS dla 

gazu i energii elektrycznej dostarczanych z sieci. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ciepła (większość zbiorowi) 17,39018,65118,70018,65018,70118,87418,94718,93418,75518,75819,010

gazu wg umów 561 568 556 556 556 554 552 553 548 542 551

gazu
w gospodarstwach domowych

654 663 663 661 660 649 650 650 638 638 638

energii elektryczej wg umów 878 894 917 921 944 959 968 986 1 000 1 020 1 040

odbiorców energii elektryczej
dominującego dostawcy (RWE Stoen

Operator)
866 880 900 907 924 938 948 965 979 997 1 016

energii elektrycznej - gospodarstwa
domowe

800 808 826 838 842 868 864 868 879 895 913
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Zapotrzebowanie na ciepło z sieci ciepłowniczej w mieszkaniach komunalnych kształtuje się 

na poziomie 199 kWh/m2/rok. Wartość ta zmienia się w zależności od poziomu temperatury 

zewnętrznej w sezonie grzewczym. Są potrzeby energetyczne, których intensywność nie ulega 

zmianie. Średnio na przygotowanie posiłków zużywa się 940 kWh energii w gazie na jedno 

gospodarstwo domowe i 440 kWh na osobę w gospodarstwie domowym. Przygotowanie cie-

płej wody wymaga 6100 kWh dla gospodarstwa domowego i 2900 kWh na osobę w gospodar-

stwie domowym. Wahania w kolejnych latach w łącznym zużyciu gazu są efektem złożenia się 

ruchu cen na paliwo gazowe i temperatur w zimie. Trend spadkowy zużycia energii elektrycz-

nej można wiązać z poprawą efektywności polegającej na wymianie tradycyjnych żarówek 

na elektro oszczędne świetlówki i lampy LED oraz odchodzeniem od dużych komputerów sta-

cjonarnych na rzecz przenośnych tabletów i smartfonów.  

 
1.3. Potrzeby energetyczne miasta 
 

W zużyciu sieciowych ciepła i gazu występuje silna korelacja ze średnią temperaturą zimy. 

Dobowe pobory zimowe są około dziesięciokrotnie większe niż letnie. O łącznym zużyciu de-

cydują miesiące zimowe. W latach 2014 - 2016 zimy były wyjątkowo ciepłe, co skutkowało 

znaczącym spadkiem dostaw ciepła sieciowego, a co za tym idzie zmniejszeniem przychodów 

dla przedsiębiorstw ciepłowniczych związanych z opłatą zmienną, której wysoki procentowo 

udział przenosi ryzyko pogodowe na firmy działające na rynku ciepłowniczym, uwalniając od 

niego mieszkańców. W takiej sytuacji firmy muszą zabiegać o redukcję kosztów. Stabilna sy-

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

gaz sieciowy 4 572 4 569 4 697 5 357 4 046 5 242 5 182 4 674 4 056 5 087 4 869

energia elektryczna 2 060 2 054 1 972 2 000 2 019 1 999 1 973 1 888 1 816 1 782 1 782

temperatura średnia (zima) 1,0 1,8 - 1,5 - 5,2 - 0,5 - 3,3 - 0,5 0,1 2,4 0,6 0,6
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tuacja finansowa firm energetycznych jest warunkiem nieprzerwanych i na właściwym pozio-

mie jakościowym produkcji i dostaw ciepła. Sumaryczne zużycie energii elektrycznej prawie 

nie zależy od pogody. Bilans energetyczny miasta dopełniają paliwa niesieciowe, których 

udział szacuje się na kilka procent. 

 

 
 
1.4. Maksymalne obciążenia w sektorze energetycznym 
 
Dany podsektor pracujący w warunkach ekstremalnych można oceniać śledząc maksymalny 

pobór energii w krótkich okresach. W sytuacji, gdy nie ma ograniczeń, awarii i wyłączeń, pobór 

można utożsamiać z zapotrzebowaniem. W ostatnich latach były obserwowane krótkotrwale 

niskie temperatury, jak to widać na wykresie, ale okresy silnych mrozów nie były wielodniowe, 

więc obserwujemy niewielką korelację zapotrzebowania z temperaturą, o czym decydowało 

ciepło zakumulowane w murach budynków.  

Szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w zimie w niewielkim stopniu zależy od 

temperatury. Elektryczne systemy ogrzewania akumulacyjnego pracują głównie w godzinach 

nocnych. Szczyt poboru energii elektrycznej występuje około godziny 17:15 i jest związany 

z aktywnością ludzką.  

Zapotrzebowanie na energię elektryczną latem silnie zależy od temperatury. Analizy wykazują, 

że w upalne dni, gdy temperatura sięga nawet 37ºC, klimatyzatory obciążają system energe-

tyczny stolicy na poziomie ok. 150 MW, co oznacza zwiększenie o 15% w stosunku do dnia 

chłodnego. Należy się spodziewać, że wykorzystanie klimatyzacji, po nasyceniu nią biur, bę-

dzie narastać również w budownictwie mieszkaniowym. 

 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ciepło sieciowe 9 500 9 583 9 639 10 617 9 472 9 850 9 543 8 282 7 917 8 641 9 170

gaz sieciowy 4 499 4 444 4 557 5 157 4 722 5 000 5 000 5 017 5 195 5 303 5 298

energia elektryczna 6 769 6 880 6 787 7 094 7 341 7 239 7 218 7 144 7 149 7 292 7 420

temperatura zimą [średnia] 1,0 1,8 - 1,5 - 5,2 - 0,5 - 3,3 - 0,5 0,1 2,4 0,6 - 0,7
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1.5. Rynek odbiorców końcowych 
 
Aktywnie z prawa do swobodnego wyboru sprzedawcy energii określanego TPA [third part 

access] mimo szerokiej akcji informacyjnej i aktywności spółek obrotu energią wciąż korzysta 

niewielki procent odbiorców końcowych. Trwa trend wzrostowy liczby klientów kupujących 

energię elektryczną. Pojawiają się coraz bardziej złożone oferty, gdy tymczasem mieszkańcy 

oczekują na przejrzyste produkty, procedury oraz możliwości zmiany sprzedawcy czy produktu 

(abonamentu, taryfy) przez internet. Wartości wskazane na wykresie to głównie odbiorcy z du-

żym wolumenem zakupu energii, dla których zmiana sprzedawcy jest uzasadniona w pełnym 

rachunku ekonomicznym. Wycofywanie się z formuły TPA w ciepłownictwie wiąże się ze zja-

wiskiem wyrównania cen na ciepło dostawców (paramonopol), a co za tym idzie, większy 

wpływ mają czynniki pozafinansowe (np. obsługa klienta), co zapewnia większy podmiot na 

rynku. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

w cieple sieciowym 3 728 3 709 3 715 3 797 3 810 3 783 3 838 3 555 3 395 3 314 3 554

w gazie sieciowym 1 349 1 356 1 373 1 404 1 522 1 448 1 456 1 473 1 476 1 498 1 514

w energii elektrycznej [zima] 1 394 1 446 1 426 1 444 1 443 1 433 1 387 1 400 1 363 1 390 1 421

temperatura powietrza [min] - 15,0 - 13,0 - 21,7 - 22,5 - 18,0 - 23,0 - 15,8 - 12,0 - 13,0 - 16,5 - 19,0
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ciepło 0 1 13 15 24 26 28 1 057 903 595 395

gaz sieciowy 0 0 0 0 0 71 71 71 71 71 71
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1.6. Aktywność dostawców na rynku energii i usług dystrybucyjnych 
 
Energia sieciowa oferowana przez spółki obrotu, aby dotrzeć do klienta, korzysta z usługi 

transportowej świadczonej przez przedsiębiorstwa dystrybucyjne. Sprzedawcy kupują energię 

u wytwórców lub za pośrednictwem giełdy i po doliczeniu marży sprzedają konsumentom. 

Duża liczba handlujących energią na terenie całego miasta oznacza, że rynek warszawski jest 

postrzegany jako perspektywiczny. Natomiast przedsiębiorstwa dystrybucyjne działają w opar-

ciu o sieci rozwijane przez dziesięciolecia i związane z terenem. Ponieważ prawie nie wystę-

puje dublowanie uzbrojenia terenu przez konkurujące podmioty, mamy do czynienia z quasi-

monopolem lokalnym, mimo prawnie zagwarantowanej konkurencji. 

 
 
 

  
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ciepło 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2

gaz sieciowy 1 1 1 2 2 13 19 19 19 15 41

energia elektryczna 4 26 33 43 60 80 82 133 151 168 170
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

systemy ciepłownicze 12 12 12 13 13 13 13 13 12 11 11

dystrybucyjne spółki ciepłownicze 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4

OSD gazowy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

OSD elektroenergetyczny 3 3 3 6 7 9 9 9 8 7 7
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elektroenergetyczni

13 13 13 13 13 9 9 9 8 7 7
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1.7. Inteligentne sieci  
 
Podstawą każdej inteligentnej sieci jest wiedza, którą w pierwszej kolejności daje jej opomia-

rowanie. Wszyscy odbiorcy energii elektrycznej na potrzeby rozliczeń mają zainstalowane licz-

niki w punktach przyłączenia do sieci. Liczniki te muszą być co kilka lat wymieniane do legali-

zacji. Liczniki zmieniane oraz te montowane u nowych odbiorców są w technologii programo-

walnej z teletransmisją. Nie należy oczekiwać osiągnięcia pułapu 100% liczników elektronicz-

nych. Byłoby to zbędne obciążanie wszystkich odbiorców kosztami. Tradycyjne liczniki są uza-

sadnione ekonomicznie dla odbiorców o niskim lub sporadycznym zużyciu energii. Wciąż po-

trzeba jeszcze, aby przepisy prawa nie blokowały możliwości wykorzystania zalet nowych, in-

teligentnych urządzeń tak w handlu energią, jak i w zarządzaniu siecią on-line, co znacznie 

podwyższałoby jej niezawodność, a tym samym bezpieczeństwo energetyczne. 

Operator systemu ciepłowniczego wdrożył kompleksowe opomiarowanie sieci na poziomie 

węzłów ciepłowniczych, z czego będzie korzystał wieloaspektowo tak w ramach zarządzania 

siecią, jak i interaktywnej współpracy on-line z odbiorcami. W ciepłownictwie w zaopatrzeniu 

ludności są to prawie wyłącznie odbiorcy zbiorowi: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.  

W systemie gazowym oprócz kilku tysięcy dużych odbiorców mamy do czynienia z setkami 

tysięcy odbiorców, którzy wykorzystują gaz do przygotowania posiłków. Instalowanie u nich 

kosztownych liczników inteligentnych zawsze będzie ekonomicznie nieuzasadnione. Inteli-

gentne opomiarowanie gazu u małych, licznych odbiorców może nadejść, kiedy opłacalne bę-

dzie stosowanie liczników multimedialnych wraz z ofertami produktów sprzedaży wiązanej, 

czyli koszyk energii (en.el., gaz, ciepło) i inne usługi - np. telefon, woda, odpady. 

 

 
 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Odbiorców energii elektrycznej 878 894 917 921 944 959 968 986 1 000 1 020 1 040

Liczników programowalnych
u odbiorców

3 18 90 150 338 451 592 691 803 883 962
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1.8. Dystrybucja energii i modernizacja sieci 
 

Warszawa i jej sąsiedzi są związani wspólną infrastrukturą odbioru energii z Krajowego 

Systemu Elektroenergetycznego opartą na 6 systemowych stacjach transformatorowych 

najwyższych napięć, zarządzanych przez operatora systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego [PSE].  

Z pierścienia gazowego wysokiego ciśnienia okalającego m.st. Warszawę zarządzanego 

przez operatora systemu przesyłowego gazowego [GAZ SYSTEM] warszawiacy konsumują 

około 55,8% energii zawartej w paliwie gazowym i mają około 38% wkład w obciążenie 

szczytowe pierścienia wysokiego ciśnienia. Do rozprowadzenia po mieście gazu w całości 

dostarczonego z zewnątrz, energii elektrycznej wytworzonej w kraju i w mieście, ciepła 

w całości wyprodukowanego w mieście wykorzystywane są sieci dystrybucyjne.  

 

 
 

 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ciepłownicze 1 702 1 725 1 734 1 762 1 768 1 734 1 741 1 748 1 773 1 769 1 778

gazowe 2 698 2 633 2 674 2 710 2 745 2 775 2 785 2 844 2 856 2 851 2 863

elektroenergetyczne ogółem 15 341 15 520 15 856 15 981 16 096 16 756 16 970 17 149 17 404 17 783 18 005

elektroenergetyczne kablowe 12 480 12 619 12 828 12 920 13 033 13 644 13 872 14 059 14 311 14 686 14 929
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Długość sieci preizolowanych [km] 550 581 598 651 688 711 727 770 789 828 861

Tempo modernizacji sieci
ciepłowniczej [km/rok]

33 17 7 15 12 12 13 12 3 10 11

Tempo modernizacji sieci
gazowych [km/rok]

36 44 35 41 61 58 55 49 13 20 27
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1.9. Niezawodność pracy sieci energetycznych  

 

Pewność funkcjonowania sieci można oceniać w prosty sposób przez zliczanie awarii 

lub w sposób bardziej złożony używając wskaźników syntetycznych. Stosowany wskaźnik 

SAIDI określa ile średnio czasu przeciętny odbiorca jest pozbawiony zasilania z sieci.  

 

 
 

 

 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ciepłownicza 390 428 414 342 310 382 482 490 443 335 352

gazowa 738 674 814 726 761 1 019 825 798 876 917 887

elektroenergetyczna 2 576 1 759 1 782 2 284 1 787 1 471 1 585 2 035 2 132 1 975 2 035
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Należy mieć nadzieję, że po wyposażeniu sieci ciepłowniczej w osprzęt do monitorowania on-

line (co ukończono w 2017 roku) będzie możliwe wyznaczanie współczynnika SAIDI również 

dla tej sieci. 

 
1.10. Wytwarzanie energii w mieście 
 
Systemy ciepłownicze z racji swych cech technicznych zawsze mają charakter lokalny. Przesył 

ciepła rurociągami na duże odległości w nośniku, którym prawie zawsze jest woda, wiąże się 

z dużymi stratami ciepła i energii na pompowanie. Sieci ciepłownicze są skupione wokół źródeł 

wytwarzających ciepło, które muszą pokrywać pełne zapotrzebowanie w ekstremalnych wa-

runkach pogodowych. Tak też jest i w m.st. Warszawie. Na rzecz poprawy efektywność pracy 

elektrociepłowni w systemie warszawskim pracuje akumulator ciepła kompensujący dobowe 

przesunięcie szczytowego zapotrzebowania na ciepło z zapotrzebowaniem na energię elek-

tryczną. W m.st. Warszawie blisko 80% mieszkańców korzysta z ciepła sieciowego, które jest 

wytwarzane w procesie wysokosprawnej kogeneracji.  

W zakresie gazu mieszkańcy Aglomeracji Warszawskiej w całości są zdani na dosył gazu 

z oddalonych konektorów importowych, magazynów podziemnych i z terminala morskiego 

z magazynem LNG. Magazyny LNG ani też stacje skraplania gazu ziemnego do ich napełnia-

nia w sąsiedztwie pierścienia warszawskiego nie są planowane. 

 

 
 
1.11. Wysokoefektywne wytwarzanie energii  
 
W m.st. Warszawie blisko 80% mieszkańców korzysta z ciepła sieciowego, które jest wytwa-

rzane w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Przy takim procesie technologicznym prawie 

cała dostępna z procesu spalania energia jest przekształcana w energię elektryczną i ciepło. 

Nie cała energia elektryczna zużywana w mieście jest w ten sposób wytwarzana, co obrazuje 

wykres poniżej. Podstawą zasilania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego są elektrow-

nie węglowe pracujące ze sprawnością całkowitą rzędu 35%. Jest dążenie, aby Warszawa 

w znacznie większym procencie zaspokajała swoje potrzeby produkcją energii elektrycznej 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ciepło sieciowe 4 929 4 888 4 894 4 924 4 989 4 878 4 878 4 621 4 868 4 616 4 614

akumulator ciepła 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200

energia elektryczna (zima) 966 966 968 809 837 904 916 904 897 891 891

energia elektryczna (lato) 330 330 330 198 235 245 224 252 252 252 252
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w elektrociepłowniach, będących w granicach miasta. Do tego potrzeba wybudowania w mie-

ście nowych bloków energetycznych gazowo-parowych, które zapewnią większą elastyczność 

eksploatacyjną oraz niższą emisję substancji szkodliwych i CO2. 

 

 

W przypadku potrzeb grzewczych prawie całe ciepło jest wytwarzane wspólnie z produkcją 

energii elektrycznej. Widoczne na rysunku „owijanie się” linii wokół zapotrzebowania na ciepło 

oznacza, że tyko w niewielkim stopniu piki szczytowe występujące przy znacząco niskich tem-

peraturach trzeba pokrywać produkcją w ciepłowniach, w pierwszej kolejności w węglowej, 

a następnie w olejowej. Natomiast przygotowanie ciepłej wody przez cały rok opiera się na 

produkcji skojarzonej.  

 
1.12. Odnawialne źródła energii  
 

Najmniej uciążliwą dla klimatu Ziemi technologią pozyskania energii są źródła odnawialne. 

O ile w mieście można zużywać energię elektryczną wyprodukowaną w odległych farmach 

wiatrowych lub fotowoltaicznych pod warunkiem, że sieci przesyłowe są w stanie ten długody-

stansowy transport zapewnić, to ciepło trzeba wytwarzać na miejscu. Zastępując węgiel bio-

paliwem – peletem w elektrociepłowniach warszawskich uzyskujemy zielone energię elek-

tryczną i ciepło. Spalanie biopaliw w dużych, przystosowanych do tego blokach kogeneracyj-

nych jest najczystszą formą wykorzystania biomasy przede wszystkim dzięki wyrafinowanym 

systemom oczyszczania spalin. Inne źródła energii odnawialnej mają znaczenie marginalne 

dla bilansu energii i emisji w mieście. W 2017 planowaną wydajność osiągnął oddany do eks-

ploatacji w 2016 roku kocioł biomasowy w EC Siekierki. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Współczynnik skojarzenia w
źródłach en.el. [%]

88 88 92 86 90 90 90 91 90 92 92

Współczynnik skojarzenia w
źródłach ciepła [%]

96 95 91 86 91 88 89 92 89 91 87

Produkcja ciepła sieciowego 10 16710 41710 59211 66710 83310 91710 806 9 611 9 472 10 16710 806

Produkcja ciepła w skojarzeniu 9 739 9 583 9 639 10 02210 490 9 583 9 556 8 972 8 333 9 083 9 350

Zużycie ciepła sieciowego
końcowe

9 500 9 583 9 639 10 617 9 472 9 850 9 543 8 282 7 917 8 641 9 170

Temperatura zimą [średnia] 1,0 1,8 - 1,5 - 5,2 - 0,5 - 3,3 - 0,5 0,1 2,4 0,6 - 0,7

Zużycie energii elektrycznej 6 769 6 880 6 787 7 094 7 341 7 239 7 218 7 144 7 149 7 292 7 420

Produkcja en.el. w skojarzeniu 3 831 3 766 3 843 3 798 4 340 4 397 4 385 4 192 4 110 4 147 4 298
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1.13 Ochrona środowiska i klimatu  
 
Oddziaływanie energetyki na środowisko przyrodnicze dobrze ilustrują wielkości emitowanych 

przez elektrociepłownie i ciepłownie strumieni substancji, będących ubocznym, niepożądanym 

produktem spalania paliw. Zawodowe obiekty energetyczne produkują energię elektryczną 

i ciepło zgodnie z posiadanymi pozwoleniami oraz obowiązującymi przepisami. Linie na ry-

sunku przedstawiają sumy emisji z elektrociepłowni i ciepłowni przedsiębiorstw zasilających 

sieci ciepłownicze i elektroenergetyczne. W przedsiębiorstwach tych sukcesywnie dokonuje 

się montażu i modernizacji urządzeń usuwających szkodliwe substancje ze spalin. 

Z zaspokojeniem potrzeb energetycznych wiąże się jeszcze emisja przypowierzchniowa z ma-

łych emiterów, w przeważającej liczbie z gospodarstw domowych zlokalizowanych w starej, 

niskiej i rozproszonej zabudowie. Mimo, że są one wykorzystywane przez mniej niż 5% miesz-

kańców [wg NSP2011] to efekty ich działania są rejestrowane organoleptycznie i odbierane 

jako uciążliwe w rejonach miasta gdzie występują. Jednak satysfakcjonujące ujęcie tego zja-

wiska jest trudne zarówno pomiarowo, jak i metodologicznie. Emisja energetyczna, tak wysoka 

ze źródeł punktowych, jak i przypowierzchniowa z emiterów rozproszonych nakłada się na 

emisję związaną bezpośrednio z transportem ze środków transportu. Emisja związana z ru-

chem pojazdów jest znacznie większym problemem niż łatwiej monitorowana i zarządzana 

emisja energetyczna. Zwiększenie udziału samochodów elektrycznych ładowanych z OZE po-

winno znacząco poprawić jakość powietrza. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ciepła 66 95 106 401 431 526 262 160 50 373 463

energii elektrycznej 16 37 41 156 168 203 177 108 39 159 208
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1.14. Rezerwy mocy w systemach energetycznych 
 
Odporność systemu na zakłócenia w dostawach mierzy się wskaźnikiem rezerwy mocy do-

stępnej we wskazanych węzłach sieci. Na niezawodność systemu wpływają nie tylko rezerwy 

w urządzeniach przetwarzających (transformatory, stacje redukcyjne gazu), ale i układ sieci. 

Ze względu na to, że wszystkie sieci pracują w jakimś stopniu w układach pierścieniowych, 

gdy dana gałąź może zaopatrywać różne fragmenty miasta zależnie od przestrzennych roz-

kładów zapotrzebowania i dostępności mocy w źródłach, określenie rezerw całego systemu  

w danym jej punkcie jest bardzo skomplikowane. W przypadku sieci elektroenergetycznych, 

gdy sieć jest wielopoziomowa można postulować określanie rezerwy dla każdego poziomu. 

Punktami charakterystycznymi są węzły zasilające sieć dystrybucyjną. Łatwo określić rezerwy 

w urządzeniach, w których dokonuje się konwersji nośnika energii na inne parametry. 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

pył 1 786 1 493 1 045 980 1 004 826 1 178 844 833 627 510

SO2 24 256 25 170 26 771 24 071 17 286 11 464 15 582 13 431 13 412 11 365 9 083

NOx 9 788 10 225 11 070 12 082 10 365 7 634 10 154 6 814 6 801 5 928 6 137

CO2 6,23 6,93 7,24 6,87 6,06 6,25 6,34 5,72 5,59 5,41 5,66
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z produkcji energetycznej

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

15/0,4 kV 46 50 58 54 75 79 89 88 101 105 105

110/15 kV 37 42 40 45 77 94 101 110 124 126 130
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Rezerwy wytwórcze w systemie ciepłowniczym to nie tylko bezpieczniejsza praca, ale i możli-

wości obsługi nowych odbiorców bez konieczności kosztownych inwestycji. Uwzględniając 

elastyczność temperaturową poziom rezerw pozwala przyłączać nowych odbiorców zarówno 

takich, którzy pojawili się w wyniku rozwoju budownictwa, jak i tych, którzy ogrzewają się z wy-

korzystaniem gazu, mimo, że są w bezpośrednim sąsiedztwie sieci ciepłowniczej. Szczególnie 

powyższa możliwość substytucji gazu ciepłem sieciowym z wysokosprawnej kogeneracji jest 

cenna, ponieważ zwiększa bezpieczeństwo energetyczne miasta tak w zakresie gazu, jak 

i energii elektrycznej. 

 

 

 

Sieci dystrybucyjne tak gazowe, jaki i elektroenergetyczne zapewniają niezawodny przesył 

praktycznie do każdego punktu na terenie miasta, aczkolwiek połączenia tych sieci z krajo-

wymi systemami przesyłowymi nie są wystarczające. Pierścień gazowy wysokiego ciśnienia, 

który zasila poprzez stacje redukcyjno-pomiarowe pierwszego stopnia sieci dystrybucyjne jest 

w fazie planistycznej (według aktualnych planów operatora systemu przesyłowego sytuacja 

ma szansę poprawić się od roku 2022).  

Również moc przesyłowa linii najwyższych napięć, które dochodzą do systemowych stacji 

transformatorowych będących węzłami źródłowymi dla elektroenergetycznej sieci dystrybucyj-

nej m.st. Warszawy nie zapewnia wystarczającej rezerwy.  

 
1.15. Przepływy na rynku ciepła sieciowego 
 

Warszawski system ciepła sieciowego w ujęciu fizycznym jest największym rynkiem w Unii 

Europejskiej. Centralna sieć ciepłownicza zasilana jest przez dwie duże elektrociepłownie wę-

glowe. Blok spalający biomasę pracujące w tzw. podstawie, poza remontami, przez cały rok. 

Szczytowe moce wytwórcze zapewniają dwie ciepłownie: jedna spala węgiel, w drugiej pali-

wem jest lekki olej opałowy. Do sieci ciepłowniczej przyłączony jest zakład termicznego 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, pracujący w kogeneracji, z udziałem nieprzekracza-

jącym 0,3% rynku ciepła. W mieście funkcjonują również lokalne, wyspowe systemy ciepłow-

nicze, których sieci są zasilane z ciepłowni (węglowych i gazowych) zaopatrujące w ciepło 

duże osiedla w dzielnicach Ursus, Wawer, Rembertów, Białołęka. Z ciepła sieciowego korzysta 

blisko 80% mieszkańców miasta (na podstawie NSP2011). Niesieciowe źródła ciepła wystę-

pują w postaci kotłowni: własnych, komunalnych, przedsiębiorstw ciepłowniczych. Poniżej na 

wykresie ukazano proces likwidacji kotłowni lokalnych poprzez przyłączenie kubatury do sieci 
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ciepłowniczej oraz budowę nowych na terenach poza dostępem do ciepła systemowego. 

Około 15% kotłowni funkcjonuje na zasadach „sieci handlowej”, czyli jako rozproszone źródła 

ciepła pracujące pod jednym producentem i dostawcą. Pozostałe wyspecyfikowane kotłownie 

zaspokajają potrzeby podmiotów samorządowych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych.  

 

 
 
1.16 Koszty energii  
 
Strukturę cenową całego rynku energii w mieście najlepiej obrazuje zestawienie kosztów ener-

gii końcowej tożsamej z energią użytkową służącej ogrzewaniu budynków, pozyskanej z za-

stosowaniem różnych technologii i paliw. Ponieważ ceny ciepła są kalkulowane po kosztach 

uzasadnionych zatwierdzanych przez Prezesa URE, można je traktować jako obiektywny ob-

raz rynku ciepła. Koszty zostały wyznaczone dla średniego profilu poboru ciepła w mieście 

w roku raportowanym w oparciu o opublikowane taryfy dominujących dostawców. Koszt ener-

gii elektrycznej odpowiada substytucji ciepła sieciowego ogrzewaniem akumulacyjnym u od-

biorcy końcowego w gospodarstwie domowym.  

 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Liczba kotłowni lokalnych 1 040 395 215 207 213 219 233 230 230 239 243

Moc zamówiona przez odbiorców
końcowych

5 157 5 199 5 258 5 293 5 286 5 326 5 329 5 367 5 422 5 316 5 484

Max dostawa ciepła 3 728 3 709 3 715 3 797 3 810 3 783 3 838 3 555 3 555 3 555 3 555

Zdolności wytwórcze ciepła
sieciowego

4 929 4 888 4 894 4 924 4 989 4 878 4 878 4 621 4 868 4 616 4 614

Moc zamówiona w źródłach
wytwórczych

2 847 2 926 3 232 3 690 3 664 3 526 3 607 3 522 3 372 3 442 3 567

Moc kotłowni lokalnych 269 102 69 72 81 86 90 90 83 79 82
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* lokalna węglowa elektrociepłownia EC Ursus – wyłączona z eksploatacji – nie wykazano w tabeli kosztów w 2017 r. 

 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

węglowe elektrociepłownie
i ciepłownie miejskie

0,15 0,16 0,16 0,16 0,18 0,19 0,20 0,22 0,23 0,23 0,22

węglowa ciepłownia osiedlowa 0,16 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,22 0,23 0,23 0,22 0,21

węglowa elektrociełownia lokalna * 0,16 0,20 0,20 0,20 0,21 0,24 0,24 0,25 0,26 0,25

gazowa ciepłownia osiedlowa 0,23 0,27 0,27 0,32 0,28 0,36 0,38 0,33 0,33 0,34 0,32

olejowa kotłownia lokalna 0,25 0,33 0,39 0,34 0,39 0,41 0,42 0,38 0,33 0,35 0,44

gazowa kotłownia lokalna 0,25 0,34 0,45 0,39 0,40 0,41 0,40 0,41 0,42 0,40 0,38

energia elektryczna - taryfa G12
noc

0,27 0,26 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38 0,38 0,39 0,39 0,39

energia elektryczna - taryfa G11 0,47 0,47 0,49 0,47 0,49 0,52 0,53 0,53 0,54 0,54 0,53
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2. ANALIZA FUNKCJONOWANIA PODSEKTORÓW ENERGETYCZNYCH  
w roku 2017 

       
2. Obszar I. CELE POLITYKI ENERGETYCZNEJ 
  
I.1. Cel Perspektywiczny  
  

Cel realizacyjny I.1.1. Zwiększenie pewności zasilania Miasta w energię elektryczną 
 Realizację celu można oceniać na wielu płaszczyznach. Do tego wykorzystuje się różnie zdefiniowane 
mierniki. Ten cel ujęto w dwóch profilach: sytuacji organizacyjno-biznesowej oraz w ujęciu technicznym. 
  

Miernik pierwszy: 1. Dostawcy energii 
  
Wskaźnik E.05 Dostępność operatorów systemów dystrybucyjnych na terenie miasta w % 
Wykonanie: W 2017 r. przedsiębiorstwa energetyczne obejmowały swoją działalnością 107% po-
wierzchni miasta, co oznaczało, że w niektórych rejonach działał więcej niż jeden operator. 

Wykonanie:  
Wskaźnik E.06 Liczba operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) 
Wykonanie: W 2017 r. na terenie miasta działało 7 operatorów systemów dystrybucyjnych elektroener-
getycznych z czego dwóch na terenie całego miasta. 
  

Wskaźnik E.07 Liczba przedsiębiorstw dystrybucyjnych 
Wykonanie: W 2017 r. na terenie miasta działało 7 koncesjonowanych przedsiębiorstw dystrybucyjnych 
elektroenergetycznych. 
  

Wskaźnik E.08 Udział dominującego dystrybutora (wg liczby klientów) 
Wykonanie: W 2017 r. udział w rynku dominującego dostawcy wynosił 97,7%. 
  

Miernik drugi: 2. Rezerwy mocy w ciągu zasilającym miasto 
  
Wskaźnik E.29 Rezerwa mocy w źródłach zasilających system dystrybucyjny odniesiona do najwięk-
szego zapotrzebowania [zima] w % 
Wykonanie: W 2017 r. rezerwa wynosiła 55,4% bez uwzględnienia remontów. 
  

Wskaźnik E.30 Rezerwa mocy w źródłach zasilających system dystrybucyjny odniesiona do najwięk-
szego zapotrzebowania [lato] w % 
Wykonanie: W 2017 r. brak było rezerwy. 
  
Wskaźnik E.31 Rezerwa mocy transformacji 110/15 kV 
Wykonanie: W 2017 r. rezerwa wynosiła 130%. 
  

Wskaźnik E.32 Rezerwa mocy transformacji 15/0,4 kV 
Wykonanie: W 2017 r. rezerwa wynosiła 105,3%. 
  
Wskaźnik E.35 Odmowa przyłączenia odbiorców ze względów technicznych 
Wykonanie: W 2017 r. przedsiębiorstwa energetyczne nie odmówiły przyłączenia odbiorców . 
Prognoza: Na 2018 r. nie przewiduje się odmów przyłączenia odbiorców ze względów technicznych. 
  
WNIOSKI:  
1. Najsłabszym elementem łańcucha zaopatrzenia w energię elektryczną miasta jest dosył energii po-
przez krajową sieć przesyłową. 
2. Nie było konieczności stosowania ograniczeń ani wyłączeń. Bilans zdolności przesyłowych i obciążeń 
wskazuje na występowanie niewielkich braków w rezerwie przesyłowej. W tej sytuacji Operator stosuje 
dostosowanie popytu do podaży przez obniżenie częstotliwości i napięcia w sieci. 
  

Cel realizacyjny I.1.4. Konkurencja w sektorze elektroenergetycznym 
 Realizację celu można oceniać na wielu płaszczyznach. Do tego wykorzystuje się różnie zdefiniowane 
mierniki. Ten cel monitoruje się śledząc stronę popytową jak i podażową, tak handel detaliczny energią 
jak i transport energii. 

 
 



22 

 

Miernik pierwszy: 1. Dostawcy energii 
  
Wskaźnik E.05 Dostępność operatorów systemów dystrybucyjnych na terenie miasta w % 
Wykonanie: W 2017 r. przedsiębiorstwa energetyczne obejmowały swoją działalnością 107% po-
wierzchni miasta, co oznaczało, że w niektórych rejonach działał więcej niż jeden operator. 
  

Wskaźnik E.06 Liczba operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) 
Wykonanie: W 2017 r. na terenie miasta działało 7 operatorów systemów dystrybucyjnych elektroener-
getycznych. 
  

Wskaźnik E.07 Liczba przedsiębiorstw dystrybucyjnych 
Wykonanie: W 2017 r. na terenie miasta działało 7 koncesjonowanych przedsiębiorstw dystrybucyjnych 
elektroenergetycznych. 
  

Wskaźnik E.08 Udział dominującego dystrybutora (wg liczby klientów) 
Wykonanie: W 2017 r. udział w rynku dominującego dostawcy wynosił 97,7%. 
  

Miernik drugi: 3. Sprzedawcy energii 
  
Wskaźnik E.09 Liczba spółek obrotu 
Wykonanie: W 2017 r. na warszawskim rynku działały 170 sprzedawców energii elektrycznej spośród 
465 działających w kraju. 
Plan / Prognoza W 2018 liczba spółek zajmujących się obrotem energią nieznacznie wzrośnie do172. 
  

Wskaźnik E.10 Liczba odbiorców TPA 
Wykonanie W 2017 r. ze swobodnego dostępu do sieci i wyboru sprzedawcy korzystało 75962 klientów. 

 
Miernik trzeci: 4. Klienci na rynku 
  
Wskaźnik E.11 Liczba umów z odbiorcami 
Wykonanie: W 2017 r. wielkość rynku określała liczba odbiorców wynosząca 103 9743. 
  

Wskaźnik E.12 Liczba umów z odbiorcami dominującego dostawcy 
Wykonanie: W 2017 r. dominujący dostawca obsługiwał 101 5829 odbiorców. 
  

Wskaźnik E.14 Liczba odbiorców - gospodarstwa domowe 
Wykonanie: W 2017 r. z dostawy energii elektrycznej korzystało 970 700 gospodarstw domowych. 
  
WNIOSKI  
1. Wciąż rośnie liczba podmiotów po stronie podażowej. Nadal niewielką grupę stanowią klienci zaopa-
trujący się w energię na konkurencyjnym rynku detalicznym.  
2. Relacje cenowe oraz brak różnorodnych i elastycznych taryf nie sprzyjają przyrostowi liczby klientów, 
który skorzystali ze swobodnego wyboru sprzedawcy (TPA). 
  

I.2. Cele generalne w zakresie sektora energetycznego jako całości 
B. Tworzenie właściwych warunków realizacji zadania własnego Miasta w zakre-
sie planowania i organizacji zaopatrzenia w energię i paliwa 
  
Cel realizacyjny I.2.B.2. Ustalanie i aktualizacja energetyczna miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego (mpzp) 
Cel realizacyjny I.2.B.4 Opracowywanie projektów Założeń do planu zaopatrzenia 
w energię i Planów zaopatrzenia 
  
Miernik: 5. Planowanie energetyczne i przestrzenne w mieście 
  
Wskaźnik M.05 Procent powierzchni miasta z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp) 
Wykonanie: W 2017 r. 36,78% obszaru miasta miało uchwalone mpzp. 
Plan: Na 2018 r. procent ten będzie wynosił ok.37,27%. 
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Wskaźnik M.06 Procent powierzchni miasta z uchwalonym "Planem zaopatrzenia w paliwa i energię" 
Wykonanie: W 2017 r. dla 54,7% powierzchni miasta były uchwalone plany zaopatrzenia. 
Plan: Na 2018 r. nie przewiduje się zwiększenia terenu objętego Planem zaopatrzenia w związku z pro-
wadzonymi pracami nad aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia w ciepło ... 
  

Wskaźnik M.07 Średnio ważony wiek uchwalonego "Planu zaopatrzenia w ciepło…" 
Wykonanie: W 2017 r. średni wiek uchwalonego planu zaopatrzenia wynosił 6,9 roku. 
Wskaźnik M.08 Planowany rok uchwalenia aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło…." 
Wykonanie: W 2017 r. obowiązywała uchwała Założenia do planu zaopatrzenia z 2003 roku. 
Plan: W 2018 r. przewiduje się, że aktualizacja założeń zostanie dokonana w roku 2019. 
  
WNIOSKI  
1. Proces planowania zaopatrzenia miasta w paliwa i energię następuje etapami. Uchwalone w 2003 
roku założenia do planu zaopatrzenia w paliwa i energię planuje się w 2019 r. zastąpić przez nowe, 
zaktualizowane. W związku z tym wstrzymano opracowywanie planu zaopatrzenia dla kolejnych tere-
nów. 
2. Kształtowanie zapisów energetycznych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
dokonuje się m.in. w oparciu o zgromadzoną wiedzę o systemie energetycznym i o wyeksponowane 
cele zapisane w "Polityce..." . Każdy wykonany "Plan zaopatrzenia..." dostarczył wiedzy merytorycznej 
wykorzystywanej przy sporządzaniu mpzp dla kolejnych obszarów. Baza wiedzy została usystematyzo-
wana w przygotowywanym w Biurze Infrastruktury do uchwalenia projekcie aktualizacji założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 
  

 
3. Obszar II PODSEKTOR ELEKTROENERGETYCZNY 
  
Cele generalne  
  

Cel realizacyjny II Niezawodne pokrywanie bieżącego zapotrzebowania na moc 
 Na realizację celu można patrzeć tak od strony popytowej jak i podażowej. Mimo że nie występowały 
jeszcze ograniczenia w dostawach można przyjąć, że zapotrzebowanie bieżące odpowiada realizowa-
nym dostawom. Świadectwem utraty elastyczności systemu na wahania w zapotrzebowaniu jest wi-
doczna w praktycznej utracie rezerw w okresie letnim. 
  

Miernik pierwszy: 6. Zapotrzebowanie na moc elektryczną 
  
Wskaźnik E.18 Zapotrzebowanie na moc szczytową ogółem na mieszkańca  
Wykonanie: W 2017 r. na jednego zameldowanego w mieście przypadał pobór mocy w wysokości  
0,791 kW. 
  
Wskaźnik E.16 Zapotrzebowanie szczytowe na moc [zima] 
Wykonanie: W 2017 r. największe zapotrzebowanie na moc w szczycie wieczornym zimą wyniosło 
1 421 MW. 
  

Wskaźnik E.17 Zapotrzebowanie szczytowe na moc [lato] 
Wykonanie: W 2017 r. największe zapotrzebowanie na moc w szczycie popołudniowym latem wyniosło 
1 218 MW. 
  

Miernik drugi: 2. Rezerwy mocy w ciągu zasilającym miasto 
  
Wskaźnik E.29 Rezerwa mocy w źródłach zasilających system dystrybucyjny odniesiona do najwięk-
szego zapotrzebowania [zima] w % 
Wykonanie: W 2017 r. źródła transformacyjne i wytwórcze miały w sumie rezerwę w wysokości 55,4% 
  

Wskaźnik E.30 Rezerwa mocy w źródłach zasilających system dystrybucyjny odniesiona do najwięk-
szego zapotrzebowania [lato] 
Wykonanie: W 2017 r. źródła zaopatrujące WWE: przesyłowe, transformacyjne i wytwórcze w warun-
kach dużego obciążenia nie miały rezerwy mocy. 
  

Wskaźnik E.31 Rezerwa mocy transformacji 110/15 kV w % 
Wykonanie: W 2017 r. sieć dystrybucyjna w transformacji na napięcie 15 kV dysponowała 130% rezerwą 
mocy w odniesieniu do zapotrzebowania. 
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Wskaźnik E.32 Rezerwa mocy transformacji 15/0,4 kV w % 
Wykonanie: W 2017 r. odnotowano rezerwę mocy w wysokości 105,3%. 
  

Wskaźnik E.35 Odmowa przyłączenia odbiorców ze względów technicznych 
Wykonanie: W 2017 r. przedsiębiorstwa energetyczne nie odmówiły przyłączenia odbiorców. 
Prognoza: Na 2018 r. nie przewiduje się wystąpienia odmów przyłączenia odbiorców ze względów tech-
nicznych. 
  
WNIOSKI  
1. Niepokój budzi nadal utrzymujący się brak rezerwy w ciągach zasilających system dystrybucyjny 
Warszawy latem, a konkretnie w sieciach przesyłowych Krajowego Systemu Elektroenergetycz-
nego. Trudną sytuację w Warszawie należy widzieć w sprzężeniu z sytuacją energetyczną Kraju. Bez-
pieczeństwo energetyczne miasta opierającego się [latem] w 80% na mocy dostarczanej spoza aglo-
meracji nie może być lepsze niż całego KSE.  
2. Zaś system krajowy wielokrotnie znajdował się na granicy blackoutu - bez rezerwy pozwalającej na 
skompensowanie potencjalnej awarii dużego bloku wytwórczego. W dn. 9 stycznia 2017 r. Operator 
Systemu Przesyłowego nie dysponował praktycznie rezerwą mocy (wykazano tylko 4 MW). W ciągu 
całego roku wystąpiło 30 dni z rezerwą mocy poniżej 2%. W roku 2017 nie posłużono się, jak w roku 
2015, stopniami zasilania w celu wymuszenia ograniczania poboru mocy przez dużych odbiorców. 
3. Prognozy na przyszłość nadal nie są optymistyczne. W roku 31 lipca 2018 wykazano zerową rezerwę 
mocy wytwórczych przy generacji wiatrowej na poziomie ok. 150 MW. Najniższa odnotowana generacja 
wiatrowa wyniosła 4 MW przy mocy zainstalowanej ponad 5874 MW. 
4. Miasto nie odczuło bezpośrednio oddania do eksploatacji pod koniec 2017 roku największego w Pol-
sce bloku 1075 MW w Elektrowni Kozienice. PSE S.A. zwiększyło starania, aby włączyć nowy ciąg 400 
kV Kozienice- Siedlce – Stanisławów – Miłosna zasilający Warszawski Węzeł Elektroenergetyczny jesz-
cze przez 2020 rokiem. Istotną poprawę przyniesie uruchomienie nowego bloku gazowo- parowego  
w EC Żerań w połowie 2020 roku. Zwiększy on poziom samowystarczalności elektroenergetycznej mia-
sta. 
  

Cel realizacyjny II Niezawodne pokrywanie bieżącego zapotrzebowania na energię 
  
Miernik pierwszy: 7. Zapotrzebowanie na energię elektryczną 
  
Wskaźnik E.20 Roczne zużycie końcowe energii elektrycznej w GWh 
Wykonanie: W 2017 r. zużycie energii elektrycznej wyniosło: 7420 GWh. 
  
Wskaźnik E.21 Zużycie roczne energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe 
Wykonanie: W 2017 r. gospodarstwa domowe zużyły 2115 GWh energii elektrycznej. 
  

Wskaźnik E.22 Zużycie roczne energii elektrycznej przez miejskie spółki infrastrukturalne  
Wykonanie: W 2017 r. przedsiębiorstwa działające w obszarze infrastruktury miejskiej zużyły 407 GWh, 
co w niewielkim stopniu różniło się od lat wcześniejszych. 
  

Miernik drugi: 8. Przyrost zapotrzebowania na energię elektryczną 
  
Wskaźnik E.25 Wzrost zapotrzebowania na enel odbiorców końcowych w % 
Wykonanie: W 2017 r. zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrosło o 1,8%. 
  

Wskaźnik E.26 Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w gospodarstwach domowych w % 
Wykonanie: W 2017 r. odnotowano wzrost o 1,8% zapotrzebowania na energię w porównaniu z rokiem 
poprzednim. 
Wskaźnik E.27 Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w spółkach infrastrukturalnych 
Wykonanie: W 2017 r. odnotowano kolejny spadek zapotrzebowania na energię o 1%. 
  
WNIOSKI  
1. Z zadowoleniem należy odnotowywać zmniejszenie potrzeb energetycznych infrastruktury miejskiej 
jako efekt działań proefektywnościowych. 
  

 
Cel realizacyjny II Niezawodne pokrywanie długoterminowego wzrastającego zapo-
trzebowania na moc 
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Miernik pierwszy: 24. Prognoza zapotrzebowania na moc i jego zaspokojenia 
 Prognozowanie obejmuje różne horyzonty i powinno obejmować wszystkie znaczące procesy wpływa-
jące na zapotrzebowanie tak makroekonomiczne jak kryzys jak i postęp techniczny czy świadomość 
użytkowników. 
  

Wskaźnik E.01 Zestawienie rzeczywistego zapotrzebowania na moc w roku z prognozą z "Polityki..." 
Prognoza: W 2017 r. wg Polityki energetycznej zapotrzebowanie szczytowe w roku miało wynieść 1845 
MW. 
Wykonanie W 2017 r. rzeczywiste zapotrzebowanie szczytowe wyniosło 1421 MW. 
Odchylenie W 2017 r. rzeczywiste zapotrzebowanie na moc było mniejsze od prognozowanego w roku 
uchwalania polityki o -23%. 
  
Wskaźnik E.04 Prognoza maksymalnego zapotrzebowania na moc na rok 2020 w zestawieniu z pro-
gnozą wg "Polityki…" 
Prognoza: W 2006 r. przewidywano, że zapotrzebowanie w roku 2020 będzie w wysokości 1950 MW 
Prognoza: W 2016 r. obowiązywała skorygowana prognoza wynosząca 1488 MW. 
Odchylenie W 2017 r. aktualna skorygowane prognoza zapotrzebowania na moc na rok 2020 była 
mniejsza od wartości prognozowanej w roku uchwalania Polityki energetycznej o 24%. 
  

Miernik drugi: 9. Przyrost zapotrzebowania na moc 
  
Wskaźnik E.24 Wzrost zapotrzebowania na moc na mieszkańca w % 
Wykonanie: W 2017 r. zapotrzebowanie na moc wzrosło o 1,6%. 
  

Wskaźnik E.23 Wzrost zapotrzebowania na moc 
Wykonanie: W 2017 r. nastąpił wzrost szczytowego zapotrzebowania na moc o 2,2%. 
  

Miernik trzeci: 10. Przyrosty rezerwy mocy w ciągu zasilającym 
  
Wskaźnik E.33 Przyrost rezerwy mocy w transformatorach 110/15 kV w pkt.% 
Wykonanie: W 2017 r. prowadzono dalszą rozbudowę rejonowych punktów zasilania (RPZ). Rezerwa 
zwiększyła się o 3,5 pkt.%. 
  

Wskaźnik E.34 Przyrost rezerwy mocy w transformatorach 15/0,4 kV 
Wykonanie: W 2017 r. prowadzono dalszą rozbudowę stacji transformatorowych. Rezerwa zwiększyła 
się o 0,4 pkt.%. 
  
WNIOSKI  
1. Zwiększenie liczby urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwach domowych i usługach: kompute-
rów, klimatyzatorów, telewizorów, projektorów, sprzętu AGD oraz wielkoformatowych witryn elektronicz-
nych daje efekt w postaci wzrostu zapotrzebowania na moc. 
2. Rozbieżność prognoz wskazuje, że zaszły zjawiska o charakterze jakościowym, które wymagają po-
nownie przeprowadzenia analiz ilościowych - wyliczenia aktualnych prognoz zapotrzebowania. Do tego 
służy projekt aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
aktualnie przygotowywany do uchwalenia. 
  

CEL II.1.1 Zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego przez zasilanie pier-
ścieniowe najwyższych napięć 400 kV 
  
Miernik: 11. Pierścień zasilający 400 kV 
  
Wskaźnik E.45 Liczba pierścieni 400 kV 
Wykonanie: W 2017 r. Warszawa była włączona w jeden pierścień zasilający. Na rok 2018 nie jest 
planowane zamknięcie nowego pierścienia. 
  

Wskaźnik E.46 Długość linii pierścienia 400 kV ze źródłami wokół Warszawy 
Wykonanie: W 2017 r. nie było planowane ukończenie żadnej nowej inwestycji liniowej, która skróciłaby 
pierścień mający długość 901,4 km. 
Plan: Na 2018 r. nie jest planowane zakończenie żadnej inwestycji, która zmniejszyłaby długość linii 
pierścienia wynoszącej 901,4 km. 
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Wskaźnik E.47 Liczba stacji GPZ zasilających sieć 110 kV zasilanych z pierścienia 400 kV 
Wykonanie: W 2017 r. do sieci 400kV były przyłączone 2 GPZy, do których były przyłączone linie 110 
kV zasilające miasto i w najbliższym czasie nie ulegnie to zmianie. 
  

Wskaźnik E.48 Suma mocy transformacji stacji zasilających Warszawę z pierścienia 400 kV w MVA 
Wykonanie: W 2017 r. zainstalowana moc stacji zasilających wyniosła 1570 MVA 
Plan: W 2018 r. nie przewiduje się zmiany wartości mocy i będzie ona wynosić 1570 MVA. 
  

Wskaźnik E.49 Suma mocy wytwórczych włączonych w "pierścień 400 kV" zasilający Warszawę w MW 
Wykonanie: W 2017 r. łączna moc bloków wytwórczych przyłączonych do pierścienia 400 kV zasilają-
cego Warszawę wynosiła 5860 MW. 
Plan: W 2018 r. nie przewiduje się wzrostu mocy powyżej wartości: 5860 MVA. 
  

Cel realizacyjny II.1.1 Zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego przez za-
silanie pierścieniowe najwyższych napięć 220 kV 
  
Miernik: 12. Pierścień zasilający 220 kV 
  
Wskaźnik E.50 Liczba pierścieni 220 kV 
Wykonanie: W 2017 r. nastąpiło otwarcie pierścienia zasilającego Warszawę jako wynik przebudowy 
linii Olsztyn-Ostrołęka na 400 kV. Nie jest planowane zamknięcie innego pierścienia. 
  
WNIOSKI  
1. Układ pierścieniowy zwiększa bezpieczeństwo zasilania odbiorców zapewniając zasilanie dwu-
stronne. Linie najwyższych napięć (NN) 400 kV dochodzące do Warszawy pracują w pierścieniu. Pier-
ścień mierzy kilkaset kilometrów i przyłączonych jest do niego dużo stacji energetycznych, co zwiększa 
ryzyko awarii. Podejmowane są od wielu lat starania, aby pierścienie leżały jak najbliżej granic miasta, 
zapewniając tym samym większą niezawodność zasilania. 
2. Rozbudowa sieci 400 kV na północy Polski w ramach integracji energetycznej państw bałtyckich 
spowodowała rozwarcie pierścienia 220 kV wskutek wykorzystania jej trasy do budowy linii 400 kV. 
Konieczne jest przywrócenie/tworzenie pierścieni wielonapięciowych z transformacją 400/220 kV.  
  

Cel realizacyjny II.1.1 Zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego przez za-
silanie pierścieniowe wysokich napięć 110 kV. 
  
Miernik: 13. Pierścienie zasilające 110kV 
  
Wskaźnik E.55 Liczba pierścieni 110 kV 
Wykonanie: W 2017 r. pracowały 2 pierścienie zasilające. 
Plan: Na 2018 r. nie planuje się zmiany konfiguracji sieci, a tym samym pozostaną 2 pierścienie 110 kV. 
  
Wskaźnik E.56 Długość linii w pierścieniach 110 kV w km 
Wykonanie: W 2017 r. w skład pierścieni 110 kV wchodziły linie o długości 295 km. 
  

Wskaźnik E.57 Powierzchnia objęta pierścieniem 110 kV w ha 
Wykonanie: W 2017 r. pierścienie obejmowały 51 000 ha z terytorium miasta. 
  
WNIOSKI  
 Sieć wysokiego napięcia w mieście pracuje w układzie wielopierścieniowym. Wielkość i podział na pier-
ścienie wynika z bieżących potrzeb operacyjnych. Powierzchnia objęta pierścieniami to teren o podwyż-
szonym poziomie bezpieczeństwa zasilania. 
  

Cel realizacyjny II.1.1 Rozwój sieci elektroenergetycznych 
  
Miernik: 14. Przyrost sieci elektroenergetycznej 
  
Wskaźnik E.69 Przyrost długości linii 110 kV w % 
Wykonanie: W 2017 r. obserwowane było zastępowanie linii nadziemnych liniami kablowymi, co ujaw-
niło się zwiększeniem łącznej długości o 2,2%. 
  
Wskaźnik E.70 Przyrost długości linii 15 kV w % 
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Wykonanie: W 2017 r. wzrost długości linii średniego napięcia wyniósł 1,2%. 
  

Wskaźnik E.71 Przyrost długości linii 0,4 kV w % 
Wykonanie: W 2017 r. rozbudowa sieci niskiego napięcia charakteryzowała się 1,3% stopą wzrostu. 
  

Wskaźnik E.72 Przyrost mocy w stacjach transformatorowych 110/15 kV w % 
Wykonanie: W 2017 r. była już skończona optymalizacja rozmieszczenia mocy w ramach gospodarki 
transformatorowej tak, że odnotowano niewielki wzrost mocy transformacyjnej o 3,8%. 
  

Wskaźnik E.73 Przyrost mocy stacji transformatorowych 15/0,4 kV w % 
Wykonanie: W 2017 r. zdolność transformacji na niskie napięcie wzrosła o 2,5% po intensywnym 
wzmocnieniu tego poziomu dystrybucji energii w latach poprzednich. 
  

Wskaźnik E.58 Długość linii 400 kV nadziemnych (w przeliczeniu na 1 tor) w km 
Wykonanie: W 2017 r. w granicach miasta przebiegało 10,8 km linii 400 kV. 
  

Wskaźnik E.60 Długość linii 220 kV nadziemnych w km 
Wykonanie: W 2017 r. w granicach miasta przebiegało 42,4 km linii 220 kV. 
  

Wskaźnik E.59 Długość linii 400 kV kablowych w km 
Wskaźnik E.61 Długość linii 220 kV kablowych w km 
Wykonanie: W 2017 r. nie było ułożonych i pracujących kablowych linii najwyższych napięć. 
Plan: Na 2018 r. przewidziane jest zbudowanie linii kablowej o długości 0,74 km. 
  
Wskaźnik E.63 Długość linii 110 kV (w przeliczeniu na 1 tor) w km 
Wykonanie: W 2017 r. w mieście pracowało 567 km linii 110 kV. 
  

Wskaźnik E.64 Długość linii 110 kV kablowych 
Wykonanie: W 2017 r. pracowało 140 km linii kablowych wysokiego napięcia. 
Plan: Na 2018 r. przewidziano rozbudowę wysoko napięciowej infrastruktury kablowej do 154,7km. 
  

Wskaźnik E.65 Długość linii 15 kV 
Wykonanie: W 2017 r. linie średniego napięcia miały łączną długość 7 942 km. 
  

Wskaźnik E.66 Długość linii 15 kV kablowych 
Wykonanie: W 2017 r. linie kablowe 15 kV mierzące 7 588 km stanowiły zdecydowaną większość po-
tencjału przesyłowego sieci średniego napięcia i podlegają intensywnej rozbudowie. 
  

Wskaźnik E.67 Długość linii 0,4 kV 
Wykonanie: W 2017 r. w mieście pracowało 9 496 km linii nadziemnych niskiego napięcia. 
  
Wskaźnik E.68 Długość linii 0,4 kV kablowych 
Wykonanie: W 2017 r. niskonapięciowych linii kablowych łączna długość mierzyła 7 201 km. 
  

Wskaźnik E.74 Liczba stacji dystrybucyjnych 110/15 kV 
Wykonanie: W 2017 r. pracowało 44 rejonowych punktów zasilania (RPZ) wysokiego napięcia i póki 
czas nie przewiduje się nowych. 
  

Wskaźnik E.76 Łączna moc stacji transformatorowych 110/15 kV 
Wykonanie: W 2017 r. stacje transformujące z wysokiego napięcia na napięcie 15 kV miały łączną moc 
4085 MVA. 
  
Wskaźnik E.75 Liczba stacji transformatorowych 15/0,4 kV 
Wykonanie: W 2017 r. pracowało w mieście 6 822 stacji transformatorowych. 
  

Wskaźnik E.77 Łączna moc stacji transformatorowych 15/0,4 kV 
Wykonanie: W 2017 r. stacje transformujące na niskie napięcie dysponowały mocą 3 500 MVA. 
  
 
WNIOSKI  
1. Przystąpiono do budowy pierwszej linii kablowej 220 kV. Jej uruchomienie w roku 2018 będzie zna-
czącym krokiem innowacyjnym. 
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2. Wzrastająca moc transformacji na niższe napięcia może się okazać cenną rezerwą w przypadku 
nagłej konieczności budowy dużej liczby stacji ładowania samochodów dużej mocy. 
  

Cel realizacyjny II.1.2 Zdywersyfikowanie źródeł zasilania Warszawskiego Węzła 
Elektroenergetycznego (WWE) 
  
Miernik: 16. Zasilanie WWE 
  
Wskaźnik E.37 Liczba stabilnych źródeł wytwórczych pracujących bezpośrednio na WWE 
Wykonanie: W 2017 r. 8 stacji zasilanych z elektrowni i elektrociepłowni pracowało na WWE. 
  

Wskaźnik E.36 Moc stabilnych źródeł wytwórczych pracujących bezpośrednio na WWE w MW 
Wykonanie: W 2017 r. moc wszystkich źródeł mogących zasilać Warszawę wzrosła do 8 529 MW. 
Plan: Na 2018 r. przewiduje się uruchomienie nowego bloku w Płocku, który poprawi rozpływy na sieci 
220 kV i podniesie moc wytwórczą potencjalnie dostępną dla Warszawy do poziomu 9 109 MW. 
  

Wskaźnik E.39 Rezerwa mocy dostępna z KSE ze stabilnych źródeł [zima] w MVA 
Wykonanie: W 2017 r. moc wynosiła 595 MVA. 
  

Wskaźnik E.40 Rezerwa moc dostępna z KSE ze stabilnych źródeł [lato] w MVA 
Wykonanie: W 2017 r. zestawienie zdolności wytwórczych w mieście i przesyłowych w sieciach NN 
wskazuje na brak rezerwy. 
  

Wskaźnik E.43 Moc źródeł dyspozycyjna dla miasta [zima] w MW 
Wykonanie: W 2017 r. zimą suma mocy dyspozycyjnej wszystkich źródeł wynosiła 1 926 MW. 
  

Wskaźnik E.41 Dyspozycyjna moc wytwórcza elektryczna w mieście [zima] w MW 
Wykonanie: W 2017 r. miasto miało do dyspozycji 891 MW. 
  

Wskaźnik E.44 Moc źródeł dyspozycyjna dla miasta [lato] w MW 
Wykonanie: W 2017 r. latem wyliczeniowa teoretyczna suma mocy dyspozycyjnej wszystkich źródeł 
wynosiła 1062. 
  

Wskaźnik E.42 Dyspozycyjna moc wytwórcza elektryczna w mieście [lato] w MW 
Wykonanie: W 2017 r. zdolności wytwórcze ograniczyły się do 252 MW. 
  

Wskaźnik E.98 Pojemność zasobników energii elektrycznej 
Wykonanie: W 2017 r. zdolności magazynowe w zasobnikach energii elektrycznej dostępne dla sieci 
wynosiły 2,012 MWh. 
  
WNIOSKI  
1. Infrastruktura zasilająca wytwórcza ani transformacyjna nie ulegała istotnym zmianom. Nadal latem 
miasto w znaczącym stopniu korzysta z zasilania z sieci krajowej. Zaniechano budowy linii 400 kV  
z Kozienic do Ołtarzewa. Przebudowa linii 400 kV relacji Kozienice-Miłosna na dwutorową nie jest pro-
wadzona. Przyśpieszono realizację połączenia Kozienice- Stanisławów - Miłosna. 
2. Teoretyczna analiza możliwości zasilania miasta wskazuje na brak zdolności dosyłowych. Fakt,  
że nie nastąpiły wyłączenia ani ograniczenia wskazuje na podejmowanie nierutynowych działań przez 
Operatora. Obserwuje się działania inwestycyjne ze strony PSE S.A., które taki stan jak najszybciej 
naprawią. Efekty oczekiwane są na koniec 2019 roku. 
  

Cel realizacyjny II.1.5 Rozwój rozproszonych źródeł wytwarzających energię elek-
tryczną i ciepło opartych na wytwarzaniu ciepła w skojarzeniu 
  
Miernik: 17. Źródła kogeneracji rozproszonej  
  
Wskaźnik E.103 Moc elektryczna źródeł kogeneracji rozproszonej w mieście w MW 
Wykonanie: W 2017 r. pracowały źródła o mocy: 11 MW 
  
Wskaźnik E.104 Energia elektryczna wytworzona w źródłach kogeneracji rozproszonej 
Wykonanie: W 2017 r. źródła: EC Targówek, EC Czajka wytworzyły 43,7 GWh energii elektrycznej. 
  

Wskaźnik E.105 Liczba źródeł kogeneracji rozproszonej 
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Wykonanie: W 2017 r. na terenie miasta pracowało 8 źródeł kogeneracji rozproszonej. 
  
WNIOSKI  
1. Nie ma zainteresowania budową małych rozproszonych komercyjnych elektrociepłowni zlokalizowa-
nych w sąsiedztwie odbiorców ciepła. Przyczyną jest niekorzystna relacja ceny energii elektrycznej do 
kosztu gazu - jedynego dogodnego paliwa dla tego typu źródeł. 
  

Cel realizacyjny II.1.5 Rozwój rozproszonych źródeł energii elektrycznej opartych na 
energii odnawialnej 
  
Miernik: 18. Odnawialne źródła energii (OZE) 
  
Wskaźnik E.106 Moc elektryczna odnawialnych źródeł energii w mieście 
Wykonanie: W 2017 r. odnawialne źródła energii pracowały z mocą 63,8 MW. 
  
Wskaźnik E.107 Energia elektryczna wytworzona przez OZE 
Wykonanie: W 2017 r. w OZE zostało wytworzone 208 GWh energii elektrycznej. 
Plan / Prognoza na Na 2018 r. przewiduje się utrzymanie produkcji na poziomie ok. 206 GWh. 
  

Wskaźnik E.109 Liczba rozproszonych źródeł energii elektrycznej opartych na energii odnawialnej 
(OZE) 
Wykonanie: W 2017 r. pracowało 562 źródeł odnawialnych 
  

Wskaźnik E.113 Energia oddana do sieci z odnawialnych źródeł energii prosumentów  
Wykonanie: W 2017 r. prosumenci wysłali do sieci dystrybucyjnej 0,6 GWh energii. 
  
WNIOSKI  
1. Wzrost wytwarzania energii z odnawialnych źródeł nastąpił dzięki inwestycji zrealizowanej w EC Sie-
kierki w postaci bloku na biomasę.  
2. Zmiany przepisów prawa zaowocowały wzrostem fotowoltaicznych instalacji prosumenckich. Aspekt 
środowiskowy obciąża, w postaci przedsięwzięć technicznych, operatora dystrybucyjnego (OSD) do-
stosowującego sieci do dwukierunkowych przepływów, co jest kompensowane w wysokości taryf. 
  

Cel szczegółowy A. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu elek-
troenergetycznego w warunkach prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na 
moc i energię elektryczną 
  
Cel realizacyjny II.2.A.1 Monitorowanie awaryjności sieci elektroenergetycznych 
WWE 
  
Miernik: 19. Awaryjność 
  
Wskaźnik E.28 SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo 
długiej w min. na odbiorcę na rok 
Wykonanie: W 2017 r. wartość wskaźnika u dominującego dostawcy określono na: 73 min / odbiorca / 
rok. 
  
WNIOSKI  
1. Wskaźnik SAIDI wymagany rozporządzeniem pozwala ocenić jakość funkcjonowania sieciowego sys-
temu zaopatrzenia odbiorców. Jego wartość jest zróżnicowana u różnych dystrybutorów oraz dla wyty-
powanych obszarów, co jest głównie związane z charakterem (wiekiem) infrastruktury sieciowej i jej 
rozległością w terenie oraz wpływem warunków pogodowych na uszkodzenia sieci. 
  

Cel realizacyjny II.2.A.4 Propagowanie nowych technologii i standardów organizacji 
w sektorze elektroenergetyki 
  
 
Miernik: 20. Nowe technologie elektroenergetyczne 
  
Wskaźnik E.83 Przyrost liczby liczników programowalnych u odbiorców 
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Wykonanie: W 2017 r. mamy do czynienia z mniejszą niż w latach poprzednich, ale nadal wysoką dy-
namiką unowocześniania systemów pomiarowych u odbiorców na poziomie 9%. 
  

Wskaźnik E.82 Udział inteligentnego opomiarowania w sieci 
Wykonanie: W 2017 r. z programowalnych liczników korzystało już 91,5% odbiorców. 
  

Wskaźnik E.81 Liczba liczników programowalnych u odbiorców 
Wykonanie: W 2017 r. stosowanie inteligentnego opomiarowania działa na dużą skalę. W chwili obecnej 
pracuje 962199 liczników programowalnych. 
  
WNIOSKI  
1. Można podsumować, że wdrażanie inteligentnego opomiarowania w mieście dobiegło w końca. Zni-
komy procent odbiorców z licznikami indukcyjnymi ma profile nieuzasadniające stosowanie droższych 
przyrządów pomiarowych.  
2. Obecnie będziemy mieli do czynienia z wymianą liczników na bardziej inteligentne w ramach rutyno-
wego procesu legalizacji. Będziemy czekali na regulacje prawne, które pozwolą wykorzystać możliwości 
zainstalowanego sprzętu (elastyczne taryfy). 
  

Cel realizacyjny II.2.A.5 Edukacja i informacja energetyczna społeczeństwa 
  
Miernik: 21. Informacja i edukacja 
  
Wskaźnik E.115 Programy edukacyjno informacyjne 
Wykonanie: W 2017 r. kontynuowano zainaugurowane w latach ubiegłych akcje oraz zorganizowano 
nowe programy na rzecz efektywności energetycznej, ochrony klimatu i przeciwdziałania smogowi 
W roku sprawozdawczym prowadzono 7 specjalistycznych programów edukacyjnych. 
  

Cel szczegółowy B. Poprawa warunków bezpieczeństwa elektroenergetycznego 
  
Cel realizacyjny II.2.B.3 Modernizacja sieci elektroenergetycznych i systemów zabez-
pieczająco sterujących 
  
Miernik: 22. Modernizacja sieci elektroenergetycznych 
  
Wskaźnik E.80 Liczba obiektów zmodernizowanych w zakresie aparatury zabezpieczającej [EAZ] 
Wykonanie: W 2017 r. dokonano modernizacji 4 obiektów w zakresie EAZ. 
  

Wskaźnik E.78 Liczba obiektów z EAZ analogową 
Wykonanie: W 2017 r. nadal było 21 obiektów starego typu.  
  

Wskaźnik E.79 Liczba obiektów z EAZ cyfrową 
Wykonanie: W 2017 r. było 63 obiektów z nowoczesną aparaturą zabezpieczającą 
  
WNIOSKI  
1. Modernizacja systemów automatyki i sterowania jest prowadzona w sposób ciągły zgodnie z potrze-
bami wynikającymi z obciążenia sieci i możliwościami finansowymi. 
  

Cel realizacyjny II.2.B.5 Poprawa pewności zasilania podstawowych obiektów miej-
skich 
  
Miernik: 23. Zasilanie infrastruktury miejskiej 
  
Wskaźnik E.15 Liczba przyłączy miejskich spółek infrastrukturalnych 
Wykonanie: W 2017 r. miejskie spółki infrastrukturalne pobierały energie elektryczną przez 556 przyłą-
czy. 
  

 
 
Cel realizacyjny II.2.B.8 Rozwój skojarzonych źródeł energii elektrycznej i ciepła 
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Miernik: 24. Skojarzone źródła wytwarzania 
  
Wskaźnik E.101 Udział energii elektrycznej produkowanej w skojarzeniu do zużycia energii końcowej 
Wykonanie: W 2017 r. 57,9 % energii elektrycznej zużywanej w mieście było wytwarzane w miejskiej 
kogeneracji. 
  

Wskaźnik E.100 Produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu w mieście 
Wykonanie: W 2017 r. w źródłach kogeneracyjnych zostało wytworzone 4298 GWh energii elektrycznej. 
  

Wskaźnik E.99 Moc kogeneracyjnych źródeł energii elektrycznej 
Wykonanie: W 2017 r. pracowało pięć elektrociepłowni, których suma mocy elektrycznych wynosiła 
1033 MW. 
  
Wskaźnik E.102 Współczynnik mocy elektrycznej w skojarzeniu do mocy elektrycznej ogółem 
Wykonanie: W 2017 r. współczynnik skojarzenia w elektrociepłowniach warszawskich wzrósł do warto-
ści 0,92. 
  
WNIOSKI  
1. Energia elektryczna w mieście jest wytwarzana prawie wyłącznie w skojarzeniu. Dominującym pro-
ducentem są dwie bardzo duże elektrociepłownie. 
2. Wartość współczynnika skojarzenia poniżej jedności wskazuje na niewydolność zewnętrznego sys-
temu zasilania aglomeracji warszawskiej. Operator krajowy wspomaga się generacją wymuszoną (bez 
skojarzenia) realizowaną przez elektrociepłownie, co poprawia bezpieczeństwo zasilania kosztem efek-
tywności energetycznej wytwarzania. 
  

Cel realizacyjny II.1.5 Rozwój rozproszonych źródeł wytwarzających energię elek-
tryczną i ciepło opartych na wytwarzaniu ciepła w skojarzeniu 
  
Miernik: 17. Źródła kogeneracji rozproszonej  
  
Wskaźnik E.103 Moc elektryczna źródeł kogeneracji rozproszonej w mieście w MW 
Wykonanie: W 2017 r. pracowały źródła o mocy: 11 MW 
  
Wskaźnik E.104 Energia elektryczna wytworzona w źródłach kogeneracji rozproszonej 
Wykonanie: W 2017 r. źródła: EC Targówek, EC Czajka wytworzyły 43,7 GWh energii elektrycznej. 
Plan / Prognoza na 2018 r. wynosi: 45,4GWh. 
  

Wskaźnik E.105 Liczba źródeł kogeneracji rozproszonej 
Wykonanie: W 2017 r. na terenie miasta pracowało 8 źródeł kogeneracji rozproszonej. 
  
WNIOSKI  
1. Nie ma zainteresowania budową małych rozproszonych komercyjnych elektrociepłowni zlokalizowa-
nych w sąsiedztwie odbiorców ciepła. Przyczyną jest niekorzystna relacja ceny energii elektrycznej do 
kosztu gazu - jedynego dogodnego paliwa dla tego typu źródeł. 
  

Cel realizacyjny II.1.5 Rozwój rozproszonych źródeł energii elektrycznej opartych na 
energii odnawialnej 
  
Miernik: 18. Odnawialne źródła energii (OZE) 
  
Wskaźnik E.106 Moc elektryczna odnawialnych źródeł energii w mieście 
Wykonanie: W 2017 r. odnawialne źródła energii pracowały z mocą 63,8 MW. 
Plan / Prognoza na 2018 r. wynosi: 61,7 MW 
  

Wskaźnik E.107 Energia elektryczna wytworzona przez OZE 
Wykonanie: W 2017 r. w OZE zostało wytworzone 208 GWh energii elektrycznej. 
Plan / Prognoza na Na 2018 r. przewiduje się utrzymanie produkcji na poziomie 206 GWh. 
  

Wskaźnik E.109 Liczba prosumentów z odnawialnymi źródłami energii (OZE) 
Wykonanie: W 2017 r. pracowało 539 odnawialnych źródeł prosumenckich. 
  

Wskaźnik E.111 Moc odnawialnych źródeł energii prosumentów  
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Wykonanie: W 2017 r. przyłączone do sieci instalacje prosumentów miały moc 3 MW. 
  

Wskaźnik E.113 Energia oddana do sieci z odnawialnych źródeł energii prosumentów  
Wykonanie: W 2017 r. prosumenci wysłali do sieci dystrybucyjnej 0,6 GWh energii. 
  
WNIOSKI  
1. Wzrost wytwarzania energii z odnawialnych źródeł nastąpił dzięki inwestycjom zrealizowanym 
w oczyszczalni ścieków „Czajka” oraz w EC Siekierki. 
2. Rozproszone odnawialne źródła energii mają marginalne znaczenie dla globalnego bilansu OZE  
w mieście. 
3. Mając na uwadze problemy z obsłużeniem zapotrzebowania na moc elektryczną latem przy ekstre-
malnych wysokich temperaturach powietrza zewnętrznego, dodatek mocy z instalacji fotowoltaicznych, 
których intensywność koreluje z zapotrzebowaniem na klimatyzację może być drogą do poprawy sytu-
acji. 
  

Cel szczegółowy A. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu elek-
troenergetycznego w warunkach prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na 
moc i energię elektryczną 
  
Cel realizacyjny II.2.A.1 Monitorowanie awaryjności sieci elektroenergetycznych 
WWE 
  
Miernik: 19. Awaryjność 
  
Wskaźnik E.28 SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo 
długiej w min. na odbiorcę na rok 
Wykonanie: W 2017 r. wartość wskaźnika u dominującego dostawcy określono na: 73 min / odbiorca / 
rok. 
  
WNIOSKI  
1. Wskaźnik SAIDI, którego wyznaczenia wymagają przepisy, pozwala ocenić jakość funkcjonowania 
sieciowego systemu zaopatrzenia odbiorców. Jego wartość jest zróżnicowana u różnych dystrybutorów 
w związku ze zróżnicowaniem terenu i charakteru sieci, a przy dużym udziale sieci nadziemnych silnie 
zależy od warunków pogodowych. 
2. Operatorzy systemów dystrybucyjnych dążą do całkowitego schowania sieci zasilających pod ziemię, 
co powinno radykalnie poprawić jakość i ciągłość dostarczania energii elektrycznej. 
  

Cel realizacyjny II.2.A.4 Propagowanie nowych technologii i standardów organizacji 
w sektorze elektroenergetyki 
  
Miernik: 20. Nowe technologie elektroenergetyczne 
  
Wskaźnik E.83 Przyrost liczby liczników programowalnych u odbiorców 
Wykonanie: W 2017 r. mamy do czynienia z mniejszą niż w latach poprzednich, ale nadal wysoką dy-
namiką unowocześniania systemów pomiarowych u odbiorców na poziomie 9%. 
  

Wskaźnik E.82 Udział inteligentnego opomiarowania w sieci 
Wykonanie: W 2017 r. z programowalnych liczników korzystało już 91,5% odbiorców. 
  
Wskaźnik E.81 Liczba liczników programowalnych u odbiorców 
Wykonanie: W 2017 r. stosowanie inteligentnego opomiarowania działa na dużą skalę. W chwili obecnej 
pracuje 962 199 liczników programowalnych. 
  
WNIOSKI  
1. Unowocześnienie sieci elektroenergetycznej podąża w kierunku stworzenia inteligentnej sieci - "smart 
grid" na wszystkich poziomach napięć. 
2. Mamy już do czynienia z efektem nasycenia, co naturalnie wyhamowuje dynamikę instalacji nowego 
opomiarowania u klientów. 
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3. Programowalne liczniki są warunkiem do wprowadzenia nowych produktów taryfowych przez przed-
siębiorstwa energetyczne, które wciąż czekają na niezbędne regulacje prawne. Baza pomiarowa po-
zwala na dopuszczenie różnorodności marketingowej produktów z wielością stref, pasm mocy i dostaw-
ców, co pobudzi do praktykowania oszczędzania i efektywnego gospodarowania energią przez klientów. 
  

Cel realizacyjny II.2.A.5 Edukacja i informacja energetyczna społeczeństwa 
  
Miernik: 21. Informacja i edukacja 
  
Wskaźnik E.115 Programy edukacyjno-informacyjne 
Wykonanie: W 2017 r. kontynuowano zainaugurowane w latach ubiegłych akcje oraz zorganizowano 
nowe programy na rzecz efektywności energetycznej, ochrony klimatu i przeciwdziałania smogowi.  
W roku sprawozdawczym prowadzono 7 specjalistycznych programów edukacyjnych. 
 
Plan / Prognoza na 2018 r. przewiduje się kontynuowanie akcji edukacyjnych z lat ubiegłych oraz zin-
tensyfikowane działania akwizycyjne na rzecz likwidacji smogu poprzez wprowadzanie elektromobilno-
ści i stosowanie czystych technik grzewczych, w tym bazujących na akumulatorach ciepła ogrzewanych 
energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł. 
  

Cel szczegółowy B. Poprawa warunków bezpieczeństwa elektroenergetycznego 
  
Cel realizacyjny II.2.B.3 Modernizacja sieci elektroenergetycznych i systemów zabez-
pieczająco sterujących 
  
Miernik: 22. Modernizacja sieci elektroenergetycznych 
  
Wskaźnik E.80 Liczba obiektów zmodernizowanych w zakresie aparatury zabezpieczającej [EAZ] 
Wykonanie: W 2017 r. dokonano modernizacji 4 obiektów w zakresie EAZ. 
Plan / Prognoza na 2018 r. wynosi: 3 przedsięwzięcia modernizacyjne. 
  

Wskaźnik E.78 Liczba obiektów z EAZ analogową 
Wykonanie: W 2017 r. nadal było 21 obiektów starego typu.  
Plan / Prognoza na 2018 r. przewiduje zmniejszyć liczbę takich obiektów do 18 szt. 
  

Wskaźnik E.79 Liczba obiektów z EAZ cyfrową 
Wykonanie: W 2017 r. było 63 obiektów z nowoczesną aparaturą zabezpieczającą 
Plan / Prognoza na 2018 r. przewiduje aby takich obiektów było 66. 
  
WNIOSKI  
1. Modernizacja systemów automatyki i sterowania jest prowadzona w sposób ciągły zgodnie z potrze-
bami wynikającymi z obciążenia sieci i możliwościami logistycznymi. 
  

Cel realizacyjny II.2.B.5 Poprawa pewności zasilania podstawowych obiektów miej-
skich 
  
Miernik: 23. Zasilanie infrastruktury miejskiej 
  
Wskaźnik E.15 Liczba przyłączy miejskich spółek infrastrukturalnych 
Wykonanie: W 2017 r. miejskie spółki infrastrukturalne pobierały energie elektryczną przez 556 przyłą-
czy. 
Plan / Prognoza na 2018 r. przewiduje : 584 przyłączy. 
  

Cel realizacyjny II.2.B.8 Rozwój skojarzonych źródeł energii elektrycznej i ciepła 
  
Miernik: 24. Skojarzone źródła wytwarzania 
  
Wskaźnik E.101 Udział energii elektrycznej produkowanej w skojarzeniu do zużycia energii końcowej 
Wykonanie: W 2017 r. 57,9 % energii elektrycznej zużywanej w mieście było wytwarzane w miejskiej 
kogeneracji. 
  

Wskaźnik E.100 Produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu w mieście 
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Wykonanie: W 2017 r. w źródłach kogeneracyjnych zostało wytworzone 4 298 GWh energii elektrycznej. 
  

Wskaźnik E.99 Moc kogeneracyjnych źródeł energii elektrycznej 
Wykonanie: W 2017 r. pracowało pięć elektrociepłowni, których suma mocy elektrycznych wynosiła  
1 033 MW. 
  

Wskaźnik E.102 Współczynnik mocy elektrycznej w skojarzeniu do mocy elektrycznej ogółem 
Wykonanie: W 2017 r. współczynnik skojarzenia w elektrociepłowniach warszawskich utrzymywał war-
tość 0,92. 
  
WNIOSKI  
1. Energia elektryczna w mieście jest wytwarzana prawie wyłącznie w skojarzeniu. Dominującym pro-
ducentem są dwie bardzo duże elektrociepłownie. 
2. Wartość współczynnika skojarzenia poniżej jedności wskazuje na niewydolność zewnętrznego sys-
temu zasilania aglomeracji warszawskiej. Operator krajowy wspomaga się generacją wymuszoną (bez 
skojarzenia) realizowaną przez elektrociepłownie, co poprawia bezpieczeństwo zasilania kosztem efek-
tywności energetycznej wytwarzania. 
  

Cel realizacyjny II.2.C.1 Tworzenie warunków do zmniejszenia kosztów dostaw ener-
gii elektrycznej 
  
Miernik: 25. Monitorowanie i optymalizacja z zakresu zużycia energii 
  
Wskaźnik E.114 Liczba obiektów Miasta objętych monitorowaniem i doradztwem w zakresie gospodarki 
energią 
Wykonanie: W 2017 r. 2 057 obiektów było objętych monitorowaniem i doradztwem.. 
  

Miernik: 26. Handel energią dla jednostek samorządu 
  
Wskaźnik E.116 Liczba podmiotów dokonujących zakupu energii elektrycznej w ramach Warszawskiej 
Grupy Zakupowej 
Wykonanie: W 2017 r. 738 obiektów było objętych zbiorowym zakupem energii elektrycznej.. 

 

 

4. Obszar III PODSEKTOR CIEPŁOWNICZY 
  
Miernik: 1. Bezpieczeństwo energetyczne w zakresie zasilania w ciepło 
  
Wskaźnik C.27 Nadwyżka zdolności wytwórczych źródeł zasilających sieć ciepłowniczą 
Wykonanie: W 2017 r. całoroczne zdolności wytwórcze były większe od zapotrzebowania na moc 
o 19%. 
Prognoza: Na 2018 r. przewidywane jest zmniejszenie rezerwy do poziomu 10,3% 
  
Wskaźnik C.04 Prognoza na rok 2020 nadwyżki zdolności wytwórczych źródeł zasilających centralną 
sieć ciepłowniczą 
Prognoza: W 2016 r. nadwyżki zdolności wytwórczych w roku 2020 były planowane na poziomie 11,5%. 
 
Prognoza: W 2017 r. planowane nadwyżki zdolności wytwórczych nad zapotrzebowanie przewidywane 
w roku 2020 powiększono do poziomu 13,9 %. 
Wyjaśnienie: Następuje proces dostosowywania parku wytwórczego do potrzeb sprzedażowych w celu 
zapewnienia zwiększenia stopnia wykorzystania posiadanego majątku wytwórczego.  
  
WNIOSKI:  
1. Zarówno w źródłach wytwórczych jak i w sieciach ciepłowniczych występują rezerwy zapewniające 
aktualnie bezpieczeństwo dostaw ciepła. 
2. W związku z przyśpieszeniem realizacji inwestycji przez PSE S.A. i planowanemu uruchomieniu no-
wego połączenia Elektrowni Kozienice ze stacją Miłosna znikają ograniczenia w stosowaniu energii 
elektrycznej do ogrzewania. 
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Cel realizacyjny III.2.A2. Skojarzone wytwarzanie taniego ciepła i energii elektrycznej 
Cel realizacyjny III.2.A3. Zwiększenie wykorzystania ciepła z sieci wytwarzanego 
w skojarzeniu 
  
Miernik: 2. Produkcja skojarzona 
  
Wskaźnik C.31 Udział skojarzonej produkcji ciepła do produkcji ciepła sieciowego  
Wykonanie: W 2017 r. ciepło produkowane w procesie skojarzonym stanowiło 87,1% ciepła dostarczo-
nego do sieci ciepłowniczej, to jest mniej o 4 pkt% w porównaniu do wartości wskaźnika osiągniętego 
w roku poprzednim. 
Plan: Na 2018 r. planowane jest osiągnięcie poziomu skojarzenia w wysokości 90 %. 
  

Wskaźnik C.30 Udział źródeł kogeneracyjnych w dyspozycyjnej mocy wytwórczej 
Wykonanie: W 2017 r. podobnie jak w roku 2016 moc źródeł kogeneracyjnych stanowiła ok. 49% sumy 
źródeł sieciowych w mieście. 
  
Wskaźnik C.46 Moc wytwórcza źródeł pracujących w skojarzeniu 
Wykonanie: W 2017 r. elektrociepłownie dysponowały niewiele mniejszą niż w roku poprzednim mocą 
2 219 MW i nie jest przewidywana radykalna zmiana w najbliższym roku. 
  

Wskaźnik C.45 Moc źródeł wytwarzających ciepło sieciowe w mieście 
Prognoza: Na 2017 r. prognoza mocy wytwórczych kształtowała się na poziomie 4 611 MW. 
Wykonanie: W 2017 r. zdolności wytwórcze osiągnęły wartość 4 614 MW co stanowi wzrost w stosunku 
do prognozy o 0,1%. 
Prognoza: Na 2018 r. prognozowana wielkość mocy wytwórczych 4 326 MW i zmniejszenie jest zwią-
zane z zajęciem terenów pod budowę nowych mocy gazowych w EC Żerań. 
  

Wskaźnik C.48 Pojemność akumulatorów ciepła 
Wykonanie: W 2017 r. zdolności akumulacyjne ciepła wynosiły 3 600 GJ. 
Plan: Na 2018 r. zostało zaplanowano jedynie utrzymanie w eksploatacji istniejącego akumulatora o po-
jemności cieplnej 3 600 GJ. 
  
WNIOSKI:  
1. Źródła wytwarzające ciepło osiągają bardzo wysoki stopień skojarzenia zapewniając najbardziej efek-
tywne wykorzystanie paliwa. Optymalnej pracy wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych sprzyja 
wspieranie się akumulatorem ciepła. 
  

Cel realizacyjny III.2.A4. Budowa małych alternatywnych kogeneracyjnych źródeł cie-
pła i energii elektrycznej 
  
Miernik: 3. Kogeneracja rozproszona 
  
Wskaźnik C.57 Moc ciepłownicza małych źródeł kogeneracji rozproszonej w mieście 
Wykonanie: W 2017 r. moc źródeł rozproszonych jest na poziomie 17,3 MW . 
Plan: Na 2018 r. nie są przewidywane istotne zmiany w kogeneracyjnych źródłach rozproszonych i moc 
pozostanie na poziomie 17,3 MW. 
  
WNIOSKI:  
1. Rozwój rozproszonych alternatywnych źródeł kogeneracyjnych napotyka na problemy wynikające 
z niekorzystnych relacji cen gazu i urządzeń wytwórczych do cen innych produktów energetycznych, co 
skutkuje mało atrakcyjnymi stopami zwrotu z inwestycji. 
  

Cel realizacyjny III.2.B1. Termomodernizacja budynków, sieci i źródeł wytwarzania 
ciepła 
  
Miernik: 4. Rezerwy systemu ciepłowniczego 
  
Wskaźnik C.25 Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło 
Wykonanie: W 2017 r. nastąpił dalszy spadek zapotrzebowania na ciepło o 6,1% . 
  

Wskaźnik C.24 Dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej do odbiorców końcowych 
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Plan: Na 2017 r. przewidywano dostawy w ilości 34,3 PJ odpowiadające średnim temperaturom zimy. 
Wykonanie: W 2017 r. dostawa ciepła sieciowego była niższa niż planowana i wyniosła 33 PJ. 
Plan: Na 2018 r. planowane są dostawy ciepła na poziomie 34,3 PJ. 
  

Wskaźnik C.22 Dostawy mocy ciepłowniczej ze źródeł zimą 
Wykonanie: W 2017 r. dostawy mocy ciepłowniczej ze źródeł były na poziomie 3 554 MW i zmalały 
w porównaniu z rokiem poprzednim. 
Plan: Na 2018 r. planowane są dostawy ciepła na poziomie 3 446 MW. 
  

Wskaźnik C.09 Procent sieci w technologii preizolowanej 
Wykonanie: W 2017 r. w całości sieci rurociągi w technologii preizolowanej stanowiły 48,4%. 
Plan: Na 2018 r. przy planowanych pracach nad rekonstrukcją sieci udział sieci preizolowanej przewi-
duje się na poziomie 49,9 %. 
  

Wskaźnik C.39 Tempo odnawiania sieci  
Wykonanie: W 2017 r. tempo odnawiania sieci utrzymało poziom roku poprzedniego i wynosiło 11 km / 
rok. 
Plan: Na 2018 r. planowane są prace modernizacyjne na poziomie 10,7 km / rok. 
  

Miernik: 5. Racjonalizacja u odbiorców 
  
Wskaźnik C.20 Procent budynków komunalnych po termomodernizacji 
Wykonanie: W 2017 r. 13,5% budynków komunalnych było po termomodernizacji. 
Plan: Na 2018 r. planowany jest udział budynków poddanych termomodernizacji na poziomie 13,7%. 
  
Wskaźnik C.21 Procent budynków ze współwłasnością miasta po termomodernizacji 
Wykonanie: W 2017 r. w budynkach ze współwłasnością miasta 13,3% było już po termomodernizacji. 
Plan: Na 2018 r. planowany jest wzrost tego wskaźnika na poziomie 13,5%. 
  

Wskaźnik C.16 Jednostkowe zużycie ciepła na powierzchnię mieszkalną 
Wykonanie: W 2017 r. średnie zużycie ciepła z sieci ciepłowniczej na powierzchnie mieszkalną w bu-
dynkach komunalnych wyniosło 199 kWh/m2. 
Plan: Na 2018 r. oczekuje się zapotrzebowania na poziomie 212 kWh/m2 stosownie do oczekiwanej 
średniej temperatury w okresie grzewczym. 
  
WNIOSKI:  
1. Na podstawie wskaźnika dostawy ciepła widoczne jest, że zmienność aury w znacznie większym 
stopniu decyduje o wielkości zapotrzebowania niż aktualnie realizowane procesy termomodernizacyjne 
i ekspansja systemu ciepłowniczego. 
  

Cel realizacyjny III.2.B2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
 III.2.D3. Promowanie rozproszonych źródeł ciepła opartych o Odnawialne Źródła 
Energii 
  
Miernik: 6. Odnawialne źródła energii 
  
Wskaźnik C.51 Moc odnawialnych źródeł energii (OZE) 
 Monitorowanie nie obejmuje instalacji indywidualnych konsumentów. 
Wykonanie: W 2017 r. zdolności wytwórcze w OZE głównie za sprawą uruchomienia bloku na biomasę 
osiągnęły wartość 128,4 MW. 
  
Wskaźnik C.55 Ciepło z odnawialnych źródeł energii (OZE) 
 Monitorowanie nie obejmuje instalacji indywidualnych konsumentów. 
Wykonanie: W 2017 r. produkcja w OZE, głównie z wykorzystania biomasy w biobloku elektrociepłowni 
Siekierki wzrosła do poziomu 1,67 PJ 
Plan: Na 2018 r. produkcja ciepła z biomasy jest planowana na poziomie 1,3 PJ. 
  
Wskaźnik C.53 Moc lokalnych odnawialnych źródeł energii (OZE) wytwarzających ciepło 
Wykonanie: W 2017 r. zdolności wytwórcze w komunalnych obiektach wynosiły 26,4 MW. 
Plan: Na 2018 r. nie jest przewidywany wzrost zdolności produkcji ciepła z paliw alternatywnych. 
  

Wskaźnik C.52 Liczba lokalnych odnawialnych źródeł energii (OZE) wytwarzających ciepło 
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Wykonanie: W 2017 r. w komunalnych obiektach było zainstalowanych 174 odnawialnych źródeł energii 
wytwarzających ciepło. 
  

Wskaźnik C.54 Ciepło wyprodukowane przez lokalne odnawialne źródła energii (OZE) 
Wykonanie: W 2017 r. w OZE zainstalowanych w obiektach komunalnych zostało wytworzonych  
0,159 PJ ciepła, co stanowi nieznaczny spadek w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym uzyskano  
0,16 GJ. 
 
WNIOSKI:  
1. Rozproszone odnawialne źródła energii stanowią znikomy ułamek w zaspokajaniu cieplnych potrzeb 
miasta.  
2. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla większości obszarów dopuszczają 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii. 
3. Działalność promocyjna i podnoszenie świadomości społecznej powinny wpłynąć na rozwój zdolności 
wytwórczych OZE, niemniej jednak konieczne są właściwe relacje cenowo-kosztowe do podejmowania 
przedsięwzięć z zakresu energetyki obywatelskiej. Ceny instalacji wciąż nie zachęcały do instalacji OZE 
na własne potrzeby. 
  

Cel realizacyjny III.2.B3. Zagospodarowanie nadwyżek ciepła sieciowego dla zaopa-
trzenia mieszkańców zasilanych dotychczas z wyeksploatowanych kotłowni lokalnych.  
  
Miernik: 7. Rezerwy rynku ciepłowniczego 
  
Wskaźnik C.26 Rezerwa mocy w źródłach przyłączonych do wszystkich sieci ciepłowniczych 
Wykonanie: W 2017 r. nadwyżka mocy do zagospodarowania w źródłach zasilających sieć ciepłowniczą 
wynosiła 754 MW. 
  
Wskaźnik C.50 Moc kotłowni lokalnych komunalnych i zawodowych 
Wykonanie: W 2017 r. łączna moc pracujących kotłowni wyniosła 82 MW. 
  
WNIOSKI:  
1. Lokalne wytwarzanie ciepła wynika głównie z niemożności dotarcia z siecią ciepłowniczą do inten-
sywnie zabudowywanych terenów na obrzeżach miasta. Zapotrzebowanie tych terenów na ciepło może 
być z czasem zaspokojone przez moce wciąż dostępne w dużych elektrociepłowniach. 
  

Cel realizacyjny III.2.B4. Likwidacja ”niskiej emisji” na obszarze Warszawy 
  
Miernik: 8. Niska emisja 
  
Wskaźnik C.11 Procent powierzchni zurbanizowanej, na której występują lokalne węglowe źródła ciepła 
Wykonanie: W 2017 r. nadal na 39,4% powierzchni zurbanizowanej miasta ciepło wytwarzano w małych 
urządzeniach spalających węgiel. Trwa proces przyłączania odbiorców do sieci ciepłowniczej oraz pod-
łączania do sieci gazowej. 
  

Wskaźnik C.49 Liczba kotłowni lokalnych 
Wykonanie: W 2017 r. pracowało 243 kotłowni lokalnych w zasobach komunalnych i przedsiębiorstwach 
ciepłowniczych. 
WNIOSKI:  
1. Z uwagi na brak dostępu do miejskiej sieci ciepłowniczej na obszarach nowo urbanizowanych, za-
chodzi konieczność zaspokojenia ich potrzeb energetycznych z nowych lokalnych kotłowni. Jednocze-
śnie z postępującą urbanizacją miasta, dystrybutor ciepła rozwija sieć ciepłowniczą w rejony dewelo-
perskie. 
  

Cel realizacyjny III.2.B5. Utrzymanie możliwie niskich cen ciepła dostarczanego 
mieszkańcom 
  
Miernik: 9. Koszt ciepła dla użytkownika 
  
Wskaźnik C.15 Jednostkowy koszt korzystania z ciepła sieciowego 
Wykonanie: W 2017 r. średnio koszt dostarczonego ciepła z sieci ciepłowniczej wyniósł 0,22 zł/ kWh. 
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Plan: Na 2018 r. przewiduje się, że koszt dostawy ciepła utrzyma się na poziomie roku poprzedniego 
i wyniesie 0,22 zł/ kWh 
  

Wskaźnik C.17 Koszt ogrzewania ciepłem z sieci powierzchni mieszkalnej w budynkach komunalnych 
Wykonanie: W 2017 r. roczny koszt ogrzewania z sieci ciepłowniczej wyniósł 44,44 zł/m2. 
  

Wskaźnik C.18 Liczba odbiorców TPA 
Wykonanie: W 2017 r. ze swobodnego dostępu do sieci i wyboru sprzedawcy korzystało 395 odbiorców. 
Plan: Na 2018 r. przewiduje się, że w skutek wyrównania cen, z zaopatrzenia z wykorzystaniem me-
chanizmu TPA skorzysta 141 klientów. 
  
WNIOSKI:  
1. Koszt ciepła dla odbiorcy w Warszawie jest jednym z najniższych w kraju. Jednostkowy koszt ogrze-
wania powierzchni mieszkalnej w budynkach komunalnych obniża się po podjętych działaniach termo-
modernizacyjnych. 
  

Cel realizacyjny III.2.C1. Rozbudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz do-
ciążenie źródeł ciepła i sieci przesyłowych. 
  
Miernik: 10. Sieć ciepłownicza 
  
Wskaźnik C.06 Procent zurbanizowanej powierzchni miasta będącej w zasięgu sieci ciepłowniczej 
Wykonanie: W 2017 r. w zasięgu sieci znajdowało się 55,6% zurbanizowanego obszaru Warszawy 
  

Wskaźnik C.07 Przyrost udziału powierzchni będącej w zasięgu sieci ciepłowniczej w zurbanizowanej 
powierzchni miasta 
Wykonanie: W 2017 r. nastąpiło zmniejszenie zasięgu sieci ciepłowniczej o 0,1 pkt% odniesionej do 
powierzchni zurbanizowanej. Oznacza to, że zabudowa rozwija się w większym stopniu na terenach 
nieobsługiwanych przez ciepło systemowe. 
  

Wskaźnik C.40 Procentowy przyrost sieci przesyłowej 
Wykonanie: W 2017 r. nastąpił spadek długości sieci przesyłowej o 0,6%. 
  

Wskaźnik C.41 Procentowy przyrost sieci dystrybucyjnej 
Wykonanie: W 2017 r. długość sieci dystrybucyjnych zwiększyła się o 1,1%. 
  

Wskaźnik C.34 Długość przesyłowych sieci ciepłowniczych 
Wykonanie: W 2017 r. nastąpił spadek do wartości 330 km. 
  

Wskaźnik C.35 Długość dystrybucyjnych sieci ciepłowniczych 
Wykonanie: W 2017 r. sieć dystrybucyjna złożona była z 1 448 km ciepłociągów 
  

Wskaźnik C.19 Liczba odbiorców ciepła z sieci ciepłowniczej 
Wykonanie: W 2017 r. liczba odbiorców ciepła, gdzie dominowali zbiorowi, z sieci ciepłowniczej wynosiła 
19 010. 
  

Wskaźnik C.42 Liczba węzłów ciepłowniczych 
Wykonanie: W 2017 r. dostawa ciepła odbywała się poprzez 17 359 węzłów. 
  
WNIOSKI:  
1. Sieć ciepłownicza ulega stałej optymalizacji, podczas której rezygnuje się z niekorzystnych szlaków 
transportu ciepła likwidując wysokostratne, przestarzałe technologicznie rurociągi. Zwiększa to bezpie-
czeństwo dostawy ciepła i możliwość oferowania ciepła sieciowego coraz większej grupie mieszkańców. 
Przyczynia się też do ograniczania niskiej emisji. 
  

Cel realizacyjny III.2.C2. Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego korzystania z ciepła sieciowego lub rozproszonych źródeł kogenera-
cyjnych. 
Cel realizacyjny III.2.C3. Zaspokajanie zapotrzebowania na ciepło obszarów rozwo-
jowych w oparciu o plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  
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Cel realizacyjny III.2.D1. Optymalne zaopatrzenie w ciepło obszarów przez zapisy 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sprzyjających lokowaniu 
urządzeń energetycznych. 
  
Miernik: 11. Planowanie energetyczne i przestrzenne w mieście 
  
Wskaźnik C.06 Procent zurbanizowanej powierzchni miasta będącej w zasięgu sieci ciepłowniczej 
Wykonanie: W 2017 r. 55,6% miasta było objętych zasilaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej. 
  

Wskaźnik M.05 Procent powierzchni Miasta z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp) 
Wykonanie: W 2017 r. 36,8% obszaru miasta miało uchwalone miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. 
  

Wskaźnik M.06 Procent powierzchni miasta z uchwalonym Planem zaopatrzenia w paliwa i energię 
Wykonanie: W 2017 r. plan zaopatrzenia obejmował 54,7% powierzchni miasta; na lata 2018 i 2019 nie 
przewidziano opracowania nowych Planów. 
  
WNIOSKI:  
1. Na etapie przygotowywanych projektów miejscowych planów zagospodarowania są analizowane 
możliwości najbardziej bezpiecznego i efektywnego zaspokojenia potrzeb cieplnych obszarów. 
2. Tworzenie miejscowych planów zagospodarowania jest realizowane tak, aby zapisy prawa miejsco-
wego realizowały cele określone w polityce energetycznej i w strategii rozwoju miasta. oraz planie go-
spodarki niskoemisyjnej.  
  

Cel realizacyjny III.2.D2. Wykorzystanie w systemie ciepłowniczym rezerw technicz-
nych. 
  
1. Miernik: 12. System ciepłowniczy 
  
Wskaźnik C.05 Powierzchnia miasta zasilana z sieci ciepłowniczej 
Wykonanie: W 2017 r. z obszaru miasta 20299 ha były w zasięgu sieci ciepłowniczej. 
  

Wskaźnik C.06 Procent zurbanizowanej powierzchni miasta będącej w zasięgu sieci ciepłowniczej 
Wykonanie: W 2017 r. 55,6% powierzchni zurbanizowanego obszaru miasta objęte było zasięgiem sieci 
ciepłowniczej. 
  

Wskaźnik C.45 Moc źródeł wytwarzających ciepło sieciowe w mieście 
Wykonanie: W 2017 r. moc dyspozycyjną określono na poziomie 4 614 MW. 
  

Wskaźnik C.26 Rezerwa mocy w źródłach przyłączonych do wszystkich sieci ciepłowniczych 
Wykonanie: W 2017 r. niewykorzystana moc w źródłach wytwarzających ciepło wynosiła 754 MW 
  

Wskaźnik C.24 Dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej do odbiorców końcowych 
Plan: W 2017 r. przewidywano dostawę ciepła w wysokości 34,3 PJ. 
Wykonanie: W 2017 r. odbiorcom przez sieć ciepłowniczą dostarczono 33 PJ ciepła. 
Plan: Na 2018 r. jest przewidywana dostawa 34,3 PJ 
  
Wskaźnik C.10 Liczba autonomicznych sieciowych systemów ciepłowniczych 
Wykonanie: W 2017 r. funkcjonowało na terenie miasta 11 odrębnych sieciowych systemów ciepłowni-
czych. 
  

Wskaźnik C.32 Długość sieci ciepłowniczych 
Wykonanie: W 2017 r. łączna długość sieci ciepłowniczych wynosiła 1 779 km 
  

Wskaźnik C.33 Długość dominującej sieci ciepłowniczej (centralnej) 
Wykonanie: W 2017 r. łączna długość sieci ciepłowniczych wynosiła 1 716 km. 
  

Wskaźnik C.09 Procent sieci w technologii preizolowanej 
Wykonanie: W 2017 r. nowoczesne sieci w technologii preizolowanej stanowiły 48,4% całej długości 
sieci 
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Prognoza: Na 2018 r. przewiduje się dalsze prace w kierunku zmniejszenia strat sieciowych, co zwięk-
szy udział sieci preizolowanych do poziomu 49,9%. 
  

Wskaźnik C.38 Długość ciepłociągów nadziemnych 
Wykonanie: W 2017 r. nadal przez teren miasta przebiegało 32 km ciepłociągów nad powierzchnią te-
renu 
  
 
WNIOSKI:  
1. System ciepłowniczy dysponuje rezerwami zarówno po stronie wytwarzania jak i przesyłu. Stanowi 
to szansę na znaczącą poprawę efektywności energetycznej i stanu czystości powietrza w mieście.  

 

 

5.Obszar IV PODSEKTOR GAZOWNICZY 
  
Cel realizacyjny IV.0.1. Pewność zasilania z sieci gazowej wysokiego ciśnienia 
  
Miernik: 1.Infrastruktura gazownicza wysokiego ciśnienia 
  
Wskaźnik G.43 Liczba gazociągów zasilających pierścień wokół Warszawy 
Wykonanie: W 2017 r. pierścień warszawski zasilało 5 gazociągów. 
Plan: Na 2018 r. przewiduje się przyłączenie nowego gazociągu. 
  
Wskaźnik G.35 Wykorzystanie mocy przesyłowej w gazociągach zasilających pierścień 
Wykonanie: W 2017 r. Gazociągi zasilające pierścień warszawski były wykorzystane w 38%.  
Plan: Na 2018 r. Zdolności dosyłowe gazu do węzła Rembelszczyzna zasilającego warszawski pier-
ścień wysokiego ciśnienia znacznie przekraczają potrzeby Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego. 
  

Wskaźnik G.44 Długość gazociągów pierścienia zasilającego Warszawę 
Wykonanie: W 2017 r. gazociągi tworzące zasilający pierścień warszawski mierzyły 123 km długości. 
  

Wskaźnik G.48 Długość gazociągów wysokiego ciśnienia w mieście 
Wykonanie: W 2017 r. przez obszar miasta przebiegało 25,3 km gazociągów wysokiego ciśnienia. 
  
Wskaźnik G.36 Wykorzystanie przepustowości pierścienia 
Wykonanie: W 2017 r. pierścień warszawski był wykorzystany w 92,1% 
  

Wskaźnik G.32 Udział Warszawy w obciążeniu stacji zasilających (wg mocy) 
Wykonanie: W 2017 r. pierścień w 38% pracował na pokrycie mocy maksymalnej m.st. Warszawy. 
  
Wskaźnik G.15 Udział Warszawy w obciążeniu stacji zasilających (wg energii) 
Wykonanie: W 2017 r. pierścień w 56% pracował na potrzeby zasilania m.st. Warszawy. 
  

Wskaźnik G.34 Przepustowość stacji redukcyjnych I-stopnia zasilających Warszawę 
Wykonanie: W 2017 r. przepustowość wyniosła 4 086 MW. 
  
Wskaźnik G.41 Liczba stacji redukcyjnych I stopnia zasilających Warszawę 
Wykonanie: W 2017 r. sieć dystrybucyjną miasta była zaopatrywana za pośrednictwem 13 stacji reduk-
cyjno-pomiarowych I stopnia. 
  

Wskaźnik G.53 Pojemność zbiorników LNG zasilających system gazowy miasta 
Wykonanie: W 2017 r. systemu dystrybucyjnego miasta nie zasilały zbiorniki LNG zapewniające inter-
wencyjną moc szczytową. 
Plan: Na 2018 r. nie przewiduje się uruchomienia żadnych zbiorników magazynowych zasilających sys-
tem dystrybucyjny lub pierścień warszawski. 
  
WNIOSKI  
1. Miasto jest zasilane z pierścienia gazowego. Po raz pierwszy od kilku lat wykazana została rezerwa 
w pierścieniu wysokiego ciśnienia, pomimo że nie wybudowano nowych rurociągów zwiększających 
efektywny przekrój przepływu.  
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Wyższe wartości możliwości przesyłowych uzyskano dzięki innowacyjnemu operowaniu ciśnieniami 
w całym systemie przesyłowym i w samym pierścieniu tak, żeby pracował jako krótkoterminowe maga-
zyny gazu. Szansę takiej pracy daje profil poboru gazu przez odbiorców na obszarze Aglomeracji War-
szawskiej. Kilkusettysięczna populacja drobnych użytkowników gazu wykorzystuje go przez krótki czas 
do przygotowania posiłków. To odwrócona forma dostaw przerywanych, czyli wysoki pik przez krótki, 
regularnie powtarzany moment doby.  
Szczytowy wielogodzinny pobór gazu pozostaje nadal powyżej technicznych możliwości tłoczni i gazo-
ciągów. Dlatego nadal jesteśmy świadkami odmów dostarczania gazu w dostawie ciągłej, np. do cie-
płowni zapewniających centralne ogrzewanie. 
2. Stabilna poprawa zaopatrzenia w gaz Warszawy i sąsiedztwa zależy od inwestycji liniowych, głównie 
przebiegających poza jej terenem. Każda, nawet najmniejsza przeszkoda w realizacji inwestycji, w tym 
na terenie miasta, pozbawia wszystkich zainteresowanych wielorakich pozytywnych korzyści (np. 
zmniejszenie smogu). 
3. Realizowany przez GAZ-SYSTEM program inwestycyjny powinien po roku 2022 zapewnić komfort 
gazowy w zachodniej części miasta. 
4. Obserwuje się wzrastający udział gazu dostarczanego do Stolicy w stosunku do całego obciążenia 
pierścienia. Oznacza to, że nowa zabudowa zasilana z gazu (na peryferiach miasta) rozwija się szybciej 
niż w sąsiednich gminach. 
  

Cel realizacyjny IV.0.2. Pewność zasilania sieci gazowej średniego i niskiego ciśnie-
nia 
  
Pierwszy miernik: 2. Infrastruktura gazownicza średniego i niskiego ciśnienia 
  
Wskaźnik G.45 Długość gazociągów dystrybucyjnych w mieście 
Wykonanie: W 2017 r. w mieście pracowało 2 863 km gazociągów . 
  
Wskaźnik G.46 Udział gazociągów średniego ciśnienia w sieci dystrybucyjnej 
Wykonanie: W 2017 r. wysokowydajne gazociągi średniego ciśnienia stanowiły 65,1% długości sieci. 
  

Wskaźnik G.37 Sumaryczny nadmiar przepustowości w stacjach redukcyjnych I stopnia 
Wykonanie: W 2017 r. rezerwa przepustowości we wszystkich stacjach redukcyjnych I stopnia wynosiła 
23,7%. 
  

Wskaźnik G.42 Liczba stacji redukcyjnych II stopnia 
Wykonanie: W 2017 r. sieci niskiego ciśnienia były zaopatrywane przez 64 stacje redukcyjne. 
  

Wskaźnik G.38 Rezerwa przepustowości w stacjach redukcyjnych II stopnia 
Wykonanie: W 2017 r. rezerwa stanowiła 72% 
  

Drugi miernik: 16. Warunki eksploatacyjne 
  
Wskaźnik G.26 Procent odbioru obsługiwanego z systemu dystrybucyjnego w przeciążeniu zimą 
Wykonanie: W 2017 r. 14% dostawy mocy w odbieranym paliwie gazowym odbywało się w warunkach 
przeciążenia łańcucha dostaw. 
  

Wskaźnik G.25 Część systemu dystrybucyjnego bez rezerwy szczytowej w dostawie ciągłej 
Wykonanie: W 2017 r. bez rezerwy znajdowało się 42% systemu dystrybucyjnego. 
  
WNIOSKI  
1. System gazowy zaopatrujący miasto jest w dużym stopniu pozbawiony rezerwy mocy przy długo-
trwale utrzymujących się niskich temperaturach. Głównie decydują o tym zdolności przesyłowe w pier-
ścieniu wysokiego ciśnienia. Na ukończeniu jest rozbudowa stacji redukcyjno-pomiarowych I-stopnia 
będących wejściami do systemu dystrybucyjnego. 
  

Cel realizacyjny IV.0.3. Wykorzystywanie rezerw przepustowości sieci przesyłowej 
i dystrybucyjnej 
  
Miernik: 3. Rezerwy rynku i systemu gazowniczego 
  
Wskaźnik G.35 Wykorzystanie mocy przesyłowej w gazociągach zasilających pierścień 
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Wykonanie: W 2017 r. obciążenie gazociągów zaopatrujących pierścień wynosiło 38% zdolności prze-
syłowych. 
  

Wskaźnik G.36 Wykorzystanie przepustowości pierścienia 
Wykonanie: W 2017 r. wykorzystanie zdolności przesyłowej pierścienia określono na 92,1%. 
  

Wskaźnik G.37 Sumaryczny nadmiar przepustowości w stacjach redukcyjnych I stopnia 
Wykonanie: W 2017 r. rezerwa wyniosła 23,7%. 
  

Wskaźnik G.38 Rezerwa przepustowości w stacjach redukcyjnych II stopnia 
Wykonanie: W 2017 r. rezerwa wyniosła 72%. 
  
Wskaźnik G.25 Część systemu dystrybucyjnego bez rezerwy szczytowej w dostawie ciągłej 
Wykonanie: W 2017 r. bez rezerwy koniecznej w ekstremalnych warunkach temperaturowych znajdo-
wało się 42% systemu dystrybucyjnego. 
  

Wskaźnik G.14 Przyrost liczby odbiorców 
Wykonanie: W 2017 r. wzrosła łączna liczba odbiorców o 8 006 klientów. 
  
WNIOSKI  
1. Dystrybucyjny system gazowy w samym mieście posiada duże rezerwy, natomiast zdolności dosyłu 
gazu do miasta w dostawie ciągłej są niewystarczające. Również przepustowość stacji zasilających 
system dystrybucyjny obsługujących tereny miasta jest jeszcze niewystarczająca. 
2. Substytucja gazu bardziej efektywnymi i tańszymi formami zaspokojenia potrzeb w cieplnych jest ze 
wszech miar pożądana, w szczególności przy występującej niewydolności systemu przesyłowego zao-
patrującego aglomeracje warszawską. 
  

Cele generalne  
  

Cel realizacyjny IV.1.2. Rozwój konkurencyjnego rynku gazowniczego 
  
Miernik pierwszy: 4. Klienci na rynku 
  
Wskaźnik G.18 Dostawy paliwa gazowego na teren Warszawy 
Wykonanie: W 2017 r. dostarczono 5 298 GWh energii w gazie. 
  

Wskaźnik G.07 Liczba odbiorców (umów) 
Wykonanie: W 2017 r. było 551 029 bezpośrednich klientów dystrybutora gazu. 
  

Wskaźnik G.09 Liczba gospodarstwach domowych korzystających z gazu z sieci 
Wykonanie: W 2017 r. 637 869 gospodarstw domowych korzystało z gazu, w tym 111 631 jako odbiorcy 
zbiorowi. 
  

Wskaźnik G.28 Procent ludności korzystającej z sieci gazowej 
Wykonanie: W 2017 r. w 75,4% gospodarstw domowych korzystało z gazu. 
  

Miernik drugi: 6. Dostawcy gazu 
  
Wskaźnik G.01 Liczba dystrybutorów paliwa gazowego działających na terenie miasta 
Wykonanie: W 2017 r. działał tylko 1 operator systemu dystrybucyjnego. Na terenie miasta działa ponad 
7 tys. odbiorców zbiorowych obsługujących w budynkach lokatorów nieolicznikowanych. 
  

Wskaźnik G.27 Procent powierzchni miasta w zasięgu sieci gazowej 
Wykonanie: W 2017 r. 100% obszaru miasta znajdowało się w zasięgu sieci gazowej. 
  

Miernik pierwszy: 5. Sprzedawcy gazu 
  
Wskaźnik G.02 Liczba spółek obrotu paliwem gazowym działających na terenie miasta 
Wykonanie: W 2017 r. na terenie miasta działały 41 spółki sprzedające gaz 
  

Wskaźnik G.03 Liczba odbiorców na terenie miasta korzystających z zasady TPA 
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Wykonanie: W 2017 r. klientów korzystających z zasady swobodnego dostępu do sieci [TPA] i swobody 
wyboru sprzedawcy gazu było 71. 
  
WNIOSKI  
1. Warszawski rynek gazu zdominowany jest przez jednego dystrybutora, w którego zasięgu jest cały 
obszar miasta. Nie oczekuje się, że pojawią się nowi operatorzy gazowych systemów dystrybucyjnych. 
2. Nadal znacząca część rynku w gospodarstwach domowych nie jest rozliczana indywidualnie. Są oni 
obsługiwani w ramach zbiorowego zaopatrzenia w gaz. Należy oczekiwać, że będą oni sukcesywnie 
wyposażani w indywidualne umowy i liczniki zużycia. 
  

Cel realizacyjny IV.1.3. Rozwój przedsiębiorstw energetycznych sektora gazowni-
czego 
  
Miernik: 7. Infrastruktura gazownicza w mieście 
  
Wskaźnik G.45 Długość gazociągów dystrybucyjnych w mieście 
Wykonanie: W 2017 r. sieć gazowa mierzyła 2 863 km. 
  

Wskaźnik G.06 Przyrost długości gazociągów w mieście 
Wykonanie: W 2017 r. długość gazociągów wzrosła o 0,4%. 
  
Wskaźnik G.46 Udział gazociągów średniego ciśnienia w sieci dystrybucyjnej 
Wykonanie: W 2017 r. długość gazociągów utrzymuje się na poziomie 65%. 
  

Wskaźnik G.02 Liczba spółek obrotu paliwem gazowym działających na terenie miasta 
Wykonanie: W 2017 r. liczba spółek handlujących gazem wzrosła do 41. 
  
WNIOSKI:  
1. Następuje ciągły, harmonijny wzrost systemu gazowego w mieście. 
2. Na rynku gazowym pojawiły się nowe podmioty - dynamicznie kroczą nowe przedsiębiorstwa handlu-
jące gazem. 
  

Cel realizacyjny IV.1.4. Zapobieganie i szybsze usuwanie awarii i ich skutków w sieci 
gazowej 
  
Miernik 8. Niezawodność zasilania w gaz 
  
Wskaźnik G.20 SAIDI wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo dłu-
giej  
Wykonanie: W 2017 r. nastąpił nieznaczny spadek jakości obsługi klienta, co obrazuje wartość wskaź-
nika SAIDI do poziomu 60 min / odbiorca / rok. 
  

Wskaźnik G.21 Liczba awarii sieci gazowej 
Wykonanie: W 2017 r. odnotowano 887 awarii. 
  

Wskaźnik G.22 Spadek liczby awarii w sieci gazowej 
Wykonanie: W 2017 r. nastąpił nieznaczny spadek liczby awarii o 3,3% 
  

Wskaźnik G.51 Tempo modernizacji sieci gazowych 
Wykonanie: W 2017 r. zmodernizowano 27 km gazociągów. 
  

 Warszawska sieć gazowa ma średnio kilkadziesiąt lat, a tempo jej modernizacji zdaje się być niewy-
starczające. 
  

Cel realizacyjny IV.2.A.1. Pokrycie zapotrzebowania odbiorców na paliwa gazowe, 
przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska 
Cel realizacyjny IV.2.B.2. Pokrycie rosnącego zapotrzebowania na gaz przewodowy 
w rejonie centrum miasta 
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Pierwszy miernik: 15. Zasilania miasta w gaz przewodowy 
  
Wskaźnik G.27 Procent powierzchni miasta w zasięgu sieci gazowej 
Wykonanie: W 2017 r. na 100% obszaru miasta możliwe było zasilanie z sieci gazowej. 
  

Wskaźnik G.28 Procent ludności korzystającej z sieci gazowej 
Wykonanie: W 2017 r. 75% mieszkańców korzystało z sieci gazowej 
  
Wskaźnik G.18 Dostawy paliwa gazowego na teren Warszawy 
Wykonanie: W 2017 r. zapotrzebowanie na energię w paliwie gazowym wyniosło 5 298 GWh 
Prognoza: Na 2018 r. przewidywane jest zapotrzebowanie w wysokości 5 384 GWh 
  

Wskaźnik G.16 Maksymalna dostawa mocy w paliwie gazowym do Warszawy 
Wykonanie: W 2017 r. odnotowano szczytowy pobór mocy w wysokości 1 514 MW. 
Prognoza: Na 2018 r. przewidywane jest zapotrzebowanie szczytowe w wysokości 1 557 MW. 
  

Drugi miernik: 16. Warunki eksploatacyjne 
  
Wskaźnik G.26 Procent odbioru obsługiwanego z systemu dystrybucyjnego w przeciążeniu zimą 
Wykonanie: W 2017 r. 14% dostawy gazu odbywało się z systemu gazowego pracującego zima w prze-
ciążeniu. 
  

Wskaźnik G.25 Część systemu dystrybucyjnego bez rezerwy szczytowej w dostawie ciągłej 
Wykonanie: W 2017 r. bez rezerwy znajdowało się 42% gazowego systemu dystrybucyjnego. 
  
WNIOSKI  
1. Dzięki łagodnej zimie dostawy gazu odbywały się praktycznie bez problemów i ograniczeń. Mimo 
intensywnych prac nad rozbudową zdolności przesyłowych stacji redukcyjnych z wysokiego ciśnienia 
system nadal jest nieprzygotowany do poborów, których można się spodziewać przy ekstremalnie ni-
skich temperaturach. 
  

Cel realizacyjny IV.2.A.2. Zapewnienie standardów pracy sieci gazowniczej i obsługi 
odbiorców 
  
Miernik: 10. Sprawność i bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowniczego 
  
Wskaźnik G.21 Liczba awarii sieci gazowej 
Wykonanie: W 2017 r. odnotowano 887 awarii.  
  

Wskaźnik G.37 Sumaryczny nadmiar przepustowości w stacjach redukcyjnych I stopnia 
Wykonanie: W 2017 r. występowała rezerwa w wysokości 23,7%. 
  

Wskaźnik G.38 Rezerwa przepustowości w stacjach redukcyjnych II stopnia 
Wykonanie: W 2017 r. utrzymywała się wysoka rezerwa wynosząca 72% 
  

Wskaźnik G.26 Procent odbioru obsługiwanego z systemu dystrybucyjnego w przeciążeniu zimą 
Wykonanie: W 2017 r. 14% odbiorców było zasilanych przy niskich temperaturach z sieci pracujących 
w warunkach przeciążenia. 
  
WNIOSKI  
1. Wewnątrzmiejski system gazowy cechuje wysoki stopień bezpieczeństwa. 
2. System przesyłowy zaopatrujący system dystrybucyjny jest w stanie radzić sobie z chwilowymi sko-
kami zapotrzebowania, ale nie posiada rezerw w warunkach dostawy ciągłej przy niskich temperatu-
rach. 
  

Cel realizacyjny IV.2.A.4. Modernizacja gazowej infrastruktury sieciowej 
  
Miernik: 11. Budowa i rozbudowa sieci gazowniczej 
  
Wskaźnik G.06 Przyrost długości gazociągów w mieście 
Wykonanie: W 2017 r. długość gazociągów wzrosła o 0,4%. 
Plan: W 2018 r. planowany jest dalszy przyrost o 0,4% 
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Wskaźnik G.46 Udział gazociągów średniego ciśnienia w sieci dystrybucyjnej 
Wykonanie: W 2017 r. gazociągi średniego ciśnienia stanowiły 65% w dystrybucyjnej sieci gazowej. 
Prognoza: W 2018 r. przewiduje się utrzymania udziału na poziomie 65%. 
  

Wskaźnik G.51 Tempo modernizacji sieci gazowych 
Wykonanie: W 2017 r. tempo przebudowy gazociągów było na poziomie 27 km / rok. 
Prognoza: Na 2018 r. przewiduje się modernizacje rurociągów gazowych na poziomie 34 km / rok 
  

Wskaźnik G.52 Przyrost tempa modernizacji sieci gazowej 
Wykonanie: W 2017 r. odnotowano wzrost tempa modernizacji o 35%. 
Plan: Na 2018 r. przewiduje się dalszy wzrost tempa modernizacji na poziomie 26%. 
  

Wskaźnik G.58 Liczba liczników programowalnych u odbiorców 
Wykonanie: W 2017 r. nie podjęto wyposażania odbiorców w inteligentne opomiarowanie. 
  

Cel realizacyjny IV.2.A.5. Rozwój procesów skojarzonego wytwarzania energii elek-
trycznej i ciepła w źródłach rozproszonych z wykorzystaniem gazu ziemnego 
  
Miernik: 12. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozpro-
szonych 
  
Wskaźnik G.54 Liczba obiektów kogeneracji rozproszonej zasilanych gazem 
Wykonanie: W 2017 r. nie było obiektów kogeneracji rozproszonej zasilanych paliwem gazowym z sieci 
Plan: Na 2018 r. nie jest przewidywane pojawienie się nowych gazowych obiektów kogeneracyjnych. 
  
WNIOSKI:  
1. Niekorzystne relacje cen gazu do innych produktów energetycznych (ciepła sieciowego) oraz cen 
agregatów kogeneracyjnych czynią produkcję skojarzoną nierentowną. Przyczynę zastoju należy upa-
trywać również w trudnościach z przesyłem gazu w dostawie ciągłej. 
  

Cel realizacyjny IV.2.B.1. Zaspokajanie potrzeb gazyfikacji nowo urbanizowanych ob-
szarów miasta  
  
Miernik: 13. Zasilanie obszarów rozwojowych w gaz przewodowy 
  
Wskaźnik G.27 Procent powierzchni miasta w zasięgu sieci gazowej 
Wykonanie: W 2017 r. 100% znajdowało się w zasięgu sieci dystrybucyjnej. 
Plan: Na 2018 r. planowane jest utrzymanie pełnego dostępu do sieci dystrybucyjnej. 
  

Wskaźnik G.05 Przyrost długości sieci gazowej 
Wykonanie: W 2017 r. długość sieci gazowej zwiększyła się o się o 12 km. 
Plan: Na 2018 r. planuje się dalszy przyrost długości sieci na poziomie 12 km. 
  

Wskaźnik G.39 Łączne zapotrzebowanie na gaz we wnioskach o przyłączenie odbiorców, którzy otrzy-
mali odmowę ze względów technicznych 
Wykonanie: W 2017 r. odmówiono dokonania przyłączy do sieci gazowej na poziomie 478 MW ze wzglę-
dów technicznych. 
  

Wskaźnik G.25 Część systemu dystrybucyjnego bez rezerwy szczytowej w dostawie ciągłej 
Wykonanie: W 2017 r. 42% obszaru miasta nie miała zdolności przyłączeniowej na warunkach ciągłej 
dostawy gazu ze względu na niewydolność systemu przesyłowego dla tych lokalizacji. 
  
WNIOSKI  
1. Ograniczenia występujące w łańcuchu dostaw sieciowego paliwa gazowego blokują budowę dużych 
rozproszonych instalacji kogeneracyjnych i ciepłowniczych. 
  

Cel realizacyjny IV.2.B.4 Dostęp do paliwa gazowego dla zasilenia gazowej kogene-
racji rozproszonej 
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Miernik: 14. Zasilanie obiektów energetycznych w gaz 
  
Wskaźnik G.27 Procent powierzchni miasta w zasięgu sieci gazowej 
Wykonanie: W 2017 r. 100% miasta znajdowało się w zasięgu sieci dystrybucyjnej. 
Plan: Na 2018 r. planowane jest utrzymanie pełnego dostępu do sieci dystrybucyjnej. 
  

Wskaźnik G.37 Sumaryczny nadmiar przepustowości w stacjach redukcyjnych I stopnia 
Wykonanie: W 2017 r. rezerwa wyniosła 23,7% i charakteryzowała się dużą nierównomiernością tery-
torialną. 
Plan: Na 2018 r. prognozowane jest utrzymanie rezerwy w wysokości 24%. 
  

Wskaźnik G.25 Część systemu dystrybucyjnego bez rezerwy szczytowej w dostawie ciągłej 
Wykonanie: W 2017 r. bez rezerwy znajdowało się 42% dystrybucyjnej sieci gazowej. 
  

Wskaźnik G.54 Liczba obiektów kogeneracji rozproszonej zasilanych gazem 
Wykonanie: W 2017 r. w mieście użytkowane było jedno urządzenie kogeneracji rozproszonej zasilane 
z sieci gazowej jednak nie dostarczające energii do sieci. 
  

Wskaźnik G.40 Zapotrzebowanie na transport gazu, które załatwiono odmownie ze względów technicz-
nych 
Wykonanie: W 2017 r. odmówiono świadczenia usługi przysyłu paliwa gazowego na poziomie 812 MW 
ze względów technicznych. 
  

1. Centralna sieć ciepłownicza nie jest aktualnie zasilana z urządzeń wytwórczych spalających gaz zlo-
kalizowanych w ciepłowniach lub elektrociepłowniach. Uruchomienie bloku gazowo-parowego w EC Że-
rań jest przewidziane w roku 2020. 
2. Sytuacja z rozszerzeniem stosowania gazu jest niejednorodna terytorialnie. Dla terenów bliskich 
tłoczni gazu w Rembelszczyźnie ograniczeniem są przepustowości stacji redukcyjno-pomiarowych  
I-stopnia. Dla terenów na południu Warszawy wąskim gardłem jest ograniczona przepustowość rurocią-
gów pierścienia wysokiego ciśnienia. 
  

Cel realizacyjny IV.2.B.1. Zaspokajanie potrzeb gazyfikacji nowo urbanizowanych ob-
szarów miasta  
  
Miernik: 13. Zasilanie obszarów rozwojowych w gaz przewodowy 
  
Wskaźnik G.27 Procent powierzchni miasta w zasięgu sieci gazowej 
Wykonanie: W 2017 r. 100 % znajdowało się w zasięgu sieci dystrybucyjnej. 
Plan: W 2018 r. planowane jest utrzymanie pełnego dostępu do sieci dystrybucyjnej. 
  

Wskaźnik G.05 Przyrost długości sieci gazowej 
Wykonanie: W 2017 r. długość sieci gazowej zwiększyła się o się o 12 km. 
Plan: W 2018 r. przyrost długości sieci planuje się na poziomie 12 km. 
  

Wskaźnik G.39 Łączne zapotrzebowanie na gaz we wnioskach o przyłączenie odbiorców, którzy otrzy-
mali odmowę ze względów technicznych 
Wykonanie: W 2017 r. odmówiono dokonania przyłączy do sieci gazowej na poziomie 478 MW ze wzglę-
dów technicznych. 
  

Wskaźnik G.25 Część systemu dystrybucyjnego bez rezerwy szczytowej w dostawie ciągłej 
Wykonanie: W 2017 r. na 42% obszaru miasta nie było warunków do zawarcia nowej umowy na dostawę 
gazu na warunkach dostawy ciągłej ze względu na niewydolność systemu. 
  
WNIOSKI  
1. Ograniczenia w pierścieniu wysokiego ciśnienia oraz stacjach redukcyjnych będących słabymi ogni-
wami w łańcuchu blokują wdrażanie technologii energetycznych opartych na gazie. 
  

Cel realizacyjny IV.2.B.4 Dostęp do paliwa gazowego dla zasilenia gazowej kogene-
racji rozproszonej 
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Miernik: 14. Zasilanie obiektów energetycznych w gaz 
  
Wskaźnik G.27 Procent powierzchni miasta w zasięgu sieci gazowej 
Wykonanie: W 2017 r. 100 % miasta znajdowało się w zasięgu sieci dystrybucyjnej. 
Plan: Na 2018 r. planowane jest utrzymanie pełnego dostępu do sieci dystrybucyjnej. 
  

Wskaźnik G.37 Sumaryczny nadmiar przepustowości w stacjach redukcyjnych I stopnia 
Wykonanie: W 2017 r. rezerwa wyniosła 24% i charakteryzowała się dużą nierównomiernością teryto-
rialną. 
Plan: Na 2018 r. prognozowany jest wzrost utrzymania rezerwy na poziomie 24 % dzięki rozbudowie 
stacji redukcyjnych. 
  

Wskaźnik G.25 Część systemu dystrybucyjnego bez rezerwy szczytowej w dostawie ciągłej 
Wykonanie: W 2017 r. bez rezerwy przyłączeniowej znajdowało się 42% dystrybucyjnej sieci gazowej. 
  

Wskaźnik G.54 Liczba obiektów kogeneracji rozproszonej zasilanych gazem 
Wykonanie: W 2017 r. nie było w mieście urządzeń kogeneracji rozproszonej zasilanych gazem. 
Plan: Na 2018 r. w mieście użytkowane było jedno urządzenie kogeneracji rozproszonej zasilane z sieci 
gazowej, jednak nie dostarczające energii do sieci. 
  

Wskaźnik G.40 Zapotrzebowanie na transport gazu, które załatwiono odmownie ze względów technicz-
nych 
Wykonanie: W 2017 r. odmówiono świadczenia usługi przesyłu paliwa gazowego na poziomie 812 MW 
ze względów technicznych. 
  
1. Centralna sieć ciepłownicza nie jest aktualnie zasilana z urządzeń wytwórczych spalających gaz zlo-
kalizowanych w ciepłowniach lub elektrociepłowniach. Z ciepłowni gazowych zasilane są sieci lokalne 
w dzielnicach Białołęka i Ursus. Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła z gazu nie cieszy się 
zainteresowaniem ze względu na niekorzystne relacje cen gazu do innych produktów energetycznych. 
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3. ANALIZA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH 
 
3.1. Przegląd inwestycji przewidzianych w Polityce energetycznej do realizacji 
 
3.1.1. Elektroenergetyka 
 
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE 

LP Nazwa inwestycji Stan inwestycji 

1 Modernizacja 4 stacji 110/15 kV RPZ Grochów, Jelonki, 
Kaliszówka, Bródno. 

plan 2005 r., wykonane  
 

2 Przebudowa stacji 110/15 kV Południowa. plan 2005-2006, wykonane  

3 Budowa stacji 110/15 kV RPZ Powiśle. plan 2005-2007, wykonane 

4 Przebudowa RSM Bemowo do RPZ 110/15 kV z liniami 
kablowymi 110 kV w kierunku RPZ Koło i RPZ Kali-
szówka. 

plan 2005-2007, wykonane 

5 Modernizacja linii 110 kV Żerań - Gdańska. 
 

plan 2005 r., wykonane 
 

6 Modernizacja linii kablowej 110 kV Wschodnia - Gro-
chów. 

plan 2005 r., wykonane  
 

7 Rozbudowa stacji 110/15 kV RPZ Imielin 
i zasilających linii kablowych. 

plan 2005 r., wykonane  
 

8 Budowa linii kablowej 110 kV Batory - Siekierki. plan 2007 r., wykonane  

9 Modernizacja stacji 110/15 kV RPZ Henryków. plan 2006 r., wykonane 

10 Budowa stacji 110/15 kV RPZ Wilanów i zasilających ją 
linii kablowych. 

plan 2005-2007, wykonane 

11 Modernizacja linii kablowej 110 kV Sielce - Powiśle. plan 2005-2007, wykonane 

12 Modernizacja linii 110 kV Żerań-Targówek-Wschodnia-
Kawęczyn. 

plan 2005 r., wykonane 

13 Modernizacja i rozbudowa stacji 220/110 kV 
Towarowa i linii zasilających stację. 

plan 2005-2009, wykonanie 2011 

14 Modernizacja stacji 110/15 kV RPZ Międzylesie plan 2008 r., realizacja 2011-2012 

15 Modernizacja stacji 110/15 kV Ursus. plan 2009 r., wykonanie 2011  

16 Rozbudowa instalacji odsiarczania i odazotowania spa-
lin w EC Siekierki 

uruchomienie w 2016 r. 

17 Budowa bloku na biomasę (50MWe/80 MWt) w EC Sie-
kierki 

uruchomienie w 2016 r. 

 
 
 
INWESTYCJE W TOKU 

LP Nazwa inwestycji Stan inwestycji 

1 Budowa RPZ Falenica oraz linii zasilającej. plan 2012 r., rezygnacja 

2 Modernizacja linii 110 kV - wymiana izolatorów i zwięk-
szenie przekrojów przewodów. 

systematyczna realizacja 

3 Modernizacja rozdzielni 110 kV RPZ Wschodnia. inwestycja w toku, planowe urucho-
mienie w 2019 r. 

4 Budowa stacji 110/15 kV RPZ Wiktoryn i zasilających ją 
linii kablowych. 

w części 15 kV inwestycja zrealizo-
wana, część wysokonapięciowa w 
toku 

5 Budowa stacji 110/15 kV Centrum z liniami kablowymi 
Towarowa - Centrum i Centrum - Powiśle. 

inwestycja zrealizowana w części ka-
blowej, wyposażenie stacji będzie re-
alizowane w miarę potrzeb 

6 Budowa kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego o 
mocy elektrycznej 497 MWe i termicznej 326 MWt w EC 
Żerań 

uruchomienie 2020q2 
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INWESTYCJE ZANIECHANE 

LP Nazwa inwestycji Stan inwestycji 

1 Zakup i rozbudowa stacji 110/15 kV Instytut 
Elektrotechniki w Międzylesiu. 

plan 2007 r., rezygnacja 
 

2 Blok węglowy ok.250 MWe/360 MWt w EC Siekierki Inwestycja zaniechana 

 
 
 
INWESTYCJE NIEROZPOCZĘTE 

LP Nazwa inwestycji Stan inwestycji 

1 Budowa 14 stacji 110/15 kV RPZ i linii 110 kV zasilają-
cych (Opacz, Wolica, Średnicowa, Krasnowola, Mura-
nów, Nowodwory, Augustówek, Marymont, Zacisze, 
Wygoda, Wierzbno, Okęcie, Miedzeszyn, Agrykola) 
 

Część projektowana, część w pla-
nach. UWAGA: Przewidywane przez 
innogy S.A. zadania nie obejmują no-
wych linii wyprowadzanych z GPZ 
Mościska. Brak deklaracji moderni-
zacji EAZ. 

2 Budowa źródła rozruchowego w EC Siekierki Pozostaje na etapie koncepcji. 

 
 
3.1.2. Ciepłownictwo 
 
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE 

LP Nazwa inwestycji Stan inwestycji 

1 Przebudowa magistrali „Czerniakowska” 2xDn 900 
mm, L=800 m 

Inwestycja zrealizowana. 

2 Przebudowa magistrali „Świętokrzyska” 2xDn 900 
mm, L=2 100 m 

Inwestycja zrealizowana. 

 
INWESTYCJE W TOKU 

LP Nazwa inwestycji Stan inwestycji 

1 Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej (m.s.c.) „Mary-
narska” - etap III 

Inwestycja w toku. 

2 Przebudowa m.s.c. „W” i „P” od WP-5 do WP 22 Opóźnienie 5 letnie, inwestycja aktual-
nie realizowana, część prac realizo-
wana wspólnie z GDDKiA. 

3 Budowa nowej sieci od ul. Człuchowskiej w kierunku 
„Chrzanowa” 

inwestycja w toku, kontynuacja prac  
w 2017 r. 

4 Sieci cieplne w Wilanowie Zachodnim - sieci w ul. Po-
wiatowych i gminnych (etap II) 
2xDn 3 5-50 nim, L= 7 260 m 

Zadanie na bieżąco realizowane w za-
leżności od przyrostu potrzeb ciepl-
nych. 

5 Przebudowa magistrali „W” na odcinku od komory W-
46 do komory W-59, L= 240 m 

Inwestycja w toku. 

6 Przedłużenie istniejącej sieci cieplnej 2xDn500 od ul. 
Łopuszańskiej w kierunku „SALOMEA” L=2 000 m 

Aktualnie realizowana jest budowa 
sieci 2xDn600 od komory M-32 do ko-
mory w ulicy Zapustnej zakończenie 
uzależnione jest od budowy ulicy 
Nowo-Lazurowej. 

7 Odtwarzanie magistrali przesyłowych, przebudowa 
istniejących i stopniowa rozbudowa sieci dystrybucyj-
nych 

Działania realizowane na bieżąco. 
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NWESTYCJE ZANIECHANE 

LP Nazwa inwestycji Stan inwestycji 

1 Budowa spięcia „Płaskowicka” 2xDn 900 mm,  
L= 300m 

Zadanie obecnie nie jest planowane. 
Termin zależny od wielkości i terminów 
wystąpienia znaczących przyrostów 
potrzeb cieplnych w Paśmie Ursynów-
Natolin oraz w Paśmie Pyrskim. 

2 Odbudowa istniejącej m.s.c. „UR” 2xDn 700 
od C Wola do EC Ursus-Energetyka sp. z o.o., 
L5 300 m 

Wstrzymano realizację zadania. 
Aktualnie sieć jest w trakcie likwidacji. 

3 Rozbudowa sieci ciepłowniczych w rejonie Pasma 
Nadwiślańskiego 

Obecnie nie przewiduje się rozwoju 
sieci ciepłowniczej w kierunku Dziel-
nicy Wawer. 

4 Budowa przepompowni Powązki Zadanie obecnie nie jest planowane. 

5 Budowa sieci cieplnej wyprowadzonej z EC Ursus-
Energetyka sp. z o.o. (lub nowego źródła) w kierunku 
obszaru „URSUSA POŁUDNIOWEGO”, L=2 600m 

Inwestor zaprzestał działalności – upa-
dłość.. 

 
 
 
INWESTYCJE NIEROZPOCZĘTE 

LP Nazwa inwestycji Stan inwestycji 

1 Sieci ciepłowniczej na Łuku Siekierkowskim 2xDn 
150-500 mm, L=5 200 m 

Termin realizacji zadania zależny od 
przyrostów potrzeb cieplnych oraz ter-
minów ich wystąpienia. 

2 Budowa sieci ciepłowniczej wyprowadzonej z magi-
strali 2xDn 600 mm w ul. Puławskiej (rejon Wyścigów 
Konnych) w kierunku obszaru „PASMO PYRSKIE” 
L=950 m 

Planowany rok rozpoczęcia 2013. 
Termin realizacji zależny od przyro-
stów potrzeb cieplnych oraz terminów 
ich wystąpienia. 

3 Budowa przedłużenia istniejącej sieci ciepłowniczej 
2xDn 500 mm w ul. Światowida w kierunku obszaru 
„WINNICA NOWODWORY” L=2 300 m 

Termin zależny od przyrostów potrzeb 
cieplnych. Rozpoczęcie realizacji za-
dania planowane na 2013 rok. Termin 
realizacji uzależniony od uzyskania do-
kumentacji projektowo-budowlanej. 

4 Budowa sieci ciepłowniczej wyprowadzonej z magi-
strali „AW” 2xDn 1 000 mm w ul. Toruńskiej w kie-
runku obszaru „BIAŁOŁĘKA WSCHODNIA”,  
L=2 200m 

Termin zależny od przyrostów potrzeb 
cieplnych. Rozpoczęcie realizacji za-
dania planowane na 2014 rok. Termin 
realizacji uzależniony od uzyskania do-
kumentacji projektowo-budowlanej, 
przyrostów potrzeb cieplnych oraz ter-
minów ich wystąpienia. 

 
 
3.1.3. Gazownictwo 
 
 
 
INWESTYCJE W TOKU 

LP Nazwa inwestycji Stan inwestycji 

1 Zorganizowanie działań mających na celu poprawę za-
silania Starego Rembertowa. 

Działania te są od kilku lat wykony-
wane i planuje się ich kontynuację. 

2 Stymulowanie poprawy stanu technicznego sieci, po-
przez zwiększenie tempa modernizacji i remontów, 
szczególnie w odniesieniu do sieci średniego ciśnienia. 

Obecnie nastąpiło zwiększenie 
tempa modernizacji i remontów ga-
zociągów, o czym świadczą większe 
nakłady finansowe na ten cel, przy-
znane w planie inwestycyjnym. Jest 
to spowodowane również konieczno-
ścią modernizacji gazociągów, prze-
prowadzanej przy okazji moderniza-
cji dróg, we współpracy z Urzędem 
Miasta Stołecznego Warszawy. 
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INWESTYCJE ZANIECHANE 

LP Nazwa inwestycji Stan inwestycji 

1 Rozbudowa infrastruktury gazowej w miejscach ko-
rzystnych z punktu widzenia szans miasta na pozyska-
nie inwestycji komercyjnych, w tym regionalnych (unij-
nych). 

Nie jest prowadzona. 

2 Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia dla zasilenia 
nowego bloku energetycznego na terenie EW S.A.  
(w przypadku wyboru tego strategicznego wariantu roz-
woju przez tę Spółkę). 

Nie wchodzi w kompetencje MSG 
O/ZG Warszawa, a dotyczy Gaz-
System sp. z o.o. 
 

3 Budowa gazociągów wysokiego ciśnienia dla stworze-
nia warunków wariantowego zasilenia czterech źródeł 
ciepła (EC Siekierki, EC Żerań, EC Wola, EC Kawęczyn 
oraz EC Pruszków — leżącej poza obszarem WWE). 

Nie wchodzi w kompetencje MSG 
OIZG Warszawa, a dotyczy Gaz-
System sp. z o.o. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
INWESTYCJE NIEROZPOCZĘTE 

LP Nazwa inwestycji Stan inwestycji 

1 Zasilenie w gaz przewodowy obiektów Międzynarodo-
wego Lotniska na Okęciu. 

Pozostaje na etapie koncepcji i bę-
dzie realizowane w miarę potrzeb. 

2 Zabezpieczenie tempa wzrostu zapotrzebowania na 
gaz przez centralne rejony Warszawy poprzez budowę 
gazociągu średniego ciśnienia wzdłuż Al. Jerozolim-
skich. 

Pozostaje na etapie koncepcji i bę-
dzie realizowane w miarę potrzeb. 

3 Wspieranie gazyfikacji północno-wschodnich rejonów 
Bemowa i stabilizacji ich zasilania. 

Pozostaje na etapie koncepcji i bę-
dzie realizowane w miarę potrzeb. 

4 Docelowe pokrycie zapotrzebowania na gaz przewo-
dowy w rejonie Zawad i Łuku Siekierkowskiego. 

Pozostaje na etapie koncepcji i bę-
dzie realizowane w miarę potrzeb. 

5 Utrzymanie właściwych parametrów pracy osiedlowych 
sieci niskiego ciśnienia poprzez budowę stacji reduk-
cyjno-pomiarowych II-go stopnia: Franciszkańska, Pła-
skowicka I, Płaskowicka II. 

Modernizacja stacji redukcyjno-po-
miarowych II-go stopnia Francisz-
kańska jest na etapie projektowania. 
Modernizacja stacji redukcyjno-po-
miarowych II-go stopnia Płaskowicka 
I i Płaskowicka II jest na etapie kon-
cepcji i będzie realizowana przy oka-
zji przebudowy dróg w tym rejonie. 

6 Umożliwienie dalszej gazyfikacji Wawra i utrzymanie 
właściwych parametrów dostaw gazu poprzez budowę 
gazociągu średniego ciśnienia wzdłuż Wału Miedze-
szyńskiego. 

Budowa gazociągów wzdłuż Wału 
Miedzeszyńskiego pozostaje na eta-
pie koncepcji i będzie realizowana 
sukcesywnie. 
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3.2. Inwestycje realizowane, nieprzewidywane w Polityce energetycznej z roku 
2006. 

 
3.2.1. Elektroenergetyka 
 
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE 

LP Nazwa inwestycji Stan inwestycji 

1 RPZ Stadion wraz z liniami zasilającymi Inwestycja zrealizowana 

2 Modernizacja rozdzielni 110 kV RPZ Młociny Inwestycja zrealizowana 

3 Budowa podwójnego ciągu Siekierki - Powiśle Inwestycja zrealizowana 

4 Przebudowa RSM Krakowska do RPZ Inwestycja zrealizowana 

5 Modernizacja rozdzielni 15 kV RPZ Młociny Inwestycja zrealizowana 

6 Modernizacja RPZ Gdańska Inwestycja zrealizowana 

7 Przebudowa linii 110 kV na przedpolu RPZ Wschodnia Inwestycja zrealizowana 

8 Przebudowa RPZ Cybernetyki wraz z łączącymi liniami 
WN 

Inwestycja zrealizowana 

9 Budowa linii 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów wraz 
z rozbudową stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów 

Inwestycja zrealizowana 

 
 
INWESTYCJE REALIZOWANE 

LP Nazwa inwestycji Stan inwestycji 

1 Budowa dwóch ciągów kablowych Siekierki - Połu-
dniowa 

Inwestycja realizowana 

2 Budowa ciągu Powiśle - Towarowa Inwestycja realizowana 

3 Modernizacja GPZ Towarowa Inwestycja realizowana 

4 Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Pia-
seczno 

Inwestycja realizowana 

5 Budowa stacji 110/15 kV RPZ Gołąbki Inwestycja realizowana 

6 Budowa stacji 220/110 kV Praga (Żerań) uruchomienie 2020q1 

 
INWESTYCJE NIEROZPOCZĘTE 

LP Nazwa inwestycji Stan inwestycji 

1 Budowa dwóch ciągów kablowych Mory - Południowa 
(przez RPZ Wiktoryn, RPZ Krakowska, RPZ Cyberne-
tyki) 

Inwestycja w planach 

2 Budowa nowych wyprowadzeń ze stacji Mościska, w 
tym dwóch ciągów Mościska - Towarowa i Mościska - 
Gdańska 

Inwestycja realizowana 

3 Modernizacja rozdzielni 15 kV RPZ Młociny Inwestycja w planach 

4 Budowa RPZ Utrata Inwestycja w planach 

5 Przebudowa RSM Krakowska do RPZ Inwestycja w planach 

6 Modernizacja RPZ Gdańska Inwestycja w planach 

7 Modernizacja linii 110 kV Młociny do nacięcia linii Huta 
- kierunek Łomianki 

Inwestycja w planach 

8 Modernizacja dwutorowej linii nadziemnej Siekierki Mię-
dzylesie 

Inwestycja w planach 

9 Podwyższenie przepustowości ciągu nadziemnego 
110 kV Siekierki - Ursynów - Południowa 

Inwestycja w planach 

10 Przebudowa dwutorowego ciągu nadziemnego 110 kV 
Międzylesie - Instytut - Zakręt - Miłosna 

Inwestycja w planach 

11 Modernizacja dwutorowej linii nadziemnej 110kV relacji 
Międzylesie - Olszynka - Wschodnia. 

Inwestycja w planach 

13 Skablowanie odcinka linii 110 kV Siekierki - Batory 
(fragment linii był kablowany w 2007 r.) 

Inwestycja w planach 

15 Likwidacja ograniczeń aparaturowych (zmiana nastaw 
lub wymiana przekładnika prądowego) na linii Młynów - 
kierunek Gdańska 

Inwestycja w planach 

16 Modernizacja rozdzielni 110 kV w RPZ Ochota Inwestycja w planach 

17 Budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna Inwestycja w planach 
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18 Budowa wyprowadzenia ze stacji 220/110 kV Praga 
(Żerań) do linii 220 kV Miłosna - Mory 

Inwestycja w planach 

19 Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN po-
między aglomeracją warszawską a Siedlcami 

Inwestycja w planach 

20 Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji 220/110 kV dla 
przyłączenia PKP Energetyka 

Inwestycja w planach 

21 Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji 400/110 kV Mo-
ściska dla przyłączenia linii 110 kV PGE Dystrybucja 
S.A. 

Inwestycja w planach 

22 Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Miłosna Inwestycja w planach 

23 Budowa linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew Inwestycja w planach 

24 Dostosowanie linii 220 kV Ołtarzew – Mory do więk-
szych przesyłów mocy 

Inwestycja w planach 

25 Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów wraz z 
rozbudową stacji 400 kV Stanisławów oraz stacji 
400/220/110 kV Ostrołęka z wprowadzeniem do stacji 
400(220)/110 kV Wyszków 

Inwestycja w planach 

 
 
 
3.2.2. Ciepłownictwo 
 
 
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE 

LP Nazwa inwestycji Stan inwestycji 

1 Połączenie sieci osiedla Niedźwiadek z centralną sie-
cią ciepłowniczą 

Inwestycja zrealizowana w 2016 r. 

 
INWESTYCJE REALIZOWANE 

LP Nazwa inwestycji Stan inwestycji 

1 Budowa kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego o 
mocy elektrycznej 497 MWe i termicznej 326 MWt w EC 
Żerań 

uruchomienie 2020q2 

2 Budowa kotłowni gazowo-olejowej o mocy 390 MWt w 
EC Żerań 

uruchomienie 2020q2 

 
3.2.3. Gazownictwo 
 
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE 

LP Nazwa inwestycji Stan inwestycji 

1 Gazociąg wysokiego ciśnienia Rembelszczyzna - Gu-
storzyn DN 700  

Inwestycja zakończona 

 
INWESTYCJE NIEROZPOCZĘTE 

LP Nazwa inwestycji Stan inwestycji 

1 Gazociąg wysokiego ciśnienia Rembelszczyzna – Mory 
DN 700 L=29km 

W planie inwestycyjnym na lata 
2014-2019 

2 Gazociąg wysokiego ciśnienia Mory – Wola Karczew-
ska DN 700 L =80 km 

W planie inwestycyjnym na lata 
2018-2023 

3 Odcinek gazociągu Wronów – Rembelszczyzna DN 700 
L=130 km 

W planie inwestycyjnym na lata 
2018-2023 

4 Rozbudowa tłoczni gazu w Rembelszczyźnie W planie inwestycyjnym na lata 
2014-2018 

5. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 do 
bloku gazowo-parowego w EC Żerań 

W planie inwestycyjnym na lata 
2014-2020 

6. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000Gu-
storzyn - Wronów 

W planie inwestycyjnym na lata 
2017-2022 
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4. OPIS SEKTORA ENERGETYCZNEGO M.ST. WARSZAWY – stan 2017 r. 
 

Liczba odbiorców ilość miara 

ciepła 19 tys. szt. 

gazu 551 tys. szt. 

energii elektrycznej  1 040 tys. szt. 

Roczne końcowe zużycie energii sieciowej ilość miara 

ciepła 9 170 GWh 

gazu 5 298 GWh 

energii elektrycznej 7 420 GWh 

Maksymalny pobór mocy ilość miara 

w cieple sieciowym 3 554 MW 

w gazie sieciowym 1 514 MW 

w energii elektrycznej [zima] 1 421 MW 

w energii elektrycznej [lato] 1 218 MW 

Zdolności wytwórcze w Mieście ilość miara 

ciepło sieciowe 4 614 MW 

energia elektryczna [zima] 891 MW 

energia elektryczna [lato] 252 MW 

podsektor ciepłowniczy ilość miara 

długość sieci ciepłowniczych 1 779 km 

procent sieci w technologii preizolowanej 48 % 

liczba kotłowni lokalnych 449 szt 

podsektor gazowniczy 

długość sieci ilość miara 

gazowych wysokiego ciśnienia 25,3 km 

gazowych średniego ciśnienia 1 864 km 

gazowych niskiego ciśnienia 999 km 

podsektor elektroenergetyczny   

długość linii ilość miara 

elektroenergetycznych 400 kV 10,8 km 

elektroenergetycznych 220 kV 42 km 

elektroenergetycznych 110 kV 567 km 

elektroenergetycznych 15 kV 7 942 km 

elektroenergetycznych 0,4 kV 9 496 km 

w tym kablowych ilość miara 

elektroenergetycznych 110 kV 140 km 

elektroenergetycznych 15 kV 7 588 km 

elektroenergetycznych 0,4 kV 7 201 km 
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5. ENERGETYKA SIECIOWA W M.ST. WARSZAWIE W LICZBACH  
  - stan na koniec 2017 r. 

 
5.1. Operatorzy systemów elektroenergetycznych o napięciu 15 kV i wyższym [długość sieci] 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. [OSP] 37 km    

innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 8 254 km    

PGE Dystrybucja S.A.       155 km    

PKP Energetyka S.A.       103 km    

Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.      13 km    

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”      

Plus Energia Sp. z o.o.,      

KLEPIERRE POLOGNE Sp. z o.o. 
 

     

5.2. Dystrybutorzy ciepła sieciowego [długość sieci]  

Veolia Energia Warszawa S.A. 1 760 km   

(w tym centralnej)  
ZZN Sp. z o.o. 

1 716 
11 

km 
km 

  

PGNiG Termika S.A. 5 km   

PGNiG Termika Energetyka Rozproszona sp. z o.o. 3 km   

 
5.3. Źródła o mocy powyżej 5 MW [moc ciepłownicza i moc elektryczna] 
Elektrociepłownia Siekierki  2 068 MWt; 650 MWe 
Elektrociepłownia Żerań  1 580 MWt; 374 MWe 
Elektrociepłownia ZUO-2 Targówek         9 MWt;          2,5 MWe 
Elektrociepłownie na terenie oczyszczalni (Czajka, Południe)                    7,9 MWt;  8,6 MWe 
Ciepłownia Kawęczyn     465 MWt; 
Ciepłownia Wola     349 MWt; 
Ciepłownia Międzylesie       70 MWt; 
Ciepłownie Skorosze   9,2+6,9+8,1+9,2+3 MWt 
Ciepłownia Rembertów       29 MWt; 
Ciepłownia Regaty         5 MWt; 
 
5.4. Operatorzy systemów gazowych 

 

Operator Systemu Przesyłowego Gaz-System S.A.  

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie (d. MSG Sp. z o.o.) 

 
5.5. Krajowy System Elektroenergetyczny  
      
SE Miłosna 400/220/110 kV, Transformator:   400/110 kV 250 MVA 

Autotransformatory:  400/220 kV 400 MVA 
       220/110 kV 160 MVA 
       400/110 kV 330 MVA 
 
SE Mory 220/110 kV,   Autotransformatory: 220/110 kV 3 × 160 MVA 
 
SE Mościska 400/110 kV, Autotransformatory: 400/110 kV 2 ×330 MVA 
 
SE Piaseczno 220/110 kV, Autotransformatory: 220/110 kV 2 × 160 MVA 
 
SE Towarowa 220/110 kV, Autotransformatory: 220/110 kV 160 MVA 
      
SE Ołtarzew 400/220/110 kV, Autotransformatory: 400/220 kV 2 × 500 MVA,  
       400/110 kV 330 MVA 
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6. Koszt ciepła dla odbiorców wg taryf dominujących dostawców – wg taryf na 
koniec 2017 r. 
 

węglowa ciepłownia osiedlowa 58 zł/GJ 0,21 zł/kWh 

węglowe elektrociepłownie i ciepłownie ogólnomiejskie 62 zł/GJ 0,22 zł/kWh 

gazowa ciepłownia osiedlowa 87 zł/GJ 0,31 zł/kWh 

gazowa kotłownia lokalna 105 zł/GJ 0,38 zł/kWh 

energia elektryczna taryfa G12 noc 107 zł/GJ 0,39 zł/kWh 

olejowa kotłownia lokalna 122 zł/GJ 0,44 zł/kWh 

energia elektryczna taryfa G11 149 zł/GJ 0,53 zł/kWh 

 

 



 



Miernik Lata
Planowane / 

Prognozowane
Zrealizowane

Rzeczywiste 

odchylenie
Uwagi lub dynamika

2016 107
2017 107
2018 107
2016 7
2017 7
2018 7
2016 7
2017 7
2018 7
2016 97,8
2017 97,7
2018 97,6

2016

2017 55,4

2018

2016

2017 brak 

2018

2016 127
2017 134 130 -2,9% 3,5pkt%
2018 135
2016 105
2017 113 105 -6,8% 0,4pkt%
2018 106
2016 1030
2017 0

2018 0

Wskaźnik

E.30

E.35

E.32

E.31 Rezerwa mocy transformacji 110/15 

kV

szt.

Liczba operatorów systemów 

dystrybucyjnych (OSD)

E.06

szt.

Rezerwa mocy w źródłach 

zasilających system dystrybucyjny 

odniesiona do największego 

zapotrzebowania [lato]

%

Odmowa przyłączenia odbiorców ze 

względów technicznych

%

%

Rezerwa mocy transformacji 15/0,4 kV

%

kW

KARTA WYNIKÓW - SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY

%

Wskaźniki

Cel

Zwiększenie pewności zasilania 

Miasta w energię elektryczną

%

Pomiar realizacji celu

Rezerwa mocy w źródłach 

zasilających system dystrybucyjny 

odniesiona do największego 

zapotrzebowania [zima]

E.05 Dostępność operatorów systemów 

dystrybucyjnych na terenie miasta

E.292. Rezerwy mocy w ciągu 

zasilającym miasto

I.1.1. 1. Dostawcy energii

E.08

E.07 Liczba przedsiębiorstw 

dystrybucyjnych

Udział dominującego dystrybutora (wg 

liczby klientów)
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2010 107
2011 107
2012 107
2016 7
2017 7
2018 7
2016 7
2017 7
2018 7
2016 97,8
2017 97,7
2018 97,7
2016 168
2017 185 170 -8,1% 1,2%
2018 172
2016 66 247
2017 76 061 75 962 -0,1% 14,7%
2018 85 756
2016 1 019 667
2017 1 032 917 1 039 743 0,7% 2,0%
2018 1 056 483
2016 997 447
2017 989 532 1 015 829 2,7% 1,8%
2018 1 031 066
2016 948 022
2017 953 641 963 869 1,1% 1,67%
2018 979 463
2016 949 914
2017 942 848 970 700 3,0% 2,19%
2018 979 521

2016 36,2

2017 36,8 0,59pkt%

2018 37,3

2016 54,7

2017 54,7 54,7

2018 54,7

2016 5,9
2017 6,9
2018 7,9
2016 2017 2003
2017 2018 2003
2018 2019

rok

Liczba odbiorców TPA

szt.

E.10

E.09

Liczba umów z odbiorcami 

dominującego dostawcy

E.08

szt.

Liczba przedsiębiorstw 

dystrybucyjnych

szt.

%

M.05

M.06

rok

%

Średnio ważony wiek uchwalonego 

"Planu zaopatrzenia w cieplo…"

M.07

%

szt.

Liczba umów z odbiorcami

Liczba odbiorców - gospodarstwa 

domowe szt.

E.13

szt.

szt.

M.08 Planowany rok uchwalenia aktualizacji 

"Założeń do planu zaopatrzenia w 

ciepło…."

3. Sprzedawcy energii

4. Klienci na rynku

5. Planowanie energetyczne i 

przestrzenne w mieście

Ustalanie i aktualizacja energetyczna 

miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

(mpzp)

I.2.B.4

I.1.4. Konkurencja w sektorze 

elektroenergetycznym

I.2.B.2.

Opracowywanie projektów Założeń do 

planu zaopatrzenia w energię i Planów 

zaopatrzenia

Liczba umów kompleksowych

Procent powierzchni miasta z 

uchwalonymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego 

(mpzp)

Procent powierzchni miasta z 

uchwalonym "Planem zaopatrzenia w 

paliwa i energię"

E.14

szt.

%

E.11

E.12

Liczba operatorów systemów 

dystrybucyjnych (OSD)

E.051. Dostawcy energii

E.06

Liczba spółek obrotu

Udział dominującego dystrybutora (wg 

liczby klientów)

E.07

Dostępność operatorów systemów 

dystrybucyjnych na terenie miasta
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2016 0,779
2017 0,769 0,791 2,9% 1,5%
2018 0,796
2016 1 390
2017 1 424 1 421 -0,2% 2,2%
2018 1 438
2016 1 197
2017 1 230 1 218 -1,0% 1,8%
2018 1 293

2016

2017 55,4

2018

2016

2017 brak 

2018

2016 126,5
2017 133,9 130,0 -4 pkt% 3,5pkt%
2018 134,7
2016 104,9
2017 113,0 105,3 -6,8% 0,4pkt%
2018 105,5
2016 1030
2017 0
2018 0
2016 7 292
2017 7 127 7 420 4% 1,8%
2018 7 573
2016 2 078
2017 2109 2 115 0,3% 1,8%
2018 2 142
2016 411
2017 420 407 -3% -1,0%
2018 421

2016 2,0

2017 -2,3 1,8 4,1 pkt% -0,2pkt%
2018 2,1

2016 1,2

2017 1,80 0,6pkt%

2018 1,2

2016 5,1

2017 2,2 -1,0 -3,2 pkt% -6,1pkt%

2018 3,4

kW

MW

GWh

%

Zużycie roczne energii elektrycznej 

przez miejskie spółki infrastrukturalne GWh

Zużycie roczne energii elektrycznej 

przez gospodarstwa domowe

Roczne zużycie końcowe energii 

elektrycznej

E.29

Odmowa przyłączenia odbiorców ze 

względów technicznych

%

%

E.21

kW

Zapotrzebowanie szczytowe na moc 

[zima]

%

MW

Rezerwa mocy w źródłach 

zasilających system dystrybucyjny 

odniesiona do największego 

zapotrzebowania [lato]

Rezerwa mocy w źródłach 

zasilających system dystrybucyjny 

odniesiona do największego 

zapotrzebowania [zima]

Rezerwa mocy transformacji 110/15 

kV

7. Zapotrzebowanie na 

energię elektryczną

E.26

Wzrost zapotrzebowania na enel 

odbiorców końcowych

Wzrost zapotrzebowania na energię 

elektryczną w gospodarstwach 

domowych

Wzrost zapotrzebowania na en. el. w 

spółkach infrastrukturalnych

%

E.16

E.31

E.32

E.17

E.30

%

E.20

8. Przyrost zapotrzebowania 

na energię elektryczną

E.25

E.22

E.27

6. Zapotrzebowanie na moc 

elektryczną

II 

II Niezawodne pokrywanie bieżącego 

zapotrzebowania na moc

Niezawodne pokrywanie bieżącego 

zapotrzebowania na energię

E.18 Zapotrzebowanie na moc szczytową 

ogółem na mieszkańca 

2. Rezerwy mocy w ciągu 

zasilającym miasto

E.35

Rezerwa mocy transformacji 15/0,4 kV

Zapotrzebowanie szczytowe na moc 

[lato]

%

GWh
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2016 1 775 1 390 -22%

2017 1 845 1 421 -23% 2,2%

2018 1 880

2016 1 950 1 488 -24%

2017 1 950 1 488 -24%

2018 1 950

2016 1,4

2017 1,8 1,6 -0,2 pkt% 0,2pkt%

2018 0,6

2016 2
2017 2,4 2,2 -0,2 pkt% 0,2pkt%
2018 1,2
2016 2,9
2017 7,4 3,5 -3,9 pkt% 0,6pkt%
2018 4,6
2016 3,6
2017 8,2 0,4 -7,8 pkt% -3,2pkt%
2018 0
2016 1
2017 2
2018 2
2016 901,4
2017 901,4
2018 901,4
2016 2
2017 2
2018 2
2016 1 570
2017 1 570
2018 1 570

2016 4 785

2017 5 860

2018 5 860

11. Pierścień zasilający 400 

kV

Zapewnienie bezpieczeństwa 

elektroenergetycznego przez zasilanie 

pierścieniowe najwyższych napięć 400 

kV
E.46

Przyrost rezerwy mocy w 

transformatorach 110/15 kV

MW

E.48

E.49

E.47

E.45

Liczba stacji GPZ zasilających sieć 

110 kV zasilanych z pierścienia 400 

kV

Suma mocy wytwórczych włączonych 

w "pierścień 400 kV" zasilający 

Warszawę

Suma mocy transformacji stacji 

zasilających Warszawę z pierścienia 

400 kV

Liczba pierścieni 400 kV

Zestawienie rzeczywistego 

zapotrzebowania na moc w roku z 

prognozą z "Polityki..."

Długość linii pierścienia 400 kV ze 

źródłami wokół Warszawy

Wzrost zapotrzebowania na moc

24. Prognoza 

zapotrzebowania na moc i 

jego zaspokojenia

9. Przyrost zapotrzebowania 

na moc

E.23

Prognoza maksymalnego 

zapotrzebowania na moc na rok 2020 

w zestawieniu z prognozą wg 

"Polityki…"

%

Wzrost zapotrzebowania na moc na 

mieszkańca

pkt.%

Przyrost rezerwy mocy w 

transformatorach 15/0,4 kV

E.33

E.34

E.24

E.01

E.04

10. Przyrosty rezerwy mocy w 

ciągu zasilajacym

Niezawodne pokrywanie 

długoterminowego wzrastającego 

zapotrzebowania na moc

II

II.1.1

szt.

MW

MW

%

pkt.%

km

szt.

MVA
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2016 1
2017 0
2018 0
2016 787
2017 0
2018 0
2016 5
2017 0
2018 0
2016 1 120
2017 0
2018 0

2016 1 387

2017 0

2018 0

2016 2
2017 2
2018 2
2016 290
2017 295
2018 295
2016 51 000
2017 51 000
2018 51 000
2016 3,5
2017 0,7 2,2 1,5 pkt% -1,3pkt%
2018 2,6
2016 3,2
2017 1,3 1,2 -0,1 pkt% -2,0pkt%
2018 1,4
2016 1,3
2017 0,9 1,3 0,4 pkt% 0,0pkt%
2018 0,4
2016 3,3
2017 2,0 3,8 0,5pkt%
2018 3,3
2016 3,8
2017 2,7 2,5 -0,2 pkt% -1,3pkt%
2018 1,3

Liczba pierścieni 110 kV

Suma stabilnych mocy wytwórczych 

włączonych w "pierścień 220 kV" 

zasilający Warszawę

Suma mocy transformacji stacji 

zasilających Warszawę z pierścienia 

220 kV

E.50 Liczba pierścieni 220 kV

E.55

szt.

14. Przyrost sieci 

elektroenergetycznej

%

Przyrost długości linii 0,4 kV

%

E.56

%

Przyrost mocy stacji 

transformatorowych 15/0,4 kV

E.73

E.57

E.72

Długość linii w pierścieniach 110 kV

Przyrost mocy w stacjach 

transformatorowych 110/15 kV

Przyrost długości linii 110 kV

Przyrost długości linii 15 kV

Powierzchnia objęta pierścieniem 

110kV

E.71

Liczba stacji GPZ zasilających sieć 

110 kV zasilanych z pierścienia 220 

kV

Długość linii pierścienia 220 kV wokół 

Warszawy

E.52

E.69II.1.1 Rozwój sieci elektroenergetycznych

II.1.1 Zapewnienie bezpieczeństwa 

elektroenergetycznego przez zasilanie 

pierścieniowe wysokich napięć 110 

kV.

E.70

E.51

Zapewnienie bezpieczeństwa 

elektroenergetycznego przez zasilanie 

pierścieniowe najwyższych napięć 220 

kV

II.1.1

13. Pierścienie zasilające 

110kV

12. Pierścień zasilający 220 

kV

E.53

E.54

%

MW

ha

km

MVA

szt.

szt.

km

%
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2016 10,8
2017 10,8 10,8
2018 10,8
2016 0
2017 0 0
2018 0
2016 42
2017 42 42 0,0% 0,0%
2018 42
2016 0
2017 0 0
2018 0,74
2016 555
2017 559 567 1,4% 2,2%
2018 582
2016 113
2017 120 140 16,7% 23,9%
2018 155
2016 7 850
2017 7 951 7 942 -0,1% 1,2%
2018 8 056
2016 7 496
2017 7 600 7 588 -0,2% 1,2%
2018 7 701
2016 9 375
2017 9 459 9 496 0,4% 1,3%
2018 9 537
2016 7 075
2017 6 954 7 201 3,6% 1,8%
2018 7 222
2016 43
2017 44 44 0,0% 2,3%
2018 44

2016 3 934

2017 4 014 4 085 1,8% 3,8%

2018 4 218

2016 6 717
2017 6 814 6 822 0,1% 1,6%
2018 6 933
2016 3 416
2017 3 509 3 500 -0,3% 2,5%
2018 3 546

km

km

km

km

km

Długość linii 0,4 kV kablowych

MVA

15. Sieć elektroenergetyczna

Liczba stacji transformatorowych 

15/0,4 kV

Łączna moc stacji transformatorowych 

15/0,4 kV MVA

km

km

Łączna moc stacji transformatorowych 

110/15 kV

Liczba stacji dystrybucyjnych 110/15 

kV

Długość linii 15 kV kablowych

Długość linii 0,4 kV

szt.

km

km

Długość linii 15 kV

Długość linii 220 kV nadziemnych

Długość linii 110 kV (w przeliczeniu na 

1 tor)

Długość linii 220 kV kablowych 

Długość linii  110 kV kablowych

szt.

km

Długość linii 400 kV kablowych E.59

E.58 Długość linii 400 kV nadziemnych (w 

przeliczeniu na 1 tor)

E.61

15. Sieć elektroenergetyczna

II.1.1 Rozwój sieci elektroenergetycznych

Rozwój sieci elektroenergetycznych.

E.66

E.76

E.67

E.68

E.65

E.74

E.75

E.77

E.60

E.64

E.63

II.1.1
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2016 8
2017 8
2018 8
2016 7 083
2017 8 529 20,4%
2018 9 109
2016

2017 595
2018

2016

2017 brak 
2018

2016

2017 1 926
2018

2016

2017 1 062
2018

2016 891
2017 891 891 0,0% 0,0%
2018 891
2016 252
2017 252 252 0,0% 0,0%
2018 252
2016 2
2017 2
2018 2
2016 11
2017 11,0 0,0%
2018 11,3
2016 47,9
2017 43,7 -8,7%
2018 45,4
2016 8
2017 8
2018 8

Rezerwa mocy dostępna z KSE ze 

stabilnych źródeł [zima] MVA

szt.

MWh

Rezerwa moc dostępna z KSE ze 

stabilnych źródeł [lato]

Dyspozycyjna moc wytwórcza 

elektryczna w mieście [lato]

Moc źródeł dyspozycyjna dla miasta 

[lato]

Moc źródeł dyspozycyjna dla miasta 

[zima]

Liczba stabilnych źródeł wytwórczych 

pracujących bezpośrednio na WWE

MW

MW

MW

E.104

E.37

E.40

E.44

Energia elektryczna wytworzona w 

źródłach kogeneracji rozproszonej

Moc elektryczna źródeł kogeneracji 

rozproszonej w mieście

Liczba źródeł kogeneracji 

rozproszonej

Dyspozycyjna moc wytwórcza 

elektryczna w mieście [zima]

Moc stabilnych źródeł wytwórczych 

pracujących bezpośrednio na WWE

Rozwój rozproszonych źródeł 

wytwarzających energię elektryczną i 

ciepło  opartych na wytwarzaniu ciepła 

w skojarzeniu

MW

16. Zasilanie WWE

GWh

MW

Pojemność zasobników energii 

elektrycznej

szt.

MW

MVA

16. Zasilanie WWE

17. Źródła kogeneracji 

rozproszonej 

E.105

E.103II.1.5

II.1.2

II.1.2

Zdywersyfikowanie źródeł zasilania 

Warszawskiego Węzła 

Elektroenergetycznego (WWE)

Zdywersyfikowanie źródeł zasilania 

Warszawskiego Węzła 

Elektroenergetycznego (WWE)

E.42

E.41

E.98

E.43

E.36

E.39
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2016 52,8
2017 63,8 20,7%
2018 61,7
2016 203 159
2017 130 208 60,0% 31,1%
2018 206
2016 190
2017 562 196%
2018 853
2016 103 187
2017 188 559 199%
2018 851
2016 173
2017 539 212%
2018 830
2016 1,0
2017 3,0 200%
2018 4,6
2016 0,2
2017 0,6 200%
2018 0,8
2016 74
2017 73 -1,4%
2018 73
2016 10
2017 6 9 3 pkt% -1,0pkt%
2018 4
2016 85,7
2017 89,9 91,5 2 pkt% 5,8pkt%
2018 93,4
2016 883 557
2017 939 193 962 199 2% 8,9%
2018 999 478
2016 2,0
2017 2,0
2018 2,0
2016 7
2017 7
2018 7

MW

szt.

Moc elektryczna odnawialnych źródeł 

energii w mieście

II.2.A.5 Edukacja i informacja energetyczna 

społeczeństwa

E.115 Programy edukacyjno informacyjne

Liczba rozproszonych źródeł en.el. 

opartych na energii odnawialnej (OZE)

Energia elektryczna wytworzona przez 

OZE

Liczba liczników programowalnych u 

odbiorców

GWh

szt.

GWh

%

szt.

min / 

odbiorc

a / rok

Udział inteligentnego opomiarowania 

w sieci

Pojemność zasobników energii 

elektrycznej MWh

Liczba odnawialnych źródeł energii 

(OZE) wytwarzających energię 

elektryczną

Liczba prosumentów z odnawialnymi 

źródłami energii (OZE) szt.

Monitorowanie awaryjności sieci 

elektroenergetycznych WWE

21. Informacja i edukacja

E.113

szt.

%

Przyrost liczby liczników 

programowalnych u odbiorców

SAIDI - wskaźnik przeciętnego 

systemowego czasu trwania przerwy 

długiej i bardzo długiej 

Energia oddana do sieci z 

odnawialnych źródłeł energii 

prosumentów 

E.81

E.109

20. Nowe technologie 

elektroenergetyczne

II.2.A.4

II.2.A.1

II.1.5

E.28

E.83

E.107

19. Awaryjność

E.108

E.10618. Odnawialne źródła energii 

(OZE)

Propagowanie nowych technologii i 

standardów organizacji w sektorze 

elektroenergetyki

E.82

E.98

Rozwój rozproszonych źródeł energii 

elektrycznej opartych na energii 

odnawialnej

E.110

E.111 Moc odnawialnych źródłeł energii 

prosumentów MW
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2016 2

2017 2 4 100% 100,0%

2018 3

2016 25
2017 23 21 -9% -16,0%
2018 18
2016 59
2017 61 63 3% 6,8%
2018 66
2016 535
2017 556 3,9%
2018 584

2016 56,8

2017 57,9 1,1pkt%

2018 56,8

2016 4 145
2017 4 298 3,7%
2018 4 298
2016 965
2017 1033 7,0%
2018 1033
2016 0,92
2017 0,92
2018 0,92

2016 1 652

2017 2 057

2018 2187

2016 693

2017 738

2018 744

2016 223

2017 235

2018 247

2016 3 592

2017 5 953

2018 9 866

MW

%

GWh

E.80

E.15II.2.B.5

22. Modernizacja sieci 

elektroenergetycznych

E.78

E.79

II.2.B.3 Modernizacja sieci 

elektroenergetycznych i systemów 

zabezpieczająco sterujących

Poprawa pewności zasilania 

podstawowych obiektów miejskich

23. Zasilanie infrastruktury 

miejskiej

II.2.B.8 Rozwój skojarzonych źródeł energii 

elektrycznej i ciepła

E.100 Produkcja energii elektrycznej w 

skojarzeniu w mieście

Współczynnik mocy elektrycznej w 

skojarzeniu do mocy elektrycznej 

ogółem

E.99

E.10124. Skojarzone źródła 

wytwarzania

Moc kogeneracyjnych źródeł energii 

elektrycznej

Udział en.el. produkowanej w 

skojarzeniu do zużycia energi 

końcowej

E.102

Liczba przyłączy miejskich spółek 

infrastrukturalnych

szt.

szt.

Liczba obiektów zmodernizowanych w 

zakresie aparatury zabezpieczającej 

[EAZ]

Liczba obiektów z EAZ analogową

szt.

szt.

Liczba obiektów z EAZ cyfrową

27. Analiza energetyczna w 

obiektach samorządu

II.2.C.3 Wspieranie stosowania 

nowoczesnych rozwiązań 

technicznych

28. Nowoczesne rozwiązania 

w zakresie energetyki

E.118 LIczba punktów oświetlenia miejsc 

publicznych w technologii LED szt.

II.2.C.2 Monitorowanie i wykonywanie 

audytów energetycznych obiektów 

użyteczności publicznej.

E.117 Liczba posiadanych audytów 

energetycznych dla obiektów 

miejskich
szt.

II.2.C.1 Tworzenie warunków do zmniejszenia 

kosztów dostaw energii elektrycznej

25. Monitorowanie i 

optymalizacja z zakresu 

zużycia energii

E.114 Liczba obiektów Miasta objętych 

monitorowaniem i doradztwem w 

zakresie gospodarki energią
szt.

szt.

26. Handel energią dla 

jednostek samorządu

E.116 Liczba podmiotów dokonujących 

zakupu energii elektrycznej w ramach 

Warszawskiej Grupy Zakupowej
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Miernik Lata
Planowane / 

Prognozowane
Zrealizowane

Odchylenie od 

prognozy/planu

Dynamika

2016 21,6 

2017 19,0 -2,6pkt%

2018 10,3

2016 11,5

2017 13,9

2018

2016 91,1
2017 87,1 -4,0 pkt%
2018 90,3

2016 49,4

2017 49,4 0,1%

2018 52,7

2016 2 294
2017 2 220 2 219 -0,1% -3,3%
2018 2 220
2016 4 608
2017 4 611 4 614 0,1% 0,1%
2018 4 326
2016 3 600
2017 3 600
2018 3 600
2016 17
2017 17
2018 17

Moc ciepłownicza małych 

źródeł kogeneracji rozproszonej 

w mieście

C.271. Bezpieczeństwo 

energetyczne w zakresie 

zasilania w ciepło

Utrzymywanie racjonalnej rezerwy mocy w 

źródłach wytwarzania

MW

Moc źródeł wytwarzających 

ciepło sieciowe w mieście

C.48

C.45

MW

GJ

Udział źródeł kogeneracyjnych 

w dyspozycyjnej mocy 

wytwórczej

Skojarzone wytwarzanie taniego ciepła i energii 

elektrycznej

C.46 Moc wytwórcza żródeł 

pracujących w skojarzeniu

Udział skojarzonej produkcji 

ciepła do produkcji ciepła 

sieciowego 

C.30

2. Produkcja skojarzona C.31

Pojemność akumulatorów 

ciepła

%

%

KARTA WYNIKÓW - SYSTEM CIEPŁOWNICZY

Cel

Pomiar realizacji celu

Wskaźnik

Wskaźniki

III.2.A1.

%

Nadwyżka zdolności 

wytwórczych źródeł 

zasilających sieć ciepłowniczą

3. Kogeneracja rozproszona C.57

C.04 Prognoza na rok 2020 

nadwyżki zdolności 

wytwórczych źródeł 

zasilających centralną sieć 
ciepłowniczą

%

MW

III.2.A3. Zwiększenie wykorzystania ciepła z sieci 

wytwarzanego w skojarzeniu

III.2.A2.

III.2.A4. Budowa małych alternatywnych 

kogeneracyjnych źródeł ciepła i energii 

elektrycznej
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2016 -24,2 -9,1 15 pkt%
2017 -10,3 -6,1 4 pkt% 3,0pkt%
2018 -3,9 
2016 35,4 31,1 0 pkt%
2017 34,3 33, 0 pkt% 6,1%
2018 34,3
2016 3 543 3 314 -6,5%
2017 3 462 3 554 2,6% 7,2%
2018 3 446
2016 46,1
2017 46,5 48,4 1,9 pkt% 2,3pkt%
2018 49,9
2016 10,9 10,4 -5%
2017 10,9 11,0 1% 6%
2018 10,7
2016 13,3
2017 13,5 0,2pkt%
2018 13,7
2016 10,2
2017 13,3 30%
2018 13,5
2016 226
2017 188 199 5,8% -11,8%
2018 212
2016 128,3
2017 128,4 0,1%
2018 128
2016 1,36
2017 1,67 22,8%
2018 1,30
2016 159 963 
2017 243 573 158 898 -34,8% -0,7%
2018 158 237
2016 26,34
2017 26,36 0,1%
2018 26,39
2016 168 
2017 174 3,6%
2018 176

%

MW

szt.

Moc lokalnych odnawialnych 

źródeł energii (OZE) 

wytwarzających ciepło

Moc odnawialnych źródeł 

energii (OZE)

Liczba lokalnych odnawialnych 

źródeł energii (OZE) 

wytwarzających ciepło

Ciepło wyprodukowane przez 

lokalne odnawialne źródła 

energii (OZE)

Ciepło z odnawialnych źródł 

energii (OZE)

Termomodernizacja budynków, sieci i źródeł 

wytwarzania ciepła

III.2.B1.

III.2.D3.

III.2.B2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

C.24

4. Rezerwy systemu 

ciepłowniczego

C.16

C.39

C.21

C.54

C.52

Promowanie rozproszonych źródeł ciepła 

opartych o Odnawialne Źródła Energii

5. Racjonalizacja u odbiorców

6. Odnawialne źródła energii

C.53

C.25

Procent budynków 

komunalnych po 

termomodernizacji

%

Procent budynków ze 

współwłasnością miasta po 

termomodernizacji

Jednostkowe zużycie ciepła na 

powierzchnię mieszkalną

C.55

C.51

C.22 Dostawy mocy ciepłowniczej ze 

źródeł zimą

Zmniejszenie zapotrzebowania 

na ciepło

C.20

C.09

Tempo odnawiania sieci 

Dostawy ciepła z sieci 

ciepłowniczej do odbiorców 

końcowych

Procent sieci w technologii 

preizolowanej

%

PJ

MW

km / 

rok

GJ

MW

kWh/

m2

%

PJ
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2016 82 
2017 82 0,0%
2018 82
2016 839
2017 1 147 754 -34,2% -10,1%
2018 839

2016 41,

2017 39,4 -1,6pkt%

2018 39,4

2016 239
2017 239 243 1,7% 1,7%
2018 242
2016 0,23
2017 0,22 -4,3%
2018 0,22
2016 50,90

2017 44,44 -12,7%

2018 47,25

2016 595

2017 395 -33,6%

2018 141

2016 55,7

2017 55,6 -0,1pkt%

2018 55,4

2016 -0,7

2017 -0,1 0,6pkt%

2018 -0,12 

2016 0,6
2017 -0,6 -1,2pkt%
2018 0,0
2016 -0,6
2017 1,2 1,1 -0,1 pkt% 1,7pkt%
2018 0,9
2016 332 
2017 334 330 -1,2% -0,6%
2018 330
2016 1 432
2017 1 449 1 448 -0,1% 1,1%
2018 1 462
2016 16 869
2017 16 437 17 359 5,6% 2,9%
2018 17 770
2016 18 758
2017 18 758 19 010 1,3% 1,3%
2018 19 147

szt.

pkt%

C.06

C.07

Procent zurbanizowanej 

powierzchni miasta będącej w 

zasięgu sieci ciepłowniczej
%

zł/  

kWh

zł/m2

Koszt ogrzewania ciepłem z 

sieci powierzchni mieszkalnej w 

budynkach komunalnych

szt.

MW

MW

%

Procent powierzchni 

zurbanizowanej, na której 

występują lokalne węglowe 

źródła ciepła

Liczba kotłowni lokalnych

Rezerwa mocy w źródłach 

przyłączonych do wszystkich 

sieci ciepłowniczych

Moc kotłowni lokalnych 

komunalnych i zawodowych

III.2.C1. Rozbudowa sieci przesyłowych i 

dystrybucyjnych oraz dociążenie źródeł ciepła i 

sieci przesyłowych.

Utrzymanie możliwie niskich cen ciepła 

dostarczanego mieszkańcom

III.2.B5.

III.2.B3.

III.2.B4.

Jednostkowy koszt korzystania 

z ciepła sieciowego

C.34

C.15

C.17

C.19

Przyrost udziału powierzchni 

będącej w zasięgu sieci 

ciepłowniczej w zurbanizowanej 

powierzchni miasta

C.18 Liczba odbiorców TPA

C.41

C.42

C.40

C.49

C.26

C.11Likwidacja ”niskiej emisji” na obszarze 

Warszawy

Zagospodarowanie nadwyżek ciepła 

sieciowego dla zaopatrzenia mieszkańców 

zasilanych dotychczas z wyeksploatowanych 

kotłowni lokalnych. 

C.50

8. Niska emisja

7. Rezerwy rynku 

ciepłowniczego

szt.

%

%

km

C.35

Liczba odbiorców ciepła z sieci 

ciepłowniczej

Długość dystrybucyjnych sieci 

ciepłowniczych

Długość przesyłowych sieci 

ciepłowniczych

Procentowy przyrost sieci 

dystrybucyjnej

Procentowy przyrost sieci 

przesyłowej

szt.

Liczba węzłów ciepłowniczych

km

10. Sieć ciepłownicza

9. Koszt ciepła dla użytkownika
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2016 55,7

2017 55,6 -0,1pkt%

2018 55,4

2016 36,2

2017 36,8 0,6pkt%

2018 37,3

2016 54,7

2017 54,7
2018 54,7
2016 20 258
2017 20 149 20 299 0,7% 0,2%
2018 20 343

2016 55,7

2017 55,6 -0,1pkt%

2018 55,4

2016 4 608
2017 4 611 4 614 0,1% 0,1%
2018 4 326
2016 839
2017 1 147 754 -34,2% -10,1%
2018 839
2016 35,4 31,1 -12,1%
2017 34,3 33,0 -3,8% 6,1%
2018 34,3
2016 11
2017 11
2018 11
2016 1 781
2017 1 780 1 778 -0,1% -0,2%
2018 1 794
2016 1 707
2017 1 716 0,5%
2018 1 725
2016 46,1
2017 48,4 2,3pkt%
2018 49,9
2016 33
2017 32 -3,0%
2018 31

%

C.26

%

ha

Moc źródeł wytwarzających 

ciepło sieciowe w mieście

Rezerwa mocy w źródłach 

przyłączonych do wszystkich 

sieci ciepłowniczych

Powierzchnia miasta zasilana z 

sieci ciepłowniczej

C.45

Procent zurbanizowanej 

powierzchni miasta będącej w 

zasięgu sieci ciepłowniczej

MW

C.05III.2.D2. Wykorzystanie w systemie ciepłowniczym 

rezerw technicznych.

III.2.C3. Zaspokajanie zapotrzebowania na ciepło obszarów 

rozwojowych w oparciu o plany zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe oraz miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego. 

III.2.C2.

12. System ciepłowniczy

Procent sieci w technologii 

preizolowanej

Długość sieci ciepłowniczych

Procent powierzchni miasta z 

uchwalonym Planem 

zaopatrzenia w paliwa i energię

Dostawy ciepła z sieci 

ciepłowniczej do odbiorców 

końcowych

C.24

C.10

C.38 Długość ciepłociągów 

nadziemnych

C.32

C.09

Liczba autonomicznych 

sieciowych systemów 

ciepłowniczych

C.33 Długość dominującej sieci 

ciepłowniczej (centralnej)

M.06

C.06

Optymalne zaopatrzenie w ciepło obszarów przez zapisy 

w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego sprzyjających lokowaniu urządzeń 

energetycznych.

C.06

km

PJ

km

MW

%

szt

km

M.05 Procent powierzchni Miasta z 

uchwalonym miejscowym 

planem zagospodarowania 

przestrzennego (mpzp)

%

Procent zurbanizowanej 

powierzchni miasta będącej w 

zasięgu sieci ciepłowniczej
%

Wprowadzanie do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego korzystania z ciepła 

sieciowego lub rozproszonych źródeł kogeneracyjnych.

11. Planowanie energetyczne i 

przestrzenne w mieście

III.2.D1.
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Miernik Wskaźnik Lata
Planowane / 

Prognozowane
Zrealizowane

Rzeczywiste 

odchylenie od 

prognozy

Uwagi lub dynamika

2016 5 
2017 5
2018 5
2016 28,1 
2017 38,0 9,9pkt%
2018 38,0
2016 123 
2017 123
2018 123
2016 25,3 
2017 25,3
2018 25,3
2016 99,99 
2017 92,10
2018 92,10
2016 37,8 
2017 38,0 0,2pkt%
2018 39,0
2016 38 
2017 38 0,2pkt%
2018 39

2016 51 

2017 56 5,0pkt%

2018 56

2016 3 814 
2017 4 086 7%
2018 4 067
2016 13 
2017 13
2018 13
2016 0 
2017 0
2018 0

km

%

G.41

G.32

G.36

G.32 Udział Warszawy w obciążeniu 

stacji zasilających (wg mocy)

G.15

Udział Warszawy w obciążeniu 

stacji zasilających (wg mocy)

Udział Warszawy w obciążeniu 

stacji zasilających (wg energii)

G.53

%

%

Wykorzystanie przepustowości 

pierścienia

Przepustowość stacji 

redukcyjnych I stopnia 

zasilających Warszawę
MW

IV.0.1. Pewność zasilania z sieci gazowej 

wysokiego ciśnienia

KARTA WYNIKÓW - SYSTEM GAZOWNICZY

WskaźnikiPomiar realizacji celu

Cel

G.35 Wykorzystanie mocy 

przesyłowej w gazociągach 

zasilających pierścień
%

Liczba stacji redukcyjnych I 

stopnia zasilających 

Warszawę

1.Infrastruktura gazownicza 

wysokiego ciśnienia

%

Pojemność zbiorników LNG 

zasilających system gazowy 

miasta

G.44 Długość gazociągów 

pierścienia zasilającego 

Warszawę

szt.

Długość gazociągów 

wysokiego ciśnienia w mieście

km

GWh

G.43 Liczba gazociągów 

zasilających pierścień wokół 

Warszawy
szt.

G.48

G.34
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2016 2 851 
2017 2 863 2 863 0,0% 0,42%
2018 2 875
2016 65,0 
2017 65,1 65,1 0,0pkt% 0,1pkt%
2018 65,3
2016 31,3 
2017 23,7 -7,6pkt%
2018 24,0
2016 64 
2017 64
2018 64
2016 72 
2017 72
2018 72

2016 5 

2017 14 9,0pkt%

2018 14

2016 64 

2017 42 -22,0pkt%

2018 40

2016 28,1 
2017 38,0 9,9pkt%
2018 38,0
2016 99,99 
2017 92,10
2018 92,10
2016 31,3 
2017 23,7 -7,6pkt%
2018 24,0
2016 72 
2017 72
2018 72

2016 64 

2017 42 -22,0pkt%

2018 40

2016 -5 267 
2017 8 006 -252,0%
2018 8 006

G.37

G.25

G.38

%

%

G.45

G.46

G.38

G.25

Rezerwa przepustowości w 

stacjach redukcyjnych II 

stopnia

G.26

Długość gazociągów 

dystrybucyjnych w mieście km

szt.

IV.0.3.

%

G.14

Sumaryczny nadmiar 

przepustowości w stacjach 

redukcyjnych I stopnia

%

Część systemu 

dystrybucyjnego bez rezerwy 

szczytowej w dostawie ciągłej

Rezerwa przepustowości w 

stacjach redukcyjnych II 

stopnia

G.36

G.35

Przyrost liczby odbiorców

Wykorzystywanie rezerw 

przepustowości sieci przesyłowej i 

dystrybucyjnej

3. Rezerwy rynku i systemu gazowniczego

IV.0.2. Pewność zasilania sieci gazowej 

średniego i niskiego ciśnienia

Sumaryczny nadmiar 

przepustowości w stacjach 

redukcyjnych I stopnia
%

Liczba stacjii redukcyjnych II 

stopnia

Część systemu 

dystrybucyjnego bez rezerwy 

szczytowej w dostawie ciągłej %

szt.

2. Infrastruktura gazownicza 

średniego i niskiego 

ciśnienia

16. Warunki eksploatacyjne

G.37

G.42

%

%

Wykorzystanie przepustowości 

pierścienia

Wykorzystanie mocy 

przesyłowej w gazociągach 

zasilających pierścień

%

Udział gazociągów średniego 

ciśnienia w sieci dystrybucyjnej

%

Procent odbioru 

obsługiwanego z systemu 

dystrybucyjnego w 

przeciążeniu zimą
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2016 543 023 
2017 551 029 1,5%
2018 559 035
2016 531 272 
2017 526 238 -0,9%
2018 521 204
2016 637 942 
2017 637 869 0,0%
2018 641 535
2016 15 
2017 41
2018 63
2016 71 
2017 71
2018 71
2016 1 
2017 1
2018 1
2016 100 
2017 100
2018 100
2016 77,0 
2017 75,4
2018 75,4
2016 5 303 
2017 5 355 5 298 -1,1% -0,1%
2018 5 384
2016 1 498 
2017 1 535 1 514 -1,3% 1,1%
2018 1 557
2016 2 851 
2017 2 863 2 863 0,0% 0,42%
2018 2 875
2016 -0,2 
2017 0,3 0,4 0,1pkt% 0,6pkt%
2018 0,4
2016 65 
2017 65 65 0,0pkt% 0,1pkt%
2018 65

2016 15 

2017 41

2018 63

G.08

G.03

G.01

Rozwój przedsiębiorstw 

energetycznych sektora 

gazowniczego

7. Infrastruktura gazownicza 

w mieście

IV.1.2. Rozwoj konkurencyjnego rynku 

gazowniczego

4. Klienci na rynku

6. Dostawcy gazu

5. Sprzedawcy gazu

IV.1.3.

15. Zasilania miasta w gaz 

przewodowy

G.27

G.18

Procent powierzchni miasta w 

zasięgu sieci gazowej

G.09

G.06

G.46

Maksymalna dostawa mocy w 

paliwie gazowym do 

Warszawy

Długość gazociągów 

dystrybucyjnych w mieście

Przyrost długości gazociągów 

w mieście

Udział gazociągów średniego 

ciśnienia w sieci dystrybucyjnej

MW

%

%

G.28

szt.

szt.

%

%

Procent ludności korzystającej 

z sieci gazowej

Dostawy paliwa gazowego na 

teren Warszawy

szt.

G.16

G.02

G.45

Liczba spółek obrotu paliwem 

gazowym działających na 

terenie miasta
szt.

Liczba dystrybutorów paliwa 

gazowego działających na 

terenie miasta

szt.

Liczba odbiorców na terenie 

miasta korzystających z 

zasady TPA

Liczba gospodarstwach 

domowych korzystających z 

gazu z sieci
szt.

szt.

G.02

Liczba odbiorców (umów)

Liczba odbiorców w 

gospodarstwach domowych

G.07

GWh

km

Liczba spółek obrotu paliwem 

gazowym działających na 

terenie miasta
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2016 58 
2017 60 3%
2018 60
2016 917 
2017 887 -3,3%
2018

2016 -4,7 
2017 3,3 8,0pkt%
2018

2016 20 
2017 27 35,0%
2018 34
2016 100 
2017 100
2018 100
2016 77 
2017 75
2018 75
2016 5 303 
2017 5 355 5 298 -1,1% -0,1%
2018 5 384

2016 1 498 

2017 1 535 1 514 -1,3% 1,1%
2018 1 557

2016 5 

2017 14 9,0pkt%

2018 14

2016 64 

2017 42 -22,0pkt%

2018 40

2016 917 
2017 887 -3,3%
2018

2016 31,3 
2017 23,7 -7,6pkt%
2018 24,0
2016 72 
2017 72
2018 72

2016 5 

2017 14 9,0pkt%

2018 14

IV.2.B.2.

IV.2.A.1. Pokrycie zapotrzebowania 

odbiorców na paliwa gazowe, przy 

zachowaniu wymogów ochrony 

środowiska

16. Warunki eksploatacyjne

Pokrycie rosnącego 

zapotrzebowania na gaz 

przewodowy w rejonie centrum 

miasta

G.22

GWh

km / 

rok

Część systemu 

dystrybucyjnego bez rezerwy 

szczytowej w dostawie ciągłej

SAIDI wskaźnik przeciętnego 

systemowego czasu trwania 

przerwy długiej i bardzo długiej 

min / 

odbiorc

a / rok

%

%

%

%

Liczba awarii sieci gazowej

Procent powierzchni miasta w 

zasięgu sieci gazowej %

MW

%

Sumaryczny nadmiar 

przepustowości w stacjach 

redukcyjnych I stopnia

Rezerwa przepustowości w 

stacjach redukcyjnych II 

stopnia

Tempo modernizacji sieci 

gazowych

G.27

G.51

G.25

%

IV.2.A.2. Zapewnienie standardów pracy 

sieci gazowniczej i obsługi 

odbiorców

15. Zasilania miasta w gaz 

przewodowy

Maksymalna dostawa mocy w 

paliwie gazowym do 

Warszawy

G.16

Procent ludności korzystającej 

z sieci gazowej

G.18 Dostawy paliwa gazowego na 

teren Warszawy

G.26 Procent odbioru 

obsługiwanego z systemu 

dystrybucyjnego w 

przeciążeniu zimą

G.28

10. Sprawność i 

bezpieczeństwo 

funkcjonowania systemu 

gazowniczego

%

szt.

IV.1.4.

Liczba awarii sieci gazowejG.21

8. Niezawodność zasilania w 

gaz

Zapobieganie i szybsze usuwanie 

awarii i ich skutków w sieci gazowej

Spadek liczby awarii w sieci 

gazowej

G.20

szt.

G.37

G.38

G.21

G.26 Procent odbioru 

obsługiwanego z systemu 

dystrybucyjnego w 

przeciążeniu zimą
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2016 -0,2 
2017 0,3 0,4 0,1pkt% 0,6pkt%
2018 0,4
2016 65 
2017 65 65 0,0pkt% 0,1pkt%
2018 65
2016 20 
2017 27 35,0%
2018 34
2016 54 
2017 35 -18,8pkt%
2018 26
2016 0 
2017 0
2018 0
2016 1 
2017 1
2018 1
2016 11 
2017 11
2018 11
2016 100 
2017 100
2018 100
2016 -6 
2017 9 12 39,5% -300%
2018 12

2016 0 

2017 478

2018 0

2016 64 

2017 42 -22,0pkt%

2018 40

MW

szt.

km / 

rok

%

Procent powierzchni miasta w 

zasięgu sieci gazowej %

%

Liczba liczników 

programowalnych u odbiorców

MW

Przyrost tempa modernizacji 

sieci gazowej

km

Tempo modernizacji sieci 

gazowych

Przyrost długości gazociągów 

w mieście

G.55

G.54

G.58

IV.2.B.1.

IV.2.A.4. Modernizacja gazowej 

infrastruktury sieciowej

G.52

G.46

11. Budowa i rozbudowa 

sieci gazowniczej

12. Skojarzone wytwarzanie 

energii elektrycznej i ciepła 

w źródłach rozproszonych

Zaspokajanie potrzeb gazyfikacji 

nowo urbanizowanych obszarów 

miasta 

13. Zasilanie obszarów 

rozwojowych w gaz 

przewodowy

G.05 Przyrost długości sieci 

gazowej

G.25 Część systemu 

dystrybucyjnego bez rezerwy 

szczytowej w dostawie ciągłej

G.39 Łączne zapotrzebowanie na 

gaz we wnioskach o 

przyłączenie odbiorców, którzy 

otrzymali odmowę ze 

względów technicznych

Rozwój procesów skojarzonego 

wytwarzania energii elektrycznej i 

ciepła w źródłach rozproszonych z 

wykorzystaniem gazu ziemnego

IV.2.A.5.

%

%

Moc zasilająca gazowych 

obiektów kogeneracji 

rozproszonej

Liczba obiektów kogeneracji 

rozproszonej zasilanych 

gazem

Udział gazociągów średniego 

ciśnienia w sieci dystrybucyjnej

G.51

G.27

G.06

szt.
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2016 100 
2017 100
2018 100
2016 31,3 
2017 23,7 -7,6pkt%
2018 24,0

2016 64 

2017 42 -22,0pkt%

2018 40

2016 1 

2017 1

2018 1

2016 0 

2017 812

2018 0

%

%

%

Część systemu 

dystrybucyjnego bez rezerwy 

szczytowej w dostawie ciągłej

Sumaryczny nadmiar 

przepustowości w stacjach 

redukcyjnych I stopnia

G.25

14. Zasilanie obiektów 

energetycznych w gaz

G.27

G.54

G.37

G.40 Zapotrzebowanie na transport 

gazu, które załatwiono 

odmownie ze względów 

technicznych

Liczba obiektów kogeneracji 

rozproszonej zasilanych 

gazem

Procent powierzchni miasta w 

zasięgu sieci gazowej

IV.2.B.4 Dostęp do paliwa gazowego dla 

zasilenia gazowej kogeneracji 

rozproszonej

MW

szt.
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