AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU
ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA
KWIDZYNA NA LATA 2015-2030

Kwidzyn, czerwiec 2015

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Kwidzyna na lata
2015-2030

Miasto Kwidzyn
Powiat kwidzyński
Województwo pomorskie

Wykonawca:

Autorzy opracowania:

Powiślańska Regionalna Agencja

inż. Marek Duda

Zarządzania Energią w

mgr inż. Wiesław Zienkiewicz

Kwidzynie

mgr Aleksandra Tuptyńska
dr Marcin Duda

Kwidzyn 2015
Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią

Strona 2

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Kwidzyna na lata
2015-2030

Zawartość
1

Część ogólna ............................................................................................................................... 5
1.1

1.1.1

Cel opracowania ...................................................................................................................... 6

1.1.2

Podstawy opracowania ............................................................................................................ 7

1.1.3

Polityka energetyczna ............................................................................................................ 10

1.1.4

Sposób podejścia do analizowanych nośników energetycznych ........................................... 17

1.1.5

Wykaz dokumentów bazowych ............................................................................................. 18

1.2

2

Zakres opracowania ............................................................................................................ 5

Charakterystyka ogólna miasta Kwidzyn ...........................................................................19

1.2.1

Lokalizacja gminy miejskiej Kwidzyn .................................................................................. 19

1.2.2

Klimat .................................................................................................................................... 22

1.2.3

Przyroda i zabytki .................................................................................................................. 23

1.2.4

Demografia ............................................................................................................................ 24

1.2.5

Szkolnictwo i edukacja .......................................................................................................... 27

1.2.6

Zasoby mieszkaniowe ........................................................................................................... 28

1.2.7

Infrastruktura techniczna ....................................................................................................... 30

1.2.8

Sfera ekonomiczna ................................................................................................................ 31

Gospodarka energią – stan obecny oraz przewidywane zmiany .................................................34
2.1

Energia cieplna ...................................................................................................................34

2.1.1

Wytwarzanie energii cieplnej ................................................................................................ 34

2.1.2

Dystrybucja energii cieplnej .................................................................................................. 36

2.1.3

Zużycie energii cieplnej (w tym paliw do produkcji energii cieplnej) .................................. 38

2.1.4

Prognozowane zmiany zapotrzebowania na energię cieplną................................................. 42

2.1.5

Rozwój systemu ciepłowniczego oraz bezpieczeństwo dostaw energii cieplnej .................. 45

2.2

Energia elektryczna ............................................................................................................46

2.2.1

Sieci elektroenergetyczne ...................................................................................................... 46

2.2.2

Zużycie energii elektrycznej.................................................................................................. 51

2.2.3

Prognozowana zmiana zapotrzebowania na energię elektryczną .......................................... 52

2.2.4

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej ........................................................................ 54

2.3

Paliwa gazowe ....................................................................................................................55

2.3.1

Sieć gazowa ........................................................................................................................... 55

2.3.2

Zużycie gazu sieciowego ....................................................................................................... 58

2.3.3

Plany rozwoju sieci gazowej i zapotrzebowania na paliwa gazowe ...................................... 62

2.3.4

Bezpieczeństwo dostaw gazu ................................................................................................ 63

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią

Strona 3

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Kwidzyna na lata
2015-2030

3

Gospodarka energetyczna miasta Kwidzyn do roku 2030 ..........................................................64
Przedsięwzięcia racjonalizujące wykorzystanie energii ......................................................64

3.1

3.1.1

Sposoby racjonalizacji zużycia energii.................................................................................. 65

3.1.2

Poprawa efektywności energetycznej .................................................................................... 67

Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii.......69

3.2

3.2.1

Zasoby wodne........................................................................................................................ 69

3.2.2

Energia wiatru ....................................................................................................................... 72

3.2.3

Energia słoneczna .................................................................................................................. 74

3.2.4

Energia otoczenia .................................................................................................................. 78

3.2.5

Energia geotermalna .............................................................................................................. 80

3.2.6

Energia z biomasy ................................................................................................................. 81

3.3

Prognoza zapotrzebowania na energię do roku 2030 ..........................................................84

3.4

Współpraca z innymi gminami ...........................................................................................85

3.5

Źródła finansowania inwestycji ..........................................................................................86

3.5.1

Środki własne ........................................................................................................................ 86

3.5.2

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 (PO IiŚ) .................. 87

3.5.3

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP)
88

3.5.4

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) .................... 89

3.5.5

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW)
91

3.5.6

Bank Ochrony Środowiska( BOŚ) i Bank Gospodarstwa Krajowego .................................. 92

3.5.7

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) .................................................................. 92

4

Kierunki polityki energetycznej miasta Kwidzyn .......................................................................93

5

Spis ilustracji .............................................................................................................................95

6

Spis tabel ...................................................................................................................................96

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią

Strona 4

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Kwidzyna na lata
2015-2030

1 Część ogólna
1.1 Zakres opracowania
Zakres „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla miasta Kwidzyn na lata 2015-2030’’ jest zgodny z ustawą „Prawo
energetyczne’’ (Dz.U. z 1997 r., Nr 54, poz.348 z późn. zm.) i bazuje na „Projekcie założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe m. Kwidzyn” z 2001 roku.
Zakres „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla miasta Kwidzyn na lata 2015-2030” obejmuje:
1) Ocenę stanu istniejącego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe,
2) Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych
przez odbiorców i użytkowników,
3) Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz
zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
4) Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,
5) Charakterystykę gminy i jej potrzeb energetycznych,
6) Charakterystykę istniejących systemów energetycznych w gminie i sposobów zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
7) Prognozę rozwoju potrzeb energetycznych do 2030 r. z uwzględnieniem racjonalnego
zużycia energii,
8) Zakres pokrycia potrzeb przez poszczególne systemy energetyczne z zapewnieniem
bezpieczeństwa energetycznego gminy,
9) Zakres współpracy z innymi gminami,
10) Kierunki polityki energetycznej gminy.
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1.1.1 Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest m.in.:


Umożliwienie podejmowania decyzji w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
miasta Kwidzyn
Termin bezpieczeństwo energetyczne powinien ujmować z jednej strony analizę stanu

technicznego systemów energetycznych wraz z istniejącymi potrzebami, a z drugiej strony analizę
możliwości pokrycia przyszłych potrzeb energetycznych.
W niniejszym opracowaniu zawarto ocenę stanu technicznego poszczególnych systemów
energetycznych (system ciepłowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy), który określa poziom
bezpieczeństwa energetycznego miasta Kwidzyn.
Sporządzony bilans potrzeb energetycznych oraz prognoza zapotrzebowania na nośniki
energii dają obraz sytuacji w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną oraz gaz.
Przedstawiony w opracowaniu obraz sytuacji obecnej oraz prognozowane przyszłe
potrzeby energetyczne stanowią podstawę podejmowania decyzji dotyczących zaopatrzenia
w nośniki energetyczne na terenie miasta Kwidzyn.


Obniżenie kosztów rozwoju społeczno- gospodarczego gminy poprzez wskazanie
optymalnych sposobów realizacji potrzeb energetycznych
Dla obniżenia kosztów rozwoju społeczno- gospodarczego gminy konieczne jest

lokowanie nowych inwestycji tam, gdzie występują rezerwy zasilania energetycznego.
Wykorzystanie rezerw zasilania do zaopatrzenia w nośniki energii nowych odbiorców
pozwoli na zminimalizowanie nakładów inwestycyjnych związanych z modernizacją lub
rozbudową poszczególnych systemów (ciepłowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy), co
pozwoli na ograniczenie ryzyka ponoszonego przez podmioty energetyczne. Inwentaryzacja stanu
istniejącego systemu energetycznego miasta Kwidzyn pozwala na określenie rezerw zasilania oraz
wskazanie w których obszarach te rezerwy są największe i powinny zostać wykorzystane
w sposób maksymalny.


Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych
i mieszkaniowych
Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych

i mieszkaniowych rozumie się z jednej strony jako określenie obszarów w których istnieją
nadwyżki w zakresie poszczególnych systemów przesyłowych na poziomie adekwatnym do
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potrzeb, a z drugiej jako analiza możliwości rozumianych na poziomie rezerw terenowych
wynikających z kierunków rozwoju miasta Kwidzyn.


Wskazanie kierunków rozwoju zaopatrzenia w energię, które mogą być wspierane ze
środków publicznych
Przedstawiona analiza systemów energetycznych oraz prognozy zapotrzebowania na

ciepło i energię elektryczną będzie pomocna przy podejmowaniu decyzji w zakresie wspierania
inwestycji zaopatrzenia energetycznego, tym samym ułatwiając proces wyboru zgłaszanych
wniosków o wsparcie.


Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej
Istotą maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej jest określenie stanu aktualnego,

a

następnie

ocena

możliwości

rozwojowych.

Ważne

jest

więc

podanie

elementów

charakterystycznych poszczególnych gałęzi energetyki odnawialnej, w tym m.in.: potencjału
energetycznego, lokalizacji, możliwości rozwojowych oraz aspektów prawnych i społecznych.


Zwiększenie efektywności energetycznej
Założona racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,

a także podjęte działania termomodernizacyjne

sprowadzają się do poprawy efektywności

energetycznej wykorzystania nośników energii przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego
oddziaływania na środowisko.

1.1.2 Podstawy opracowania
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
miasta Kwidzyn jest zgodny z:


polityką energetyczną państwa do roku 2030,



miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obszarów w granicach gminy oraz
z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy,



art.19 ustawy z dnia 10 kwietnia 2997 r. „Prawo energetyczne’’ (Dz.U. z 1997 r., Nr 54,
poz.348 z późn. zm.).
Art.19 ustawy z dnia 10 kwietnia 2997 r. „Prawo energetyczne’’ (Dz.U. z 1997 r., Nr 54,

poz.348 z późn. zm.) stanowi, że:
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Art. 19.
1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej „projektem założeń”.
2. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje
co najmniej raz na 3 lata.
3.

Projekt założeń powinien określać:
1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe;
2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw
gazowych;
3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw
i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych
w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego
wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego
z instalacji przemysłowych;
3a)

możliwości

stosowania

środków

poprawy

efektywności

energetycznej

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;
4) zakres współpracy z innymi gminami.
4. Przedsiębiorstwa

energetyczne

udostępniają

nieodpłatnie

wójtowi

(burmistrzowi,

prezydentowi miasta) plany, o których mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczącym
terenu tej gminy oraz propozycje niezbędne do opracowania projektu założeń.
5. Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie
koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką
energetyczną państwa.
6. Projekt założeń wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym
w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości.
7. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia
i uwagi do projektu założeń.
8. Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone
w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.
Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią
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Inne artykuły ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne’’ (Dz.U.
z 1997r., Nr 54, poz.348 z późn. zm.) dotyczące niniejszego opracowania stanowią, że:
Art. 17. Samorząd województwa uczestniczy w planowaniu zaopatrzenia w energię
i paliwa na obszarze województwa w zakresie określonym w art. 19 ust. 5 oraz bada zgodność
planów zaopatrzenia w energię i paliwa z polityką energetyczną państwa.
Art. 18. 1. Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło
i paliwa gazowe należy:

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
na obszarze gminy;
2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;
3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie
gminy;
4) planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii
i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy.
2. Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z:
1) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego
planu – z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
2) odpowiednim programem ochrony powietrza przyjętym na podstawie art. 9l ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150, z późn. zm.27)).
3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do autostrad i dróg ekspresowych
w rozumieniu przepisów o autostradach płatnych.
Art. 20. 1. W przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają
realizacji założeń, o których mowa w art. 19 ust. 8, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje
projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub
jej części. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy
założeń i winien być z nim zgodny.
2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym;
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1a) propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej
kogeneracji;
1b) propozycje stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;
2) harmonogram realizacji zadań;
3) przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich
finansowania.
3. Rada gminy uchwala plan zaopatrzenia, o którym mowa w ust. 1.
4. W celu realizacji planu, o którym mowa w ust. 1, gmina może zawierać umowy
z przedsiębiorstwami energetycznymi.
5. W przypadku gdy nie jest możliwa realizacja planu na podstawie umów, rada gminy – dla
zapewnienia zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – może wskazać w drodze
uchwały tę część planu, z którą prowadzone na obszarze gminy działania muszą być zgodne.

1.1.3 Polityka energetyczna
1.1.3.1 Polityka energetyczna Unii Europejskiej
Polityka energetyczna Unii Europejskiej to przede wszystkim realizacja przyjętego przez
Komisję Europejską Pakietu energetyczno – klimatycznego opierającego się na zasadzie „3 razy
20%”.
Zgodnie z celami Pakietu przyjętego podczas spotkania Rady Europy w marcu 2007 roku,
zakłada się zwiększenie o 20 % efektywności energetycznej, zwiększenie o 20 % stopnia
wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie co najmniej o 20 % emisji gazów
cieplarnianych do 2020 r. (w stosunku do 1990 r. przez każdy kraj członkowski). Obecnie
w Komisji Europejskiej trwają intensywne prace nad przygotowaniem szczegółowych rozwiązań
formalno-prawnych dotyczących wdrażania Pakietu energetyczno-klimatycznego.
Poniżej przedstawiono dokumenty strategiczne będące podstawowymi aktami prawnymi
Unii Europejskiej.
Karta Energetyczna
Karta jest podstawowym aktem Unii Europejskiej dotyczącym rynku energetycznego.
Została podpisana w grudniu 1991 r. w Hadze przez 46 sygnatariuszy – w tym władze Wspólnoty
i Polskę. Karta ma charakter deklaracji gospodarczo-politycznej. W Karcie przewidziano:
powstanie konkurencyjnego rynku paliw, energii i usług energetycznych; swobodny wzajemny
dostęp do rynków energii państw sygnatariuszy; dostęp do zasobów energetycznych i ich
Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią
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eksploatacji na zasadach handlowych, bez jakiejkolwiek dyskryminacji; ułatwienie dostępu do
infrastruktury transportowej energii, co wiąże się z międzynarodowym tranzytem; popieranie
dostępu do kapitału, gwarancje prawne dla transferu zysków z prowadzonej działalności,
koordynację polityki energetycznej poszczególnych krajów, wzajemny dostęp do danych
technicznych

i

ekonomicznych,

indywidualne

negocjowanie

warunków

dochodzenia

poszczególnych krajów do zgodności z postanowieniami Karty. W Karcie uzgodniono, że zasada
niedyskryminacji prowadzonych działań będzie rozumiana jako najwyższe uprzywilejowanie
(KNU).
Plan działania w celu poprawy efektywności energetycznej we Wspólnocie Europejskiej

Dokument ten wzywa do bardziej aktywnego i skutecznego niż dotychczas promowania
efektywności energetycznej, jako podstawowej możliwości realizacji zobowiązań UE do redukcji
emisji gazów cieplarnianych, przyjętych podczas konferencji w Kioto.
Dokument

ten

zawiera

oszacowania

potencjału

ekonomicznego

efektywności

energetycznej w krajach UE poprzez eliminację istniejących barier rynkowych hamujących
upowszechnianie technologii efektywnych energetycznie.
W dokumencie zaprezentowano zasady i środki, które pomogą usunąć istniejące bariery
wzrostu efektywności energetycznej podzielone na 3 grupy:


wspomagające zwiększenie roli zagadnień efektywności energetycznej w politykach
i programach nie energetycznych, np. polityka rozwoju obszarów miejskich, polityka
podatkowa, polityk transportowa,



środki dla sprawniejszego wdrożenia istniejących mechanizmów efektywności energetycznej,



nowe wspólne mechanizmy skoordynowane na poziomie europejskim.
Jako podstawowe bariery dla rozwoju efektywności energetycznej uznano:



ceny energii, nie odzwierciedlające wszystkich poniesionych kosztów na jej wytworzenie
i dostarczenie, w tym kosztów środowiskowych,



brak lub niekompletne informacje na temat możliwości racjonalnego użytkowania paliw
i energii,



bariery instytucjonalne i prawne,



bariery techniczne,



bariery finansowe.
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Większość działań i akcji podejmowanych będzie w ramach programów wspólnotowych.
Wiele z zaproponowanych środków ma charakter zobowiązań dobrowolnych, koordynowanych na
poziomie Wspólnoty Europejskiej.
Wybór jednego lub kombinacji wymienionych środków zależy od potencjału
ekonomicznego efektywności energetycznej w wybranych obszarach działania oraz od
wykonalności i efektywności ekonomicznej wdrażania tych środków, a także na oczekiwanych
skutków ich działania.
Przewiduje się, że w celu koordynacji unijnej polityki i mechanizmów efektywności
energetycznej potrzebna jest ciągła wymiana informacji na szczeblu Komisji Europejskiej.
Spotkania ekspertów oraz spotkania na szczeblu politycznym w celu omawiania polityki
i środków efektywności energetycznej będą odbywać się regularnie. Przedmioty i cele w zakresie
efektywności energetycznej każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej będą
analizowane pod kątem wkładu do całościowej polityki Unii Europejskiej.
Również monitorowanie i ocenianie indywidualnych mechanizmów, środków i programów
będzie odbywać się regularnie. Pod koniec każdej fazy Action Plan’u zostanie określony stopień
realizacji zadań oraz określone zostaną kolejne kroki.
1.1.3.2 Polityka energetyczna Polski
U

podłoża

uwarunkowań

prawnych

prawodawstwa

polskiego

leżą

umowy

międzynarodowe wynikające z udziału Polski w międzynarodowych organizacjach o charakterze
energetycznym.
Kluczowe znaczenie dla polityki energetycznej Polski, a przez to realizowanie
wyznaczonych celów przez jednostki publiczne mają akty normatywne, jak poniżej.
Obowiązujący dokument Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku przyjęty został przez
Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r.
Polityka energetyczna Polski przedstawia strategię państwa, mającą na celu odpowiedzenie
na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką, zarówno w perspektywie
krótkoterminowej, jak i w perspektywie do 2030 roku.
Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, czynnie uczestniczy w tworzeniu
wspólnotowej polityki energetycznej, a także dokonuje implementacji jej głównych celów
w specyficznych warunkach krajowych, biorąc pod uwagę ochronę interesów odbiorców,
posiadane zasoby energetyczne oraz uwarunkowania technologiczne wytwarzania i przesyłu
energii.
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Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:


Poprawa efektywności energetycznej,



Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,



Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki
jądrowej,



Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,



Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,



Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.
Przyjęte kierunki polityki energetycznej są w znacznym stopniu współzależne. Poprawa

efektywności energetycznej ogranicza wzrost zapotrzebowania na paliwa i energię, przyczyniając
się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, na skutek zmniejszenia uzależnienia od
importu, a także działa na rzecz ograniczenia wpływu energetyki na środowisko poprzez redukcję
emisji. Podobne efekty przynosi rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym
zastosowanie biopaliw, wykorzystanie czystych technologii węglowych oraz wprowadzenie
energetyki jądrowej.
Realizując działania zgodnie z tymi kierunkami, polityka energetyczna będzie dążyła do
wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju przy zachowaniu zasady zrównoważonego
rozwoju. Polityka energetyczna wpisuje się w priorytety „Strategii rozwoju kraju 2007-2015”
przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku. W szczególności cele i działania
określone w niniejszym dokumencie przyczynią się do realizacji priorytetu dotyczącego poprawy
stanu infrastruktury technicznej. Cele Polityki energetycznej są także zbieżne z celami
Odnowionej Strategii Lizbońskiej i Odnowionej Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE.
Polityka energetyczna będzie zmierzać do realizacji zobowiązania, wyrażonego w powyższych
strategiach UE, o przekształceniu Europy w gospodarkę o niskiej emisji dwutlenku węgla oraz
pewnym, zrównoważonym i konkurencyjnym zaopatrzeniu w energię.
Struktura niniejszego dokumentu jest zgodna z podstawowymi kierunkami polityki
energetycznej. Dla każdego ze wskazanych kierunków formułowane są cele główne i –
w zależności od potrzeb – cele szczegółowe, działania na rzecz ich realizacji oraz przewidywane
efekty. Realizacja większości działań określonych w tym dokumencie zostanie rozpoczęta do
2012 roku, jednakże ich skutki będą miały charakter długofalowy, pozwalający na osiągniecie
celów określonych w horyzoncie do 2030 roku.
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Obowiązująca Polityka Energetyczna Polski co roku formułuje doktrynę polityki
energetycznej Polski wraz z długoterminowymi kierunkami działań, w tym prognozę
zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 r.
Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 12 - 15 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z pózn. zm.).
Art. 13. Celem polityki energetycznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego kraju, wzrostu konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej,
a także ochrony środowiska.
Art. 14. Polityka energetyczna państwa określa w szczególności:
1) bilans paliwowo-energetyczny kraju,
2) zdolności wytwórcze krajowych źródeł paliw i energii,
3) zdolności przesyłowe, w tym połączenia transgraniczne,
4) efektywność energetyczną gospodarki,
5) działania w zakresie ochrony środowiska,
6) rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
7) wielkości i rodzaje zapasów paliw,
8) kierunki restrukturyzacji i przekształceń własnościowych sektora paliwowo-energetycznego,
9) kierunki prac naukowo-badawczych,
10) współpracę międzynarodową.
Art. 15. 1. Polityka energetyczna państwa jest opracowywana zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju kraju i zawiera:
1) ocenę realizacji polityki energetycznej państwa za poprzedni okres,
2) część prognostyczną obejmującą okres nie krótszy niż 20 lat,
3) program działań wykonawczych na okres 4 lat zawierający instrumenty jego realizacji.
2. Politykę energetyczną państwa opracowuje się co 4 lata.
Dokument Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku został przyjęty przez Radę
Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. uchwałą nr 202/2009.
W ramach wskazanego dokumentu przewidziano:
 w zakresie poprawy efektywności energetycznej:
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dążenie do utrzymania zero energetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki
następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną;



konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15;
 w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii:



racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla znajdującymi się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;



dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego;



zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej, rozumianej jako
uzyskiwanie ropy naftowej z różnych regionów świata, od różnych dostawców
z wykorzystaniem alternatywnych szlaków transportowych;



budowę magazynów ropy naftowej i paliw płynnych o pojemnościach zapewniających
utrzymanie ciągłości dostaw, w szczególności w sytuacjach kryzysowych;



zapewnienie

ciągłego

pokrycia

zapotrzebowania

na

energię

przy

uwzględnieniu

maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku
technologii;
 w

zakresie

dywersyfikacji

struktury

wytwarzania

energii

elektrycznej

poprzez

wprowadzenie energetyki jądrowej:


przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie inwestorom warunków
do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych na bezpiecznych
technologiach, z poparciem społecznym i z zapewnieniem wysokiej kultury bezpieczeństwa
jądrowego na wszystkich etapach: lokalizacji, projektowania, budowy, uruchomienia,
eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowych;
 w zakresie rozwoju wykorzystania OZE:



wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do
poziomu 15% w 2020 r. oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych;



osiągnięcie w 2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz zwiększenie
wykorzystania biopaliw II generacji;



ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz
zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie
doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyka odnawialną i rolnictwem oraz zachować
różnorodność biologiczną;
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wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących
stanowiących własność Skarbu Państwa;



zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do
rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach;
 w zakresie rozwoju konkurencyjnych rynków:



zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez to
przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen;
 w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko:



Ograniczenie emisji CO2 do 2020 r. przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa
energetycznego;



ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów
wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych;



ograniczenie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych
i podziemnych;



minimalizację składowania odpadów przez jak najszersze wykorzystanie ich
w gospodarce;



zmianę struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.
Program dla elektroenergetyki
Jednym z głównych celów programu jest realizacja zrównoważonego rozwoju gospodarki

poprzez ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko zgodnie ze zobowiązaniami
Traktatu Akcesyjnego i dyrektywami Unii Europejskiej oraz odnawialnych źródeł energii.
W ramach mechanizmów służących realizacji wskazanego celu przewidziano m.in.


promowanie rozwoju wytwarzania energii w źródłach odnawialnych;



ograniczenie emisji gazów, które będzie realizowane poprzez inwestycje w urządzenia
redukujące tę emisję;



wprowadzenie efektywnych systemów ograniczania emisji SO2 oraz NOx.
Poza tym Polska jest zobowiązana do przestrzegania wielu dyrektyw unijnych w zakresie

powietrza i klimatu, w tym na podkreślenie zasługują:
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dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r.
w sprawie ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z dużych obiektów energetycznego
spalania (tzw. Dyrektywa LCP),



dyrektywy CAFE,



rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. F-gazy).
Najważniejszym zadaniem będzie dążenie do spełnienia przez Polskę zobowiązań

wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych. Z Dyrektywy LCP
wynika, że emisja z dużych źródeł energii, o mocy powyżej 50 MWc, już w 2008 r. nie powinna
być wyższa niż 454 tys. ton dla SO2 i 254 tys. ton dla NOx. Limity te dla 2010 r. wynoszą dla SO2
- 426 tys., dla NOx - 251 tys. ton, a dla roku 2012 wynoszą dla SO2 – 358 tys. ton, dla NOx - 239
tys. ton.

1.1.4 Sposób podejścia do analizowanych nośników energetycznych
1.1.4.1 Zaopatrzenie w ciepło - system ciepłowniczy
Zaopatrzenie w ciepło miasta Kwidzyn było analizowane w oparciu o miejski system
ciepłowniczy oraz o wytwarzanie ciepła w źródłach indywidualnych.
Zaopatrzenie w ciepło analizowane było od momentu wytworzenia ciepła przez IP
Kwidzyn do poziomu użytkowania ciepła przez mieszkańców miasta, sektor usług i handlu oraz
przemysłu, przy czym w tych sektorach zapotrzebowanie na ciepło wytworzone poprzez spalanie
gazu zostało przesunięte do części zaopatrzenie w gaz sieciowy ze względu na brak możliwości
szczegółowej inwentaryzacji i rozdzielenia ilości gazu zużywanego do wytworzenia ciepła oraz do
celów produkcyjnych i usługowych. Analiza zaopatrzenia w ciepło nie obejmuje zakładu IP
Kwidzyn.
Zapotrzebowanie na ciepło zostało przedstawione w oparciu o nośnik służący zaspokojeniu
zapotrzebowania przez odbiorcę końcowego. Dokonano oszacowania ilości energii zawartej
w nośniku, który służy do przygotowania ciepła dla odbiorcy końcowego.
1.1.4.2 Zaopatrzenie w energię elektryczną - system elektroenergetyczny
System elektroenergetyczny był analizowany od poziomu sieci wysokiego napięcia
poprzez główne punkty zasilania GPZ-ty oraz sieci średniego napięcia do poziomu stacji
transformatorowych 15/0,4 kV i dystrybucji energii elektrycznej przez linie niskiego napięcia do
odbiorców końcowych.
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1.1.4.3 Zaopatrzenie w paliwa gazowe - system gazowniczy
System gazowniczy analizowano od poziomu przesyłu gazu z gazociągów wysokiego
ciśnienia, następnie poprzez funkcjonowanie głównych stacji redukcyjno- pomiarowych do
poziomu odbioru przez odbiorców indywidualnych.

1.1.5 Wykaz dokumentów bazowych
1. ,,Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Kwidzyna – tekst ujednolicony’’, przyjęty uchwałą Nr XXXIV/226/13 Rady Miejskiej
w Kwidzynie z dnia 28.11.2013 r.,
2. „Plan Gospodarki Odpadami na lata 2008-2015”, przyjęty uchwałą Nr XXVI/156/08
z dnia 16.12.2008 r.,
3. „Program

ochrony

środowiska

dla

miasta

Kwidzyna

na

lata

2014-2017

z perspektywą na lata 2018-2021”, przyjęty uchwałą Nr III/5/14 Rady Miejskiej
w Kwidzynie z dnia 18.12.2014 r.,
4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
5. ,Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na na
paliwa gazowe na lata 2014 – 2023’’ GAZ-SYSTEM uzgodniony przez Prezesa URE
w 2014 r.,
6. „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2030”, przyjęta przez Radę
Ministrów 13 grudnia 2011 r.,
7. „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” przyjęta przez Radę Ministrów w 2009 r.,
8. „Projekt polityki energetycznej Polski do 2050 roku”, stworzony w 2014 r.,
9. „Strategia rozwoju Kraju 2020”, opracowana w 2012 r.,
10. „Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku”, opracowana
w 2013 r.,
11. „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”, przyjęta przez
Radę Ministrów w 2014 r.,
12. „Informacja o wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł w grupach
węzłów koherentnych sieci ENERGA-OPERATOR SA o napięciu znamionowym 110 kV
(stan na dzień 15.04.2015 roku)”,
13. Bank Danych Lokalnych z lat 2003-2014 - opracowane przez Główny Urząd Statystyczny
w Warszawie,
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14. Informacje

od

Przedsiębiorstw

Energetycznych,

Spółdzielni

Mieszkaniowych,

mieszkańców miasta.
15. Dane z Urzędu Miasta Kwidzyn.

1.2 Charakterystyka ogólna miasta Kwidzyn
1.2.1 Lokalizacja gminy miejskiej Kwidzyn
Miasto Kwidzyn położone jest w południowo – wschodniej części województwa
pomorskiego. Miasto leży na pograniczu Pojezierza Iławskiego i Doliny Dolnej Wisły nad rzeką
Liwą, która otacza miasto z trzech stron – wschodu, południa i zachodu. Kwidzyn jest stolicą
powiatu kwidzyńskiego, który znajduje się na granicy trzech województw: pomorskiego,
warmińsko – mazurskiego oraz kujawsko – pomorskiego. Powiat kwidzyński sąsiaduje od strony
wschodniej z powiatem iławskim, od strony północnej z powiatem sztumskim, od strony
zachodniej z powiatami tczewskim i świeckim, natomiast od strony południowej z powiatem
grudziądzkim.

Rys. 1 Położenie miasta Kwidzyn

Gmina miejska Kwidzyn jest jedną z 6 jednostek administracyjnych wchodzącym w skład
powiatu kwidzyńskiego pozostałe jednostki to:


Gmina wiejska Gardeja – sąsiadująca z miastem od południowego- wschodu,
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Gmina wiejska Kwidzyn – sąsiadująca z miastem od północy,



Gmina wiejska Sadlinki – sąsiadująca z miastem od południowego- zachodu,



Gmina miejsko-wiejska Prabuty,



Gmina wiejska Ryjewo.
Powiat kwidzyński zajmuje całkowitą powierzchnię 835km2, natomiast miasto Kwidzyn –

21,54km2. Największą powierzchnię zajmują grunty zurbanizowane i zabudowane (46%). Grunty
rolne stanowią 27% powierzchni miasta, a grunty leśne 26% (przy ogólnej lesistości 24,7%).
Teren miasta jest rozległy, oś miasta tworzą tory kolejowe, które wraz z drogą krajową
nr 55 dzielą miasto na trzy główne części: część wschodnią, zachodnią i południową. Część
wschodnią zajmują osiedla Bajkowe, Piastowskie, osiedle Nad Liwą, Zatorze I i II oraz Zacisze.
Część wschodnia jest młodsza, dominuje w niej zabudowa wielorodzinna, natomiast na
przedmieściach dominują domy jednorodzinne. Strona zachodnia stanowi starszą, historyczną
część miasta z zabudową kamieniczną, wielorodzinną z zabytkowym centrum i zespołem usług
rozłożonym wzdłuż głównych ciągów ulicznych. W jej skład wchodzi Centrum, Stare Miasto,
osiedle Spółdzielcze i osiedle Hallera. Trzecia część – południowa – to cześć industrialna miasta,
gdzie zlokalizowane są zakłady przemysłowe. Grunty rolne znajdują się w północno – zachodniej
części miasta i są przeznaczone pod zabudowę. Duży kompleks leśny znajduje się w pobliżu
południowo-wschodnich granic miasta Obecny układ przestrzenny miasta wymuszony został
warunkami naturalnymi (doliny rzek Wisły i Liwy) oraz infrastrukturalnymi takimi jak tory
kolejowe i dzielnica przemysłowa.
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Rys. 2 Podział administracyjny Kwidzyna

Przez Kwidzyn przebiega droga krajowa nr 55(Grudziądz, Malbork) i droga wojewódzka
nr 521(Iława). Z momentem otwarcia mostu drogowego na Wiśle znaczenia nabrała droga
krajowa nr 90, łącząca Kwidzyn z drogą krajową nr 91 i węzłem „Kopytkowo” w ciągu autostrady
A1. Mniejszą rolę odgrywa droga wojewódzka nr 518 i droga wojewódzka nr 588 oraz droga
wojewódzka nr 532 prowadząca do stacji kolejowej Kwidzyn.
Według koncepcji Zagospodarowania Kraju 2030 powiat kwidzyński charakteryzuje się
dobrą dostępnością czasową do ośrodków wojewódzkich. Dystans dzielący miasto Kwidzyn od
innych dużych ośrodków miejskich Polski północnej wynosi:


Grudziądz – 34.8 km



Malbork – 40 km



Tczew – 55.1 km



Elbląg – 70.8 km



Toruń – 99.3 km



Gdańsk – 103 km



Bydgoszcz – 121 km



Olsztyn – 126 km
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Kwidzyn posiada połączenie liniami kolejowymi z Prabutami (nr 218) na której odbywa
się obecnie wyłącznie ruch towarowy oraz znajduje się w zasięgu połączenia Toruń Wschodni –
Malbork (linia nr 207) obsługujący ruch towarowy i pasażerki.

1.2.2 Klimat
Na klimat w regionie wpływ mają trzy podstawowe czynniki:


Oddziaływanie Morza Bałtyckiego;



Ukształtowanie powierzchni terenu,



Oddziaływanie Oceanu Atlantyckiego.
Najwyższe temperatury w ciągu roku dochodzą do 33˚C na terenie powiatu

kwidzyńskiego. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą w granicach 17,518˚C, a najzimniejszym luty ze średnią temperaturą -3,5˚C. Liczba dni mroźnych, czyli
z temperaturą maksymalną niższą od 0˚C, waha się od 30 do 50 dni w ciągu roku. Przeciętna
długość okresu bez przymrozkowego wynosi ok. 150 dni (okres w którym minimalne temperatury
są wyższe od 0˚C). Okres wegetacyjny trwa od 200 do 210 dni. Roczna suma opadów
atmosferycznych wynosi ok. 500 mm. Liczba dni z opadami atmosferycznymi w ciągu roku
wynosi od 160 do 170, liczba dni z opadem śnieżnym wynosi od 30 do 40. Liczba dni z pokrywą
śnieżną wynosi to 60 – 70 dni w ciągu roku.
Według podziału Kwiecień i Tarnowskiej (1974) na krainy klimatyczne, miasto leży
w Krainie Żuław i Doliny Dolnej Wisły. Krainę Żuław i Doliny Dolnej Wisły cechuje stosunkowo
wysoka średnia roczna amplituda temperatury powietrza. W okolicach Kwidzyna najwyższa
średnia roczna amplituda temperatury powietrza wynosi 20˚C. Sumy miesięczne i roczne opadów
atmosferycznych są najniższe w całym województwie pomorskim. Jest to obszar deficytu
opadowego.
Największe średnie zachmurzenie w mieście przypada na listopad, grudzień i styczeń
i wynosi od 6,0 do 8,3 punktów, według skali dziesięciopunktowej (10 – zachmurzenie całkowite).
Najbardziej pogodnym miesiącem jest czerwiec ze średnim wskaźnikiem 5,8. W ciągu roku
występuje przeciętnie 29 dni pogodnych ze średnim zachmurzeniem poniżej 2.
Na całym obszarze latem i wiosną dominują wiatry zachodnie. Jesienią i zimą przeważają
wiatry północno - zachodnie i zachodnie.
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1.2.3 Przyroda i zabytki
1.2.3.1 Zasoby leśne
Na terenie Kwidzyna znajduje się 551,4 ha gruntów leśnych. W tym 531,4 ha to lasy,
a z kolei 3 ha z tych gruntów to własność gminy. Obszar miasta jest zalesiony w 24,7%.
Występują trzy typy siedliskowe lasu i są to:


las świeży i las mieszany świeży – typy dominujące,



las wilgotny, las łęgowy, ols jesionowy, las mieszany wilgotny - typy uzupełniające,



bór mieszany świeży, bór świeży - typy uzupełniające.
Wszystkie lasy znajdujące się w obrębie miasta zostały uznane za ochronne

wodochronne i glebochronne.
1.2.3.2 Obszary chronione
Tereny prawnie chronione na terenie miasta Kwidzyn stanowią 28% powierzchni miasta
(605,6 ha). Formy ochrony to:


rezerwat przyrody – 2,6 ha,



obszary chronionego krajobrazu – 603 ha,



pomniki przyrody – 45.
Rezerwat przyrody „Kwidzyńskie Ostnice” został utworzony w 1966 r. dla ochrony

najbardziej wysuniętego na północ stanowiska ostnicy Jana oraz kilku gatunków roślin
ciepłolubnych.
„Sadliński Obszar Chronionego Krajobrazu” o całkowitej powierzchni 6 879 ha obejmuje
grądy subkontynentalne na zboczach doliny Wisły oraz fragment doliny Liwy.
„Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu” o całkowitej powierzchni 2 909 ha obejmuje
fragment pojezierza Iławskiego o łagodnych wzgórzach morenowych, wokół zespołu tzw. Jezior
Morawskich: Morawy, Klasztorne, Leśne, Kucki, Różan i Rybno. Tereny te posiadają duże
wartości turystyczno – rekreacyjne.
Pomniki przyrody na terenie miasta to głównie drzewa o znacznej wartości przyrodniczej
i historycznej (głównie dęby szypułkowe i cisy pospolite).
1.2.3.3 Zabytki
Na terenie miasta według „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta
Kwidzyna na lata 2008 – 2011” w 2008 roku znajdowało się 45 obiektów wpisanych do rejestru
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zabytków nieruchomych, w tym zabytków archeologicznych w „Rejestrze Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków”
W śród ważniejszych zabytków na terenie miasta Kwidzyn znajdują się:


zespół zamkowo-katedralny, z zamkiem kapituły pomezańskiej sięgającym początków XIV
wieku,



układ urbanistyczny Starego Miasta,



zespół miejskich murów obronnych,



zespół zabudowy stadniny koni wraz z ogrodzonym terenem i parkiem Miłosna.

1.2.4

Demografia
Miasto Kwidzyn zamieszkuje 38 867 mieszkańców (dane GUS, stan na koniec 2013 roku).

Liczba mieszkańców miasta powoli rośnie choć w 2013 roku liczba ta lekko zmalała. Spadki
i wzrosty wartości liczby ludności zaobserwować można w poszczególnych przedziałach
czasowych, na co wpływ może mieć sytuacja społeczno-ekonomiczna. Gwałtowny wzrost liczby
mieszkańców w roku 2010 jest powiązany z aktualizacją danych.
Tab. 1 Liczba mieszkańców Kwidzyna w latach 2002-2013

Liczba
mieszkańców
Mężczyźni
Kobiety
Ogółem

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
18112
19399
37497

18280
19405
37768

18318
19609
37927

18293 18295
19579 19615
37872 37910

18312
19635
37947

18333
19724
38057

18426 18824
19766 19977
38192 38801

18897
20003
38900

18890
20041
38931

18867
20000
38867

39500
39000

38801

38500
38000

37768

37927 37872 37910 37947

38057

38900 38931 38867

38192

37497
37500
37000
36500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
liczba mieszkańców miasta Kwidzyn w latach 2002-2013

Rys. 3 Liczba mieszkańców miasta Kwidzyn
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Wzrost liczby mieszkańców miasta był wynikiem głównie dodatniego przyrostu
naturalnego, który równoważył ujemne saldo migracji. W latach 2005-2013 zaobserwowano
spadek wartości przyrostu naturalnego. Jedynie w 2009 roku zauważalny był wzrost wartości
przyrostu naturalnego, jednak był on chwilowy i nie utrzymał się w kolejnych latach. Wartość
salda migracji od lat utrzymuje się na stałym ujemnym poziomie. Przyczyną tendencji
migracyjnych mogą być migracje związane z poszukiwaniem pracy w dużych ośrodkach
miejskich oraz z coraz częstszym przesiedlaniem się mieszkańców miasta na tereny wiejskie.
Migracje zagraniczne w Kwidzynie ulegają stałemu zmniejszeniu z wartości ujemnych w latach
2005-2007 do obecnej dodatniej wartości. Wpływ na obserwowane zjawisko mają niewątpliwie
powroty z emigracji zarobkowej, które widoczne były w szczególności w latach 2009-2011.
Tab. 2 Ruch naturalny i wędrówkowy w Kwidzynie w latach 2005-2013

Wyszczególnienie:

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Przyrost naturalny

173

147

106

140

191

127

114

83

75

Saldo migracji

-141

-225

-52

-29

-30

-23

-15

-79

-93

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Gęstość zaludnienia w Kwidzynie wynosiła w 2013 roku 1804 osób/km². Liczba ta
utrzymuje się na stabilnym poziomie, na przestrzeni lat widoczne są jedynie niewielkie
odchylenia.
Struktura ludności mieszkańców Kwidzyna w latach 2005 – 2013 wykazywała
zwiększający się udział ludności w wieku poprodukcyjnym oraz zwiększający się wskaźnik
obciążenia demograficznego. Wpływ na taki stan rzeczy ma stale zmniejszająca się liczba osób
w wieku przedprodukcyjnym.
Tab. 3 Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach 2005-2013 w
Kwidzynie

Wyszczególnienie:

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

mieszkańcy w wieku
przedprodukcyjnym

8417

8320

8136

8076

8098

7997

7912

7883

7768

mieszkańcy wieku
produkcyjnym

25159

25180

25253

25247

25209

25619

25504

25269

24977

mieszkańcy wieku
poprodukcyjnym

4296

4410

4558

4734

4885

5185

5484

5779

6122

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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struktura wieku miasta Kwidzyn
16%

20%

64%

przedprodukcyjny

produkcyjny

poprodukcyjny

Rys. 4 Struktura wieku miasta Kwidzyn w 2013 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego do 2030 roku w miastach powiatu
kwidzyńskiego (Kwidzyn, Prabuty) nastąpi spadek liczby ludności o 3%. Udział mieszkańców
w wieku produkcyjnym w ogólnej strukturze ludności spadnie z 65% obecnie do 62% w 2020
roku i do 61% w 2030 roku. Stopniowo spadać będzie liczba mieszkańców w wieku
przedprodukcyjnym: z 20% obecnie do 19% w 2020 roku i 16% w 2030 roku. Udział ludności
w wieku poprodukcyjnym podniesie się z 15% obecnie do 23% w 2030 roku. Zmiany struktury
ludności są dużym wyzwaniem dla miast powiatu, wraz ze zmianami w strukturze ludności musi
wiązać się zmiana nakierunkowania usług na osoby starsze.
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Zmiania w liczbie ludności
miast powiatu kwidzyńskiego
100%

99%

97%

Ludność miast powiatu
kwidzyńskiego w 2013 roku
15%

20%

65%
2013

2020

2030

liczba lidności miast powiatu kwidzyńskiego

Ludność miast powiatu
kwidzyńskiego w 2020 roku
19%

19%

Ludność miast powiatu
kwidzyńskiego w 2030 roku
23%

62%

16%

61%

Rys. 5 Trend demograficzny w latach 2013 (rok bazowy) – 2030
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: „Prognoza ludności na lata 2014-2050”

1.2.5 Szkolnictwo i edukacja
Na terenie miasta Kwidzyn w 2013 roku działały 4 żłobki i kluby dziecięce, w których
przebywało 188 dzieci, 9 przedszkoli ze 1 521 dziećmi, 6 szkół podstawowych do których
uczęszczało 2 592 uczniów oraz 4 gimnazja z 1 537 uczniami. Liczba uczniów w szkołach
podstawowych i gimnazjach przewyższała liczbę mieszkańców miasta objętych obowiązkiem
szkolnym w danej grupie wiekowej. Część uczniów uczęszczających do szkół na terenie miasta
zamieszkuje miejscowości sąsiadujące z miastem, ale znajdujące się na terenie sąsiednich gmin.
Trend ten jest widoczny szczególnie wśród uczniów szkół gimnazjalnych.
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3000
2532

2613

2592

2468
1650

2511

2543

1605

1000

1248

1221

500

175

254

188

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2500
2000

1537

1500
1217

0
dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych
dzieci w przedszkolach
uczniowie szkół podstawowych
ludność w wieku 7-12 lat
uczniowie gimnazjum
ludność w wieku 13-15 lat

Rys. 6 Dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach w mieście Kwidzyn
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

1.2.6 Zasoby mieszkaniowe
Liczba mieszkań w Kwidzynie powoli lecz systematycznie rośnie. Od roku 2009 do 2013
liczba mieszkań na terenie miasta Kwidzyn wzrosła o 629 nowe mieszkania i na koniec 2013
wynosiła 13 574 mieszkania. Liczba lokali socjalnych w analizowanym okresie wzrosła ze 156 do
188 mieszkań. Średnia powierzchnia mieszkań nieznacznie wzrosła ze 62,3 m² do 62,7 m².
Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na jedną osobę wynosi 21,9 m² w 2013
roku, i zwiększyła się o 0,8 m² na osobę od 2009 roku. Średnia powierzchnia mieszkania na osobę
w mieście Kwidzyn jest ciągle niższa niż średnia dla województwa pomorskiego (średnia dla
województwa w 2013 roku wynosi 25,3 m²).
Tab. 4 Zasoby mieszkaniowe miasta Kwidzyn

Wyszczególnienie:

2009

2012

2013

mieszkania [szt.]

12 955

13 548

13 574

liczba wypłaconych dodatków
mieszkaniowych [zł]

8 635

7 952

8 029

powierzchnia łączna mieszkań [m2]

806 887

848 105

851 090

średnia powierzchnia mieszkania [m2]

62,3

62,6

62,7

21,1

21,8

21,9

23,8

25

25,3

średnia powierzchnia mieszkania na
osobę [m2/mieszk.]
średnia powierzchnia mieszkania na
osobę w województwie pomorskim
[m2/mieszk.]
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Liczba mieszkań komunalnych w mieście Kwidzyn w 2013 wynosiła 1 339, a ich średnia
wielkość to 49,1 m2.
Tab. 5 Liczba mieszkań i powierzchnia mieszkań

Właściciel/Zarządca

liczba mieszkań
[szt.]

powierzchnia
mieszkań
[m2]

Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TPS)

579

29 704

PSM "Renawa"

1 346

73 465

SM "Pomezania"

3 543

175 528

Wspólnoty mieszkaniowe:

7 361

378 396

- administrowane przez Zakład Usług
Mieszkaniowych
- komunalne
- socjalne

4 870

255 172

1 339

63 686

188

5 346

domy prywatne i inne

779

193 997

Razem

13 574

851 090

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ankiet i GUS

W ostatnich latach spadła ilość nowopowstałych mieszkań na terenie miasta. Do roku 2011
powstawało rocznie ponad 100 nowych mieszkań na terenie miasta, natomiast w 2013 roku do
użytku oddano tylko 30 nowych mieszkań. W chwili obecnej trwają prace nad budową 5 nowych
budynków w centrum miasta przez PSM „Renawa”, łączna powierzchnia 132 nowych mieszkań
wyniesie 8 526 m2, termin oddania nowych budynków do użytku to lata 2016, ponadto
Towarzystwo Budownictwa Społecznego planuje budowę na Starym Mieście 68 mieszkań
o łącznej powierzchni 3 890 m2 w latach 2016-2018. Sytuacja na rynku mieszkalnictwa w mieście
Kwidzyn wygląda stabilnie, popyt i podaż na mieszkania są zrównoważone, dlatego nie
przywiduje się po oddaniu nowych budynków kolejnych większych inwestycji mieszkaniowych
na terenie miasta, mimo że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
zakłada możliwość powstawania nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej na terenie miasta,
szczególnie w północnej jego części.
Tab. 6 Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w latach 2006-2013

Ilość
mieszkań
oddanych do
użytkowania
(szt.)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2016

20172020

138

117

199

212

142

22

30

190

130

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ankiet i GUS
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1.2.7 Infrastruktura techniczna
Zarząd nad siecią wodociągową i kanalizacyjną na terenie miasta Kwidzyn pełni
Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o.. Sieć wodociągowa w 2013
roku na terenie miasta miała długość 103,5 km. Ilość podłączeń w 2013 roku wynosiła 3 075,
a liczba osób korzystających z sieci wynosiła 38 509 osób, czyli 99% ogółu mieszkańców.
Zużycie wody na mieszkańca miasta Kwidzyn wynosiła 29,1 m3. Od 2009 roku liczba podłączeń
wzrosła o 122 nowe podłączenia, liczba ludności korzystająca z sieci wodociągowej utrzymuje się
na poziomie 99% ogółu ludności.
Miasto zasilane jest z dwóch ujęć wód podziemnych: ujęcie wody przy ul. Sportowej oraz
ujęcie wody w miejscowości Kamionka. Ujęcie przy ul. Sportowej stanowią 4 studnie pobierające
wodę z utworów czwartorzędowych i 4 studnie pobierające wodę z utworów trzeciorzędowych.
Wydajności studni wynoszą ok. 200 m3/h i 270 m3/h. Z uwagi na ponadnormatywne zawartości
związków żelaza, manganu i azotu amonowego woda z utworów czwartorzędowych poddawana
jest uzdatnianiu w Stacji Uzdatniania Wody. Wody z utworów trzeciorzędowych, pomimo
zawartości ponadnormatywnej żelaza, nie są uzdatniane. Ujęcie wody w miejscowości Kamionka
posiada 8 studni ujmujących różnowiekowe warstwy wodonośne o wydajności od 200 do 300
m3/h. Obecnie eksploatowane są trzy studnie ujmujące wodę z utworu trzeciorzędowego.
Długość sieci kanalizacyjnej w mieście Kwidzyn na koniec 2013 roku wyniosła 97 km.
Ilość podłączeń do sieci wyniosła 2 973, odsetek ludności podłączonej do sieci kanalizacyjnej na
koniec 2013 roku wyniosła 95,2% (37 005 osób), ilość ścieków odprowadzonych wyniosła 1 922
tys. m3 (51,9 m3 na osobę). Długość sieci kanalizacyjnej od 2009 roku wzrosła o 13,7 km, a liczba
osób korzystających z sieci o 975 osób.
Kwidzyn posiada kanalizację mieszaną – w starej części miasta ogólnospławną, a w nowej
rozdzielczą. Z kanalizacją ogólnospławną wiążą się sytuacje zagrożenia przelewami i zrzutami nie
oczyszczonych ścieków bezpośrednio do Liwy. Relatywnie niewielkie ilości ścieków bytowych
odprowadzane są do cieków powierzchniowych i gruntu w sposób nielegalny. Występuje to na
terenach miasta nieodłączonych do układu kanalizacyjnego.
Ścieki z obydwu zlewni tłoczone są do kolektora o średnicy 1200 mm, skąd grawitacyjnie
spływają do oczyszczalni ścieków przemysłowych International Paper – Kwidzyn S.A
o przepustowości 150 000 m3/doba. Oczyszczalnia ta przyjmuje ścieki z miasta na część
mechaniczną, gdzie ścieki zostają podczyszczone, a następnie skierowane do biologicznego
oczyszczania w komorach osadu czynnego. Zrzut oczyszczonych ścieków do rzeki Wisły odbywa
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się kolektorem grawitacyjnym, którego wylot znajduje się w miejscowości Korzeniewo w gminie
Kwidzyn.
Sieć gazowa na terenie miasta Kwidzyn w 2013 roku wynosiła 102,7 km. Ilość czynnych
przyłączeń gazowych wyniósł 2 898, ludność korzystająca z sieci gazowej wyniosła 33 356 osób
(85,8%), a całkowite zużycie w sektorze gospodarstw domowych 4 591 tys. m3. Zużycie gazu na
osobę w 2013 roku wyniosło 137,6 m3. W stosunku do 2009 roku ilość czynnych przyłączy
gazowych wzrosła z 2 751 punktów przy jednoczesnym spadku liczby ludności korzystających
z sieci (88,2% ogółu ludności w 2009 roku). Zużycie gazu w sektorze gospodarstw domowych
spadła z poziomu 155,4 m3 na osobę.
Tab. 7 Infrastruktura techniczna w mieście Kwidzyn w latach 2009-2013

rok
sieć
wodociągowa

2009

liczba ludności
długość
ilość
korzystająca z
[km] podłączeń
sieci
99,7
2 943
37 821

ludność % ogółu
ludności
99,0%

zużycie
zużycie
całkowite na osobę
[tys. m3]
[m3]
1 145
30,0

2013

103,5

3 075

38 509

99,0%

1 131

29,1

2009
sieć
kanalizacyjna 2013
sieć gazowa 2009
niskiego
2013
ciśnienia

84,7

2 670

36 030

94,4%

2 025

56,2

97,0

2 973

37 005

95,2%

1 922

51,9

98,6

2 751

33 680

88,2%

5 232

155,4

102,7

2 898

33 356

85,8%

4 591

137,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Obecnie odpady komunalne z terenu miasta jak również odpady z zakładów
przemysłowych International Paper - Kwidzyn trafiają na składowisko odpadów w Gilwie Małej,
w gminie Kwidzyn. Zakład Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej działa w oparciu o zintegrowany
Międzygminny System Gospodarowania Odpadami. Według danych „Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku na rok 2012 składowisko w Gilwie Małej miało pojemność
225,1 tys. m3, a pojemność pozostała do wypełnienia wynosiła 7 539 m3. Wielkość składowiska
wynosi 2,95 ha.

1.2.8 Sfera ekonomiczna
1.2.8.1 Działalność gospodarcza
Według danych GUS na terenie miasta Kwidzyn w 2014 roku działało 4585 podmiotów
gospodarki narodowej ujętych w rejestrze REGON. Działalność gospodarcza w Kwidzynie
koncentruje się głownie na dużych przedsiębiorstwach. Największe przedsiębiorstwa na terenie
miasta Kwidzyn to: International Paper S.A. oraz Jabil Circuit Poland Sp. z o.o. z którymi
współpracuje szereg kooperantów.
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Tab. 8 Podmioty gospodarki narodowej w Kwidzynie w roku 2014

Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów
własności i form prawnych
ogółem

Miasto Kwidzyn
4585

sektor publiczny

184

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

3113

spółki handlowe

309

spółdzielnie

20

fundacje

17

stowarzyszenia i organizacje społeczne

123

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

1.2.8.2 Rynek pracy i bezrobocie
Według danych GUS firmy o wielkości przedsiębiorstw, na terenie miasta znajdują się
3 zatrudniające co najmniej po 1000 osób, 5 zakładów w przedziale od 250 do 999 osób, oraz
szereg małych i średnich przedsiębiorstw.
Tab. 9 Podział przedsiębiorstw w zależności od liczby pracowników w mieście Kwidzyn w 2014 roku

liczba pracowników

ilość podmiotów

0-9 osób

4367

10-49 osób

161

50-249 osób

49

250-999 osób

4

powyżej 1000

3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Liczba osób bezrobotnych w mieście Kwidzyn na koniec 2014 roku wynosiła 1485,
a udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 6%,
podczas gdy dla powiatu kwidzyńskiego wynosi on 7,4%, a dla województwa pomorskiego 6,7%.
Sytuacje na rynku pracy w Kwidzynie można określić jako dostateczną, a dominującym sektorem
zatrudniającym mieszkańców jest przemysł i oraz formy współpracy z przemysłem.
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2 Gospodarka energią – stan obecny oraz
przewidywane zmiany
2.1 Energia cieplna
2.1.1 Wytwarzanie energii cieplnej
Zapotrzebowanie miasta Kwidzyn na energię cieplną pokrywane jest ze źródeł
indywidualnych oraz z elektrociepłowni firmy International-Paper Kwidzyn, a następnie ciepło
rozprowadzane jest siecią dystrybucyjną do odbiorców końcowych na terenie miasta i częściowo
gminy Kwidzyn.
Ciepło w elektrociepłowni zakładowej IP-Kwidzyn wytwarzane jest przez:


4 kotły węglowe,



kocioł sodowy,



kocioł korowy.
Wszystkie kotły na terenie zakładu pracują na potrzeby jednego kolektora parowego

i produkują parę świeżą o ciśnieniu 6,3 MPa i temperaturze 440 °C. Na terenie zakładu działają
4 kotły węglowe typu OP 140 o wydajności pary netto 140 Mg/h każdy, (wydajność cieplna
w parze 367,4 GJ/h każdy). Moc cieplna każdego z kotłów wynosi 102 MW, zużycie miału
węglowego przez kocioł – 20,2 Mg/h, maksymalne zużycie oleju opałowego do rozpalania kotła
lub podtrzymania płomienia głównego – 1,3 Mg/h. Kotły węglowe pracują w systemie
zmianowym, w okresie letnim pracują 2 kotły węglowe, natomiast w okresie zimowym 3 kotły.
Kocioł sodowy jako paliwo zużywa ług powarzelny, który stanowi 64-66% suchej substancji
spalanej w kotle, nominalne zużycie kotła to 2 150 Mg/h suchej substancji ługu czarnego. Kocioł
sodowy ma wydajność netto pary 280 Mg/h (moc 204,1 MW). Paliwem do fluidalnego kotła
korowego jest kora i drewno odpadowe z sortowania zrębków oraz osady z makulaturowi oraz
oczyszczalni ścieków. Godzinowe zużycie kory i odpadów drzewnych przy nominalnym
obciążeniu wynosi 35,9 Mg, a osadów ściekowych 10,9 Mg. Moc kotła wynosi 72,9 MW,
produkcja netto pary świeżej 100 Mg/h. Kocioł sodowy i kocioł korowy wykorzystują na potrzeby
rozpalania oraz podtrzymania płomienia olej opałowy ciężki.
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Tab. 10 Kotły w elektrociepłowni IP Kwidzyn.

kotły

kocioł

kocioł

węglowe

sodowy

korowy

wydajność pary świeżej [Mg/h]

4x140

280

100

wydajność cieplna w parze [GJ/h]

4x367,4

734,8

262,4

moc [MW]

4x102

204,1

72,9

zużycie węgla [Mg/h]

4x20,2

-

-

zdolność spalania suchej substancji [Mg/d]

-

2150

-

-

-

35,9

-

-

10,9

4x1,3

7,0

4,5

90%

64%

85%

parametr

nominalne zużycie kory i odpadów drzewnych
[Mg/h]
nominalne zużycie osadów [Mg/h]
maksymalne zużycie oleju opałowego ciężkiego
[Mg/h]
sprawność

W elektrociepłowni zainstalowane są dwa turbozespoły upustowo-przeciwprężne typu
6 UP 25 i jeden 6 UP 37. Zadaniem turbozespołów jest napędzanie generatora synchronicznego
oraz produkcja pary technologicznej i grzewczej. Maksymalny przepływ łączny pary przez turbiny
wynosi 820 Mg/h, maksymalna elektryczna moc osiągalna turbin wynosi 88 MW przy zerowym
poborze pary do upustu nieregulowanego. Produkcja energii elektrycznej przez zakład zaspokaja
potrzeby własne w granicach 40-60%, turbozespoły zapełniają parę technologiczną na potrzeby
zakładu jak oraz parę grzewczą na potrzeby zasilania miejskiego systemu grzewczego. Ciepło do
sieci dostarczane jest przy pomocy dwóch wymienników ciepła o mocy osiągalnej ok. 60 MW,
z czego ok. 46 MW jest do dyspozycji sieci ciepłowniczej miasta, a 14 MW na potrzeby sieci
ciepłowniczej zakładu.
Na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej pracuje także kocioł gazowy oraz kocioł olejowy
należące do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej zlokalizowane na ulicy Grudziądzkiej 4-6 kotłownia gazowa oraz w Dankowie (gmina wiejska Kwidzyn) – kotłownia olejowa. Moc
nominalna kotłowni gazowej wynosi 190 kW, natomiast kotłowni olejowej 97,7 kW. W roku 2015
planowane jest zastąpienie kotłowni olejowej na gazową.
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Inne większe kotłownie na terenie miasta Kwidzyn to:


kotłownia Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego (WZPOW Sp. z o.
o. w Kwidzynie) – 11 MW opalana miałem węglowym;



LEMAHIEU Polska Sp. z o. o. w Kwidzynie - 3,1 MW wykorzystująca gaz ziemny;



Wytwórnia Win " MIX" – 2,75 MW wykorzystująca gaz ziemny;



Jabil Poland – 3 MW wykorzystująca gaz ziemny.

2.1.2 Dystrybucja energii cieplnej
Miejska sieć ciepłownicza w Kwidzynie zarządzna jest przez Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej (PEC) Kwidzyn Sp. z o.o.. Łączna długość sieci ciepłowniczej wynosi 47,1 km. Do
węzłów cieplnych cieplnych energia jest przesyłana siecią wysokoparametrową (150/75 °C),
łączna długość sieci przesyłowych wynosi 36,4 km. Do odbiorców końcowych energia jest
dystrybuowana siecią niskotemperaturową (90/70 °C), jej łączna długość wynosi 10,7 km.
Tab. 11 Sieć ciepłownicza na terenie miasta Kwidzyn

sieć ciepłownicza

długość

wysokoparametrowa łącznie

36,4 km

w tym preizolowana

22,8 km

w tym kanałowa

11,6 km

w tym napowietrzna

2 km

niskoparametrowa

10,7 km

sieć ciepłownicza łącznie

47,1 km

węzły cieplne

382 sztuk

rozdzielnie cieplne

179 sztuk

źródło: opracowanie na podstawie danych PEC

Moc łączna wymienników ciepła wynosi 51,1 MW, a rezerwa mocy w systemie około 10
MW. Schemat sieci ciepłowniczej została zaprezentowany na rysunku poniżej.
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Rys. 7 Schemat sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kwidzyn
Źródło: www.peckwidzyn.pl
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2.1.3 Zużycie energii cieplnej (w tym paliw do produkcji energii cieplnej)
W mieście Kwidzyn znajduje się 13 574 mieszkania. Większość z nich znajduje się
w budynkach wielorodzinnych będących we własności spółdzielni mieszkaniowych, towarzystwa
budownictwa społecznego lub wspólnot mieszkaniowych, w tym w zarządzie Zakładu Usług
Mieszkaniowych (ZUM). Szacowane zużycie ciepła przed poszczególne grupy budynków oraz
wykorzystywane nośniki zostały przedstawione w tabeli poniżej.
7 834 mieszkania w mieście Kwidzyn zasilane są z miejskiej sieci ciepłowniczej (58%) co
stanowi 47% ogólnej powierzchni mieszkań w mieście. Węgiel kamienny był paliwem do
wytworzenia ciepła dla 3 577 mieszkań (26%), które stanowią 30% powierzchni całkowitej
w mieście Kwidzyn.

Zaopatrzenie mieszkań według ilości w
ciepło
37; 0%
ciepło sieciowe
3 577; 26%
2 126;
16%

gaz ziemny
7 834; 58%

węgiel kamienny
biomasa

Rys. 8 Liczba mieszkań zaopatrywana w ciepło przez dany nośnik energii cieplnej

Zaopatrzenie mieszkań według powierzchni w
ciepło [m2]
9 115; 1%

255 091;
30%

ciepło sieciowe
398 093;
47%

188 792;
22%

gaz ziemny
węgiel kamienny
biomasa

Rys. 9 Powierzchnia mieszkań zaopatrywana w ciepło przez dany nośnik energii cieplnej
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powierzchnia
mieszkań [m2]

zużycie gazu [GJ]

ilość mieszkań
[sztuk]

powierzchnia
łączna mieszkań
[m2]

zużycie ciepła
[GJ]

razem

zużycie ciepła razem
[GJ]

ilość mieszkań
[sztuk]

-

-

-

-

-

-

-

-

4 887

29 704

174 32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

579

2 368

119 396

108 562

15

852

676

-

-

-

4 870

255 172 225 626

-

-

-

1 698

85 089

56 278

761

38 135

40 239

-

-

-

2 459

123 224

-

-

-

413

102 851

64 133

329

82 032

68 737

37

9 115

26 072

779

7 834

398 093

243 397 2 126 188 792 121 087 3 577 255 091 225 363

37

9 115

26 072 13 574 851 090 615 919

2 487 134 925 116 388

zużycie ciepła
[GJ]

zużycie ciepła
[GJ]

-

ilość mieszkań
[sztuk]
powierzchnia
łączna mieszkań
[m2]

powierzchnia
łączna mieszkań
[m2]

117 403

ilość mieszkań
[sztuk]
wspólnoty
mieszkaniowe
bez ZUM
domy
prywatne i
inne

biomasa

248 993

spółdzielnie
4 887
mieszkaniowe
towarzystwo
budownictwa 579
społecznego
ZUM

węgiel kamienny

gaz ziemny

powierzchnia
mieszkań razem [m2]

ciepło sieciowe

ilość mieszkań razem

Tab. 12 Zestawienie zużycia ciepła w mieszkalnictwie w mieście Kwidzyn

248 993 117 403
29 704

17 432

96 517

193 997 158 941

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane z Ankiet, GUS i przedsiębiorstw
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Łączne zużycie energii w mieszkalnictwie w Kwidzynie wynosi 615 919 GJ. Ciepło
sieciowe stanowi 39% zużytego ciepła w mieszkalnictwie (243 397 GJ). 37% zapotrzebowania
zaspokajane jest przez węgiel kamienny (225 363 GJ) natomiast gaz ziemny stanowił 20% (121 087
GJ) ogólnego zużycia nośników energii cieplnej na potrzeby mieszkalnictwa w Kwidzynie.
Wykorzystanie biomasy, głównie drewna opałowego jest znikome - 4% (26 072 GJ).

Zużycie nośników energii [GJ] w mieszkalnictwie
26 072; 4%
ciepło sieciowe

243 397; 39%
225 363; 37%

gaz ziemny (na potrzeby
ogrzewania gospodarstw
domowych)
węgiel kamienny

biomasa

121 087; 20%

Rys. 10 Zapotrzebowanie na ciepło w mieszkalnictwie

Wykorzystanie ciepła rozkłada się nierównomiernie na mieszkania. 36% mieszkań znajduje
się w budynkach należących do spółdzielni, w których mieszka 31% mieszkańców miasta, jednak
zużywają oni tylko 19% całkowitej energii cieplnej w mieszkalnictwie. Podobna liczba mieszkań
znajduje się w zarządzie ZUM-u, w budynkach tych mieszka 29% mieszkańców jednak ich
potrzeby cieplne są wyższe i stanowią 36% zapotrzebowania całkowitego miasta na ciepło (225 626
GJ). Bardzo energochłonnym sektorem mieszkalnictwa są domy jednorodzinne, które zużywają
26% całkowitej energii cieplnej w mieście, gry jednocześnie w domach jednorodzinnych
zamieszkuje jedynie 10% ludności miasta. Budynki te są opalane głównie węglem lub gazem
ziemnym i mają dużą powierzchnię w stosunku do budynków wielorodzinnych.
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Rozkład mieszkań w budynkach

Rozkład ludności w budynkach

10%
6%
31%
18%

36%

25%
5%
29%

36%
4%

Rys. 11 Procentowy rozkład mieszkań w budynkach

Rys. 12 Procentowy rozkład ludności w budynkach

Zużycie ciepła w budynkach
spółdzielnie
mieszkaniowe

158941,4127
; 26%

117403; 19%

96516,84605
; 16%

225625,8813
; 36%

17432;
3%

towarzystwo
budownictwa
społecznego
ZUM

wspólnoty
mieszkaniowe bez
ZUM
Rys. 13 Rozkład zużycia ciepła w budynkach

Zapotrzebowanie na energię cieplną w przemyśle oraz handlu i usługach jest pokrywane
głównie z poprzez wykorzystanie gazu sieciowego i został opisany w rozdziale 2.3.2 „Zużycie gazu
sieciowego”. Przemysł oraz usługi i handel poza gazem, zużywają ciepło sieciowe oraz węgiel
kamienny jak w tabeli poniżej.
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Tab. 13 Zużycie ciepła przez przemysł oraz handel i usługi

Lp. sektor
1

przemysł (bez gazu) w tym:

1a

ciepło sieciowe

1b

węgiel kamienny

2

zużycie paliwa

zużycie energii
[GJ]
120 365

25 360 GJ

25 360

4 318,45 Mg

95 005

usługi i handel (bez gazu) w tym:

2a

ciepło sieciowe

3b

węgiel kamienny

37 884
28 725 GJ

28 725

409 Mg

9 159

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane z Ankiet, GUS i przedsiębiorstw

2.1.4 Prognozowane zmiany zapotrzebowania na energię cieplną
Do 2030 roku zapotrzebowanie na energię cieplną nie ulegnie większym zmianom, jednak
dużym zmianom podlegać będzie zużycie nośników ciepła w mieście Kwidzyn. Zakłada się, że
liczba nowych mieszkań oraz budynków powinna powoli acz stabilnie wzrastać. Powierzchnia
nowych mieszkań do roku 2020 będzie rosnąć o ok. 4 500 m2 rocznie, a w kolejnych latach o 2 500
m2 rocznie, jednak mieszkania nowobudowane będą spełniały surowsze normy zapotrzebowania na
ciepło. Szacuje się że do 2017 roku będzie to 120 kWh/m2, do 2020 roku wynosić będzie 80
kWh/m2, a od 2021 roku ok. 50 kWh/m2. W tym samym czasie termomodernizacji poddane zostaną
budynki wielorodzinne w mieście.
Tab. 14 Wskaźniki inwestycyjne w budownictwie w mieście Kwidzyn do 2030 roku

powierzchnia mieszkań
oddawana rocznie do użytku
rocznie
zapotrzebowanie na ciepło
nowych mieszkań
stopień termomodernizacji
budynków wielorodzinnych
stopień termomodernizacji
domów jednorodzinnych
modernizacja systemów
rozprowadzenia ciepła w
budynkach wielorodzinnych

2015-2017

2018-2020

2021-2030

4 500 m2

4 500 m2

2 500 m2

120 kWh/m2

80 kWh/m2

50 kWh/m2

85% - do 2020

95% - do
2030

80% - do 2020

95% - do
2030

80% - do 2020

90% - do
2030

60% - 2015
70% - do 2017
40% - 2015
60% - do 2017
30% - 2015
55% - do 2017

W efekcie zmian całkowite zapotrzebowanie na ciepło będzie nieznacznie spadać
w Kwidzynie. Szacuje się, że całkowite zapotrzebowanie na ciepło spadnie w Kwidzynie do
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710 865 GJ w 2030 roku. Zakłada się stabilność zapotrzebowania na ciepło ze strony przemysłu,
spadek zapotrzebowania na ciepło w gospodarstwach domowych oraz wzrost zapotrzebowania na
ciepło wytworzone z paliwa inne niż gazowe w sektorze usług i handlu.

Zapotrzebowanie na ciepło do 2030 roku

GJ
900 000
800 000
700 000

37 884
45 456

120 365

120 365

600 000
500 000 615 919

545 044

400 000
300 000
200 000
100 000
0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
budownictwo mieszkaniowe

przemysł (bez gazu)

usługi i handel (bez gazu)

Rys. 14 Prognoza zapotrzebowania na ciepło miasta Kwidzyn do 2030 roku.

Znacznym zmianą podlegać będzie struktura zapotrzebowania na nośnik ciepła, szacuje się
wzrost zapotrzebowania na ciepło sieciowe, oraz na gaz ziemny na ogrzewanie mieszkań.
Znacznemu spadku ulegnie zapotrzebowanie na węgiel kamienny, w bilansie zapotrzebowania na
nośnik energii do wytworzenia ciepła pojawi się na większą skalę energia elektryczna. Szacuje się,
że ciepło sieciowe w 2030 roku będzie pokrywało 57% całkowitego zapotrzebowania na ciepło
w mieszkalnictwie, a gaz ziemny 36%.
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Zapotrzebowanie mieszkalnictwa
na nośniki energii w 2014 roku

Zapotrzebowanie mieszkalnictwa
na nośniki energii w 2018 roku

Zapotrzebowanie całkowite - 615 919 GJ

Zapotrzebowanie całkowite 599 309 GJ
1%

4%

39%

37%

32%

44%

23%

20%

Zapotrzebowanie mieszkalnictwa
na nośniki energii w 2021 roku

Zapotrzebowanie mieszkalnictwa
na nośniki energii w 2030 roku

Zapotrzebowanie całkowite 586 419 GJ

Zapotrzebowanie całkowite 545 044 GJ

0% 1%

5%

1%

1%

26%
47%

36%
57%

26%

Rys. 15 Prognoza zapotrzebowania na nośniki energii do wytworzenia ciepła w mieszkalnictwie do 2030 roku

Pomimo malejącego trendu zapotrzebowania na ciepło w Kwidzynie, zapotrzebowanie na
ciepło sieciowe będzie rosnąć na skutek rozbudowy i modernizacji aktualnej sieci ciepłowniczej
oraz podłączenia nowych odbiorców, którzy będą rezygnować z węgla kamiennego.
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Zapotrzebowanie na ciepło sieciowe
0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000 GJ

2014
2016
2018
2020
2022

mieszkalnictwo
przemysł
handel i usługi

2024
2026
2028
2030
Rys. 16 Zapotrzebowanie na ciepło sieciowe do 2030 roku w Kwidzynie

2.1.5 Rozwój systemu ciepłowniczego oraz bezpieczeństwo dostaw energii
cieplnej
Rozwój sieci ciepłowniczej w mieście Kwidzyn napotyka na szereg barier technicznych oraz
ekonomicznych. Mieszkańcy miasta nie wykazują dużego zainteresowania możliwością
przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej głównie ze względu na koszty przyłączeń, które
należy ponieść jednorazowo, co w przypadku małych wspólnot lub domów jednorodzinnych jest
znacznym wydatkiem. W pewnych warunkach całkowita stopa zwrotu z podłączenia i odbioru
ciepła z sieci ciepłowniczej jest nie atrakcyjna dla użytkowników. Należy dążyć do zmniejszenia
kosztów funkcjonowania sieci ciepłowniczej poprzez ubieganie się o dofinansowania na nowe
inwestycje tak po stronie przedsiębiorstwa dystrybucyjnego jak i odbiorców (możliwe źródła
finansowania patrz rozdział 3.4.1.1).
Sieć dystrybucyjna ma charakter biegunowy z głównym źródłem ciepła na południowym
obrzeżu miasta (wymiennik z IP Kwidzyn). Dostawy ciepła są niemal w 100% uzależnione od
jednego wytwórcy jakim jest IP Kwidzyn. Podczas przestojów technologicznych zakładu dostawy
ciepła na teren miasta nie odbywają się, a miasto mieszkańcy są pozbawieni zaopatrzenia w ciepło
sieciowe. Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku awarii głównej magistrali odbierającej
ciepło z elektrociepłowni. Moc przesyłowa sieci dystrybucyjnej jest barierą rozwojową sieci.
Przedsiębiorstwo dystrybucyjne PEC zakłada przeprowadzenie modernizacji sieci w rejonie Starego
Miasta, wymianie zostanie poddane 6,78 km sieci ciepłowniczej która zaopatruje węzły cieplne
o łącznej mocy 10,2 MW. Modernizacja zostanie przeprowadzona w latach 2017-2020 i zapewni
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bezpieczeństwo dostaw oraz możliwość podłączenia nowych odbiorców w tym rejonie. PEC
planuje też rozbudowę sieci ciepłowniczej w 2016 roku na ulicy Kościuszki, która umożliwi
podłączenie odbiorców w ciągu tej ulicy w tym m.in. budynek Starostwa Powiatowego oraz
przedszkola.
Postuluje się dalszą rozbudowę sieci ciepłowniczej na terenie osiedla Hallera oraz Starym
Mieście oraz podłączenie ponad 90% budynków w tym rejonie dla ochrony miasta przed
zanieczyszczeniami wynikłymi z indywidualnych źródeł wytwarzania ciepła.

2.2 Energia elektryczna
2.2.1 Sieci elektroenergetyczne
Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne za przesyłanie energii elektrycznej w Polsce
odpowiedzialny jest Operator Systemu Przesyłowego (OSP), przedsiębiorstwem wyznaczonym do
realizacji zadań OSP jest spółka Polskie Sieci Energetyczne S.A. (PSE S.A.). Przedmiotem
działania PSE S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu
wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).
W obrębie miasta Kwidzyn nie ma linii energetycznych przesyłowych, jednak bezpośrednim
sąsiedztwie miasta przebiega linia energetyczna jednotorowa o napięciu 400 kV, będąca
w zarządzie PSE S.A., linia przebiega przy północno-wschodnich obrzeżach miasta i łączy stacje
rozdzielcze wysokiego napięcia w Grudziądzu oraz w Gdańsku Błonie. Linia ta nie ma
bezpośredniego połączenia z siecią energetyczną na terenie miasta.
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Rys. 17 Schemat Krajowego Systemu Przesyłowego (KSE)
Źródło: PSE S.A.

Dystrybucją energii elektrycznej w Polsce zajmują się lokalni Operatorzy Systemu
Dystrybucyjnego (OSD). Operatorem Systemu Dystrybucyjnego sieci elektroenergetycznej
wyznaczonym przez Urząd Regulacji Energetyki na terenie miasta Kwidzyn jest spółka ENERGAOPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie.
Miasto Kwidzyn zasilany jest z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) poprzez
Główną Stację Zasilającą (GSZ) 400/220/110 kV Grudziądz. Stacja ta zasila Główny Punkt
Zasilania (GPZ) Kwidzyn Celuloza dwoma liniami wysokiego napięcia 110 kV o przekroju
240 mm2, tj: linia 110 kV Grudziądz Wschód – Kwidzyn Celuloza oraz linia 110 kV Grudziądz
Zachód – Kwidzyn Celuloza.
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Stacja GPZ Kwidzyn Celuloza połączona jest linią 110 kV o przekroju 240 mm2 ze stacją
110/15 kV GPZ Kwidzyn Północ oraz linią 110 kV o przekroju 240 mm 2 ze stacją 110/15 kV GPZ
Sztum. Stacja 110/15 kV GPZ Kwidzyn Północ połączona jest linią 110 kV o przekroju 240 mm2 ze
stacją 110/15 kV GPZ Mikołajki Pomorskie.
Stan techniczny Głównych Punktów Zasilania bezpośrednio zasilających miasto Kwidzyn
jest określany jako dobry. Rezerwa mocy w GPZ Kwidzyn Celuloza wynosi 47%, a w GPZ
Kwidzyn Północ 50%.
Tab. 15 Stan Głównych Punktów Zasilania (GPZ)

zainstalowane

stopień obciążenia
stacji

Lp

nazwa

transformatory

.

GPZ

110/15
MVAkV
TR1
TR2

Kwidzyn

1

rezerwa mocy
stan

w stacji

techniczny
MW

%

MW

%

16

16

17

53

dobry

15

47

16

16

16

50

dobry

16

50

Celuloza
Kwidzyn

2

Północ

Źródło: ENERGA OPERATOR SA

W skład systemu elektroenergetycznego na obszarze miasta Kwidzyn wchodzą sieci
elektroenergetyczne średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV oraz 150 stacje
transformatorowe 15/0,4 kV, w tym 45 stacji abonenckich. Linie WN i SN zasilające miasto
Kwidzyn zostały zestawione w tabelach poniżej.
Tab. 16 Linie wysokiego i średniego napięcia wyprowadzone z GPZ Kwidzyn Celuloza zasilające miasto
Kwidzyn

Lp.

Numer Napięcie
linii
[kV]

Nazwa linii

Wykonanie

Przekrój
linii [mm2]

Kwidzyn Celuloza - Kwidzyn Północ

napowietrzne

240

1

0440

110

2

1449

110

Kwidzyn Celuloza - Grudziądz Wschód napowietrzne

240

3

1443

110

Kwidzyn Celuloza - Grudziądz Zachód napowietrzne

240

4

1455

110

Kwidzyn Celuloza - Sztum

napowietrzne

240

5

71600

15

Otłówek

napowietrzne

70

6

72000

15

Rzeźnia

kablowe

120

7

72800

15

Chłodnia

kablowe

240

8

72150

15

WZPOW

kablowe

120

9

72301

15

Fredry

kablowe

120

10

72050

15

Kopernika

kablowe

240
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11

79300

15

Wodociągi

kablowe

240

12

75900

15

Górki

kablowe

120

13

79400

15

SOFREL

kablowe

240

14

79350

15

Szpital

kablowe

240

Źródło: ENERGA OPERATOR SA
Tab. 17 Linie wysokiego i średniego napięcia wyprowadzone z GPZ Kwidzyn Północ

Numer Napięcie
linii
[kV]

Lp.

Nazwa linii

Wykonanie

Przekrój
linii [mm2]

1

0440

110

Kwidzyn Północ - Kwidzyn Celuloza

napowietrzne

240

2

0050

110

Kwidzyn Północ - Mikołajki
Pomorskie

napowietrzne

240

3

79100

15

PKP

kablowe

120

4

72200

15

Ogrodowa

kablowe

120

5

71400

15

Licze

napowietrzne

70

6

72100

15

Fornalska

kablowe

120

7

79700

15

ZEM

kablowe

240

8

71434

15

Kamionka

kablowe

120

Źródło: ENERGA OPERATOR SA

Ze stacji transformatorowych średnie/niskie napięcie zasilane są linie niskiego napięcia,
którymi energia elektryczna jest przesyłana do odbiorców końcowych. Łączna długość sieci
niskiego napięcia w mieście Kwidzyn wynosi 213 km, w tym 137 km linii kablowych, łączna moc
stacji transformatorowych to 55 012 kVA. Zestawienie sieci elektroenergetycznej przedstawiono
poniżej:
Tab. 18 Zestawienie sieci elektroenergetycznej na terenie miasta Kwidzyn

1.

linie elektroenergetyczne 110 kV

2.

linie elektroenergetyczne 15 kV

3.

linie elektroenergetyczne 0,4 kV

4.

ilość stacji transformatorowych 15/0,4
kV

5.

moc stacji transformatorowych 15/0,4
kV

napowietrzne

[km]

8

napowietrzne

[km]

19

kablowe

[km]

78

napowietrzne

[km]

76

kablowe

[km]

137

sieciowe

[szt]

105

abonenckie

[szt]

45

sieciowe

[kVA]

33 369

abonenckie

[kVA]

21 643
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Rys. 18 Sieć elektroenergetyczna na terenie miasta Kwidzyn
Źródło: ENERGA OPERATOR SA
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2.2.2 Zużycie energii elektrycznej
Zużycie całkowite energii elektrycznej w mieście Kwidzyn w 2014 roku wyniosło 325 071
MWh. Niniejsze opracowanie nie obejmuje swym zakresem przedsiębiorstw energetycznych jak
ENERGA OPERATOR SA oraz IP Kwidzyn, zużycie energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa
i mieszkańców miasta Kwidzyn w 2014 roku wyniosło 143 505 MWh. Największy wolumen
zużycia energii odnotowano przez odbiorców na średnim napięciu (przedsiębiorstwa przemysłowe).
Przemysł (bez IP Kwidzyn) odpowiedzialny jest za 66% (94 870 MWh) zużycia energii
elektrycznej w mieście. Gospodarstwa domowe oraz handel i usługi zużywają podobną ilość energii
elektrycznej (po 16%). Infrastruktura kolejowa na terenie miasta Kwidzyn zużywa 351 MWh,
natomiast na oświetlenie ulic i placów zużywane jest rocznie 2 102 MWh. Budynki należące do
miasta Kwidzyn jak szkoły, urząd miasta, kompleks rekreacyjno sportowy oraz sieć wodnokanalizacyjna zużywają łącznie 2 619 MWh. Zestawienie zużytej energii w podziale na napięcie
oraz sektor zostały przedstawione w tabelach oraz na wykresie poniżej.
Tab. 19 Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej w mieście Kwidzyn w 2014 roku

liczba
odbiorców
[sztuk]
zużycie w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym (ENERGA
OPERATOR)
odbiorcy na średnim napięciu posiadający umowy kompleksowe
odbiorcy na wysokim napięciu posiadający umowy na
świadczenie usług dystrybucji (IP Kwidzyn)
odbiorcy na średnim napięciu posiadający umowy na świadczenie
usług dystrybucji
w tym PKP Energetyka
odbiorcy na niskim napięciu posiadający umowy na świadczenie
usług dystrybucji
odbiorcy na niskim napięciu (taryfa C)

zużycie energii
elektrycznej
[MWh]
436

26

43 291

2

182 130

23

51 930
351

1 613

14 475

1 090

9 937

w tym gosp. rolne

0,56

w tym oświetlenie ulic przez ENERGA OPERATOR

52,0

w tym PKP Energetyka

0,40

odbiorcy na niskim napięciu (taryfa R)

1

29,1

odbiorcy na niskim napięciu (taryfa G)

15 126

23 843

14 149

23 071

razem

17 881

326 071

razem bez IP Kwidzyn i ENERGA OPERATOR

17 879

143 505

w tym gospodarstwa domowe i rolne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ENERGA OPERATOR SA
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Tab. 20 Zużycie energii elektrycznej w Kwidzynie w 2014 roku z podziałem na sektory

zużycie energii elektrycznej
[MWh]
94 870

sektor
przemysł (bez IP Kwidzyn)
handel i usługi

23 111

w tym budynki miasta Kwidzyn

2 619

gospodarstwa domowe

23 071

infrastruktura kolejowa
oświetlenie - własność ENERGA OPERATOR i miasta
Kwidzyn
razem

351
2 102
143 505

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ENERGA OPERATOR SA oraz miasta Kwidzyn

zużycie energii elektrycznej w mieście Kwidzyn
[MWh]
351,0; 2 102; 2%
0%

przemysł (bez IP Kwidzyn)

handel i usługi

23 071; 16%

gospodarstwa domowe
23 111; 16%
94 870; 66%

infrastruktura kolejowa

oświetlenie - własność
ENERGA OPERATOR i
miasta Kwidzyn

Rys. 19 Zużycie energii elektrycznej w Kwidzynie w 2014 roku w podziale na sektory

2.2.3 Prognozowana zmiana zapotrzebowania na energię elektryczną
Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce w następnych latach będzie rosnąć.
Według raportu przygotowanego przez Agencję Rynku Energii dla Ministerstwa Gospodarki
zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce do 2030 roku wzrośnie o 43% w stosunku do
2008 roku tj. o 1,6% r/r (prognoza według wariantu umiarkowanego). Przewiduje się, że
zapotrzebowanie na energię elektryczną w mieście Kwidzyn będzie wzrastać szybciej niż ogólnie
w Polsce i wyniesie średniorocznie 2% do 2030 roku. Na taki stan rzeczy będzie miał wpływ:


stosunkowo mały spadek liczby mieszkańców miasta w zestawieniu z resztą Polski,
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starzenie się społeczeństwa, wzrost zapotrzebowania na łatwy do wykorzystania nośnik energii
jakim jest energia elektryczna,



zwiększenie własne produkcji energii elektrycznej, a tym samym wzrost jej konsumpcji,



ewentualna rozbudowa części przemysłu i zakładów pracy, przy jednoczesnym wzroście
efektywności energetycznej,



spadek konsumpcji energii elektrycznej przez sektor usług i handel ze względu na zwiększenie
efektywności.
W rezultacie prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną przedstawia się następująco:

Tab. 21 Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną miasta Kwidzyn do 2030 roku

2014

2015

2016

przemysł (bez IP
Kwidzyn)

94 870

95 483

98 705

101 970 105 281 115 487 126 127 137 225 148 804

handel i usługi

25 730

25 216

24 711

24 217

23 733

22 337

21 024

19 787

18 624

23 071

23 994

24 954

25 952

26 990

30 360

34 151

38 415

43 212

351

351

350

350

350

349

348

346

345

2 102

2 050

2 050

2 050

2 050

2 050

2 050

2 050

2 050

gospodarstwa
domowe
infrastruktura
kolejowa
oświetlenie

2017

2018

2021

2024

2027

2030

143 505 147 093 150 770 154 540 158 403 170 583 183 699 197 824 213 034

razem

Źródło: Prognoza własna
MWh

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną do 2030 roku

250 000
przemysł (bez IP Kwidzyn)
200 000
handel i usługi
150 000

gospodarstwa domowe

100 000

infrastruktura kolejowa
oświetlenie - własność ENERGA
OPERATOR i miasta Kwidzyn

50 000

razem

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

0

Rys. 20 Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną miasta Kwidzyn do 2030 roku (bez IP Kwidzyn)
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2.2.4 Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej
Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej na teren miasta Kwidzyn jest zachowane.
Standardy jakościowe energii elektrycznej są dotrzymywane z zachowaniem odchyleń
dopuszczonych przepisami.
Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej należą
w Polsce do wysokich. Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 93, poz.
623 z późniejszymi zmianami) dla systemów określa się następujące wskaźniki:


SAIDI

-

wskaźnik

przeciętnego

systemowego

czasu

trwania

przerwy

długiej

i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu
jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez
łączną liczbę obsługiwanych odbiorców


SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich,
stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku
podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców



MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców
narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę
obsługiwanych odbiorców.

Tab. 22 Współczynniki przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców spółki ENERGA-OPERATOR
SA w 2014 roku

dla przerw nieplanowanych
SAIDI

dla przerw nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi)
dla przerw planowanych

SAIFI

198,3
min
203,7
min
58,4 min

dla przerw nieplanowanych

3,14

dla przerw nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi)

3,15

dla przerw planowanych

0,39

MAIFI

7,53

Liczba obsługiwanych odbiorców przyjęta do wyznaczenia wskaźników 3 036 404
Źródło: ENERGA-OPERATOR SA

Firma ENERGA-OPERATOR SA planuje zwiększenie na swoim obszarze inwestycji oraz
poprawę wskaźników. Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku zakłada rozbudowę sieci
przesyłowych i dystrybucyjnym prowadzących do obniżenia wskaźnika SAIDI o 50% do roku 2030
w stosunku do roku 2005.
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Dla miasta Kwidzyn w następnych latach przewiduje się następujące inwestycje:


automatyzacja linii SN 15 kV poprzez montaż rozłączników sterowanych drogą radiową:



program wymiany przewodów gołych na izolowane na niskim i średnim napięciu;



program wymiany niesieciowanych kabli SN 15 kV;



dostosowanie linii WN 110 kV do pracy w wyższych temperaturach roboczych w związku
z planowanym przyłączeniem farm wiatrowych.

2.3 Paliwa gazowe
2.3.1 Sieć gazowa
Sieć przesyłowa gazu ziemnego w Polsce to sieć gazociągów wysokiego ciśnienia będących
we własności Krajowego Operatora Przesyłowego GAZ-SYSTEM SA oraz innych podmiotów.

Rys. 21 System gazociągów przesyłowych na terenie Polski
Źródło: GAZ-System SA
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W bezpośrednim sąsiedztwie miasta Kwidzyn przebiega sieć przesyłowa wysokiego
ciśnienia relacji Włocławek-Gdynia. Ponadto do miejscowości Rakowiec gazociągiem DN125
przesyłamy jest gaz do stacji redukcyjno pomiarowej I-go stopnia (SRP) Rakowiec
o przepustowości 16 000 m3/h.
SRP Rakowiec zaopatruje w gaz sieć dystrybucyjną średniego i niskiego ciśnienia na
obszarze miasta Kwidzyn, oraz gmin Kwidzyn, Gardeja i Sadlinki.
Sieć średniego i niskiego ciśnienia na terenie miasta Kwidzyn znajduje się w zarządzie
Polskiej Spółki Gazowniczej sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, która pełni funkcję Operatora Systemu
Dystrybucyjnego gazu (OSD) na tym obszarze.
Na obszarze miasta Kwidzyn znajduje się 8 stacji redukcyjno pomiarowych II-go stopnia.
Długość sieci niskiego ciśnienia na terenie miasta wynosiła w 2013 roku 102,7 km, a liczba
punktów odbioru to 2898. Poniżej przedstawiono plan sieci gazowej.
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Rys. 22 Siec gazowa na terenie miasta Kwidzyn
Źródło: Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o.
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2.3.2 Zużycie gazu sieciowego
W związku z liberalizacją rynku gazowego w Polsce nastąpiło rozdzielenia usług
dystrybucyjnych, przesyłowych oraz obrotowych. W marcu 2015 roku Umowy Dystrybucyjne
umożliwiające sprzedaż gazu miało podpisanych 45 firm.
Na teren miasta dostarczany jest gaz wysokometanowy typu E (dawniej GZ 50).


ciepło spalania - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r.
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego - nie mniejsze niż
34,0 MJ/m3) – Taryfa jednakże stanowi, że nie może być mniejsze niż 38,0 MJ/m 3, za
standardową przyjmując wartość 39,5 MJ/m3



wartość opałowa - nie mniejsza niż 31,0 MJ/m3



przykładowy skład:
 Metan (CH4) -około 97,8 %;
 Etan, propan, butan - około 1%;
 Azot (N2) - około 1%;
 Dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników - 0,2 %.
Gazyfikacja miasta Kwidzyn wynosi obecnie 85,8%. Liczba mieszkańców miasta

korzystająca z sieci gazowej wynosi 33 356 osób. Liczba gospodarstw domowych zaopatrywanych
w gaz ziemny wyniosła 10 897 w 2013 roku i była niższa niż w latach poprzednich (Tab. 23).
Z pośród ogółu gospodarstw domowych 2915 z nich ogrzewało mieszkania gazem ziemnym,
natomiast 1875 gospodarstw domowych korzystało z gazu bez bezpośredniej umowy ze sprzedawcą
gazu ziemnego. Liczba odbiorców przemysłowych w 2013 roku wynosiła 88 i była niemal stała
w latach ubiegłych, ponadto w sektorze usług sprzedawca gazu miał 196 odbiorców, w handlu 137
oraz 4 odbiorców w dziale „pozostali”.
Całkowite zużycie gazu w Kwidzynie w latach 2010-2013 spadło o 35% do poziomu 8 571
tys. Nm3 w 2013 roku (
Tab. 24). W 2013 roku z którego pochodzą ostatnie pełne dane za blisko 53,6% ogólnego
zużycia odpowiadały gospodarstwa domowe, w tym 41,1% ogólnego zużycia gazu było
użytkowane przez gospodarstwa domowe ogrzewające mieszkania gazem. Sektor przemysłowobudowniczy zużył w 2013 roku blisko 2 390 tys. Nm3 (27,9%), natomiast 18,3% gazu zostało
zużyte w handlu i usługach. Ceny gazu w latach 2011-2013 były wysokie w stosunku do roku 2010
i były prawdopodobną przyczyną spadku jego zużycia. Przemysł i budownictwo jest najbardziej
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wrażliwym sektorem na ceny gazu i jednocześnie najbardziej mobilnym pod względem
zapewnienia innych nośników energii, dlatego spadek zużycia gazu w tym sektorze był w latach
2010-2013 największy i wyniósł 55%. Gospodarstwa domowe zostały dotknięte zmianami cen gazu
najmniej, a jednocześnie należą do najmniej mobilnych użytkowników gazu dlatego zużycie w tym
sektorze spadło najmniej (o 15%), w tym wśród gospodarstw ogrzewających mieszkania gazem
o 9%. Według niepełnych danych za rok 2014 zużycie gazu w mieście Kwidzyn znacznie wzrosło
do blisko 12 402 tys. Nm3 gazu, a za wzrost zużycia odpowiedzialny był przemysł, którego zużycie
gazu wzrosło do blisko 6 550 tys. Nm3 gazu, czyli zanotowało ponad 3-krotny wzrost zużycia gazu
w tym sektorze. Za zanotowany wzrost może być odpowiedzialna niższa cena gazu niż w latach
ubiegłych oraz zwiększenie produkcji z wykorzystaniem gazu.
Nm3
14 000
12 000

Zyżucie gazu w sektorach
26,3
1547,6
958,9

10 000
8 000

5282,1

26,0
801,0
803,2
3264,3

6 000

Pozostali
25,9
715,5
852,6

23,3
677,1
888,9

Handel

2761,2

2390,8

Przemysł i Budownictwo

4 000
2 000

Usługi

Gospodarstwa domowe
5386,5

4713,3

4695,6

4591,0

2010

2011

2012

2013

0

Rys. 23 Zużycie gazu w sektorach w mieście Kwidzyn
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
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Struktura zużycia gazu w 2013 roku
0,3%
7,9%

Gosp. dom. bez gosp.
ogrzewających mieszkania
gazem

12,5%

Gosp. dom. ogrzewające
mieszkania gazem

10,4%

Przemysł i Budownictwo
27,9%

41,1%
Usługi

Handel
Rys. 24 Struktura zużycia gazu przez sektory w Kwidzynie w 2013 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
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Tab. 23 Użytkownicy gazu sieciowego na terenie miasta Kwidzyn w latach 2010-2013

Użytkownicy
Gospodarstwa domowe
Liczba
odbiorców
Ogółem
gazu

9626
9468
9497
9447

2010
2011
2012
2013

11530
11515
11667
11322

Pozostali
Korzystający
Przemysł
(rolnictwo, Odbiorcy
w tym:
w tym:
Korzystający
w tym:
z gazu
i
Usługi Handel leśnictwo,
ogrzewający
ogrzewający
z gazu
ogrzewający
hurtowi
Razem
na podstawie
budownictwo
łowiectwo
mieszkanie
mieszkanie bez umowy mieszkanie
umowy
rybactwo)

11107
11094
11236
10897

2769
2832
2915
2915

9203
9047
9066
9022

2766
2827
2849
2894

1904
2047
2170
1875

3
5
66
21

86
88
89
88

194
191
202
196

138
137
135
137

5
5
5
4

0
0
0
0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Tab. 24 Sprzedaż gazu w mieście Kwidzyn w latach 2010-2014

Sprzedaż [tys. Nm3]
Użytkownicy gazu
Przemysł
i budownictwo

Usługi

Handel

Pozostali
(rolnictwo,
leśnictwo,
łowiectwo
rybactwo)

Gospodarstwa domowe
Razem

w tym:
ogrzewający
mieszkanie

Ogółem

Odbiorcy
hurtowi

2010

13 201,4

5 386,5

3 868,1

5 282,1

958,9

1 547,6

26,3

0,0

2011

9 581,8

4 713,3

3 402,2

3 264,3

803,2

801,0

26,0

0,0

2012

9 050,8

4 695,6

3 461,8

2 761,2

852,6

715,5

25,9

0,0

2013

8 571,1

4 591,0

3 521,0

2 390,8

888,9

677,1

23,3

0,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
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2.3.3 Plany rozwoju sieci gazowej i zapotrzebowania na paliwa gazowe
Sieć gazowa na terenie miasta jest dobrze rozbudowana, przepustowość stacji redukcyjnopomiarowych jest wystarczająca do przeprowadzenia kolejnych podłączeń jeśli zostaną spełnione
techniczno-ekonomiczne warunki podłączenia.
Po trendzie zmian zużycia gazu w latach 2010-2013 (oraz w niepełnym wymiarze w roku
2014) widzimy, że zużycie gazu jest bardzo zmienne w czasie i uzależnione głównie od ceny
surowca. Ceny gazu w najbliższych latach są trudne do przewidzenia i zależą od wielu czynników
ekonomicznych i geopolitycznych, a tym samym niemożliwe do prognozowania. Najmniej
wrażliwy na ceny gazu jest sektor gospodarstw domowych. Według trendu z ostatnich lat ilość
zużytego gazu w gospodarstwach domowych będzie spadać w najbliższych latach. Zakłada się, że
w raz rozwojem sieci ciepłowniczej w mieście część gospodarstw domowych przestanie używać
gazu na cele ogrzewnictwa, natomiast jednocześnie większość domów jednorodzinnych nie
podłączonych do sieci ciepłowniczej zacznie używać gazu na ogrzewanie.
Zakłada się że rozwój zapotrzebowania na gaz będzie przedstawiał się następująco
w kolejnych latach:


gospodarstwa domowe (bez ogrzewania) – dalszy spadek zapotrzebowania na gaz o 6% r/r do
2020 roku, i o 3% r/r do 2030 roku, spowodowany przechodzeniem na przygotowanie posiłków
na płytach indukcyjnych elektrycznych.



gospodarstwa domowe ogrzewające mieszkania gazem, - wzrost zapotrzebowania na gaz
zgodnie z trendem z lat 2011-2013 o 2% do 2017 oraz o 3% do 2030 roku.



handel i usługi – znaczny spadek zużycia gazu w 2016-2017 roku poprzez podłączenie
Starostwa Powiatowego, przedszkola oraz lokali na ulicy Kościuszki w Kwidzynie do sieci
ciepłowniczej, a następnie spadek zużycia gazu o 3% rocznie poprzez preferencje
w wykorzystaniu energii elektrycznej zamiast gazu sieciowego.



przemysł – sektor najbardziej nieprzewidywalny ze względu na zależność zapotrzebowania na
gaz od jego ceny jak również produkcji przemysłowej oraz nowych zakładów, na potrzeby
statystyczne zakłada się utrzymanie zapotrzebowania na gaz z roku 2014.
W rezultacie zmian do 2017 roku zapotrzebowanie na gaz sieciowy będzie spadało osiągając

swe minimum na poziomie 12 417,3 tys. m3. Natomiast w kolejnych latach zacznie rosnąć tak aby
w 2030 roku osiągnąć wartość 13 417,2 tys. m3 tj. zapotrzebowanie na gaz wzrośnie o 5,35%
w stosunku do 2014 roku.
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Tab. 25 Zapotrzebowanie na gaz sieciowy przez sektory do 2030 roku [tys. m3]

sektor

2015

2016

2017

2018

2021

2024

2027

2030

1005,8

945,5

888,7

835,4

716,0

653,5

596,4

544,3

3591,4

3663,2

3736,5

3848,6

4205,5

4595,4

5021,6

5487,2

usługi i handel

1534,7

1381,2

1243,1

1205,8

1100,5

1004,4

916,7

836,6

przemysł

6549,0

6549,0

6549,0

6549,0

6549,0

6549,0

6549,0

6549,0

razem

12680,9 12538,9 12417,3 12438,8 12571,0 12802,3 13083,7 13417,2

gospodarstwa
domowe bez
ogrzewnictwa
gospodarstwa
domowe ogrzewające
domy gazem

skumulowana różnica
(rok bazowy - 2014)

-0,2%

-1,3%

-2,3%

-2,1%

-1,1%

0,8%

2,9%

5,3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie trendów i prognoz

Zapotrzebowanie na gaz w mieście Kwidzyn
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2.3.4 Bezpieczeństwo dostaw gazu
Bezpieczeństwo dostaw gazu dla miasta Kwidzyn jest zachowane pod warunkiem
przeprowadzania niezbędnych prac konserwacyjnych obecnej infrastruktury gazowej. W Przypadku
rozbudowy sieci gazowej na terenie sąsiednich gmin, niezbędne jest dostosowanie istniejącej
infrastruktury, w tym głównie zwiększenie przepustowości stacji redukcyjnych II-go stopnia.
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3 Gospodarka energetyczna miasta Kwidzyn do roku
2030
3.1 Przedsięwzięcia racjonalizujące wykorzystanie energii
Jednym z warunków postępu i bezpieczeństwa energetycznego jest dążenie do zmniejszenia
zużycia i racjonalnego wykorzystania nośników energii. Spowodowane jest to takimi cechami
nośników energii jak:


ograniczoność zasobów,



utrudniony dostęp do paliw,



wzrostowa tendencja cen paliw w długiej perspektywie,



zanieczyszczenie środowiska spowodowane procesami spalania paliw kopalnych.
Do lat 90 XX w. polityka energetyczna w Polsce nie zachęcała do oszczędnego

gospodarowania. Po roku 1990 wraz z wprowadzeniem gospodarki rynkowej zmieniło się
postrzegania problemów związanych z energią. Z jednej strony nastąpiło urealnienie cen nośników
energii, co wymusiło szukanie rozwiązań dających oszczędności w tym zakresie, z drugiej strony
procesy globalizacyjne i wzrastająca wrażliwość społeczna na problemy ochrony środowiska
wymusiły traktowanie wykorzystania energii nie tylko w kategoriach ekonomicznych, ale
i środowiskowych.
Udział sektora bytowo-komunalnego w Polsce w ogólnym wykorzystaniu zasobów
energetycznych wynosi ok. 40%, z czego 36% przypada na budynki, przy czym ok. 30% przypada
na budynki mieszkalne, a reszta na budynki użyteczności publicznej. Tam, gdzie zużywa się
znaczne ilości energii, można dużo zaoszczędzić. W chwili obecnej sektor bytowo komunalny
zużywa nadmierne ilości energii.
Do podstawowych strategicznych założeń mających na celu racjonalizację użytkowania
ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych na obszarze miasta Kwidzyn należy zaliczyć:


dążenie do jak najmniejszych opłat płaconych przez odbiorców (przy spełnieniu warunku
samofinansowania się sektora paliwowo - energetycznego),



minimalizacja szkodliwych dla środowiska skutków funkcjonowania sektora paliwowo energetycznego na obszarze gminy,



zapewnienie bezpieczeństwa i pewności zasilania w zakresie ciepła, energii elektrycznej oraz
paliw gzowych.

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią

Strona 64

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Kwidzyna na lata
2015-2030

3.1.1 Sposoby racjonalizacji zużycia energii
Potencjalne możliwości realizacji ww. celów w mieście Kwidzyn są następujące:
3.1.1.1



W odniesieniu do wytwarzania i przesyłu ciepła

Propagowanie i popieranie wytwarzanie ciepła przez jednostki produkujące ciepło i energię
elektryczną w skojarzeniu (elektrociepłownie), najlepiej przy wykorzystaniu lokalnych
zasobów energetycznych.



Popieranie przedsięwzięć polegających na likwidacji małych, lokalnych i indywidualnych
kotłowni węglowych i włączanie odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego.



Stosowanie dwufunkcyjnych wymienników ciepła, które zapewniają także pokrycie
zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową.



Stosowanie elektronicznych regulatorów automatyzujących proces wytwarzania i przesyłu
energii cieplnej i dostosowujących produkcje ciepła do aktualnych warunków pogodowych
i zapotrzebowania użytkowników (regulacja pogodowo-czasowa).



Racjonalizacja kosztowa funkcjonowania sieci ciepłowniczej w celu zwiększenia jej
atrakcyjności dla mieszkańców.



Stosowanie technologii niskoemisyjnych wytwarzania ciepła w budynkach, gdzie podłączenie
do sieci ciepłowniczej jest technicznie niemożliwe lub ekonomicznie nie opłacalne
(wysokosprawne kondensacyjne kotły gazowe lub olejowe bądź na biomasę z niską emisją
pyłów i cząsteczek stałych).



Dostosowanie istniejących kominów do specyficznych wymogów, jakie stawia zastosowanie
kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym, przez stosowanie wkładek z blachy stalowej
chromoniklowej, bądź budowie nowych kominów zewnętrznych dwuściennych ze stali
chromoniklowej.



Stosowanie stacji uzdatniania wody, przedłużającej żywotność urządzeń grzewczych
i instalacji, i gwarantujących zachowanie wysokiej sprawności, dzięki znacznej redukcji
odkładania się kamienia kotłowego na powierzchniach ogrzewalnych kotłów i w rurociągach
instalacji.



Przegląd i dostosowanie urządzeń wytwarzania do aktualnego zapotrzebowania na energię lub
urządzeń

o wysokiej możliwości moderacyjnej z racji spadku sprawności przy niskim

obciążeniu urządzeń.
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Wspieranie i promocja wykorzystania lokalnych zasobów energii (biomasa, energia słoneczna,
energia gruntu, odpady stałe) do celów wytwórczych ciepła.

3.1.1.2 W odniesieniu do użytkowania ciepła


Podejmowanie przedsięwzięć związanych ze zwiększeniem efektywności wykorzystania
energii cieplnej w obiektach gminnych (termorenowacja i termomodernizacja
modernizacja

wewnętrznych

budynków,

systemów ciepłowniczych oraz wyposażanie w elementy

pomiarowe i regulacyjne, wykorzystywanie ciepła odpadowego) oraz wspieranie przedsięwzięć
termomodernizacyjnych podejmowanych

przez użytkowników indywidualnych (np.

prowadzenie doradztwa, auditingu energetycznego).


Modernizacja wewnętrznych układów c.o. połączona z opomiarowaniem i automatyką
regulacyjną pogodową.



W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wprowadzenie systemów rozliczeń za

ciepło

zużyte do ogrzewania według wskazań mierników zużycia ciepła.


Monitoring i aktualizacja wartości mocy zamówionej z miejskiej sieci ciepłowniczej
w przedsiębiorstwie energetycznym.



Dla

nowo

projektowanych

obiektów

wydawanie

decyzji

o

warunkach

zabudowy

i zagospodarowania terenu uwzględniających proekologiczną i energooszczędną politykę
państwa

i

gminy

(np.

użytkowanie

energii

przyjaznej

ekologicznie,

stosowanie

energooszczędnych technologii w budownictwie, opłacalne wykorzystywanie energii
odpadowej i inne).


Popieranie i promowanie indywidualnych działań właścicieli lokali polegających na
przechodzeniu do użytkowania na cele grzewcze i sanitarne ekologicznie czystszych rodzajów
paliw lub energii elektrycznej albo energii odnawialnej.

3.1.1.3 W odniesieniu do użytkowania energii elektrycznej


Stopniowe przechodzenie na stosowanie energooszczędnych źródeł światła w obiektach
użyteczności

publicznej

oraz

dążenie

do

wprowadzenia

innowacyjnych

i energooszczędnych technologii do oświetlenia ulic, placów itp..


Przeprowadzanie regularnych prac konserwacyjno - naprawczych

urządzeń i czyszczenia

oświetlenia.


Stosowanie urządzeń energooszczędnych o najwyższej sprawności.
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Redukcja strat energii elektrycznej poprzez automatyzację wykorzystania urządzeń
dostosowanej do potrzeb użytkownika.



Tam, gdzie to możliwe sterowanie obciążeniem polegające na przesuwaniu okresów pracy
odbiorników energii elektrycznej na godziny poza szczytem energetycznym.



Stosowanie energooszczędnych technologii w procesach produkcyjnych.



Wybór najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez sprzedawców energii, tworzenie grup
zakupowych negocjujących wspólny zakup energii.



Monitoring i aktualizacja wartości mocy zamówionej z w przedsiębiorstwie energetycznym.

3.1.1.4 W odniesieniu do użytkowania paliw gazowych


Stosowanie kotłów kondensacyjnych o najwyższej sprawności oraz długiej żywotności.



Stosowanie się do zaleceń producentów dotyczących użytkowania i konserwacji urządzeń
gazowych, przeprowadzanie planowanych przeglądów serwisowych.



Modernizacja wewnętrznych sieci gazowych połączona z opomiarowaniem i automatyką
regulacyjną, dostosowanie trybu pracy do potrzeb użytkowników.



Wybór najlepszej oferty sprzedażowej gazu ziemnego.

3.1.2 Poprawa efektywności energetycznej
3.1.2.1 Efektywność energetyczna
Zgodnie z art. 10 ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
z późniejszymi zmianami, zadaniem jednostek sektora publicznego w przedmiotowym zakresie jest
stosowanie co najmniej dwóch środków poprawy efektywności energetycznej. Środkami poprawy
efektywności energetycznej są:

1. Umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie
efektywności energetycznej;
2. Nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem
energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
3. Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub
pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;
4. Nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa
lub

remont

użytkowanych

budynków,

w

tym

realizacja

przedsięwzięcia

termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
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termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010 r. Nr 76, poz. 493);
5. Sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32,
poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka
sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.
Jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności
energetycznej na swojej stronie.

3.1.2.2 Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w mieście
Kwidzyn to:
Według pozycji 1:


Wspólne zakupy energii elektrycznej i gazu sieciowego jednostek miasta wraz z zainteresowanymi
innymi podmiotami w ramach grup zakupowych lub dołączenie do już istniejących grup
zakupowych – koszty zakupu energii w grupach zakupowych są niższe niż dla pojedynczych
odbiorców;



Wspieranie rozwoju instalacji OZE poprzez tworzenie grup składających się z jednostek gminnych
i podmiotów prywatnych chętnych do instalacji urządzeń OZE – obniżenie kosztów prac
i materiałów poprzez efekt skali przy realizacji wielu instalacji oraz podniesienie możliwości
finansowania poprzez wspólne ubieganie się o dofinansowanie;



Przy dokonywaniu

zamówień

publicznych wdrażanie wytycznych Unii Europejskiej

określonych jako „Zielone zamówienia publiczne”, podczas których pod uwagę brane są
również aspekty związane z ochroną środowiska.
Według pozycji 2:


W przypadku dokonywania zakupów nowych urządzeń, instalacji i pojazdów dla jednostek
miejskich nabywanie urządzeń o niskim zużyciu energii;

Według pozycji 3:


W przypadku wymiany urządzeń, instalacji i pojazdów dla jednostek miejskich nabywanie
urządzeń o niższym zużyciu energii niż urządzenie zastępowane.

Według pozycji 4:


W przypadku nabycia, budowy lub wynajęcia budynków dla jednostek miejskich wybór budynków
o niskim zużyciu energii końcowej, posiadających źródła energii odnawialnej;
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Przebudowa i remont budynków należących do jednostek miejskich z uwzględnieniem
zmniejszenia

zapotrzebowania

na

energię

końcową

budynku

szczególnie

poprzez

termomodernizację, wymianę źródeł ciepła i instalacji ogrzewczej na jednostki o wyższej
sprawności energetycznej;


Stosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach modernizowanych.

Według pozycji 5:


Sporządzenie audytu energetycznego dla wszystkich budynków należących do jednostek miejskich
o powierzchni powyżej 500 m2.

3.2 Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych
zasobów paliw i energii
3.2.1 Zasoby wodne
Energetyka wodna przekształca energię potencjalną cieków wodnych w energię elektryczną
za pomocą turbin i kół wodnych. Czym wyższe spiętrzenie i większa masa przepływającej wody
tym większą ilość energii elektrycznej jesteśmy w stanie wytworzyć. Energetyczne zasoby wodne
Polski są niewielkie w stosunku do innych krajów europejskich ze względu na niezbyt obfite
i niekorzystnie rozłożone opady, dużą przepuszczalność gruntu i niewielkie spadki terenów.
Najbardziej rozpowszechnione w kraju są małe elektrownie wodne (MEW). Według przyjętej
nomenklatury są to elektrownie o mocy zainstalowanej nie większej niż 5 MW. W ostatnich latach
wzrosło zainteresowanie MEW, które mogą wykorzystywać potencjał nawet niewielkich rzek,
rolniczych zbiorników retencyjnych, systemów nawadniających, wodociągowych, kanalizacyjnych
i kanałów przerzutowych. Obecnie Polska wykorzystuje swoje zasoby hydroenergetyczne jedynie
w 12%, moc elektrowni wodnych w Polsce stanowi 7,3% mocy zainstalowanej w krajowym
systemie energetycznym.

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią

Strona 69

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Kwidzyna na lata
2015-2030

Rys. 25 Warunki do rozwoju energetyki wodnej w Polsce
Źródło: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK)

Miasto Kwidzyn leży na terenie o niskim rocznym rzecznym odpływie z hektara
powierzchni. Głównym ciekiem wodny na terenie miasta jest rzeka Liwa. Według opracowania
Instytutu Gospodarki Wodnej Oddział Morski w Gdyni średni przepływ ze średnich (SSQ) na rzece
Liwa w latach 1961-2004 wyniósł 2,25 m3/s. Teoretyczny potencjał wodny rzeki Liwa wynosi
193,3 MWh/a na każdy metr spadku rzeki. Według pracy Margarity Cieniawy „Zarys monografii
geograficznej dorzecza rzeki Liwy” spadek rzeki na odcinku od młynu w Górkach do jazu
betonowego z mostem Miłosna wynosi 3 m (1,3‰), wobec czego potencjał rzeki na tym odcinku to
579,9 MWh/a. Spiętrzenie wody na wskazanym odcinku do wysokości 3 metrów wymaga zalania
znacznego obszaru doliny rzeki, dlatego potencjał spiętrzenia należy ograniczyć o połowę (do 1,5
m) przy zakładanej średniej sprawności małej elektrowni wodnej na poziomie 60% oraz
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wyznaczeniu przepływu nienaruszalnego 0,5 m3/h skierowanego na przepławkę dla ryb potencjał do
uzysku energii elektrycznej w małej elektrowni wodnej na tym odcinku wynosi 225,6 MWh/a.
Spadek na jazie betonowym z mostem Miłosna wynosi 3,5 m, przy założeniu sprawności
elektrowni i wbudowaniu przepławki dla ryb potencjał wodny na jazie wynosi 526,4 MWh/a. Rzeka
Liwa na terenie miasta Kwidzyn poniżej jazu z mostem Miłosna nie powinien być wykorzystywany
gospodarczo ze względu na cenne przyrodniczo obszary chronione. Sumaryczny potencjał rzeki
Liwa na odcinku wchodzącym w skład miasta Kwidzyn to 752 MWh/a.
W chwili obecnej na rzece Liwa w mieście Kwidzyn przy jazie betonowym w Miłosnej
istnieje elektrownia wodna, która wykorzystuje próg na wysokość 2,26 m, moc zainstalowanej
turbiny wodnej wynosi 75 kW.
Według Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) do roku 2030 tereny
miasta Kwidzyn, które nie leżą na obszarach chronionych wyznaczone są do rozwoju małej
energetyki wodnej jako obszary o znacznych zasobach do wykorzystania.

Rys. 26 System energetyczny i kierunki rozwoju energetyki odnawialnej w 2010 i 2030 roku
Źródło: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) do roku 2030

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią

Strona 71

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Kwidzyna na lata
2015-2030

3.2.2 Energia wiatru
3.2.2.1 Zasoby wiatru
Energia wiatru jest pochodną energii promieniowania słonecznego. Wiatr jest wywołany
przez różnicę w nagrzewaniu lądu i mórz, biegunów i równika, czyli przez różnicę ciśnień między
różnymi strefami cieplnymi. Jest zjawiskiem powszechnym i wykorzystywanym przez ludzi od
tysięcy lat. Szacuje się, że globalny potencjał energii wiatru jest równy obecnemu zapotrzebowaniu
na energię elektryczną.
Polska położona jest w strefie o przeciętnych warunkach wietrzności w skali Europy.
Dostępna energia wiatru jest pochodną nie tylko jego prędkości ale również jego kierunku
i rozkładu (tzw. róża wiatru). W rezultacie możliwe zasoby energii wiatru (gęstość mocy wiatru) nie
pokrywają się w 100% procentach ze strukturą prędkości wiatrów. Obliczenia energii wiatrów
w Polsce dokonuje się dla wysokości 30 m oraz 10 m ponad wysokością gruntu (Rys. 27 i Rys. 28).

Rys. 27 Teoretyczna gęstość mocy wiatru (wyrażona w
kWh/(m2*a)) na wysokości 30 m n.p.g.
Źródło: Lewandowski W. M., „Proekologiczne
odnawialne źródła energii”, Wydawnictwa Naukowo –
Techniczne, 2007 r., s. 115

Rys. 28 Teoretyczna gęstość mocy wiatru (wyrażona w
kWh/(m2*a)) na wysokości 10 m n.p.g. w terenie
otwartym o niskiej szorstkości.
Źródło: Atlas Klimatu Polski, red. H. Lorenc, IMGW,
Warszawa 2005

Najlepsze warunki do wykorzystania energii wiatru na wysokości 30 m n.p.g. w Polsce
występują na Wybrzeżu oraz Suwalszczyźnie. Dość dobre również w środkowej Polsce oraz
lokalnie bardzo korzystne warunki występują także w górach i w pasie Przedgórza Sudeckiego
i Pogórza Karpackiego. Analiza potencjału wiatru na wysokości 10 m n.p.g. prowadzi do korekt
w klasyfikacji regionów Polski. Charakteryzując Polskę należy wyróżnić obszar północny –
nadmorski i pas Pojezierzy Mazurskiego i Zachodniosuwalskiego jako bardzo dogodny. Niewiele
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gorsze warunki panują w centralnej Polsce w pasie przebiegającym od zachodniej granicy między
Wartą i Odrą, przez Pojezierze Wielkopolskie (z najkorzystniejszymi warunkami między
Poznaniem a Płockiem), aż po centralną część Niziny Mazowieckiej. Miasto Kwidzyn położone jest
na terenie w średnio korzystnym zarówno pod względem ogólnej gęstość mocy wiatru na
wysokości 30 m n.p.g. jak i na wysokości 10 m n.p.g.. Gęstość mocy na wysokości 30 m n.p.g.
waha się w granicach od 1000 do 1250 kWh/(m2*a), a na wysokości 10 m n.p.g. od 500 do
750 kWh/(m2*a).
Miasto Kwidzyn zajmuje niewielki obszar i charakteryzuje się zwartą zabudową w centrum
miasta, strefą przemysłową w południowej części, terenami zielonymi ochronnymi w części
południowo-wschodniej oraz otwartym obszarem przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowousługową w północnej części miasta. Zabudowa miasta uniemożliwia usytuowanie dużych
elektrowni wiatrowych na terenie miasta, lokalnie mogą powstawać małe elektrownie wiatrowe na
przestrzeniach otwartych, w ciągach wietrznych lub na budynkach. Moc i gęstość wiatru na niskiej
wysokości jest narażony na lokalne uwarunkowania środowiskowe i jest zmienny w zależności od
czasu i miejsca. Przy sytuacji małych elektrowni wiatrowych należy brać pod uwagę wietrzność
danego miejsca oraz przewidywane zmiany otoczenia, które może wpływać na spadek lokalnej siły
wiatru. Na terenach o skoncentrowanej zabudowie zaleca się stosowanie małych elektrowni
wiatrowych o pionowej osi obrotu ze względu na tryb pracy, niską emisją hałasu oraz wymaganą
niską prędkość wiatru przy której elektrownia zaczyna pracę. Na terenach przemysłowych oraz
leśno-rekreacyjnych możliwa jest także instalacja turbin wiatrowych o poziomej osi obrotu.
3.2.2.2 Zalety i wady elektrowni wiatrowych
Zalety dużych elektrowni wiatrowych:


Bezpłatność energii wiatru;



Brak zanieczyszczenia środowiska naturalnego;



Możliwość budowy na nieużytkach;



Znaczne środki finansowe do budżetu gminy z tytułu wartości budowli;



Środki finansowe dla posiadaczy gruntów na terenie których położona jest budowla;



Rozwój sieci dróg dojazdowych na potrzeby farmy wiatrowej i okolicznych mieszkańców.
Wadami dużych elektrowni wiatrowych są:



Wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne;



Zagrożenie dla ptaków;
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Zniekształcenie krajobrazu;



Lokacja zysków z produkcji energii poza terenem gminy (według siedziby inwestora);



Konieczność rozbudowy sieci średniego i wysokiego napięcia do odbioru wysokich mocy
z farm wiatrowych;



Niestabilność produkcji energii.
Małe elektrownie wiatrowe są dużo bardziej mobilne, ich zalety to:



Małe oddziaływanie na środowisko;



Mały wpływ na krajobraz;



Proste instalacje;



Brak linii przesyłowych, dostępność mocy w sieciach dystrybucyjnych;



Użytkowanie energii w miejscu jej wytworzenia;



Możliwość sprzedaży nadwyżek energii do sieci i czerpanie korzyści przez mieszkańców;



Możliwość dostosowania typu elektrowni do lokalnych uwarunkowań oraz lokalizacja na
terenach ochronnych.
Wady małych elektrowni wiatrowych:



Większy koszt instalacji mocy jednostkowej niż w dużych elektrowniach;



Niski stan wiedzy technicznej użytkowników oraz nierzadko instalatorów;



Duży wpływ przesłon terenowych na pracę urządzeń;



Nie do końca ustalony stan prawny dla masztów turbin wiatrowych.

3.2.3 Energia słoneczna
3.2.3.1 Zasoby energii słonecznej
Słońce jest podstawowym źródłem energii dla Ziemi. Energia słońca docierająca niegdyś do
naszej planety została uwięziona w węglu, ropie naftowej, gazie ziemnym itd. Również słońcu
zawdzięczamy energię, jaką niesie ze sobą wiatr czy fale morskie. Nasłonecznienie
(promieniowanie całkowite) Polski jest jednym z niższych w Europie, typowe dla niziny
Środkowoeuropejskiej (Rys. 29) ze średnim promieniowaniem całkowitym w ciągu roku około
1000 kWh/(m2*a). Nasłonecznienie miasta Kwidzyn należy do średnich w Polsce i wynosi od 996
do 1022 kWh/(m2*a), należy jednak stwierdzić że różnica w nasłonecznieniu różnych regionów
Polski jest niewielka.
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Rys. 29 Promieniowanie całkowite roczne (kWh/(m2*a)) w Europie i w Polsce
Źródło: http://www.zielonecieplo.eu

Kolejnym czynnikiem decydującym o zasobach energii słonecznej jest usłonecznienie - czas
operacji słońca ciągu dnia (Rys. 30). Usłonecznienie względne w Polsce mierzone jako czas
bezpośredniej operacji słońca w stosunku do możliwego maksymalnego czasu działania słońca jest
najwyższe w Polsce północno-wschodniej i wschodniej. Usłonecznienie względne miasta Kwidzyn
wynosi od 34 do 36% i jest jednym z wyższych w Polsce.

Rys. 30 Usłonecznienie względne Polski
Źródło: http://maps.igipz.pan.pl/aims
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3.2.3.2 Wykorzystanie energii słonecznej
Energia słoneczna w Polsce może być przekształcana poprzez:


kolektory słoneczne do postaci energii cieplnej, głównie na potrzeby podgrzania ciepłej wody
użytkowej;



ogniwa fotowoltaiczne do postaci energii elektrycznej.
Polska w chwili obecnej wykorzystuje energię słoneczną w ograniczonym stopniu, w 2014

roku moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych w Polsce wynosiła zaledwie 6,6 MW p. Na
koniec 2013 roku Polska zajmowała ostatnie miejsce w Unii Europejskiej w wielkości mocy
instalacji fotowoltaicznych zainstalowanej na osobę (0,1 Wp na osobę w Polsce).
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Rys. 31 Moc instalacji fotowoltaicznych na osobę w 2013
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Photovoltaic energy barometer 2013 – EurObserv’ER

Podobnie niska jest moc zainstalowanych urządzeń solarnych w Polsce, według zestawienia
Polska zajmuje w nim 18-te miejsce wśród krajów Unii Europejskiej, moc zainstalowana w Polsce
na koniec 2013 roku wynosiła 27 W na osobę.
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Rys. 32 Moc instalacji cieplnych solarnych na osobę w 2013
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: EurObserv'ER: Solar thermal and concentrated solar power
barometer

Na terenie miasta Kwidzyn rynek kolektorów słonecznych uległ znacznemu rozwojowi
w ubiegłych latach. Kwidzyn ma zasoby energii słonecznej, które są możliwe do zagospodarowania
na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Struktura użytkowania budynków na terenie
miasta pozwala na niemal stuprocentowe zastąpienie instalacji spalania paliw przez instalacje
kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w okresie majsierpień. Kolektory słoneczne są zalecane we wszystkich budynkach gdzie nie istnieje podłączenie
do miejskiej sieci ciepłowniczej, szczególnie w budownictwie jednorodzinnym rozproszonym.
Kolektory słoneczne powinny być zainstalowane także w budynkach przebywania zbiorowego
takich jak szpitale, więzienia i inne, gdzie zużywa się znaczne ilości ciepłej wody użytkowej
w okresie letnim. Kolektory słoneczne mogą stanowić zabezpieczenie dla przerw w dostawach
ciepła sieciowego w okresach przestojów technologicznych zakładu IP Kwidzyn. W chwili obecnej
na terenie miasta Kwidzyn większe działające instalacje kolektorów słonecznych to:


budynek pływalni w kompleksie sportowym Kwidzyn – 73 m2,



dom pomocy społecznej – 50 m2,



szpital – ok. 48 m2.
Elektrownie fotowoltaiczne na terenie miasta Kwidzyn mają znaczny potencjał. Duże

elektrownie fotowoltaiczne mogą powstawać na dachach zakładów produkcyjnych w części
przemysłowej miasta oraz na terenach niezabudowanych w części północnej. W części mieszkalnej
miasta, instalacje fotowoltaiczne malej wielkości mogą być budowane na dachach skośnych
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przeważających w budownictwie jednorodzinnym lub na dachach płaskich przeważających
w budownictwie wielorodzinnym.
Powierzchnia typowego modułu fotowoltaicznego o mocy 250 W wynosi 1,7 m 2.
Powierzchnia dachu skośnego potrzebna do zainstalowania 10 kW elektrowni fotowoltaicznej
wynosi 70 m2, przy przyjęciu występowania okienek, kominów i innych elementów dachów
powodujących zacienienie jak również występowania skrajni dachu należy podwoić powierzchnię
dachu do 140 m2 na 10 kW mocy (14 m2 na 1 kW). Potencjalny uzysk energetyczny elektrowni
fotowoltaicznej o mocy 10 kW wynosi 8000 kWh/a (800 kWh/a na 1kW), czyli 57,1 kWh z 1 m2
powierzchni dachu zwróconego w kierunku południowym.
Dachy płaskie wymagają większej powierzchni do zainstalowanie tej samej mocy
w elektrowniach fotowoltaicznych niż dachy skośne. Ze względu na zacienianie się modułów,
powierzchnia dachu płaskiego do zainstalowania modułów fotowoltaicznych nachylonych pod
kątem 30° o mocy 10 kW wymagana jest powierzchnia 180 m2 (odstęp między rzędami 2,7 m).
Przy założeniu występowania przesłon i innych elementów zacieniających oraz skrajni dachu
należy podwoić wymaganą powierzchnię ( 360 m2 na 10 kW czyli 36 m2 na 1kW), czyli 22,2 kWh
z 1 m2 powierzchni dachu. Przy czym dowolności orientacji modułów fotowoltaicznych na dachach
płaskich jest dużo wyższa niż na dachach skośnych. Na terenie Kwidzyna działa mała farma
fotowoltaiczna o mocy ok 40 kW będąca własnością firmy Jabil.

3.2.4 Energia otoczenia
3.2.4.1 Sposoby wykorzystania energii otoczenia
Energią otoczenia określa się energię możliwą do uzyskania z powietrza, wód gruntowych,
gleby i odprowadzenia ścieków. Ziemia nagrzewana promieniami słonecznymi stanowi
niewyczerpane źródło energii cieplnej o niskiej temperaturze. Ciepło z otoczenia, np. z gruntu czy
z wody może być wykorzystane po przetworzeniu do celów grzewczych. Temperatura gruntu na
głębokości 15 metrów przez cały rok jest stała i wynosi ok. 10 °C, a wód gruntowych od 8 do
12 °C. Metodą pozyskania energii z otoczenia są pompy ciepła.
Pompy ciepła definiuje się w zależności od typu dolnego źródła ciepła:


Powietrzne pompy ciepła – współczynnik wydajności (COP) do 3, duża wrażliwość na
wilgotność i temperaturę powietrza, łatwość rewersowej pracy na cele chłodnicze, niski koszt
inwestycyjny;
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Gruntowe pompy ciepła - wykorzystujące płaskie lub głębinowe wymienniki ciepła,
współczynnik COP do 4,5, wysoki koszt inwestycyjny przy wysokiej wydajności, konieczność
dostępu do terenu;



Wodne pompy ciepła – wykorzystujące wody gruntowe, COP do 5, stosunkowo niski koszt
inwestycyjny, ograniczoność działania ze względu na dostępność i możliwość przechłodzenia
cieków wodnych;



Pompy ciepła wykorzystujące ciepło odpadowe, COP nawet powyżej 5, wysoka ograniczoność
dostępu do źródła ciepła.

Rys. 33 Efektywność vs. dostępność dolnych źródeł do pomp ciepła.
Źródło: Rysunek wykładowy: Dorota Chwieduk – Politechnika Warszawska

Pompy ciepła mogą być z powodzeniem stosowane do zaspokojenia potrzeb na ogrzewanie
budynków, przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia.
W mieście Kwidzyn wobec istnienia sieci ciepłowniczej zaleca się stosowanie pomp ciepła
w celach

ogrzewniczych w budynkach jednorodzinnych, lub w miejscach gdzie lokalna sieć

ciepłownicza nie może być doprowadzona. Budynki ogrzewane przez pompy ciepła powinny
charakteryzować się niskim zapotrzebowaniem na energię cieplną co zapewnia pracę pomp ciepła
na najwyższych parametrach. Na potrzeby głównego ogrzewania całorocznego nie zaleca się
stosowania powietrznych pomp ciepła.
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3.2.4.2 Energia odpadowa ścieków
Na terenie miasta Kwidzyn znajdują się źródła odprowadzania ciepła odpadowego
z zakładów produkcyjnych w tym oczyszczone ścieki z zakładu IP Kwidzyn. Miejscem zrzutu
oczyszczonych ścieków z zakładu jest rzeka Wisła. Temperatura zrzucanych ścieków wynosi 33 °C,
podczas gdy średnioroczna temperatura rzeki Wisła wynosi 15 °C. Średnia ilość zrzucanych
ścieków wynosi 114 348 m3/d. Średnia energia ścieków zrzucanych do Wisły w ciągu roku wynosi:
𝐸 = 114 348 [

𝑚3
𝑘𝐽
𝑘𝑔
] ∗ [33℃ − 15℃] ∗ 4,19 [
] ∗ 1000 [ 3 ] = 𝟑 𝟏𝟒𝟕 𝟖𝟎𝟔 [𝑮𝑱]
𝑑
𝑘𝑔 ∗ 𝐾
𝑚

3.2.5 Energia geotermalna
Energia geotermalna to energia pochodząca z ciepła wewnętrznego Ziemi. Jądro Ziemi
ogrzewa wody podziemne, które znajdując ujście wydostają się na powierzchnie globu jako ciepła
woda lub jako para wodna (uzależnione jest to od bliskości kontaktu z magmą). Woda geotermiczna
wykorzystywana jest bezpośrednio (doprowadzana systemem rur), bądź pośrednio (oddając ciepło
chłodnej wodzie i pozostając w obiegu zamkniętym). Energia geotermalna w Polsce jest
konkurencyjna pod względem ekologicznym i ekonomicznym w stosunku do pozostałych źródeł
energii. Energia ta, możliwa w najbliższej perspektywie do pozyskania dla celów praktycznych
(głównie w ciepłownictwie) zgromadzona jest w gorących suchych skałach, parach wodnych
i wodach wypełniających porowate skały. W Polsce wody takie występują na ogół na głębokościach
od 700 do 3000 m i mają temperaturę od 20 do 100 °C. Największym problemem są obecnie
wysokie koszty odwiertów.
Zasoby energii geotermalne są największe w Polsce zachodniej oraz lokalnie
w południowej. Miasto Kwidzyn leży na obszarze o bardzo niskim strumieniu cieplnym z wnętrza
Ziemi i nie ma potencjału na wykorzystanie energii geotermalnej.
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Rys. 34 Mapa strumienia cieplnego Polski

3.2.6 Energia z biomasy
Biomasa to paliwo pochodzenia organicznego. Biomasę można podzielić na biopaliwa,
biogaz i biomasę stałą. Biomasa może być pozyskiwana z:


upraw roślin energetycznych i rolniczych,



leśnictwa,



odpadów w gospodarce leśnej i przemyśle meblarskim,



odpadów organicznych komunalnych,



osadów ściekowych.
Biomasa jest największym źródłem energii odnawialnej wykorzystywanym obecnie

w Polsce. Powstaje w wyniku fotosyntezy i jest to skumulowana część energii słonecznej
gromadzona i przetwarzana przez organizmy żywe. W warunkach polskich, w najbliższej
perspektywie można spodziewać się znacznego wzrostu zainteresowania wykorzystaniem drewna
isłomy, a naturalnym kierunkiem rozwoju ich wykorzystania jest i będzie produkcja energii
cieplnej. W dłuższej perspektywie przewiduje się wykorzystanie biopaliw stałych w instalacjach
wytwarzania ciepła i elektryczności w skojarzeniu (kogeneracja).
Biogaz nadający się do celów energetycznych może powstawać w procesie fermentacji
beztlenowej odpadów zwierzęcych w biogazowniach rolniczych, osadu ściekowego na
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oczyszczalniach ścieków oraz odpadów organicznych na komunalnych wysypiskach śmieci. Biogaz
o dużej zawartości metanu (powyżej 40%) może być wykorzystany do celów użytkowych, głównie
do celów energetycznych. Ostatnimi czasy duże nadzieje pokłada się w wykorzystaniu paliw
ciekłych uzyskiwanych z biomasy.
Na terenie miasta Kwidzyn znajdują się rozproszone i niewielkie źródła biomasy.
3.2.6.1 Słoma
Grunty rolne stanowią 27% terenu miasta i zajmują 548 ha. Grunty rolne są zlokalizowane
głównie w północnej jego części, grunty orne na terenie miasta zajmują 404 ha na których dominuje
uprawa zbóż, głównie pszenicy. Według opracowania Grzybek i inni 2001 „Słoma energetyczne
paliwo. Wieś jutra” średni uzysk słomy z w stosunku do areału z pszenicy wynosi 4 Mg/ha, zatem
zasoby energii w słomie na terenie miasta Kwidzyn mogą wynosić:
𝐸 = 404 [ℎ𝑎] ∗ 4 [

𝑀𝑔
𝐺𝐽
] ∗ 13 [ ] = 𝟐𝟏 𝟎𝟎𝟖 [𝑮𝑱]
ℎ𝑎
𝑀𝑔

3.2.6.2 Drewno i odpady drzewne z lasów
Drewno jest jednym z najstarszych znanych i wykorzystywanych źródeł biomasy. Drewno
pozyskiwane na cele energetyczne konkuruje z pozyskaniem tego surowca na cele gospodarcze do
wykorzystania w przemyśle meblarskim czy papierniczym.
Łączna powierzchnia lasów na terenie miasta Kwidzyn wynosi 531,4 ha. Przyrost drewna
na w lasach na terenie województwa pomorskiego wynosi średnio 3,47 m 3/(ha*a). Lasy na terenie
miasta Kwidzyn wchodzą w skład Sadlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i nie mogą być
w pełni eksploatowane na cele gospodarcze, jednak można założyć że w celach pielęgnacyjnych
można pozyskać 15% rocznego przyrostu. Energia możliwa do pozyskania z lasów na terenie
miasta wynosi:
m3
GJ
𝐸 = 531,4[ℎ𝑎] ∗ 3,47 [
] ∗ 7,56 [ 3 ] ∗ 15% = 𝟐 𝟎𝟗𝟏[𝐆𝐉]
ha ∗ a
m
3.2.6.3 Drewno z przecinki drzew rosnących przy drogach
Według danych z Urzędu Miasta w mieście Kwidzyn znajduje się ok. 80 km dróg
gminnych. Przy założeniu że połowa dróg jest zadrzewiona i możliwości rocznego uzysku drewna
odpadowego z poboczy dróg na poziomie 1,5 m3/km zasoby energetyczne drewna z dróg gminnych
i powiatowych wynoszą:
𝑚3
𝐺𝐽
𝐸 = 1,5 [ ] ∗ 80[𝑘𝑚] ∗ 50% ∗ 7,56 [ 3 ] = 𝟒𝟓𝟑 [𝑮𝑱]
𝑘𝑚
𝑚
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Drewno odpadowe z poboczy dróg spalane jest głownie w lokalnych kotłowniach, brak jest danych
na temat rzeczywistego uzysku drewna z tego źródła.
3.2.6.4 Drewno z sadów
Na terenie miasta Kwidzyn znajduje się 43 ha sadów. Sady dostarczają drewno które może
być wykorzystane na cele energetyczne w wyniku wykonywania corocznych zabiegów
pielęgnacyjnych oraz odnowień. Na terenie miasta Kwidzyn sady są na ogół niewielkie
i przydomowe i służą głównie zaspokojeniu własnych potrzeb, dlatego w wyliczeniach przyjęto
niski jednostkowy uzysk drewna odpadowego z sadów na poziomie 0,35 m3/rok.
Wartość energetyczna drewna odpadowego w ciągu roku z sadów na terenie miasta
Kwidzyn wynosi:
𝐸 = 0,35m3 ∗ 43[ℎ𝑎] ∗ 7,56 [

𝐺𝐽
] = 𝟖𝟔𝟗, 𝟓 [𝑮𝑱]
𝑚3

3.2.6.5 Osady ściekowe
Ścieki komunalne z terenu miasta Kwidzyn odprowadzane są do oczyszczalni ścieków na
terenie zakładu IP. Średnioroczna ilość osadów ściekowych na wytwarzana na terenie oczyszczalni
wynosi 1 884 Mg. Potencjał energetyczny osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków wynosi:
𝐸 = 1884000 [𝑘𝑔𝑠𝑚] ∗ 14 [

𝑀𝐽
] = 𝟐𝟔 𝟑𝟕𝟔 [𝑮𝑱]
𝑘𝑔 𝑠𝑚

Osady ściekowe pozyskane z oczyszczalni ścieków są już obecnie wykorzystywane do
wytwarzania energii w kotle korowym IP Kwidzyn.
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3.3 Prognoza zapotrzebowania na energię do roku 2030
Zapotrzebowanie łączne na energię w mieście Kwidzyn wzrośnie do 2030 roku do ok
396 676 MWh rocznie (energia cieplna, elektryczna i paliwa gazowe łącznie). Największy udział
w zapotrzebowaniu na energię ma obecnie przemysł – 52%, do roku 2030 udział ten wzrośnie do
55%. Spadkowi ulegnie zapotrzebowanie na energię przez handel i usługi.
Tab. 26 Zapotrzebowanie na energię miasta Kwidzyn do 2030 roku [MWh]

sektor

2014

2018

2021

2024

2027

2030

mieszkalnictwo

101 364

107 878

113 651

120 034

127 042

134 733

przemysł

167 296

179 533

190 133

200 375

210 309

219 972

handel i usługi

51 796

50 620

48 210

45 973

43 898

41 971

razem

320 456

338 031

351 993

366 382

381 248

396 676

zapotrzebowanie na energię miasta Kwidzyn [MWh]
450 000
400 000
350 000
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0
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Rys. 35 Prognoza zapotrzebowania na energię miasta Kwidzyn do 2030 roku

Zapotrzebowanie na energię
przez sektory w 2014 roku

Zapotrzebowanie na energię
przez sektory w 2030 roku

Zapotrzebowanie całkowite - 320 456
MWh

Zapotrzebowanie całkowite - 396 676
MWh

11%

16%
32%

mieszkalnictwo

34%

przemysł
handel i usługi
52%

55%

Rys. 36 Zmiana zapotrzebowania przez sektory na energię do 2030 roku
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3.4 Współpraca z innymi gminami
3.4.1.1 Powiązania w zakresie energetyki cieplnej
Miejska sieć ciepłownicza wychodzi aktualnie poza miasto Kwidzyn, na terenie
miejscowości Górki znajduje się jeden węzeł ciepłowniczy z którego zaopatrywany jest Park
Przemysłowo-Technologiczny. W przypadku rozbudowy parku zaleca się konsultację z zarządcą
sieci dystrybucyjnej PEC Kwidzyn w zakresie możliwości zaopatrzenia w ciepło. Na terenie parku
przemysłowo-technologicznego możliwa jest lokalizacja źródeł ciepła, które mogłyby zaopatrywać
miejską sieć ciepłowniczą, w przypadku powstania takich instalacji należy przeprowadzić
konsultacje oraz opracowania ekonomiczne na temat wykonalności tych przedsięwzięć. Naturalnym
kierunkiem ekspansji miejskiej sieci ciepłowniczej są też miejscowości Mareza i Rozpędziny, które
znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie aktualnie istniejącej sieci ciepłowniczej i których objęcie
siecią wiąże się ze stosunkowo niewielkimi nakładami finansowymi.
Zakład International Paper Kwidzyn przetwarza duże ilości drewna na cele gospodarcze
i technologiczne podczas gdy odpady drzewne wykorzystywane są do wytwarzania energii. Zakład
prowadzi uprawę roślin energetycznych na terenach dzierżawionych w obrębie gmin sąsiednich.
Powierzchnia oraz zasięg upraw powinien brać pod uwagę zasoby gmin ościennych na uprawę tych
roślin, jak również wpływ środowiskowy upraw oraz systemu zbierania i dowozu plonów do
zakładu. Dowóz plonów nie powinien degradować zasobów gmin ościennych.
3.4.1.2 Powiązania w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
Na terenie miasta Kwidzyn produkuje się energię elektryczną, która wykorzystywana jest na
potrzeby własne lub odsprzedawana do sieci energetycznej. Główne punkty zasilania (GPZ
Kwidzyn Celuloza oraz GPZ Kwidzyn Północ) zlokalizowane są na terenie miasta Kwidzyn.
Z GPZ-tów wyprowadzone są linie średniego napięcia zasilające gminy na obszarze powiatu
kwidzyńskiego. Naprawy, konserwacje i modernizacje sieci energetycznych na terenie miasta będą
miały wpływ na zaopatrzenie mieszkańców gmin ościennych w energie elektryczną. Ewentualne
działania na terenie gmin ościennych w tym podłączenia źródeł wytwarzania energii z OZE są
warunkowane możliwościami przesyłowymi linii średniego napięcia i będą miały wpływ na
czasowe wyłączenia również na terenie miasta.
3.4.1.3 Zaopatrzenie w gaz ziemny
Stacja redukcyjno-pomiarowa 1-go stopnia znajduje się w miejscowości Rakowiec na
terenie gminy Kwidzyn, gaz ziemny jest następnie przesyłany siecią średniego ciśnienia do miasta
Kwidzyn oraz sąsiadujących gmin. Plany przebudowy oraz modernizacji sieci gazowej na terenie
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miasta Kwidzyn będą miały wpływ na zaopatrzenie w paliwa sąsiednich gmin, podobnie
przebudowa gazociągów na terenie gminy Kwidzyn warunkuje zaopatrzenie miasta Kwidzyn.

3.5 Źródła finansowania inwestycji
Źródłem finansowania inwestycji z zakresu energetyki, gazownictwa oraz ciepłownictwa są
środki własne przedsiębiorstw energetycznych, a także środki samorządów lokalnych oraz
potencjalnych inwestorów.
Dodatkowe środki finansowe na rozwój gminnej oraz prywatnej infrastruktury
energetycznej można pozyskać z:


Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,



Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020,



Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,



Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju,



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,



Bank Ochrony Środowiska,



Bank Gospodarki Krajowej.

3.5.1 Środki własne
Podstawowym źródłem finansowania inwestycji z zakresu energetyki, gazownictwa oraz
ciepłownictwa są środki własne oraz kredyty zaciągane przez przedsiębiorstwa energetyczne.
O zachowanie równowagi pomiędzy potrzebami przedsiębiorstw energetycznych a możliwościami
finansowymi konsumentów dba Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdzając taryfy dla
przedsiębiorstw energetycznych. Przedsiębiorstwa energetyczne opracowują plany inwestycyjne,
które po konsultacjach z gminami i urzędami marszałkowskimi weryfikuje i zatwierdza URE. Pod
uwagę brane są potrzeby określone w gminnych „Założeniach do planów zaopatrzenia w energię
elektryczną, ciepło i paliwa gazowe”, „Studiach uwarunkowań…”, „ Miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego” oraz strategicznych dokumentach samorządowych. W ten
sposób powstaje podstawowy fundusz inwestycyjny przedsiębiorstw energetycznych. Kontrolę nad
ich wydawaniem sprawuje URE.
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3.5.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
(PO IiŚ)
Jedną z osi priorytetowych PO IiŚ zatwierdzonego na lata 2014-2020 jest oś I:
„Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. Oś zakłada zakres wsparcia do:


Produkcja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE);



Sieci przesyłu i dystrybucji dla OZE;



Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach;



Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym;



Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa inteligentnych sieci
dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia;



Inwestycje na rzecz ograniczenia strat energii (w tym sieci ciepłownicze i chłodnicze)



Kogeneracja.
Program skierowany jest do:



Jednostek samorządu terytorialnego i działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;



Jednostek administracji rządowej oraz podległe jej organy;



Organizacji pozarządowych;



Spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych;



Przedsiębiorcy oraz podmioty świadczące usługi publiczne.
Alokacja środków Unii Europejskiej wynosi 1,5 mld euro finansowana z Funduszu

Spójności, planowane formy wsparcia to bezzwrotne oraz zwrotne dotacje z uwzględnieniem
pomocy publicznej, a instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Gospodarki.
Szczegółowe cele oraz wskaźniki rezultatu celu tematycznego nr 4: „Wspieranie przejścia
na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach” zostały przedstawione poniżej. Do
ubiegania się o środki z wyżej wymienionego celu wymagane są dokumenty planistyczne w tym
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
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Rys. 37 Cele szczegółowe PO IiŚ na latach 2014-2020
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

3.5.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

2014-2020 (RPO WP)
Projekt RPO WP na lata 2014-2020 zakłada powstanie oś priorytetową nr 10: „Energia”.
Wsparcie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na dana oś
priorytetową wyniesie 214,95 mln euro, alokacja środków na oś wyniesie 11,53% środków RPO
WP. Oś „Energia” zakłada następujące priorytety inwestycyjne:
Priorytet inwestycyjny

Cel szczegółowy

4c „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego Poprawiona efektywność

zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych energetyczna budynków
źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym użyteczności publicznej
w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.” i mieszkaniowych.

4a „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii

pochodzącej ze źródeł odnawialnych.”

4e „Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich

rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów
miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej i działań
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Strona 88

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Kwidzyna na lata
2015-2030

adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na
zmiany klimatu.”
Beneficjenci RPO Województwo Pomorskie to jednostki samorządu terytorialnego i ich
jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki
administracji rządowej, inne jednostki sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe,
podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne, jednostki naukowe, instytucje
edukacyjne, szkoły wyższe, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy, podmioty wdrażające
instrumenty finansowe. Pomoc zostanie przekazana w formie dotacji oraz instrumentów zwrotnych
do 85% wartości inwestycji.

3.5.4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą instytucją
realizującą Politykę Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie środowiska
i gospodarce wodnej, w obszarach ważnych z punktu widzenia procesu dostosowawczego do
standardów i norm Unii Europejskiej.
Źródłem wpływów NFOŚiGW są opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kary za
naruszanie prawa ekologicznego. Dzięki temu, że główną formą dofinansowania działań są
pożyczki, Narodowy Fundusz stanowi „odnawialne źródło finansowania” ochrony środowiska.
Pożyczki i dotacje, a także inne formy dofinansowania, stosowane przez Narodowy Fundusz,
przeznaczone są na dofinansowanie w pierwszym rzędzie dużych inwestycji o znaczeniu
ogólnopolskim i ponadregionalnym w zakresie likwidacji zanieczyszczeń wody, powietrza i ziemi.
Finansowane są również zadania z dziedziny geologii i górnictwa, monitoringu środowiska,
przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa, popularyzowania wiedzy
ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej dzieci a także prac naukowo-badawczych i ekspertyz.
W ostatnim czasie szczególnym priorytetem objęte są inwestycje wykorzystujące
odnawialne źródła energii. Obecnie trwające programy skierowane do poprawy infrastruktury
energetycznej to:
nazwa

cel

programu

nabór

forma

wniosków

dofinanso

beneficjenci

wania
KAWKA -

Opracowanie programów ochrony

Poprawa

powietrza i planów działań krótko-

jakości

terminowych. Program wspiera

w trybie
ciągłym
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powietrza

realizację postanowień Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie jakości powietrza i czystego
powietrza dla Europy (CAFE)
-podmioty sektora
finansów
publicznych,
z wyłączeniem
państwowych
jednostek

LEMUREnergooszczę
dne Budynki
Użyteczności
Publicznej

Celem programu jest zmniejszenie

budżetowych,

zużycia energii, a w konsekwencji
ograniczenie lub uniknięcie emisji
CO2 w związku z projektowaniem
i budową nowych energooszczędnych

-samorządowe
w trybie

pożyczki i

osoby prawne,

ciągłym

dotacje

spółki prawa
handlowego,

budynków użyteczności publicznej

w których jednostki

oraz zamieszkania zbiorowego.

samorządu
terytorialnego
posiadają 100%
udziałów lub akcji
-organizacje
pozarządowe

Celem programu jest ograniczenie

Inwestycje
energooszczęd
ne w MŚP

zużycia energii w wyniku realizacji

w trybie

inwestycji w zakresie efektywności

ciągłym

Dotacje na

Prywatne podmioty

energetycznej i zastosowania

przez banki,

częściowe

prawne

odnawialnych źródeł energii

które mają

spłaty

(przedsiębiorstwa

w sektorze małych i średnich

podpisane

kapitału

zaliczające się do

przedsiębiorstw. W rezultacie

umowy z

kredytów

sektora MiŚP

realizacji programu nastąpi

NFOŚiGW

zmniejszenie emisji CO2.
Dopłaty do
domów
energooszczęd
nych

Nowy program priorytetowy ma na

w trybie

osób fizycznych

celu przygotowanie inwestorów,

ciągłym

budujących dom

projektantów, producentów

przez banki,

dopłaty do

jednorodzinny lub

materiałów budowlanych,

które mają

kredytu

kupujących

wykonawców do wymagań

podpisane

dom/mieszkanie od

Dyrektywy. Będzie stanowił impuls

umowy z

dewelopera
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dla rynku do zmiany sposobu

NFOŚiGW

(rozumianego

wznoszenia budynków w Polsce i poza

również jako

korzyściami finansowymi dla

spółdzielnia

beneficjentów przyniesie znaczący

mieszkaniowa)

efekt edukacyjny dla społeczeństwa.
BOCIANrozproszone,
odnawialne
źródła energii

ograniczenie lub uniknięcie emisji
CO2 poprzez zwiększenie produkcji

w trybie

energii z instalacji wykorzystujących

ciągłym

pożyczki

przedsiębiorcy

odnawialne źródła energii.
ograniczenie lub uniknięcie emisji
CO2 w wyniku zwiększenia produkcji

osoby fizyczne,

Prosument-

energii z odnawialnych źródeł,

w trybie

dofinansowani

poprzez zakup i montaż małych

ciągłym

e

instalacji lub mikroinstalacji

przez banki

odnawialnych źródeł energii, do

WFOŚiGW

produkcji energii elektrycznej lub

i

ciepła i energii elektrycznej dla osób

NFOŚiGW

mikroinstalacj
i OZE

fizycznych oraz wspólnot lub

spółdzielnie
pożyczki
wraz z
dotacją

mieszkaniowe,
wspólnoty
mieszkaniowe oraz
jednostki samorządu
terytorialnego i ich
związki

spółdzielni mieszkaniowych.
Źródło: strona internetowa NFOŚiGW

3.5.5 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku (WFOŚiGW)
WFOŚiGW w Gdańsku wyznaczył przedsięwzięcia na rok 2015 w ramach priorytetu nr II
„Ochrona atmosfery i ochrona przed hałasem”, przedsięwzięcia w szczególności wspierane
w ramach priorytetu to:


Zadania prowadzące do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz ograniczenia
emisji gazów oraz pyłów w szczególności ograniczenia niskiej emisji na terenach miejskich
i uzdrowiskowych, w tym realizacja zadań wynikających z programów ochrony powietrza dla
strefy pomorskiej oraz strefy aglomeracji trójmiejskiej;



Budowę instalacji odnawialnych źródeł energii oraz budowę lub modernizację źródeł
wysokosprawnej kogeneracji;



Zadania prowadzące do zwiększania udziału energii pochodzącej z mikroźródeł rozproszonych
i przesyłanej w mikrosieciach;

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią

Strona 91

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Kwidzyna na lata
2015-2030



Zadania mające na celu rozwój i kompleksową modernizację systemów zaopatrzenia w ciepło
(dotyczące zarówno wytwarzania jak i dystrybucji ciepła);



Budowę instalacji wykorzystujących biogaz pozyskiwany z instalacji odgazowywania
składowisk, komór fermentacyjnych oczyszczalni ścieków i biogazowni rolniczych;



Wdrażanie programu pilotażowego budowy mikrobiogazowni rolniczych, w szczególności
w miejscowościach Bolesławowo i Lubań;



Zadania mające na celu ograniczenie zużycia energii, w tym wprowadzenie zarządzania energią
w budynkach użyteczności publicznej i instalacjach związanych z gospodarką komunalną np.
audyty energetyczne;



Zadania mające na celu rozwój ekologicznych form transportu;



Wdrażanie „czystych technologii” w przemyśle i gospodarce komunalnej województwa,
w szczególności wykorzystujących odnawialne lub alternatywne źródła energii oraz
prowadzących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych;



Zadania mające na celu ograniczenie uciążliwości hałasu.

3.5.6 Bank Ochrony Środowiska( BOŚ) i Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank Ochrony Środowiska i Bank Gospodarstwa Krajowego udzielają m.in. kredytów
na przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji, remontów oraz na realizację przedsięwzięć
energooszczędnych.

3.5.7 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR)
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju stworzył Program Finansowania Energii
Zrównoważonej w Polsce (POLSeff), w chwili obecnej trwa jego druga edycja. Program POLSeff
zakłada:


Ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie poprawy efektywności
energetycznej oraz termomodernizacji budynków, w tym polegające na zastosowaniu
odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw;



Finansowanie inwestycji energooszczędnych w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Finansowanie odbywa się poprzez udzielenie kredytów przez banki współpracujące

z możliwością umorzenia części zobowiązań do wartości 20% lub 30% kwoty kredytu.
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4 Kierunki polityki energetycznej miasta Kwidzyn
Miasto Kwidzyn zamierza dążyć do wykorzystania ciepła, energii elektrycznej i paliw
gazowych w sposób zrównoważony i racjonalny oraz do zabezpieczenia potrzeb mieszkańców na
energię. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
1.

Podjęcie działań na rzecz termomodernizacji budynków we własności osób prywatnych,
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz budynków publicznych, dostosowanie
i modernizację źródeł wytwarzania ciepła do aktualnej sytuacji w zakresie zapotrzebowania
na energię cieplną i wykorzystanie lokalnych zasobów energii.

2.

Poparcie i promocję rozwoju sieci ciepłowniczej na terenie miasta przy racjonalizacji
kosztów jej funkcjonowania.

3.

Nowe budynki oraz inwestycje w mieście będą spełniały aktualnie obowiązujące normy
w zakresie wykorzystania energii, promowane będą budynki niskoenergetyczne oraz montaż
urządzeń wysokoefektywnych energetycznie.

4.

Energia elektryczna będzie użytkowana w sposób efektywny, proces wymiany bądź zakupu
nowych urządzeń będzie uwzględniał cykl życia urządzenia, premiowane będą urządzenia
o niskim zużyciu energii elektrycznej.

5.

Oświetlenie ulic i placów będzie prowadzony w sposób ekonomiczny, zakłada się stopniową
wymianę oświetlenia na energooszczędne.

6.

Promowanie wykorzystania nośników energii o niskim współczynniku emisyjności jak
energia elektryczna i gaz ziemny, a tym samym ochrona środowiska w gminie.

7.

Miasto postuluje rozbudowę sieci przesyłania energii elektrycznej oraz gazowej
umożliwiającej mieszkańcom dostęp do nośników energii oraz pozwalający na odsprzedaż
energii wytworzonej do sieci.

8.

Wsparcie i promocja małych źródeł wytwarzania energii z wiatru oraz promieniowania
słonecznego.

9.

Rozwijanie

świadomości

ekologicznej

oraz

energetycznej

mieszkańców

poprzez

prowadzenie zajęć w szkołach o tematyce racjonalnego użytkowania energii i jej produkcji
oraz organizacja wystaw, przygotowywanie informacji w formie pisemnej, akcja edukacyjna
społeczeństwa.
10.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
miasta Kwidzyn prognozuje niewielki spadek zapotrzebowania na ciepło i paliwa gazowe
oraz wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Rzeczywiste zapotrzebowanie
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powinno być monitorowane, a prognozy aktualizowane w odstępie maksimum 3 lat od daty
wykonania tych założeń lub ich kolejnych aktualizacji.
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