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Wstęp 

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”. Uchwałą 
nr LXCIX/2063/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 lutego 2006 roku została przyjęta 
„Polityka energetyczna m.st. Warszawy do 2020 r.” zwana dalej „Polityką”. Polityka, jako cel 
perspektywiczny wskazuje na konieczność zapewnienia odpowiedniego komfortu życia 
mieszkańcom w warunkach zrównoważonego rozwoju i zapewnienia ochrony środowiska 
naturalnego. W „Polityce” to nadrzędne dążenie rozpisano 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 2019, dotyczące podsektorów energetycznych 
Miasta, w zakresie produkcji oraz zaopatrzenia mieszkańców oraz odbiorców komercyjnych  
i instytucjonalnych w energię elektryczną, ciepło oraz gaz sieciowy. Dla 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 w raporcie podlega 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.  

Ponieważ elektryczność we współczesnym świecie warunkuje funkcjonowanie prawie wszystkich 
innych dziedzin życia i gospodarki podsektor elektroenergetyczny należy traktować nadrzędnie 
dostrzegając, że znikają ograniczenia natury technicznej w dostępie do niej. Choć energia elektryczna 
zwiększa i będzie zwiększać udział w zaspokajaniu potrzeb grzewczych społeczności miejskiej to 
z pozycji wolumenu i hierarchii potrzeb życiowych dominującym wydaje się być nadal podsektor 
ciepłowniczy szczególnie przy wciąż wyraźnym jego górowaniu na każdym polu w stosunku do innych 
technologii grzewczych, a szczególnie w zakresie ceny. Ciepło zdaje się być potrzebne tylko sezonowo 
i przez to w większym stopniu zwraca na siebie uwagę, podczas gdy elektryczność jest z nami cały 
czas w sposób oczywisty i niezauważalny, ale to do elektryczności, szczególnie z odnawialnych źródeł 
należy przyszłość. Uzupełnieniem jest podsektor gazowy, który dostarcza paliwo gazowe 
wykorzystywane masowo głównie do zaspokojenia codziennych potrzeb bytowych (przygotowanie 
posiłków) społeczeństwa oraz potrzeb związanych z funkcjonowaniem sektora usług jak również do 
ogrzewania w budownictwie jednorodzinnym i małych kotłowniach budynkowych. 

Miasto stołeczne Warszawa jest w bardzo wysokim stopniu usieciowione. Niesieciowa dostawa paliw 
do odbiorców, za wyjątkiem paliw ciekłych dla pojazdów samochodowych, stanowi niewielki procent 
w bilansie miasta (rys. 1) i będzie się kurczyć, szczególnie po intensyfikacji kampanii walki ze smogiem 
pochodzącym z niskiej emisji powierzchniowej i komunalnej. Energia elektryczna dopiero od roku 
2018 zaczęła wkraczać do nieszynowego transportu kołowego i wykracza poza temat tego raportu,  
a jednocześnie będąc nieobecna w Polityce energetycznej z 2006 roku. Już teraz jednak widać,  
że pojazdy elektryczne są ściśle powiązane nie tylko z transportem, ale i z sieciami 
elektroenergetycznymi, w tym z systemami ładowania samochodów i innych wehikułów (UTO; 
urządzenie transportu osobistego), z magazynowaniem energii z odnawialnych źródeł (off-shore),  
a także świadczeniem usług regulacyjnych dla sieci dystrybucyjnej. Odnawialne źródła energii (pompy 
ciepła) napędzane energią elektryczną będą tworzyły sieci, tak materialne, jak również wirtualne – 
handlowe, w tym spółdzielnie energetyczne. Tak jak mamy już samochodową dostawę gazu 
ziemnego w stanie ciekłym [LNG], jak na razie do stacji tankowania autobusów pracujących na rzecz 
Zarządu Transportu Miejskiego, tak można się spodziewać kołowej dostawy ciepła do małych 
rozproszonych odbiorców. Pojazdy i drony w sposób zsynchronizowany będą łączyły się z siecią 
elektroenergetyczną, co będzie rzutowało na ich pracę przewozową. Te złożone powiązania trzeba 
dostrzec, opisać, monitorować, a przede wszystkim dbać, aby miejskie plany i programy działania 
były kompatybilne z możliwościami zasilania. 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. Najbardziej dynamicznie rozwijają się platformy 
biznesowe: hurtowy handel energią elektryczną i gazem na giełdzie energii, na rynku uprawnień do 
emisji, poszukiwanie korzystniejszych taryf na rynku detalicznym pobudzanym przez firmy obrotu w 
oparciu o zasadę TPA , zbiorowy zakup energii przez samorząd do obiektów komunalnych, na rynku 
usług regulacyjnych, a niedługo na rynku interwencji w stanach nadzwyczajnych. W roku 2020 
rozpocznie się handel na wtórnym rynku mocy. Złożoność powiązań energetyki ze wzrastającym 
zróżnicowaniem dążącego do zrównoważenia życia świata wymaga ogarnięcia nie tylko bieżących  
i lokalnych uwarunkowań, ale i imperatywów o charakterze europejskim i globalnym, z perspektywą 
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na połowę wieku. Konieczna jest nowa kompleksowa wizja energetyki miejskiej - model energetyczny 
miasta do roku 2050, nie tylko na płaszczyźnie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, ale też na poziomie 
użytkowani, z profilami intensywności, z prosumpcją i magazynowaniem. Istotnym elementem musi 
być wzrost efektywności użytkowania energii w głęboko termomodernizowanych budynkach do 
standardu budynków pasywnych, prawie zero energetycznych. 

Sektor energetyczny 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 
ekologiczne i wpływ na bezpieczeństwo energetyczne miasta. W raporcie zaprezentowana została 
materialna działalność oparta na sieciowych systemach przesyłowych i dystrybucyjnych, a także 
w zakresie produkcji i konsumpcji: ciepła, gazu sieciowego oraz energii elektrycznej dostarczanych do 
użytkowników miasta, mieszkańców, rezydentów oraz odbiorców komercyjnych i instytucjonalnych. 
Na wstępie warszawski rynek energetyczny został ukazany w szeregach czasowych w różnych 
aspektach o charakterze techniczno-organizacyjnym. Sektor przedstawiono za pomocą wielkości, 
które dobrze sprawdzają się jako wskaźniki syntetyczne do opisu sytuacji w mieście, jednostce 
rozległej terytorialnie i o zróżnicowanej strukturze. Retrospekcja pozwala widzieć decyzje, które 
skutkowały na teraźniejszość oraz dostrzegać zagrożenia wymagające decyzji bieżących.  

Na wykresach liniami przerywanymi i słupkami z deseniem pokazano prognozy obrazowanych 
wielkości. 

1. 1. Podsystem elektroenergetyczny. W roku 2019 nadal dynamicznie rozwijała się krajowa 
energetyka wiatrowa. Niestety nie uruchomiono żadnej kolejnej znaczącej mocy wytwórczej 
wykorzystującej gaz ziemny, która mogłaby dynamicznie kompensować fluktuacje pogodowe źródeł 
odnawialnych. Nie nastąpiła również poprawa zdolności przesyłowych w sieciach najwyższych napięć 
[NN] w ciągach zasilających Warszawski Obszar Metropolitalny. Nowe połączenie 400 kV Kozienice - 
Siedlce - Stanisławów – Miłosna, które miało być ukończone do końca 2019 roku (choć włączone do 
ruchu w roku 2020) nadal nie jest w pełni zakończone.  

W roku 2019 wystąpiły trzy dni z rezerwą mocy poniżej 2% (w roku 2020 sytuacja nie poprawiła się – 
do grudnia były cztery dni z niską rezerwą). Podstawą bezpieczeństwa elektroenergetyki 
warszawskiej jest Krajowy System Elektroenergetyczny [KSE]. Nie nastąpiła poprawa bezpieczeństwa 
energetycznego miasta. Czekamy na rozbudowę istniejącej jednotorowej linii 400 kV Kozienice - 
Miłosna do dwutorowej, przewidywanej do ukończenia dopiero na koniec 2021 roku. Do tego czasu 
miasto będzie funkcjonowało w warunkach niskiej rezerwy mocy w godzinach szczytowych latem. 
Kontynuowano budowę nowego bloku gazowo-parowego w EC Żerań o mocy elektrycznej 497 MW 
mogącego pracować zarówno w skojarzeniu, jak i kondensacji, przewidzianego do uruchomienia  
w połowie 2021 roku. 

Sam fakt, że system dystrybucji energii elektrycznej w mieście działa sprawnie i ma rezerwy 
pozwalające na elastyczne prowadzenie ruchu sieciowego może okazać się niewystarczającym  
w przypadku zwiększenia się substytucji na rynku ciepłowniczym energią elektryczną. 

1.2. W roku 2019 nie odnotowano znaczących zmian w systemie ciepłowniczym. Kontynuowano 
prace w celu przyłączenia lokalnych systemów ciepłowniczych w rejonie Skoroszy do centralnej sieci 
ciepłowniczej, która w tym rejonie otrzymuje ciepło z Elektrociepłowni Siekierki. Prace miały być 
ukończone z końcem 2019 roku (dwie ursuskie ciepłownie wciąż jednak pracują w 2020 roku, ale ma 
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być to ostatni rok ich pracy). Cena ciepła z ciepłowni gazowych jest znacząco wyższa niż 
z wysokosprawnej kogeneracji zasilającej centralą sieć ciepłowniczą (patrz rys. 8).  

W roku 2019 kontynuowano budowę kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego w EC Żerań  
o maksymalnej mocy ciepłowniczej 326 MW (na początku roku 2020 uruchomiono szczytową 
kotłownię gazową 3 × 130 MW w EC Żerań, po likwidacji dwóch kotłów węglowych). Blok ma 
możliwość elastycznego przenoszenia obciążenia prądu na ciepło przez odstawianie turbiny parowej. 
Gazociąg zasilający uruchomiono w terminie jeszcze w 2019 roku co pozwoliło trzymać w gotowości 
nowo wybudowaną kotłownię gazową. Uruchomienie jej nie było konieczne, ponieważ wystąpiła 
ekstremalnie ciepła zima przełomu 2019/2020 z temperaturami miesięcznymi o ok. 3oC wyższymi od 
średnich wieloletnich. Analizy z roku 2019 skłoniły do podjęcia decyzji o wybudowaniu kolejnej 
kotłowni gazowej w EC Żerań o mocy 2 × 130 MW, z terminem realizacji do połowy 2021 roku, co 
pozwoli na wycofanie z ruchu dwóch szczytowych wodnych kotłów węglowych WP 120 z końcem 
2020 roku.  

Analizy przeprowadzone przed nadejściem roku 2020, który przyniesie koniec derogacji 
przemysłowych IED w 2020 roku, zaowocowały uruchomieniem procesów inwestycyjnych, które 
mają zakończyć się przebudową Ciepłowni Kawęczyn z węgla na gaz i olej opałowy do jesieni 2021 
roku oraz uruchomieniem w EC Siekierki kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego o mocy 
elektrycznej ponad 500 MW (podobny do nowego bloku w EC Żerań) w roku 2026. Te informacje 
zostały wykorzystane przy sporządzaniu prognoz dotyczących mocy i rezerw wytwórczych oraz 
przewidywanych emisji związanych z zawodową produkcją energetyczną. Po wybudowaniu obu 
bloków bliski spełnienia będzie postulat zawarty w Polityce, aby zdolności wytwórcze w stolicy 
zapewniały jej samowystarczalność elektroenergetyczną. Wówczas w przypadku wystąpienia 
rozległej awarii czy blackoutu Warszawa mogłaby pracować jako izolowana wyspa energetyczna. 
Raporty dobowe  
z pracy systemu elektroenergetycznego udostępniane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne [PSE 
S.A.] wskazują na wzrost zagrożenia incydentami niezrównoważenia (szerzej to zrelacjonowano przy 
objaśnieniach zrównoważonej karty wyników dla systemu elektroenergetycznego w dalszej części 
raportu z monitorowania). Jest to szczególnie ważne w sytuacji coraz większego chaosu 
obserwowanego w systemach elektroenergetycznych związanego z rosnącym udziałem słabo 
prognozowalnych źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych. Obecnie skojarzone wytwarzanie 
elektryczności i ciepła, od lat prowadzone i nadal rozwijane w Warszawie, zapewnia wysoką 
efektywność energetyczną, ekonomiczną i ekologiczną. Ten system zaspokajania potrzeb grzewczych 
zapewnia miastu i jego mieszkańcom znikomą uciążliwość środowiskową dzięki nowoczesnym, 
wysokowydajnym instalacjom odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin.  

1. 3. Dla roku 2019 nie wykazano modernizacji w gazowych stacjach redukcyjno-pomiarowych I-go 

stopnia zasilających sieć dystrybucyjną z pierścienia wysokiego ciśnienia. W stosunku do aktualnych 
potrzeb (prognozowanych poborów gazu) sytuacja nie jest i nie będzie jeszcze w roku 2020 
satysfakcjonująca w tym zakresie. Aktualni odbiorcy gazu na terenie miasta byli zaopatrywani 
w paliwo praktycznie bez problemów m.in. dzięki łagodnym zimom (ok. 3oC powyżej średniej 
wieloletniej). W 2019 roku nie odnotowano odmów przyłączenia do sieci gazowej ani przy 
zamówieniach na transport gazu. 

1. 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 2023 
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po wybudowaniu odcinka DN700 równoległego do istniejącego gazociągu Rembelszczyzna – Mory.  
W połowie roku 2019 Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie na budowę tego gazociągu. Węzeł 
Rembelszczyzna dysponuje dużą podażą gazu. Nowelizacja z 2019 roku ustawy o inwestycjach 
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wprowadziła 
preferencje dla przyłącza gazowego, które doprowadziłoby gaz do energetycznego bloku gazowo-
parowego w EC Siekierki. Podjęto prace projektowe. Planuje się przyłącze o średnicy DN700. Dostawa 
tym gazociągiem będzie możliwa po zwiększeniu zdolności przesyłowych w gazociągach Wronów - 
Wola Karczewska – Mory - Rembelszczyzna. 

Poprawę zasilania mocno zurbanizowanych obszarów przy wschodniej granicy Warszawy umożliwiłby 
nowy, równoległy do istniejącego gazociągu przewód o długości przynajmniej 10 km do stacji 
gazowej Ząbki z Rembelszczyzny w kierunku Woli Karczewskiej. Rezerwa dla tego odcinka nowego 
gazociągu widnieje w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
oraz właściwych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

1. 5. Mając na uwadze istniejące bariery w dopływie energii elektrycznej i gazu do miasta, należy 
działać na rzecz zwiększenia liczby rezydentów korzystających z ciepła systemowego dostarczanego 
z kogeneracyjnych źródeł warszawskich. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów 
zaspokajających potrzeby grzewcze w oparciu o sieć elektroenergetyczną, sieć gazową lub przez 
indywidualne spalanie paliw (szczególnie węgla) oprócz korzystnych redukcji szkodliwych niskich 
emisji substancji toksycznych poprawi jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne przez odciążenie 
ciągów zasilających gazowych i elektroenergetycznych. Duże wytwórcze instalacje gazowe są 
przyłączone dedykowanym gazociągiem bezpośrednio z węzła-tłoczni w Rembelszczyźnie. To 
wprowadza nowy, znaczący strumień energii do centrum miasta. 

W Warszawie obserwuje się dynamicznie wzrastającą liczbę prosumentów z fotowoltaiki. Trudno 
obecnie określić pułap nasycenia, ale należy pamiętać, że wielorodzinna zabudowa wielopiętrowa nie 
przystaje do przepisów i programów pomocowych. Muszą zatem zaistnieć inne formy prawno-
organizacyjne, typu spółdzielni energetycznych – klastrów energii, aby można się było na czymś 
oprzeć. Przyszłość to jednak zdalne wytwarzanie off-city, przez i na rzecz mieszkańców, w tym  
z off-shore. Trzeba wypracować atrakcyjne i nieryzykowne mechanizmy i instrumenty zachęcające do 
tego typu inwestowania przez mieszkańców. 

1. 6. Na wstępie części analitycznej raportu przedstawiono bilans zbiorczy energii końcowej 
użytkowanej w m.st. Warszawie, bez transportu (rys. 1). Jako dopełnienie bilansu energii 
dostarczanej sieciami, opierając się na informacjach przedsiębiorstw energetycznych, dodano 
oszacowanie strumienia energii zużywanej przez mieszkańców i przedsiębiorstwa, a pochodzącej  
z lokalnych, małych, niekomercyjnych, indywidualnych OZE, ze spalania paliw niesieciowych (węgla, 
drewna, oleju opałowego i LPG). Do oszacowania wykorzystano bilans dla roku 2014 zamieszczony  
w uchwale Rady Miasta st. Warszawy dnia 27 sierpnia 2020 roku przyjmującej Założenia do planu 
zaopatrzenia ,w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy.  

Wykres na rys. 1 ukazuje ogromną dysproporcję pomiędzy zbiorowym zaopatrzeniem odbiorców  
w energię, a działaniem rynku rozproszonego, niepolegającego na infrastrukturze sieciowej. Systemy 
sieciowe to większa złożoność, adekwatna do poszczególnych nośników energii, a tym samym skala 
procesów technicznych, logistycznych, finansowych biznesowych i prawnych.  
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Ogrom organizacyjno-społeczny realizacji zaspokajania potrzeb energetycznych dodatkowo można 
uzmysłowić sobie obserwując charakterystyki liczbowe rynków energetycznych pod względem 
podmiotowym przedstawione na rys. 2, 3 i 4. 

 

 



11 

 



12 

 

1.7. Rynek energetyczny w ujęciu podmiotowym 

Rynek energii w mieście można rozpatrywać na różnych płaszczyznach. Mamy do czynienia  
z przepływami fizycznymi ukazanymi w formie łańcuchów dostaw lub bilansów charakteryzujących 
się działaniem on-line – energia sieciowa, gdzie praktycznie nie podlega magazynowaniu. Buforowe 
działanie fizycznej pojemności sieci ciepłowniczej i gazowej wygładza wahania w skali najwyżej 
pojedynczych godzin.  
Na rys. 2, 4, 5 i 6 pokazano liczebność branżowych uczestników rynku. W otoczeniu sektora 
energetycznego funkcjonują sektory finansowy, transportowy, maszynowy, informatyczny i wiele 
innych.  
Na rys. 3 pokazano, jak rośnie liczba podmiotów – uczestników fluktuującego rynku energetycznego. 
Liczba uczestników rynku (nie tylko kapitałowego), prosumentów i odbiorców TPA (third part access) 
wzrasta. Każdy z nich staje się graczem (partnerem lub konkurentem), którego choć mała 
(wolumenem) aktywność może prowadzić do katastrofy fizycznej na skalę nawet państwa. Polityka 
energetyczna miasta, poza zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw i dążeniem do sprawiedliwie 
wyważonych cen dla mieszkańców, w ten aspekt nie ingeruje. Mamy do czynienia z rynkową wolną 
grą interesów.  
 
1. 7. a) Rynek odbiorców końcowych 
W roku 2019 Warszawa liczyła oficjalnie około 1,791 mln mieszkańców (wg GUS). Zabudowa 
mieszkaniowa to ponad 997 tys. lokali w blisko 98 tysiącach budynkach.  
 
Na rysunku 2 ukazano liczebność rynku odbiorców końcowych poszczególnych mediów 
energetycznych. Społeczność użytkowników elektryczności rocznie wzrasta o ok. 20 000 klientów.  
Za zawartą umową, stoją procesy fizycznego przyłączenia czyli doprowadzenia do lokali kabli, 
montażu liczników, dokonania pomiarów. Wcześniej muszą być przeanalizowane przyszłe rozpływy 
sieciowe, aby, gdy okaże się to konieczne, dokonać przełączeń, przebudowy lub nawet rozbudowy 
sieci dystrybucyjnej. To są procesy masowe i tak jest prowadzona logistyka. 
 
Zmiany liczby odbiorców zasilanych z sieci ciepłowniczej wynikają m.in. z wymiany charakteru 
zabudowy, gdzie deweloperzy podłączają wiele nowych obiektów w miejsce usuniętych kompleksów 
mniejszych budynków (często poprzemysłowych).  
Rynek gazowy zdaje się kurczyć. Ze względów cenowych, gdy jest to możliwe, ogrzewanie gazowe 
jest zastępowane ciepłem sieciowym. Gaz ziemny stosowany do przygotowania posiłków często jest 
zastępowany energią elektryczną ze względów bezpieczeństwa. Kuchenki elektryczne nie grożą 
zaczadzeniem, wybuchem i w znacznie mniejszym stopniu pożarem. Ta substytucja powinna być 
promowana w mieszkaniach osób starszych. Należy spodziewać się intensyfikacji takiego procesu.  
Nie należy zapominać, że nadal około 100 tysięcy odbiorców korzysta z gazu w ramach zbiorowego 
zaopatrzenia, nie mając zawartej indywidualnej umowy z przedsiębiorstwem gazowniczym.  
Ci użytkownicy gazu są rozliczani ryczałtem. Z bardziej zróżnicowanymi formami rozliczania mamy do 
czynienia w przypadku ciepła sieciowego. Rzadkie jest opomiarowanie indywidualnych lokatorów  
w budynkach wielorodzinnych. Częstsze jest rozliczanie ciepła do podgrzewania ciepłej wody wraz  
z opomiarowaniem lokali na zużycie wody. Wodomierze są własnością wspólnoty. Stosuje się 
podzielniki ciepła na grzejnikach z odczytami definiowanymi w różny sposób w regulaminach 
mieszkańców budynku. Stroną umowy na dostawy ciepła jest formalnie „budynek” lub nawet całe 
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„osiedle” (wspólnoty, spółdzielnie). To Administrator praktycznie kształtuje politykę grzewczą 
nieruchomości i inicjuje programy oszczędnościowe i termomodernizację.  
 
1. 7. b) Inteligentne sieci – SMART GRID – inteligentni klienci  
W pełni zindywidualizowane i powszechne relacje odbiorca – dostawca/sprzedawca występują  
w zakresie elektryczności. Podstawą do tego jest indywidualne opomiarowanie funkcjonujące 
masowo „od zawsze”. Obecnie zakończono w mieście instalacje elektronicznych liczników  
u odbiorców (rys. 3.). Nie należy jednakże oczekiwać osiągnięcia pułapu 100% liczników 
elektronicznych. Tradycyjne liczniki są uzasadnione ekonomicznie dla odbiorców o niskim lub 
sporadycznym zużyciu energii. W Warszawie struktura liczników jest bliska optymalnej. Optymalne 
ich wykorzystanie czeka na przepisy prawa, które nie będą blokowały możliwości wykorzystania ich 
tak w handlu energią on-line dzięki taryfom dynamicznym, jak i w zarządzaniu siecią, co znacznie 
podwyższałoby jej niezawodność, a tym samym bezpieczeństwo energetyczne. Po wprowadzeniu do 
stosowania odpowiednich taryf nie tylko ze strefami czasowymi, ale i z pasmami poboru mocy 
rozliczenie zapewnią programowalność liczników, a także, za zgodą odbiorców, zdalne radiowe 
odczyty.  
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. Obecnie wdrażane jest zdalne sterowanie węzłami  
u odbiorów, zaczynając od największych, z tempem ok. 1000 rocznie. 

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. Inteligentne opomiarowanie 
gazu u małych, licznych odbiorców może nadejść, kiedy opłacalne będzie stosowanie liczników 
multimedialnych wraz z ofertami produktów sprzedaży wiązanej, czyli koszyk energii (en. el., gaz, 
ciepło) i inne usługi - np. telefon, woda, odpady. Szybciej jednak może dojść do substytucji gazu do 
przygotowaniu posiłków elektrycznością. Mamy z tym do czynienia w budynkach poddanych 
gruntownemu remontowi, przy wymianie instalacji. Pożądane jest wspieranie tego procesu  
w mieszkaniach osób starszych ze względu na ograniczoną ich percepcję, co stwarza niekiedy 
zagrożenie wybuchem lub pożarem. 

Obserwujemy również wzrost liczby prosumentów w zakresie elektryczności. Został on pobudzony 
dopłatami, które czynią przedsięwzięcie rentowne w perspektywie mniej niż 10 letniej  
i konkurencyjne do oferowanych na rynku lokat i funduszy. Wymaga to jednak własnego wkładu, 
więc dotyczy jedynie odpowiednio zamożnych właścicieli nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej. W Warszawie gro mieszkań znajduje się w dużych budynkach wielorodzinnych. Do 
zagospodarowania tego potencjału, w tym dachów i elewacji tych budynków konieczne są bardziej 
dogodne przepisy niż tylko o klastrach energetycznych. 
 

1. 7. c) Obecność dostawców na rynku usług dystrybucyjnych 

Sieciowa energia elektryczna oferowana przez spółki obrotu, aby dotrzeć do klienta, korzysta z usługi 
transportowej świadczonej przez przedsiębiorstwa dystrybucyjne. Przedsiębiorstwa dystrybucyjne 
działają w oparciu o sieci rozwijane systematycznie. Ponieważ prawie nie występuje dublowanie 
uzbrojenia terenu przez konkurujące podmioty, mamy do czynienia z technicznym quasimonopolem 
lokalnym, mimo prawnie zagwarantowanej konkurencji. Następuje powolny wzrost liczby 
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przedsiębiorstw dystrybucyjnych (rys. 4.), ale nowe firmy obsługują głównie małe, lokalne, nowe, 
dedykowane inwestycje mieszkaniowe i usługowe bez konkurowania z zasiedziałymi potentatami. 
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1.7. d) Aktywność sprzedawców energii na rynku 

Inaczej wygląda sytuacja na rynku obrotu energią. Liczne podmioty dysponujące odpowiednią 
koncesją pojawiły się już wcześniej. Teraz doprecyzowują swój biznesowy target zawierając generalne 
umowy dystrybucyjne z operatorami systemów dystrybucyjnych (rys. 5.). Sprzedawcy kupują energię 
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.  

1.7. e) Rynek odbiorców końcowych TPA 

Z prawa do swobodnego wyboru sprzedawcy energii TPA [third part access] korzystają wszyscy 
konsumenci. Aktywne działania w tym zakresie (zastąpienie umowy kompleksowej dwoma 
umowami, rozdzielenie umów) podjął wciąż niewielki procent odbiorców końcowych w zakresie 
ciepła sieciowego i gazu (rys. 6.). Wartości wskazane na wykresie (rys. 6.) to głównie odbiorcy 
z dużym wolumenem zakupu energii, dla których zmiana sprzedawcy jest uzasadniona w pełnym 
rachunku ekonomicznym. Zanim nie pojawi się większa liczba przedsiębiorstw obrotu ciepłem nie 
można oczekiwać ożywienia na tym rynku. Trwa natomiast wzrost liczby klientów kupujących 
indywidualnie 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.  
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1.8. Komfort energetyczny mieszkańców 

1.8. a) Potrzeby energetyczne mieszkańców 

Gospodarstwa domowe w 100% są odbiorcami końcowymi energii elektrycznej i w ok. 73% 
odbiorcami gazu. Ponad 80% konsumentów gazu jest bezpośrednim klientem firm energetycznych. 
Blisko 20% użytkowników gazu to odbiorcy funkcjonujący w ramach zbiorowego zaopatrzenia w gaz, 
podobnie jak większość beneficjentów ciepła sieciowego. Obsługa poszczególnych gospodarstw 
domowych w zakresie utrzymania komfortu cieplnego zależy od charakterystyki energetycznej 
budynku oraz strategii podmiotu zbiorowego: wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. Na rys. 7. 
podano wskaźniki zapotrzebowania na energię gospodarstw domowych wyliczone przez GUS dla 
energii elektrycznej dostarczanej z sieci oraz dla gazu, na podstawie informacji od dystrybutora. 
Zapotrzebowanie na ciepło z sieci ciepłowniczej w mieszkaniach komunalnych kształtuje się 
na poziomie 325 kWh/m2/rok. Wartość ta zmienia się w zależności od temperatur zewnętrznych 
w sezonie grzewczym. W zużyciu sieciowych ciepła i gazu występuje silna korelacja ze średnią 
temperaturą zimy co pokazano na rys. 7. 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 ciepłej 
wody wymaga 6100 kWh dla gospodarstwa domowego i 2900 kWh na osobę w gospodarstwie 
domowym. Wahania w kolejnych latach w łącznym zużyciu gazu są efektem złożenia się ruchu cen na 
paliwo gazowe i temperatur w zimie. Obserwujemy wyhamowanie trendu spadkowego zużycia 
energii elektrycznej wiązane z wymianą tradycyjnych żarówek na lampy LED oraz zastępowaniem 
stacjonarnych komputerów przenośnymi, tabletami i smartfonami. Wzrasta liczba 
wielkoformatowych telewizorów domowych i stacji kina domowego a także rośnie liczba urządzeń 
AGD, w tym klimatyzatorów, nawilżaczy czy urządzeń filtracyjnych. 
 

1.8. b) Koszty energii do ogrzewania 

Strukturę cenową całego rynku energii w mieście najlepiej obrazuje zestawienie kosztów energii 
końcowej (rys. 8) służącej ogrzewaniu budynków (również przygotowaniu ciepłej wody) tożsamej  
z energią użytkową pozyskaną z zastosowaniem różnych technologii i paliw. Koszty zostały 
wyznaczone dla średniego profilu poboru ciepła w mieście w roku raportowanym w oparciu  
o opublikowane taryfy dominujących dostawców. Ponieważ ceny ciepła są kalkulowane po kosztach 
uzasadnionych zatwierdzanych przez Prezesa URE, można je traktować jako obiektywny obraz rynku 
ciepła.  

Koszt energii elektrycznej odpowiada substytucji ciepła sieciowego ogrzewaniem akumulacyjnym  
u odbiorcy końcowego w gospodarstwie domowym. W zestawieniu jeszcze nie widnieją aktywni 
trejderzy ciepła oferujący miks paliwowy u odbiorcy końcowego bazujący na temperaturze 
powietrza. To wymaga innych wskaźników do monitorowania zjawiska. 
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1.9. Potrzeby energetyczne miasta 

Łączne potrzeby na energię sieciową rezydentów i użytkowników miasta przedstawiono na rys. 9.  
W zużyciu sieciowych ciepła i gazu występuje silna korelacja ze średnią temperaturą zimy. O łącznym 
zużyciu decydują miesiące zimowe. W latach 2015 - 2019 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. Wysoki procentowo udział tej opłaty 
przenosi ryzyko pogodowe na firmy działające na rynku ciepłowniczym, uwalniając od niego 
mieszkańców. Stabilna sytuacja finansowa firm energetycznych jest warunkiem nieprzerwanych i na 
właściwym poziomie jakościowym produkcji i dostaw ciepła. Dobowe pobory letnie są około 
ośmiokrotnie mniejsze niż zimowe.  

Sumaryczne zużycie energii elektrycznej prawie nie zależy od pogody.  

Bilans energetyczny miasta dopełniają paliwa niesieciowe, których udział pokazano na rys. 1. 

1.10. Maksymalne obciążenia w sektora energetycznego 

Sytuację w każdym podsektorze można oceniać śledząc maksymalny pobór energii  
w krótkich okresach w warunkach ekstremalnych. W sytuacji, gdy nie ma ograniczeń, awarii 
i wyłączeń, pobór można utożsamiać z zapotrzebowaniem. W ostatnich latach były obserwowane 
niezbyt niskie temperatury, jak to widać na rys. 10. Nie było silnych wielodniowych mrozów, które 
wychładzałyby budynki. Nie obserwujemy więc korelacji zapotrzebowania na moc z temperaturą 
powietrza zewnętrznego.  

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 energetyczny stolicy na poziomie ok. 150 MW, co oznacza przyrost o 15% w stosunku do dnia 
chłodnego. Należy się spodziewać, że wykorzystanie klimatyzacji, po nasyceniu nią biur, będzie 
narastać również w budownictwie mieszkaniowym. 
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1. 11. System dystrybucyjny energii i modernizacja sieci 

Warszawa i sąsiednie powiaty są związani wspólną infrastrukturą odbioru energii z Krajowego 
Systemu Elektroenergetycznego opartą na 6 systemowych stacjach transformatorowych najwyższych 
napięć – Głównych Punktach Zasilania [GPZ], zarządzanych przez operatora systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego [PSE]. Z tych stacji rozchodzą się linie dystrybucyjne wysokiego, średniego 
i niskiego napięcia. Stan tych sieci monitorują na bieżąco operatorzy. Linie wysłużone i w złym stanie 
są wymieniane lub zastępowane nowymi, często w nowych lokalizacjach. Ciągle unowocześnieniu 
(zamianie z analogowych na cyfrowe) poddawane są stacje transformatorowe 110/15 kV – 
rozdzielcze punkty zasilania [RPZ]. 

Rozwój systemów sieciowych przedstawia rys. 11. Oprócz przyrostu mierzonego w kilometrach 
długości sieci obserwujemy również zmianę jakościową. Nowe linie elektroenergetyczne niskich, 
średnich i wysokich napięć są już budowane wyłącznie w technologii kablowej podziemnej.  

Rurociągi gazowe są budowane z tworzyw sztucznych. Zamienia się magistrale gazowe niskiego 
ciśnienia na magistrale średniego ciśnienia.  

Nowe ciepłociągi oraz remont wysłużonych są realizowane w technologii preizolowanej. Tempo 
modernizacji sieci, pokazane na rys. 12. wydaje się być niewystarczające. Mimo zainstalowania 
systemów monitorowania stanu sieci, postępuje jej degradacja. Rury mają swoją techniczną 
żywotność określaną na 50 lat. Duża część sieci według tego kryterium potrzebuje wymiany. 

Z pierścienia gazowego wysokiego ciśnienia okalającego m.st. Warszawę zarządzanego przez 
operatora systemu przesyłowego gazowego [GAZ SYSTEM] warszawiacy w 2019 r. pobrali około 51% 
energii zawartej w paliwie gazowym i mają około 31% udział w obciążeniu szczytowym pierścienia 
wysokiego ciśnienia. Do rozprowadzenia po mieście gazu w całości dostarczonego z zewnątrz, energii 
elektrycznej wytworzonej w kraju i w mieście oraz ciepła sieciowego w całości wyprodukowanego 
w mieście wykorzystywane są sieci dystrybucyjne.  

 



28 

 



29 

 



30 

 

1.12. Rezerwy mocy w systemach energetycznych 

Odporność systemu na zakłócenia w dostawach medium energetycznego mierzy się wskaźnikiem 
rezerwy mocy dostępnej 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 zakresie w układach pierścieniowych, gdy dana 
gałąź może zaopatrywać różne fragmenty miasta zależnie od przestrzennych rozkładów 
zapotrzebowania i dostępności mocy w źródłach, określenie rezerw systemu w danym jego punkcie 
jest bardzo skomplikowane. W przypadku sieci elektroenergetycznych, gdy sieć jest wielonapięciowa 
można postulować określanie rezerwy dla każdego poziomu transformacji napięcia. Łatwo określić 
rezerwy w transformacji liczonej sumarycznie. W poszczególnych stacjach transformatorowych są to 
wartości odbiegające od średniej. Przebudowa i modernizacja stacji jest procesem ciągłego 
doskonalenia. Na rys. 13 pokazano poziom rezerw. 
Rezerwy wytwórcze w systemie ciepłowniczym to nie tylko bezpieczniejsza praca, ale i możliwości 
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 wykorzystaniem gazu, 
mimo, że są w bezpośrednim sąsiedztwie sieci ciepłowniczej. Szczególnie ta możliwość substytucji 
gazu ciepłem sieciowym z wysokosprawnej kogeneracji jest cenna, ponieważ zwiększa 
bezpieczeństwo energetyczne miasta tak w zakresie gazu, jak i energii elektrycznej. Sieć ciepłownicza 
jest wysoce nadmiarowa. Jest to pozostałość po niegdyś przemysłowej Warszawie. Oznacza to,  
że w wielu miejscach występuje możliwość rezerwowania się alternatywnymi ścieżkami przepływu 
gorącej wody a także materiały są poddane niższym obciążeniom. Krytyczna natomiast jest wielkość 
mocy dostępnych w źródłach zasilających (rys. 14). Stare urządzenia wytwórcze są i nadal będą 
demontowane ze względu na ich nieakceptowalne / pozaprawne parametry emisji zanieczyszczeń. 
Sieci dystrybucyjne tak gazowe, jaki i elektroenergetyczne zapewniają niezawodny przesył 
praktycznie do każdego punktu na terenie miasta, aczkolwiek połączenia tych sieci z krajowymi 
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 GAZ-SYSTEM sytuacja ma 
szansę poprawić się po roku 2022).  
Również moc przesyłowa linii elektroenergetycznych najwyższych napięć, które dochodzą do 
systemowych stacji transformatorowych WWE będących węzłami źródłowymi dla 
elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej m.st. Warszawy nie zapewnia wystarczającej rezerwy. Do 
końca 2019 roku miało się to zdecydowanie poprawić w związku z zakończeniem budowy linii 400 kV 
El. Kozienice – Siedlce – Stanisławów – GPZ Miłosna (linia ta została włączona do ruchu w połowie 
roku 2020 mimo niezakończenia inwestycji). Wyprowadzenie mocy liniami 110 kV z tej stacji jest 
niewystarczające. GPZ Miłosna stało się głównym węzłem sieci przesyłowej dla Warszawy i północno 
wschodniej Polski, jednocześnie będąc podatnym na awarie. 
 
1. 13. Niezawodność pracy sieci energetycznych  

Pewność funkcjonowania sieci można oceniać w prosty sposób przez zliczanie awarii (rys. 15.) 
lub w sposób bardziej złożony używając syntetycznego wskaźnika SAIDI, który określa ile średnio 
czasu odbiorca jest pozbawiony zasilania z sieci. Zmiany wartości tego wskaźnika pokazuje rys. 16. 
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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 sieci 
ciepłowniczej. 
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1.14. 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. W m.st. Warszawie blisko 80% mieszkańców korzysta  
z ciepła sieciowego, które jest wytwarzane w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Sieci 
ciepłownicze są przywiązane alternatywnie do źródeł wytwórczych, które są nastawiane również na 
pokrywanie pełnego zapotrzebowania w ekstremalnych warunkach pogodowych. Na rzecz poprawy 
efektywności pracy elektrociepłowni w systemie warszawskim pracuje akumulator ciepła 
kompensujący dobowe przesunięcie szczytowego zapotrzebowania na ciepło z zapotrzebowaniem na 
energię elektryczną. Obecnie prawie całe ciepło jest wytwarzane z węgla kamiennego. W budowie są 
trzy kotłownie gazowe, które w latach 2020 i 2021 zastąpią likwidowane szczytowe węglowe kotły 
wodne w EC Żerań i C Kawęczyn.  

W zakresie gazu Aglomeracja Warszawska w całości jest zdana na dosył gazu z oddalonych 
konektorów importowych, magazynów podziemnych i z terminala morskiego z magazynem LNG. 
Lokalne magazyny LNG ani też stacje skraplania gazu ziemnego do ich napełniania w sąsiedztwie 
pierścienia warszawskiego nie są planowane.  

Energia elektryczna w zasadzie musi być wytwarzana w skojarzeniu i wielkość produkcji jest 
skorelowana z temperaturą otoczenia. Ewolucję zdolności wytwórczych przedstawia rys. 17.  

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 węglowe 
Żerań i Siekierki firmy PGNiG Termika. Blok spalający biomasę w EC Siekierki pracuje w tzw. 
podstawie przez cały rok (za wyjątkiem remontów). Szczytowe moce wytwórcze zapewniają głównie 
dwie ciepłownie: jedna spala węgiel C Kawęczyn), w drugiej paliwem jest lekki olej opałowy C Wola). 
Ma się to zmienić. Ciepłownia Kawęczyn w 2021 roku będzie spalać gaz ziemny i/lub olej opałowy  
w zależności od podaży w sieci gazu. Zbyt niskie moce przesyłowe w pierścieniu gazowym wysokiego 
ciśnienia wymuszają dostawy przerywane. Oznacza to możliwość ograniczenia dostawy gazu przy 
niskich temperaturach powietrza.  

Do centralnej sieci ciepłowniczej przyłączony jest jeszcze zakład termicznego unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych [MPO ZUO-2], pracujący w kogeneracji, z udziałem nieprzekraczającym 0,3% 
rynku ciepła.  

Parametry pracy systemu centralnej sieci ciepłowniczej przedstawiono na rys. 18. 

W mieście funkcjonują również lokalne, wyspowe systemy ciepłownicze, których sieci są zasilane  
z ciepłowni (węglowych i gazowych) zaopatrujące w ciepło osiedla w dzielnicach Ursus, Wawer, 
Rembertów, Białołęka.  

Niesieciowe źródła ciepła występują w postaci kotłowni: własnych, spółdzielczych, komunalnych, 
niekoncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych, w tym z sieciami partykularnymi. Około 15% 
kotłowni funkcjonuje na zasadach „sieci handlowej”, czyli jako rozproszone źródła ciepła pracujące 
pod jednym producentem i dostawcą.  
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1.16. Wysokoefektywne wytwarzanie energii  

W m.st. Warszawie blisko 80% mieszkańców korzysta z ciepła sieciowego, które jest wytwarzane 
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 rys. 19. 

Podstawą zasilania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego są elektrownie węglowe pracujące ze 
sprawnością całkowitą rzędu 35-42%. Jest dążenie, aby Warszawa w znacznie większym procencie 
zaspokajała swoje potrzeby produkcją energii elektrycznej w elektrociepłowniach, będących  
w granicach miasta. Do tego potrzeba wybudowania w mieście nowych bloków energetycznych 
gazowo-parowych, które zapewnią większą elastyczność eksploatacyjną oraz niższą emisję substancji 
szkodliwych i CO2. Gazowo-parowy blok energetyczny w Elektrociepłowni Żerań o mocy elektrycznej 
497 MW i ciepłowniczej 326 MW jest w budowie i ma zostać uruchomiony w połowie 2021 roku. 

Prawie całe ciepło jest wytwarzane w skojarzeniu (rys. 19) z produkcją energii elektrycznej. Widoczne 
na rysunku „owijanie się” linii produkcji wokół linii zużycia ciepła oznacza, że tyko w niewielkim 
stopniu piki szczytowe występujące przy znacząco niskich temperaturach trzeba pokrywać produkcją 
w ciepłowniach, w pierwszej kolejności w węglowej [od -2oC], a następnie w olejowej [od -10oC]. 
Natomiast przygotowanie ciepłej wody przez cały rok opiera się na produkcji skojarzonej.  

1.17. 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 długodystansowy transport 
zapewnić, to ciepło trzeba wytwarzać na miejscu. Zastępując węgiel biopaliwem – peletem  
w elektrociepłowni warszawskiej uzyskujemy zieloną energię elektryczną i zielone ciepło. Z roku na 
rok wzrasta wykorzystanie kotła biomasowego w EC Siekierki oddanego do eksploatacji w 2016 roku. 
Spalanie biopaliw w dużych, przystosowanych do tego blokach kogeneracyjnych jest najczystszą 
formą wykorzystania biomasy dzięki wyrafinowanym systemom oczyszczania spalin. Inne źródła 
energii odnawialnej mają marginalne znaczenie dla bilansu energii, ale niepomijalne dla poziomu 
zanieczyszczeń w mieście. Produkcję z odnawialnych ukazano na rys. 20. 

1.18. Ochrona środowiska i klimatu 

Wpływ energetyki na środowisko przyrodnicze trzeba analizować śledząc wielkości emitowanych 
przez elektrociepłownie i ciepłownie strumieni substancji, będących ubocznym, niepożądanym 
produktem spalania paliw zwykle traktowanym jako odpad. Zawodowe obiekty energetyczne 
produkują energię elektryczną i ciepło zgodnie z posiadanymi pozwoleniami oraz obowiązującymi 
przepisami. Linie na rys. 21. przedstawiają sumy emisji z elektrociepłowni i ciepłowni,  
z przedsiębiorstw zajmujących się komercyjną produkcją energii. W przedsiębiorstwach tych 
sukcesywnie dokonuje się modernizacji urządzeń usuwających szkodliwe substancje ze spalin. 
Widoczna jest postępująca poprawa oddziaływania zakładów spalających paliwa na środowisko.  
W niektórych nośnikach jesteśmy już na granicy możliwości technologicznych procesów. Zwyżka  
w prognozie dla roku 2020 jest związana z tym, że prognozę wykonuje się dla średnich wieloletnich 
warunków temperaturowych. Ostatnie lata charakteryzowały się ciepłymi zimami. Znacząca zmiana 
w latach 2021, 2022 nastąpi dzięki uruchomieniu w EC Żerań bloku gazowego i dwóch kotłowni 



39 

 

gazowych. Trzecia kotłownia gazowa w Ciepłowni Kawęczyn zostanie zasilona z gazociągu wysokiego 
ciśnienia, który ma zostać wykonany metodą bezwykopową na długości 2 km do połowy 2021 roku. 

Z zaspokojeniem potrzeb energetycznych wiąże się jeszcze emisja przypowierzchniowa z małych 
emiterów, w przeważającej liczbie z gospodarstw domowych zlokalizowanych w starej, niskiej  
i rozproszonej zabudowie. Mimo, że są one wykorzystywane przez mniej niż 5% mieszkańców [wg 
NSP2011] m.st. Warszawy to efekty ich funkcjonowania są rejestrowane organoleptycznie 
i odbierane jako uciążliwe w rejonach miasta gdzie występują. Satysfakcjonujące ujęcie tego zjawiska 
jest trudne zarówno pomiarowo, jak i metodologicznie. Regulacje ustawowe dopiero w 2020 roku 
dały narzędzie pozwalające zinwentaryzować źródła szkodliwych rozproszonych niekomercyjnych 
emitorów i jednocześnie w ramach tego samego, uchwalanego przez samorząd wojewódzki 
programu ochrony powietrza nakazuje zamianę źródeł pozanormatywnych na dopuszczone do 
stosowania, przyjazne dla środowiska. Emisja wysoka ze energetycznych źródeł punktowych, jak  
i przypowierzchniowa z emiterów rozproszonych nakładają się na emisję związaną bezpośrednio ze 
środkami transportu. Emisja związana z ruchem pojazdów jest znacznie większym problemem niż 
łatwiej monitorowana i zarządzana emisja energetyczna. Zwiększenie udziału samochodów 
elektrycznych ładowanych z OZE powinno znacząco poprawić jakość powietrza. 
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2. ANALIZA FUNKCJONOWANIA PODSEKTORÓW ENERGETYCZNYCH w roku 2019 

 

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: 1. Dostawcy energii 
     
Wskaźnik E.05 Dostępność operatorów systemów dystrybucyjnych na terenie miasta w % 
Wykonanie: W 2019 r. przedsiębiorstwa energetyczne prowadziły działalność na 107% powierzchni 
miasta, co wynikało z tego, że w niektórych rejonach działał więcej niż jeden operator. 
     
Wskaźnik E.06 Liczba operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) 
Wykonanie: W 2019 r. na terenie miasta działało 10 operatorów systemów dystrybucyjnych 
elektroenergetycznych z czego dwóch na terenie całego miasta. 
     
Wskaźnik E.07 Liczba przedsiębiorstw dystrybucyjnych 
Wykonanie: W 2019 r. na terenie miasta działało 10 koncesjonowanych przedsiębiorstw 
dystrybucyjnych elektroenergetycznych. 
     
Wskaźnik E.08 Udział dominującego dystrybutora (wg liczby klientów) 
Wykonanie: W 2019 r. udział w rynku dominującego dostawcy wynosił 97,5%. 
     
Miernik: 2. Rezerwy mocy w ciągu zasilającym miasto 
     
Wskaźnik E.29 Rezerwa mocy w źródłach zasilających system dystrybucyjny odniesiona do 
największego zapotrzebowania [zima] w % 
Wykonanie: W 2019 r. rezerwa wynosiła 55,2% bez uwzględnienia remontów. 
     
Wskaźnik E.30 Rezerwa mocy w źródłach zasilających system dystrybucyjny odniesiona do 
największego zapotrzebowania [lato] w % 
Wykonanie: W 2019 r. rezerwa wynosiła 55,2% bez uwzględnienia remontów. 
     
Wskaźnik E.31 Rezerwa mocy transformacji 110/15 kV 
Wykonanie: W 2019 r. rezerwa wynosiła 140%. 
     
Wskaźnik E.32 Rezerwa mocy transformacji 15/0,4 kV 
Wykonanie: W 2019 r. rezerwa wynosiła 111,7%. 
     
Wskaźnik E.35 Odmowa przyłączenia odbiorców ze względów technicznych 
Wykonanie: W 2019 r. przedsiębiorstwa energetyczne odmówiły przyłączenia odbiorców na łączną 
moc 109 kW. 
Prognoza: Na 2020 r. przewiduje się odmowy przyłączenia odbiorców ze względów technicznych na 
poziomie 357 kW. 
     
WNIOSKI:     
1. Wciąż najsłabszym elementem łańcucha zaopatrzenia w energię elektryczną miasta jest dosył 
energii do miasta poprzez krajową sieć przesyłową. 
2. Nie było konieczności stosowania ograniczeń ani wyłączeń. Bilans formalny zdolności przesyłowych 
i obciążeń wskazuje na występowanie braków rezerw przesyłowych latem. W rzeczywistości istnieje 
możliwość dostosowania popytu do podaży przez współpracę z sieciami sąsiednich gmin. 
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3. W 2019 roku dały o sobie znać wąskie gardła w systemie dystrybucyjnym. Mimo, że statystyka 
ogólna wykazuje duże rezerwy w transformacji, to jednak okazało się, że są rejony w mieście, 
w których trzeba było odmawiać przyłączenia odbiorców. Dotyczyło to głównie dzielnicy Wawer. 
W ciągach zasilających daje się odczuć brak stacji 110/15 kV - RPZ Falenica. W roku 2020 znalazła 
się lokalizacja dla tego obiektu. Można przystąpić do jego budowy i włączenia w sieć wysokiego 
i średniego napięcia. Brak tego węzła będzie odczuwalny w odmowach jeszcze w 2020 r. 
     
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. 
 
Miernik: 1. Dostawcy energii 
     
Wskaźnik E.05 Dostępność operatorów systemów dystrybucyjnych na terenie miasta w % 
Wykonanie: W 2019 r. przedsiębiorstwa energetyczne obejmowały swoją aktywną działalnością 107% 
powierzchni miasta, co wynikało z tego, że w niektórych rejonach działał więcej niż jeden operator. 
Uprawnienia koncesyjne obejmują dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych znacznie większy zasięg. 
Teren całego miasta obejmuje koncesja dwóch operatorów, a trzeci ogniskuje się w 9 dzielnicach. 
Pozostali skupiają się na obszarach o charakterze wyspowym. 
     
Wskaźnik E.06 Liczba operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) 
Wykonanie: W 2019 r. na terenie miasta działało 10 operatorów systemów dystrybucyjnych 
elektroenergetycznych. 
     
Wskaźnik E.07 Liczba przedsiębiorstw dystrybucyjnych 
Wykonanie: W 2019 r. na terenie miasta działało 10 koncesjonowanych przedsiębiorstw 
dystrybucyjnych elektroenergetycznych. 
     
Wskaźnik E.08 Udział dominującego dystrybutora (wg liczby klientów) 
Wykonanie: W 2019 r. udział w rynku dominującego dostawcy wynosił 97,5%. 
     
Miernik: 3. Sprzedawcy energii 
     
Wskaźnik E.09 Liczba spółek obrotu 
Wykonanie: W 2019 r. na warszawskim rynku działało 167 sprzedawców energii elektrycznej spośród 
422 działających w kraju. 
     
Wskaźnik E.10 Liczba odbiorców TPA 
Wykonanie W 2019 r. ze swobodnego dostępu do sieci i wyboru sprzedawcy korzystało 100 559 
klientów . 
     
Miernik: 4. Klienci na rynku 
     
Wskaźnik E.11 Liczba umów z odbiorcami 
Wykonanie: W 2019 r. wielkość rynku określała liczba odbiorców wynosząca 1 089 256. 
     
Wskaźnik E.12 Liczba umów z odbiorcami dominującego dostawcy 
Wykonanie: W 2019 r. dominujący dostawca obsługiwał 1 062 009 odbiorców. 
     
Wskaźnik E.14 Liczba odbiorców - gospodarstwa domowe 
Wykonanie: W 2019 r. z dostawy energii elektrycznej korzystało 1 014 748 gospodarstw domowych. 
     
WNIOSKI     
1. Wciąż rośnie liczba podmiotów po stronie podażowej. Stabilizuje się liczbowo grupa klientów 
zaopatrujących się w energię na konkurencyjnym rynku detalicznym.  
2. Relacje cenowe oraz brak różnorodnych i elastycznych taryf nie sprzyjają sukcesywnej fluktuacji 
handlowej wyrażającej się przez liczbę klientów, który skorzystali ze swobodnego wyboru sprzedawcy 
(TPA). 
3. Wciąż produkty handlowe (taryfy) oferowane klientom bazują na sięgających lat pięćdziesiątych 
schematach.   
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I.2. Cele generalne w zakresie sektora energetycznego jako całości 
B. Tworzenie właściwych warunków realizacji zadania własnego Miasta 
w zakresie 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 2019 r. 39,37% obszaru miasta miało uchwalone mpzp. 
Plan: Na 2020 r. przewiduje się, że procent ten będzie wynosił ok.41,6%. 
     
Wskaźnik M.06 Procent powierzchni miasta z uchwalonym "Planem zaopatrzenia w paliwa i energię" 
Wykonanie: W 2019 r. dla 54,7% powierzchni miasta były uchwalone plany zaopatrzenia. 
Plan: Na 2020 r. nie przewiduje się przygotowania zmian Planu zaopatrzenia do czasu weryfikacji 
prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię ze zaktualizowanymi Założeniami do planu 
zaopatrzenia z planami rozwoju przedsiębiorstw. 
     
Wskaźnik M.07 Średnio ważony wiek uchwalonego "Planu zaopatrzenia w ciepło…" 
Wykonanie: W 2019 r. średni wiek uchwalonego planu zaopatrzenia wynosił 8,9 roku. 
Wskaźnik M.08 Planowany rok uchwalenia aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło…." 
Wykonanie: W 2019 r. obowiązywała uchwała Założenia do planu zaopatrzenia z 2003 roku. 
Plan: W 2020 r. przewiduje się, że aktualizacja założeń zostanie dokonana w roku 2020. 
     
WNIOSKI     
1. Proces planowania zaopatrzenia miasta w paliwa i energię następuje etapami. Uchwalone w 2003 
roku założenia do planu zaopatrzenia w paliwa i energię zostały zaktualizowane uchwałą z 27 sierpnia 
2020 roku.  
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..." i ekspertyza dostarczyły wiedzy 
merytorycznej o energetyce miasta. Baza wiedzy została usystematyzowana przez Biuro 
Infrastruktury w uchwalonej aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe. 
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II. PODSEKTOR ELEKTROENERGETYCZNY    
     
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 
realizowanym dostawom. Świadectwem utraty elastyczności systemu na wahania w zapotrzebowaniu 
jest widoczna w praktycznej utracie rezerw w okresie letnim. 
     
Miernik: 6. Zapotrzebowanie na moc elektryczną 
     
Wskaźnik E.18 Zapotrzebowanie na moc szczytową ogółem na mieszkańca  
Wykonanie: W 2019 r. na jednego zameldowanego w mieście przypadał pobór mocy w wysokości 
0,779 kW. 
     
Wskaźnik E.16 Zapotrzebowanie szczytowe na moc [zima] 
Wykonanie: W 2019 r. największe zapotrzebowanie na moc w szczycie wieczornym zimą wyniosło 
1 419 MW. 
     
Wskaźnik E.17 Zapotrzebowanie szczytowe na moc [lato] 
Wykonanie: W 2019 r. największe zapotrzebowanie na moc w szczycie popołudniowym latem 
wyniosło 1 396 MW. 
     
Miernik: 2. Rezerwy mocy w ciągu zasilającym miasto 
     
Wskaźnik E.29 Rezerwa mocy w źródłach zasilających system dystrybucyjny odniesiona do 
największego zapotrzebowania [zima] w % 
Wykonanie: W 2019 r. źródła transformacyjne i wytwórcze miały w sumie rezerwę w wysokości 55,2% 
     
Wskaźnik E.30 Rezerwa mocy w źródłach zasilających system dystrybucyjny odniesiona do 
największego zapotrzebowania [lato] 
Wykonanie: W 2019 r. linie przesyłowe zaopatrujące WWE: w warunkach dużego obciążenia nie 
dysponowały rezerwą mocy. 
     
Wskaźnik E.31 Rezerwa mocy transformacji 110/15 kV w % 
Wykonanie: W 2019 r. sieć dystrybucyjna w transformacji na napięcie 15 kV dysponowała 140% 
rezerwą mocy w odniesieniu do zapotrzebowania. 
     
Wskaźnik E.32 Rezerwa mocy transformacji 15/0,4 kV w % 
Wykonanie: W 2019 r. odnotowano rezerwę mocy w wysokości 111,7%. 
     
Wskaźnik E.35 Odmowa przyłączenia odbiorców ze względów technicznych 
Wykonanie: W 2019 r. przedsiębiorstwa energetyczne odmówiły przyłączenia odbiorców łącznie 
o mocy zamówionej 109 kW. 
Prognoza: Na 2020 r. przewiduje się odmów przyłączenia odbiorców o sumarycznej mocy 357 kW. 
     
WNIOSKI     
1. W roku 2019, tak latem, jak i zimą miasto uzyskało rezerwę w zdolnościach dosyłowych do WWE 
mimo, że nie udało się ukończyć ciągu zasilającego Kozienice - Stanisławów - Miłosna. Jednak 
uruchomienie bloku w Płocku pozwoliło na odwrócenie rozpływów w sieciach najwyższych napięć 
zasilających system dystrybucyjny Warszawy z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Rezerwa 
ta pozwalała jedynie na skompensowanie awarii jednego toru zasilającego 220 kV. 
2. Bezpieczeństwo energetyczne miasta opierającego się [latem] w 80% na mocy dostarczanej spoza 
aglomeracji nie może być lepsze niż całego KSE. 
3. W 2019 roku krajowy system elektroenergetyczny w 81 dniach nie dysponował wystarczającą 
rezerwą, aby skompensować ewentualną awarię największego obecnie w KSE bloku wytwórczego, 
jednostki w Kozienicach, uczestniczącego w zasilaniu WWE. Przewiduje się, że w roku 2020 takich 
dni będzie co najmniej 75. 
4. Do końca 2019 r. wystąpiły 3 dni, w czasie których rezerwa mocy kształtowała się poniżej 2% (moc 
odpowiadająca najpopularniejszym co do wielkości blokom wytwórczym. W roku 2020 przewiduje się 
co najmniej 4 dni z tak niską rezerwą. 
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5. Najniższa odnotowana godzinowa generacja wiatrowa w Polsce wyniosła 17 MW przy mocy 
zainstalowanej ponad 5 917 MW. Intensywna eksploatacja źródeł wiatrowych doprowadziła do tego, 
że brak regulacyjności w dół w elektrowniach systemowych w roku 2019 wystąpił w 5 dniach. Oznacza 
to konieczność wprowadzania nowych zasad zarządzania mocą w systemie. W roku 2020 liczba dni 
z brakiem rezerwy w dół wzrosła do 9. Brak rezerwy w dół jest ryzykiem destabilizacji systemu. 
6. Poprawę ogólnej sytuacji KSE przyniosło oddanie do eksploatacji bloków w Opolu (2 x 900 MW 
10.10.2019 r.), w Stalowej Woli (450 MW 30.09.2020 r.), w Jaworznie (910 MW 13.11.2020 r.) . Blok 
w Turowie o mocy 496 MW planowany na koniec 2019 roku jest obecnie (grudzień 2020) w fazie 
testów rozruchowych. Duże uruchomienia elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych nie ma 
pozytywnego wpływu na bezpieczeństwo funkcjonowania KSE. 
7. Dalszą poprawę bezpieczeństwa energetycznego WWE przyniesie po roku 2020 nowy blok 
gazowo-parowego w EC Żerań. Zwiększy on samowystarczalność elektroenergetyczną miasta zimą 
do 78%.  
     
Cel realizacyjny II Niezawodne pokrywanie bieżącego zapotrzebowania na energię 
     
Miernik: 7. Zapotrzebowanie na energię elektryczną 
     
Wskaźnik E.20 Roczne zużycie końcowe energii elektrycznej w GWh 
Wykonanie: W 2019 r. zużycie energii elektrycznej wyniosło: 7 500 GWh. 
     
Wskaźnik E.21 Zużycie roczne energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe 
Wykonanie: W 2019 r. gospodarstwa domowe zużyły 2 141 GWh energii elektrycznej. 
     
Wskaźnik E.22 Zużycie roczne energii elektrycznej przez miejskie spółki infrastrukturalne  
Wykonanie: W 2019 r. przedsiębiorstwa działające w obszarze infrastruktury miejskiej zużyły 402 
GWh, co w niewielkim stopniu różniło się od lat wcześniejszych. 
     
Miernik: 8. Przyrost zapotrzebowania na energię elektryczną 
     
Wskaźnik E.25 Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną u odbiorców końcowych w % 
Wykonanie: W 2019 r. zapotrzebowanie na energię elektryczną spadło o 1,1%. 
     
Wskaźnik E.26 Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w gospodarstwach domowych w % 
Wykonanie: W 2019 r. zapotrzebowanie na elektryczność w porównaniu z rokiem poprzednim nie 
uległo zmianie. 
 
Wskaźnik E.27 Wzrost zapotrzebowania na en. el. w spółkach infrastrukturalnych 
Wykonanie: W 2019 r. odnotowano spadek zapotrzebowania na energię o 2%. 
     
WNIOSKI     
Z zadowoleniem należy odnotowywać zmniejszenie potrzeb energetycznych infrastruktury miejskiej 
jako efekt działań proefektywnościowych. 
     
Cel realizacyjny II Niezawodne pokrywanie długoterminowego wzrastającego 
zapotrzebowania na moc 
     
Miernik: 24. Prognoza zapotrzebowania na moc i jego zaspokojenia 
Prognozowanie obejmuje różne horyzonty i powinno obejmować wszystkie znaczące procesy 
wpływające 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 2019 r. wg Polityki energetycznej zapotrzebowanie szczytowe w roku miało wynieść 
1 915 MW. 
Wykonanie W 2019 r. rzeczywiste zapotrzebowanie szczytowe wyniosło 1 419 MW. 
Odchylenie W 2019 r. rzeczywiste zapotrzebowanie na moc było mniejsze od prognozowanego 
w roku uchwalania Polityki o 26%. 
     
Wskaźnik E.04 Prognoza maksymalnego zapotrzebowania na moc na rok 2020 w zestawieniu 
z prognozą wg "Polityki…" 
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Prognoza: W 2006 r. przewidywano, że zapotrzebowanie w roku 2020 będzie na poziomie 1 950 MW. 
Prognoza: W 2019 r. obowiązywała skorygowana prognoza wynosząca 1 436 MW. 
Odchylenie: W 2019 r. aktualna skorygowana prognoza zapotrzebowania na moc na rok 2020 była 
mniejsza od wartości prognozowanej w roku uchwalania Polityki energetycznej o 26%. 
     
Miernik: 9. Przyrost zapotrzebowania na moc 
     
Wskaźnik E.24 Wzrost zapotrzebowania na moc na mieszkańca w % 
Wykonanie: W 2019 r. zapotrzebowanie na moc zmalało o 1,9%. 
     
Wskaźnik E.23 Wzrost zapotrzebowania na moc 
Wykonanie: W 2019 r. nastąpił spadek szczytowego zapotrzebowania na moc o 1,2%. 
    
Miernik: 10. Przyrosty rezerwy mocy w ciągu zasilającym 
     
Wskaźnik E.33 Przyrost rezerwy mocy w transformatorach 110/15 kV w pkt.% 
Wykonanie: W 2019 r. prowadzono dalszą rozbudowę rejonowych punktów zasilania (RPZ). Rezerwa 
zwiększyła się o 8,3 pkt.%. 
     
 
Wskaźnik E.34 Przyrost rezerwy mocy w transformatorach 15/0,4 kV 
Wykonanie: W 2019 r. prowadzono dalszą rozbudowę stacji transformatorowych. Rezerwa zwiększyła 
się o 6,3 pkt.%. 
     
WNIOSKI     
Obserwujemy racjonalizację zaspokajania potrzeb elektrycznych u mieszkańców. Przy utrzymaniu 
poziomu zużycia energii w gospodarstwach domowych zmalało zapotrzebowanie na moc. Przyczyny 
można dopatrywać się w ciepłej zimie ale również w zwiększeniu racjonalnego gospodarowania 
energią jako efekt edukacji. 
     
CEL II.1.1 Zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego przez zasilanie 
pierścieniowe najwyższych napięć 400 kV 
     
Miernik: 11. Pierścień zasilający 400 kV 
     
Wskaźnik E.4 Liczba pierścieni 400 kV 
Wykonanie: W 2019 r. zasilanie Warszawy bazuje wciąż na 1 pierścieniu zasilającym do roku 2020. 
     
Wskaźnik E.46 Długość linii krótszego pierścienia 400 kV ze źródłami wokół Warszawy 
Wykonanie: W 2019 r. nie było planowane ukończenie żadnej nowej inwestycji liniowej, która 
skróciłaby pierścień mający długość 908 km. 
Plan: Na 2020 r. nie jest planowane zakończenie żadnej inwestycji, która zmniejszyłaby długość linii 
pierścienia wynoszącej 908 km. 
     
Wskaźnik E.47 Liczba stacji GPZ zasilających sieć 110 kV zasilanych z pierścienia 400 kV 
Wykonanie: W 2019 r. do sieci 400kV były przyłączone 2 GPZy, do których wyprowadzone są linie 
110 kV zasilające miasto i w najbliższym czasie nie ulegnie to zmianie. 
     
Wskaźnik E.48 Suma mocy transformacji stacji zasilających Warszawę z ciągów 400 kV w MVA 
Wykonanie: W 2019 r. zainstalowana moc stacji zasilających wyniosła 1 570 MVA 
Plan: W 2020 r. nie przewiduje się zmiany wartości mocy i będzie ona wynosić 1 570 MVA. 
     
Wskaźnik E.49 Suma mocy wytwórczych włączonych w ciąg 400 kV zasilający Warszawę w MW 
Wykonanie: W 2019 r. łączna moc bloków wytwórczych przyłączonych do pierścienia 400 kV 
zasilającego Warszawę wynosiła 5 860 MW. 
Plan: W 2020 r. nie przewiduje się wzrostu mocy powyżej wartości: 5 860 MVA. 
     
Cel realizacyjny II.1.1 Zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego przez zasilanie 
pierścieniowe najwyższych napięć 220 kV 
     
Miernik: 12. Pierścień zasilający 220 kV 
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Wskaźnik E.50 Liczba pierścieni 220 kV 
Wykonanie: W 2019 r. nadal linia Olsztyn - Ostrołęka przystosowana do napięcia 400 kV pracuje pod 
napięciem 220 kV domykając pierścień. 
     
WNIOSKI     
1. Układ pierścieniowy zwiększa bezpieczeństwo zasilania odbiorców zapewniając zasilanie 
dwustronne. Część linii najwyższych napięć (NN) 400 kV dochodzących do Warszawy pracuje 
w pierścieniu. Pierścień mierzy wiele setek 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. Budowa sieci 400 kV na północy Polski nie pozwoliła jeszcze na przestawienie przesyłu na to 
napięcie. Między Ostrołęką, a Miłosną nadal mamy przepływy energii pod napięciem 220 kV, a także 
pod napięciem 110 kV – przepływy koordynowane.  
 
Cel realizacyjny II.1.1 Zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego przez zasilanie 
pierścieniowe wysokich napięć 110 kV. 
     
Miernik: 13. Pierścienie zasilające 110kV 
     
Wskaźnik E.55 Liczba pierścieni 110 kV 
Wykonanie: W 2019 r. pracowały 2 pierścienie zasilające. 
Plan: Na 2020 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 2019 r. w skład pierścieni 110 kV wchodziły linie o długości 339,4 km. 
     
Wskaźnik E.57 Powierzchnia objęta pierścieniem 110kV w ha 
Wykonanie: W 2019 r. pierścienie obejmowały 51 500 ha z powierzchni miasta. 
     
WNIOSKI     
Topografia sieci wysokiego napięcia w mieście umożliwia pracę w układzie wielopierścieniowym. 
Wielkość i podział na pierścienie wynika z możliwości technicznych i bieżących potrzeb operacyjnych. 
Powierzchnia objęta pierścieniami to teren o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa zasilania. 
     
Cel realizacyjny II.1.1 Rozwój sieci elektroenergetycznych 
     
Miernik: 14. Przyrost długości sieci elektroenergetycznej 
     
Wskaźnik E.69 Przyrost długości linii 110 kV w % 
Wykonanie: W 2019 r. obserwowane było zwiększenie długości linii o 0,5%. 
     
Wskaźnik E.70 Przyrost długości linii 15 kV w % 
Wykonanie: W 2019 r. wzrost długości linii średniego napięcia wyniósł 1%. 
     
Wskaźnik E.71 Przyrost długości linii 0,4 kV w % 
Wykonanie: W 2019 r. rozbudowa sieci niskiego napięcia wzrosła o 1,7%. 
     
Wskaźnik E.72 Przyrost mocy w stacjach transformatorowych 110/15 kV w % 
Wykonanie: W 2019 r. obserwowany był dalszy wzrost mocy transformacji o 2,3%. 
     
Wskaźnik E.73 Przyrost mocy stacji transformatorowych 15/0,4 kV w % 
Wykonanie: W 2019 r. zdolność transformacji na niskie napięcie wzrosła o 1,8%. 
     
Wskaźnik E.58 Długość linii 400 kV nadziemnych (w przeliczeniu na 1 tor) w km 
Wykonanie: W 2019 r. w granicach miasta przebiegało 10,8 km linii 400 kV. 
 
Wskaźnik E.59 Długość linii 400 kV kablowych w km 
Brak linii kablowych 400 kV. 
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Wskaźnik E.60 Długość linii 220 kV (w przeliczeniu na 1 tor) w km 
Wykonanie: W 2019 r. w granicach miasta przebiegało 43,42 km linii 220 kV.   
      
Wskaźnik E.61 Długość linii 220 kV kablowych w km 
Wykonanie: W 2018 r. skablowano odcinek linii kablowej najwyższego napięcia o długości 0,74 km do 
stacji GZP Towarowa. 
Wykonanie: W 2019 r. uruchomiono po modernizacji stację GPZ Towarowa co pozwoliło na pełne 
wykorzystanie zbudowanej rok wcześniej linii kablowej o długości 0,74 km. 
     
Wskaźnik E.63 Długość linii 110 kV (w przeliczeniu na 1 tor) w km 
Wykonanie: W 2019 r. w mieście pracowało 568 km linii 110 kV. 
     
Wskaźnik E.64 Długość linii 110 kV kablowych 
Wykonanie: W 2019 r. pracowało 152 km linii kablowych wysokiego napięcia. 
Plan: Na 2020 r. przewidziano rozbudowę wysoko napięciowej infrastruktury kablowej do 165 km. 
     
Wskaźnik E.65 Długość linii 15 kV 
Wykonanie: W 2019 r. linie średniego napięcia miały łączną długość 8 132 km. 
     
Wskaźnik E.66 Długość linii 15 kV kablowych 
Wykonanie: W 2019 r. linie kablowe 15 kV mierzące 7 768 km stanowiły zdecydowaną większość 
potencjału przesyłowego sieci średniego napięcia i podlegają intensywnej rozbudowie.  
  
Wskaźnik E.67 Długość linii 0,4 kV 
Wykonanie: W 2019 r. w mieście pracowało 9 786 km linii nadziemnych niskiego napięcia. 
     
Wskaźnik E.68 Długość linii 0,4 kV kablowych 
Wykonanie: W 2019 r. niskonapięciowych linii kablowych łączna długość mierzyła 7 501 km. 
     
Wskaźnik E.74 Liczba stacji dystrybucyjnych 110/15 kV 
Wykonanie: W 2019 r. pracowało 44 rejonowych punktów zasilania (RPZ) wysokiego napięcia 
i w najbliższym czasie nie przewiduje się uruchomienia nowych. 
     
Wskaźnik E.76 Łączna moc stacji transformatorowych 110/15 kV 
Wykonanie: W 2019 r. stacje transformujące z wysokiego napięcia na napięcie 15 kV miały łączną 
moc 4 257 MVA. 
     
Wskaźnik E.75 Liczba stacji transformatorowych 15/0,4 kV 
Wykonanie: W 2019 r. pracowało w mieście 7 019 stacji transformatorowych. 
     
Wskaźnik E.77 Łączna moc stacji transformatorowych 15/0,4 kV 
Wykonanie: W 2019 r. stacje transformujące na niskie napięcie dysponowały mocą 3 606 MVA. 
     
WNIOSKI     
1. W roku 2019 innogy Stoen Operator rozpoczął eksploatację zmodernizowanej stacji GPZ 
220/110/15 kV Towarowa rozbudowanej o nowy transformator. 
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 2019 r. 7 stacji zasilanych z elektrowni i elektrociepłowni pracowało na WWE. 
     
Wskaźnik E.36 Moc stabilnych źródeł wytwórczych pracujących bezpośrednio na WWE w MW 
Wykonanie: W 2019 r. moc wszystkich źródeł mogących zasilać Warszawę wzrosła do 8 529 MW. 
     
 



51 

 

Wskaźnik E.39 Rezerwa mocy dostępna z KSE ze stabilnych źródeł [zima] w MVA 
Wykonanie: W 2019 r. moc wynosiła 580 MVA. 
     
Wskaźnik E.40 Rezerwa moc dostępna z KSE ze stabilnych źródeł [lato] w MVA 
Wykonanie: W 2019 r. moc wynosiła 947 MVA. 
     
Wskaźnik E.43 Moc źródeł dyspozycyjna dla miasta [zima] w MW 
Wykonanie: W 2019 r. zimą suma mocy dyspozycyjnej wszystkich źródeł wynosiła 1 912 MW. 
     
Wskaźnik E.41 Dyspozycyjna moc wytwórcza elektryczna w mieście [zima] w MW 
Wykonanie: W 2019 r. miasto miało do dyspozycji 891 MW. 
     
Wskaźnik E.44 Moc źródeł dyspozycyjna dla miasta [lato] w MW 
Wykonanie: W 2019 r. latem obliczeniowa teoretyczna suma mocy dyspozycyjnej wszystkich źródeł 
wynosiła 2 224 MW. 
     
Wskaźnik E.42 Dyspozycyjna moc wytwórcza elektryczna w mieście [lato] w MW 
Wykonanie: W 2019 r. zdolności wytwórcze ograniczyły się do 252 MW. 
     
Wskaźnik E.98 Pojemność zasobników energii elektrycznej 
Wykonanie: W 2019 r. zdolności magazynowe w zasobnikach energii elektrycznej dostępne dla sieci 
wynosiły 2 MWh. 
     
WNIOSKI     
1. W roku 2019 nastąpiła znacząca poprawa w zasilaniu m.st. Warszawy, choć infrastruktura  

w wytwarzaniu i transformacji nie ulegała żadnych istotnym zmianom. Wynika to z odmiennego niż 
w poprzednich latach organizowania rozpływów dzięki dostępności w 2019 roku w sieci wszystkich 
trzech nowych mocnych źródeł: blok 1 075 MWe w Kozienicach i bloku 600 MWe w Płocku, blok 
463 MWe we Włocławku. 

2. Analiza możliwości zasilania miasta wykazała powstanie rezerw dosyłowych. Latem aglomeracja 
jest nadal zdana na zasilanie z systemu krajowego. Jest lepiej mimo, że przebudowa linii 400 kV z 
lat siedemdziesiątych relacji Kozienice - Miłosna na dwutorową praktycznie nie ruszyła, a realizacja 
połączenia Kozienice - Stanisławów - Miłosna nie zakończyła się w roku 2019 jak zapowiadano. Tę 
ostatnią wpięto już do sieci w połowie 2020 roku, mimo nie zakończenia działań inwestorskich. 
Świadczy to o trudnej sytuacji w KSE, którą liczbowo zilustrowano w przy celu generalnym II.II.5. 

     
Cel realizacyjny II.1.5 Rozwój rozproszonych źródeł wytwarzających energię elektryczną 
i ciepło opartych na wytwarzaniu ciepła w skojarzeniu 
     
Miernik: 17. Źródła kogeneracji rozproszonej  
     
Wskaźnik E.103 Moc elektryczna dyspozycyjna źródeł kogeneracji rozproszonej w mieście w MW 
Wykonanie: W 2019 r. pracowały źródła o mocy 12,2 MW. 
     
Wskaźnik E.104 Energia elektryczna wytworzona w źródłach kogeneracji rozproszonej 
Wykonanie: W 2019 r. źródła: EC Targówek, EC Czajka wytworzyły 56,3 GWh energii elektrycznej. 
     
Wskaźnik E.105 Liczba instalacji kogeneracji rozproszonej 
Wykonanie: W 2019 r. na terenie miasta pracowało 9 źródeł kogeneracji rozproszonej. 
     
WNIOSKI     
Nadal nie ma zainteresowania budową małych rozproszonych komercyjnych elektrociepłowni 
zlokalizowanych 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) 
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Wskaźnik E.106 Moc elektryczna odnawialnych źródeł energii w mieście 
Wykonanie: W 2019 r. odnawialne źródła energii pracowały z mocą 129,1 MW. 
     
Wskaźnik E.107 Energia elektryczna wytworzona przez OZE 
Wykonanie: W 2019 r. w OZE zostało wytworzone 221 GWh energii elektrycznej. 
Plan: Na 2020 r. przewiduje się produkcję na poziomie ok. 217 GWh. 
 
Wskaźnik E.108 Liczba odnawialnych źródeł energii (OZE) wytwarzających energię elektryczną 
Wykonanie: W 2019 r. pracowało 2 594 źródeł odnawialnych. 
 
Wskaźnik E.109 Liczba rozproszonych źródeł en. el. opartych na energii odnawialnej (OZE) 
Wykonanie: W 2019 r. pracowało 2 593 źródeł odnawialnych. 
 
Wskaźnik E.110 Liczba prosumentów z odnawialnymi źródłami energii (OZE) 
Wykonanie: W 2019 r. pracowało 2 560 odnawialnych źródeł prosumenckich. 
Prognoza: Na 2020 r. przewiduje się współpracę z siecią 3 960 prosumentów. 
   
Wskaźnik E.111 Moc odnawialnych źródeł energii prosumentów  
Wykonanie: W 2019 r. moc zainstalowana u prosumentów wynosiła 15,7 MW 
Prognoza: Na 2020 r. przewiduje się wzrost mocy zainstalowanej do poziomu 23,8 MW. 
     
Wskaźnik E.113 Energia oddana do sieci z odnawialnych źródeł energii prosumentów  
Wykonanie: W 2019 r. z instalacji prosumenckich wysłano do sieci 5,5 GWh. 
     
WNIOSKI     
1. Wzrost wytwarzania energii z odnawialnych źródeł nastąpił przede wszystkim dzięki bardziej 
intensywnemu wykorzystaniu bloku na biomasę w EC Siekierki. 
2. Zmiany przepisów prawa oraz dotacje do instalacji PV skutkują wzrostem liczby fotowoltaicznych 
instalacji prosumenckich. W bilansie elektrycznym miasta jest to jeszcze mało znacząca pozycja.  
     
Cel szczegółowy A. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego 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 2019 r. wartość wskaźnika u dominującego dostawcy wyliczono na: 42 min / odbiorca / 
rok. 
     
WNIOSKI     
Wskaźnik SAIDI, wymagany prawem, pozwala porównywać jakość funkcjonowania sieciowego 
systemu zaopatrzenia odbiorców. Jego wartość jest zróżnicowana u różnych dystrybutorów oraz może 
się znacząco różnić w zależności od poziomu skablowania sieci, intensywności sieci w terenie oraz od 
wieku infrastruktury sieciowej. Na jego wielkość mają też wpływ incydentalne zjawiska pogodowe, 
których w roku 2019 nie było. 
     
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 2019 r. mamy do czynienia z mniejszą niż w latach poprzednich dynamiką 
unowocześniania systemów pomiarowych u odbiorców na poziomie 7%, ale obserwujemy już zjawisko 
wysycenia rynku w tym zakresie. Dalsze działania to praktycznie domknięcie programu SMART 
METERING u odbiorców. 
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Wskaźnik E.82 Udział inteligentnego opomiarowania w sieci 
Wykonanie: W 2019 r. z programowalnych liczników korzystało już 98,9% odbiorców. 
     
Wskaźnik E.81 Liczba liczników programowalnych u odbiorców 
Wykonanie: W 2019 r. stosowanie inteligentnego opomiarowania działa na dużą skalę kiedy to 
pracowało już 1 078 866 liczników programowalnych. 
 
Wskaźnik E.98 Pojemność zasobników energii elektrycznej 
Wykonanie: W 2019 r. stacjonarne magazyny energii miały pojemność  2,012 MWh. 
 
WNIOSKI     
1. Wdrażanie inteligentnego opomiarowania w mieście dobiegło w końca. Znikomy procent odbiorców 
z licznikami indukcyjnymi ma profile nie uzasadniające stosowania droższych przyrządów 
pomiarowych.  
2. Obecnie będziemy mieli do czynienia z wymianą liczników na bardziej inteligentne w ramach 
rutynowego procesu legalizacji. Pojawiły się już zapowiedzi zmian regulacji prawnych, które pozwolą 
wykorzystać możliwości zainstalowanego inteligentnego sprzętu np. przez 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 2019 r. kontynuowano zainaugurowane w latach ubiegłych akcje oraz zorganizowano 
nowe programy na rzecz efektywności energetycznej, ochrony klimatu i przeciwdziałania smogowi 
W roku sprawozdawczym prowadzono 10 specjalistycznych programów edukacyjnych. 
     
 
Cel szczegółowy B. Poprawa warunków bezpieczeństwa 
elektroenergetycznego 
     
Cel realizacyjny II.2.B.3 Modernizacja sieci elektroenergetycznych i systemów 
zabezpieczająco sterujących 
     
Miernik: 22. Modernizacja sieci elektroenergetycznych 
     
Wskaźnik E.80 Liczba obiektów zmodernizowanych w zakresie aparatury zabezpieczającej [EAZ] 
Wykonanie: W 2019 r. dokonano modernizacji 5 obiektów w zakresie EAZ. 
     
Wskaźnik E.78 Liczba obiektów z EAZ analogową 
Wykonanie: W 2019 r. nadal było 13 obiektów starego typu.  
     
Wskaźnik E.79 Liczba obiektów z EAZ cyfrową 
Wykonanie: W 2019 r. było 73 obiektów z nowoczesną aparaturą zabezpieczającą 
     
WNIOSKI     
Modernizacja systemów automatyki i sterowania jest prowadzona w sposób ciągły zgodnie 
z potrzebami eksploatacyjnymi sieci i możliwościami finansowymi. 
     
Cel realizacyjny II.2.B.5 Poprawa pewności zasilania podstawowych obiektów miejskich 
     
Miernik: 23. Zasilanie infrastruktury miejskiej 
     
Wskaźnik E.15 Liczba przyłączy miejskich spółek infrastrukturalnych 
Wykonanie: W 2019 r. miejskie spółki infrastrukturalne pobierały energie elektryczną przez 604 
przyłącza. 
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Cel realizacyjny II.2.B.8 Rozwój skojarzonych źródeł energii elektrycznej i ciepła 
     
Miernik: 24. Skojarzone źródła wytwarzania 
     
Wskaźnik E.101 Udział en. el. produkowanej w skojarzeniu do zużycia energii końcowej 
Wykonanie: W 2019 r. 56 % energii elektrycznej zużywanej w mieście było wytwarzane w kogeneracji 
na miejscu. 
     
Wskaźnik E.100 Produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu w mieście 
Wykonanie: W 2019 r. w źródłach kogeneracyjnych zostało wytworzone 4 196 GWh energii 
elektrycznej. 
     
Wskaźnik E.99 Moc kogeneracyjnych źródeł energii elektrycznej 
Wykonanie: W 2019 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 2019 r. współczynnik skojarzenia w elektrociepłowniach warszawskich utrzymał się na 
poziomie 0,92. 
     
WNIOSKI     
1. Energia elektryczna w mieście jest wytwarzana prawie wyłącznie w skojarzeniu. Dominującym 
producentem są dwie elektrociepłownie. 
2. Wartość współczynnika skojarzenia poniżej jedności wskazuje na niewydolność zewnętrznego 
systemu zasilania aglomeracji warszawskiej. Operator krajowy wspomaga się generacją wymuszoną 
(bez skojarzenia) realizowaną przez elektrociepłownie w-wskie, co poprawia bezpieczeństwo zasilania 
kosztem efektywności energetycznej wytwarzania (generatory elektryczne w elektrociepłowniach mają 
niższe sprawności niż w elektrowniach). 
         
 
Cel realizacyjny II.2.C.1 Tworzenie warunków do zmniejszenia kosztów dostaw energii 
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 2019 r. 1 994 obiektów było objętych monitorowaniem i doradztwem. 
Plan: Na 2020 r. planuje się objęcie monitorowaniem i doradztwem 2 140 obiektów. 
     
Miernik: 26. Handel energią dla jednostek samorządu 
     
Wskaźnik E.116 Liczba podmiotów dokonujących zakupu energii elektrycznej w ramach Warszawskiej 
Grupy Zakupowej 
Wykonanie: W 2019 r. 809 obiektów było objętych zbiorowym zakupem energii elektrycznej. 
Plan: W 2020 r. zbiorowym zakupem energii elektrycznej będą objęte 802 obiekty. 
 

Cel realizacyjny II.2.C.2 Monitorowanie i wykonywanie audytów energetycznych obiektów 
użyteczności publicznej 
 
Miernik: 27. Analiza energetyczna w obiektach samorządu 
 
Wskaźnik E.117  Liczba posiadanych audytów energetycznych dla obiektów miejskich 
Wykonanie: W 2019 r. 244 obiekty posiadało audyt energetyczny. 
Plan: W 2020 r. audyt energetyczny będą posiadały 254 obiekty. 
 

Cel realizacyjny II.2.C.3 Wspieranie stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych 
 
Miernik: 28. Nowoczesne rozwiązania w zakresie energetyki 
 



55 

 

Wskaźnik E.118 LIczba punktów oświetlenia miejsc publicznych w technologii LED 
Wykonanie: W 2019 r. pracowało 14 217 ledowych punktów oświetleniowych. 
Plan: W 2020 r. nowoczesne oświetlenie półprzewodnikowe (LED) będzie zaninstalowane w 20 302 
punktach miasta. 
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III. PODSEKTOR CIEPŁOWNICZY 
     
Cel realizacyjny III.2.A1. Utrzymywanie racjonalnej rezerwy mocy w źródłach wytwarzania 

 
Miernik: 1. Bezpieczeństwo energetyczne w zakresie zasilania w ciepło 
     
Wskaźnik C.27 Nadwyżka zdolności wytwórczych źródeł zasilających centralną sieć ciepłowniczą 
Wykonanie: W 2019 r. całoroczne zdolności wytwórcze były większe od zapotrzebowania na moc 
o 6,7%. 
Prognoza: Na 2020 r. przewidywane jest zwiększenie rezerwy do poziomu 10,3%. 
     
Wskaźnik C.04 Prognoza na rok 2020 nadwyżki zdolności wytwórczych źródeł zasilających centralną 
sieć ciepłowniczą 
Prognoza: W 2020 r. planowana nadwyżka zdolności wytwórczych ponad przewidywane 
zapotrzebowanie na poziomie 10,3 %. 
Wyjaśnienie: Następuje proces dostosowywania mocy wytwórczych do deklarowanych potrzeb 
dystrybutora ciepła w celu zwiększenia efektywności wykorzystania posiadanego majątku 
wytwórczego.  
     
WNIOSKI:     
1. W sieciach ciepłowniczych występują rezerwy zapewniające aktualnie bezpieczeństwo dostaw 
ciepła dla temperatury obliczeniowej. 
2. W związku z przyśpieszeniem realizacji inwestycji przez PSE S.A. zniknie bariera stosowania 
energii elektrycznej do ogrzewania. 
     
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 2019 r. ciepło produkowane w procesie skojarzonym stanowiło 89,3% ciepła 
dostarczonego do sieci ciepłowniczej, to jest więcej o 3 pkt% w porównaniu do wartości wskaźnika 
osiągniętego w roku poprzednim. 
Plan: Na 2020 r. planowane jest utrzymanie skojarzenia na poziomie 78 %. 
     
Wskaźnik C.30 Udział źródeł kogeneracyjnych w dyspozycyjnej mocy wytwórczej 
Wykonanie: W 2019 r., podobnie jak w roku 2018, moc źródeł kogeneracyjnych stanowiła ok. 53,3% 
sumy źródeł sieciowych w mieście. 
     
Wskaźnik C.46 Moc wytwórcza źródeł pracujących w skojarzeniu 
Wykonanie: W 2019 r. elektrociepłownie dysponowały mocą 2 245 MW i było przewidywane istotne 
zmniejszenie do wartości 1 699 MW w najbliższym roku, w związku z koniecznością wstrzymania 
eksploatacji starych kotłów, z jednoczesnym opóźnieniem oddania nowego bloku w EC Żerań. 
     
Wskaźnik C.45 Moc źródeł wytwarzających ciepło sieciowe w mieście 
Prognoza: Na 2019 r. prognoza mocy wytwórczych kształtowała się na poziomie 4 716 MW. 
Wykonanie: W 2019 r. zdolności wytwórcze osiągnęły wartość 4 317 MW co stanowi spadek 
w stosunku do prognozy o 8,5%. 
Prognoza: Na 2020 r. prognozowana wielkość mocy wytwórczych 4 486 MW i wzrost jest związany 
z uruchomieniem nowej kotłowni gazowej. 
     
Wskaźnik C.48 Pojemność akumulatorów ciepła 
Wykonanie: W 2019 r. zdolności akumulacyjne ciepła wynosiły 1 GWh. 
Plan: Na 2020 r. zostało zaplanowano jedynie utrzymanie w eksploatacji istniejącego akumulatora 
o pojemności cieplnej 1 GWh.     
 
WNIOSKI:     
1. Większość ciepła jest wytwarzana w procesie skojarzonym, zapewniającym najbardziej efektywne 
wykorzystanie paliwa. 
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2. Proces przestawiania Elektrociepłowni Żerań z węgla na gaz postępuje choć mamy do czynienia 
z opóźnieniami w procesie inwestycyjnym. 
     
Cel realizacyjny III.2.A4. Budowa małych alternatywnych kogeneracyjnych źródeł ciepła 
i energii elektrycznej 
     
Miernik: 3. Kogeneracja rozproszona 
     
Wskaźnik C.57 Moc ciepłownicza małych źródeł kogeneracji rozproszonej w mieście 
Wykonanie: W 2019 r. moc źródeł rozproszonych jest na poziomie 17,6 MW i nie są przewidywane 
zmiany. 
     

WNIOSKI:     
Rozwój rozproszonych alternatywnych źródeł kogeneracyjnych napotyka na problemy wynikające 
z niekorzystnych relacji cen gazu i urządzeń wytwórczych do cen innych urządzeń energetycznych 
i nośników energii. 
     
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 2019 r. nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło o 4% w stosunku do roku 
poprzedniego. 
     
Wskaźnik C.24 Dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej do odbiorców końcowych 
Plan: Na 2019 r. przewidywano dostawy w ilości 9 166 GWh odpowiadające średnim temperaturom 
zimy. 
Wykonanie: W 2019 r. dostawa ciepła sieciowego była niższa niż planowana i wyniosła 8 668 GWh. 
Plan: Na 2020 r. planowane są dostawy ciepła na poziomie 8 890 GWh. 
     
Wskaźnik C.22 Dostawy mocy ciepłowniczej ze źródeł zimą 
Wykonanie: W 2019 r. maksymalna dostawa mocy ciepłowniczej ze źródeł była na poziomie 3 198 
MW i zmalała w porównaniu z rokiem poprzednim. 
Plan: Na 2020 r. planowana jest dostawa maksymalnej mocy ciepłowniczej na poziomie 3 293 MW. 
     
Wskaźnik C.09 Procent sieci w technologii preizolowanej 
Wykonanie: W 2019 r. w całości sieci rurociągi w technologii preizolowanej stanowiły 52,1%. 
Plan: Na 2020 r. po planowanych pracach modernizacyjnych udział sieci preizolowanej przewiduje 
się na poziomie 53,1 %. 
     
Wskaźnik C.39 Tempo odnawiania sieci  
Wykonanie: W 2019 r. tempo odnawiania sieci utrzymało poziom roku poprzedniego i wynosiło 
5,8 km/rok. 
Plan: Na 2020 r. planowane są prace modernizacyjne na poziomie 5,8 km/rok. 
     
Miernik: 5. Racjonalizacja u odbiorców 
     
Wskaźnik C.20 Procent budynków komunalnych po termomodernizacji 
Wykonanie: W 2019 r. 8,3% budynków komunalnych było po termomodernizacji. 
Plan: Na 2020 r. planowany jest wzrost efektywności cieplnej budynków do poziomu 9%. 
     
Wskaźnik C.21 Procent budynków ze współwłasnością miasta po termomodernizacji 
Wykonanie: W 2019 r. w budynkach ze współwłasnością miasta zaledwie 22,7% było po 
termomodernizacji. 
Plan: Na 2020 r. planowany jest minimalny wzrost wskaźnika do wartości 22,9%. 
     
 
Wskaźnik C.16 Jednostkowe zużycie ciepła na powierzchnię mieszkalną 
Wykonanie: W 2019 r. średnie zużycie ciepła z sieci ciepłowniczej na powierzchnię mieszkalną 
w budynkach komunalnych wyniosło 325 kWh/m2. 
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Plan: Na 2020 r. oczekuje się zapotrzebowania do poziomu 354 kWh/m2 z gotowością na średnią 
temperaturowo zimę. 
     
WNIOSKI:     

Obserwowany jest zastój w efektach działań służących zmniejszeniu energochłonności budynków 
komunalnych i tych ze współwłasnością miasta. 
     
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 2019 r. zdolności wytwórcze ciepła w OZE bloku na biomasę sięga 127,3 MW. 
     
Wskaźnik C.55 Ciepło z odnawialnych źródeł energii (OZE) 
Monitorowanie nie obejmuje instalacji indywidualnych konsumentów. 
Wykonanie: W 2019 r. produkcja w OZE, głównie z wykorzystania biomasy w biobloku 
elektrociepłowni Siekierki spadła do poziomu 417 GWh. 
Plan: Na 2020 r. planowany jest ponowny wzrost produkcji ciepła z biomasy do poziomu 442 GWh. 
     
Wskaźnik C.53 Moc lokalnych odnawialnych źródeł energii (OZE) wytwarzających ciepło 
Wykonanie: W 2019 r. zdolności wytwórcze w komunalnych obiektach użyteczności publicznej 
wynosiły 25,3 MW. 
     
Wskaźnik C.52 Liczba lokalnych odnawialnych źródeł energii (OZE) wytwarzających ciepło 
Wykonanie: W 2019 r. w komunalnych obiektach było zainstalowanych 254 odnawialnych źródeł 
energii wytwarzających ciepło. 
     
Wskaźnik C.54 Ciepło wyprodukowane przez lokalne odnawialne źródła energii (OZE) 
Wykonanie: W 2019 r. w OZE zainstalowanych w obiektach komunalnych zostało wytworzonych 
50 GWh ciepła, co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym uzyskano 46 GWh. 
 
WNIOSKI:     
1. Rozproszone odnawialne źródła energii stanowią znikomy ułamek w zaspokajaniu cieplnych 
potrzeb miasta.  
2. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla większości obszarów 
dopuszczają praktycznie bez ograniczeń zastosowanie odnawialnych źródeł energii. 
     
Cel realizacyjny III.2.B3. Zagospodarowanie nadwyżek ciepła sieciowego dla zaopatrzenia 
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 2019 r. nadwyżka mocy do zagospodarowania w źródłach zasilających sieć 
ciepłowniczą wynosiła 307 MW. 
     
Wskaźnik C.50 Moc kotłowni lokalnych komunalnych i zawodowych 
Wykonanie: W 2019 r. łączna moc pracujących kotłowni wyniosła 46 MW. 
     
WNIOSKI:     

Lokalne wytwarzanie ciepła wynika głównie z trudności w dotarciu z centralną siecią ciepłowniczą 
zasilaną z dużych elektrociepłowni do intensywnie zabudowywanych terenów na obrzeżach miasta.  
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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 2019 r. nadal na 37,8% powierzchni zurbanizowanej miasta ciepło wytwarzano 
również w małych urządzeniach spalających węgiel. Trwa proces przyłączania do sieci ciepłowniczej 
lub do sieci gazowej posesji ogrzewanych archaicznie. 
     
Wskaźnik C.49 Liczba kotłowni lokalnych według GUS 
Wykonanie: W 2019 r. pracowało 752 kotłowni lokalnych w zasobach komunalnych, 
przedsiębiorstwach ciepłowniczych i podlegających zgłoszeniu. 
 
WNIOSKI:     
Z uwagi, że sieć ciepłownicza nie sięga do odległych obszarów nowo urbanizowanych, zachodzi 
konieczność zaspokojenia ich potrzeb grzewczych z nowych lokalnych kotłowni.  
     
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 2019 r. koszt dostarczonego ciepła z sieci ciepłowniczej wyniósł 0,25 zł/ kWh. 
Plan: Na 2020 r. przewiduje się, że koszt dostawy ciepła wyniesie 0,27 zł/ kWh. 
     
Wskaźnik C.17 Koszt ogrzewania ciepłem z sieci powierzchni mieszkalnej w budynkach komunalnych 
Wykonanie: W 2019 r. roczny koszt ogrzewania z sieci ciepłowniczej wyniósł 80,05 zł/m2. 
     
Wskaźnik C.18 Liczba odbiorców TPA 
Wykonanie: W 2019 r. ze swobodnego dostępu do sieci i wyboru sprzedawcy korzystało 356 
odbiorców. 
Plan: Na 2020 r. przewiduje się, że z zaopatrzenia z wykorzystaniem mechanizmu TPA skorzysta 
321 klientów. 
     
     
Cel realizacyjny III.2.C1. Rozbudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz dociążenie 
źródeł ciepła i sieci przesyłowych. 
     
Miernik: 10. Sieć ciepłownicza 
     
Wskaźnik C.06 Procent zurbanizowanej powierzchni miasta będącej w zasięgu sieci ciepłowniczej 
Wykonanie: W 2019 r. w zasięgu sieci znajdowało się 55% zurbanizowanego obszaru Warszawy 
     
Wskaźnik C.07 Przyrost udziału powierzchni będącej w zasięgu sieci ciepłowniczej w zurbanizowanej 
powierzchni miasta 
Wykonanie: W 2019 r. nastąpiło zmniejszenie zasięgu sieci ciepłowniczej odniesionej do powierzchni 
zurbanizowanej o 0,6 pkt%. Tempo urbanizacji terenów miejskich jest wyższe niż wkraczanie w nie 
sieci ciepłowniczej.  
     
Wskaźnik C.40 Procentowy przyrost sieci przesyłowej 
Wykonanie: W 2019 r. nastąpił wzrost długości sieci przesyłowej o 0,6%. 
     
Wskaźnik C.41 Procentowy przyrost sieci dystrybucyjnej 
Wykonanie: W 2019 r. długość sieci dystrybucyjnych zwiększyła się o 1,5%. 
     
Wskaźnik C.34 Długość przesyłowych sieci ciepłowniczych 
Wykonanie: W 2019 r. nastąpił wzrost do wartości 334 km. 
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Wskaźnik C.35 Długość dystrybucyjnych sieci ciepłowniczych 
Wykonanie: W 2019 r. długość sieci dystrybucyjnej wyniosła 1 510 km. 
     
Wskaźnik C.19 Liczba odbiorców ciepła z sieci ciepłowniczej 
Wykonanie: W 2019 r. liczba odbiorców ciepła, prawie wyłącznie zbiorowych, zasilanych z sieci 
ciepłowniczej wynosiła 19 447. 
     
Wskaźnik C.42 Liczba węzłów ciepłowniczych 
Wykonanie: W 2019 r. dostawa ciepła odbywała się poprzez 17 902 węzłów. 
     
WNIOSKI:     
Sieć ciepłownicza ulega stałej optymalizacji, likwidując archaiczne technologicznie rurociągi. 
Zwiększa to efektywność i bezpieczeństwo dostawy ciepła a także 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 kogeneracyjnych. 
Cel realizacyjny 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.  
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 2019 r. 55% miasta było objętych zasilaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej. 
     
Wskaźnik BAiPP Procent powierzchni Miasta z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp) 
Wykonanie: W 2019 r. 39,4% obszaru miasta miało uchwalone miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. 
     
Wskaźnik M.06 Procent powierzchni miasta z uchwalonym Planem zaopatrzenia w paliwa i energię 
Wykonanie: W 2019 r. plan zaopatrzenia obejmował 54,7% powierzchni miasta i nie były planowane 
rozszerzenia w związku z przygotowywaniem do uchwalenia nowych Założeń do planu zaopatrzenia. 
     
WNIOSKI:     
Na etapie przygotowywanych projektów miejscowych planów zagospodarowania są analizowane 
możliwości najbardziej bezpiecznego i efektywnego zaspokojenia potrzeb cieplnych obszarów 
wskazując na wszechstronne zalety ciepła sieciowego. 
     
Cel realizacyjny III.2.D2. Wykorzystanie w systemie ciepłowniczym rezerw technicznych. 
     
Miernik: 12. System ciepłowniczy 
     
Wskaźnik C.05 Powierzchnia miasta zasilana z sieci ciepłowniczej 
Wykonanie: W 2019 r. z obszaru miasta 20 441 ha były w zasięgu sieci ciepłowniczej. 
     
Wskaźnik C.06 Procent zurbanizowanej powierzchni miasta będącej w zasięgu sieci ciepłowniczej 
Wykonanie: W 2019 r. 55% obszaru zurbanizowanego miasta było zasilane z sieci ciepłowniczej. 
     
Wskaźnik C.45 Moc źródeł wytwarzających ciepło sieciowe w mieście 
Wykonanie: W 2019 r. moc dyspozycyjną określono na poziomie 4 317 MW. 
     
Wskaźnik C.26 Rezerwa mocy w źródłach przyłączonych do wszystkich sieci ciepłowniczych 
Wykonanie: W 2019 r. nadwyżka mocy w źródłach wytwarzających ciepło spadła do poziomu 
307 MW w związku z prowadzoną modernizacją źródeł i likwidacją nieekologicznych kotłów. 



61 

 

Plan: Na 2020 r. rezerwa wytwórczych mocy ciepłowniczych ma wzrosnąć do poziomu 446 MW 
dzięki uruchomieniu kotłowni gazowej w EC Żerań.    
 
Wskaźnik C.24 Dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej do odbiorców końcowych 
Plan: W 2019 r. przewidywano dostawę ciepła w wysokości 9 166 GWh. 
Wykonanie: W 2019 r. odbiorcom przez sieć ciepłowniczą dostarczono 8 668 GWh ciepła. 
Plan: Na 2020 r. jest przewidywana dostawa 8 890 GWh. 
     
Wskaźnik C.10 Liczba autonomicznych sieciowych systemów ciepłowniczych 
Wykonanie: W 2019 r. funkcjonowało na terenie miasta 8 odrębnych sieciowych systemów 
ciepłowniczych. 
     
Wskaźnik C.32 Długość sieci ciepłowniczych 
Wykonanie: W 2019 r. łączna długość sieci ciepłowniczych wynosiła 1 846 km. 
     
Wskaźnik C.33 Długość dominującej sieci ciepłowniczej (centralnej) 
Wykonanie: W 2019 r. łączna długość dominującej sieci ciepłowniczej wynosiła 1 798 km. 
     
Wskaźnik C.09 Procent sieci w technologii preizolowanej 
Wykonanie: W 2019 r. nowoczesne sieci w technologii preizolowanej stanowiły 52,1% całej długości 
sieci. 
Prognoza: Na 2020 r. przewiduje się dalsze prace w kierunku zmniejszenia strat sieciowych, co 
zwiększy udział sieci preizolowanych do poziomu 53,1%. 
     
Wskaźnik C.38 Długość ciepłociągów nadziemnych 
Wykonanie: W 2019 r. w mieście przebiegało nad powierzchnią terenu 31 km ciepłociągów. 
     
WNIOSKI:     
1. System ciepłowniczy dysponuje rezerwami zarówno po stronie wytwarzania jak i przesyłu. Stanowi 
to szansę na poprawę efektywności energetycznej i stanu czystości powietrza w mieście.  
2. Kontynuowany był proces przyłączania osiedli w Dzielnicy Ursus do centralnej sieci ciepłowniczej. 
Do tamtejszych osiedli w osiedlu Skorosze zasilanych z lokalnych ciepłowni gazowych ciepło zaczęło 
płynąc z EC Siekierki pokonując odległość 14 km. 
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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 2019 r. pierścień warszawski zasilało 5 gazociągów.  
Plan: Na 2020 r. nie przewiduje się przyłączenia nowego gazociągu.  
      
Wskaźnik G.35 Wykorzystanie mocy przesyłowej w gazociągach zasilających pierścień  
Wykonanie: W 2019 r. Gazociągi zasilające pierścień warszawski były wykorzystane w 39%.   
Plan: Na 2020 r. Zdolności dosyłowe gazu do węzła Rembelszczyzna zasilającego warszawski 
pierścień wysokiego ciśnienia znacznie przekraczają potrzeby Warszawskiego Obszaru 
Metropolitalnego.  
      
Wskaźnik G.44 Długość gazociągów pierścienia zasilającego Warszawę  
Wykonanie: W 2019 r. długość gazociągów tworzące warszawski pierścień zasilający wysokiego 
ciśnienia wynosiły 123 km.  
      
Wskaźnik G.48 Długość gazociągów wysokiego ciśnienia w mieście  
Wykonanie: W 2019 r. przez obszar miasta przebiegało 25,3 km gazociągów wysokiego ciśnienia. 
      
Wskaźnik G.36 Wykorzystanie przepustowości pierścienia  
Wykonanie: W 2019 r. pierścień warszawski był wykorzystany w 93,17%  
      
Wskaźnik G.15 Udział Warszawy w obciążeniu stacji zasilających (wg energii)  
Wykonanie: W 2019 r. pierścień w 51% pracował na potrzeby zasilania m.st. Warszawy.  
      
Wskaźnik G.34 Przepustowość stacji redukcyjnych I stopnia zasilających Warszawę  
Wykonanie: W 2019 r. przepustowość wyniosła 3 800 MW.  
      
Wskaźnik G.41 Liczba stacji redukcyjnych I stopnia zasilających system dystrybucyjny Warszawy 
Wykonanie: W 2019 r. sieć dystrybucyjną miasta była zaopatrywana za pośrednictwem 13 stacji 
redukcyjno-pomiarowych I stopnia.  
      
Wskaźnik G.53 Pojemność zbiorników LNG zasilających system gazowy miasta  
Wykonanie: W 2019 r. systemu dystrybucyjnego miasta nie zasilały zbiorniki LNG zapewniające 
interwencyjną moc szczytową.  
Plan: Na 2020 r. nie przewiduje się uruchomienia zbiorników magazynowych zasilających system 
dystrybucyjny lub pierścień warszawski.  
      
WNIOSKI      
1. Miasto jest zasilane z pierścienia gazowego. Obecnie, w przeciwieństwie do lat poprzednich, 
wykazana jest rezerwa w pierścieniu wysokiego ciśnienia, choć od kilkunastu lat nie wybudowano 
żadnych nowych rurociągów zwiększających efektywny przekrój przepływu, nie zwiększono ciśnienia 
wraz ze zwiększeniem wytrzymałości ścianek gazociągów.  
2. Realna poprawa zaopatrzenia w gaz Warszawy i sąsiedztwa zależy od inwestycji liniowych, głównie 
przebiegających poza jej terenem.  
3. Realizowany przez GAZ-SYSTEM program inwestycyjny powinien po roku 2022 zapewnić komfort 
gazowy w zachodniej części miasta.  
      
Cel realizacyjny IV.0.2. Pewność zasilania sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia
       
Miernik: 2. Infrastruktura gazownicza średniego i niskiego ciśnienia  
      
Wskaźnik G.45 Długość gazociągów dystrybucyjnych w mieście  
Wykonanie: W 2019 r. długość gazociągów dystrybucyjnych w mieście wyniosła 2 881 km.  
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Wskaźnik G.46 Udział gazociągów średniego ciśnienia w sieci dystrybucyjnej  
Wykonanie: W 2019 r. gazociągi średniego ciśnienia stanowiły 66,4% długości sieci.  
     
Wskaźnik G.37 Sumaryczny nadmiar przepustowości w stacjach redukcyjnych I stopnia  
Wykonanie: W 2019 r. rezerwa przepustowości we wszystkich stacjach redukcyjnych I stopnia 
wynosiła 13,8%.  
      
Wskaźnik G.42 Liczba stacji redukcyjnych II stopnia  
Wykonanie: W 2019 r. sieci niskiego ciśnienia były zaopatrywane przez 64 stacje redukcyjne.  
      
Wskaźnik G.38 Rezerwa przepustowości w stacjach redukcyjnych II stopnia  
Wykonanie: W 2019 r. rezerwa stanowiła 72%.  
      
Miernik: 16. Warunki eksploatacyjne  
      
Wskaźnik G.26 Procent odbioru obsługiwanego z systemu dystrybucyjnego w przeciążeniu zimą 
Wykonanie: W 2019 r. 30% dostawy mocy w odbieranym paliwie gazowym odbywało się w warunkach 
przeciążenia łańcucha dostaw.  
      
Wskaźnik G.32 Średnia ważona przeciążenia stacji gazowych przeciążonych  
Wykonanie: W 2019 r. średnia ważona przekroczenia mocy znamionowej w stacjach przeciążonych 
wynosiła 8%.  
      
Wskaźnik G.29 Średnia ważona przeciążenia stacji gazowych przeciążonych  
Wykonanie: W 2019 r. maksymalne przekroczenie mocy znamionowej w stacjach przeciążonych 
wyniosło 14%.  
      
Wskaźnik G.25 Część systemu dystrybucyjnego bez rezerwy szczytowej w dostawie ciągłej  
Wykonanie: W 2019 r. bez rezerwy znajdowało się 40% systemu dystrybucyjnego.  
      
WNIOSKI      
System gazowy zaopatrujący miasto w znaczącym zakresie nie posiada rezerwy mocy, co może być 
kłopotliwe przy długotrwałych niskich temperaturach. Głównie decydują o tym zdolności przesyłowe 
w pierścieniu wysokiego ciśnienia. W niewielkim stopniu przyczyniają się do tego niewystarczające 
przepustowości w stacjach redukcyjno-pomiarowych I stopnia, które są sukcesywnie rozbudowywane.
  
      
Cel realizacyjny IV.0.3. Wykorzystywanie rezerw przepustowości sieci przesyłowej 
i dystrybucyjnej  
      
Miernik: 3. Rezerwy rynku i systemu gazowego  
      
Wskaźnik G.35 Wykorzystanie mocy przesyłowej w gazociągach zasilających pierścień  
Wykonanie: W 2019 r. obciążenie gazociągów zaopatrujących pierścień wynosiło 39% zdolności 
przesyłowych.  
      
Wskaźnik G.36 Wykorzystanie przepustowości pierścienia  
Wykonanie: W 2019 r. wykorzystanie zdolności przesyłowej pierścienia określono na 93,17%.  
      
Wskaźnik G.37 Sumaryczny nadmiar przepustowości w stacjach redukcyjnych I stopnia  
Wykonanie: W 2019 r. rezerwa wyniosła 13,8%.  
      
Wskaźnik G.38 Rezerwa przepustowości w stacjach redukcyjnych II stopnia  
Wykonanie: W 2019 r. rezerwa wyniosła 72%.  
      
Wskaźnik G.25 Część systemu dystrybucyjnego bez rezerwy szczytowej w dostawie ciągłej  
Wykonanie: W 2019 r. bez rezerwy koniecznej w ekstremalnych warunkach temperaturowych 
znajdowało się 40% systemu dystrybucyjnego.  
      
Wskaźnik G.04 Nowi odbiorcy gazu przyłączeni do sieci  
Wykonanie: W 2019 r. wzrosła łączna liczba odbiorców o 1 143 klientów.  
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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 wymaga zwiększenia.  
          
Cel realizacyjny IV.1.2. Rozwój konkurencyjnego rynku gazowniczego  
      
Miernik: 4. Klienci na rynku  
           
Wskaźnik G.07 Liczba odbiorców  
Wykonanie: W 2019 r. było 545 648 bezpośrednich klientów dystrybutora gazu.  
      
Wskaźnik G.09 Liczba gospodarstw domowych korzystających z gazu z sieci  
Wykonanie: W 2019 r. 673 374 gospodarstwa domowe korzystały z gazu, w tym 148 480 
w organizacji zbiorowego poboru gazu.  
             
Miernik: 5. Sprzedawcy gazu  
      
Wskaźnik G.02 Liczba spółek obrotu paliwem gazowym działających na terenie miasta  
Wykonanie: W 2019 r. na terenie miasta działały 33 spółki sprzedające gaz.  
      
Wskaźnik G.03 Liczba odbiorców na terenie miasta korzystających z zasady TPA  
Wykonanie: W 2019 r. było 71 klientów korzystających z zasady swobodnego dostępu do sieci [TPA] 
i swobody wyboru sprzedawcy gazu.  
      
Miernik: 6. Dostawcy gazu  
      
Wskaźnik G.01 Liczba dystrybutorów paliwa gazowego działających na terenie miasta  
Wykonanie: W 2019 r. działał jeden operator systemu dystrybucyjnego. Na terenie miasta 
funkcjonowało ok. 6700 odbiorców zbiorowych obsługujących w budynkach lokatorów 
nieolicznikowanych.  
      
WNIOSKI      
1. Warszawski (i polski) 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 gospodarstw domowych stosujących gaz do przygotowania posiłków nie jest 
opomiarowana. Korzystają oni ze zbiorowego zaopatrzenia w gaz. Należy oczekiwać, że będą oni 
stopniowo wyposażani w indywidualne umowy i liczniki lub gaz będzie zastępowany elektrycznością. 
 
Cel realizacyjny IV.1.3. Rozwój przedsiębiorstw energetycznych sektora gazowniczego
      
Miernik: 7. Infrastruktura gazownicza w mieście  
      
Wskaźnik G.45 Długość gazociągów dystrybucyjnych w mieście  
Wykonanie: W 2019 r. sieć gazowa mierzyła 2 881 km.  
      
Wskaźnik G.06 Przyrost długości gazociągów w mieście  
Wykonanie: W 2019 r. długość gazociągów wzrosła o 1%.  
      
Wskaźnik G.46 Udział gazociągów średniego ciśnienia w sieci dystrybucyjnej  
Wykonanie: W 2019 r. długość gazociągów utrzymuje się na poziomie 66%.  
      
Wskaźnik G.02 Liczba spółek obrotu paliwem gazowym działających na terenie miasta  
Wykonanie: W 2019 r. na terenie miasta działały 33 spółki sprzedające gaz.   
      
 
WNIOSKI:      
Kłopoty z dostawą gazu do systemu dystrybucyjnego z pierścienia wysokiego ciśnienia wyhamowały 
ekspansję systemu gazowego w mieście.  
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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 
długiej   
Wykonanie: W 2019 r. nastąpiła nieznaczna poprawa jakości obsługi klienta mierzona wskaźnikiem 
SAIDI wynoszącym 57 min /odbiorcę/rok.  
      
Wskaźnik G.21 Liczba awarii sieci gazowej  
Wykonanie: W 2019 r. odnotowane były 474 awarie.  
      
Wskaźnik G.22 Spadek liczby awarii w sieci gazowej  
Wykonanie: W 2019 r. nastąpił spadek liczby awarii o 2,3%.  
      
Wskaźnik G.51 Tempo modernizacji sieci gazowych  
Wykonanie: W 2019 r. zmodernizowano 16 km gazociągów.  
      
WNIOSKI:      
Sieć gazowa w Warszawie ma średnio kilkadziesiąt lat, a tempo jej modernizacji zdaje się być 
niewystarczające.  
      
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  
      
Miernik: 15. Zasilanie miasta w gaz przewodowy  
      
Wskaźnik G.27 Procent powierzchni miasta w zasięgu sieci gazowej  
Wykonanie: W 2019 r. na 100% obszaru miasta możliwe było zasilanie z sieci gazowej.  
      
Wskaźnik G.28 Procent ludności korzystającej z sieci gazowej  
Wykonanie: W 2019 r. 73% mieszkańców korzystało z sieci gazowej.  
      
Wskaźnik G.18 Dostawy paliwa gazowego na teren Warszawy  
Wykonanie: W 2019 r. zapotrzebowanie na energię w paliwie gazowym wyniosło 5 300 GWh.  
Prognoza: Na 2020 r. przewidywane jest zapotrzebowanie w wysokości 5 522 GWh.  
      
Wskaźnik G.16 Maksymalna dostawa mocy w paliwie gazowym do Warszawy  
Wykonanie: W 2019 r. odnotowano szczytowy pobór mocy w wysokości 1 345 MW.  
Prognoza: Na 2020 r. przewidywane jest zapotrzebowanie szczytowe w wysokości 1 575 MW.  
      
Miernik: 16. Warunki eksploatacyjne  
      
Wskaźnik G.26 Procent odbioru obsługiwanego z systemu dystrybucyjnego w przeciążeniu zimą
  
Wykonanie: W 2019 r. 30% dostawy gazu odbywało się z systemu gazowego pracującego zima 
w przeciążeniu.  
      
Wskaźnik G.25 Część systemu dystrybucyjnego bez rezerwy szczytowej w dostawie ciągłej  
Wykonanie: W 2019 r. bez rezerwy znajdowało się 40% gazowego systemu dystrybucyjnego.  
      
WNIOSKI      
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 nie przygotowany do poborów, których można się spodziewać przy ekstremalnie 
niskich temperaturach.  
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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 2019 r. odnotowano 474 awarie.   
      
Wskaźnik G.37 Sumaryczny nadmiar przepustowości w stacjach redukcyjnych I stopnia  
Wykonanie: W 2019 r. występowała rezerwa w wysokości 13,8%.  
      
Wskaźnik G.38 Rezerwa przepustowości w stacjach redukcyjnych II stopnia  
Wykonanie: W 2019 r. utrzymywała się wysoka rezerwa wynosząca 72%.  
      
Wskaźnik G.26 Procent odbioru obsługiwanego z systemu dystrybucyjnego w przeciążeniu zimą 
Wykonanie: W 2019 r. 30% odbiorców było zasilanych z sieci pracujących w warunkach przeciążenia 
przy niskich temperaturach.  
      
WNIOSKI      
1. Wewnątrzmiejski system gazowy cechuje wysoki stopień bezpieczeństwa.  
2. System przesyłowy zaopatrujący system dystrybucyjny jest w stanie radzić sobie z chwilowymi 
skokami zapotrzebowania, ale nie posiada rezerw w warunkach dostawy ciągłej przy niskich 
temperaturach.  
      
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 2019 r. długość gazociągów wzrosła o 1%.  
Plan: W 2020 r. planowany jest umiarkowany przyrost o 0,3%.  
      
Wskaźnik G.46 Udział gazociągów średniego ciśnienia w sieci dystrybucyjnej  
Wykonanie: W 2019 r. gazociągi średniego ciśnienia stanowiły 66% w dystrybucyjnej sieci gazowej 
Prognoza: W 2020 r. przewiduje się utrzymania udziału na poziomie 67%.   
    
Wskaźnik G.51 Tempo modernizacji sieci gazowych  
Wykonanie: W 2019 r. tempo przebudowy gazociągów było na poziomie 15,8 km / rok.  
Prognoza: Na 2020 r. przewiduje się modernizacje rurociągów gazowych na poziomie 15,8 km / rok.
       
Wskaźnik G.52 Przyrost tempa modernizacji sieci gazowej  
Wykonanie: W 2019 r. tempo modernizacji utrzymano na poziomie poprzedniego roku.  
Plan: Na 2020 r. nie przewiduje się zmiany tempa modernizacji.  
      
Wskaźnik G.58 Liczba liczników programowalnych u odbiorców  
Wykonanie: W 2019 r. nie podjęto wyposażania odbiorców w inteligentne opomiarowanie.  
      
Cel realizacyjny IV.2.A.5. Rozwój procesów skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej 
i ciepła w źródłach rozproszonych z wykorzystaniem gazu ziemnego  
      
Miernik: 12. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych 
      
Wskaźnik G.54 Liczba obiektów kogeneracji rozproszonej zasilanych gazem  
Wykonanie: W 2019 r. pracował jeden obiekt kogeneracji rozproszonej zasilany sieciowym paliwem 
gazowym pracujący na sieci dystrybucyjne.  
Plan: Na 2020 r. nie jest przewidywane pojawienie się nowych gazowych obiektów kogeneracyjnych.
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WNIOSKI:      
Ograniczenia w dostępie do paliwa gazowego z pierścienia wysokiego ciśnienia nie sprzyjają budowie 
nowych elektrociepłowni. Tylko jedną ciepłownię gazową przebudowano do elektrociepłowni. Jej 
lokalizacja znajduje się blisko węzła i tłoczni Rembelszczyzna.  
      
Cel realizacyjny IV.2.B.1. Zaspokajanie potrzeb gazyfikacji nowo urbanizowanych obszarów 
miasta   
      
Miernik: 13. Zasilanie obszarów rozwojowych w gaz przewodowy  
      
Wskaźnik G.27 Procent powierzchni miasta w zasięgu sieci gazowej  
Wykonanie: W 2019 r. 100% znajdowało się w zasięgu sieci dystrybucyjnej.  
Plan: Na 2020 r. planowane jest utrzymanie pełnego dostępu do sieci dystrybucyjnej.  
      
Wskaźnik G.05 Przyrost długości sieci gazowej  
Wykonanie: W 2019 r. sieć gazowa zwiększyła się o 21 km.  
Plan: Na 2020 r. przewiduje się przyrost długości sieci na poziomie 10 km.  
      
Wskaźnik G.39 Łączne zapotrzebowanie na gaz we wnioskach o przyłączenie odbiorców, którzy 
otrzymali odmowę ze względów technicznych  
Wykonanie: W 2019 r. w przeciwieństwie do lat poprzednich nie było odmów dokonania przyłączenia 
do sieci gazowej ze względów technicznych.  
      
Wskaźnik G.25 Część systemu dystrybucyjnego bez rezerwy szczytowej w dostawie ciągłej  
Wykonanie: W 2019 r. 40% obszaru miasta nie miała zdolności przyłączeniowej na warunkach ciągłej 
dostawy gazu ze względu na niewydolność systemu przesyłowego dla tych lokalizacji.  
      
WNIOSKI      
Ograniczenia występujące w łańcuchu dostaw sieciowego paliwa gazowego blokują budowę dużych 
rozproszonych instalacji kogeneracyjnych. Uruchomienie nowej EC gazowej w dzielnicy Ursus planuje 
się po roku 2023 r., po uruchomieniu nowej rury pierścienia wysokiego ciśnienia DN700 relacji 
Rembelszczyzna - Mory.  
           
Cel realizacyjny IV.2.B.4 Dostęp do paliwa gazowego dla zasilenia gazowej kogeneracji 
rozproszonej  
      
Miernik: 14. Zasilanie obiektów energetycznych w gaz  
      
Wskaźnik G.27 Procent powierzchni miasta w zasięgu sieci gazowej  
Wykonanie: W 2019 r. 100% miasta znajdowało się w zasięgu sieci dystrybucyjnej.  
Plan: Na 2020 r. planowane jest utrzymanie pełnego dostępu do sieci dystrybucyjnej.  
      
Wskaźnik G.37 Sumaryczny nadmiar przepustowości w stacjach redukcyjnych I stopnia  
Wykonanie: W 2019 r. rezerwa wyniosła 13,8% i charakteryzowała się dużą nierównomiernością 
terytorialną.  
Plan: Na 2020 r. prognozowana jest rezerwa w wysokości 9,6%.  
      
Wskaźnik G.25 Część systemu dystrybucyjnego bez rezerwy szczytowej w dostawie ciągłej  
Wykonanie: W 2019 r. bez rezerwy znajdowało się 40% dystrybucyjnej sieci gazowej.  
      
Wskaźnik G.54 Liczba obiektów kogeneracji rozproszonej zasilanych gazem  
Wykonanie: W 2019 r. była w mieście użytkowana jedna instalacja kogeneracji rozproszonej zasilana 
z sieci gazowej dostarczająca energię do sieci.  
      
Wskaźnik G.40 Zapotrzebowanie na transport gazu, które załatwiono odmownie ze względów 
technicznych  
Wykonanie: W 2019 r. nie odmówiono świadczenia usługi przesyłu paliwa gazowego ze względów 
technicznych w przeciwieństwie do roku 2018, kiedy to odmowa obejmowała 2 248 MW.  
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WNIOSKI      
1. Centralna sieć ciepłownicza nie jest aktualnie zasilana z urządzeń wytwórczych spalających gaz. 
Uruchomienie bloku gazowo-parowego w EC Żerań jest przewidziane na jesień roku 2021.  
2. Z ciepłowni gazowych zasilane były jeszcze trzy sieci lokalne w dzielnicy Ursus na osiedlu 
Skorosze, które przewiduje się w roku 2020 przyłączyć do centralnej sieci ciepłowniczej. 
3. Stosowanie gazu w przemianach energetycznych jest niejednorodne terytorialnie. Dla terenów 
bliskich tłoczni gazu w Rembelszczyźnie ograniczeniem są przepustowości stacji redukcyjno-
pomiarowych I stopnia. Dla terenów na południu Warszawy wąskim gardłem jest zbyt niska 
przepustowość rurociągów pierścienia wysokiego ciśnienia. 
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3. ANALIZA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH – stan na koniec 2019 roku 

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, 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 
Kaliszówka. 

plan 2005-2007, wykonane 

5 Modernizacja linii 110 kV Żerań - Gdańska. 

 

plan 2005 r., wykonane 

 

6 Modernizacja linii kablowej 110 kV Wschodnia - 
Grochów. 

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 
spalin w EC Siekierki 

uruchomiono w 2016 r. 

17 Budowa bloku na biomasę (50MWe/80 MWt) w EC 
Siekierki 

uruchomiono w 2016 r. 
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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 
zwiększenie przekrojów przewodów. 

systematyczna realizacja 

3 Modernizacja rozdzielni 110 kV RPZ Wschodnia. inwestycja w toku, część 
zrealizowana w 2019 r., zakończenie 
prac w 2020 r. 

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

w części 15 kV inwestycja 
zrealizowana, część 
wysokonapięciowa w realizacji, 
zakończenie prac w 2020 r. 

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

inwestycja zrealizowana w części 
kablowej, wyposażenie stacji będzie 
realizowane w miarę potrzeb 

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

uruchomienie 2020q2 

 

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 
zasilających (Opacz, Wolica, Średnicowa, Krasnowola, 
Muranów, Nowodwory, Augustówek, Marymont, 
Zacisze, Wygoda, Wierzbno, Okęcie, Miedzeszyn, 
Agrykola) 

 

Część projektowana, część w 
planach. UWAGA: Przewidywane 
przez innogy S.A. zadania nie 
obejmują nowych linii 
wyprowadzanych z GPZ Mościska. 
Brak deklaracji modernizacji EAZ. 

2 Budowa źródła rozruchowego w EC Siekierki Pozostaje na etapie koncepcji. 
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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.) 
„Marynarska” - etap III 

Inwestycja w toku. 

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

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

inwestycja w toku 

4 Sieci cieplne w Wilanowie Zachodnim - sieci w ul. 
Powiatowych i gminnych (etap II) 

2xDn 3 5-50 nim, L= 7 260 m 

Zadanie na bieżąco realizowane w 
zależności od przyrostu potrzeb 
cieplnych. 

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 
komory w ulicy Zapustnej zakończenie 
uzależnione jest od budowy ulicy 
Nowo-Lazurowej. 

7 Odtwarzanie magistrali przesyłowych, przebudowa 
istniejących i stopniowa rozbudowa sieci 
dystrybucyjnych 

Działania realizowane na bieżąco. 

 

 

INWESTYCJE 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 
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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 
Dzielnicy 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 – 
upadłość. 

 

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 
terminów ich wystąpienia. 

2 Budowa sieci ciepłowniczej wyprowadzonej z 
magistrali 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 
przyrostów 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 
zadania planowane na 2013 rok. 
Termin realizacji uzależniony od 
uzyskania dokumentacji projektowo-
budowlanej. 

4 Budowa sieci ciepłowniczej wyprowadzonej z 
magistrali „AW” 2xDn 1 000 mm w ul. Toruńskiej w 
kierunku obszaru „BIAŁOŁĘKA WSCHODNIA”,  
L=2 200m 

Termin zależny od przyrostów potrzeb 
cieplnych. Rozpoczęcie realizacji 
zadania planowane na 2014 rok. 
Termin realizacji uzależniony od 
uzyskania dokumentacji projektowo-
budowlanej, przyrostów potrzeb 
cieplnych oraz terminów ich 
wystąpienia. 
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3.1.3. Gazownictwo 

INWESTYCJE W TOKU 

LP Nazwa inwestycji Stan inwestycji 

1 Zorganizowanie działań mających na celu poprawę 
zasilania Starego Rembertowa. 

Działania te są od kilku lat 
wykonywane i planuje się ich 
kontynuację. 

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

Obecnie nastąpiło zwiększenie 
tempa modernizacji i remontów 
gazociągów, o czym świadczą 
większe nakłady finansowe na ten 
cel, przyznane w planie 
inwestycyjnym. Jest to 
spowodowane również 
koniecznością modernizacji 
gazociągów, przeprowadzanej przy 
okazji modernizacji dróg, we 
współpracy z Urzędem Miasta 
Stołecznego Warszawy. 

 

INWESTYCJE ZANIECHANE 

LP Nazwa inwestycji Stan inwestycji 

1 Rozbudowa infrastruktury gazowej w miejscach 
korzystnych z punktu widzenia szans miasta na 
pozyskanie inwestycji komercyjnych, w tym 
regionalnych (unijnych). 

Nie jest prowadzona. 

2 Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia dla zasilenia 
nowego bloku energetycznego na terenie EW S.A.  
(w przypadku wyboru tego strategicznego wariantu 
rozwoju 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 
stworzenia 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. 
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INWESTYCJE NIEROZPOCZĘTE 

LP Nazwa inwestycji Stan inwestycji 

1 Zasilenie w gaz przewodowy obiektów 
Międzynarodowego Lotniska na Okęciu. 

Pozostaje na etapie koncepcji i 
będzie realizowane w miarę potrzeb. 

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

Pozostaje na etapie koncepcji i 
będzie realizowane w miarę potrzeb. 

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

Pozostaje na etapie koncepcji i 
będzie realizowane w miarę potrzeb. 

4 Docelowe pokrycie zapotrzebowania na gaz 
przewodowy w rejonie Zawad i Łuku Siekierkowskiego. 

Pozostaje na etapie koncepcji i 
będzie realizowane w miarę potrzeb. 

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

Modernizacja stacji redukcyjno-
pomiarowych II-go stopnia 
Franciszkańska jest na etapie 
projektowania. 

Modernizacja stacji redukcyjno-
pomiarowych II-go stopnia 
Płaskowicka I i Płaskowicka II jest na 
etapie koncepcji i będzie 
realizowana przy okazji przebudowy 
dróg w tym rejonie. 

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

Budowa gazociągów wzdłuż Wału 
Miedzeszyńskiego pozostaje na 
etapie 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 

10 Modernizacja GPZ Towarowa Inwestycja zrealizowana 

11 Modernizacja GPZ Słodowiec Inwestycja zrealizowana 

12 Dostosowanie linii 220 kV Ołtarzew – Mory do 
większych przesyłów mocy 

Zrealizowano w 2019 r. 

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

Zrealizowano w 2019 r. 

 

INWESTYCJE REALIZOWANE 

LP Nazwa inwestycji Stan inwestycji 

1 Budowa dwóch ciągów kablowych Siekierki - 
Południowa 

Inwestycja realizowana 

2 Budowa ciągu Powiśle - Towarowa Inwestycja realizowana 

3 Modernizacja rozdzielni 110 kV w RPZ Kaliszówka Inwestycja realizowana 

4 Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV 
Piaseczno 

Inwestycja realizowana, 
zakończenie prac w 2020 r. 

5 Budowa stacji 110/15 kV RPZ Gołąbki Inwestycja realizowana 

6 Budowa stacji 220/110 kV Praga (Żerań) uruchomienie 2022 

7 RPZ Bemowo kompleksowa modernizacja rozdzielni Inwestycja realizowana 
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15 kV 

8 RPZ Targówek modernizacja rozdzielni 15 kV Inwestycja realizowana 

9 RPZ Bródno wymiana 17 szt. wyłączników 15 kV Inwestycja realizowana 

10 Budowa wyprowadzenia ze stacji 220/110 kV Praga 
(Żerań) do linii 220 kV Miłosna - Mory 

uruchomienie 2022 

11 Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN 
pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami 

uruchomienie koniec 2019 (w 
trakcie prób) 

12 Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji 400/110 kV 
Mościska dla przyłączenia linii 110 kV PGE Dystrybucja 
S.A. 

Inwestycja realizowana , 
zakończenie prac w 2020 r. 

 

INWESTYCJE NIEROZPOCZĘTE 

LP Nazwa inwestycji Stan inwestycji 

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

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 
Międzylesie 

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 

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

Inwestycja w planach 

13 Likwidacja ograniczeń aparaturowych (zmiana nastaw 
lub wymiana przekładnika prądowego) na linii Młynów 

Inwestycja w planach 
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- kierunek Gdańska 

14 Modernizacja rozdzielni 110 kV w RPZ Ochota Inwestycja w planach 

15 Budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna Inwestycja w przygotowaniu, 
planowane zakończenie prac w 
2024 r. 

16 Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Miłosna Inwestycja w przygotowaniu, 
zakończenie prac w 2023 r. 

17 Budowa linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew Inwestycja w planach, podjęto 
decyzję o czasowym wstrzymaniu 
realizacji projektu 

18 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 

19 Skablowanie linii Mory - Ochota Inwestycja w planach 

20 Skablowanie dwutorowego ciągu nadziemnego 110 kV 
Międzylesie – Instytut - Zakręt - Miłosna 

Inwestycja w planach 

21 Budowa linii Bemowo – Słodowiec i Kaliszówka – 
Krakowska - Południowa 

Inwestycja w planach 

22 Skablowanie linii od RPZ Wilanów do EC Siekierki Inwestycja w planach 

23 Modernizacja stacji 400/220/110 kV Mościska W przygotowaniu, zakończenie prac 
w 2022 r. 

 

3.2.2. Ciepłownictwo 

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE 

LP Nazwa inwestycji Stan inwestycji 

1 Połączenie sieci osiedla Niedźwiadek z centralną 
siecią 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 

planowane uruchomienie 2020q2, 
przesunięte uruchomienie 2021q2 

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

uruchomienie 2020q2 
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3.2.3. Gazownictwo 

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE 

LP Nazwa inwestycji Stan inwestycji 

1 Gazociąg wysokiego ciśnienia Rembelszczyzna - 
Gustorzyn DN 700  

Inwestycja zakończona 

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

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 (inwestycja 
nierozpoczęta) 

2 Gazociąg wysokiego ciśnienia Mory – Wola 
Karczewska 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 
2018-2028 

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

5 Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 
Gustorzyn - Wronów 

W planie inwestycyjnym na lata 
2017-2022 
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4. OPIS SEKTORA ENERGETYCZNEGO M.ST. WARSZAWY – stan na koniec 2019 r. 

Liczba odbiorców (umowy) ilość miara Zmiana r/r 

ciepła 19,4 tys. szt. ↑ 

gazu 546 tys. szt. ↓ 

energii elektrycznej  1 089 tys. szt. ↑ 

Roczne końcowe zużycie energii sieciowej ilość miara Zmiana r/r 

ciepła 8 668 GWh ↓ 

gazu 5 300 GWh ↑ 

energii elektrycznej 7 500 GWh ↓ 

Maksymalny pobór mocy ilość miara Zmiana r/r 

w cieple sieciowym 3 198 MW ↓ 

w gazie sieciowym 1 345 MW ↓ 

w energii elektrycznej [zima] 1 419 MW ↓ 

w energii elektrycznej [lato] 1 396 MW ↓ 

Zdolności wytwórcze w Mieście ilość miara Zmiana r/r 

ciepło sieciowe 4 317 MW ↓ 

energia elektryczna [zima] 891 MW BZ 

energia elektryczna [lato] 252 MW BZ 

PODSEKTOR CIEPŁOWNICZY 

długość sieci ilość miara Zmiana r/r 

ciepłowniczych 1 846 km ↑ 

procent sieci w technologii preizolowanej 52 % ↑ 

liczba kotłowni lokalnych 752 szt. ↑ 

PODSEKTOR GAZOWNICZY 

długość sieci gazowych ilość miara Zmiana r/r 

wysokiego ciśnienia 25,3 km BZ 

średniego ciśnienia 1 914 km ↑ 

niskiego ciśnienia 967 km ↓ 
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PODSEKTOR ELEKTROENERGETYCZNY 

długość linii elektroenergetycznych ilość miara Zmiana r/r 

napięcie 400 kV 10,8 km BZ 

napięcie  220 kV 43,4 km ↑ 

napięcie 110 kV 568 km ↑ 

napięcie 15 kV 8 132 km ↑ 

napięcie 0,4 kV 9 786 km ↑ 

w tym kablowych ilość miara Zmiana r/r 

napięcie 220 kV 0,74 km ↑ 

napięcie 110 kV 152 km ↑ 

napięcie 15 kV 7 768 km ↑ 

napięcie 0,4 kV 7 501 km ↑ 
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5. ENERGETYKA SIECIOWA W M.ST. WARSZAWIE W LICZBACH - stan na koniec 2019 r. 
 
5.1. Operatorzy systemów elektroenergetycznych o napięciu 15 kV i wyższym [długość sieci] 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. [OSP]                 37,2 km 
innogy Stoen Operator Sp. z o.o.                                   8 424 km 
PGE Dystrybucja S.A.                                                           162 km 
PKP Energetyka S.A.                                                            117 km 
Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.                                        14 km 
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” 
Plus Energia Sp. z o.o., 
KLEPIERRE POLOGNE Sp. z o.o. 
Green Lights Dystrybucja sp. z o.o.  
Zakład Energetyczny Użyteczności Publicznej S.A. 
Green Lights Obrót sp. z o.o. 
5.2. Dystrybutorzy ciepła sieciowego [długość sieci] 
Veolia Energia Warszawa S.A.                                  1 828 km, w tym 1 793 km w układzie centralnym 
ZZN Sp. z o.o.                                                                    10 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 elektryczna i moc ciepłownicza] 
Elektrociepłownia Siekierki                                                         650 [MWe]    2 068 [MWt] 
Elektrociepłownia Żerań                                                              374 [MWe]    1 300 [MWt] 
Elektrociepłownia - STUOŚ na terenie oczyszczalni "Czajka" 8,6 [MWe]       27,9 [MWt] 
Elektrociepłownia ZUO-2 Targówek                                           2,47 [MWe]          9 [MWt] 
Elektrociepłownia Regaty                                                             0,3 [MWe]         5,5 [MWt] 
Ciepłownia Kawęczyn                                                                                               465 [MWt] 
Ciepłownia Wola                                                                                                       349 [MWt] 
Ciepłownia Międzylesie                                                                                              70 [MWt] 
Ciepłownia Rembertów                                                                                              29 [MWt] 
Ciepłownie Skorosze                                                                                          6,9+8,1 [MWt] 
5.4.   Operatorzy systemów gazowych 
Operator Systemu Przesyłowego Gaz-System S.A. 
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie 
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 – na koniec 2019 roku  

 

RODZAJ ŹRÓDŁA STAWKA JEDNOST. STAWKA JEDNOST. ZMIANA R/R 

węglowa ciepłownia osiedlowa  65 zł/GJ 0,23 zł/kWh ↑ 

węglowe elektrociepłownie  

i ciepłownie ogólnomiejskie 
 68 zł/GJ 0,25 zł/kWh ↑ 

gazowa elektrociepłownia osiedlowa  92 zł/GJ 0,33 zł/kWh ↑ 

gazowa ciepłownia osiedlowa  94 zł/GJ 0,34 zł/kWh ↑ 

energia elektryczna taryfa G12 noc 107 zł/GJ 0,38 zł/kWh BZ 

gazowa kotłownia lokalna 118 zł/GJ 0,42 zł/kWh ↑ 

olejowa kotłownia lokalna 111 zł/GJ 0,40 zł/kWh ↑ 

energia elektryczna taryfa G11 148 zł/GJ 0,53 zł/kWh BZ 

 

 

 


