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Czy lokalne planowanie energetyczne jest w 
ogóle potrzebne

?????????
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rozwoju  lokalnych inicjatyw energetycznych 

3

Czy lokalne planowanie energetyczne jest 
niezbędnym warunkiem do optymalnego 

rozwoju klastrów i lokalnych inicjatyw 
energetycznych?

?????????



Planowanie (energetyczne) na poziomie 
samorządów jako niezbędny warunek 

rozwoju  lokalnych inicjatyw energetycznych 
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Czy  współpraca interesariuszy (klastrów, 
wspólnot energetycznych) z gminami w 

lokalnym planowaniu energetycznym jest w 
ogóle potrzebna

?????????



Energetyka wczoraj  vs lokalne planowanie energetyczne

Źródło: https://www.cire.pl/item,27178,7,0,0,0,0,0,uczestnicy-rynku-i-formy-handlu-energia.html



Energetyka dziś i jutro vs lokalne planowanie energetyczne

Źródło https://wagodirect.pl/



Energetyka dziś i jutro  vs lokalne planowanie energetyczne

Źródło: https://nis.com.pl/userfiles/editor/nauka/122016_n/Grela.pdf



Energetyka dziś i jutro vs lokalne planowanie energetyczne

https://mlodytechnik.pl/technika/28804-inteligentne-sieci-energetyczne



Energetyka dziś i jutro vs lokalne planowanie energetyczne

Źródło: http://assets.e-czytelnia.abrys.pl/zdjecia_duze/2011/06/20110606122057_Rys.%208%20Model%20inteligentnego%20miasta.jpg



Lokalne obszarowe planowanie energetyczne - dane
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Lokalne obszarowe planowanie energetyczne - dane
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Lokalne obszarowe planowanie energetyczne - dane
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Lokalne obszarowe planowanie energetyczne - inwestycje
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Lokalne obszarowe planowanie energetyczne - inwestycje

http://mojazielonaenergia.pl/bitenergy/?


Lokalne obszarowe planowanie energetyczne - prognozowanie
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Lokalne obszarowe planowanie energetyczne – prognozowanie
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https://zywiec-dashboard.herokuapp.com/


Zakres planu/planów energetycznych 
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• ocena stanu aktualnego – kompleksowy bilans energetyczny dla całego obszaru,

• przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe – prognoza zaopatrzenia w energię terenów rozwojowych wraz 
zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury,

• przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 
gazowych – termomodernizacja,

• możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i 
energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w 
odnawialnych źródłach energii, 

• planowanie rozwoju infrastruktury – wytwarzanie, przesył/dystrybucja

• zakres i formy współpracy z innymi gminami – klastry, spółdzielnie, wspólnoty 
ponadgminne



Lokalne obszarowe planowanie energetyczne – beneficjenci 
i korzyści
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• mieszkańcy Gminy – programy wsparcia,

• OSD – dane o lokalizacji inwestycji prosumenckich

• lokalne podmioty gospodarcze – wiedza o wielkości rynku usług,

• przedsiębiorstwa energetyczne – dane bilansowe budynku, ulicy, 

osiedla, itp

• Inwestorzy – dane o potrzebach inwestycyjnych w zakresie 

infrastruktury niezbędnej do zaspokojenia lokalnych potrzeb ener.,

• Lokalne wspólnoty energetyczne, Klastry – agregatorzy, operatorzy 

lokalnego rynku, usług DSR,

• Gminy – sprawozdawczość ustawowa



Lokalne obszarowe planowanie energetyczne – cel 
i korzyści
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Klastrowe,  ponadgminne planowanie i 
zarządzanie lokalną gospodarką energetyczną

• Podstawowy warunek zintegrowanego planowania stworzenie obszarowej 
Gminnej /Ponadgminnego „centralnej bazy” na potrzeby gospodarki 
energetycznej i niskoemisyjnej

• Utworzenie Energetycznego Systemu Informacji Przestrzennej (ESIP) –
zintegrowanego z narzędziami GIS w ramach kompetencji 
Gmin/ZMGE/Klaster wynikających z art. 18 Prawa energetycznego.

• posiadanie takiego systemu pomoże  podmiotom i i mieszkańcom planowanie np. instalacji z OZE i sieci 
zgodnie z planami przestrzennymi i możliwościami lokalizacyjnymi -

• posiadanie takiego narzędzia ułatwi procesy inwestycyjne, ogranicza ryzyka oraz zwiększy udział 
inwestorów lokalnych (przedsiębiorcy, mieszkańcy)   oraz finansowych budowie infrastruktury 
energetycznej



Komplementarność i integralność planowania 
energetycznego w Gminach
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Żródło https://www.slaskie.pl/content/planowanie-energetyczne

https://www.slaskie.pl/content/planowanie-energetyczne


Komplementarność i integralność planowania 
energetycznego w Gminach
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Żródło https://www.slaskie.pl/content/planowanie-energetyczne

https://www.slaskie.pl/content/planowanie-energetyczne


Uwarunkowania prawne planowania 
energetycznego w Gminach

22Żródło https://www.slaskie.pl/content/planowanie-energetyczne

https://www.slaskie.pl/content/planowanie-energetyczne


Uwarunkowania prawne planowania 
energetycznego w Gminach

Żródło https://www.slaskie.pl/content/planowanie-energetyczne

https://www.slaskie.pl/content/planowanie-energetyczne


Uwarunkowania prawne planowania energetycznego w Gminach –
możliwości i wyzwania
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• Ustawa o elektromobilności

• pojazdy elektryczne, stacje ładowania, sieci????

• zapewnienie infrastruktury dla mieszkańców budownictwa 
wielorodzinnego,

• Prosumenci instytucjonalni – firmy, jednostki publiczne, spółdzielnie 
mieszkaniowe, 

• Ustawa o efektywności energetycznej – korzyści 

• Zmiany w regulacjach planowania przestrzennego – zintegrowanie 
planowania strategicznego.



Uwarunkowania prawne planowania energetycznego w Gminach
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USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Polityka energetyczna Art. 12. 

2. Zadania ministra właściwego do spraw energii w zakresie polityki 
energetycznej obejmują:

1) przygotowanie projektu polityki energetycznej państwa i 
koordynowanie jej realizacji(…)

4) współdziałanie z wojewodami i samorządami terytorialnymi w 
sprawach planowania i realizacji systemów zaopatrzenia w paliwa i 
energię;(…)



Uwarunkowania prawne planowania energetycznego w Gminach
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USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Art. 18. 

Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa 
gazowe należy:

• planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na 
obszarze gminy,

• planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,

• finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie 
gminy,

• planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i 
promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy,

• ocena potencjału wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych na obszarze 
gminy.

Zadania powyższe Gmina realizuje zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego 
(Studium) oraz Programem Ochrony Powietrza (POP)



Uwarunkowania prawne planowania energetycznego w Gminach
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USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 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 na okres co najmniej 15 
lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata

4. Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają nieodpłatnie wójtowi 
(burmistrzowi, prezydentowi miasta) plany rozwoju, o których mowa w 
art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczącym terenu danej gminy oraz propozycje 
niezbędne do opracowania projektu założeń.



Uwarunkowania prawne planowania energetycznego w Gminach
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USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Art. 19. 

5. projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w 
zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie 
zgodności z polityką energetyczną państwa,

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 – klastry, 
spółdzielnie energetyczne, wspólnoty prosumenckie”



Uwarunkowania prawne planowania energetycznego w Gminach
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USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 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;

2. propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej 
kogeneracji;



Uwarunkowania prawne planowania energetycznego w Gminach
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3. propozycje stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu 
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;

4. harmonogram realizacji zadań;
5. przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich 

finansowania;
6. ocenę potencjału wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji 

oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych na 
obszarze gminy.

4. Rada gminy uchwala plan zaopatrzenia, o którym mowa w ust. 1.  

5. W celu realizacji planu, o którym mowa w ust. 1, gmina może zawierać umowy z 
przedsiębiorstwami energetycznymi. – podmioty klastrowe, 

6. 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.



Uwarunkowania prawne planowania energetycznego w Gminach
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Projekt Polityki Energetycznej Państwa PEP 2040

Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) 
odpowiadają za realizację polityki energetycznej państwa w ujęciu 
lokalnym, w tym prowadzą działania związane z planowaniem 
energetycznym na poziomie lokalnym, angażują się w lokalną gospodarkę 
niskoemisyjną oraz wsparcie podmiotów w zakresie doradztwa 
energetycznego. 
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Czy lokalne planowanie energetyczne jest w 
ogóle potrzebne

TAK
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Czy lokalne planowanie energetyczne jest 
niezbędnym warunkiem do optymalnego 

rozwoju klastrów i lokalnych inicjatyw 
energetycznych?

TAK
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Czy  współpraca interesariuszy (klastrów, 
wspólnot energetycznych) z Gminami w 

lokalnym planowaniu energetycznym jest w 
ogóle potrzebna?

TAK
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Projekt Polityki Energetycznej Państwa PEP 2040

Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) 
odpowiadają za realizację polityki energetycznej państwa w ujęciu 
lokalnym, w tym prowadzą działania związane z planowaniem 
energetycznym na poziomie lokalnym, angażują się w lokalną gospodarkę 
niskoemisyjną oraz wsparcie podmiotów w zakresie doradztwa 
energetycznego. 
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https://www.slaskie.pl/download/content/9
6824
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