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1. Podstawy prawne opracowania „Założeń do planu...”
Podstawę prawną opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2029 stanowi art. 19 ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn.zm.),
zgodnie z którym wójt (burmistrz, prezydent Gminy) opracowuje projekt założeń. Sporządza
się go dla obszaru Gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy 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,
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.

„Prawo energetyczne” to bazowy dokument prawny dla gospodarki energetycznej, który
określa jej kierunki i mechanizmy działania, powołuje również„ Założenia do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowa”. Poniżej zamieszczono zapisy
ustawy odnoszące się do zadań gminy i opracowania planów energetycznych:
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
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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. 91 ustawy
z dnia 7 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (jeśli istnieje).
3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do autostrad i dróg ekspresowych
w rozumieniu przepisów o autostradach płatnych.
Art. 19.
1.
Wójt (burmistrz, prezydent Gminy) 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 Gminy) 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.
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Art. 20.
1. W przypadku, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń,
o których mowa w art. 19 ust. 8, wójt (burmistrz, prezydent Gminy) 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;
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. (uchylony).
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.
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.

Inne regulacje w zakresie zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w tym
w zakresie zaopatrzenia w energię reguluje ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. 2013, poz. 594 z późn.zm.) Art. 7 zgodnie z którym:
1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody
oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz,
3a) działalności w zakresie telekomunikacji,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
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9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i
przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej,
medycznej i prawnej,
17) wspierania
i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do
działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania
aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy,
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest diagnoza obecnych potrzeb energetycznych i sposób ich
zaspokajania na terenie Gminy, określenie potrzeb energetycznych oraz źródeł ich pokrycia
do 2029r. z uwzględnieniem planowanego rozwoju Gminy.
Zakres „Założeń do planu…” wynika bezpośrednio z ustawy „Prawo energetyczne” (tj. Dz.U.
2012, poz. 1059 z późn. zm.) i obejmuje:
-

-

ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe,
przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw
gazowych,
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,
możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;
zakres współpracy z innymi gminami.
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Powyższe zagadnienia omówione zostaną odrębnie dla ciepłownictwa (rozdział III),
elektroenergetyki (rozdział IV) i gazownictwa (rozdział V). Współpraca z innymi gminami
przedstawiona będzie w rozdziale VIII.
Planowanie energetyczne pozostaje w ścisłym związku z innymi planami i strategiami
rozwoju tworzonymi przez gminę, planami przedsiębiorstw energetycznych oraz innych
uczestników rynku energetycznego, tj.:
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i Gminy,
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, strategią zrównoważonego
rozwoju gminy i Gminy, programem ochrony środowiska dla gminy i Gminy;
- planami energetycznych operatorów sieciowych (przesyłowych i dystrybucyjnych) oraz
innych przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy;
- planami odbiorców ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, wspólnot
mieszkaniowych, itp.

3. Polityka energetyczna państwa/regionu – założenia programowe
Strategia państwa kształtująca najważniejsze kierunki rozwoju polskiej energetyki zarówno
w perspektywie krótkoterminowej, jak i do 2030 roku, przyjęta została przez Radę Ministrów
w dniu 10 listopada 2009 roku, w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”.
Podstawowe kierunki polityki energetycznej państwa, zgodnie z zapisami w/w dokumentu,
obejmują:
- poprawę efektywności energetycznej;
- wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii;
- dywersyfikację 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.
Dla każdego ze wskazanych kierunków sformułowane są cele główne, w zależności od
potrzeb cele szczegółowe, działania wykonawcze, sposób ich realizacji wraz
z odpowiedzialnymi podmiotami oraz przewidywane efekty.
Plan działań polityki energetycznej:
Kierunek: Poprawa efektywności energetycznej: Cele główne:
- dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju
gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną;
- konsekwentne zmniejszenie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15.
Kierunek: Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii:
Cele główne:
- racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla, znajdującymi się na terytorium
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-

RP;
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację źródeł
i kierunków dostaw gazu ziemnego;
zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej, rozumianej jako
uzyskanie 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.

Kierunek: Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie
energetyki jądrowej:
Cel główny:
- 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.
Kierunek: Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw:
Cele główne:
- wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do
poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych;
- osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych, oraz
zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji;
- ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskania biomasy oraz
zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak
aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem
oraz zachować różnorodność biologiczną;
- 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.
Kierunek: Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii:
Cel główny:
- zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez to
przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen.
Kierunek: Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko:
Cele główne:
- ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu
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-

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;
minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich
w gospodarce;
zmiana struktury wykorzystania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.

W dokumencie do głównych narzędzi realizacji polityki energetycznej zalicza się również
działania samorządów terytorialnych w tym: ustawowe działania uwzględniające priorytety
polityki energetycznej państwa, m. in. poprzez zastosowanie partnerstwa publiczno –
prywatnego (PPP); zhierarchizowane planowanie przestrzenne, zapewniające realizację
priorytetów polityki energetycznej, planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło
i paliwa gazowe gmin oraz planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Najważniejsze
działania wspomagające przewidziane do realizacji na szczeblu regionalnym i lokalnym:
− dążenie do oszczędności paliw i energii w sektorze publicznym poprzez realizację
działań określonych w Krajowym Planie Działań na rzecz efektywności energetycznej;
− maksymalizacja wykorzystania istniejącego lokalnie potencjału energetyki odnawialnej,
zarówno do produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu, produkcji skojarzonej, jak
również do wytwarzania biopaliw ciekłych i biogazu;
− zwiększenie wykorzystania technologii wysokosprawnego wytwarzania ciepła i energii
elektrycznej w układach skojarzonych, jako korzystnej alternatywy dla zasilania
systemów ciepłowniczych i dużych obiektów w energię;
− rozwój scentralizowanych lokalnie systemów ciepłowniczych, który umożliwia
osiągnięcie poprawy efektywności i parametrów ekologicznych procesu zaopatrzenia w
ciepło oraz podniesienia lokalnego poziomu bezpieczeństwa energetycznego;
− modernizacja i dostosowanie do aktualnych potrzeb odbiorców sieci dystrybucji energii
elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji sieci wiejskich i sieci
zasilających tereny charakteryzujących się niskim poborem energii;
− rozbudowa sieci dystrybucji gazu ziemnego na terenach słabo zgazyfikowanych,
w szczególności terenach północno-wschodniej Polski;
− wspieranie realizacji w obszarze gminy inwestycji infrastrukturalnych o strategicznym
znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju kraju, w tym przede wszystkim
budowy sieci przesyłowych, infrastruktury magazynowej, kopalni surowców
energetycznych oraz dużych elektrowni systemowych.
Załącznik nr 3 do dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” – „Program
działań wykonawczych na lata 2009-2012” wyznaczał zadania szczegółowe dla samorządów
gminnych na lata 2009-2012. Ze względu na charakter tych działań (wybrane działania
zamieszczono niżej) można przyjąć, że będą one aktualne również w latach następnych.
DYREKTYWA 2006/32/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 5 KWIETNIA 2006
R. W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI KOŃCOWEGO WYKORZYSTANIA ENERGII I USŁUG
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ENERGETYCZNYCH ORAZ UCHYLAJĄCA DYREKTYWĘ RADY 93/76/EWG
Zgodnie z zapisami dyrektywy 2006/32/WE sektor publiczny w poszczególnych państwach
członkowskich, a więc także w Polsce, powinien dawać dobry przykład w zakresie inwestycji,
utrzymania i innych wydatków na urządzenia zużywające energię, usługi energetyczne i inne
środki poprawy efektywności energetycznej. Poza tym wskazano, że państwa członkowskie
powinny dążyć do osiągnięcia oszczędności w zakresie wykorzystania energii w wysokości 9%
w dziewiątym roku stosowania dyrektywy (licząc od 1 stycznia 2008 r.). Tak więc na terenie
Polski, a zatem i Gminy Brenna, konieczne jest wdrożenie przedsięwzięć wpływających na
zmniejszenie wykorzystania energii oraz promujących wśród mieszkańców postawy związane
z oszczędzaniem konwencjonalnych źródeł energii.
DYREKTYWA 2001/77/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 27 WRZEŚNIA
2001 R. W SPRAWIE WSPIERANIA PRODUKCJI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM ENERGII
ELEKTRYCZNEJ WYTWARZANEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
Celem wskazanej dyrektywy jest wspieranie zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii
w produkcji energii elektrycznej na wewnętrzny rynek energii elektrycznej oraz stworzenie
podstaw do opracowania przyszłych ram Wspólnoty w tym przedmiocie. Zgodnie z jej
zapisami Państwa Członkowskie mają obowiązek podejmowania działań w kierunku
zwiększenia zużycia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii oraz
promowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w systemie przesyłowym,
dzięki czemu zapewniono gwarancję wykorzystania źródeł niekonwencjonalnych do
produkcji energii elektrycznej.
DYREKTYWA 2003/54/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 26 CZERWCA
2003 R. DOTYCZĄCA WSPÓLNYCH ZASAD RYNKU WEWNĘTRZNEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ
I UCHYLAJĄCA DYREKTYWĘ 96/92/WE
Zgodnie ze wskazaniami dyrektywy 2003/54/WE Państwo Członkowskie może zobowiązać
operatora systemu, aby dysponując instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną,
przyznawał pierwszeństwo tym instalacjom, które wykorzystują odnawialne źródła energii,
odpady lub takie źródła, które produkują łącznie ciepło i elektryczność. W ten sposób
w ramach dyrektywy Unia Europejska starała się zachęcić Państwa Członkowskie, w tym
Polskę, do promowania produkcji energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych.
DYREKTYWA 2004/8/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 11 LUTEGO 2004 R.
W SPRAWIE WSPIERANIA KOGENERACJI W OPARCIU O ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO
UŻYTKOWE NA RYNKU WEWNĘTRZNYM ENERGII ORAZ ZMIENIAJĄCĄ DYREKTYWĘ
92/42/EWG
Zgodnie ze wskazaniami Dyrektywy, potencjał kogeneracji jako metody oszczędzania energii
jest obecnie wykorzystywany przez Wspólnotę w niewystarczającym stopniu. W związku
z tym, promowanie wysokowydajnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło
użytkowe stanowi priorytet Wspólnoty ze względu na związane z nią potencjalne korzyści
w zakresie oszczędzania energii pierwotnej, unikania strat sieciowych oraz ograniczania
emisji szkodliwych substancji, w szczególności gazów cieplarnianych. Ponadto, efektywne
użytkowanie energii poprzez kogenerację może wpłynąć pozytywnie na bezpieczeństwo
dostaw energii oraz konkurencyjność Unii Europejskiej i jej Państw Członkowskich. Należy
zatem podjąć środki, które zapewnia lepsze wykorzystanie potencjału kogeneracji w ramach
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wewnętrznego rynku energii.
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/50/WE Z DNIA 21 MAJA 2008 R.
W SPRAWIE JAKOŚCI POWIETRZA I CZYSTSZEGO POWIETRZA DLA EUROPY
Dyrektywa ta jest podstawowym aktem prawa UE określającym wymagania w zakresie
ochrony powietrza w państwach członkowskich UE. Wprowadza ona zmiany w przepisach
obecnie obowiązujących dyrektyw 96/62/WE, 1999/30/WE, 2000/69/WE, 2002/3/WE oraz
decyzji Rady 97/101/WE, uchylając i zastępując je jednocześnie ze skutkiem od dnia
11 czerwca 2010 r.
Oprócz skodyfikowania dotychczas obowiązujących aktów dyrektywa wzmacnia
obowiązujące przepisy tak, aby państwa członkowskie zostały zobowiązane do
przygotowania oraz wdrożenia planów i programów mających na celu usunięcie
niezgodności. Jednak tam, gdzie państwa członkowskie podjęły wszelkie stosowne środki,
dyrektywa umożliwia tym państwom odroczenie terminu realizacji zakładanych celów na
terenach, gdzie nie przestrzega się wartości dopuszczalnych, pod warunkiem spełnienia
określonych kryteriów. O wszelkich zmianach w tym zakresie państwa członkowskie muszą
poinformować Komisję. Ponadto, dyrektywa potwierdza założenia dotychczas
obowiązujących przepisów w zakresie pominięcia dla celów zgodności udziału zanieczyszczeń
pochodzących z naturalnych źródeł.
Dyrektywa wprowadza nowe podejście w zakresie kontroli PM2,5, uzupełniające
obowiązujące sposoby kontroli PM10. Polega ono na ustaleniu pułapu stężenia PM2,5
w powietrzu atmosferycznym dla zabezpieczenia ludności przed nadmiernie wysokim
zagrożeniem. Uzupełnieniem powyższego jest prawnie niewiążący cel dotyczący ograniczenia
ogólnego narażenia człowieka na działanie PM2,5 w latach 2010 do 2020 w każdym
państwie członkowskim, w oparciu o dane pomiarowe. Dyrektywa zakłada także bardziej
rozbudowany system monitorowania określonych zanieczyszczeń, takich jak PM2,5. Pozwoli
to lepiej poznać zanieczyszczenia i ułatwi opracowanie na przyszłość bardziej skutecznej
polityki w tym zakresie.
USTAWA Z DNIA 21 LISTOPADA 2008 R. O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI
I REMONTÓW
Termomodernizacja budynków jest na ogół wysoko opłacalna, ale wymaga na wstępie
poniesienia znacznych kosztów, dlatego wielu właścicieli budynków nie może zrealizować
termomodernizacji bez finansowej pomocy. System pomocy Państwa dla właścicieli
budynków został utworzony w Ustawie o wspieraniu inwestycji termomodernizacyjnych
z 18 grudnia 1998 r. (Dz.U 162/98, poz.1121). Nowa ustawa z 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tj. Dz.U. 2014, poz. 712) zastąpiła wcześniej
obowiązujące przepisy, które przez ostatnie 10 lat były podstawą realizacji
termomodernizacji budynków przy korzystaniu z pomocy Państwa. W ustawie wprowadzono
nowe zasady udzielania pomocy na cele termomodernizacji, a ponadto wprowadzony został
system pomocy wspierający pewną grupę przedsięwzięć remontowych.
System finansowej pomocy na cele termomodernizacji budynków obejmuje przedsięwzięcia
termomodernizacyjne w następujących obiektach:
- budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne niezależnie od ich formy własności,
a więc budynki prywatne, spółdzielcze, wspólnot mieszkaniowych, zakładowe, miejskie
i inne, z wyjątkiem budynków jednostek budżetowych,
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budynki zbiorowego zamieszkania o charakterze socjalnym, takie jak dom opieki, dom
studencki, internat, hotel robotniczy, dom rencisty itp.,
- budynki służące do wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu
terytorialnego jak np. szkoły, budynki biurowe gmin itp.,
- lokalne źródła ciepła (osiedlowe kotłownie i ciepłownie) lub węzły cieplne i lokalne
sieci ciepłownicze o mocy do 11,6 MW.
Przepisy ustawy dotyczą także całkowitej lub częściowej zamiany istniejącego źródła energii
na źródło niekonwencjonalne np. kolektor słoneczny, pompa ciepła, kocioł na biomasę itp.
Ustawa przewiduje, że głównym źródłem finansowania inwestycji termomodernizacyjnej jest
kredyt bankowy udzielany na warunkach komercyjnych. Właściciel budynku może kredytem
sfinansować do 100 % kosztów inwestycji. Udział kredytu w całości kosztów, jak i okres
spłaty pozostawia się do negocjacji pomiędzy inwestorem i bankiem kredytującym. Formą
pomocy, którą inwestor może otrzymać ze strony budżetu Państwa jest premia
termomodernizacyjna.
Ustawa dotyczy wspieranie przedsięwzięć nie tylko termomodernizacyjnych, ale
i remontowych. W szczególności pomoc w formie premii remontowej dotyczy budynków
mieszkalnych wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęło się przed dniem 14 sierpnia
1961 roku.
W ustawie, poza premią termomodernizacyjna i remontową, przewidziano jeszcze premię
kompensacyjną. Jest to forma wyrównania strat, które ponieśli właściciele budynków
mieszkalnych, w których w okresie od 12.11.2001 r. do 25.04.2005 r. były tzw. lokale
kwaterunkowe, dla których czynsz był ustalany ustawowo. Premia kompensacyjna
przysługuje właścicielom tych budynków na spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację
przedsięwzięcia remontowego i jest przyznawana łącznie z premią remontową.
Inwestycje ujęte w niniejszym projekcie założeń obejmują m.in. termomodernizację
budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych, w związku z czym wpisują
się w założenia Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
-

USTAWA Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551) o efektywności
energetycznej, określenie efektywność energetyczna rozumie się jako stosunek uzyskanej
wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji,
w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten
obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.
Poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie istniejących zasobów
energetycznych, w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na energię, są obszarami
do których Polska przywiązuje wielką wagę. Priorytetowym celem Rządu stało się stworzenie
ram prawnych oraz systemu wsparcia działań związanych z poprawą efektywności
energetycznej. Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. określa cel
w zakresie oszczędności energii, z uwzględnieniem wiodącej roli sektora publicznego,
ustanawia mechanizmy wspierające oraz system monitorowania i gromadzenia niezbędnych
danych. Ustawa zapewni także pełne wdrożenie dyrektyw europejskich w zakresie
efektywności energetycznej, w tym zwłaszcza zapisów Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie
efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.
Środkiem poprawy efektywności energetycznej zgodnie z zapisami ustawy jest:
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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
termomodernizacji i remontów (tj. Dz.U. 2014, poz. 712);
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 (Dz.U. 2013, poz. 1409), o powierzchni
użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub
zarządcą.
Ustawa o efektywności energetycznej ma poprawić wykorzystanie energii oraz promować
innowacyjne technologie, które zmniejszają szkodliwe oddziaływanie sektora
energetycznego na środowisko. Określa też zasady sporządzania audytów efektywności
energetycznej.
Na projekty, które prowadzą do zmniejszenia zużycia energii prezes Urzędu Regulacji
Energetyki będzie wydawał białe certyfikaty, analogiczne do obowiązujących już zielonych
certyfikatów na energię ze źródeł odnawialnych i czerwonych na produkcję energii
w kogeneracji, czyli wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny
sposób.
Przedsięwzięcia wskazane w rozdziale 8 niniejszego projektu założeń spełniają wymogi
Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r., której art. 10 mówi, że:
„jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, stosuje co najmniej 2 ze środków
poprawy efektywności energetycznej.”
ODNOWIONA STRATEGIA UE DOTYCZĄCA TRWAŁEGO ROZWOJU
W ramach analizowanego dokumentu wskazane zostały cele odnoszące się do racjonalizacji
wykorzystania energii oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
w ogólnym bilansie wykorzystywanych rodzajów energii na danym terenie. Do tych celów
można zaliczyć:
Cel ogólny: ograniczyć zmiany klimatu oraz ich koszty i negatywne skutki, jakie
obciążają społeczeństwo i środowisko naturalne;
Cel operacyjny: do roku 2010 średnio 12% zużywanej energii oraz 21% zużywanej
elektryczności, co jest wspólnym, lecz różniącym się celem, powinno pochodzić ze źródeł
odnawialnych;
Cel ogólny: poprawić gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz unikać ich
nadmiernej eksploatacji, z uwagi na pożytki ponoszone przez ekosystemy;
Cel operacyjny: zwiększyć wydajność zasobów w celu zmniejszenia ogólnego zużycia
nieodnawialnych zasobów naturalnych oraz związane z nimi skutki ekologiczne
wykorzystania surowców, a równocześnie wykorzystywać odnawialne zasoby naturalne w
tempie nieprzekraczającym ich zdolności regeneracyjnych.
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POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU
Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. uchwałą nr
202/2009.
W ramach wskazanego dokumentu przewidziano:
1. w zakresie poprawy efektywności energetycznej:
dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju
gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną;
konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu
UE-15;
2. 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;
3. 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;
4. 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;
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;
5. w zakresie rozwoju konkurencyjnych rynków:
zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez to
przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen;
6. w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko:
ograniczenie emisji CO2 do 2020 r. przy zachowaniu wysokiego poziomu
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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.
Powyższe zapisy Polityki energetycznej Polski do 2030 roku zostały uwzględnione
w niniejszym opracowaniu.
PROGRAM DLA ELEKTROENERGETYKI
Jednym z głównych celów programu, do którego bezpośrednio nawiązuje niniejsze
opracowanie, 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.

3.1 Regionalna polityka energetyczna
Dokumenty wojewódzkie
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO „ŚLĄSKIE 2020” NA LATA 2000-2020
(AKTUALIZACJA)
W ramach Strategii województwa śląskiego wyznaczone zostały priorytety, cele strategiczne,
kierunki działań oraz wskazano przedsięwzięcia. Dokument wyznacza trzy priorytety:
A. Województwo śląskie regionem nowej gospodarki kreującym skutecznie absorbującym
technologie,
B. Województwo śląskie regionem o powszechnej dostępności do regionalnych usług
publicznych o wysokim standardzie,
C. Województwo śląskie znaczącym partnerem kreacji kultury, nauki i przestrzeni
europejskiej.
Inwestycje planowane do realizacji w ramach niniejszego dokumentu, zmierzające do
racjonalizacji wykorzystania energii wpisują się w następujące zapisy zaktualizowanej
Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego do roku 2020:
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PRIORYTET A,
o Cel strategiczny A.2: Rozwinięta infrastruktura nowej gospodarki;
Kierunek działań A.2.4:
Rozbudowa i unowocześnienie systemów energetycznych i przesyłowych, w ramach którego
przewidziano:
 prowadzenie prac nad rozwojem alternatywnych, odnawialnych i ekologicznych
źródeł energii gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne;
 budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej do wykorzystania energii
odnawialnej;
 rozbudowę i modernizację infrastruktury sieci przesyłowej;
 wsparcie produkcji energii elektrycznej i cieplnej w ramach elektrowni wodnych i
energetyki geotermalnej oraz elektrowni wiatrowych;
 wspieranie rozwoju energetyki rozporoszonej na terenach wiejskich;
 wspieranie badań rozwoju odnawialnych źródeł energii.
o Cel strategiczny A.3: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Kierunek działań A.3.3: Unowocześnienie rolnictwa i wsparcie przeobrażeń gospodarczych
na terenach wiejskich, w ramach którego planuje się:
upowszechnienie upraw roślin energetycznych;
promowanie na terenach wiejskich nowych pozarolniczych działalności gospodarczych, a w
szczególności turystyki, rekreacji i usług oraz produkcję w zakresie odnawialnych źródeł
energii.

PRIORYTET B
o Cel strategiczny B.2: Wysoka jakość środowiska naturalnego

Kierunek działań B.2.1: Utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów
wodnych, a w szczególności wsparcie wykorzystania wód geotermalnych do celów
leczniczych i rekreacyjnych.
Kierunek działań B.2.2: Poprawa jakości powietrza, w ramach którego przewiduje się:
promocję ekologicznych rozwiązań grzewczych eliminujących niską emisję; ograniczenie
emisji zanieczyszczeń z dużych źródeł spalania paliw; wsparcie dla rozwiązań zwiększających
efektywność produkcji i wykorzystania energii elektrycznej, m.in. poprzez stosowanie
nowoczesnych technologii i odnawialnych źródeł (OZE).
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Wizją zdefiniowaną w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego jest
„osiągnięcie trwałej i wysokiej konkurencyjnej pozycji, jak jednego z kilku centrów rozwoju
cywilizacyjnego Polski XXI wieku, ważnego i atrakcyjnego regionu Środkowej Europy,
uzyskanie wizerunku województwa o przestrzennych warunkach realizujących zasady
zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwości i efektywności oraz bezpieczeństwa oraz
uzyskanie przestrzeni o wysokich walorach estetycznych architektury i krajobrazu,
czerpiących z dziedzictwa przyrody i kultury oraz nadający przestrzeni indywidualny wyraz”.
Inwestycje będące przedmiotem dokumentu wpisują się w cel 3. Ochrona zasobów
środowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych i wielofunkcyjny rozwój terenów
otwartych.
Cel: Rozwój polityki przestrzennej jest realizowany między innymi poprzez kierunek: ochrona
zasobów środowiska. Kierunek ten jest realizowany poprzez poniższe działania:
respektowanie według właściwości określonych standardów jakości środowiska, kontrolę ich
osiągania oraz podejmowanie działań służących ich nieprzekraczaniu;
ochrona powietrza: redukowanie negatywnego oddziaływania na jakość powietrza emisji
komunikacyjnej, przemysłowej i komunalnej poprzez wprowadzenie proekologicznych źródeł
ciepła, eksploatację instalacji i urządzeń zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz
preferowanie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (obszary produkcji biomasy na
cele energetyczne, małe hydroelektrownie, energetyka wiatrowa, obszary zasilania energią
geotermalną)
Cel: Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury będzie realizowany przez rozwój
infrastruktury technicznej, między innymi poprzez rozwój systemów energetycznych:
modernizacja źródeł wytwarzania energii elektrycznej i sieci przesyłowych,
rozbudowa systemu gazowniczego,
budowa gazociągów wysokiego ciśnienia i rozdzielczej sieci gazowej, w zależności od rozwoju
rynku gazu w województwie oraz wyników analiz potrzeb energetycznych gmin,
wskazujących techniczne i ekonomiczne możliwości rozbudowy sieci,
promowanie produkcji „czystej” energii, w tym ze źródeł odnawialnych.
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2013 Z
UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2018
Nadrzędnym celem sformułowanym w ramach Programu Ochrony Środowiska
Województwa Śląskiego jest: rozwój gospodarczy przy zachowaniu i poprawie stanu
środowiska naturalnego województwa.
W ramach programu jako słabą stronę województwa w zakresie powietrza atmosferycznego
uznano duży stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, co jest wynikiem
skumulowanych zakładów przemysłowych, które są źródeł emisji substancji do powietrza
oraz obecności gęstej zabudowy mieszkaniowej, gdzie zaopatrzenie w ciepło opiera się na
wykorzystaniu indywidualnych źródeł ciepła. W związku z tym konieczne jest podjęcie
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działań mających na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz takich,
które emitują mniejsze ilości zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.
Działania będące przedmiotem dokumentu wpisują się ponadto w:
Cel długoterminowy: kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz
ograniczenie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł;
Cele strategiczne do 2013 r.:
Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji ze
źródeł powierzchniowych, liniowych i punktowych,
Ograniczenie zużycia energii oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony powietrza.
PROGRAM MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA
TERENACH NIEPRZEMYSŁOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (PROJEKT)
Celem opracowania Programu jest stworzenie warunków i mechanizmów dla szerokiego
wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej na terenach nieprzemysłowych
województwa śląskiego
Realizacja celu strategicznego możliwa jest dzięki:
 rozpoznaniu i inwentaryzacji lokalnych zasobów energii odnawialnej,


klasyfikacji zasobów pod względem możliwości ich zagospodarowania,



wskazaniu właściwych technologii wykorzystania lokalnych zasobów energii
odnawialnych,
 zwiększeniu udziału energii z odnawialnych źródeł energii w lokalnym bilansie
energetycznym.
 Realizacja powyższych celów szczegółowych wpłynie korzystnie na poniższe sfery (s.
12):
Ekologiczną:
o obniżenie poziomu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery poprzez rozbudowę i
modernizację instalacji wykorzystujących energię z OZE,
Gospodarczą:
o rozwój różnych form działalności gospodarczej w dziedzinie wykorzystania OZE,
o wzrost inwestycji, przyrost mocy i produkcji,
o tworzenie możliwości wykorzystania pod uprawy energetyczne terenów nie nadających się
pod uprawy rolnicze,
o tworzenie alternatywnych możliwości wykorzystania terenów rolniczych,
o dostępność do urządzeń i nowych technologii;
Społeczną:
o ograniczenie ryzyka zdrowotnego,
o tworzenie rynku konsumenta dla wykorzystania energii z OZE;
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Edukacyjną:
o promowanie w społeczeństwie oraz wspieranie wykorzystania OZE,
o tworzenie programów edukacyjno – szkoleniowych dotyczących OZE.

Powiatowe i gminne programy ochrony środowiska
„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego” na lata 2008-2011, z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015
Cel średnioterminowy (2008-2015)
II.3. Ochrona powietrza - ekologiczne środki transportu i odnawialne źródła energii
Kierunki działań i działania na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2012- 2015
II.3.1. Przebudowa i modernizacja dróg na terenie powiatu w celu ochrony powietrza i
ochrony przed emisją hałasu
II.3.2. Termomodernizacja obiektów budowlanych na terenie powiatu
II.3.3. Wspieranie w skali powiatu systemu zachęt dla przedsięwzięć wykorzystujących
odnawialne źródła energii
II.3.4. Zaproponowanie ujednoliconych w skali powiatu przedsięwzięć zmierzających do
ograniczenia niskiej emisji
II.3.5. Promowanie możliwych do wykorzystania na terenie powiatu cieszyńskiego
odnawialnych źródeł energii (woda, wody termalne, biomasa, wiatr, biogaz)
II.3.6. Organizacja konferencji poświęconych odnawialnym źródłom energii w Euroregionie
Śląsk Cieszyński
II.3.7. Promocja kotłowni wykorzystujących lokalny gaz (np. Kotłownia w Dębowcu) oraz
instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
II.3.8. Promocja tras rowerowych
II.3.9. Dążenie do spełniania standardów emisyjnych z instalacji obiektów przemysłowych

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brenna na lata 2013-2016 z perspektywą na lata
2017 - 2020
Niniejszy dokument stanowi aktualizację i kontynuację poprzedniego Programu, w zakresie
celów i założeń a także najważniejszych ustaleń. W Programie Ochrony Środowiska dla
Gminy Brenna na lata na lata 2013 – 2016 zostały określone następujące cele
długookresowe:
KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE
BRENNA
Uwzględniając wytyczne określone w programach wyższego szczebla oraz priorytety
zdefiniowane w poprzednio obowiązującym POŚ, określono dla Gminy Brenna następujące
kierunki ochrony środowiska:
Ochrona przyrody
Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
Ochrona gleb
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Ochrona wód
Ochrona powietrza
Ochrona przed odpadami
Zadania podzielono na dwie kategorie: zadania własne oraz zadania koordynowane. Dla
każdego z zadań inwestycyjnych określono planowane do poniesienia koszty oraz określono
termin realizacji zadania bądź zdefiniowano zadanie jako ciągłe.
Harmonogram realizacji zadań i stan docelowy
W celu poprawy stanu jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Brenna należy przyjąć
do realizacji poniższe:
1. nowo powstające budynki powinny korzystać z wysokosprawnych (niskoemisyjnych)
źródeł ciepła,
2. w starych budynkach istniejących zaleca się wymianę nisko sprawnych indywidualnych
źródeł ciepła na nowe, spełniające współczesne normy, a także stosowanie mniej
zanieczyszczających powietrze surowców energetycznych,
3. rozwój edukacji ekologicznej – tu w odniesieniu do informowania o szkodliwości dla
zdrowia ludzi i środowiska spalania odpadów (w tym plastików, gum, gazet,
impregnowanego drewna itp.) w piecach domowych,
4. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
5. modernizacja dróg gminnych o złej nawierzchni.
Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Brenna planuje wymianę instalacji c.o.,
wymianę stolarki okiennej, ocieplenie budynku, wykonanie nowej elewacji. Wartość
inwestycji oszacowano na kwotę brutto w wysokości 1.489.946,10zł. Część zadań
zrealizowano w poprzednim okresie planowania.
Harmonogram realizacji Programu – cel: Ochrona powietrza
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Wnioski
W zakresie ochrony powietrza największe znaczenie ma ograniczenie niskiej emisji na terenie
Gminy. Ważnym elementem działań prowadzonych na rzecz dbałości o jakość powietrza w
Gminie jest edukacja i informowanie w tym zakresie. W szczególności dotyczy to zagadnień
spalania śmieci w kotłach domowych.

4. Ogólne informacje na temat energii odnawialnej

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne odnawialne źródło energii (OZE) to źródło
wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego,
geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną
z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania
lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.
W przypadku odnawialnych źródeł energii zakłada się inwestycje w każdą gałąź tej dziedziny
energetycznej:
1. Biomasa – wykorzystanie technologii pozwalających na jej zgazowanie oraz
przetwarzanie na paliwa ciekłe; racjonalne korzystanie z biogazu pochodzącego
z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i innych odpadów;
2. Energetyka wiatrowa – wykorzystanie tego niekonwencjonalnego źródła zarówno na
lądzie jak i morzu;
3. Energetyka wodna – inwestycje w MEW (Małe Elektrownie Wodne) oraz w większe
instalacje będące nieszkodliwe dla środowiska;
4. Energia geotermalna – propagowanie pomp ciepła oraz wykorzystania wód
termalnych;
5. Energia słońca – pozyskiwanie energii przy użyciu kolektorów słonecznych oraz
systemów fotowoltaicznych. Ustawa Prawo energetyczne w zakresie OZE reguluje:
- szczególne zasady związane z przyłączaniem do sieci oraz przesyłem energii
elektrycznej wytworzonej przez przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystujące OZE;
- zasady sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez przedsiębiorstwa
energetyczne wykorzystujące OZE;
- wydawanie i obrót świadectwami pochodzenia (tzw. zielone świadectwa)
wydawanymi dla energii uzyskanej z odnawialnych źródeł energii.
Prawo energetyczne przewiduje po stronie przedsiębiorstw energetycznych posiadających
koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną oraz które sprzedają energię elektryczną
konsumentom używającym jej dla własnych potrzeb na terenie Polski, obowiązek zakupu
energii elektrycznej, wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii. Obowiązek zakupu odnosi
się również do energii cieplnej.
Rozwój OZE jest jednym z priorytetów wymienionych w dokumencie „Polityka Energetyczna
Polski do 2030 roku”. Cele ilościowe i warunki konieczne dla rozwoju odnawialnych źródeł
energii to:
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- Wzrost udziału OZE w końcowym zużyciu energii z 7,2 % w 2007 r. do 15 % w 2020r.
i 20 % w 2030 r.;
- Wzrost wykorzystania biopaliw z 1 % w 2005 r. do 10 % w 2020 r.;
- Ochrona zasobów leśnych, promocja roślin energetycznych;
- Budowa przynajmniej jednej biogazowni rolniczej w każdej gminie;
- Wsparcie dla produkcji urządzeń do wytwarzania energii z OZE;
- Utrzymanie systemu wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz
wprowadzenie nowych systemów wsparcia dla ciepła z OZE;
- Stworzenie warunków dla rozwoju farm wiatrowych na morzu;
- Bezpośrednie wsparcie dla budowy nowych instalacji wytwórczych i sieci dla OZE.
W/w dokument przewiduje mechanizmy, które mają zachęcać do rozwoju odnawialnych
źródeł energii, tj.:
- zwolnienie energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii z akcyzy,
- świadectwa pochodzenia (tzw. zielone świadectwa) i inne mechanizmy wspierające
przedsiębiorstwa wytwarzające energię pochodzącą z OZE. Prawa majątkowe
wynikające ze świadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią towar giełdowy,
- ulgi podatkowe,
- wsparcie projektów OZE z funduszy UE i ochrony środowiska.
Inwestorzy planujący realizację projektów dotyczących OZE mogą wnioskować o środki
z funduszy europejskich, jak również z narodowych funduszy przeznaczonych na ochronę
środowiska. W szczególności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
Środowisko dostępne są środki z Funduszu Spójności. Istnieje również możliwość
ubiegania się o dotacje z regionalnych programów operacyjnych. Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje środki finansowe, w ramach których
mogą być realizowane projekty dotyczące OZE.

5. Ogólna charakterystyka Gminy Brenna
5.1 Ogólna charakterystyka Gminy Brenna
5.1.1. Położenie administracyjne, powierzchnia.
Gmina Brenna położona w południowej części województwa śląskiego, należy do powiatu
cieszyńskiego. Położenie Gminy na tle Polski i województwa przedstawia poniższa mapa.
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Rys nr 5.1 Położenie Brennej na tle Polski, województwa i powiatu cieszyńskiego Źródło:
PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY BRENNA
Gmina Brenna położona jest w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim. Według
danych GUS z 2011 roku obszar Gminy wynosi 9554 ha, tj. 95,54 km2.
Administracyjnie Gmina należy do powiatu cieszyńskiego, podregionu bielskiego w
województwie śląskim.
Gminna Brenna oddalona jest od Cieszyna o 30 km(Brenna znajduje się 8 kilometrów od
drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała – Cieszyn), oraz o 33 km od Bielska-Białej – jednego z
głównych miast regionu, będącego ośrodkiem społeczno-gospodarczym. Odległości od
innych ważnych miast wynoszą: Katowice 80 km, Kraków 118, Warszawa 370.
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Od północnego – zachodu gmina Brenna graniczy ze Skoczowem, od północnego-wschodu z
gminami Jasienica, Jaworze i z miastem Bielsko-Biała (grzbietami górskimi: Błatnia – Stołów Trzy Kopce). Od wschodu Brenna graniczy ze Szczyrkiem (grzbietami pasma Trzy Kopce –
Przełęcz Karkoszczonka – Beskid Węgierski – Przełęcz Salmopolska), na południu graniczy z
miastem Wisłą, a na zachodzie z Ustroniem. Sama Brenna usytuowana jest w dolinie potoku
Leśnicy i rzeki Brennicy (prawy dopływ Wisły).
Według Statutu Gminy Brenna, wspólnotę samorządową stanowią mieszkańcy trzech
miejscowości: Brenna, Górki Wielkie i Górki Małe. Strukturę przestrzenną Gminy Brenna
wyznaczają dwie rzeki: Brennica i Leśnica. Poszczególne części wsi Brenna noszą nazwy:
Brenna Węgierski, Brenna Lachy, Brenna Bukowa, Nad Potokiem, Chrobaczy, Brenna
Hołcyna, Brenna Centrum, Brenna Leśnica, Brenna Pinkas, Brenna Spalona, natomiast w
Górkach to Obszary, Zamilerze, Zalesie, Nowy Świat, Kretowskie, Parszywiny, Szpotawice,
Bucze i Sojka.

5.1.1. Warunki geograficzne i zagospodarowanie przestrzenne.

Gmina Brenna położona jest na wysokości 420 m n.p.m. między stokami Beskidu Śląskiego,
we wschodniej części powiatu cieszyńskiego. Teren Gminy uformowany jest z fliszu
karpackiego i ma charakter typowo górski. Krajobraz i warunki fizjologiczne w Gminie
typowe są dla Beskidu Śląskiego. Jej położenie w rozległej dolinie rzeki Brennica powoduje,
że ukształtowanie części północnej znacznie różni się od części południowej. Północną część
Gminy zajmuje Pogórze Śląskie, które wchodzi w skład płaszczowiny cieszyńskiej.
Wykształciły się tam żyzne gleby brunatne, zasobne w węglan wapnia. Część południowa to
Beskid Śląski, rozciągający się w całym paśmie południowym. To specyficzne usytuowanie
między dwiema, tak różnymi jednostkami fizyczno-geograficznymi determinuje duże różnice
wysokości względnej tego terenu. Najniższy punkt gminy leży na wysokości 300 m n.p.m. w
Górkach Wielkich przy ujściu Brennicy do Wisły, a najwyższy, to szczyt Trzy Kopce o
wysokości 1 082 m n.p.m.
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Rysunek Nr 5.2 Lokalizacja Gminy Brenna w pasmach górskich Beskidu Śląskiego, źródło:
Strategia Rozwoju Gminy Brenna do 2020 roku

Ze względu na specyfikę ukształtowania terenu, największy udział w obszarze Gminy zajmują
lasy, stanowiące aż 67,7% powierzchni. Znaczna ich część to przede wszystkim grunty leśne
położone wśród stoków górskich. Następnie największy udział w obszarze Gminy stanowią
użytki rolne (26% powierzchni). Znaczną ich część stanowią łąki i pastwiska. Pozostałe grunty
i nieużytki stanowią 6,3% powierzchni Gminy, są to głównie zabudowania gospodarcze i
budynki mieszkalne.1

1

Strategia Rozwoju Gminy Brenna do 2020 roku
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5.1.2. Dane demograficzne.
Gmina Brenna liczy 10978 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2013 r.), co stanowi ok. 0,24 %
ludności zamieszkałej na terenie województwa śląskiego . Poniżej w tabeli nr 2.1
przedstawiono liczbę ludności w gminie Brenna na tle powiatu cieszyńskiego w 2013 r.

Tab. 5.1 Liczba ludności w GMINIE Brenna na tle liczby mieszkańców powiatu w 2013 r.

Jednostka terytorialna

Ogółem osób

Powiat CIESZYŃSKI

177479

Gmina Brenna

10978

Źródło: GUS bank danych lokalnych
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Tabela Nr 5.2 Ludność ogółem w Gminie Brenna i powiecie cieszyńskim w latach 2009 – 2013

Jednostka terytorialna

Powiat cieszyński
Brenna (2)

2005
osoba
170910

2006
osoba
170822

10225

10262

ogółem
faktyczne miejsce zamieszkania
stan na 31 XII
ogółem
2007
2008
2009
2010
2011
osoba
osoba
osoba
osoba
osoba
171231 172027 172809 175966 176587
10394

10475

10633

10773

10862

2012
osoba
177124

2013
osoba
177479

10923

10978

Źródło : GUS bank danych lokalnych
Tabela Nr 5.3 - 5.4 Ludność wg płci w gminie Brenna i powiecie cieszyńskim w latach 2005 - 2013

Jednostka terytorialna
Powiat cieszyński
Brenna (2)

Jednostka terytorialna
Powiat cieszyński
Brenna (2)

mężczyźni
2009
2010
osoba
osoba
42917
44423

2005
osoba
42834

2006
osoba
42866

2007
osoba
42547

2008
osoba
42722

2011
osoba
44465

2012
osoba
44569

2013
osoba
44671

5035

5036

5086

5131

5206

5335

5368

5431

2005
osoba
41450

2006
osoba
41568

2007
osoba
41379

2008
osoba
41524

kobiety
2009
2010
osoba
osoba
41661
43087

2011
osoba
43158

2012
osoba
43261

2013
osoba
43445

5190

5226

5308

5344

5427

5527

5555

5547

5300

5473
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PRZYROST NATURALNY
Analizując dane GUS-u, można stwierdzić, że przyrost naturalny w gminie, w roku 2014 osiągnął wartość 0,4/1000 mieszkańców,
przedstawiono to w tabeli Nr 5.5 i 5.6
Tabela Nr.5.5 Dane demograficzne – przyrost naturalny w gminie Brenna

Jednostka
terytorialna
Powiat
cieszyński
Brenna

2005
9,13

2006
9,31

2007
9,45

zgony na 1000 ludności
2008
2009
2010
2011
-

2012
-

2013
-

2014
-

9,33

10,18

9,43

9,71

9,59

9,45

8,87

7,83
9,83
9,14
9,51
źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych

9,02

7,47

9,16

9,63

8,95

9,52

Tabela Nr.5.6 Dane demograficzne – przyrost naturalny w gminie Brenna

Jednostka
terytorialna
Powiat
cieszyński
Brenna

2005
9,8

2006
10,2

urodzenia żywe na 1000 ludności
2007
2008
2009
2010
2011
2012
10,5

2013
-

2014
-

10,9

11,2

11,7

11,0

10,6

10,8

10,4

12,1
10,4
10,9
11,6
źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych

13,2

11,4

11,7

10,7

10,5

9,9
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Tabela Nr.5.7 Dane demograficzne – przyrost naturalny w Gminie Brenna
Jednostka terytorialna

2005
Powiat cieszyński
0,7
Brenna (2)
4,3
źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych

2006
0,9
0,6

przyrost naturalny na 1000 ludności
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1,1
1,6
1,0
2,2
1,3
1,1
1,7
2,1
4,2
3,9
2,6
1,1

2013
1,4
1,6

2014
1,5
0,4

Na przestrzeni ostatnich 5 lat obserwuje się niewielki wzrost poziomu liczby ludności Gminy. Zmiany liczby ludności Gminy w latach 2009 -2013
obrazuje tabela nr 5.2
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Prognozy demograficzne z uwzględnieniem ruchów migracyjnych
Znając tendencję zmian liczby ludności na terenie Gminy oraz znając liczbę ludności w
Gminie w roku 2014 obliczono prognozę demograficzną na lata 2015-2022. Wyniki prognozy
demograficznej pokazuje tabela nr 5.8.

Tabela nr 5.8 Prognoza demograficzna dla Gminy Brenna na lata 2015-2022.
ROK

Gmina Brenna

2015

11011

2016

11027

2017

11044

2018

11061

2019

11077

2020

11094

2021

11110

2022

11127

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Z tabeli nr 5.8 wynika, że liczba ludności Gminy będzie stopniowo wzrastała w stosunku do
roku 2013. W 2022 będzie ona 1 % wyższa niż w roku 2013. Warunkowane to będzie przede
wszystkim napływem ludności na skutek migracji zagranicznych oraz z migracjami krajowymi
i regionalnymi. Zjawisko to będzie wzrastało w miarę poprawy infrastruktury technicznej,
wzrostu konkurencyjności gospodarki gminy i przedsiębiorstw, rozbudowy systemu
komunikacyjnego i infrastruktury. Prognozę demograficzną dla Gminy Brenna przedstawia
rysunek 5.3.
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11140
11120

PROGNOZOWANA LICZBA MIESZKAŃCÓW
Gminy Brenna

11127

11110

11094

Liczba mieszkańców

11100

11077
11080
11061

11060

11044

11040
11020

11027
11011

11000
10980
10960
10940
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Rysunek 5.3 Prognoza demograficzna obszaru objętego Programem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Prognozy demograficzne GUS-u na lata 2014-2021 wskazują na powolną tendencję
wzrostową w zakresie liczby mieszkańców gminy.

5.2. Rzeźba terenu i geologia, klimat.
5.2.1 Rzeźba terenu i geologia
Gmina Brenna położona jest na obszarze występowania dwóch różnorodnych jednostek
geologicznych: Beskidu Śląskiego i Pogórza Śląskiego. Ich granica przebiega mniej więcej tak
jak granica pomiędzy miejscowościami Brenna i Górki. Brenna położona jest na terenie
Beskidu Śląskiego, natomiast wsie Górki Wielkie i Górki Małe należą do innego regionu
geograficznego - Pogórza Śląskiego, a ściśle do jego części zwanej Pogórzem Cieszyńskim
(Sokołowski, Michniewski 1990).
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Beskid Śląski i Pogórze Śląskie wchodzą w skład wielkiej jednostki geologicznej, zwanej
Karpatami Zewnętrznymi, zbudowanej głownie z naprzemianległych warstw piaskowców,
zlepieńców i łupków oraz z występujących w mniejszych ilościach margli i wapieni.
Pogórze Śląskie, w tym Pogórze Cieszyńskie, to obszar leżący na wysokości średnio 290 - 350
m n.p.m., gdzie występują niewielkie wzniesienia terenu o łagodnych zboczach. Ich
kulminacją w obrębie gminy jest wzgórze Bucze (418 m.n.p.m.) w Górkach Wielkich.
Region Beskidu Śląskiego, na terenie którego znajduje się wieś Brenna, wyróżnia się w
stosunku do Pogórza Cieszyńskiego wyraźnym wzniesieniem terenu o ponad 400 - 700 m i
wysokimi grzbietami górskimi podzielonymi dolinami. Wieś Brenna otoczona jest od
południowego zachodu pasmem górskim zaczynającym się od Lipowskiego Gronia, a
biegnącym poprzez szczyty Równicy, Orłowej, Trzech Kopców Wiślańskich aż do Przełęczy
Salmopolskiej. Wschodnią granicę Brennej, oddzielającą ją od sąsiedniej gminy Szczyrk,
tworzą góry: Grabowa, Kotarz, Beskid Węgierski, Beskidek. Od strony północnej natomiast
nad Brenną wznoszą się stoki: Trzech Kopców w masywie Klimczoka, Stołowego, Błotnego,
Czupla i Łazka. Trzy Kopce w masywie Klimczoka o wysokości 1082 m n.p.m. to najwyższe
wzniesienie gminy Brenna. Między nim a górą Beskidek znajduje się Przełęcz Karkoszczonka
łączącą Brenną ze Szczyrkiem Biłą.2

5.2.2 Klimat
Teren gminy Brenna zaliczany jest do dwóch dzielnic klimatycznych: część północna
(Pogórze) do dzielnicy podkarpackiej, a południowa (Beskid Śląski) do dzielnicy karpackiej.
Ukształtowanie gminy między terenami wpływów wilgotnego klimatu oceanicznego Europy
Zachodniej, a suchego klimatu kontynentalnego Europy Wschodniej, jak i położenie w
niewielkiej odległości od wylotu Bramy Morawskiej, umożliwiającej styk ciepłych mas
powietrza z południa z zimniejszym powietrzem górskim, jest przyczyną dużych wahań
temperatur w ciągu roku, a nawet dnia oraz nieregularności pogody. Rozkład temperatur
Pogórza Cieszyńskiego jest ściśle związany z dopływem określonych mas powietrza, ze
wzrostem wysokości bezwzględnej terenu oraz nieregularnej pogody i rzeźbą terenu. Średnia
roczna temperatura wynosi od 5,50 oC do 8,00 oC. Wielkość i rozkład opadów uzależniony
jest przede wszystkim od kierunku wiejących wiatrów oraz wzniesienia terenu nad poziom
morza. Średnia ilość opadów na Pogórzu waha się pomiędzy 800 - 1000 mm i zwiększa się
proporcjonalnie do wysokości. Obszar Gminy Brenna, zgodnie z podziałem rolniczoklimatycznym Polski R. Gumińskiego (1948), leży w obrębie dzielnicy karpackiej,
charakteryzującej się typowymi cechami pogody i klimatu górskiego. Cechy te,
determinowane głównie wysokością bezwzględną, układem geograficznym masywów
górskich (w tym ekspozycją stoków) oraz charakterystyczną szatą roślinną, to:
2

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO przeprowadzana w ramach
Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla „AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY
ŚRODOWISKA GMINY BRENNA”
„AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY BRENNA”
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wysoka zmienność warunków meteorologicznych w czasie i przestrzeni – raptowne
zmiany typu pogody o charakterze lokalnym,
- wysokie amplitudy średnich temperatury rocznych, oraz dobowych,
- zdecydowanie niższe wartości średniej temperatury rocznej w stosunku do terenów
nizinnych oraz spadek temperatury wraz z wysokością,
- występowanie anomalii termicznych związanych z cyrkulacją górsko – dolinną oraz z
ekspozycją stoków – spływy, inwersje, zastoiska,
- znaczne natężenie promieniowania słonecznego na obszarach wyniesionych,
- wysokie i zmienne w czasie i przestrzeni zachmurzenie, częste zamglenia,
- wysokie sumy opadów, rosnące wraz z wysokością, pionowe zróżnicowanie
wilgotności powietrza,
- częste zmiany ciśnienia atmosferycznego,
- wysokie prędkości wiatrów, ich duża zmienność w czasie i przestrzeni, występowanie
cyrkulacji lokalnej charakterystycznej dla obszarów górskich (wiatry dolinne, górskie,
typu fenowego),
- częste występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych zwłaszcza w ciepłej
połowie roku – np. burze,
- istotna modyfikacja wpływu ogólnej cyrkulacji atmosfery na warunki pogodowe i
klimatyczne obszaru – górskie bariery dla ruchu mas powietrza, frontów i układów
ciśnienia.
- Jednym z najważniejszych następstw wymienionych wyżej czynników jest piętrowość
klimatyczna. Z uwagi na charakter morfologiczny (zakres wysokości bezwzględnej w
przedziale 380 – 970 m n.p.m.) na analizowanym obszarze wyróżnia się trzy piętra
klimatyczne:
- umiarkowanie ciepłe do wysokości około 680 m n.p.m. – średnia roczna temperatura
powietrza 6-8°C, roczna suma opadów 800-1000 mm, zaleganie pokrywy śnieżnej 65105 dni, okres bez przymrozków 145-170 dni,
- umiarkowanie chłodne w przedziale wysokości od 680 do 980 m n.p.m. – średnia
roczna temperatura powietrza w przedziale od 4-6°C, roczna suma opadów 11001200 mm, zaleganie pokrywy śnieżnej około 130 dni, okres bez przymrozków około
140 dni, chłodne powyżej 980 m n.p.m. – średnia roczna temperatura poniżej 4°C,
roczna suma opadów powyżej 1400 mm, zaleganie pokrywy śnieżnej około 140 dni,
okres bez przymrozków około 135 dni;
W Brennej udział wiatrów sektora zachodniego (SW, W, NW) wynosi 32%, wiatrów
południowo-wschodnich (SE) 29%, a cisz 18%. Średnie prędkości wiatrów wynoszą od 2,4
m/s (NW) do 3,7 m/s (SE) (dane stacji IMGW Brenna).
Istotnym determinantem klimatu – w kontekście np. wykorzystania układów solarnych dla
potrzeb grzewczych – jest nasłonecznienie. Lokalizację Gminy pod względem nasłonecznienia
regionu przedstawia Mapa 2.2.
-
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Średnioroczne promieniowanie całkowite na terenie Gminy Brenna wynosi ok. 1 tys.
kWh/m2.
Wschodnia, północna i zachodnia część gminy Brenna położona jest na terenach bardzo
korzystnych pod względem klimatycznym. Mezoklimat stoków i grzbietów na wysokościach
od 40 – 80 m do 200 – 300 m nad dnami dolin (odpowiednik tzw. „ciepłej strefy na stoku”) o
wyższych o 2 – 3 °C średnich minimalnych temperaturach roku i dłuższym o około dwa
miesiące okresie bezprzymrozkowym w stosunku do den dolin, pozostających najczęściej
poza zasięgiem mgieł radiacyjnych o łagodnych dobowych wahaniach temperatury i
wilgotności powietrza, dobrej lub bardzo dobrej naturalne jwentylacji i dobrych lub bardzo
dobrych warunkach areosanitarnych. Tereny Gminy położone wzdłuż Wisły, Brennicy i
Leśnicy leżą na terenach niekorzystnych pod względem klimatycznym. Występuje tam
mezoklimat den dolinnych, o krótkim okresie bezprzymrozkowym, o dużych wahaniach
temperatury i wilgotności powietrza w czasie doby (w dzień silnie przegrzanych i
wysuszonych, w nocy bardzo wilgotnych i wychłodzonych), położonych w zasięgu inwersji
temperatury i wilgotności powietrza stanowiących przeważnie zastoiska chłodnego
powietrza ze względu na słabą wentylację. Warunki aerosanitarne są bardzo niekorzystne.
Północnozachodnia część Gminy leży na terenach, na których warunki aerosanitarne są
korzystne. Występuje tam mezoklimat wyższych teras rzecznych, o dłuższym o około 20 dni
okresie bezprzymrozkowym i wyższych o około 1°C średnich rocznych temperaturach
minimalnych niż w dnach dolinnych. Wentylacja naturalna jest umiarkowana. Natomiast
południowa część Gminy leży na terenach umiarkowanie korzystnych. Mezoklimat
grzbietów, szczytów i stoków górskich położonych na wysokościach ponad 300 m nad dnami
dolin, znajduje się poza zasięgiem lokalnej cyrkulacji dolinnej. Tereny te mają bardzo dobre
warunki aerosanitarne i wentylację naturalną. Stosunki termiczne i wilgotnościowe zmieniają
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się tu bardzo wyraźnie w zależności od wysokości nad poziomem morza. Stosunki
klimatyczne mogą być modyfikowane.3

5.3. Środowisko przyrodnicze.
5.3.1. Fauna
W ramach inwentaryzacji faunistycznej na terenie Gminy Brenna stwierdzono 111 gatunków
zwierząt, w tym 62 określono jako rzadkie. Poszczególne grupy kręgowców reprezentowane
są przez: 6 gatunków ryb, 11 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 73 gatunki ptaków i 16
gatunków ssaków.
Do najczęściej spotykanych ssaków w lasach Brennej należą: zające, dziki, sarny, jelenie oraz
kuny, łasice, borsuki, a także wiewiórki. Zadomowiły się tu również, będące
przedstawicielem płazów, salamandry. Poza tym w lasach i dolinach Brennej żyje szereg
drobnych ptaków śpiewających. Wzdłuż potoków i strumyków spotyka się pluszcze i pliszki
górskie, a ponadto występują na tym terenie: dzięcioły, czarne bociany, kruki, jastrzębie i
sowy.
Najrzadszymi przedstawicielami lokalnej fauny, uznanymi za rzadkie i zanikające w skali
Polski są:
•
podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) — przedstawiciel nietoperzy
(Chiroptera), strych kościoła rzymsko-katolickiego w Górkach Wielkich;
•
popielica (Glis glis) — starodrzew lasu liściastego z dziuplastymi drzewami na stokach
Bukowego Gronia;
•
traszka karpacka (Triturus montandoni) — endemit karpacki, rozlewiska potoku
Pościennego w Brennej Bukowej.
3.5. Flora
Na Pogórzu Cieszyńskim (Górki Wielkie i Górki Małe) podłoże niemal całego terenu,
utworzone jest z dolnokredowych łupków i wapieni cieszyńskich, sprzyja powstawaniu
bardzo żyznych gleb, zasobnych w węglan wapnia. Dodatkowo fakt łagodnego klimatu
Pogórza Cieszyńskiego, o rocznej średniej temperaturze przekraczającej 8°C sprawia, że
ziemie Górek Małych i Wielkich są bardzo dobrym obszarem rolniczym. Niewielkie płaty
roślinności zbliżone swym charakterem do zespołów leśnych zachowały się jedynie na
stromych zboczach: stokach wzgórza Bucze, na kilku fragmentach skarpy doliny Brennicy w
Górkach Wielkich i koło Szpotowic. Są to jednak najcenniejsze płaty roślinności na Pogórzu
Cieszyńskim. Ich niepowtarzalny charakter dostrzegła już w latach trzydziestych prof. A.
Kozłowska twierdząc, że zwiedzanie ich na przełomie kwietnia i maja należy do najbardziej
niezapomnianych wrażeń przyrodniczych w naszym kraju. Uznając dużą specyfikę tego
zbiorowiska leśnego nadano mu wówczas nazwę buczyny cieszyńskiej. Oprócz okazałych lip,
grabów i buków występują w nim w warstwie runa leśnego: szczyr trwały, przylaszczka,
zawilec gajowy, ziarnopłon wiosenny, kokoryczka wielokwiatowa, szałwia lekka, miodunka
3

Źródło: PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY BRENNA - BRENNA,
SIERPIEŃ 2011
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ćma, żywokost bulwiasty, fiołek leśny, jaskier kosmaty, czerniec gronkowy, piżmaczek
wiosenny. Te niezwykle cenne gatunki roślin runa tych lasów uzupełniają rośliny chronione:
marzanka wonna, kopytnik pospolity, pierwiosnka wyniosła, bluszcz i wawrzynek wilczełyko
oraz kilka gatunków storczykowatych, między innymi storczyk męski wraz ze storczykiem
bladym, dla którego wzgórze Bucze jest jednym z dwóch najliczniejszych stanowisk w Polsce.
W regionie Beskidu Śląskiego, na terenie, którego znajduje się wieś Brenna, brak węglanu
wapnia w skałach macierzystych, duże nachylenie stoków w części doliny Brennicy
obejmującej wieś Brenną spowodowały, że gleby są tu kamieniste, płytkie i ubogie.
Dodatkowo znacznie ostrzejsze warunki klimatyczne zadecydowały, że przeważają tu
zbiorowiska leśne. Łącznie lasy pokrywają aż 64% powierzchni gminy. Terenów rolniczych we
wsi Brenna jest natomiast bardzo niewiele, głównie w dolinach. Wyjątkiem są wyżej
położone hale górskie wykorzystywane jako pastwiska. Znaczną część lasów Brennej
stanowią świerki i buki. Poza tym występują tu jodły, trochę jaworów, modrzewi oraz innych
gatunków drzew. Bogate jest runo tych lasów. Symbolem Brennej mogą być trzy gatunki
roślin: dziewięćsił bezłodygowy, goryczka trojeściowa oraz naparstnica purpurowa, która
właśnie tu ma swoje główne centrum występowania w Beskidach Zachodnich. Ponadto rosną
na tym terenie inne rośliny chronione, takie jak: śnieżyczka przebiśnieg, marzanka wonna,
kopytnik, barwinek. Na wiosnę uroku tym zbiorowiskom leśnym nadają barwne aspekty
kwitnienia kolejnych gatunków roślin: żywca gruczołowatego, czosnku niedźwiedziego,
miesiącznicy trwałej. Oprócz tego w górach dość licznie rosną chronione gatunki paproci i
widłaków, natomiast z wilgotnymi łąkami i młakami związane jest występowanie storczyków
- szerokolistnego i plamistego.
W gminie Brenna występuje 675 gatunków i podgatunków roślin naczyniowych. W ich skład
wchodzą 44 gatunki prawnie chronione z tego 33 gatunki podlegają całkowitej ochronie
gatunkowej.

5.3.2.System obszarów i obiektów prawnie chronionych

W obowiązującym w Polsce prawie ochrona przyrody regulowana jest przepisami ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.). W jej
rozumieniu ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz
odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody tj.:
 dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;
 roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
 zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;
 siedlisk przyrodniczych;
 siedlisk roślin, zwierząt i grzybów zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych;
 tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt;
 krajobrazu;
 zieleni w miastach i na wsiach;
 zadrzewień.
W/w ustawa wprowadza następujące formy ochrony przyrody:
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Parki narodowe
Obejmują obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi,
społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1.000 ha, na
którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się
w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody
nieożywionej oraz walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów
i składników przyrody, a także odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk
roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.
W granicach Gminy Brenna nie występują parki narodowe

Rezerwaty przyrody
Obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy,
ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów
oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami
przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Parki krajobrazowe
Obejmują obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe
oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach
zrównoważonego rozwoju. Na obszarach graniczących z parkiem krajobrazowym może być
wyznaczona otulina.
Utworzenie, likwidacja lub zmiana granic parku krajobrazowego następuje w drodze uchwały
sejmiku województwa po uzgodnieniu z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Obszary chronionego krajobrazu
Obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz, o zróżnicowanych
ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych
z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Wyznaczanie, likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu, następuje
w drodze uchwały sejmiku województwa po uzgodnieniu z właściwym regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska.
Obszary Natura 2000
Obszary Natura 2000 to najmłodsza z form ochrony przyrody, wprowadzona w 2004 r.
w Polsce jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej.
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Obszary Natura 2000 powstają we wszystkich państwach członkowskich tworząc Europejską
Sieć Ekologiczną Natura 2000. Celem jest objęcie ochroną około 200 najcenniejszych
i zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych i ponad 1000 rzadkich i zagrożonych
gatunków. Unikalność tej formy ochrony przyrody polega na tym, że kraje członkowskie
tworzą sieć na podstawie jednakowych założeń określonych w prawie i wytycznych Unii
Europejskiej, zarządzają nią przy zastosowaniu podobnych instrumentów, wspólnie troszczą
się o odpowiednie środki finansowe i jej promocję.
Pomniki przyrody
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej
oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów,
okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady,
wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Ustanowienie lub zniesienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy po
uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Stanowiska dokumentacyjne
Są to niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod
względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych,
nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne
wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk
powierzchniowych i podziemnych. Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca
występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt.
Użytki ekologiczne
Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających
znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne
i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty
nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska
przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Ustanowienie lub
zniesienie użytku ekologicznego następuje w drodze uchwały rady gminy po uzgodnieniu z
właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego
zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.
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Teren gminy Brenna objęty jest następującymi formami ochrony przyrody:
Park Krajobrazowym Beskidu Śląskiego. Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego został
utworzony w 1998 r. Rozp. Nr 10/98 Woj. Bielskiego z 16 czerwca 1998r ( Dz. Urz Woj.
Bielskiego z 1998r nr 9, poz. 110). Zlokalizowany wzdłuż górnego biegu Wisły wraz z
terenami źródliskowymi, obejmuje także okoliczne pasma Beskidu Śląskiego z najwyższymi
szczytami Skrzycznem (1257m n.p.m.) i Baranią Górą (1220m .n.p.m.). Park utworzono w
celu zachowania i upowszechnienia wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych
Beskidu Śląskiego w warunkach racjonalnego zagospodarowania. Najcenniejsze obszary o
naturalnym charakterze uznane są za rezerwaty przyrody, których na terenie Parku jest 8.
Atrakcyjność rejonu wzbogacają zabytki architektury i lokalnego budownictwa.
Powierzchnia ogólna parku wraz z otuliną wynosi 60 905 ha, w tym powierzchnia samego
Parku – 38 620 ha. W Gminie Brenna, Park zajmuje obszar 6 387 ha tj. 16,5 % całego Parku
(oznacza to, że powierzchnia Parku zajmuje 66,8 % powierzchni całej gminy, a otulina
pozostałą powierzchnię tj. 3 167 ha).

Obszary NATURA 2000
Na terenie gminy Brenna występują obszary NATURA 2000
- PLH240008 Kościół w Górkach Wielkich
- PLH240005 Beskid Śląski.

- PLH240008 Kościół w Górkach Wielkich
Górki Wielkie- miejscowość położona w Beskidzie Śląskim, 6 km na południowy wschód od
Skoczowa, gmina Brenna, powiat cieszyński. Wieś ta, położona w dolinie Brennicy - dopływ
Wisły, przy drodze ze Skoczowa do Brennej, należy do jednej ze starszych na Śląsku
Cieszyńskim. We wsi znajduje się Kościół par. p.w. Wszystkich Świętych, XVI w. (obiekt
wpisany do Państwowego Rejestru Zabytków) będący ostoją nietoperzy (Chiroptera). W
ostoi znajduje się kolonia rozrodcza dwóch gatunków nietoperzy z załącznika II Dyrektywy
Siedliskowej: Nocka Dużego i Podkowca Małego.

PLH240005 Beskid Śląski.
Obszar położony jest w masywie Beskidu Śląskiego, z niewielkimi fragmentami w obrębie
Pogórza Śląskiego i w Kotlinie żywieckiej. Trzon obszaru tworzą dwa pasma górskie: Stożka i
Czantorii oraz Baraniej Góry, zbudowane głównie z piaskowca godulskiego. Występuje tu
szereg malowniczych form skalnych, takich jak: progi i wodospady w dolinach potoków,
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liczne formy skałkowe oraz różnorodne formy osuwiskowe powierzchniowe i podziemne.
Najbardziej znaną i najgłębszą jaskinią Beskidu Śląskiego jest jaskinia Malinowska
(Ondraszka) o dł. 230,5 m i głębokości 22,7 m. Z północno-zachodnich stoków Baraniej Góry,
na wysokości 1100 m, wypływają źródła Czarnej Wisełki. Lasy, to głównie sztuczne
monokultury świerkowe. Naturalny las jodłowo-bukowo-świerkowy w wieku ok. 200 lat
zachował się tylko na północno-zachodnich stokach Baraniej Góry.
Przez gminę przebiegają Południowy Korytarz Ekologiczny łączący kompleksy obszaru
Natura 2000 Beskid Śląski PLH 240005: pasma Równicy i Klimczoka z pasmem SkrzyczneBarania Góra (Jędrzejewski i in. „Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć
Natura 2000 w Polsce” 2005), a także regionalne korytarze ekologiczne określone
w opracowaniu „Korytarze ekologiczne w województwie śląskim – koncepcja do planu
zagospodarowania przestrzennego województwa. Etap I” (Parusel J.B., Skowrońska K.,
Wower A. (red.) 2007 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice).

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Nazwa
( jak w akcie prawnym o
ustanowieniu )

Data
utworzenia

Pow.
[ha]

Obowiązująca podstawa
prawna wraz z
oznaczeniem miejsca
ogłoszenia aktu
prawnego

„Góra Bucze”

2011-01-27

1,09

Uchwała Rady Gminy
Brenna nr XLII/373/10 z
28 października 2010r
(DZ.Urz. Z 2011 nr 8, poz
113)

Nr działek
ewidencyjnych
działki nr 186/14, 177,
135/1, 141/1, 273/2,
272, 270, 72, 74, 70,
71, 75/1, 66/2, 66/3, 69,
68, 67, 267/2, 263/3,
64/5, 173/18, 1789/2,
1789/3, 1783/3, 146/4,
168/2, 267/5, 154/1,
273/4, 146/3, 273/10,
273/11, 138 w części
zlokalizowanej
pomiędzy działką 135/1
i 141/1 km. 3, 4, 7, 8

Ochrona w
zakresie
prawa
międzynarod.

Opis

Szczególnym celem
ochrony jest zachowanie
za względów
przyrodniczych,
naukowych,
dydaktycznych i
krajobrazowych źródła
tufowego, ekosystemów
leśnych i łąkowych ze
stanowiskami regionalnie
rzadkich i ustępujących
gatunków roślin i zwierząt

NIE

Stanowiska dokumentacyjne
Nazwa
(jak w akcie prawnym o
ustanowieniu)

Data
utworzenia
formy
ochrony
przyrody

Jaskinia Wiślańska

2015-02-12

Pow. [ha]

Obowiązująca
podstawa prawna
wraz z oznaczeniem
miejsca ogłoszenia
aktu prawnego
Uchwała Rady Gminy
Brenna nr III/21/15 z
12 lutego 2015r. W
sprawie ustanowienia
stanowiska
dokumentacyjnego

Opis lokalizacji

Jaskinia położona w
Gminie Brenna, na
zachodnim stoku
grzbietu łączącego
masyw Malinowskiej
Skały z masywem
Trzech Kopców, nieco
poniżej Przełęczy
Salmopolskiej, w
zakresie wysokości 820900 m npm. w leśnictwie
Leśnica i obejmuje
częściowo oddziały:
112f, 113b i 113f.

Forma własności,
rodzaj gruntów

Skarb Państwa Państwowe
Gospodarstwo
Leśne "Lasy
Państwowe"

Opis obszaru

Celem ustanowienia
stanowiska
dokumentacyjnego
jest zachowanie
systemu
jaskiniowego wraz z
formą osuwiskową, w
obrębie której system
ten występuje oraz
zabezpieczenie przed
degradacją: korytarzy
jaskini, osadów i
nacieków
jakiniowych, a także
zachowanie
zbiorowisk fauny, w
tym nietoperzy
hibernujących w
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jaskini i bytujących w
jej sąsiedztwie.

Pomniki przyrody
Na terenie Gminy Brenna występują następujące pomniki przyrody:

Podstawa prawna,
oznaczenie dziennika Położenie geograficzne, adres,
urzędowego, data
bliższa lokalizacja
utworzenia
Orzeczenie o uznaniu
za pomnik przyrody
1PWRN w Katowicach
z dnia 30.06/1954r.
nr RL.13b/12/54.

Wyszczególnienie
nazwa

Dąb szypułkowy
Górki Wielkie 12
o obwodzie 610 cm,
Własność prywatna wysokość 20 m,
skrzyżowanie ul. Szpotawskiej z wiek około 600 lat,
Jaskółczą
około 15 metrów od
budynku – Górki Wielkie 12

Orzeczenie o uznaniu
Górki Małe
za pomnik przyrody
Breńska 44 Własność
2PWRN w Katowicach
prywatna
z dnia 18.12.1957r. nr
L.O.13b/46/57

Orzeczenie o uznaniu
za pomnik przyrody
3PWRN w Katowicach
z dnia 7.08.1963r. nr
RL-OP-b/28/63

Górki Wielkie
obok sanatorium
Własność – Dziecięcy ośrodek
Prew. Sanatoryjny „Bucze
Harcerskie” w Górkach
Wielkich

Rozporządzenie nr
1/93 Wojewody
Bielskiego z
423.04.1993r. §1 pkt
III.6. ( Dz. Urz.Woj.
Bielskiego z 1993r. nr
5 poz. 31)
5Rozporządzenie nr

Dąb szypułkowy
o obwodzie 325 cm,
wysokość 18 m,
wiek około 200 lat,
podwórze gospodarstwa

Nr rej.

61

80

Opis formy ochrony
przyrody
Dąb szypułkowy
o obwodzie 610 cm,
wysokość 20 m,
wiek około 600 lat,
około 15 metrów od
budynku – Górki
Wielkie 12
Dąb szypułkowy
o obwodzie 325 cm,
wysokość 18 m,
wiek około 200 lat,
podwórze
gospodarstwa
Skupienie 2 Dębów
(jeden dąb)
o obwodzie 415 i
480 cm, wysokość 22
m,
wiek około 200 i 250
lat,
znajduje się w
zagajniku

Dąb szypułkowy grupa 2
sztuk

131

Brenna
– 25m. poniżej przełęczy
oddzielającej Trzy Kopce od
Stołowa – grupa Beskidu
Ślaskiego

„Jaskinia Na Stołowie”

354

Przyroda
nieożywiona

Brenna

Buk zwyczajny

583

Buk zwyczajny
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Podstawa prawna,
oznaczenie dziennika
urzędowego, data
utworzenia
12/98 o uznaniu za
pomnik przyrody
Wojewody Bielskiego
z dnia 1.09.1998r.(Dz.
Urz. z 1998r. Nr 16,
poz.250) §1 pkt. 7
Rozporządzenie nr
12/98 o uznaniu za
pomnik przyrody
6Wojewody Bielskiego
z dnia 1.09.1998r.(Dz.
Urz. z 1998r. Nr 16,
poz.250) §1 pkt. 8
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
7
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
8
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
9
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
10
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
11
Brennej z dnia 7
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz

Położenie geograficzne, adres,
bliższa lokalizacja

Wyszczególnienie
nazwa

Nr rej.

ul. Bukowy Groń
nr 124
Własność prywatna

Brenna
ul. Bukowy Groń
nr 124
wł. Spółki Szałaśniczej
„Stołówka” w Brennej

Opis formy ochrony
przyrody
o obwodzie 350 cm
wysokość 25 m,
znajduje się na
posesji przy ul.
Bukowy Groń 124

grupa - 2 szt.
Buk zwyczajny

584

obw. 430 i 350 cm

Brenna – Górki Wielkie
ul Zalesie 75 około 6 m od
budynku mieszkalnego
parcela 1508/12

Dąb szypułkowy

RG1/06

Obw. 460 cm

Brenna – Górki Wielkie
ul Majowa w pobliżu mostku,
obok drogi
parcela 1856

Dąb szypułkowy

RG2/06

Obw. 430 cm

Brenna – Górki Wielkie
Na pograniczu Górek Wielkich i
Dąb szypułkowy
Małych obok ośrodka zdrowia
parcela 1265/13

RG3/06

Obw. 380 cm

Brenna – Górki Wielkie
Przy domu parafialnym Parafii
p.w. Wszystkich Świętych
parcela 1180/2

Dąb szypułkowy

RG4/06

Obw. 390 cm

Brenna – Górki Wielkie
Obok portierni przy byłym
prewentorium w Sojce
parcela 64/1

Dąb czerwony

RG5/06

Obw. 290 cm
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Podstawa prawna,
oznaczenie dziennika
urzędowego, data
utworzenia
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
12
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
13
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
14
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
15
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
16
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
17
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)

Położenie geograficzne, adres,
bliższa lokalizacja

Wyszczególnienie
nazwa

Nr rej.

Opis formy ochrony
przyrody

Brenna – Górki Wielkie
Przy ścieżce leśnej blisko rzeki
Wisły w Czarnym Lesie
parcela 1627/1

Sosna pospolita

RG6/06

Obw. 255 cm

Brenna – Górki Wielkie
Obok zalewisk po żwirowni w
pobliżu ostatniego budynku
kurnika
parcela 19/32

Dąb szypułkowy

RG7/06

Obw. 425 cm

Brenna – Górki Wielkie
Zadrzewienie środpolne na
granicu Pogórza i Górek
Wielkich
parcela 19/32

Dąb szypułkowy

RG8/06

Obw. 395 cm

Brenna – Górki Małe
Obok potoku Krzywaniec około
20m poniżej drogi lesnej
Buk pospolity
biegnącej z Żarnowca do
Ustronia
parcela 357/2

RG9/06

Obw. 310 cm

Brenna – Górki Wielkie
Na terenie sanatorium na
Buczu od strony południowo
Kasztanowiec pospolity
wschodniej głównego budynku
parcela 173/1

RG10/06

Obw. 300 cm

Brenna – Górki Wielkie
Na terenie sanatorium na
Buczu przy pomieszczeniu
technicznym
parcela 173/1

RG11/06

Obw. 450 cm

Jesion wyniosły
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Podstawa prawna,
oznaczenie dziennika
urzędowego, data
utworzenia
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
18
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
19
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
20
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
21
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
22
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
23
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
24
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w

Położenie geograficzne, adres,
bliższa lokalizacja

Wyszczególnienie
nazwa

Nr rej.

Opis formy ochrony
przyrody

Brenna – Górki Wielkie
Przy alei od strony północnej
góry Bucze
parcela 263/2

Dąb szypułkowy

RG12/06

Obw. 375 cm

Brenna – Górki Wielkie
Przy alei od strony północnej
góry Bucze
parcela 267/2

Jesion wyniosły

RG13/06

Obw. 340 cm

Brenna – Górki Wielkie
Na partiach szczytowych góry
Bucze, blisko polany od strony
północnej przy ścieżce
przyrodniczo – dydaktycznej
parcela 154/1

Klon jawor

RG14/06

Obw. 270 cm

Brenna – Górki Wielkie
W lesie na południowo –
wschodnim stoku góry Bucze
przy ścieżce przyrodniczo –
dydaktycznej
parcela 173/2

Klon polny

RG15/06

Obw. 190 cm

Brenna – Górki Wielkie
W zadrzewieniu na skraju łąki
na zachód od ulicy Leśnej
parcela 920/12

Buk pospolity

RG16/06

Obw. 320 cm

Brenna – Górki Wielkie
W zadrzewieniu na górze
Bucze
parcela 64/5

Grupa dwóch drzew
gatunku Jesion wyniosły

RG17/06

Obw. 360 cm i 355
cm

Brenna – Górki Wielkie
Grupa dwóch drzew
Przy ogrodzeniu sanatorium na
gatunku dąb szypułkowy
Buczu od strony południowej

RG18/06

Obw. 330 cm i 340
cm
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Podstawa prawna,
oznaczenie dziennika
urzędowego, data
utworzenia
Brennej z dnia 7
października (Dz. Urz
nr 136, poz 3422 z
dnia 22 listopada
2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
25
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
26
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XVIII/152/04 Rady
Gminy w Brennej z
27
dnia 7 października
2005 (Dz. Urz nr 31,
poz 1003 z dnia 15
kwietnia 2004r)
Uchwała nr
XVIII/152/04 Rady
Gminy w Brennej z
28
dnia 16 marca 2004
(Dz. Urz nr 31, poz
1003 z dnia 15
kwietnia 2004r)
Uchwała nr
XVIII/152/04 Rady
Gminy w Brennej z
29
dnia 16 marca 2004
(Dz. Urz nr 31, poz
1003 z dnia 15
kwietnia 2004r)
Uchwała nr
XVIII/152/04 Rady
Gminy w Brennej z
30
dnia 16 marca 2004
(Dz. Urz nr 31, poz
1003 z dnia 15
kwietnia 2004r)
Uchwała nr
31
XVIII/152/04 Rady

Położenie geograficzne, adres,
bliższa lokalizacja

Wyszczególnienie
nazwa

Nr rej.

Opis formy ochrony
przyrody

tuż przy ścieżce przyrodniczo dydaktycznej
parcela 173/2

Brenna – Górki Wielkie
Przy ogrodzeniu sanatorium na
Grupa trzech drzew
Buczu od strony południowej
(czereśnia ptasia, jesion
tuż przy ścieżce przyrodniczo wyniosły, klon polny)
dydaktycznej
parcela 168/2

RG19/06

Obw. 265 cm, 360
cm i 320 cm

Brenna – Górki Małych
Przy pasie drogi gminnej przy
skrzyżowaniu ulic Zamilerza i
Uliczka
parcela 40

Dąb szypułkowy

RG20/06

Obw. 320 cm,

Górki Wielkie
Parcela nr 173/1 na skraju lasu
przy ogrodzeniu od strony
południowej

Jarząb szwecki (Sorbus
intermedia)

RG1/04

Obw. 245 cm,

Górki Wielkie
Parcela nr 64/3 w południowo
– wschodniej części
zadrzewienia na skarbie Góry
Bucze

Wiąz górski (Ulmus glabra)

RG2/04

Obw. 345 cm,

Górki Wielkie
Parcela nr 66/3 w środkowej
części zadrzewienia na skarbie
Góry Bucze

Dąb szypulkowy (Quercus
robur)

RG3/04

Obw. 430 cm,

Górki Wielkie
Parcela nr 146/4 w alei przy
Jesion wyniosły (Fraxinus
drodze polnej na północnoexcelsior)
zachodnich stokach Góry Bucze

RG4/04

Obw. 395 cm,

Górki Wielkie
Parcela nr 66/3 w środkowej

RG5/04

Obw. 260 cm,

Grab zwyczajny (Carpinus
betulus)
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Podstawa prawna,
oznaczenie dziennika
urzędowego, data
utworzenia
Gminy w Brennej z
dnia 16 marca 2004
(Dz. Urz nr 31, poz
1003 z dnia 15
kwietnia 2004r)
Uchwała nr
XVIII/152/04 Rady
Gminy w Brennej z
32
dnia 16 marca 2004
(Dz. Urz nr 31, poz
1003 z dnia 15
kwietnia 2004r)
Uchwała nr
XVIII/152/04 Rady
Gminy w Brennej z
33
dnia 16 marca 2004
(Dz. Urz nr 31, poz
1003 z dnia 15
kwietnia 2004r)
Uchwała nr
XVIII/152/04 Rady
Gminy w Brennej z
34
dnia 16 marca 2004
(Dz. Urz nr 31, poz
1003 z dnia 15
kwietnia 2004r)
Uchwała nr
XVIII/152/04 Rady
Gminy w Brennej z
35
dnia 16 marca 2004
(Dz. Urz nr 31, poz
1003 z dnia 15
kwietnia 2004r)
Uchwała nr
XVIII/152/04 Rady
Gminy w Brennej z
36
dnia 16 marca 2004
(Dz. Urz nr 31, poz
1003 z dnia 15
kwietnia 2006r)
Uchwała nr
XVIII/152/04 Rady
Gminy w Brennej z
37
dnia 16 marca 2004
(Dz. Urz nr 31, poz
1003 z dnia 15
kwietnia 2004r)
Uchwała nr
XL/333/2006 Rady
38
Gminy w Brennej z
dnia 17 lutego 2006

Położenie geograficzne, adres,
bliższa lokalizacja

Wyszczególnienie
nazwa

Nr rej.

Opis formy ochrony
przyrody

części zadrzewienia na skarbie
Góry Bucze

Górki Wielkie
Parcela nr 72 w zadrzewieniu
na stoku północno zachodnim,
poniżej terenów rolnych RSP
Bucze

Dąb szypulkowy (Quercus
robur)

RG6/04

Obw. 415 cm,

Górki Wielkie
Parcela nr 302/1 w
zadrzewieniu wzdłóż potoku u
północnego podnóża Góry
Bucze

Klon jawor (Acer
pseudoplatanus)

RG7/04

Obw. 270 cm,

Górki Wielkie
Parcela nr 154/1 na brzegu
lasu na północno – zachodnich
stokach Góry Bucze

Czereśnia ptasia (Cerasium
avium)

RG8/04

Obw. 235 cm,

Górki Wielkie
Parcela nr 154/1 na brzegu
lasu na północno – zachodnich
stokach Góry Bucze

Klon jawor (Acer
pseudoplatanus)

RG9/04

Obw. 285 cm,

Górki Wielkie
Parcela nr 173/2 na skraju
polany od strony południowej
Góry Bucze

Czereśnia ptasia (Cerasium
avium)

RG10/04

Obw. 225 cm,

Górki Wielkie
Parcela nr 272 w zadrzewieniu
wzdłóż potoku u północnego
podnóża Góry Bucze

Grab zwyczajny (Carpinus
betulus)

RG11/04

Obw. 250 cm,

Górki Wielkie
Parcela nr 1184/4 przy ul
Żagana w bliskim sąsiedztwie
kościoła p.w. Wszystkich

Lipa drobnilistna (Tilia
cordata)

RG21/06

Obw. 440 cm,

48 |
Strona

GMINA BRENNA
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2014-2028

Podstawa prawna,
oznaczenie dziennika
urzędowego, data
utworzenia
(Dz. Urz nr 43, poz
1207 z dnia 7
kwietnia 2006r)
Uchwała nr
XLVIII/382/2006 Rady
Gminy w Brennej z
39
dnia 26 października
2006 (Dz. Urz nr 142,
poz 3996 z dnia 5
grudnia 2006r)
Uchwała nr
XLVIII/382/2006 Rady
Gminy w Brennej z
40
dnia 26 października
2006 (Dz. Urz nr 142,
poz 3996 z dnia 5
grudnia 2006r)
Uchwała nr
XLVIII/382/2006 Rady
Gminy w Brennej z
41
dnia 26 października
2006 (Dz. Urz nr 142,
poz 3996 z dnia 5
grudnia 2006r)
Uchwała nr
XLVIII/382/2006 Rady
Gminy w Brennej z
42
dnia 26 października
2006 (Dz. Urz nr 142,
poz 3996 z dnia 5
grudnia 2006r)
Uchwała nr
XLVIII/382/2006 Rady
Gminy w Brennej z
43
dnia 26 października
2006 (Dz. Urz nr 142,
poz 3996 z dnia 5
grudnia 2006r)
Uchwała nr
XLVIII/382/2006 Rady
Gminy w Brennej z
44
dnia 26 października
2006 (Dz. Urz nr 142,
poz 3996 z dnia 5
grudnia 2006r)
Uchwała nr
XLVIII/382/2006 Rady
45
Gminy w Brennej z
dnia 26 października
2006 (Dz. Urz nr 142,

Położenie geograficzne, adres,
bliższa lokalizacja

Wyszczególnienie
nazwa

Nr rej.

Opis formy ochrony
przyrody

Świętych

Brenna
działka nr 4685
oddział leśny nr 87i na
Jodła pospolita (Abies alba)
zachodnim stoku Góry Kotarz
w pobliżu niewielkiego potoku,
dopływu potoku Hołcyna

RG22/06

Obw. 416 cm,

Brenna
działka nr 4510
oddział leśny nr 38c na
południowo zachodnim stoku
Góry Stołów – około 200m od
„Jaskini na Stołowie”

„Jaskinia Głęboka”

RG23/06

Przyroda
nieożywiona

Brenna
działka nr 2837
na granicy lasu i łąki od
południowej strony przysiółka
Bukowy Groń

Buk pospolity (Fagus
sylvatica)

RG24/06

Obw. 395 cm,

Brenna
działka nr 2837
na granicy lasu i łąki od
południowej strony przysiółka
Bukowy Groń

Buk pospolity (Fagus
sylvatica)

RG25/06

Obw. 360 cm,

Brenna
działka nr 4667
w oddziale leśnym 119c na
skraju byłej osady leśnej
Szporówka w odległości
około150 m od żółtego szlaku
w kierunku Przełęczy
Salmopolskiej

Grupa 2 drzew - cis
pospolity i Klon jawor

RG26/06

Obw. 147 i 152 cm
(cis dwupniowy) oraz
270 (klon)

Brenna
działka nr 4434
na północno zachodnim stoku
góry Gościejów, ok. 100m
powyżej drogi leśnej biegnącej
z Malinki na Suchowiankę

Klon jawor (Acer
pseudoplatanus)

RG27/06

Obw. 300 cm,

RG28/06

Obw. 25 cm,

Górki Wielkie
działka nr 302/1
Bluszcz pospolity (Hedera
na lipie drobnolistnej rosnacej
helix)
w Górkach Wielkich w oddziale
leśnym 6d na pograniczu Lasu
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Podstawa prawna,
oznaczenie dziennika Położenie geograficzne, adres,
urzędowego, data
bliższa lokalizacja
utworzenia
poz 3996 z dnia 5
Dzielowy i łąki nad brzegiem
grudnia 2006r)
strumienia przynącego w
stronę Pogórza
Uchwała nr
Brenna
XLVIII/382/2006 Rady działka nr 4303/4
Gminy w Brennej z
na granicy lasu i łąki na
46
dnia 26 października zachodnich stokach Starego
2006 (Dz. Urz nr 142, Gronia w Brennej „Leśnicy”
poz 3996 z dnia 5
pomiędzy gospodarstwem
grudnia 2006r)
Stary Groń 22 i 10
Uchwała nr
Brenna
XLVIII/382/2006 Rady
działka nr 4295/1
Gminy w Brennej z
na granicy lasu i łąki na
47
dnia 26 października
zachodnich stokach Starego
2006 (Dz. Urz nr 142,
Gronia w Brennej „Leśnicy”
poz 3996 z dnia 5
około 70m od ulicy Stary Groń
grudnia 2006r)
Uchwała nr
Brenna
XLVIII/382/2006 Rady działka: 4573
Gminy w Brennej z
oddział leśny 132j na
48
dnia 26 października wschodnim stoku Orłowej w
2006 (Dz. Urz nr 142, odległości około 40m od szlaku
poz 3996 z dnia 5
żółtego z Leśnicy na Orłową w
grudnia 2006r)
pobliżu źródlisk potoku Grapa
Uchwała nr
Brenna
XLVIII/382/2006 Rady
działka nr 4092
Gminy w Brennej z
na skraju lasu około 5m od
49
dnia 26 października
drogi i 20 m od łąki w
2006 (Dz. Urz nr 142,
przysiółku Zoprzelina w
poz 3996 z dnia 5
Brennej - Leśnicy
grudnia 2006r)
Brenna
Uchwała nr
działka nr 4716 na północno
VI/92/2007 Rady
wschodnim stoku w paśmie
Gminy w Brennej z
góry Kotarz w pobliżu źródlisk
50
dnia 27 grudnia 2007
potoku Nostrożny i osiedla
(Dz. Urz nr 30, poz 4
Kotarz na granicy oddziałów
z dnia 20 lutego
leśnych 83c i 82f. (ust.1
20086r)
uchwały)
Uchwała nr
Brenna
VI/92/2007 Rady
działka nr 3312/2 na
Gminy w Brennej z
zachodnim stoku w paśmie
51
dnia 27 grudnia 2007
góry Kotarz w bliskim
(Dz. Urz nr 30, poz 4
sąsiedztwie hali Jaworowej
z dnia 20 lutego
(ust.2 uchwały)
20086r)
Uchwała nr
Brenna
VI/92/2007 Rady
działka nr 4404 – rejon Leśnicy
52
Gminy w Brennej z
w bliskiej odległości od szczytu
dnia 27 grudnia 2007 Trzech Kopcy Wiślańskich przy
(Dz. Urz nr 30, poz 4 szlaku turystycznym biegnącym

Wyszczególnienie
nazwa

Nr rej.

Opis formy ochrony
przyrody

Buk pospolity (Fagus
sylvatica)

RG29/06

Obw.390 cm,

Buk pospolity (Fagus
sylvatica)

RG30/06

Obw.485 cm,

Jodła pospolita (Abies alba)

RG31/06

Obw.360 cm,

Buk pospolity (Fagus
sylvatica)

RG32/06

Obw.360 cm,

Klon jawor (Acer
pseudoplatanus)

RG33/08

Obw. 262 cm,

Grupa 3 drzew gat. klon
jawor (Acer
pseudoplatanus)

RG34/08

Obw. 262, 268, 305
cm,

Klon jawor (Acer
pseudoplatanus)

RG35/08

Obw. 330 cm,
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Podstawa prawna,
oznaczenie dziennika Położenie geograficzne, adres,
urzędowego, data
bliższa lokalizacja
utworzenia
z dnia 20 lutego
w kierunku Orłowej i Równicy
20086r)
(ust.3 uchwały)

Wyszczególnienie
nazwa

Nr rej.

Opis formy ochrony
przyrody

53
Brenna Leśnica "Jaskinia Salmopolska"
54
Góra Trzy Kopce "Jaskinia w Trzech Kopcach"

5.4. Działalność gospodarcza na terenie Gminy.
Brenna jest gminą turystyczną z dużą ilością zabudowy mieszkaniowej (dużo pobudowanych jest tzw.
„drugich domów” zamieszkiwanych tylko na weekendy), turystycznej, gastronomicznej,
pensjonatowej. Dominują gleby klasy IV i V. Niewiele gruntów w Górakch Małych i Wielkich ma
conajwyżej klasę III ziemii.

Obecnie głównym źródłem utrzymania jest praca zarobkowa na zasadzie zatrudnienia u
pracodawcy lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej w tym usług z zakresu
działalności gastronomicznej , hotelowej i agroturystyki.
Biorąc pod uwagę dane GUS-u dotyczące podmiotów gospodarczych zarejestrowanych
w rejestrze REGON (stan na rok 2012), na terenie Gminy Brenna działało 1124 podmiotów
gospodarczych – tabela nr 5.9
TABELA 5.9. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON
Jednostka terytorialna

2009
17732
1003

Powiat cieszyński
Brenna (2)

2010
18718
1068

ogółem
2011
2012
18503 19040
1037
1082

2013
19262
1109

2014
19412
1124

TABELA 5.10. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2007
Jednostka
terytorialna
Powiat
cieszyński
Brenna (1)

ogółem

Sekcja Sekcja Sekcja Sekcja Sekcja Sekcja Sekcja Sekcja Sekcja Sekcja
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

19412

462

21

1853

25

76

2640

5014

1098

1212

418

1124

68

5

120

5

7

212

244

69

99

15
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Jednostka
terytorialna
Powiat
cieszyński
Brenna (1)

Sekcja Sekcja Sekcja Sekcja Sekcja Sekcja Sekcja Sekcja Sekcje
K
L
M
N
O
P
Q
R
S, T, U
575

559

1387

521

113

712

964

442

1320

25

12

67

21

5

22

41

23

64

TABELA 5.11. Podmioty gospodarki wg sekcji PKD 2007
Sekcje wg PKD 2007
Sekcja A

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Sekcja B

górnictwo i wydobywanie

Sekcja C

Sekcja H

przetwórstwo przemysłowe
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana
z rekultywacją
budownictwo
handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle
transport i gospodarka magazynowa

Sekcja I

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Sekcja J

informacja i komunikacja

Sekcja K

działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Sekcja L

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Sekcja M

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Sekcja N
Sekcja P

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne
edukacja

Sekcja Q

opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Sekcja R

działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Sekcja D
Sekcja E
Sekcja F
Sekcja G

Sekcja O

TABELA 5.11. Podmioty gospodarki narodowej w Gminie Brenna na tle powiatu

ogółem

sektor
publiczny
ogółem

sektor
prywatny
ogółem

2014

2014

2014

ogółem
Jednostka terytorialna
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-

-

-

Powiat cieszyński

19412

508

18901

Brenna (1)

1124

16

1108
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TABELA 5.12. Podmioty gospodarki narodowej w Gminie Brenna na tle i powiatu

Jednostka terytorialna

Powiat cieszyński
Brenna (2)

rolnictwo,
leśnictwo,
przemysł i
pozostała
ogółem łowiectwo
budownictwo działalność
i
rybactwo
2014
2014
2014
2014
19412
462
4615
14335
1124
68
349
707

Największy udział w ogólnej liczbie podmiotów mają jednostki– handel i naprawa pojazdów
samochodowych oraz budownictwo.
Unikatowy potencjał gospodarczy w Gminie Brenna tworzą zatem głównie przedsiębiorstwa
z sektora mikro, małych i średnich firm operujące w branży kamieniarskiej, stosunkowo
dobrze rozwinięta jest również branża produkcji i przetwórstwa drzewa (tartaki). Jest też
kilka kamieniołomów jednak nie są to duże przedsiębiorstwa (zatrudniają około kilka do
kilkunastu osób). W ramach tego działu warto wspomnieć o sferze produkcyjnej która
rozwija się w Górkach Wielkich- Sojce i skupia dosyć dużą liczbę firm.
Zmiany struktury społeczno-gospodarczej, które bardzo mocno zaważyły na obecnym
potencjalne gospodarczym Gminy Brenna wiązały się z jednej strony z dość szybkim
zmniejszaniem się sektora rolnego (dynamicznie maleje liczba gospodarstw rolnych), z
drugiej zaś strony z rozwojem sektora usług turystycznych (chodzi tu zarówno o branżę
gastronomiczną oraz usługi związane z zakwaterowaniem, jak i tzw. usługi okołoturystyczną
– tj. między innymi firmy ofertujące kompleksową obsługę aktywnego wypoczynku, wyciągi
narciarskie, itp.).
Generalnie w Gminie Brenna w ostatnich latach dynamicznie rozwija się sektor małych i
średnich przedsiębiorstw. Gmina posiada duże możliwości rozwojowe i jest pozytywnie
nastawiona do udziału w projektach zgodnie z oczekiwaniami inwestorów. Potencjał
gospodarczy według danych GUS w roku 2013 w Gminie Brenna tworzy 1124 podmiotów
gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Większą część z nich, bo aż
1021 (98,6%)stanowią podmioty należące do sektora prywatnego. Spośród, których wiodącą
rolę odgrywają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Stanowią liczbę 884 czyli
86,6% wszystkich przedsiębiorstw. W przeciągu ostatnich 10 lat liczba osób prowadzących
działalność gospodarczą utrzymuje się na stałym równym poziomie. W latach 2004 - 2006
odnotowano niewielki spadek liczby przedsiębiorstw. Rynek przedsiębiorców w Gminie
Brenna można uznać za bardzo stabilny. Zestawienie poniżej wskazuje, że dynamikę
przedsiębiorczości w sektorze prywatnym dyktują w głównej mierze osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą.
Biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwach usytuowanych w powiecie
cieszyńskim i szerzej – w województwie śląskim, Gmina Brenna należy do grupy jednostek, w
której zdecydowanie przeważają mikroprzedsiębiorstwa.
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Spośród podmiotów gospodarki narodowej w Gminie Brenna najliczniejszą grupę stanowią
podmioty, w których dominującą działalnością jest handel hurtowy i detaliczny. Do ważnych
branż należą także budownictwo, transport, przetwórstwo przemysłowe, zwłaszcza w
zakresie produkcji wyrobów z drewna oraz produkcji wyrobów z pozostałych materiałów i
surowców. Działalność związana z zakwaterowaniem, zajmuje również czołowe miejsce, jeśli
chodzi o udział podmiotów o tej specjalności.
Analizując rynek gospodarczy pod kątem wielkości zatrudnienia wyłania się jeden
najważniejszy wniosek, mianowicie w Gminie nie funkcjonuje żaden wielki zakład
przemysłowy, zatrudniający ponad 250 osób. Spośród 1124 zarejestrowanych podmiotów
gospodarki narodowej tylko 44, to przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 pracowników.
Zaś odsetek przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 pracowników wynosi 1,3%.
Największą grupę przedsiębiorców stanowią mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9
pracowników.

5.5. Turystyka i rekreacja

Teren gminy charakteryzuje się wysokimi walorami krajobrazowymi. Decyduje o tym
zróżnicowanie terenu, jak i bogata sieć rzeczna, wysoka lesistość oraz liczne i cenne zabytki
kultury materialnej oraz formy ochrony przyrody. W połączeniu z bardzo ciekawą
i urozmaiconą rzeźbą terenu, szata roślinna tworzy niezapomniane wrażenia estetyczne,
szczególnie w okresie jesiennego przebarwienia liści.
Okolice Brennej dzięki walorom środowiska przyrodniczego i kulturowego są obszarem
atrakcyjnym turystycznie, zaś samo Gmina ma interesującą historię sięgającą XVI wieku,
mimo że do obecnych czasów nie zachowało się zbyt wiele zabytków. Turystyka ma szansę
stać się dodatkową gałęzią gospodarki Gminy mającą charakter uzupełniający. Brenna może
pełnić funkcję bazy wypadowo-zaopatrzeniowej. Warunkami do jej rozwoju są jednak
zwiększone nakłady na ochronę środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego,
budowa i modernizacja bazy turystycznej oraz infrastruktury technicznej.
Gmina Brenna jest usytuowana na terenie o bogatej historii i tradycji. Ponadto położona jest
w malowniczej dolinie rozciągającej się wzdłuż pasma górskiego Beskidu Śląskiego. Pierwsza
wzmianka o wsi Brenna w dokumentach historycznych pochodzi z XVI wieku, natomiast
zapiski o powstawaniu osady sięgają już XIII wieku. W granicach administracyjnych Gminy
znajdują się liczne, jaskinie:
− Jaskinia Głęboka w Stołowie,
− Jaskinia na Trzech Kopcach,
− Jaskinia Salmopolska,
− Jaskinia w Stołowie,.
− Jaskinia Wiślańska.
Ponadto Brenna posiada szlaki turystyczne, będące częścią Parku Krajobrazowego Beskidu
Śląskiego. Swój początek bierze tu również Transbeskidzki Szlak Konny. Jest to zatem obszar
szczególnie predestynowany do rozwoju turystyki konnej i pieszej.
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Jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych jest Jaskinia na Trzech Kopcach. Nazwa ta
pochodzi od trzech kopców granicznych rozdzielających niegdyś dobra księstwa
cieszyńskiego, „Państwa bielskiego” z dobrami łodygowickimi. Pod szczytem tych gór leży
najdłuższa w Beskidzie Śląskim - 260 m jaskinia. W jej głębi temperatura wynosi ok. 6˚C, a
ściany pokryte są naciekami kalcytowymi. Zamieszkują ją głównie nietoperze, takie jak gacki
wielkouche.
W 1998 roku utworzono Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego i obszar Gminy Brenna
znajduje się w granicach parku i jego otulinie. Chroniony obszar jest położony w południowej
części województwa śląskiego na obszarze gmin: Bielsko-Biała, Brenna, Buczkowice,
Goleszów, Istebna, Jaworze, Lipowa, Milówka, Radziechowy, Wieprz, Szczyrk, Ustroń,
Węgierska Górka, Wilkowice i Wisła.
Powierzchnia parku wraz z otuliną wynosi 60 905 ha, w tym 38620 ha wynosi powierzchnia
samego parku, a 22 285 ha powierzchnia otuliny. Walory przyrodniczo - krajobrazowe terenu
podkreśla jego status ochronny - obszar umiejscowiony jest w granicach Parku
Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, ponadto teren ten traktowany jest, jako lasy o znaczeniu
wodo- i gleboochronnym. Obszar tzw. Beskidu Węgierskiego, obejmujący rejon góry Kotarz,
stanowi jedyny korytarz łączący siedliska Natura 2000 i z tej racji podlega ochronie. W
ramach opracowania „Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura
2000 w Polsce”, obszar ten stanowi fragment krajowego południowego korytarza
migracyjnego i jako taki również jest proponowany do włączenia w sieć Natura 2000.
Znajdująca się tutaj fauna podnosi atrakcyjność turystyczną miejscowości. W tutejszych
lasach żyją dziki, zające, sarny, jelenie i borsuki. Również bardzo bogata flora może
przyciągać turystów – miłośników przyrody. Na terenie Gminy występuje aż 625 gatunków i
podgatunków roślin naczyniowych, w tym 33 objęte są całkowitą ochronę gatunkową.
Brenna posiada piękne krajobrazy oraz obiekty przyrodnicze, dzięki którym wchodzi w skład
projektowego "Śląskiego Parku Krajobrazowego". Ochroną objętych jest 54 pomniki
przyrody. Jednym z nich jest dąb w Górkach Wielkich, mający już 600 lat. Poza tym w rejonie
Brennej utworzony został rezerwat przyrody o nazwie "Stok Szyndzielni", który graniczy z
Gminą Brenna w rejonie Trzech Kopców i Stołowa.
Gmina Brenna to miejscowość o dużej atrakcyjności turystycznej. Nie tylko w okresie letnim
można liczyć tu na aktywny wypoczynek. Także okres wiosenno-jesienny jest atrakcyjnym
miejscem dla rowerzystów, bowiem na terenie Gminy mają możliwość korzystania z tras
rowerowych. Zlokalizowany jest tutaj fragment Międzynarodowej Trasy Rowerowej
Greenways Kraków - Morawy - Wiedeń, a także odcinek Euroregionalnej Sieci Tras
Rowerowych Śląska Cieszyńskiego. Wspomniane szlaki nie mają jednak wyznaczonej ścieżki,
prowadzą przede wszystkim po poboczach dróg publicznych.
Sporty zimowe w Brennej cieszą się dużą popularnością. Znajduje się tu 15 tras narciarskich o
różnej trudności. Ich łączna długość wynosi 8 km. W Gminie zdecydowanie taki rozwój
turystyki, zdominowanej przez narciarstwo, ma stanowić o jej rozwoju. Warto zaznaczyć, że
władze Gminy Brenna w 2004 roku podpisały z władzami Ustronia, Istebnej, Szczyrku i Wisły
porozumienie o współpracy Beskidzkiej 5. Głównym celem porozumienia jest podniesienie
natężenia ruchu turystycznego we wszystkich zrzeszonych miejscowościach.
Stan techniczny infrastruktury związanej z funkcjami turystycznymi Gminy znacznie utrudnia
przyciągnięcie nowych inwestorów oraz turystów. Pomimo działań w tym zakresie podjętych
przez władze gminne w dalszym ciągu nakładów inwestycyjnych wymaga infrastruktura
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uprawiania sportów rowerowych, infrastruktura do uprawiania narciarstwa biegowego,
infrastruktura do uprawiania narciarstwa i snowboardu.
Na terenie Gminy Brenna znajduje się wiele zabytków i obiektów kultury. Wśród nich należy
wymienić przede wszystkim te, które zostały wpisane do rejestru zabytków. Są nimi:
1. Brenna, kościół parafialny p.w. Jana Chrzciciela wraz z cmentarzem przykościelnym, ul. Ks.
Juroszka,
2. Brenna, plebania przy kościele parafialnym, ul. Ks. Juroszka,
3. Brenna, ul. Wyzwolenia 69,
4. Brenna, Jatny 75, chata drewniana nr 63,
5. Górki Wielkie, Gotycki Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych,
6. Górki Wielkie, d. założenie dworskie.
Inne wartościowe obiekty historyczne to:
1. Katolicki cmentarz przy kościele p.w. Wszystkich Świętych, gdzie pochowana została Zofia
Kossak wraz z mężem Zygmuntem Szatkowskim,
2. Kościół p.w. Św. Jana Nepomucena z dzwonem św. Józefa,
3. Dworek Myśliwski wybudowany w 1924 r. z przyległym parkiem leśnym założonym przez
Brunona Konczakowskiego,
4. Dawna Stanica Harcerska w Górkach Wielkich Sojce.
Ponadto w gminie nastąpił rozwój agroturystyki, powstało wiele gospodarstw oferujących
tego typu usługi. Ciekawymi atrakcjami turystycznymi są także:
1. Chata Chlebowa w Górkach Wielkich,
2. Kozia Zagroda w Brennej,
3. Ośrodek Kolonijno – Wypoczynkowy „Hucuł”,
4. Agroturystyka Gazdówka (posiadająca w swojej ofercie ujeżdżanie koni).4

6. Infrastruktura
6.1. Infrastruktura budowlana

Standard życia ludności danego obszaru ocenia się m.in. na podstawie warunków
mieszkaniowych. Obiekty budowlane znajdujące się na terenie gminy różnią się wiekiem,
technologią wykonania, przeznaczeniem i wynikającą z powyższych parametrów
energochłonnością. Spośród wszystkich budynków wyodrębniono podstawowe grupy
obiektów:
− budynki mieszkalne,
− obiekty użyteczności publicznej,
− obiekty handlowe, usługowe i przemysłowe – podmioty gospodarcze.

4

Strategia Rozwoju Gminy Brenna do 2020 roku
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Na terenie Gminy Brenna według danych GUS z 2013 roku znajduje się 4338 budynków
mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 407 079 m2. Infrastruktura
mieszkaniowa na terenie Gminy Brenna zdominowana jest przez budownictwo
indywidualne. Większość mieszkań oddanych do użytkowania w ostatnim dziesięcioleciu to
mieszkania typu „jednorodzinnego”. Według danych GUS liczba mieszkań w roku 2010,
przypadająca na 1 tys. mieszkańców wynosiła 444, natomiast przeciętna powierzchnia
użytkowa 1 mieszkania wynosiła 96,7 m2. Dynamiczny rozwój budownictwa
jednorodzinnego przez ostatnie 10 lat znajduje również odzwierciedlenie w stałym wzroście
liczby ludności. Gmina Brenna staje się gminą osiedleńczą, atrakcyjną zwłaszcza wśród
mieszkańców województwa śląskiego.

TABELA 6.1 6.2 6.3 Powierzchnia budynków i ich ilość w Gminie Brenna na tle powiatu i
województwa*
Jednostka
terytorialna
ŚLĄSKIE *
Powiat cieszyński
Brenna (2)

ogółem
2008
2009
2010
2011
2012
2013 2014
589288 595008 598574 614520 619947 625939
:
35974 36343 36540 37476 37898 38366
:
3766
3836
3802
4216
4261
4338
:

powierzchnia użytkowa mieszkań

ŚLĄSKIE
*
Powiat
cieszyński
Brenna (2)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

27450440

27774719

28251156

28803526

29227448

29447949

29880272

30294318

30779850

2634556

2678250

2731594

2793095

2828665

2729845

2775971

2828812

2880267

404663

417080

428717

442952

451344

437955

449381

459119

470079

Jednostka terytorialna
ŚLĄSKIE *
Powiat cieszyński
Brenna (2)

mieszkania
2013
1722321
59238
4543

ogółem
powierzchnia użytkowa
izby
mieszkań
2013
2013
m2
6442735
120401244
270235
5371717
21911
470079
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TABELA 6.4 Powierzchnia użytkowa mieszkań przypadając na 1 osobę w Gminie Brenna na
tle powiatu i województwa*

Jednostka
terytorialna

Pow.
Pow.
Liczba
Liczba
Liczba izb
użytkowa
użytkowa
osób
osób na 1
w
na 1
1 mieszkania
na 1
mieszkanie mieszkaniu
osobę
2
(m )
izbę
2
(m )

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE

70

2,7

3,7

0,7

26,1

Powiat cieszyński

91

3,0

4,6

0,7

30,3

Brenna

103

2,4

4,8

0,5

42,8

* dane GUS -http://stat.gov.pl/bdl, obliczenia własne
Zmiany w zasobach mieszkaniowych Gminy Brenna w latach 2008-2013 przedstawia
poniższa tabela:
TABELA 6.5 Przyrost ilości mieszkań w
użytkowania (dane kwartalne)
Jednostka
terytorialna
Powiat cieszyński
Powiat cieszyński GMINY MIEJSKIE
Powiat cieszyński GMINY MIEJSKOWIEJSKIE
Powiat cieszyński GMINY WIEJSKIE
Powiat cieszyński MIASTO
Powiat cieszyński WIEŚ

2008

2009

Gminie Brenna * Mieszkania oddane do

2010

2011

2012

2013

2014

826

567

620

633

652

636

525

0

0

0

0

221

178

121

0

0

0

0

113

147

128

0

0

0

0

318

311

276

0

0

0

0

249

216

148

0

0

0

0

403

420

377

* dane GUS -http://stat.gov.pl/bdl, obliczenia własne
Analiza prezentowanych danych wskazuje, że jakość i komfort zamieszkania na terenie
Gminy z roku na rok ulega nieznacznemu, ale stopniowemu podwyższeniu:
− występuje tendencja wzrostowa liczby izb w mieszkaniu;
− wzrasta przeciętna wielkość powierzchni użytkowej będącej w dyspozycji statystycznego
mieszkańca oraz wielkość powierzchni użytkowej mieszkań;
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Zmiany te są wynikiem wymiany starej substancji mieszkaniowej i oddawania do użytku
mieszkań o większym metrażu, rozbudowy mieszkań już istniejących, jak również procesów
demograficznych. W analizowanym okresie nastąpił znaczący, tj. ponad wartości średnie,
przyrost izb i powierzchni użytkowej. Stały wzrost ilości i powierzchni zasobów
mieszkaniowych jest przejawem aktywności przede wszystkim osób fizycznych.
Stosunki własnościowe w sferze mieszkalnictwa na terenie Gminy praktycznie nie zmieniają
się. Większość zasobów mieszkaniowych jest własnością osób fizycznych - 98,05 % ogółu
zasobów oraz . Komunalny zasób mieszkaniowy kształtuje się na poziomie 0,5% substancji
mieszkaniowej Gminy Brenna a około 0,6% zasobów mieszkaniowych to własność zakładów
pracy. Zasoby mieszkaniowe według form własności przedstawia poniższa tabela:
TABELA 6.6 Stosunki własnościowe w sferze mieszkalnictwa w Gminie Brenna *

Jednostka
terytorialna

ŚLĄSKIE *
Powiat
cieszyński
Brenna (2)

zasoby
gmin
mieszkania
2005
215727
3428
21

zasoby
zasoby
Towarzystw
zasoby
osób
Budownictwa pozostałych
fizycznych Społecznego podmiotów
(TBS)
mieszkania
mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania
2005
2005
2005
2005
2005
530021
81725
831134
4630
10445

zasoby
spółdzielni
mieszkaniowych

zasoby
zakładów
pracy

9376
0

1134
20

43252
4255

4
0

703
15

* dane GUS -www.stat.gov.pl, obliczenia własne
W latach 2012-2014 na terenie Gminy Brenna oddano do użytkowania 112 nowych domów.
Analizując budynki pod względem okresu budowy należy stwierdzić, że ponad 10 % ogólnych
zasobów stanowią budynki najstarsze, ponad 30 % budynki wybudowane w latach 19451970 oraz około 60 % budynki wzniesione w latach 1971 - 2002.
Przedstawione powyżej dane statystyczne pozwalają scharakteryzować mieszkalnictwo na
terenie Brennej:
- zastosowane technologie w budynkach zmieniały się wraz z upływem czasu i rozwojem
technologii wykonania materiałów budowlanych i wykończeniowych. Począwszy od
najstarszych budynków, w których zastosowano mury wykonane z cegły wraz
z drewnianymi stropami, kończąc na budynkach najnowocześniejszych, gdzie
zastosowano dobre ocieplenie przegród budowlanych materiałami termoizolacyjnymi;
- istnieją budynki starsze, w których zostały wykonane prace remontowe
i termomodernizacyjne (ocieplenie stropodachów, ocieplenie ścian szczytowych
i osłonowych, wymiana okien na zespolone, modernizacja instalacji grzewczej);
- wiele budynków wymaga termomodernizacji i remontu, co pozwoli na zaoszczędzenie
energii cieplnej w tych budynkach;
- o sytuacji mieszkaniowej i jakości warunków mieszkaniowych świadczy również stopień
wyposażenia w instalacje techniczno-sanitarne. Dane statystyczne zamieszczono
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w tabeli:
TABELA 6.7-6.6.11 Stopień wyposażenia w instalacje techniczno-sanitarne
wodociąg
Jednostka
terytorialna
ŚLĄSKIE *
Powiat cieszyński
Brenna (2)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1643839
56796

1650113
57391

1660113
58117

1671271
58919

1681660
59468

1674750
56742

1682937
57318

1691347
57944

1700634
58538

4146

4245

4345

4454

4528

4205

4299

4380

4473

ustęp spłukiwany
Jednostka
terytorialna
ŚLĄSKIE *
Powiat cieszyński
Brenna (2)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1532485
53939

1539040
54534

1549404
55262

1560749
56068

1571554
56613

1614867
56007

1623228
56583

1631781
57210

1641418
57804

3968

4067

4166

4275

4349

4153

4247

4328

4421

łazienka
Jednostka
terytorialna
ŚLĄSKIE *
Powiat cieszyński
Brenna (2)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1512952
54184

1519585
54779

1528925
55509

1540289
56315

1550454
56900

1587136
54921

1595553
55497

1604109
56123

1613416
56718

3978

4077

4176

4285

4359

4041

4135

4216

4309

centralne ogrzewanie
Jednostka
terytorialna
ŚLĄSKIE *
Powiat cieszyński
Brenna (2)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1319731
49877

1326479
50465

1337673
51203

1349064
51996

1360289
52573

1371660
50986

1380195
51562

1388881
52189

1398875
52787

3528

3621

3719

3824

3896

3672

3766

3847

3940

gaz sieciowy
Jednostka
terytorialna
ŚLĄSKIE *
Powiat cieszyński
Brenna (2)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1059098
43627

1065079
43835

1070074
44220

1074624
44623

1083117
44864

1100023
43720

1104982
44242

1109189
44661

1113642
44868

2888

2910

2944

2983

3013

2946

3040

3099

3125

* dane GUS -www.stat.gov.pl
Stan wyposażenia mieszkań w podstawowe urządzenia komunalne ulega systematycznej
poprawie. Według danych GUS w 2013 r. ponad 87% mieszkań przedmiotowego terenu
wyposażonych jest w wodociąg (ponad 94 % mieszkań Gminy), około 85% budynków
mieszkalnych posiada łazienkę, natomiast 70% centralne ogrzewanie. Sytuacja na rynku
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mieszkaniowym, przy niewielkim udziale starych budynków, wzmacnia zapotrzebowanie na
nowe tereny mieszkaniowe. Gmina posiada zasoby terenów pod budownictwo
mieszkaniowe i dostateczne rezerwy takich terenów, nie istnieją więc istotne problemy
związane z dalszym rozwojem funkcji mieszkaniowej, która zależeć będzie w głównej mierze
od zapotrzebowania i zasobności mieszkańców oraz nowych osiedleńców.
6.2. Infrastruktura techniczna
Według danych GUS za rok 2011, długość czynnych wodociągów wynosiła tylko 38,8 km. Z
podłączenia korzystało jedynie 23,9% mieszkańców Gminy Brenna. Liczba przyłączy
wodociągowych wynosi 1007 szt. na 4216 gospodarstw domowych, znajdujących się na
terenie Gminy. Wynika z tego, że znaczna część mieszkańców korzysta z własnych,
przydomowych ujęć wody. System wodociągowy Gminy Brenna opiera się o ujęcia:
− na potoku Chrobaczy - zaopatruje Brenną Bukową oraz Brenną Centrum poprzez prywatną
spółkę wodną,
− wodociąg zarządzany przez Spółkę Wodną „Gazownik” w Brennej Jatny,
− na potoku Hołcyna - zasila Brenną Malinę i Brenną Hołcynę aż do Gimnazjum oraz na
potoku Jatny w Brennej Jatny, jako wodociąg gminny,
− ujęcie wody Pogórze (Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej), jako wodociąg gminny, zaopatrujący
Górki Wielkie - Osiedle Bucze i część Szpotawic (docelowo całe Górki) 1.
Na obszarze Gminy funkcjonuje również system kanalizacji sanitarnej zarządzany przez–
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej. Według danych GUS długość czynnej
kanalizacji sanitarnej wynosi 109,2 km. Funkcjonuje 2 295 szt. przyłączy na 4216
gospodarstw domowych, które są podatnikami od gruntów mieszkalnych w Gminie. Tak
mała liczba przyłączeń kanalizacyjnych powoduje, że większość mieszkańców szuka
alternatywnych rozwiązań problemu odprowadzania ścieków. Około 60% mieszkańców
odprowadza ścieki do osadników przydomowych. System kanalizacji zbudowany jest na bazie
kolektora głównego o długości 15 km, do którego przyłączona jest istniejąca sieć rozdzielcza.
Ścieki odprowadzane są do kolektora w Skoczowie, w związku z tym Brenna w zakresie
kanalizacji sanitarnej znajduje się w obrębie aglomeracji skoczowskiej.
Na terenie Gminy obowiązuje segregacja odpadów. Od 2013 r. został wprowadzony nowy
system odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Mieszkańcom Gminny Brenna gaz jest dostarczany przez Rozdzielnię Gazu w Skoczowie,
która stanowi jeden z oddziałów terenowych Górnośląskiej Spółki Gazownictwa. Głównym
sposobem ocieplania budynków mieszkalnych są kotły węglowe. Gmina Brenna realizowała
program ograniczania niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych przy współfinansowaniu
ze środków WFOŚiGW. Jednym z celów środowiskowych jest polepszenie jakości powietrza
atmosferycznego. Program obejmował modernizację kotłowni z zastosowaniem
niskoemisyjnych kotłów węglowych oraz gazowych2.
W zakresie infrastruktury zastrzeżenia budzi niski procentowy udział obiektów w korzystaniu
z udogodnień infrastrukturalnych. Wynika to głównie z faktu rozproszonej zabudowy, co
uniemożliwia objęcie wszystkich budynków siecią kanalizacyjną czy wodociągową.
Inwestycje w infrastrukturę przyczyniające się do poprawy jakości środowiska naturalnego są
bardzo oczekiwane przez mieszkańców Gminy Brenna. Podczas prac warsztatowych
przygotowujących Strategię, aż 24% uczestników wskazało na absolutny priorytet realizację
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zadań wodociągowych i kanalizacyjnych.5

6.2 Komunikacja
Przez południowo-wschodnią część Gminy Brenna przebiega droga wojewódzka nr 942
Salmopol – Wisła (na odcinku 0,8 km), nie mająca żadnego połączenia z układem
komunikacyjnym Gminy. Układ komunikacyjny Gminy kształtują drogi powiatowe nr 04138
Górki Wielkie – Grodziec, nr 04139 Górki Wielkie – Nałęże, nr 04140 Skoczów – Brenna, nr
04141 Brenna – Leśnica i nr 04142 Brenna – Nierodzim. Łączna długość dróg powiatowych
wynosi około 28,5 km. Długość dróg gminnych wynosi 159 km. W wielu wypadkach są to
drogi o niskim standardzie stanowiące dojazd do poszczególnych terenów mieszkaniowych
czy wręcz drogi nieutwardzone.
Cały układ drogowy bazuje na jednej drodze przebiegającej przez Gminę biegnącej wzdłuż
Brennicy z odgałęzieniem wzdłuż Leśnicy. Układ drogowy Gminy Brenna powiązany jest
poprzez drogę nr 04140 z ośrodkami o randze lokalnej (Skoczów), regionalnej (miasto
powiatowe Bielsko-Biała i Cieszyn) oraz z ośrodkiem o znaczeniu wojewódzkim
(Katowice).Poniżej przedstawiono wykaz najważniejszych dróg na terenie gminy:
- Nr 942 droga wojewódzka nr 942 Wista - Salmopol - Bielsko o znaczeniu regionalnym.
Przebiegający przez gminę niewielki odcinek ~ 800 m nie ma wpływu na zagospodarowanie
gminy. Żadna droga przebiegająca przez gminę nie posiada z nią bezpośredniego połączenia.
- Nr 2602 S droga powiatowa Skoczów - Brenna o znaczeniu regionalnym, pełniąca rolę
drogi zbiorczej. Ze względu na wzmożony ruch oraz zapewnienie w przyszłości możliwości
modernizacji, szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających maksymalnie 35m)
- Nr 2603 S - droga powiatowa Brenna Centrum - Leśnica o znaczeniu regionalnym,
pełniąca funkcję ulicy lokalnej. Przebudowa drogi obejmuje nieznaczne korekty trasy,
poszerzenie korony drogi. Zachowanie szerokości pasa drogowego w liniach
rozgraniczających 15m.
- Nr 2600 S - Droga powiatowa Górki Wielkie - Grodziec o znaczeniu regionalnym
pełniąca rolę drogi zbiorczej. Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 20 m.
- Nr 2601 S - droga powiatowa Górki Wielkie - Nałężę o znaczeniu regionalnym pełniąca rolę
drogi lokalnej. Szerokość w liniach rozgraniczających 15 m.
- Nr 2604 - droga powiatowa Brenna - Nierodzim o znaczeniu regionalnym pełniąca rolę
drogi zbiorczej. Szerokość w liniach rozgraniczających 20 m. Ze względu na wzmożony ruch
konieczna modernizacja
Brenna jest Gminą położoną wzdłuż 11 km doliny.
Układ głównych ulic w Brennej ma charakter liniowy. Główna ulica ul. Zofii Kossak i ul.
Breńska w Górkach oraz ul. Górecka, Wyzwolenia i Bukowa w Brennej biegnie równolegle do
rzeki Brennica i usytuowana jest w dolinie szczytów Beskidu Śląskiego. Z płn. - zach. biegnie
ulica Lipowska, która przyłącza się do drogi, jako jej rozgałęzienie. Z płd. - zach. biegnie ulica
Leśnica, a od płd. - wsch. ulica Bukowa, które także przyłączają się do drogi głównej
promieniście. Dobrze rozwinięta sieć drogowa, a także dobre zagospodarowanie
komunikacyjne na szlakach górskich wskazuje na rozwój tego regionu w stosunku do
5

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Brenna do 2020 roku
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pozostałej części powiatu. Natomiast korzystne usytuowanie czołowych stoków Gminy na
mapie komunikacyjnej Beskidu Śląskiego determinuje planowanie kolejnych, nowych
inwestycji, które posłużą dalszemu rozwojowi.
W Gminie Brenna znajduje się sieć doskonale oznakowanych i utrzymanych szlaków górskich.
Początek biorą tutaj szlaki wiodące na Równicę, Błatnią, Kotarz, Grabową, Trzy Kopce oraz
Klimczok. W ostatnim czasie następuje widoczny rozwój tras narciarskich oraz wyciągów
narciarskich.

6.2.1 KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Obsługa transportowa mieszkańców Gminy realizowana jest poprzez zbiorowy transport
publiczny, zbiorowy transport prywatny i transport indywidualny. Połączenia autobusowe
są dobrze obsługiwane.

7. Stan zaopatrzenia Gminy Brenna w ciepło
7.1. Stan obecny
Obecnie na terenie Gminy Brenna brak jest sytemu ciepłowniczego – na terenie Gminy brak
jest ciepłowni centralnych. W Gminie Brenna nie funkcjonuje typowy scentralizowany
system ciepłowniczy . Budynki mieszkalne w Gminie zasilane są głównie z
przydomowych kotłowni indywidualnych.
Podstawowym nośnikiem energii wykorzystywanym w Gminie do celów grzewczych są
paliwa stałe, głównie węglowe i drewno, następnie gaz oraz w niewielkim stopniu energia
elektryczna. Struktura zużycia paliwa do celów ogrzewczych wynika z kilku elementów,
przede wszystkim paliwa stałe są paliwami najtańszymi i dostępnymi na obszarze całej
gminy.
Ceny paliw ciekłych stanowią barierę w stosowaniu ich do celów ogrzewczych, dlatego
ich znaczenie w bilansie energetycznym jest niewielkie i prawdopodobnie nadal będzie
maleć, pomimo powszechnej dostępności tych paliw.
Budowa od podstaw lokalnego systemu ciepłowniczego opartego na węglu lub innych
kopalnych nośnikach energii w przypadku Gminy Brenna jest nieopłacalna, ze względu
na wysokie koszty sieci ciepłowniczej oraz rozproszoną zabudowę.
Nie można, jednak wykluczać budowy w przyszłości układów wyspowych zasilających
kilka budynków opartych o odnawialne źródła energii lub ekologiczne technologie spalania
czystych paliw jak, np. gaz ziemny (w przypadku gazyfikacji Gminy). Należy wówczas dokonać
analizy opłacalności przedsięwzięcia w oparciu o środki dostępnych funduszy
środowiskowych, zwłaszcza w przypadku realizacji programowych działań zmierzających
do redukcji niskiej emisji.
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8. Stan zaopatrzenia Gminy w gaz

8.1. Stan obecny
Mieszkańcom Gminny Brenna gaz jest dostarczany przez Rozdzielnię Gazu w Skoczowie,
która stanowi jeden z oddziałów terenowych Polskiej Spółki Gazownictwa. Jednym z
podstawowych nośników energetycznych przyjaznych dla środowiska jest gaz
ziemny, który znajduje coraz szersze zastosowanie. Używany jest przede wszystkim na
potrzeby bytowe, grzewcze i przemysłowe. W coraz większym zakresie gaz wykorzystywany
jest jako alternatywny rodzaj paliwa stosowany w kotłowniach produkujących ciepło,
wypierając paliwa stałe, charakteryzujące się w procesie spalania wysokim stopniem emisji
szkodliwych związków do środowiska naturalnego.
Ocenę stanu zasilania w gaz sieciowy odbiorców z terenu Gminy Brenna oraz perspektywy
rozwoju sieci gazowej dokonano na podstawie informacji uzyskanych od
przedsiębiorstw gazowniczych:
- Polska Spółka Gazownictwo sp. z o.o. Oddział w Zabrzu
- PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Górnośląska Sekcja Marketingu
W dniu 1 lipca 2013 r. nastąpiło formalne połączenie spółek gazowniczych w Gdańsku,
Poznaniu, Tarnowie, Warszawie, Wrocławiu i Zabrzu w jeden podmiot pod nazwą PGNiG
SPV 4 sp. z o.o. Z dniem 12 września 2013 r. nastąpiła zmiana nazwy spółki na
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Skonsolidowana spółka działa w oparciu o sześć oddziałów zlokalizowanych w
siedzibach dotychczasowych spółek tj. w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu,
Tarnowie i Zabrzu.
W związku z konsolidacją spółek dystrybucyjnych w jeden podmiot, dotychczasowa
spółka ostała przekształcona w Oddział w Zabrzu, podległy Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie.
Główną działalnością jest przesył paliw gazowych prowadzony w oparciu o koncesję PPGwydaną w dniu 30.04.2001 r.
Obecnie realizacja usługi dystrybucyjnej prowadzona jest w oparciu o Taryfę nr 5
zatwierdzoną przez Prezesa URE i obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.
Jako Operator Sytemu Dystrybucyjnego zapewnia bezpieczną i niezawodną dostawę
gazu ziemnego do ponad 1,4 mln odbiorców indywidualnych i przemysłowych.
Oddział w Zabrzu posiada zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem,
bezpieczeństwem higieną pracy oraz bezpieczeństwem informacji oraz system
zarządzania środowiskowego zgodny z PN-EN ISO 14001: 2005 z zakresu ochrony
środowiska.
Narzędzie to wspomaga kadrę zarządzającą w realizacji misji i strategii firmy, daje możliwość
szybkiego dostosowania organizacji do zmian prywatnych i rynkowych, ciągłego
doskonalenia standardów obsługi klienta oraz współpracy z kontrahentami, daje
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gwarancję przestrzegania norm jakościowych, bezpieczeństwa i ochrony środowiska
naturalnego.
Dostarczany do odbiorców gaz ziemny to gaz systemowy (normowany) wg PN-C04753 grupy E. Parametry dostarczanego gazu zostały zamieszczone poniżej:
 Ciepło spalania MJ/m3 ≥ 34
 Wartość opałowa MJ/m3 ≥ 31
 Liczba Wobbego nominalna MJ/m3 50,0
 zakres zmienności MJ/m3 45-54
 zawartość siarkowodoru mg/m3 ≤ 7
 zawartość tlenu % (mol/mol) ≤ 0,2
 zawartość di tlenku węgla % (mol/mol) ≤ 3
 zawartość par rtęci μg/m 3 ≤ 30
 temperatura punktu rosy wody dla 5,5 MPa
 od 1 kwietnia do 30 września 0C ≤ + 3,7
 od 1 października do 31 marca 0C ≤ - 5,0
 temperatura punktu rosy węglowodorów 0C 0
 zawartość węglowodorów mogących ulec kondensacji w
 temperaturze -5 0 C przy ciśnieniu panującym w gazociągu mg/m3 ≤ 30
 zawartość pyłu o średnicy cząstek większej niż 5 μm mg/m3 ≤ 1,0
 zawartość siarki merkaptanowej mg/m3 ≤ 16
 zawartość siarki całkowitej mg/m3 ≤ 40
 intensywność zapachu gazu wyczuwalna w powietrzu przy stężeniu* % (V/V) 1,0
*wymagane dla gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia
Źródło: dane KSG sp. z o.o. w Zabrzu
System gazowniczy zasilający teren Gminy Brenna składa się z infrastruktury gazowej
wysokiego ciśnienia DN 250 , stacji gazowych I-go zlokalizowanej w Górkach Wielkich.
Pozostali odbiorcy zasilani są wyprowadzoną ze stacji redukcyjnej I-ego siecią gazowa
średnioprężną.
Zdecydowana większość odbiorców przyłączonych do sieci gazowej na terenie Gminy Brenna
zasilana jest ze stacji gazowej I-go stopnia Q-1600 nm3
Charakterystyka stacji redukcyjno – pomiarowej Io
- lokalizacja – Górki Wielkie
- rok uruchomienia 1998
- Ciśnienie :
Nominalne wejściowe 2,5 Mpa
Robocze wejściowe 1,2 Mpa
Robocze wyjściowe 0,24 MPa
Przepustowość nominalna 1600 m3/h

Istniejący system gazowniczy na terenie Gminy zapewnia w 100% obecne
zapotrzebowanie na paliwo gazowe istniejących odbiorców, posiada również rezerwy
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przepustowości umożliwiające zarówno rozbudowę systemu sieci rozdzielczej jak też
przyłączanie nowych odbiorców do istniejących gazociągów dystrybucyjnych.
Stan sieci gazowych wybudowanych w ostatnich 20 latach na terenie Gminy Brenna jest
zadowalający, co zapewnia bezpieczeństwo zarówno dostaw gazu jak również
bezpieczeństwo publiczne. Natomiast sieci budowane w latach 70- 80 nie spełniają
odpowiednich warunków technicznych, bezpieczeństwa. Zagrożenia występujące w
sytuacjach awaryjnych są likwidowane przez służby pogotowia gazowego.
Gaz dostarczany do odbiorców z terenu Gminy Brenna rozprowadzany jest za pomocą sieci
gazowych średniego i niskiego ciśnienia. W przypadku sieci gazowych średniego ciśnienia
redukcja do niskiego ciśnienia gazu (wymaganego w miejscu dostawy dla odbiorcy)
następuje na indywidualnych układach redukcyjno- pomiarowych zlokalizowanych u
odbiorców na przyłączach gazowych.
Obszar Gminy Brenna zgazyfikowany jest w ok. 80%. Gaz sieciowy dociera do 3
miejscowości gminy, w tym do Brennej. Łączna długość sieci gazowej średniego
ciśnienia wynosi ponad 227,3 km. Łączna długość przyłączy gazowych na terenie gminy
wynosi ponad 78 km i jest to ponad 3100 szt. przyłączy. W przypadku kiedy spełnione są
warunki techniczne i ekonomiczne przyłączenia, nowi odbiorcy gazu przyłączani są do
sieci gazowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dla gazociągów i
przyłączy gazowych projektowanych w ramach tych przyłączeń, szerokość strefy
kontrolowanej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z
dnia 11.09.2001 r. poz. 1055), w którym to rozporządzeniu określono szerokość strefy
kontrolowanej – obszaru po obu stronach od osi gazociągu.
Istniejące sieci gazowe średniego ciśnienia wybudowane w oparciu o pozwolenie na budowę
wydane przed 11.12.2001 r. w zakresie odległości minimalnych od innych obiektów
podlegają przepisom obowiązującym w czasie ich budowy. Dla istniejących gazociągów
średniego ciśnienia, dla których pozwolenie na budowę wydano po 11.12.2001 r. oraz
dla projektowanych obecnie gazociągów i przyłączy gazowych mają zastosowanie
przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z dnia
11.09.2001 r. poz. 1055), gdzie określono szerokość strefy kontrolowanej – obszaru po obu
stronach od osi gazociągu.
Obiekty budowlane oraz elementy uzbrojenia terenu należy lokalizować względem
istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 i stacji gazowych należy utrzymać
odległości podstawowe od obiektów terenowych zgodnie z przepisami szczególnymi.
W strefie odległości bezpiecznej nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i
magazynów czy sadzić drzew. Nie powinno się także podejmować żadnej działalności
mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.
Wszelkie działania podejmowane obecnie przez Zakład w Skoczowie w zakresie
rozwoju i modernizacji sieci gazowej na terenie Gminy Brenna mają na celu
zagwarantowanie właściwego stanu technicznego infrastruktury gazowniczej,
zagwarantowanie pewności i bezpieczeństwa dostaw gazu oraz możliwości dalszego
rozwoju sieci gazowych w celu przyłączania nowych odbiorców.
Nowe sieci gazowe rozdzielcze średniego ciśnienia budowane są z rur polietylenowych
67 |
Strona

Gmina BRENNA
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2029

odpowiedniej klasy co gwarantuje ich długoletnią i bezawaryjną eksploatację a jednocześnie
komfort i bezpieczeństwo użytkowników gazu.
Przebieg gazociągów wysokiego ciśnienia oraz rozdzielczych średniego ciśnienia i niskiego
ciśnienia na terenie Gminy Brenna przedstawiono na mapie załączonej do niniejszego
dokumentu (załącznik nr 1).
Zestawienie długości gazociągów wysokiego ciśnienia, średniego ciśnienia i niskiego
ciśnienia oraz przyłączy gazowych i zużycia na terenie Gminy Brenna w latach 20052013 przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela nr 8.1 gazowych i zużycia na terenie Gminy Brenna w latach 2005- 2013

Jednostka
terytorialna

ŚLĄSKIE *
Powiat
cieszyński
Brenna (2)

gaz z sieci
Zużycie w
m3 na 1
mieszkańca
rok
2005
m3
98,5

2006
m3
96,1

2007
m3
92,5

2008
m3
90,8

2009
m3
95,1

2010
m3
102,2

2011
m3
94,2

2012
m3
96,0

2013
m3
95,5

161,8
189,4

154,5
190,1

145,0
163,5

144,5
169,1

151,4
182,9

160,8
198,4

145,3
175,3

149,1
179,7

147,9
179,4
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Tabela nr 8.2 – 8.8 Długość sieci gazowej gazowych, odbiorcy gazu , zużycia gazu na terenie Gminy Brenna w latach 2005- 2013
Jednostka
terytorialna

2005
m

ŚLĄSKIE *
Powiat cieszyński
Brenna (2)

Jednostka
terytorialna
ŚLĄSKIE *
Powiat cieszyński
Brenna (2)

Jednostka
terytorialna
ŚLĄSKIE *
Powiat cieszyński
Brenna (2)

Jednostka
terytorialna
ŚLĄSKIE *
Powiat cieszyński
Brenna (2)

długość czynnej sieci ogółem w m
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
m
m
m
m
m
m
m
m
- 15519645 15669885 15754768 15891819 16082282 16211612 16349633 16526680
1555943
1561955
1567237
1575265
1584406
1614388 1623537 1633781
140311
143522
144041
145272
145896
147448
149825
153449

2005
m
-

2006
m
1459903
65326
3764

2007
m
1459476
65326
3764

długość czynnej sieci przesyłowej w m
2008
2009
2010
2011
m
m
m
m
1450250
1456207
1518811
1593272
64780
64780
66439
88124
3764
3764
3764
3764

2012
m
1533260
87822
3764

2013
m
1528851
87822
3764

długość czynnej sieci rozdzielczej w m
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
m
m
m
m
m
m
m
m
m
- 14059742 14210409 14304518 14435612 14563471 14618340 14816373 14997829
1490617
1496629
1502457
1510485
1517967
1526264 1535715 1545959
136547
139758
140277
141508
142132
143684
146061
149685

2005
szt.
309518
26284
2495

2006
szt.
312205
26589
2529

czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
2007
2008
2009
2010
2011
2012
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
316021
319594
324569
329600
334135
339314
26872
27094
27502
27919
28253
28604
2601
2620
2689
2727
2787
2844
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343388
28896
2892

2014
m
:
:
:

2014
m
:
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:

2014
m
:
:
:

2014
szt.
:
:
:
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Jednostka
terytorialna
ŚLĄSKIE *
Powiat cieszyński
Brenna (2)

Jednostka
terytorialna
ŚLĄSKIE *
Powiat cieszyński
Brenna (2)

Jednostka
terytorialna
ŚLĄSKIE *
Powiat cieszyński
Brenna (2)

2005
gosp.
1042931
41284
2716

2006
gosp.
1038582
41419
2762

2007
gosp.
1044562
41707
2803

2008
gosp.
1045964
42068
2845

odbiorcy gazu
2009
2010
gosp.
gosp.
1047382
1048863
42271
42610
2869
2912

2011
gosp.
1052902
42790
2946

2012
gosp.
1055472
43070
2994

2013
2014
gosp.
gosp.
:
1058796
:
43286
:
3051

zużycie gazu w tys. m3
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
tys.m3
tys.m3
tys.m3
tys.m3
tys.m3
tys.m3
tys.m3
tys.m3
tys.m3 tys.m3
:
462339,40 449355,50 431307,20 421959,50 441519,60 473885,50 436128,20 443636,8 440105,1
:
27612,40 26417,30 24800,80 24773,90 26099,80 28237,40 25607,20
26366,7
26236,1
:
1937,70
1951,60
1688,20
1765,20
1929,10
2124,50
1895,20
1957,9
1963,9

2005
osoba
2887460
127465
6845

2006
osoba
2881948
126612
6780

2007
osoba
2869712
126396
6801

ludność korzystająca z sieci gazowej
2008
2009
2010
2011
osoba
osoba
osoba
osoba
2857339
2858420
2843981
2838155
126372
126502
127735
128376
6771
6840
6779
6938
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2889898
133564
7593

2013
2014
osoba
osoba
:
2872412
:
133150
:
7563

Gmina BRENNA
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2029

Z powyższych zestawień wynika, iż najwięcej gazu w Gminie Brenna zużywane było
przez gospodarstwa domowe- w 2013r. W strukturze zużycia gazu w gospodarstwach
domowych dominuje jednak wykorzystanie gazu ziemnego na cele przygotowania posiłków
oraz c.w.u. Sytuacja taka spowodowana jest m.in. wysokimi cenami gazu.
Za dostarczony gaz ziemny oraz świadczone usługi przesyłowe odbiorcy rozliczani są według
cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych. Podział odbiorców na grupy taryfowe
dokonywany jest w zależności od poziomu kosztów uzasadnionych ponoszonych przez
przedsiębiorstwo energetyczne w związku z dostarczaniem paliw gazowych do odbiorców,
na
podstawie następujących kryteriów:
- rodzaju paliwa gazowego,
- wielkości i charakterystyki poboru paliwa gazowego w miejscach jego odbioru,
- systemu rozliczeń,
- miejsc dostarczania lub odbioru paliwa gazowego,
- zakresu świadczonych usług.
Kryteria te określone są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 roku
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
paliwami gazowymi (Dz. U. Nr 28, poz. 165).
Taryfy dla paliw gazowych zatwierdzane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
(http://bip.ure.gov.pl/portal/bip/69/Paliwa_gazowe.html).
Zmiany cen paliw gazowych dla odbiorców ustalane są przez przedsiębiorstwa gazownicze
zajmujące się obrotem gazem w drodze konsultacji z Urzędem Regulacji Energetyki, który z
reguły na etapie corocznej aktualizacji „Taryf dla paliw gazowych” ustala dopuszczalny
zakres zmiany poszczególnych stawek za paliwo gazowe.
Na obszarach niezgazyfikowanych zaopatrzenie w paliwo gazowe realizowane jest
metodą
bezprzewodową, tj. gaz płynny w butlach (w szerokim zakresie stosowany przez
mieszkańców obszarów wiejskich) lub cysterny do przydomowych zbiorników.

8.2. Ocena stanu obecnego. Cele podstawowe
Głównym dystrybutorem i dostawcą gazu ziemnego jest Polska Spółka Gazownictwa
sp. z o.o. Oddział w Zabrzu, Zakład w Skoczowie, który w celu poprawy stanu technicznego
oraz pewności i bezpieczeństwa dostaw gazu dla obecnych i przyszłych odbiorców, jak
również stworzenia warunków dla zasilania nowych odbiorców, prowadzi systematycznie
prace modernizacyjno- remontowe sieci i urządzeń gazowniczych zlokalizowanych na
terenie gminy. Istniejący na terenie Gminy Brennna system gazowniczy posiada
rezerwy przepustowości stwarzające możliwość rozbudowy systemu sieci rozdzielczej
oraz podłączenia nowych odbiorców do już istniejących gazociągów dystrybucyjnych.
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Ocena stanu obecnego systemu gazowniczego na terenie Gminy Brenna wykonana
została metodą analizy SWOT:
Mocne strony:
 Zadowalający stan techniczny istniejącej sieci gazowej
 System gazowniczy zaspokajający potrzeby wszystkich dotychczasowych
odbiorców
 gazu – brak ograniczeń ilościowych
 Rezerwy przepustowości stwarzające możliwość podłączenia nowych odbiorców
 Warunki techniczne dla dalszej rozbudowy sieci
 Kotłownie gazowe w większości budynków użyteczności publicznej
Słabe strony:
 Niepełna gazyfikacja gminy- obszar Gminy Brenna zgazyfikowany jest w 70%
 Wysokie ceny gazu oraz niekorzystna relacja cenowa w stosunku do paliw stałych
 Budowa nowych odcinków sieci gazowej uzależniona od wskaźników
efektywności
 ekonomicznej, które są niekorzystne w obszarach słabo zurbanizowanych
Szanse:
 Współpraca samorządu lokalnego ze służbami gazowniczymi w zakresie
planowania zaopatrzenia w gaz
 Możliwość powszechnego wykorzystania gazu jako paliwa energetycznego
 Zwiększające się zapotrzebowanie na gaz ziemny, skuteczna promocja
wykorzystania
 gazu sieciowego do ogrzewania mieszkań, rozwój rozproszonej kogeneracji gazowej
Zagrożenia:
 Utrzymujące się relacje cenowe ogrzewania za pomocą gazu sieciowego w stosunku
do tradycyjnych nośników energii
Celem podstawowym Gminy Brenna w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny jest prowadzenie
monitoringu zapotrzebowania na inwestycje gazociągowe na przedmiotowym terenie,
kontynuacja działań modernizacyjnych sieci oraz dalsza rozbudowa sieci gazowej.

8.3. Prognoza zapotrzebowania na paliwa gazowe i możliwości rozwoju sieci gazociągowej
„Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” zakłada, że do roku 2030 nastąpi sukcesywny
wzrost krajowego zużycia energii finalnej. Całkowite zapotrzebowanie na energię
finalną wzrośnie o 31%, przy czym największy wzrost ponad 90% przewidywany jest w
sektorze usług; natomiast w sektorze przemysłu wzrost ten wyniesie ponad 30%. W
horyzoncie prognozy przewiduje się wzrost finalnego zużycia gazu ziemnego o około
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35%, energii elektrycznej o 64% oraz energii odnawialnej bezpośredniego zużycia o 45%.
Prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię pierwotną w okresie do 2030 r. wynosi
ok. 27%, przy czym wzrost ten nastąpi głównie po 2020 r. ze względu na wyższe
bezwzględnie przewidywane wzrosty PKB oraz wejście elektrowni jądrowych o niższej
sprawności wytwarzania energii elektrycznej niż w źródłach węglowych.
Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny – założenia ogólne:
 na koniec 2013 r. z dostaw gazu sieciowego korzystało 3051 użytkowników.
 zużycie gazu w 2013 r. ogółem wyniosło 1722,5 tys. Nm3 ,
 w okresie prognozy nie przewiduje się istotnych ograniczeń wynikających z dostępu
do
zasobów gazu ziemnego. Zgodnie z zapisami dokumentu „Polityka energetyczna Polski
do 2030 roku” mogące wystąpić ograniczenia czasowe dotyczące możliwego tempa
wzrostu dostaw wynikają z logistyki kontraktów importowych i inwestycji sieciowych,
normatywne wskaźniki wielkości zużycia gazu ziemnego dla poszczególnego odbioru
kształtują się na przeciętnym poziomie:
 przygotowanie posiłków – 57m3 /osobę/rok;
 przygotowanie c.w.u. – 128,5 m3 /osobę/rok;
 ogrzewanie pomieszczeń:
 budownictwo jednorodzinne – 15-20m3/m2 powierzchni użytkowej/rok;
 budownictwo wielorodzinne – 8m3/m2 powierzchni użytkowej/rok.
 w szacunkach zapotrzebowania na gaz (szczególnie w długoterminowej
perspektywie czasowej) uwzględniono zamierzenia polityki energetycznej
państwa, w której duży nacisk kładzie się na możliwość pozyskania energii ze
źródeł niekonwencjonalnych (chociażby na potrzeby c.w.u),
 ponadto założono, że tendencje demograficzne utrzymają się na
dotychczasowym poziomie, zwiększy się liczba gospodarstw domowych,
korzystająca z gazu do celów
grzewczych (również dzięki zmniejszeniu kosztów ogrzewania po termomodernizacji
budynków), postęp wpłynie na podwyższenie stopy życiowej społeczeństwa oraz
zwiększy komfort użytkowania nośników energii, w tym gazu oraz nastąpi przyrost
zużycia gazu ziemnego przez odbiorców instytucjonalnych.
Szacunkowe zapotrzebowanie na gaz ziemny na terenie Gminy Brenna (w tys. Nm3)
przedstawia poniższa tabela:
Tabela nr 8.9
2020

2025

2030

Wariant I
2121,0 2451,0 2622,5
Wariant II
2121,0 2382,3 2477,6
Powyższe prognozy wynikają z przewidywanego sukcesywnego zmniejszania się udziału
paliw węglowych w produkcji ciepła na rzecz paliw gazowych i energii elektrycznej.
W wariancie II uwzględniono większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
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Zamierzenia inwestycyjne
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A., Plan Rozwoju Spółki na lata 2015- 2030 nie zakłada rozbudowy systemu
przesyłowego na terenie Gminy Brenna.
W ramach Planu Rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Zabrzu,
Zakład w Skoczowie, na terenie Gminy Brenna nie planuje się żadnych dużych
inwestycji gazowniczych.
W Planie Inwestycyjnym przewidziane są natomiast nakłady na przyłączenie do sieci gazowej
nowych odbiorców do 10 nm 3 /h przyłączanych w ramach bieżącej działalności
przyłączeniowej w oparciu o zawarte umowy przyłączeniowe.
Wszelkie działania podejmowane przez Zakład w Skoczowie w zakresie modernizacji i
rozwoju infrastruktury gazowej na terenie Gminy Brenna mają na celu poprawę stanu
technicznego oraz zagwarantowanie pewności i bezpieczeństwa dostaw gazu dla
obecnych i przyszłych odbiorców.
Nowe sieci gazowe rozdzielcze średniego ciśnienia wykonywane są z rur
polietylenowych odpowiedniej klasy, co ma gwarantować ich długotrwałą i bezawaryjną
eksploatację, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników gazu.

9. Stan zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną
9.1. Stan obecny

Gmina Brenna zasilane jest w energię elektryczną liniami SN 15 kV wychodzącymi ze stacji
elektroenergetycznej 110/15 kV . Stacje te zasilane są ciągiem linii 110 kV, które zasilają GPZ
Skoczów.
Odbiorcy w Gminie Brenna zasilani są w zasadzie za pośrednictwem stacji
transformatorowych 15/0,4 kV sieciami niskiego napięcia. Tylko 6 odbiorców zasilanych jest
ze stacji transformatorowych abonenckich (własnych) przy napięciu 15 kV. Przy północnowschodniej granicy Gminy , po wschodniej stronie rzeki Wisły przebiega napowietrzna linia
energetyczna relacji GPZ „Skoczów” – GPZ „Ustroń”.
Linie 15 kV – łączna długość 45 km, w tym:
- napowietrzne 43 km
- kablowe 2 km
TAURON S.A Oddział w Bielsku-Białej zgodnie z zapisami właściwych przepisów prawa oraz
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej planuje i realizuje modernizacje i remonty
oraz bieżące zabiegi eksploatacyjne w sieciach wysokiego, średniego i niskiego napięcia,
których celem jest zapewnienie dobrego stanu technicznego infrastruktury sieciowej a przez
to poprawy jakości usług (m in. ograniczenia czasu wyłączeń awaryjnych oraz ilości
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wyłączanych odbiorców) oraz spełnienie wymagań wynikających ze wzrostu
zapotrzebowania na moc. Przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie z planami rzeczowofinansowymi dzielą się na modernizację i odtworzenie istniejącego majątku oraz na
rozbudowę sieci i budowę przyłączy związaną z przyłączaniem nowych odbiorców i nowych
źródeł wytwórczych.

OŚWIETLENIE ULICZNE
Na terenie Gminy znajduje się 489 szt. opraw oświetlenia ulicznego zasilanych z sieci niskiego
napięcia (w tym: 90 szt. – oświetlenie wydzielone, 399 szt. – oświetlenie podwieszone). 310
opraw stanowi majątek TAURON S.A Oddział w Bielsku-Białej. Nowe lampy montowane
przez Gminę Brenna są energooszczędne w technologii LED. Ponadto na przedmiotowym
terenie znajdują się oprawy oświetleniowe będące na majątku i w eksploatacji Gminy
Brenna oraz oprawy oświetleniowe będące na majątku i w eksploatacji TAURON S.A Oddział
w Bielsku-Białej.
Z danych Urzędu Gminy wynika, iż na terenie Gminy znajduje się 400 lamp oświetlenia
ulicznego, których stan techniczny oceniany jest jako dobry.
Utrzymanie i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego jest zadaniem własnym Gminy, dlatego
Tauron S. A. nie posiada planów rozwojowych związanych z rozbudową i modernizacją sieci
oświetlenia ulicznego na analizowanym obszarze.
Z danych Urzędu Gminy Brenna wynika natomiast, iż w kolejnych latach zaplanowano
sukcesywną rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego na terenie analizowanej Gminy w
następującym zakresie:
- parking przy przedszkolu w Górakch Małych
- parking przy przedszkolu w Brennej
Pojedyncze lampy w celu doświetlenia i poprawy bezpieczeństwa w rejonach skrzyżowań i
przejść dla pieszych na terenie gminy Brenna.

9.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego
W najbliższych dziesięciu latach zmiany w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną,
mogą być podyktowane głównie inwestycjami prowadzonymi na terenie Gminy w zakresie
budownictwa jednorodzinnego, usługowego i produkcyjnego.
Jednocześnie wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną będzie miało
coraz powszechniejsze stosowanie energooszczędnych świetlówek kompaktowych w miejsce
dotychczas stosowanych żarówek do oświetlenia mieszkań i obiektów użyteczności
publicznej, a także wymiana sprzętu AGD na energooszczędny.
Niemniej jednak, z uwagi na ciągły rozwój cywilizacyjny nastąpi wzrost konsumpcji energii
elektrycznej spowodowany:
 wzrostem ilości odbiorców,
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wzrostem ilości odbiorników zainstalowanych u poszczególnych odbiorców,
rozwojem przemysłu i usług,
ewentualnie szerszym wykorzystaniem energii elektrycznej do celów grzewczych.

Wzrost ten będzie nieco wyhamowywany poprzez wymianę części stosowanych już urządzeń
na nowe, energooszczędne, ale zwiększenie ogólnej liczby odbiorców i odbiorników, zgodnie
z globalnymi tendencjami, spowoduje zwiększenie zużycia energii elektrycznej.

9.3. Kierunki rozwoju Gminy w zakresie sieci elektroenergetycznej
Należy uznać, że prognozowany wzrost liczby ludności na terenie Gminy , będzie wiązał się
także ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną.
W tabeli poniżej przedstawiono prognozę zużycia energii elektrycznej na terenie Gminy do
2030 r. Z kalkulacji zmieszczonej w tabeli wynika, iż prognozowany wzrost zapotrzebowania
na energię wyniesie na terenie Gminy ok. 10% w stosunku do zapotrzebowania
oszacowanego dla 2014 r.

Tabela 9.4. Prognoza zużycia energii elektrycznej na terenie Gminy Brenna w latach 20142030

Lata

Liczba ludności

Zużycie energii [MWh] –
odbiorcy indywidualni

2015

11011

7294

2016

11027

7341

2017

11044

7389

2018

11061

7438

2019

11077

7486

2020

11094

7534

2021

11110

7583

2022

11127

7633

2023

11143

7682

2024

11159

7732
76 |
Strona

Gmina BRENNA
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2029

2025

11176

7782

2026

11192

7833

2027

11209

7883

2028

11225

7934

2029

11242

7986

2030

11258

8037

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i rzeczywistego zużycia energii
Na terenie Gminy Brenna planuje się budowę projektowanej sieci 110 kV- tereny są już
zarezerwowane w dokumentach planistycznych od 2004 r.
W zakresie systemu zaopatrzenia w energię elektryczną oraz utrzymania i rozwoju
terenów, budowli i obiektów energetyki obowiązują następujące warunki w odniesieniu do
podstawowego systemu zasilania i obsługi:
- Przewiduje się dalszy wzrost mocy zapotrzebowanej na terenie Gminy Brenna,
wywołany stopniowym zagospodarowywaniem terenów przeznaczonych do
zainwestowania.
- Wzrost mocy zapotrzebowanej kompensowany będzie poprzez wymianę jednostek
transformatorowych na większe oraz poprzez lokalizację nowych stacji
transformatorowych - W związku z przewidywanym wzrostem mocy zapotrzebowanej i w
celu poprawy
warunków sieciowych, podtrzymuje się koncepcję modernizacji sieci zmierzającej do
zwiększenia pewności zasilania. Modernizacja polegałaby na połączeniu z układami
sąsiednimi ( Brenna Krzyżówka - Ustroń Lipowiec , Brenna Leśnica - Ustroń Dobka )
- oraz wymianie przewodów w liniach głównych na 3 x AFL 120 mm2.6

10. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw
gazowych
Jednym z współczesnych trendów jest dążenie do zmniejszenia zużycia energii w różnych
procesach. Dotyczy to również procesów, które służą do utrzymania komfortu klimatycznego
i komfortu użytkowania w budynkach: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, podgrzewania
wody wodociągowej.
Niżej wymienione fakty, mówiące, że:
- zasoby paliw są ograniczone,
- dostępność do paliw jest coraz trudniejsza,
- z uwagi na powyższe, ceny paliw będą miały tendencję wzrostową,
6
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- należy ograniczać zanieczyszczenie środowiska produktami procesów spalania,
świadczą o znacznej roli działań zmierzających do oszczędzania energii i jej efektywnego
wykorzystania.
W Polsce w wyniku przyjętej polityki społeczno-gospodarczej energia nie była szacowana,
a w społeczeństwie zanikał nawyk oszczędnego jej użytkowania. Po roku 1990 wraz
z wprowadzeniem gospodarki rynkowej nastąpiło urealnienie cen nośników energii, co
zmusiło jej odbiorców do szukania rozwiązań dających oszczędności w tym zakresie.
Niekorzystna struktura zasobów paliw naturalnych w Polsce (monokultura węgla) jest
przyczyną nieprawidłowej proporcji pokrycia zapotrzebowania na energię pierwotną za
pomocą różnych nośników. Udział paliw stałych w gospodarce energetycznej Polski wynosi
ok. 77 %, a paliw węglowodorowych (oleje opałowe, gaz) ok. 21 %, co w porównaniu
z wysokorozwiniętymi krajami Europy Zachodniej jak również Węgrami, Czechami czy
Słowacją, jest niekorzystne z uwagi na duży udział paliw stałych i związane z tym
zanieczyszczenie środowiska. Występuje również zbyt mały udział odnawialnych źródeł
energii, szczególnie w porównaniu z krajami „starej” Unii Europejskiej.
W Polsce udział sektora bytowo-komunalnego w ogólnym zużyciu energii wynosi ok. 40 %,
z czego 36 % przypada na budynki, przy czym ok. 30 % przypada na budynki mieszkalne,
a reszta na budynki użyteczności publicznej. Ponieważ tam, gdzie zużywa się znaczne ilości
energii, można też jej dużo zaoszczędzić, stąd duże możliwości samorządów terytorialnych
administrujących częścią budynków mieszkalnych i będących właścicielami dużej ilości
budynków użyteczności publicznej do działań w tym zakresie, począwszy od szczebla
podstawowego, czyli od gminy. Również bardzo duże możliwości oszczędzania mają odbiorcy
indywidualni (gospodarstwa domowe) oraz inni drobni odbiorcy.
W chwili obecnej sektor bytowo-komunalny zużywa nadmierne ilości energii. Sami
użytkownicy mieszkań nie mają jednak pełnych możliwości ograniczenia kosztów ogrzewania
ze względu na stan techniczny i dalekie od nowoczesnych rozwiązania techniczne instalacji
dostarczających energię do poszczególnych lokali. Szczególny wpływ na taki stan ma brak
liczników energii, wodomierzy, urządzeń regulacyjnych, niska sprawność źródeł ciepła, duże
straty ciepła w instalacjach, ale także duże straty ciepła istniejących budynków, nierzadko
wielokrotnie przekraczające obecnie obowiązujące normatywy. Rezerwy powstałe po
usunięciu powyższych przyczyn są znaczne i sięgają 30 – 40 % energii zużywanej do
ogrzewania i podgrzewania wody wodociągowej.
Wykorzystanie tych rezerw jest możliwe przez poprawę stanu technicznego istniejących
układów zaopatrzenia w ciepło i samych budynków poprzez:
- modernizację źródeł ciepła,
- termomodernizację budynków,
- modernizację instalacji odbiorczych (centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej).
Zastosowanie powyższych rozwiązań spowoduje generalne podniesienie sprawności
użytkowej eksploatowanych układów poprzez bardziej efektywną konwersję energii
chemicznej paliwa na energię cieplną oraz bardziej optymalne wykorzystanie wytworzonej
energii. Wiąże to się z dopasowaniem wydajności instalacji i urządzeń odbiorczych do
aktualnych potrzeb cieplnych ogrzewanych pomieszczeń czy też produkcji ciepłej wody
użytkowej.
Jednocześnie w obiektach nowo wznoszonych należy stosować nowoczesne rozwiązania
techniczne o wysokiej sprawności użytkowej tj.:
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nowoczesne rozwiązania źródeł ciepła opartych o kotły grzewcze o wysokiej sprawności
opalanych paliwem ciekłym lub gazowym,
- instalacje grzewcze wyposażone w urządzenia regulacyjne pozwalające na oszczędną ich
eksploatację,
- instalacje grzewcze i ciepłej wody użytkowej wyposażone w urządzenia pomiarowe,
umożliwiające indywidualne rozliczanie, co skłania użytkowników do działań
zmierzających do oszczędzania energii,
- właściwą izolację termiczną instalacji, co zminimalizuje niepożądane straty ciepła,
- budynki o przegrodach charakteryzujących się małym współczynnikiem przenikania
ciepła, co najmniej nie przekraczającym obowiązujących normatywów.
Stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, poza podstawowym, ekonomicznym
aspektem, zapewnia każdemu użytkownikowi wygodną, bezpieczną i łatwą eksploatację
urządzeń.
Niebagatelną zaletą stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych jest ograniczenie
zanieczyszczenia środowiska poprzez zmniejszenie ilości spalanego paliwa oraz zmianie
paliwa stałego (węgiel) na bardziej ekologiczne paliwa ciekłe, gazowe lub biopaliwa.
Zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi,
zwierząt lub technologii przemysłowych wymaga wytworzenia i dostarczenia odpowiedniej
ilości ciepła. Ciepło to uzyskuje się najczęściej z konwersji energii chemicznej paliwa stałego,
ciekłego lub gazowego. W ostatnich latach również coraz większą ilość energii uzyskuje się
z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatru, słoneczna, geotermalna, fal
i pływów morskich. Jednak w zaopatrzeniu w ciepło budynków dominuje ciągle energia
uzyskiwana ze spalania paliw w paleniskach kotłów.
Do podstawowych strategicznych założeń mających na celu racjonalizację użytkowania
ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych na terenie Gminy należy:
- dążenie do jak najmniejszych opłat ponoszonych przez odbiorców (przy spełnieniu
warunku samofinansowania się sektora paliwowo-energetycznego przy dążeniu do jak
najmniejszych opłat taryfowych, ale technicznie i ekonomicznie uzasadnionych,
płaconych przez odbiorców);
- minimalizacja szkodliwych dla środowiska skutków funkcjonowania sektora paliwowoenergetycznego na obszarze Gminy;
- zapewnienie bezpieczeństwa i pewności zasilania w zakresie ciepła, energii elektrycznej
i paliw gazowych.
-

Potencjalne możliwości realizacji celów racjonalizujących zużycie ciepła to:
- popieranie działań polegających na likwidacji węglowych źródeł ciepła i instalacji źródeł
kompaktowych wytwarzających ciepło;
- izolacja cieplna stropów, ścian zewnętrznych i wymiana okien na energooszczędne;
- instalacja automatyki i regulacji instalacji wewnętrznej i termostatów przy grzejnikach;
- podejmowanie przedsięwzięć związanych z utylizacją i bezpiecznym składowaniem
odpadów komunalnych (selekcja, kompostowanie oraz spalanie wyselekcjonowanych
odpadów, wykorzystanie ich jako surowce wtórne, spalanie gazu wysypiskowego
z ekonomicznie uzasadnionym wykorzystaniem ich energii itp.);
- wykorzystanie wstępnych analiz techniczno-ekonomicznych dotyczących możliwości
wykorzystania lokalnych źródeł odnawialnych (energia wiatru, geotermalna, słoneczna
biomasy) na potrzeby Gminy.
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W odniesieniu do dystrybucji i użytkowania ciepła:
- podejmowanie działań związanych ze zwiększaniem efektywności oraz wykorzystaniem
energii cieplnej w obiektach gminnych (termoizolacja i termo renowacja budynków,
wyposażenie w elementy pomiarowe i regulacyjne, a także wspieranie organizacyjnoprawne przedsięwzięć termoizolacyjnych podejmowanych przez indywidualnych
użytkowników);
- dla nowo projektowanych obiektów – wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu uwzględniających proekologiczną i energooszczędną politykę
Gminy (np. użytkowanie energii przyjaznej ekologicznie, stosowanie energooszczędnych
technologii w budownictwie i przemyśle itp.);
- popieranie i promowanie indywidualnych działań właścicieli lokali polegających na
przechodzeniu do użytkowania na cele grzewcze i sanitarne na ekologicznie czyste
rodzaje paliwa lub energię elektryczną albo odnawialną.
W odniesieniu do użytkowników energii elektrycznej:
- przeprowadzenie regularnych prac konserwacyjno-naprawczych, czyszczenie oświetlenia
ulicznego i stosowanie energooszczędnych źródeł światła przy projektowaniu nowego
oświetlenia ulicznego;
- dbałość o nieprzewymiarowanie w zakładach przemysłowych napędów elektrycznych
i aby pracowały one z optymalną sprawnością oraz dużym współczynnikiem mocy
cieplnej;
- tam gdzie jest to możliwe, obciążenie większych odbiorników przesuwać na godziny
poza szczytem energetycznym;
- stosowanie urządzeń energooszczędnych w indywidualnych gospodarstwach
domowych.
Ogólnie źródła ciepła można podzielić na:
- źródła indywidualne (miejscowe),
- kotłownie wbudowane,
- ciepłownie (kotłownie wolno stojące, zdalaczynne),
- elektrociepłownie.
Obecnie największą sprawnością i największą ilością energii wyprodukowanej z jednostki
paliwa umownego charakteryzują się nowoczesne kotły opalane gazem, lekkim olejem
opałowym oraz biopaliwami takimi jak słoma i pellet. Ze źródeł ciepła z kotłami opalanymi
węglem największą sprawność mają duże jednostki instalowane w elektrociepłowniach.
Najmniejszą sprawnością charakteryzuje się produkcja energii elektrycznej w elektrowni
kondensacyjnej. Wynika to z niskiej sprawności teoretycznej obiegu termodynamicznego,
który jest podstawą działania elektrowni kondensacyjnej.
Do niedawna kotły gazowe (podobnie olejowe) produkowane w Polsce charakteryzowały się
prostą konstrukcją i były urządzeniami dość przestarzałymi technologicznie (atmosferyczne
palniki inżektorowe, zapalanie za pomocą dyżurnego płomyka, prymitywna automatyka),
a ich sprawności mieściły się w granicach 65 – 70 %. Nie stanowiły one zatem zbyt wielkiej
konkurencji dla kotłów opalanych paliwami stałymi. Zastosowanie nowoczesnych kotłów
gazowych, olejowych lub opalanych biopaliwem w miejsce przestarzałych lub w miejsce
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kotłów węglowych daje wyraźne oszczędności energii pierwotnej (39 – 43 %). Poza tym
należy stwierdzić, że:
- najbardziej niekorzystny ze względu na ilość zużytej energii pierwotnej jest układ
ogrzewania elektrycznego oporowego (361 % energii pierwotnej w paliwie stałym
zużytym w elektrowni),
- w razie stosowania paliw stałych najbardziej efektywne energetycznie jest skojarzone
wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w elektrociepłowniach,
- źródła ciepła opalane węglem o małych mocach (kotłownie lokalne i indywidualne
w małych domach) są nieopłacalne energetycznie i uciążliwe dla środowiska
naturalnego,
- bardzo korzystne energetycznie i z punktu widzenia ochrony środowiska są układy
grzewcze na paliwo gazowe lub ciekłe, wyposażone w nowoczesne jednostki kotłowe
oraz kotłownie wykorzystujące w procesie spalania biopaliwa tj. pellet, słoma, drewno,
owies,
- rozwiązaniem, mającym w przyszłości szanse na powszechne stosowanie, są pompy
ciepła z napędem silnikiem spalinowym lub turbiną gazową, obecnie rzadko stosowane
ze względu na wysokie koszty inwestycyjne.
Modernizacja źródeł ciepła z technicznego punktu widzenia polega na:
- wymianie istniejących kotłów na nowocześniejsze, o wyższej sprawności i mniejszej
emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
- zastosowaniu nowoczesnych, wysokosprawnych i powodujących małe straty ciepła
układów i urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej – w przypadku kotłowni
dwufunkcyjnych,
- zastosowaniu elektronicznych regulatorów automatyzujących proces spalania paliwa
i dostosowujących produkcję ciepła do aktualnych warunków pogodowych oraz do
chwilowego rozbioru ciepłej wody użytkowej,
- zastosowaniu pomp obiegowych w instalacjach centralnego ogrzewania, tam gdzie
przed modernizacją instalacja pracowała jako grawitacyjna,
- dostosowaniu 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,
- stosowaniu stacji uzdatniania wody, przedłużającej żywotność urządzeń grzewczych
oraz instalacji i gwarantujących zachowanie wysokiej sprawności, dzięki znacznej
redukcji odkładania się kamienia kotłowego na powierzchniach ogrzewalnych kotłów
i w rurociągach instalacji.

10.1. Rodzaje kotłów i innych źródeł ciepła stosowane przy modernizacji systemów
grzewczych .
Obecnie przy modernizacji źródeł ciepła stosowane są następujące rodzaje kotłów lub innych
układów grzewczych:
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KOTŁY NA PALIWA STAŁE (WĘGIEL)
Nowoczesne kotły na paliwa stałe wyposażone są w automatyczny regulator procesu
spalania, sterujący ilością powietrza dolotowego do komory spalania w funkcji temperatury
wody wylotowej lub temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu, zabezpieczający również
przed wrzeniem wody i wygaśnięciem ognia. Kotły te są często wyposażane w przykotłowy
zasobnik paliwa o dużej pojemności, z którego węgiel do paleniska podawany jest
automatycznie. Sprawność kotłów wynosi 70 – 80 %.
Pomimo wysokiej sprawności w porównaniu ze stosowanymi wcześniej kotłami węglowymi,
niedorównującej jednak nowoczesnym kotłom na paliwa gazowe i ciekłe, oraz ograniczeniem
uciążliwości obsługi, nie zaleca się stosowania tych kotłów przy modernizacji źródeł ciepła
z uwagi na:
- mniejszą sprawność, niż nowoczesnych kotłów gazowych i olejowych,
- dużą emisję zanieczyszczeń do atmosfery,
- jakość regulacji temperatury nie dorównującą układom stosowanym w kotłowniach
gazowych, olejowych i na biopaliwa.
Zastosowanie takiego kotła można rozważać jedynie w następujących przypadkach:
- braku możliwości podłączenia do sieci gazowej,
- braku możliwości lokalizacji zbiorników oleju opałowego i gazu płynnego,
- ze względu na niskie koszty inwestycyjne, przy braku środków finansowych
i konieczności wymiany istniejącego kotła węglowego w przypadku awarii.
KOTŁY OPALANE GAZEM ZIEMNYM
Zaletami tych kotłów są:
- wysoka sprawność 91 – 93 %, w przypadku kotłów kondensacyjnych powyżej 100 %,
- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,
- brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej,
- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu
grzewczego,
- oszczędność miejsca – brak magazynu paliwa,
- stała gotowość do pracy i szybki rozruch,
- opłata za paliwo następuje po jego zużyciu.
Wady:
- konieczność budowy przyłącza gazu,
- zależność od jedynego dostawcy gazu przewodowego w Polsce jakim jest Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.
Kotły opalane gazem ziemnym należy stosować przy modernizacji kotłowni wszędzie tam,
gdzie istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej, a koszty wykonania przyłącza nie są
zbyt wysokie.
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KOTŁY OPALANE LEKKIM OLEJEM OPAŁOWYM LUB GAZEM PŁYNNYM
Zaletami tych kotłów są:
- wysoka sprawność – ok. 90 %,
- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,
- brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej,
- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu
grzewczego,
- stała gotowość do pracy i szybki rozruch,
- dowolny wybór dostawcy paliwa.
Wady:
- konieczność budowy magazynu oleju lub zbiornika na gaz płynny,
- wysoki koszt paliwa,
- opłata za paliwo następuje przed jego zużyciem,
Kotły opalane lekkim olejem opałowym lub gazem płynnym należy stosować przy
modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci gazowej,
lub koszty przyłączenia są zbyt wysokie ze względu na znaczną odległość, bądź konieczność
przebudowy istniejącej sieci rozdzielczej. Wyboru między olejem opałowym, a gazem
płynnym należy dokonać po szczegółowej analizie kosztów inwestycji oraz późniejszych
kosztów eksploatacji kotłowni, biorąc pod uwagę aktualne ceny paliw i ewentualnie
przewidując ich przyszłe zmiany.

KOTŁY OPALANE BIOPALIWAMI (PELLET, ZRĘBKI, SŁOMA)

Zaletami tych kotłów są:
- wysoka sprawność 80 – 90 %,
- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,
- brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej (wyjątek – słoma),
- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu
grzewczego,
- stała gotowość do pracy i szybki rozruch,
- dowolny wybór dostawcy paliwa.
Wady:
- dość wysoki koszt urządzeń,
- duże gabaryty w przypadku kotłów opalanych słomą,
- konieczność budowy magazynu paliwa, w przypadku słomy – o dużej kubaturze,
- opłata za paliwo następuje przed jego zużyciem,
Kotły opalane biopaliwami należy stosować przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie
nie ma możliwości przyłączenia do sieci gazowej, lub koszty przyłączenia są zbyt wysokie ze
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względu na znaczną odległość, bądź konieczność przebudowy istniejącej sieci rozdzielczej.
Wyboru rodzaju biopaliwa dokonać po szczegółowej analizie kosztów inwestycji oraz
późniejszych kosztów eksploatacji kotłowni, biorąc pod uwagę aktualne ceny paliw i
ewentualnie przewidując ich przyszłe zmiany, a także możliwości dostawy od lokalnych
producentów.

KOTŁY ZASILANE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
Zalety:
- bardzo wysoka sprawność kotłowni – 99 %,
- bardzo niskie koszty inwestycyjne,
- brak instalacji odprowadzenia spalin,
- brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery w miejscu lokalizacji kotłowni,
- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu
grzewczego,
Wady:
- duże koszty eksploatacji ze względu na wysoką cenę energii elektrycznej, nawet
w systemie dwutaryfowym,
- zależność od dostawcy energii elektrycznej.

POMPY CIEPŁA

Pompy ciepła umożliwiają wykorzystanie energii cieplnej zgromadzonej w środowisku
naturalnym, a w szczególności w:
- ciekach wodnych powierzchniowych i podziemnych,
- powietrzu,
- gruncie.
Zaletami układu ogrzewania z pompą ciepła są:
- 75% energii zużywanej przez układ czerpane jest z odnawialnego (bezpłatnego) źródła,
jakim jest środowisko naturalne,
- brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery w miejscu lokalizacji układu,
- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu
grzewczego.
Wady:
- do zbudowania układu potrzebne jest sąsiedztwo zbiornika wodnego lub duża
powierzchnia terenu,
- 25 % energii jest dostarczane jest w postaci energii elektrycznej, wady jak w przypadku
kotłowni elektrycznej,
- wysokie koszty inwestycyjne,
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W przypadku wykorzystania do napędu pompy silnika spalinowego lub turbiny gazowej
maleją wprawdzie koszty eksploatacji, ale znacznie rosną koszty inwestycyjne.

KOLEKTORY SŁONECZNE
Kolektory słoneczne wykorzystują promieniowanie słońca do podgrzewania czynnika
grzewczego, który stosowany jest do przygotowania ciepłej wody użytkowej
w podgrzewaczach pojemnościowych z dwoma wężownicami. Druga wężownica zasilana jest
czynnikiem grzewczym z kotłowni i podgrzewa wodę w przypadku zachmurzenia.
Zalety:
- znikome koszty eksploatacji,
Wady:
- duże koszty inwestycyjne,
- konieczność współpracy z innym źródłem ciepła np. kotłownią gazową, olejową lub na
biopaliwo,
- konieczność dostosowania konstrukcji dachu do zamontowania kolektorów,
- zależność wydajności układu od warunków pogodowych i pory roku.

OGNIWA FOTOWOLTAICZNE
Ogniwa fotowoltaiczne to nowoczesne urządzenia służące do zamiany energii pozyskanej z
promieniowania słonecznego w prąd elektryczny. Pomimo, iż Polska nie jest „słonecznym
potentatem” na miarę Włoch czy Hiszpanii, nasz klimat, a także warunki nasłonecznienia
bardzo dobrze nadają się do pozyskiwania energii solarnej i dlatego tego typu systemy są
coraz częściej stosowane.
Popularność ta wynika przede wszystkim z ich opłacalności. Raz zakupione urządzenie
wyposażone w ogniwo fotowoltaiczne pozwala na praktycznie darmowe pozyskiwanie
energii cieplnej i elektrycznej
Fotowoltaika to technologia bezpośredniej konwersji energii światła słonecznego na energię
elektryczną prądu
stałego, a proces ten można podzielić na trzy zasadnicze etapy:
- absorpcja światła powodująca przechodzenie elektronów do stanu wzbudzonego;
- lokalne rozdzielenie (separacja) dodatnich i ujemnych ładunków elektrycznych;
- przepływ ładunków do obwodu zewnętrznego.
Systemy dołączone do sieci (on-grid):
- wytwarzanie energii na własne potrzeby (w obecności sieci),
- wytwarzanie energii ze sprzedażą nadwyżek do sieci,
- wytwarzanie energii na własne potrzeby z zakupem niedoborów z sieci.
Wyróżniamy:
- Ogniwa monokrystaliczne - wykonane z jednego monolitycznego kryształu krzemu.
Charakteryzuje się wysoką
sprawnością zazwyczaj 18-22% oraz wysoką ceną.
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- Ogniwa polikrystaliczne wykonane z wykrystalizowanego krzemu. Charakteryzują się
sprawnością w przedziale
14-18% oraz umiarkowaną ceną.
- Ogniwa amorficzne wykonane z amorficznego, bezpostaciowego niewykrystalizowanego
krzemu. Charakteryzująsię niską sprawnością w przedziale 6-10% oraz niską ceną.
Obecnie następuje także rozwój ogniw fotowoltaicznych drugiej generacji:
- Ogniwa CdTe wykonane z wykorzystaniem półprzewodnikowego tellurku kadmu CdTe. W
tej technologii zazwyczaj cały moduł zbudowany jest z jednego ogniwa a jego sprawność
wynosi 10-12 %. Z uwagi na bardzo niskie zużycie półprzewodnika ogniwa oparte o tellurek
kadmu charakteryzują się dobrym stosunkiem ceny do mocy.
- Ogniwa CIGS wykonane z mieszaniny półprzewodników takich jak miedz, ind, gal, selen tzw.
CIGS. W tej technologii bardzo często cały moduł zbudowany jest z jednego ogniwa a jego
sprawność wynosi 12-14 %.
W przypadku ogniw opartych o CIGS możliwa jest produkcja metodą przemysłowego druku
który jest bardzo tanim i wydajnym sposobem produkcji ogniw.

Zalety:
- znikome koszty eksploatacji,
Wady:
- duże koszty inwestycyjne,
- konieczność dostosowania konstrukcji dachu do zamontowania kolektorów,
- zależność wydajności układu od warunków pogodowych i pory roku.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMCH FOTOWOLTAICZNYCH
System taki składa się z :
1. paneli fotowoltaicznych – paneli PV (potocznie zwanych bateriami słonecznymi)
2. systemu mocowania paneli PV do dachu
3. inwertera DC / AC
4. zabezpieczeń (urządzeń automatycznie wyłączających instalacje w przypadku
niesprawności sieci)
5. okablowania (różnego rodzaju złączki i konektory odpowiedniej jakości)
6. inteligentnego licznika energii (urządzenie, które mierzy ile energii (kWh) system PV
oddaje do sieci)

RODZAJE SYSTEMÓW PV
Systemy podłączone do sieci energetycznej ( ON-GRID )
Ten rodzaj instalacji fotowoltaicznej dostarcza całą wytworzoną przez siebie energie
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elektryczną do sieci energetycznej. Panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały (DC), który
następnie jest za pomocą inwertera przekształcany na prąd przemienny (AC), który możemy
wykorzystywać w domu lub sprzedawać do sieci elektroenergetyczne

HYBRYDOWY PODGRZEWACZ WODY ( www.soleopv.pl)
System SOLEO „Prąd + woda”
Dzięki temu systemowi energia wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną jest
wykorzystywana w 100%. Do podgrzewacza tego typu oprócz prądu AC i DC można także
podłączyć zewnętrzne źródło ciepła takie jak: piec gazowy, pompa ciepła, kominek. Po
nagrzaniu wody do określonej temperatury podgrzewacz wyłącza się, a energia elektryczna
wytwarzana z modułów PV jest przekazywana na inwerter, w którym prąd DC jest
przemieniany na AC wykorzystywany w domowej instalacji elektrycznej7

Należy stwierdzić, że modernizację źródeł ciepła na terenie Gminy należy prowadzić
w oparciu o kotły gazem ziemnym w przypadku realizacji 100 % gazyfikacji Gminy. Jako
alternatywne źródło ciepła w drugiej kolejności mogą być to kotłownie opalane biopaliwem
lub systemu oparte na odnawialnych źródłach energii. Wyboru rodzaju paliwa należy
dokonywać biorąc pod uwagę możliwość i koszty podłączenia do sieci gazowej.
Ponadto, przy modernizacji kotłowni należy brać pod uwagę warunki techniczne.
Modernizacja kotłowni musi być poprzedzona opracowaniem szczegółowego projektu
budowlanego i wykonawczego, który m.in. powinien rozwiązać następujące zagadnienia:
- optymalny dobór kotła lub kotłów,
- wybór kotła o odpowiedniej konstrukcji,
- wybór optymalnego układu regulacji, dostosowanego do ilości i rodzaju zastosowanych
kotłów oraz charakteru odbiorcy ciepła,
- wybór układu technologicznego kotłowni dostosowanego do charakteru odbiorcy,
- określenie i dobór urządzeń i osprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania
kotłowni,
- określenie obliczeniowego zużycia paliwa w sezonie grzewczym, bądź w roku
w przypadku kotłowni dwufunkcyjnych.

W celu racjonalizacji wykorzystania energii na terenie Gminy możliwa jest także realizacja
inwestycji związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego lecz poważna bariera jest fakt, że
duża ilość punktów oświetleniowych jest na majątku TAURON SA. Nie można bowiem
zapomnieć, że władze samorządowe zobowiązane są do utrzymania takiego oświetlenia i
zapewnienia mieszkańcom Gminy bezpiecznych warunków do podróżowania po zmroku. W
tym też celu niezbędne jest zapewnienie funkcjonowania sprawnego i efektywnego
oświetlenia. Jedną z możliwości poprawy wykorzystania energii w tym celu jest
modernizacja obecnie ustawionych lamp i wykorzystanie nowoczesnych, a przez to bardziej
7

www.soleopv.pl

87 |
Strona

Gmina BRENNA
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2029

oszczędnych lamp oświetleniowych. Inną możliwością jest wykorzystanie do oświetlenia
systemów hybrydowych związanych z pozyskiwaniem energii wiatru oraz słońca. Hybrydowe
światła uliczne działają w oparciu o elektryczność powstałą poprzez przechwytywanie energii
słonecznej za pomocą paneli słonecznych oraz energii wiatru przy użyciu silników
wiatrowych. Kombinacja ta sprawia, że systemy te są bardziej praktyczne w stosunku do
systemów oświetleniowych opierających się jedynie na energii słonecznej. Hybrydowe
zasilanie jest wyposażone w akumulatory pozwalające na działanie od trzech do pięciu dni,
niezależnie od warunków atmosferycznych. Wiatrowo – słoneczna metoda oświetlenia jest
samowystarczalna, niezależna oraz eliminuje potrzebę budowania ziemnych łączy
elektrycznych, które są typowe dla konwencjonalnych systemów oświetleń ulicznych.
Wykorzystanie systemów hybrydowych przyczynia się również do zmniejszenia ilości
środków ponoszonych przez władze gminne na zapewnienie odpowiednich standardów
związanych z oświetleniem ulicznym. Trzeba, bowiem wskazać, że oświetlenie zasilane
energią słoneczną i wiatrową jest darmowe, a zatem w przypadku zastosowania wskazanych
rozwiązań możliwe jest uzyskanie dużych oszczędności w budżecie Gminy i przeznaczenie
dodatkowych środków na inwestycje rozwojowe, przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności
danej jednostki samorządowej.
W celu racjonalizacji zużycia ciepła u odbiorców Gmina Gminy Brenna podjęła dotychczas
działania mające na celu termomodernizację budynków będących własnością Gminy. Także
właściciele budynków mieszkalnych oraz podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy
systematycznie realizują inwestycje termomodernizacyjne mające na celu poprawę
izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych oraz poprawy sprawności źródeł ciepła
w swoich budynkach. Korzyści z realizacji inwestycji to przede wszystkim: zmniejszenie
niskiej emisji, obniżenie kosztów eksploatacyjnych, poprawa estetyki i ergonomii obiektów
poddanych termomodernizacji oraz wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości
ekologicznej.
Odnośnie przedsięwzięć przyczyniających się do racjonalizacji wykorzystania źródeł energii
oraz poprawy efektywności energetycznej na terenie Gminy Brenna przewidziano do
realizacji inwestycje zaprezentowane w tabeli 10.1. Są to przede wszystkim przedsięwzięcia
planowane do realizacji przez samorząd.
Tabela 10.1. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji na terenie Gminy Brenna

Lp.

Nazwa inwestycji

1

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Brennej, Zakład Budżetowy
Gospodarki Komunalnej w Brennej, Ośrodek Zdrowia i
przedszkole w Górkach Małych

2

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy

3

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brenna

Rok realizacji
2015-2022

2015-2022
2015-2022

Źródło: Urząd Gminy Brenna
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Wyżej wymienione inwestycje zaplanowane do realizacji przez Gmina Brenna spełniają
wymogi Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r., której art. 10 mówi,
że: „jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, stosuje co najmniej 2 ze
środków poprawy efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 2.” I tak wyżej
wymienione inwestycje wpisują się w następujące środki:
- inwestycja 1 wpisuje się w 4 kierunek poprawy efektywności energetycznej, którym jest:
„nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo
przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego”;
- inwestycje 2 i 3 wpisują się w 2 kierunek poprawy efektywności energetycznej, którym
jest: „nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim
zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.”
Oprócz wyżej opisanych działań Gmina Brenna w ostatnich latach wdraża Program
Ograniczenia Niskiej Emisji. Efektem wdrożenia PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI
NA TERENIE GMINY BRENNA była 1 etap programu w 2010 r. polegający na wymianie
niskosprawnych kotłów węglowych na proekologiczne. Gmina zamierza wdrożyć Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej. Założenia PONE zostaną docelowo przyjęte w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna .
W wyniku realizacji etapu I Programu Ograniczenia Niskiej Emisji , modernizacji – pod
względem źródła ciepła – poddanych zostało kilkadziesiąt
obiektów w których
zamontowane zostały nowe kotły ekologiczne (węglowe tłokowe lub retortowe albo
gazowe).

10.2 . Odnawialne źródła energii dla budynków indywidualnych
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach indywidualnych z roku na rok
cieszy się rosnącym zainteresowaniem – głównie za sprawą malejących kosztów
inwestycyjnych. Najczęstszymi rozwiązaniami są: montaż pompy ciepła oraz montaż
kolektorów słonecznych.
Pompy ciepła
Pompa ciepła jest urządzeniem, które odbiera ciepło z otoczenia – gruntu, wody lub
powietrza – i przekazuje je do instalacji c.o., c.w.u, czy wentylacji mechanicznej. Do napędu
pompy potrzebna jest energia elektryczna. Jednak ilość pobieranej przez nią energii jest
kilkakrotnie mniejsza od ilości dostarczanego ciepła. Pompy ciepła najczęściej odbierają
ciepło z gruntu. Przez cały sezon letni powierzchnia gruntu chłonie energię słoneczną
akumulując ją coraz głębiej. Aby odebrać ciepło niezbędny jest do tego wymiennik ciepła,
który najczęściej wykonywany jest z długich rur ułożonych w gruncie. Przepływający nimi
czynnik ogrzewa się od gruntu, który na głębokości ok. 2 m pod powierzchnią ma
zawsze dodatnią temperaturę.
Ze względu na niską temperaturę wytwarzaną w pompie ciepła (optymalnie ok. 30°C)
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odradza się stosowanie ogrzewania pompą ciepła przy wykorzystaniu tradycyjnych
grzejników. Minimalna temperatura c.o. z kaloryferami wynosi 50°C, dlatego zaleca się
ogrzewanie podłogowe.

Kolektory słoneczne do przygotowania c.w.u.
„Sercem” systemu solarnego jest kolektor słoneczny. W Polsce stosuje się dwa główne
typy kolektorów: kolektory płaskie i rurowe (próżniowe). Oba typy różnią się oczywiście
budową co z kolei ma wpływ na ich sprawność oraz cenę. Kolektory próżniowe
charakteryzują się wyższą sprawnością aniżeli kolektory płaskie. Dodatkowo można je
montować na powierzchniach pionowych (np. na ścianie budynku) lub płasko na
powierzchniach poziomych (np. na dachu). W przypadku kolektorów płaskich, dla naszej
szerokości geograficznej należy montować je z kątem pochylenia wynoszącym od 35o do
45o. Wszystkie rodzaje kolektorów należy montować od strony południowej, gdzie
nasłonecznienie jest największe.
Zasada działania układu kolektorów słonecznych jest stosunkowo prosta. Słońce
ogrzewa absorber kolektora i krążący w nim nośnik ciepła, którym zazwyczaj jest mieszanina
wody i glikolu. Nośnik ciepła za pomocą pompy obiegowej (rzadziej grawitacyjnie)
transportowany jest do dolnego wymiennika ciepła, gdzie przekazuje swoją energię
cieplną wodzie.
W przypadku gdy promieniowanie słoneczne nie wystarcza do nagrzania wody do
wymaganej temperatury, wówczas koniecznym jest dogrzanie jej przy wykorzystaniu
konwencjonalnych źródeł energii. Jest to jedna z głównych wad układów wykorzystujących
energię słoneczną, a mianowicie ich duża zależność od zmiennych warunków
pogodowych, co wprowadza konieczność równoległego stosowania układów opartych o
energię konwencjonalną, które będą mogły wspomagać oraz w razie konieczności zastąpić
energię słoneczną. Ponadto dla optymalnego wykorzystania energii słonecznej powinno
stosować się podgrzewacze zasobnikowe do magazynowania energii.

Panele Fotowoltaiczne (PV) - Fotowoltaika znajduje obecnie zastosowanie, mimo
stosunkowo wysokich kosztów, w porównaniu z tzw. źródłami konwencjonalnymi, z dwóch
głównych powodów: ekologicznych (wszędzie tam, gdzie ekologia ma większe znaczenie niż
ekonomia), oraz praktycznych (promieniowanie słoneczne jest praktycznie wszędzie
dostępne).
Głównym surowcem do produkcji ogniw fotowoltaicznych jest wafel krzemowy, lecz nie
amorficzny, ale krystaliczny. Pojedyncze ogniwo jest w stanie wygenerować prąd o mocy 16,97 W. Ogniwa są najczęściej produkowane w panelach o powierzchni 0,2 - 1,0 m². Ogniwa
te, przede wszystkim, są stosowane w technice kosmicznej. Ich zaletami są bezobsługowość
oraz duża żywotność, gwarantowana na 25 lat. Oprócz tego są stosowane jako źródło
zasilania samodzielnych urządzeń np. boi sygnalizacyjnych, świateł drogowych itp. Zaczynają
również docierać do budowli i budynków, zwłaszcza tych oddalonych od sieci
energetycznych.
Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystywane są również w elektronice użytkowej (kalkulatory,
lampy ogrodowe, oświetlanie znaków drogowych), zasilaniu układów telemetrycznych w
90 |
Strona

Gmina BRENNA
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2029

stacjach pomiarowo rozliczeniowych gazu ziemnego, ropy naftowej oraz energii elektrycznej,
zasilanie automatyki przemysłowej i pomiarowej, a także produkcji energii w pierwszych
elektrowniach słonecznych. Ogniwa tego typu wykorzystywane są również w użytku
domowym.
Fotowoltaika przeżywa intensywny rozwój: Na koniec 2006 roku na całym świecie
zainstalowano 1 581 MW paneli fotowoltaicznych a skumulowana moc wynosiła 6 890 MW.
Pięć lat później w roku 2011 zainstalowane zostało aż 27 650 MW baterii słonecznych a moc
skumulowana urosła do 67 350 MW. Liderem w mocy zainstalowanych paneli
fotowoltaicznych są Niemcy (32 380 MW mocy paneli słonecznych). Dla porównania,
potencjał polskich konwencjonalnych elektrowni to około 38 000 MW.8
raportu instytutu Fraunhofer ISE (należącego do Fraunhofer-Gesellschaft) wynika, że w 2025
roku fotowoltaika będzie najtańszym źródłem energii. Koszt energii pozyskanej z paneli
słonecznych w krajach środkowej i południowej Europy będzie wynosił ok. 4-6
eurocentów/kWh, zaś ok. 2050 roku 2-4 eurocenty/kWh[12]. W 2012 roku, mimo
ograniczenia finansowego wsparcia dla sektora solarnego, w Niemczech zainstalowano
rekordową moc ogniw słonecznych – 7600 MW, dając całkowitą moc 32 000 MW dla tego
źródła odnawialnego[17][18]. W Unii Europejskiej instalacje solarne w Hiszpanii,
południowych Włoszech, Holandii i w Niemczech osiągają już parytet sieci czyli stają się
konkurencyjne wobec energetyki konwencjonalnej[19][20].9
Celem instalacji fotowoltaicznych, jest zwiększenie wykorzystania zielonej, ekologicznej
energii przy równoczesnym zmniejszaniu zużycia energii pochodzącej z kopalnianych źródeł,
które zanieczyszczają środowisko.
Człowiek przez tysiące lat swojego istnienia przyzwyczaił się do myśli, że zasoby paliw
kopalnych takich jak: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel brunatny i kamienny są
nieograniczone i można z nich swobodnie korzystać. Dopiero kryzys paliwowy z początku lat
70-tych pomógł uświadomić ludzkości, że te zasoby powoli się wyczerpują. Rozpoczęto
wtedy realizację szeregu programów mających na celu oszczędzanie energii, restrukturyzację
energetyki konwencjonalnej i rozwój alternatywnych źródeł energii, właśnie takich jak
fotowoltaika.
Źródła energii odnawialnej są praktycznie niewyczerpalne, gdyż ich zasoby uzupełniane są
nieustannie w procesach naturalnych. Ich dostępność nie jest jednakowa w skali globalnej,
ale występuje niemal wszędzie. Najłatwiej dostępne są zasoby energii promieniowania
słonecznego i biomasy, podczas gdy dostępność energii geotermalnej, wiatru czy wody jest
ograniczona. Cechą charakterystyczną źródeł odnawialnych jest również ich minimalny
wpływ na środowisko naturalne.
Słońce od około 5 miliardów lat nieustannie zaopatruje nas w energię, bez której nie
istniałoby życie. Ilość energii słonecznej padającej na ziemię w postaci światła i ciepła wynosi
1,5×1018 kWh rocznie. Jest to w przybliżeniu ilość 15 000 razy większa niż całkowite zużycie
energii przez ludzkość w 2006 roku (1,0×1014 kWh). Przy promieniowaniu słonecznym
występującym w Centralnej Europie, obszar o powierzchni 400×400 km, na którym
zamontowano by instalację fotowoltaiczną, mógłby dostarczyć energię elektryczną na
poziomie zaspokajającym potrzeby energetyczne całego świata.10
8

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fotowoltaika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energetyka_s%C5%82oneczna
10
http://www.soldar.pl/fotowoltaika/
9
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10.3 . Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u oraz

termoizolacja przegród zewnętrznych budynku Jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce nie
przywiązywano specjalnej uwagi do ilości zużywanej energii, gdyż przepisy budowlane nie
stawiały wysokich wymagań w dziedzinie izolacyjności cieplnej stosowanych materiałów
budowlanych, a ponadto energia była tania. W związku z tym obecnie w Polsce na
ogrzewanie budynków zużywane jest kilkakrotnie energii niż dla takich samych budynków
w innych krajach o podobnym klimacie.
Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną obiektu mieszkalnego osiągane jest
głównie poprzez zmniejszenie strat ciepła dla przegród zewnętrznych – poprzez
ocieplenie ścian, stropodachów (dachów), stropów nad piwnicami, a także wymianę
okien i drzwi zewnętrznych. Ponadto zmniejszenie współczynnika infiltracji powietrza
zewnętrznego przez nieszczelności (głównie okna i drzwi) powoduje znaczące
zmniejszenie strat ciepła na ogrzewanie zimnego powietrza wentylacyjnego.
Inną ważną przyczyną wysokiego zużycia ciepła jest niska sprawność wewnętrznej
instalacji ogrzewania. Doświadczenia z audytów energetycznych pokazują, iż
przedsięwzięcia termorenowacyjne mogą przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii
nawet o 60%. Wadą tych przedsięwzięć jest duża wysokość ponoszonych na ten cel
nakładów inwestycyjnych, lecz należy mieć również na uwadze, że żywotność tego typu
inwestycji wynosi, co najmniej 20 lat.
10.4 . Podsumowanie skuteczności proponowanych rozwiązań
Najszybszy efekt energetyczny, ekologiczny i ekonomiczny w działaniach
termomodernizacyjnych można osiągnąć poprzez wymianę źródła ciepła i/lub
zastosowanie odnawialnych źródeł energii.
W związku z tym ten obszar działań będzie przedmiotem bezpośredniej realizacji – w
ramach wdrażania „Projektu ….” .
Analiza ankiet z roku 2011 pozwala stwierdzić, iż grupa właścicieli która wyraża
gotowość wymiany źródła ciepła ma różnorodne preferencje. Generalnie jednak zasadnicza
część osób dokonujących wymiany źródła ciepła zaplanowało zastąpienie istniejącego
kotła wysokosprawnym kotłem gazowym. Natomiast odmienna sytuacja występuje w grupie
ankiet z roku 2007. Tutaj dominującym wariantem jest instalacja kotła węglowego
(tłokowego lub retortowego).
Dodatkowo część osób wyraziła chęć montażu instalacji solarnej. Pod tym względem
w Programie przyjęto założenie, iż będzie to możliwe wraz z jednoczesną wymianą źródła
ciepła bądź osobno – w sytuacji istnienia już kotła posiadającego certyfikat zgodności z
normami środowiskowymi (właściciel będzie miał obowiązek jego przedstawienia).
Zgodnie z preferencjami osób, które zgłosiły się do udziału w programie, określone
zostały następujące warianty modernizacji:
 wymiana kotłów węglowych tradycyjnych na kotły węglowe retortowe lub
tłokowe wraz z montażem instalacji solarnej
 wymiana kotłów węglowych tradycyjnych c.o. oraz likwidacja przepływowych
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podgrzewaczy gazowych c.w.u. na rzecz montażu kotłów węglowych retortowych lub
tłokowych,
wymiana kotłów węglowych tradycyjnych na kotły gazowe ekologiczne (2 obiekty),
wymiana kotłów węglowych tradycyjnych na kotły gazowe ekologiczne oraz montaż
instalacji solarnej
wymiana kotłów węglowych tradycyjnych c.o. oraz likwidacja przepływowych
podgrzewaczy gazowych c.w.u. na rzecz montażu kotłów gazowych ekologicznych
wymiana kotłów gazowych tradycyjnych na kotły gazowe ekologiczne
wymiana kotłów gazowych tradycyjnych na kotły gazowe ekologiczne wraz z
montażem instalacji solarnej
zamiana ogrzewania elektrycznego na ogrzewanie kotłami gazowymi
ekologicznymi
montaż instalacji solarnej przy istniejącym kotle węglowym ekologicznym
montaż instalacji solarnej przy istniejącym kotle gazowym ekologicznym 11

11. Analiza możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw
i energii
Nadwyżki energii w czystej postaci nie występują na terenie Gminy Brenna. Można jedynie
rozważać możliwość wykorzystania terenów gminy do pozyskania energii z odnawialnych
źródeł.

11.1 Ogólna charakterystyka źródeł odnawialnych
Odnawialne źródła energii OZE należą do grupy „czystych”, których wykorzystanie umożliwia
poprawę stanu środowiska naturalnego.
Zainteresowanie energią alternatywną nastąpiło na skutek:
- wyczerpywania się zasobów nieodnawialnych (węgiel, ropa, gaz);
- powszechność dostępu do źródeł energii konwencjonalnej;
- poprawy stanu środowiska naturalnego.
Za odnawialne źródło energii (OZE) uważa się źródło wykorzystujące w procesie
przetwarzania, energię: wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal morskich,
spadku rzek oraz energię pozyskaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu
powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek
roślinnych i zwierzęcych. Energię zasobów odnawialnych pozyskujemy z przemiany:
- promieniowania słonecznego (zakres cieplny lub ogniwa fotowoltaiczne);
- małej energetyki wodnej (hydroenergia rzek);
- wiatru;
11

PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY BRENNA W LATACH 2012-2014
93 |
Strona

Gmina BRENNA
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2029

- spalanie biomasy;
- geotermii (tzw. gorących źródeł).
Zgodnie z „Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku” przyjętą do realizacji 10.11.2009 r.
w planowaniu energetycznym dla miast i gmin energia odnawialna i ochrona środowiska
powinna odgrywać znaczącą rolę.

11.2. Energia wiatru
Polska położona jest w strefie o przeciętnych warunkach wietrzności, z prędkościami wiatru
na poziomie 3,5 – 4,5 m/s. Dla obszaru Polski maksymalne sezonowe zasoby energii wiatru
dość dobrze pokrywają się z maksymalnym zapotrzebowaniem na energię cieplną, czyli
okresem występowania najniższych temperatur, trzeba zatem stwierdzić, że korzystanie
z tego źródła energii jest jak najbardziej uzasadnione.
Energia wiatru należy do odnawialnych źródeł energii, nie jest jednak dla środowiska
neutralna. W praktyce bowiem elektrownie wiatrowe mogą wywierać negatywny wpływ na
otoczenie – ludzi, ptaki oraz krajobraz. Problemem jest np. wytwarzany przez turbiny
wiatrowe monotonny, stały hałas o niskim natężeniu, który niekorzystnie oddziaływuje na
psychikę człowieka. Innym ujemnym aspektem jest wpływ elektrowni na ptaki. Nie można
też zapomnieć o ujemnym wpływie farm na krajobraz, zajmują one bowiem duże
powierzchnie i zlokalizowane są często w rejonach turystycznych lub nadmorskich, co
zniechęca część osób do odwiedzenia takich miejsc. Instalacje wiatrowe utrudniają także
rozchodzenie się fal radiowych.
Zaletami siłowni wiatrowych są:
- bezpłatność energii wiatru;
- brak zanieczyszczenia środowiska naturalnego;
- możliwość budowy na nieużytkach.
Z kolei jako wady wymienić należy:
- wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne;
- zagrożenie dla ptaków;
- zniekształcenie krajobrazu;
- negatywny wpływ na psychikę człowieka.
Korzyścią ekologiczną wyprodukowania 1 kWh energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej,
w stosunku do tradycyjnie wyprodukowanej w elektrowni węglowej, jest uniknięcie emisji
do atmosfery następujących zanieczyszczeń: 5,5 g SO2, 4,2 g NOx, 700 g CO2, 49 g pyłów
i żużlu.
Zgodnie z mezoskalową mapę wiatrów, na której naniesiono izolinie rocznej podaży surowej
energii wiatru, niesionej przez strugę wiatru o powierzchni przekroju 1 m2 na wysokości 30 m
nad poziomem gruntu (30 m n.p.g). Mapę sporządzono na podstawie wyników 30-letnich
pomiarów prędkości wiatru wykonanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na
terenie gminy Brenna nie panują korzystne warunki dla rozwoju systemu elektrowni
wiatrowych przyłączanych do systemu elektroenergetycznego – rys 11.1.
Nie można jednakże wykluczyć rozwoju małych turbin wiatrowych (MTW),
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wykorzystywanych na potrzeby własne właściciela, m.in. do oświetlenia domów,
pomieszczeń gospodarczych, ogrzewania. MTW mają liczne zalety, do których zaliczyć
można:
- odporność na silne wiatry, cyklony, nawałnice;
- łatwiejszą instalacja w porównaniu z dużymi turbinami;
- brak linii przesyłowych, co powoduje, że nie występują straty przesyłu i koszty
eksploatacyjne, inwestycyjne oraz konserwacyjne z tym związane;
- potencjalnie małe oddziaływanie na środowisko;
- brak wywierania istotnego wpływu na krajobraz, gdyż można je wkomponować
w otocznie

Rys. 11.1 Mapa stref energetycznych wiatru – źródło http://www.elektrownie-tanio.net

11.3 ENERGIA GEOTERMALNA
W przypadku wód geotermalnych proces badań i określenia realnych możliwości
wykorzystania jest bardzo długi i obciążony szeregiem przepisów związanych z ochroną
środowiska naturalnego. Poważnym problemem jest również sposób finansowania takich
badań i analiz. Należy nadmienić, że koszt inwestycji polegającej na wykonaniu odwiertów
eksploatacyjnych wraz z urządzeniami do ich obsługi jest wysoki. Koszt wykonania jednego
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zespołu odwiertów sięga nawet 10 mln PLN, nie licząc kosztów urządzeń na powierzchni (np.
wymienników).
W Polsce wody geotermalne mają na ogół temperatury nieprzekraczające 100 stopni
Celsjusza. Wynika to z tzw. Stopnia geotermicznego, który w Polsce waha się od 10 do 110
m, a na przeważającym obszarze kraju mieści się w granicach 35-70 m. Generalnie zasoby
cieplne wód geotermalnych na terenie Polski oszacowane zostały na około 4 mld Mg tpu
(4 miliony ton paliwa umownego). Poniższa mapka przedstawia mapę wód geotermalnych na
terenie Polski.

Rys.
11.2
Mapa
wód
geotermalnych
http://www.builddesk.pl/edukacja

na

terenie

Polski.

Źródło:

Gmina Brenna położona jest na obszarze występowania dwóch różnorodnych
jednostek geologicznych: Beskidu Śląskiego i Pogórza Śląskiego. Ich granica przebiega mniej
więcej tak jak granica pomiędzy miejscowościami Brenna i Górki. Brenna połoŜona jest
na terenie Beskidu Śląskiego, natomiast wsie Górki Wielkie i Górki Małe naleŜą do innego
regionu geograficznego ) Pogórza Śląskiego, a ściśle do jego części zwanej Pogórzem
Cieszyńskim .
Zbiorniki wód czwartorzędowych akumulują wody, które mogą być wykorzystane
Jedynie w systemach pomp ciepła ze względu na temperatury do 10°C.
Teoretyczne zbiorniki wód termalnych stanowią utwory fliszu, gdyż głębokość ich
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zalegania na obszarze gminy dochodzi do około 1400 m co gwarantuje temperatury do 45°C
(Rys.11.3). Należy jednak pamiętać, że wydajności wód z tych utworów są zwykle rzędu kilku
m3/h, co praktycznie eliminuje zbiornik fliszowy jednostki śląskiej z szerszego wykorzystania
w geotermii. Większe wydajności uzyskano w rejonie Soli jednak należy tą strefę uznać za
przypadek wyjątkowy; jest to zresztą inna jednostka karpacka a mianowicie jednostka
magurska. Nie można natomiast wykluczyć możliwości wykorzystania wód zbiornika
fliszowego aspekcie balneologicznym, gdzie duże wydajności nie są wymagane.

Rys. 11.3. Płożenie gminy na tle rozmieszczenia zbiorników wód podziemnych i głębokich
otworów wg (Dadlez i inni 2000) źródło: http://www.slaskie.pl/strona

Poniżej na rysunku zamieszczono
geotermalnego Brenna GT-1 .

wstępny

profil

geologiczno-techniczny

otworu
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Rys. 11.4 wstępny profil geologiczno-techniczny otworu geotermalnego Brenna GT-1 .

źródło: http://www.slaskie.pl/strona

Określenie optymalnych kierunków wykorzystania dostępnych zasobów wód
podziemnych z uwzględnieniem lokalnych warunków terenowych
W przypadku gminy Brenna zbiornikiem, którego eksploatację proponuje się prowadzić
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jest zbiornik dewoński. Przewiduje się tutaj osiągnięcie wydajności wód termalnych na
poziomie 10 m3/h. Temperatura złożowa wód, w przypadku analizowanej lokalizacji,
oszacowana została na ok. 50°C. Horyzont wodonośny leży w interwale głębokości od ok.
1300 do 1750 m ppt.
Prawdopodobna mineralizacja wód termalnych została oszacowana na 140 g/litr, a poziom
zwierciadła statycznego na 60 do 120 m ppt. Depresję jednostkową oszacowano na 1
m/m3/h.
Dla wybranego systemu zarurowania odwiertu przyjmując powyższe parametry złożowe
oszacowane zostały zmiany temperatury wody termalnej na głowicy w czasie eksploatacji.
Założono, że czas mierzony jest od rozpoczęcia eksploatacji wody ze strumieniem
nominalnym (10 m3/h), przy założeniu że utwory skalne sąsiadujące z odwiertem
mają temperaturę naturalną - nie zaburzoną procesem wiercenia. Oszacowane zmiany
temperatury wody termalnej na głowicy przedstawiono na rys.. 11.5

Rys. 11.5 Oszacowane zmiany temperatury wody termalnej na głowicy
http://www.slaskie.pl/strona

źródło:

Z rys. 11.5 wynika, że temperatura głowicowa wody termalnej zmieniać się będzie w
zakresie od ok. 32 do ok. 44°C. Pod warunkiem utrzymywania ciągłego przepływu wody
termalnej z wydajnością 10 m3/h. Każdemu przestojowi odwiertu towarzyszyć będzie spadek
temperatury wody na głowicy po wznowieniu eksploatacji - tym samym zależność
temperatury głowicowej od czasu będzie inna od przedstawionej na
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Eksploatacja wody termalnej będzie się wiązać z ciągłym jej pompowaniem, ze względu na to
prawdopodobny jest scenariusz okresowego zatrzymywania eksploatacji - wtedy kiedy nie
ma zapotrzebowania na wodę lub energię (lub zapotrzebowanie to jest znacznie
zredukowane).
Mając to na uwadze przeanalizowano dane z wykresu za celowe uznano przyjąć
obliczeniową temperaturę wody termalnej na głowicy odwiertu na poziomie 36°C temperatura wody po 30 godzinach eksploatacji. Dostępny strumień wody termalnej i jej
głowicowa temperatura pozwoli osiągnąć całkowitą moc cieplną uzyskaną z wody termalnej
na poziomie ok. 360 kW - zakładając zastosowanie pomp ciepła schładzających ją do 5°C.
Mając na uwadze umiarkowaną temperaturę wody termalnej na głowicy i nieznaczny jej
strumień oraz terenowe uwarunkowania lokalne sugeruje się jej wykorzystanie w celach
balneorekreacyjnych.
Aby w pełni ocenić opłacalność inwestycji polegającej na pozyskiwaniu energii z złóż
geotermalnych należałoby wykonać dla przedsięwzięcia biznes plan, w którym część
związana z zaspokojeniem potrzeb energetycznych jest jedynie elementem. Taki biznes
plan winien zawierać analizę rynku, która oceniałaby na ile zastosowanie wód termalnych
wpływa na frekwencję na basenach. Pokrycie dodatkowych nakładów inwestycyjnych oraz
podwyższone koszty eksploatacji instalacji wykorzystującej wody termalne byłyby pokryte
właśnie z ewentualnych zwiększonych przychodów związanych ze wzrostem frekwencji.
Analiza osiąganych parametrów techniczno-ekonomicznych jako wariant optymalny
wskazuje wariant - jednootworowe wykorzystanie wód termalnych ze strumieniem
niezbędnym dla zabezpieczenia potrzeb na wodę świeżą dla niecek basenowych, bez
wykorzystania modułów cieplno-prądowych. Wariant ten cechuje się najmniejszym, spośród
analizowanych, wzrostem wymaganych nakładów inwestycyjnych i najmniejszym wzrostem
całkowitych kosztów funkcjonowania - w stosunku do wariantów odniesienia.12

11.4. Energia słoneczna

Polska nie jest krajem uprzywilejowanym pod względem możliwości wykorzystania energii
słonecznej ze względu na położenie na stosunkowo dużej szerokości geograficznej, w której
promieniowanie słoneczne jest mniej intensywne, szczególnie w okresie jesienno –
zimowym, kiedy to przypada sezon grzewczy. Z tego względu w polskich warunkach
uzasadnione jest wspomaganie energią słoneczną jedynie produkcji ciepłej wody użytkowej,
bowiem energię słoneczną warto pozyskiwać tylko w sezonie ciepłym, a więc od kwietnia do
października.
Zaletą wykorzystania energii słonecznej jest brak jej negatywnego oddziaływania na
środowisko. Trudność wykorzystania tego źródła energii wynika zaś z dobowej i sezonowej
zmienności promieniowania słonecznego. Do wad należy także mała gęstość dobowa
12

http://www.slaskie.pl/strona
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strumienia energii promieniowania słonecznego.
Energię słoneczną wykorzystuje się przetwarzając ją w inne użyteczne formy, a więc
w energię:
- cieplną – za pomocą kolektorów;
- elektryczną – za pomocą ogniw fotowoltaicznych.
Możliwości wykorzystania energii promieniowania w polskich warunkach są zróżnicowane,
z uwagi na bardzo specyficzne warunki klimatyczne związane z położeniem geograficznym
Polski. Średni okres nasłonecznienia dla Polski wynosi 1 600 godzin, przy czym maksymalna
liczba godzin słonecznych w roku występuje nad morzem, a wartość minimalna na Dolnym
Śląsku.

Rys. 11.6 Mapa nasłonecznienia okresów dla Polski. Źródło:
http://www.gazetadobryznak.pl
Średnioroczne sumy promieniowania słonecznego wyrażone w kWh/m2/rok, które można
traktować jako wielkości całkowitych zasobów energii promieniowania słonecznego w ciągu
roku, przedstawiono na mapie Polski z zaznaczonymi granicami poszczególnych
województw. Polskie zasoby energii promieniowania słonecznego charakteryzują się
nierównomiernym rozkładem w ciągu roku. Około 80 % rocznej sumy promieniowania
przypada na sześć miesięcy okresu wiosenno-letniego (kwiecień - wrzesień).13
Ponadto istotną cechą promieniowania w Polsce jest znaczący udział promieniowania
rozproszonego. Ocenia się, że okolicy Warszawy promieniowanie rozproszone stanowi
13

http://www.gazetadobryznak.pl
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w maju około 47 %, zaś w grudniu - aż 77 % promieniowania całkowitego. Tym samym
szacuje się, że z powodu okresu jesienno zimowego i licznych zachmurzeń, roczne zasoby
energii słonecznej w Polsce są mniejsze o około 50 – 60 % od wielkości dostępnych np. we
Włoszech, Hiszpanii, Francji, Turcji czy Grecji14
Od czego zależy sprawność kolektora słonecznego?
Sprawność kolektora słonecznego zależy ściśle od parametrów pracy odgrywających wpływ
na jego straty cieplne. Oznacza to przede wszystkim, że efekt pracy będzie tym
korzystniejszy, im niższa będzie temperatura absorbera (i zarazem różnica temperatury
między absorberem, a otoczeniem). Najkorzystniejsze efekty uzyskują kolektory słoneczne
pracujące w systemach niskotemperaturowych, a więc w szczególności dla podgrzewania
wody basenowej.

Rys. 11.7 Porównanie sprawności i wydajności cieplnej kolektora płaskiego Hewalex KS2000
TLP dla nasłonecznienia Eg = 1000 W/m2 i temperatury powietrza 30oC. Wartości określone
dla temperatury absorbera 50oC oraz 80oC. Różnica w sprawności i jednostkowej wydajności
cieplnej dla dwóch przypadków pracy wynosi około 18%.15

Wskazane jest utrzymywanie niskich temperatur ciepłej wody użytkowej, czy też wody
14

Nowak W., Stachel A., Borsukiewicz-Gozdur A.: Zastosowania odnawialnych źródeł energii.
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2008
15

http://www.hewalex.pl/porady-i-wiedza/kolektory-sloneczne/sprawnosc-kolektoraslonecznego.html
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grzewczej w systemie grzewczym budynku. Stąd Istotną rolę pełni odpowiedni dobór
instalacji solarnej, w której zapewniony jest skuteczny odbiór ciepła z kolektorów
słonecznych, zapewniający wysoką sprawność ich pracy. Między innym dotyczy to doboru
odpowiedniej wielkości podgrzewacza pojemnościowego, ale także odpowiedniej do potrzeb
powierzchni kolektorów słonecznych.16
W naszej strefie klimatycznej, koszt produkcji energii elektrycznej w oparciu o zespół ogniw
fotowoltaicznych może sięgać 4-7 zł/kWh, przy stosunkowo małej mocy urządzenia.
Znacznie bardziej opłacalne, dzięki całorocznemu stałemu zapotrzebowaniu, jest
wykorzystanie energii słońca do ogrzania wody użytkowej. Koszt inwestycji dla
czteroosobowej rodziny wynosi od 7000 zł do 15000 zł. Okres zwrotu takich inwestycji sięga
10-12 lat.
W zależności od potrzeb mogą być tworzone układy o wielu konfiguracjach i zastosowaniach.
Poniżej przedstawiono wariant instalacji solarnych.

Rys. 11.8. Schemat podstawowej instalacji dla ciepłej wody użytkowej i wspomagania
ogrzewania źródło: http://www.hewalex.pl/strony/wspomoaganie-co.html

Charakterystyka zasobów usłonecznienia Polski pozwala stwierdzić, iż na terenie gminy
energia słoneczna może być wykorzystana na potrzeby gospodarstw.
Należy jednak zaznaczyć, iż montaż instalacji solarnych dla potrzeb indywidualnych
odbiorców związany jest z wysokimi nakładami; tym samym tylko nieliczni decydują się na
tego typu inwestycje nie korzystając z dofinansowania.
16

http://www.hewalex.pl/porady-i-wiedza/kolektory-sloneczne/sprawnosc-kolektoraslonecznego.html
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Gmina Brenna w latach 2016-2017 zamierza realizować projekt termomodernizacji i i
instalacji paneli fotowoltanicznych na budynkach Szkoły podstawowej w Brennej i
Przedszkola publicznego w Górkach Małych.

11.5. Energia wodna

Polska jest krajem ubogim w wodę, dlatego też rozwój dużych elektrowni wodnych na jej
terenie jest ograniczony. Możliwy jest jednak wzrost ilości małych elektrowni wodnych, które
dzielą się jeszcze na:
- mikroelektrownie o mocy do 50 kW, ewentualnie 300 kW;
- minielektrownie o mocy 50 kW – 1 MW, ewentualnie 300 kW – 1 MW;
- małe elektrownie o mocy 1 – 5 MW.
Budowa elektrowni wodnych uzależniona jest od spełnienia szeregu wymogów
wprowadzonych przepisami prawa, do których należą m.in. umożliwienie migracji ryb, jeżeli
jest to uzasadnione warunkami lokalnymi, zapobieganie stratom ryb przy przejściu przez
turbiny elektrowni, ograniczenia w zakresie przekształcenia istniejącej rzeźby terenu
i naturalnego układu koryta rzeki. Z tego względu nie jest to źródło energii masowo
wykorzystywane na terenie Polski.
Energia wody jest nieszkodliwa dla środowiska, nie przyczynia się do emisji gazów
cieplarnianych, nie powoduje zanieczyszczeń, a jej produkcja nie pociąga za sobą
wytwarzania odpadów. Poza tym koszty użytkowania elektrowni wodnych są niskie. Jej
zaletą jest także stworzenie możliwości wykorzystania zbiorników wodnych do rybołówstwa,
celów rekreacyjnych czy ochrony przeciwpożarowej. Wśród wad hydroenergetyki należy
wymienić niekorzystny wpływ na populację ryb, którym uniemożliwia się wędrówkę w górę
i w dół rzeki, niszczące oddziaływanie na środowisko nabrzeża, a także fakt, że uzależnione
od dostaw wody hydroelektrownie mogą być niezdolne do pracy np. w czasie suszy. Wadą
jest również fakt, że niewiele jest miejsc odpowiednich do lokalizacji takich elektrowni.
Na terenie Gminy Brenna nie planuje się budowy elektrowni wodnych ze względu na
potencjalnie negatywne oddziaływanie na środowisko w czasie realizacji i eksploatacji.
Hydroenergetyka może niekorzystnie wpływać na populację ryb, którym uniemożliwia się
wędrówkę w górę i w dół rzeki. Może również mieć niszczące oddziaływanie na środowisko
nabrzeża.

11.6. Energia z biomasy
Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2001/77/WE biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny
produkty oraz ich frakcje, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami
roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa, związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również
podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich. Z kolei zgodnie
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z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
(Dz.U. 2013, poz. 1164 z późn. zm.) biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia
roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów
i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty,
a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, a w szczególności surowce
rolnicze.
W energetycznym wykorzystaniu biomasy kryją się nieograniczone możliwości oparte na
odzysku energii zawartej w:
- słomie;
- odpadach drzewnych (produkt uboczny w gospodarce leśnej);
- roślinach energetycznych.
Skala instalacji energetycznego wykorzystania biopaliw obejmuje szeroki zakres, począwszy
od małych, przydomowych kotłowni o mocy 20 kW kończąc na zautomatyzowanych
instalacjach wyposażonych w kotły o mocy do kilku MW.
Drewno i słoma wykorzystywane są w postaci:
- drewno kawałkowe, trociny, brykiety, zrębki gałęziowe;
- słoma: belowana, prasowana, sieczka.
Pod względem energetycznym 2 tony biomasy równoważne są 1 tonie węgla kamiennego,
jednak pod względem ekologicznym biomasa jest paliwem czystszym niż węgiel. Podczas
spalania w odpowiednio zaprojektowanym do tego celu urządzeniu charakteryzuje się
mniejszą emisją związków szkodliwych do atmosfery np: SO2. Biomasa jest zatem bardziej
przyjazna środowisku niż węgiel i jest odnawialna w procesie fotosyntezy jako nawóz.
W Gminie Brenna możliwość wykorzystania energetycznego zasobów biomasy istnieje
poprzez zakładanie plantacji wierzbowych na terenach, które ze względu na niską
przydatność rolniczą nie są w tym celu wykorzystywane. Istnieje możliwość współpracy
w tym zakresie także z niezurbanizowanymi terenami gmin ościennych.
Formy pozyskiwania biomasy wierzbowej:
1) Faszyna:
- docinane w zależności od rozmiarów komory spalania;
- pożądane sezonowanie w celu uzyskania wilg. 25 – 30 %;
- wykorzystanie: indywidualne gospodarstwa jako paliwo własne;
- niska wartość opałowa 12 MJ/kg.
2) Zrębki drzewne:
- produkt wstępnego rozdrobnienia ściętych pędów;
- wilgotność 40%;
- niska wartość opałowa 10-11MJ/kg.
3) Brykiety:
- postać walcowatych brył (dł. 10-15cm, śr. 5-10 cm);
- niska wilgotność 5 - 10 %;
- wysoka wartość opałowa 16,7-17,1MJ/kg
4) Pelety:
- postać granulatu (dł. 2,5cm, śr. 1-2cm);
- niska wilgotność 5 – 10 %;
- bardzo wysoka wartość opałowa 16-18 MJ/kg;
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- opłacalny transport.
Biomasa szybko rosnących wierzb krzewiastych pozyskiwanych z plantacji polowych, może
być wykorzystywana do bezpośredniego spalania lub przetwarzania w przyszłości na paliwo
płynne(metanol). Coraz częściej praktykuje się współspalanie zrębków wierzbowych
w mieszance z miałem węglowym.
Charakterystyczną cechą wierzby jest jej silny wzrost w okresie wegetacyjnym sięgającym do
3 m w jednym sezonie. Rozmnażana wegetatywnie musi być rozsadzana; dzięki czemu
ewentualna niekontrolowana ekspansja na siedliska sąsiednie jest wykluczona.
Pozyskiwanie biomasy wierzbowej odbywa się co 2-3 lata przy jednoczesnym prowadzeniu
plantacji 25-30 lat. Jednostkowa wielkość plonu z plantacji uzależniona jest od wielu
czynników klimatyczno-glebowych. Plon drewna wierzbowego wynosi 22,7 t/ha (zbiór
coroczny) i 90,8 t/ha (zbiór co 3 lata).
Wartość energetyczna biomasy porównywalna jest do miału węglowego i waha się od 18,619,6 GJ/t.s.m.
Niska zawartość popiołu w drewnie wierzbowym zmniejsza się wraz z opóźnieniem terminu
zbioru z 1,9% (cykl jednoroczny) do 1,3% (cykl trzyletni). Popiół może być wykorzystywany
jako nawóz mineralny, by powrócić na plantację jako źródło wapnia (Ca) i potasu (K).
Wartość opałowa: 18,6-19,6 GJ/t.s.m
W obliczeniach bilansowych przyjęto wartość średnią 19,1 GJ/t.s.m
Plony:
Coroczny 22,7 t/ha
Co 3 lata 90,8 t/ha
W obliczeniach przyjęto wartość średnią 26,5t/ha
Sprawność wytwarzania ciepła w = 0,7
Zatem ogólna ilość ciepła możliwego do uzyskania w wyniku energetycznego wykorzystania
biomasy wierzbowej wynosi:
Q = 354,31 GJ/ha
Energetyczne zastosowanie biomasy wierzbowej ma charakter lokalny, dlatego też tym
rozwiązaniem powinny wykazać zainteresowanie samorządy. To one właśnie decydują
o sposobie uciepłownienia szkół, urzędów itp.
Wprowadzenie szybko rosnących wierzb krzewiastych na grunty rolnicze i pozyskiwanie
z nich biomasy do celów bioenergetycznych pozwoli na:
- zagospodarowanie gruntów aktualnie niewykorzystywanych rolniczo;
- uzyskanie energii cieplnej z „czystego źródła”;
- zmniejszenie bezrobocia na terenach wiejskich i dziedzinach związanych
z wytwarzaniem urządzeń do lokalnej energetyki;
- zamknięcie obiegu pieniądza w obrębie Gminy lub gminy;
- dopływ „strumienia” dochodów dla społeczności.
Koszt wyprodukowania 1GJ energii cieplnej ze zrębków wierzbowych jest niższy:
- ok. 1,5 krotnie od węgla kamiennego;
- 2 krotnie od gazu ziemnego;
- 3 krotnie od oleju opałowego.
Również koszty wytworzenia ciepła w przeliczeniu na tonę zastosowanego paliwa
w porównaniu do zrębek wierzbowych są niższe:
- 2-krotnie od miału węglowego;
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- 2,5krotnie od węgla;
- 6-krotnie od gazu ziemnego;
- 10-krotnie od oleju opałowego.
Wierzba ma również szerokie zastosowanie w ochronie środowiska:
- rekultywacja gruntów zdegradowanych;
- ochrona przeciwdeszczowa;
- biologiczne oczyszczanie ścieków; „przydomowe oczyszczalnie”;
- ochrona powietrza;
- regulacja stosunków wodnych w glebie;
- ochrona przeciwerozyjna;
- ochrona przeciwpowodziowa;
- kształtowanie krajobrazu;
- drogownictwo.
SŁOMA
Słoma jako surowiec energetyczny ma szczególne znaczenie głównie na terenach wiejskich,
gdzie występuje jej nadmiar w stosunku do potencjalnych możliwości wykorzystania.
Pełne wykorzystanie potencjału energetycznego słomy pozwala na zaspokojenie ok. 8 %
całkowitego zaopatrzenia na energię pierwotną.
Na terenie Polski, ze względu na uwarunkowania klimatyczne i glebowe, pod uprawy
energetyczne mogą być wykorzystywane następujące rośliny:
- wierzba wiciowa;
- ślazowiec pensylwański;
- słonecznik bulwiasty;
- trawy wieloletnie.
Wierzba energetyczna
Obecnie coraz większego znaczenia nabiera uprawa wierzby na cele energetyczne. Jest to
poza tym nowy, dochodowy kierunek produkcji rolniczej. Wierzbowy surowiec energetyczny
charakteryzuje się tym, że jest w zasadzie niewyczerpalnym i samoodtwarzającym się
źródłem. Poza tym spalane drewno jest znacznie mniej szkodliwe dla środowiska niż m.in.
produkty spalania węgla. Produkcja prawidłowo założonej plantacji powinna trwać co
najmniej 15-20 lat z możliwością 5-8 – krotnego pozyskiwania drewna w ilości 10-15 ton
suchej masy w przeliczeniu na 1 ha rocznie. Wartość energetyczna 1 tony suchej masy
drzewnej wynosi 4,5 MWh.
Szybko rosnące gatunki wierzby dają ekologiczny i odnawialny surowiec do produkcji energii.
Podczas spalania drewna wierzbowego wydzielają się zaledwie śladowe ilości związków siarki
i azotu. Powstający wówczas dwutlenek węgla jest asymilowany w trakcie kolejnego okresu
wegetacyjnego, a więc jego ilość nie zwiększa się.
Za uprawą wierzby na cele energetyczne przemawiają następujące argumenty:
- może być ona nasadzona na gruntach zdegradowanych i zdewastowanych chemicznie
i biologicznie, gdzie uprawa roślin na cele żywnościowe i paszowe jest niemożliwa;
- nasadzenia wierzby pozwalają zagospodarować grunty odłogowane i ugorowane,
w tym słabe gleby, położone w niekorzystnych warunkach fizjograficznych, które często
są narażone na erozję;
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-

-

plantacje zlokalizowane wzdłuż szlaków komunikacyjnych, wokół zakładów
przemysłowych i wysypisk odpadów stanowią rolę naturalnego filtra przechwytującego
toksyczne substancje znajdujące się w powietrzu, glebie i wodach;
pasy ochronne wierzb eliminują hałas powstający na drogach, w fabrykach.

Nie można jednak zapomnieć, że z uprawą wierzby na cele energetyczne wiążą się też liczne
problemy:
- założenie plantacji wiąże się z poniesieniem znacznych nakładów finansowych,
w szczególności na zakup kwalifikowanych sadzonek (pierwszy pełny zbiór biomasy
wierzby zalecany jest po 4 latach, zaś następne co 3 lata);
- konieczność chemicznej ochrony plantacji;
- konieczność wykorzystywania specjalistycznych maszyn i urządzeń lub dużych
nakładów robocizny przy zbiorze, co wiąże się z poniesieniem wysokich nakładów
finansowych;
- konieczność suszenia biomasy, której wilgotność po zbiorze kształtuje się na poziomie
ok. 50 %;
- znaczne koszty transportu, na co wpływa znaczna wilgotność oraz stosunkowo
niewielka gęstość usypowa;
- zakładanie plantacji wierzby wiąże się ze zmianą stosunków wodno – powietrznych
gleby; istnieje zagrożenie nadmiernego przesuszania gruntów przez rośliny.
Na terenie Gminy Brenna wyklucza się możliwość uprawy obcych gatunków roślin
energetycznych do których zaliczyć można min:
Ślazowiec pensylwański , Słonecznik bulwiasty czy też egzotyczne gatunki traw: miskant
olbrzymi (zwany trawą chińską lub trawą słoniową), miskant cukrowy, spartina preriowa i
palczatka Gerarda. Wprowadzenie gatunków roślin energetycznych obcego pochodzenia
może stanowić zagrożenie dla gatunków rodzimych. Ponadto ze względu duże walory
przyrodnicze gminy nie jest wskazane przeznaczanie ich pod uprawy tego typu.
Na terenie Brennej nie występują plantacje, na których uprawia się rośliny energetyczne.
Czynnikiem zniechęcającym lokalnych gospodarzy do tworzenia plantacji roślin
energetycznych jest opłacalność takich upraw.

11.7. Energia z biogazu
Biogazownie stanowią instalacje, które wytwarzają energię cieplną i elektryczną z biogazu
powstającego w procesie fermentacji beztlenowej. Mogą być jej poddane wszystkie
substraty ulegające biodegradacji. Budowane w Polsce biogazownie rolnicze zazwyczaj
dysponują mocą elektryczną i cieplną w przedziale od 0,5 MW do 2,0 MW. Niniejszy rodzaj
elektrociepłowni cechuje się szerokim spektrum pozytywnych oddziaływań na otoczenie
zarówno przyrodnicze, jak i społeczno-gospodarcze. Jednak w pierwszej kolejności należy
zaznaczyć, że biogazownia jest źródłem ekologicznej energii. Jako paliwo wykorzystywane są
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surowce odnawialne, do których należą głównie rośliny energetyczne, odpady rolnicze
pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego. Produkcja energii z ich wykorzystaniem cechuje
się niemalże zerowym oddziaływaniem na środowisko w porównaniu do tradycyjnych
metod, opartych na takich surowcach jak węgiel czy ropa naftowa.
Biogazownia jest stabilnym i pewnym źródłem energii cieplnej i elektrycznej, gdyż jest ona
wytwarzana w trybie ciągłym przez 90 % czasu w ciągu roku. Zarówno ilość jak i parametry
wytworzonej energii są utrzymywane na stałym poziomie, dzięki czemu zwiększa się
bezpieczeństwo energetyczne regionu. Wyprodukowana energia elektryczna w biogazowi
jest zazwyczaj sprzedawana operatorowi energetycznemu, lub ewentualnie dostarczania jest
bezpośrednio do pobliskich odbiorców. Ponadto biogazownia może współpracować
z lokalnymi sieciami cieplnymi i dostarczać tanią energię do celów grzewczych dla budynków
użyteczności publicznej, domów lub bloków mieszkalnych.
Na podstawie dostępnych publikacji, szacuje się, że ciepło wyprodukowane przez
biogazownię o mocy 1 MW jest w stanie zaspokoić w 100 % zapotrzebowanie na c.o. i c.w.u.
około 200 domów jednorodzinnych. Ponadto odbiorcami ciepła z biogazowni mogą być
zakłady przemysłowe, hodowle zwierząt, suszarnie oraz wszelkie obiekty, które cechują się
zapotrzebowaniem na ciepło. Najbardziej efektywne wykorzystanie energii cieplnej ma
miejsce w sytuacji, gdy jej odbiorcy znajdują się w niedalekim sąsiedztwie biogazowni (max
1,5 km).
W związku z powyższym biogazownia może więc pełnić rolę lokalnego, ekologicznego źródła
prądu i ciepła, które w znacznym stopniu może uniezależnić odbiorców od stale rosnących
cen nośników energii. Biogaz o zawartości 65% metanu ma wartość kaloryczną 23 MJ/m 3. Po
porównaniu do tradycyjnych źródeł energii biogaz okazuje się być dobrym ich
zamiennikiem. Dla przykładu jeden metr sześcienny biogazu o wartości opałowej 26 MJ/m3
może zastąpić 0,77 m3 gazu ziemnego lub 1,1kg węgla kamiennego, czy 2 kg drewna.

Biogaz rolniczy
Obecnie na terenie Gminy nie funkcjonuje żadna biogazownia rolnicza. Należy nadmienić, że
niniejsza jednostka samorządu terytorialnego dysponuje potencjałem produkcji biogazu
rolniczego. W związku z czym na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego
należy podjąć działania mające na celu wykorzystanie istniejącego potencjału
energetycznego z biogazu, poprzez m.in. budowę lokalnej biogazowni.

11.8 POMPY CIEPŁA
Pompy ciepła są urządzeniami wykorzystującymi ciepło niskotemperaturowe i odpadowe do
ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej. Może wykorzystywać między innymi:
- powietrze atmosferyczne
- wodę (powierzchniową i podziemną)
- glebę (gruntowe wymienniki ciepła)
- słońce (kolektory słoneczne).
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Jej działanie polega na przekazywaniu energii cieplnej ze źródła dolnego do parowacza
nośnikiem (woda, glikol). Poważnym ograniczeniem w zastosowaniu pomp ciepła są wysokie
koszty inwestycyjne tego typu urządzeń i instalacji.
Obecnie rynek proponuje szeroką gamę począwszy od urządzeń o mocy grzewczej 5-20 kW
dla potrzeb domów jednorodzinnych, do urządzeń o mocy 50-500 kW dla dużych obiektów
do przygotowania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji. Tego typu
instalacje dotyczą przede wszystkim domków jednorodzinnych.
Z inwestycji planowanych przez Gminę Brenna należy wymienić planowaną w latach 20162017 w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej i przedszkolu w Górkach Małychtermomodernizację z montażem zestawu pomp ciepła i fotowoltaiki.

12. Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz

Prognoza zapotrzebowania mocy i energii cieplnej do roku 2030:
ZAŁOŻENIA:
 Aktualnie średnia powierzchnia użytkowa mieszkania, przypadająca na mieszkańca
gminy wynosi 42,8 m2, przy przeciętnej wielkości jednego mieszkania równej 103 m2.
W latach 2012-2014 wybudowano i oddano do użytkowania łącznie 112 mieszkań o
całkowitej powierzchni użytkowej równiej 129000 m2, co daje przeciętną wielkość
nowego mieszkania równą 120 m2.


Powierzchnia mieszkaniowa dla całego obszaru Gminy Brenna wynosi aktualnie –
stan na koniec 2013 r – 470079 m2



Liczba mieszkań wynosi : 4338 stan na koniec 2013 r



Aktualne oszacowane zapotrzebowanie na ciepło w skali całego obszaru Gminy
Brenna do celów mieszkaniowych wynosi : 251843 GJ



Przyjęto szacunkowy wskaźnik zmniejszenia zapotrzebowania – w stosunku do roku
2013 – na ciepło w wyniku termomodernizacji budynków mieszkalnych: 1% rocznie
do roku 2030 przy założeniu że 50% procent mieszkań na terenie Gminy już została
poddana termomodernizacji
Przy analizie zapotrzebowania przyjęto, jako zasadę, podnoszenie standardów
mieszkaniowych, w tym w szczególności zwiększanie powierzchni użytkowej
mieszkań do poziomu 30-35 m2 m2/osobę. Obecnie wskaźnik ten na terenie Gminy
wynosi 23,5 m2 i jest zbliżony do średniej krajowej. Stąd też dla dalszych obliczeń
przyjęto docelowy poziom powierzchni mieszkalnej przypadającej na 1 mieszkańca
równy 30 m2.



Zapotrzebowanie mocy i energii cieplnej prognozowano według trzech scenariuszy:
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Scenariusz I – duże nakłady na termomodernizacje tempo przyrostu liczby nowych mieszkań
będzie na poziomie 50% aktualnego przyrostu ;
Scenariusz II – umiarkowane nakłady na termomodernizacje tempo przyrostu liczby nowych
mieszkań będzie na poziomie aktualnego przyrostu ;
Scenariusz III – wzrośnie tempo przyrostu liczby nowych mieszkań do przyjętego
docelowego poziomu powierzchni mieszkalnej przypadającej na 1 mieszkańca równy 30 m2
oraz wzrośnie zapotrzebowanie ciepła przez pozostałych odbiorców (zakłady instytucje)

Rys. 12.1

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną – założenia ogólne:
1) zapotrzebowanie na energię elektryczną dla odbiorców indywidualnych dotyczy głównie
oświetlenia, napędu sprzętu gospodarstwa domowego i ewentualnie wytwarzania c.w.u.
Energia elektryczna konsumowana przez gospodarstwa domowe, tj. wykorzystywana na cele
socjalno-bytowe stanowi obecnie mniejszy odbiór i taka struktura zużycia utrzymana
zostanie w okresie prognozy;
2) wykorzystanie energii elektrycznej do celów grzewczych jest i będzie w najbliższym czasie
marginalne;
3) całkowite szacunkowe zużycie energii przez odbiorców indywidualnych w 2013 roku
wyniosło około 7294 MWh;
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4) zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne i drogowe kształtowało się na poziomie
1000 MWh. Szacunkowo przyjęto, iż z uwagi na wymianę opraw oświetleniowych na
energooszczędne, zużycie energii na w/w cel obniży się do poziomu około 500 MWh.
Przyjęto, że rozwój Gminy w zakresie gospodarczym będzie się odbywał zgodnie ze
wskaźnikami rozwoju makroekonomicznego całego kraju. Prognozy dotyczące zużycia energii
elektrycznej w Polsce (według „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”) wskazują, że
zapotrzebowanie na energię elektryczną (w stosunku do roku bazowego 2006) wzrastać
będzie w średniorocznym tempie zbliżonym do 2,3%,

Przyjęto więc do prognozy 3 warianty :
Scenariusz I – wzrost zużycia energii na poziomie 0,5 % rocznie w odniesieniu do aktualnego
przyrostu ;
Scenariusz II – umiarkowane 1% w odniesieniu do aktualnego przyrostu ;
Scenariusz III – wysoki 2,3% przyrostu zużycia energii

Rys 12.2

Na podstawie prognozy liczby ludności, sporządzono kalkulacje w zakresie zapotrzebowania
na energię elektryczną w latach 2014-2030 na potrzeby odbiorców indywidualnych. Wzrost
zapotrzebowania na energię elektryczną spowodowany będzie głównie prognozowanym
wzrostem liczby ludności na terenie Gminy. Założono, że wzrost zapotrzebowania na
energię spowodowany będzie poprzez coraz powszechniejsze stosowanie dużej ilości sprzętu
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RTV i AGD. Z kolei wzrastające koszty energii elektrycznej mobilizują do oszczędnego zużycia
energii i stosowanie energooszczędnych rozwiązań w gospodarstwach domowych.

13. Stan zanieczyszczenia środowiska Gminy Brenna

Powiat Cieszyński i Gmina Brenna charakteryzuje się stosunkowo niewielkim poziomem
emisji zanieczyszczeń do powietrza, ale ze względu na to, że Brenna jest położona w dolinie
efekt niskiej emisji podlega zwielokrotnieniu, ma na to wpływ gorsze przewietrzanie się tego rejonu
gminy niż np. ma to miejsce w miejscowościach Górki Wielkie i Małe.

Według danych GUS największa ilość zanieczyszczeń gazowych przypada na dział
wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę.
System zaopatrzenia w ciepło na terenie Gminy Brenna oparty jest głównie o kotłownie
tradycyjne opalane węglem, drewnem. Mimo , że od roku 2000 ze względu na powszechnie
stosowaną termomodernizację coraz częściej w nowych budynkach stosuje się opalanie
gazem do celów grzewczych to nadal jednak w dużej części ogrzewanie budynków odbywa
się poprzez spalanie paliw stałych, gównie węgla kamiennego w postaci pierwotnej, w tym
również złej jakości, np. miału, flotu, mułów węglowych. Głównym oddziaływaniem na
środowisko charakteryzują się zanieczyszczenia powietrza powodowane przez spalanie
paliw, w tym w procesach energetycznego spalania paliw kopalnych i w silnikach
spalinowych napędzających pojazdy mechaniczne.
Emisja zanieczyszczeń składa się głównie z dwóch grup: zanieczyszczenia lotne stałe (pyłowe)
i zanieczyszczenia gazowe (organiczne i nieorganiczne). Do zanieczyszczeń pyłowych należą
np. popiół lotny, sadza, związki ołowiu, miedzi, chromu, kadmu i innych metali ciężkich.
Zanieczyszczenia gazowe są to tlenki węgla (CO i CO2), siarki (SO2) i azotu(NOx), amoniak
(NH3) fluor, węglowodory (łańcuchowe i aromatyczne), oraz fenole. Do zanieczyszczeń
energetycznych należą: dwutlenek węgla – CO2, tlenek węgla - CO, dwutlenek siarki – SO2,
tlenki azotu - NOX, pyły oraz benzo(α)piren. W trakcie prowadzenia różnego rodzaju
procesów technologicznych dodatkowo, poza wyżej wymienionymi, do atmosfery
emitowane mogą być zanieczyszczenia w postaci różnego rodzaju związków organicznych, a
wśród nich silnie toksyczne węglowodory aromatyczne. Natomiast głównymi związkami
wpływającymi na powstawanie efektu cieplarnianego są dwutlenek węgla odpowiadający w
około 55% za efekt cieplarniany oraz w 20% metan – CH4. Dwutlenek siarki i tlenki azotu
niezależnie od szkodliwości związanej z bezpośrednim oddziaływaniem na organizmy żywe są
równocześnie źródłem kwaśnych deszczy. Zanieczyszczeniami widocznymi, uciążliwymi i
odczuwalnymi bezpośrednio są pyły w szerokim spektrum frakcji. Najbardziej toksycznymi
związkami są węglowodory aromatyczne (WWA) posiadające właściwości kancerogenne.
Najsilniejsze działanie rakotwórcze wykazują WWA mające więcej niż trzy pierścienie
benzenowe w cząsteczce. Najbardziej znany wśród nich jest benzo(α)piren, którego emisja
związana jest również z procesem spalania węgla zwłaszcza w niskosprawnych paleniskach
indywidualnych. Żadne ze wspomnianych zanieczyszczeń nie występuje pojedynczo,
niejednokrotnie ulegają one w powietrzu dalszym przemianom. W działaniu na organizmy
żywe obserwuje się występowanie zjawiska synergizmu, tj. działania skojarzonego,
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wywołującego efekt większy niż ten, który powinien wynikać z sumy efektów poszczególnych
składników. Na stopień oddziaływania mają również wpływ warunki klimatyczne takie jak:
temperatura, nasłonecznienie, wilgotność powietrza oraz kierunek i prędkość wiatru.
Wielkości dopuszczalnych poziomów stężeń niektórych substancji zanieczyszczających w
powietrzu określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. (Dz.
U. nr 87, poz. 796). Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń, zgodnie z obowiązującym
rozporządzeniem, zestawiono w poniższej tabeli.

13.1. Monitoring emisji
W 2013 r. na terenie gminy nie wykonywano pomiarów emisji zanieczyszczeń
powietrza. Zgodnie z kryteriami wyznaczonymi ze względu na ochronę zdrowia ludzi
przeprowadzono za rok 2011 ocenę jakości powietrza w Brennej, należącym do strefy strefy
bielsko – żywieckiej dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenach jakości
powietrza owiązywał nowy podział kraju na strefy. Ocena za rok 2011 wykonana została więc
w nowym układzie stref, w którym strefę stanowią:
- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys.,
- Gmina (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.,
- pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100
tys. mieszkańców, do którego należy Gmina Brenna.17

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008r. w sprawie stref, w
których dokonuje się oceny jakości powietrza, Gmina Brenna została przyporządkowana do
strefy bielsko-żywieckiej. Stan atmosfery w rejonie Gminy Brenna można oszacować na
podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, który
prowadzi tzw. monitoring powietrza.
Na terenie Gminy Brenna usytuowane są dwa punkty pomiarowe w których prowadzi się
17

Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach
o stanie środowiska na terenie województwa śląskiego w 2011 roku
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monitoring zanieczyszczeń NO2, SO2.
W wyniku przeprowadzonej oceny jakości powietrza strefę bielsko-żywiecką dla kryterium
oceny zdrowia zakwalifikowano do klasy C pod względem zanieczyszczenia powietrza pyłem
PM10, benzo(a)pirenem oraz ozonem. W związku z tym, dla zanieczyszczeń
zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie „Programu Ochrony Powietrza”
dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych. W przypadku kryterium ochrony
roślin, strefa bielsko-żywiecka uzyskała wynikową klasę C

13.2 Ocena stanu atmosfery na terenie Gminy Brenna
O wystąpieniu zanieczyszczeń powietrza decyduje ich emisja do atmosfery, natomiast o
poziomie w znacznym stopniu występujące warunki meteorologiczne. Przy stałej emisji –
zmiany stężeń zanieczyszczeń są głównie efektem przemieszczania, transformacji i usuwania
zanieczyszczeń z atmosfery. Stężenie zanieczyszczeń zależy również od pory roku. Tak więc:
 sezon zimowy, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery,
głównie przez niskie źródła emisji,
 sezon letni, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery przez
skażenia wtórne powstałe w reakcjach fotochemicznych.
Ocenę stanu atmosfery na terenie województwa, powiatu i gminy przeprowadzono w
oparciu o dane z raportów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.
Na kolejnych rysunkach przedstawiono emisję podstawowych zanieczyszczeń ze źródeł
punktowych na terenie województwa śląskiego. Lista zanieczyszczeń pod kątem spełnienia
kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia obejmuje:
benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM10, pył
PM2,5, arsen, benzo(α)piren, ołów, kadm oraz nikiel.
Do zanieczyszczeń, które uwzględniane są w ocenie ze względu na ochronę roślin należą:
dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz ozon.
Dwunastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie śląskim przeprowadzono w
oparciu o wyniki badań ze 145 stanowisk pomiarowych obejmujących pomiary:
• wysokiej jakości na stałych stacjach monitoringu, rozumiane jako pomiary ciągłe,
prowadzone z zastosowaniem mierników automatycznych – 17 stanowisk pomiarowych
dwutlenku azotu, 1 - tlenków azotu, 17 - dwutlenku siarki, 10 – ozonu, 6 – pyłu zawieszonego
PM10, 10 - tlenku węgla, 3 stanowiska benzenu,
• manualne: na stałych stacjach monitoringu prowadzone codziennie – 16 stanowisk pyłu
PM10, 8 stanowisk pyłu PM2,5, 8 - stężeń ołowiu, 8 - kadmu, 8 – niklu, 9 – arsenu, 13 –
benzo(α
Poniżej na rysunkach przedstawiono
wskaźników.

wyniki klasyfikacji stref dla poszczególnych
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Rysunek 13.1 Wyniki klasyfikacji stref dla ozonu - kryterium ochrona roślin : Stan ochrony
środowiska w województwie śląskim w 2013 roku

Rysunek 13.2 Wyniki klasyfikacji stref dla dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu - kryterium
ochrona roślin, źródło: Stan ochrony środowiska w województwie śląskim w 2013 roku
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Rysunek 13.3 Klasyfikacja stref dla benzenu ze względu na ochronę zdrowia ludzi w 2013
roku, źródło: Stan ochrony środowiska w województwie śląskim w 2013 roku

Rysunek
13.4
Klasyfikacja stref dla arsenu, kadmu, niklu i ołowiu ze względu na ochronę zdrowia ludzi w
2013 roku źródło: Stan ochrony środowiska w województwie śląskim w 2013 roku
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Rysunek 13.5 Klasyfikacja stref dla tlenku węgla ze względu na ochronę zdrowia ludzi w 2013
roku , źródło: Stan ochrony środowiska w województwie śląskim w 2013 roku

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
2013, poz. 1232 z późn. zm.) oceny są dokonywane w strefach, w tym w aglomeracjach. Na
terenie województwa śląskiego zostało wydzielonych 5 stref zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z 10 sierpnia 2012 roku w sprawie stref, w których dokonuje się oceny
jakości powietrza (Dz. U. 2012, poz 914). Strefy te zostały wymienione poniżej:
• strefa śląska,
• aglomeracja górnośląska,
• aglomeracja rybnicko-jastrzębska,
• miasto Bielsko-Biała,
• miasto Częstochowa.
Podstawę klasyfikacji stref zgodnie z art. 89 ww.
ustawy stanowiły dopuszczalne poziomy substancji
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Rysunek 13.6 Strefy w województwie śląskim, dla których dokonano ocenę jakości powietrza
Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, poszczególne strefy województwa śląskiego
zaliczono do jednej z poniższych klas:
 klasa A: jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio
poziomów
dopuszczalnych,
poziomów
docelowych,
poziomów
celów
długoterminowych,
 klasa B: jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy
dopuszczalne, lecz nie przekraczały poziomu dopuszczalnego powiększonego o
margines tolerancji,
 klasa C: jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy
dopuszczalne lub docelowe powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy ten
margines jest określony,
 klasa D1: jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu
celu długoterminowego,
 klasa D2: jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu
długoterminowego
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Ze względu na to że terenie strefy śląskiej gdzie leży Gmina Brenna klasę C określono dla
następujących substancji:
 pył zawieszony PM10,
 pył zawieszony PM2.5,
 benzoalfapiren – B(a)P,
 ozon – O3,
 dwutlenek siarki (SO2).

Rys nr 3.17 Wyniki dopuszczalnej częstości przekraczania stężeń 8-godzinnych na
stanowiskach pomiarowych w latach 2008-2013 oraz klasyfikacja stref dla ozonu w 2013
roku ze względu na ochronę zdrowia ludzi (dopuszczalna częstość przekraczania 25 dni)
źródło: Stan ochrony środowiska w województwie śląskim w 2013 roku
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Rys nr 3.18 Wyniki klasyfikacji stref dla benzo(a)pirenu ze względu na ochronę zdrowia ludzi
oraz stężenia średnie roczne, w sezonie zimowym i letnim w ng/m3
na stanowiskach pomiarowych w latach 2010-2013 (poziom docelowy 1 ng/m3)

Rys nr 3.19 Wyniki średnich rocznych stężeń pyłu zawieszonego PM10 w μg/m3 na
stanowiskach pomiarowych w latach 2006-2013 oraz klasyfikacja stref w 2013 roku ze
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względu na ochronę zdrowia ludzi (poziom dopuszczalny 40 μg/m3), z uwzględnieniem
dopuszczalnej częstości przekroczeń poziomu stężeń 24-godzinnych

Rys nr 3.20 Wyniki klasyfikacji stref dla pyłu PM2,5 ze względu na ochronę zdrowia ludzi w
2013 roku oraz stężenia średnie roczne, w sezonie zimowym i letnim
w μg/m3 na stanowiskach pomiarowych w latach 2011-2013 (poziom dopuszczalny dla 2013
roku powiększony o margines tolerancji 26 μg/m3)

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)
dla stref, w których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych,
powiększonych w stosownych przypadkach o margines tolerancji, choćby jednej substancji,
spośród określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w
sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 47, poz. 281) wymagane jest
przygotowanie i zrealizowanie Programu Ochrony Powietrza.
Strefy klasy C wymagają określenia programu ochrony powietrza. W przypadku stref, dla
których programy zostały już uchwalone, a standardy jakości powietrza są przekraczane,
zarząd województwa jest zobowiązany do opracowania projektu aktualizacji POP w terminie
3 lat od wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony
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powietrza, określając w nim działania ochronne dla grup ludności wrażliwych na
przekroczenia, obejmujących w szczególności osoby starsze i dzieci. 18
Gmina Brenna realizowała Program Ograniczenia Niskiej Emisji (Gmina zrealizowała etap I w
2010 r.), w ramach którego przeprowadzana była wymiana niskosprawnych kotłów
węglowych na kotły proekologiczne.

14. Ocena możliwości wykorzystania kogeneracji i ciepła odpadowego z instalacji
przemysłowych.
14.1. Kogeneracja możliwością racjonalnej gospodarki energetycznej

Kogeneracja często nazywana jest również skojarzonym wytwarzaniem energii elektrycznej
i ciepła. Dzięki takiemu skojarzonemu wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła powstają
znaczne oszczędności paliwa pierwotnego np. węgla kamiennego lub gazu ziemnego, co
w konsekwencji prowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez niższe emisje
zanieczyszczeń do atmosfery (głównie CO) oraz, w związku z rosnącymi cenami paliw, do
osiągnięcia znacznych efektów ekonomicznych.
Komisja Europejska już dawno dostrzegła korzyści płynące ze skojarzonej produkcji ciepła
i energii elektrycznej, czego efektem jest Dyrektywa 2004/8/WE w sprawie promowania
kogeneracji. W tym również kierunku idzie nowelizacja polskiego Prawa Energetycznego oraz
Rozporządzenia wykonawcze.
Skojarzone wytwarzanie energii związane jest zawsze z większym lub mniejszym systemem
ciepła sieciowego. Należy zatem dodać, że promowanie kogeneracji musi być powiązane
z koniecznością promocji rozwoju ciepłownictwa sieciowego, co niestety nie jest należycie
zaznaczone w wyżej wymienionych dokumentach prawnych. Praktycznie nie jest możliwe
skuteczne zwiększanie produkcji energii w skojarzeniu bez wzrostu sprzedaży ciepła
przesyłanego i sprzedawanego z sieci ciepłowniczych a ta będzie wzrastać, gdy cena ciepła
dla odbiorcy będzie konkurencyjna z ciepłem wytworzonym w lokalnych źródłach ciepła.
Udział elektrociepłowni w mocy osiągalnej krajowego systemu elektroenergetycznego
wynosi obecnie ok. 15 %, natomiast ciepła wytwarzanego w lokalnych kotłowniach
i ciepłowniach (bez układów skojarzonych) stanowi aż ~ 50 % produkcji ciepła. Widać zatem
duży potencjał możliwości wzrostu produkcji energii elektrycznej w kogeneracji, który
w dodatku może ulec dalszemu wzrostowi w przypadku podłączenia sieciami ciepłowniczymi
mniejszych obiektów zasilanych indywidualnie.
Elektrociepłownie są zróżnicowane technicznie ze względu na moc elektryczną i cieplną.
W ostatnich latach obserwuje się wzrost udziału tzw. Kogeneracji rozproszonej czyli
instalowanie obiektów o małej mocy (od kilkuset kW do kilku megawatów elektrycznych) w
18

STAN ŚRODOWISKA w województwie śląskim w 2013 roku – WIOŚ Katowice
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pobliżu odbiorcy końcowego. Kogeneracja rozproszona oraz tzw. mikrokogeneracja spełnia
ważną rolę przyczyniając się do:
 redukcji strat przy przesyle energii elektrycznej i ciepła,
 zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności zasilania odbiorców,
 wykorzystania istniejących lokalnych zasobów paliw (szczególnie gazu i biogazu).
Procesy wsparcia produkcji energii wytwarzanej w kogeneracji nie powinny ograniczać się
jedynie do procesów wytwarzania energii, lecz również, jak wspomniano, uwzględniać
wspieranie rozwoju wysokosprawnych sieci ciepłowniczych. Istotne znaczenie w tym
aspekcie mogłoby mieć narzędzia ekonomicznego wsparcia systemów sieciowych np.
przeznaczenie znacznej części środków kierowanych z opłat zastępczych do Narodowego
Funduszu na wspieranie rozwoju sieci cieplnych, skutecznie można bowiem rozwijać
sprzedaż ciepła sieciowego, gdy cena tego ciepła dla odbiorca będzie konkurencyjna z
ciepłem wytworzonym w lokalnym miejscowym źródle.
Na terenie Gminy Brenna aktualnie nie zainstalowana instalacji do wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła.
Niezwykle ważne dla ogólnoeuropejskiego rozwoju kogeneracji są lokalne uwarunkowania
prawne na poziomie kraju i regionu. Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Energetyczne,
obowiązkiem gminy jest opracowanie „Projektu Założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe” wspomagającego m.in. rozwój systemów skojarzonej
produkcji energii na poziomie:
Poziom I
Zarządzanie usługami publicznymi: edukacją, kulturą, sportem, administracją, profilaktyką,
lecznictwem itd.
Poziom II
Zarządzanie nieruchomościami:
- sposobem wykorzystania, remontami, eksploatacją
Poziom III
Zarządzanie energią i środowiskiem: regionu, zależący ściśle od równoległej rozbudowy sieci
ciepłowniczych. Zgodnie z Gminnymi Planami sieci takie powinny zasilać coraz to większe
obszary o uzasadnionych ekonomicznie „gęstościach" odbioru ciepła.
Plany te powinien zapewnić również minimum pewności rozbioru ciepła z sieci cieplnych,
gdyż dla inwestycji o długim okresie zwrotu nakładów (jakimi są skojarzone źródła ciepła oraz
sieci ciepłownicze) pewność ta ma bardzo duże znaczenie.
Obecnie jest to bardzo trudne (z różnych przyczyn) jednak dąży się do nadania „Planowi
zaopatrzenia w ciepło i..." rangi prawa gminnego podobnej do „Planu zagospodarowania
przestrzennego" co znacznie mogłoby poprawić tę sytuację.
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14.2. Ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych.
Na terenie Gminy Brenna nie występuje potencjał energii odpadowej z procesów
produkcyjnych
Docelowo przedsiębiorstwa powinny przeanalizować możliwości zagospodarowania ciepła
odpadowego z procesów produkcyjnych.
Generowanie energii elektrycznej z ciepła
odpadowego może być istotnym remedium nie tylko na koszty utylizowania tego ciepła, ale
przede wszystkim na poprawę bilansu energetycznego wielu instalacji, które generują ciepło
odpadowe. Profil działalności badawczej firmy jest ściśle skorelowany z tendencjami
globalnymi związanymi z ochroną środowiska. Zwiększające się ceny kopalnych surowców
energetycznych oraz związana z ich wykorzystaniem emisja dwutlenku węgla i
zanieczyszczeń środowiska prowadzi do konieczności wykorzystywania w coraz większym
stopniu alternatywnych technologii. Również polityka Unii Europejskiej wymaga zwiększania
udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym. Kolejnym postulatem jest obniżenie emisji
CO2 i poprawienie sprawności instalacji przemysłowych, gdzie wykorzystanie ciepła
odpadowego stanowi znaczący potencjał. Ciepło odpadowe jest najczęściej spotykaną formą
energii w instalacjach przemysłowych traconej bezpowrotnie.
Nad efektywnym wykorzystanie ciepła odpadowego pracuje także japońska firma Panasonic.
Ich kierunek działania polega na opracowaniu rur termoelektrycznych z cieplno-oporowych
materiałów termoelektrycznych i metali przewodzących ciepło. Technologia ta ma pozwolić
na konwersję bezpośrednio energii cieplnej na energię elektryczną.19

15. Oddziaływanie elementów projektu założeń na środowisko przyrodnicze

Realizacja Projektu założeń w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna
może mieć wpływ na poszczególne elementy środowiska:
1. Powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne - na etapie realizacji i inwestycji
oddziaływania mogą być znaczące, bezpośrednie, krótkoterminowe (zniszczenie
pokrywy roślinnej i warstwy gleby, obniżenie poziomu wód gruntowych, zakłócenie
warunków spływu powierzchniowego wód) , na etapie eksploatacji oddziaływania będą
pośrednie, stałe i o małym stopniu oddziaływania.
2. Klimat i zanieczyszczenie powietrza, klimat akustyczny- na etapie realizacji
oddziaływania będą pośrednie, krótkoterminowe i odwracalne, ograniczone do terenów
przeznaczonych pod zabudowę i bezpośrednio w jej otoczeniu (zanieczyszczenia
spowodowane pracą i działaniem sprzętu budowlanego), na etapie eksploatacji
oddziaływania będą pośrednie, stałe i o małym stopniu oddziaływania.
3. Promieniowanie
elektromagnetyczne
–
oddziaływanie
promieniowania
elektromagnetycznego może wystąpić na ewentualnych terenach zainwestowanych
dlatego też dla zmniejszenia negatywnego oddziaływania proponuje się skablowanie linii
19

Energia z ciepła odpadowego - Grzegorz Śliwa
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elektroenergetycznych wysokiego napięcia na terenach zabudowanych: istniejących
i planowanych.
4. Przewidywane oddziaływanie na ludzi może być bezpośrednie i krótkoterminowe na
etapie realizacji inwestycji (pogorszenie warunków życia mieszkańców w związku ze
wzrostem natężenia hałasu czy wzrostem zanieczyszczenia powietrza). Na etapie
użytkowania oddziaływania będą pośrednie, stałe i o małym stopniu uciążliwości.
Realizacja projektu założeń wpłynie korzystnie na warunki środowiskowe w szczególności na
stan powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji powierzchniowej, liniowej
i punktowej (likwidacja kotłów i pieców opalanych paliwem stałym, wzrost wykorzystania do
celów energetycznych gazu ziemnego i energii odnawialnej tj. biogazu, energii słonecznej i
geotermalnej (pompy ciepła).

16. Zakres współpracy z innymi gminami/Gminymi

To, że współpraca między Gminami w zaopatrzeniu w energię czyni ją tańszą i wyższej jakości
jest aksjomatem i udowadniać tego nie ma potrzeby. Granice gmin i miast wynikają
z podziału administracyjnego kraju i wyższe względy mogły w niektórych przypadkach
zadecydować o tym, że granice te nie pokrywają się z najefektywniejszym z punktu widzenia
energetyki układem sieci energetycznych. Można sobie wyobrazić np. taką sytuację, że jakieś
skupisko ludzi zamieszkujących sąsiednią gminę jest oddalone od centrum zasilania
energetycznego swej gminy zaś znajduje się w bliskim sąsiedztwie sieci energetycznej naszej
gminy. Względy ekonomiczne winny w takim przypadku zadecydować o zasileniu tego
skupiska z naszej sieci nie bacząc na podziały administracyjne. Jest to jeden z wielu
przykładów, które można mnożyć w różnych dziedzinach.
Współpraca z innymi gminami winna polegać na:
- wspólnym planowaniu najbardziej korzystnych ekologicznie rozwiązań zapewniających
gminom bezpieczeństwo energetyczne;
- tworzeniu wspólnych ponadregionalnych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją
i dystrybucją energii;
- koordynacji przebiegu głównych magistral energetycznych – dotyczy to szczególnie
obszaru granicy sąsiadujących gmin;
- zapewnianiu wspólnej bazy zaopatrzeniowej dla surowców i organizowaniu,
obniżającego koszty, wspólnego ich transportu z odległych dzielnic Polski;
- wspólnym poszukiwaniu inwestorów zewnętrznych dla realizacji większych
przedsięwzięć inwestycyjnych w infrastrukturze energetycznej;
- wspólnym ubieganiu się o środki finansowe dla rozbudowy i modernizacji tej
infrastruktury.
Na terenie Gminy w chwili obecnej występują dwa sieciowe nośniki energii – energia
elektryczna oraz sieć gazowa .
Według informacji uzyskanych od dystrybutorów energii elektrycznej wszelkie aspekty
współpracy między gminami są uwzględniane w ramach bieżącej działalności.
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Współpracę poszczególnych gmin z zakładem energetycznym należy uznać za poprawną.
Z chwilą przystąpienia przez gminę do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
gminy zwracają się do dostawcy o zgłoszenie opinii w zakresie zapewnienia zasilania
przedmiotowych obszarów w energię elektryczną. W następnym etapie gmina przesyła do
zaopiniowania opracowane już projekty uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Należy stwierdzić, że znaczna cześć gmin nie przystąpiła
do opracowywania "projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną
i paliwa gazowe" co w znacznym stopniu utrudnia sporządzenie planu rozwoju ponieważ
miejscowe plany zagospodarowania zawierają bardzo skąpe dane w zakresie
zapotrzebowania na energię.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż opracowanie nie powinno w żaden sposób ograniczać
możliwości budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń i sieci elektroenergetycznej,
gazowniczej i ciepłowniczej na terenie gminy. Jednocześnie podkreślamy, iż wszelkie
przedsięwzięcia, które sprzyjać będą oszczędnemu i efektywnemu wykorzystywaniu energii
i surowców energetycznych, w tym energii odnawialnej tworzyć będą warunki do rozwoju
gospodarczego uwzględniając jednocześnie ograniczenie negatywnego oddziaływania na
środowisko.
W Załączniku nr 2 znajdują się odpowiedzi przysłane przez Gminy Ościenne. Stanowią one
również udokumentowanie próby podjęcia współpracy w ramach realizacji zadań Projektu
Założeń.

17. Podsumowanie i wnioski
W związku z realizacją polityki ekologicznej Polski oraz polityki ekologicznej i energetycznej
Unii Europejskiej Gmina Brenna może finansować projekty związane z energetyką zarówno
ze środków europejskich, jak i krajowych. Wsparcie finansowe na inwestycje energetyczne z
zagranicznych środków można uzyskać przede wszystkim z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
śląskiego (RPO WP), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W przypadku inwestycji związanych z
energetyką można pozyskać wsparcie również z krajowych środków, między innymi z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego
(BGK).

Zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z
2012, poz. 1059 z późn.zm.) Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe powinien zawierać:

ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
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elektryczną i paliwa gazowe;

przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw
gazowych;

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;

możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551
ze zm.);

zakres współpracy z innymi gminami.
Zawartość opracowania „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2030” odpowiada pod względem
redakcyjnym i merytorycznym wymogom Ustawy Prawo energetyczne.
Obecny stan techniczny sieci elektroenergetycznych oraz zamierzenia inwestycyjne w
zakresie rozbudowy istniejącej sieci energetycznej Gminy zapewniają bezpieczeństwo w
zakresie aktualnego i przyszłościowego zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Tauron dotyczącymi planów rozwojowych Spółki
wynika, że do 2015 r. zaplanowano głównie inwestycje związane z przyłączaniem nowych
odbiorców. Inwestycje związane z przyłączaniem nowych odbiorców wynikają z bieżących
potrzeb przyłączeniowych zgłaszanych przez mieszkańców Gminy jak i podmioty
gospodarcze i mają na celu pokrycie aktualnego zapotrzebowania na energię elektryczną na
terenie Gminy.
Na terenie Gminy funkcjonuje sieć gazownicza obejmująca swym obszarem prawie cały
obszar Gminy . W kolejnych latach przewiduje się dalszy wzrost liczby budynków
mieszkalnych na terenie Gminy, co spowoduje także wzrost zapotrzebowania na ciepło i
energię elektryczną.
Realizacja zabezpieczenia potrzeb energetycznych Gminy w zakresie gazu i energii
elektrycznej, obejmująca modernizację i rozwój poszczególnych systemów energetycznych
leży w gestii poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych. Jednak analizując potencjał
energetyczny Gminy należy stwierdzić, że planowane zapotrzebowanie na energię w
analizowanym okresie zostanie zaspokojone, nie wywierając jednocześnie nadmiernego
negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Można bowiem stwierdzić, że
potencjalne możliwości i zamierzenia rozwojowe poszczególnych przedsiębiorstw
energetycznych pozwalają zabezpieczyć potrzeby energetyczne Gminy, oraz zapewnić jej
bezpieczeństwo energetyczne w okresie docelowym. W Gminie Brenna planuje się budowę
sieci wysokiego napięcia 110 kV.
Realizacja i finansowanie
systemów sieciowych i podłączeń odbiorców będzie
prowadzona wg zasad określonych w art. 7 pkt. 1 Ustawy Prawo Energetyczne, zgodnie z
którym rozbudowa systemu energetycznego może być realizowana na warunkach
określonych w odrębnych umowach zawartych pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym
a konkretnym odbiorcą. Wówczas realizacja wszystkich inwestycji związanych z rozbudową
poszczególnych sieci na terenie Gminy będzie mogła odbywać się w miarę zgłaszania się
nowych odbiorców, po uzyskaniu przez nich technicznych warunków przyłączenia do
niniejszych sieci pod warunkiem spełnienia kryteriów ekonomicznej opłacalności dostaw
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gazu oraz energii elektrycznej dla przedsiębiorstwa energetycznego oraz zawarcia
porozumienia pomiędzy nim a odbiorcą indywidualnym.
Natomiast odbiorcy z terenu Gminy , którzy swoje potrzeby cieplne pokrywają z własnych
źródeł opalanych drewnem i węglem, olejem opałowym, gazem płynnym, biomasą itp.
zapewniają obecnie oraz zapewniać będą w kolejnych latach zaopatrzenie w paliwa opałowe
we własnym zakresie. Odbiorcy ci mają charakter rozproszony oraz nie tworzą odrębnego
systemu.
Część budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych znajdujących się na
terenie Gminy Brenna wymaga termomodernizacji. Duża energochłonność budynków wynika
z niskiej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, a więc ścian, dachów i podłóg. Poza
tym przyczyną dużych strat ciepła są okna, które nierzadko charakteryzują
się
nieszczelnością i złą jakością techniczną. W źle zaizolowanych budynkach, w których
zainstalowane są stare, zużyte i niskosprawne instalacje grzewcze pomimo bardzo dużego
zużycia ciepła pomieszczenia mogą być niedogrzane. Taka sytuacja nie tylko generuje duże
zużycie energii oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza, ale również generuje wysokie
koszty związane z użytkowaniem nośników energii. Opierając się zaś na wynikach prognoz
oraz obserwując obecne trendy należy stwierdzić, że nośniki energii praktycznie w każdej
postaci będą drożeć. W związku z czym należy podejmować systematyczne
termomodernizacje budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy wraz z zachęcaniem
do podobnych działań indywidualnych właścicieli budynków mieszkalnych, jak i
gospodarczych.
Obecnie odnawialne źródła energii na potrzeby c.o. i c.w.u. na terenie kraju wykorzystywane
są w niewielkim stopniu, zarówno w przypadku budynków użyteczności publicznej, jaki i
obiektów mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych.
Do korzyści wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii można zaliczyć
zmniejszenie negatywnego wpływu energetyki na środowisko naturalne. Dotyczy to przede
wszystkim likwidacji tzw. niskiej emisji, która jest niezwykle uciążliwa dla środowiska
naturalnego. Poza tym nie można zapomnieć, że mniejsza emisja przyczynia się do znaczącej
poprawy jakości życia mieszkańców danego regionu.
Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Brenna, tj. energia słoneczna powinny stanowić
jedno z głównych alternatywnych źródeł energii. Szczególnie latem energia słoneczna może
być wykorzystywana do podgrzewania wody użytkowej. Preferowanym kierunkiem rozwoju
energetyki słonecznej jest instalowanie indywidualnych kolektorów na domach mieszkalnych
i budynkach użyteczności publicznej, bądź w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Możliwe jest
także wykorzystywanie ogniw fotowoltaicznych w mikroinstalacjach prosumenckich do
produkcji energii elektrycznej przez inwestorów indywidualnych , czy też zasilania znaków
ostrzegawczych ustawionych na drogach przebiegających przez Gmina, co dodatkowo
poprawi bezpieczeństwo osób poruszających się tymi szlakami komunikacyjnymi.
Do ważniejszych zadań Urzędu Gminy Brenna należałoby:
 w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koordynowanie
rozwoju poszczególnych rejonów z rozwojem systemów energetycznych
dla
racjonalnego zasilania ich w energię elektryczną i gaz sieciowy. Zakłada się, że
zaopatrzenie w energię elektryczną będzie zapewnione dla wszystkich odbiorców.
 wspieranie stosowania nowoczesnych źródeł energii odnawialnych wykorzystujących
paliwa lokalne jak: drewno, słomę, wiatr oraz energię słoneczną. Odnawialne źródła
energii mogą zostać wykorzystane przez Gmina do stworzenia „proekologicznego”
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wizerunku regionu. Nowatorski i innowacyjny wizerunek Gminy jest cennym
kapitałem, który może zostać wykorzystany do zainteresowania danym regionem
inwestorów z tych sektorów gospodarki, dla których jakość środowiska stanowi istotny
czynnik. W związku z tym przychylna postawa władz może stać się poważnym
argumentem przemawiającym za lokalizowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych na
danym terenie. Poza tym Gmina Brenna (poprzez wdrożenie OZE do użytkowania)
mogłaby stanowić przykład dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
wykorzystania dostępnych, lokalnych zasobów;
 w zakresie zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną Gmina Brenna może
uczestniczyć w przygotowaniu wspólnego przetargu samorządów na wyłonienie
dostawcy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i budynków gminnych.
Warto nadmienić, iż na realizację inwestycji w partnerstwie z zakresu gospodarki
energetycznej jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dofinansowanie z
dostępnych źródeł zewnętrznych, w tym z środków Unii Europejskiej. Niniejsza możliwość
finansowania przedsięwzięć z zakresu gospodarki energetycznej może zachęcić Gminę
Brenna oraz jej sąsiadów do realizacji wspólnych inwestycji w niniejszym zakresie.
Spodziewany efekt zabiegów termomodernizacyjnych, to zmniejszenie zapotrzebowania na
energię cieplną w obiektach objętych termomodernizacją (budynki mieszkalne, podmioty
gospodarcze oraz użyteczności publicznej) rzędu 13-15 % w roku 2030 w porównaniu z
rokiem 2014 r. (rok bazowy, na podstawie którego oszacowano obecne realne
zapotrzebowania Gminy Brenna na ciepło). Niniejsza zaprognozowana oszczędność
zapotrzebowania na energię cieplną na terenie Gminy Brenna przyczyni się do realizacji
krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią .
W perspektywie długookresowej, głównym źródłem zaopatrzenia w ciepło Gminy Brenna
powinien być system gazowy. Ciepło uzyskane z gazu ziemnego jest tańsze od gazu płynnego,
oleju opalowego oraz energii elektrycznej. Kotłownie i piece na opał stały, tj. drewno i
węgiel powinny być sukcesywnie wymieniane ze względów ekologicznych i ekonomicznych
na gaz ziemny lub odnawialne źródła energii, np. biomasę. W najbliższych kilkunastu latach
możliwa jest budowa obiektów energooszczędnych, między innymi w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego oraz wspólnie z gminami ościennymi.
Zmniejszenie zużycia węgla na terenie Gminy Brenna jest możliwe już w najbliższych latach
poprzez likwidację lub modernizację pieców węglowych oraz wprowadzenie udziału gazu
sieciowego i lokalnych źródeł energii odnawialnej, takich jak drewno - zrębki, słoma, biogaz
itp. Ponadto w miarę rozwoju techniki oraz wzrostu dostępności źródeł dofinansowania
inwestycji z zakresu zastosowań odnawialnych źródeł energii należy przewidywać
wykorzystanie energii słonecznej dla pokrywania potrzeb ciepłej wody.
Wszystkie te działania miałyby proekologiczny charakter i mogłyby uzyskiwać dotacje lub
preferencyjne kredyty z Funduszu Ochrony Środowiska oraz pozostałych środków
pomocowych, w tym krajowych jaki UE.
Ze strony zaopatrzenia Gminy Brenna w energię, obecnie i w przyszłości, nie ma zagrożenia
dla środowiska. Natomiast przewiduje się, że w miarę likwidacji źródeł węglowych stopniowo
będzie następować sukcesywna poprawa jakości powietrza. Zapewnione jest również
bezpieczeństwo energetyczne Gminy przy zachowaniu jej zrównoważonego rozwoju.
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18. Wykorzystane materiały i opracowania
1. Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego
2. Strategia Rozwoju Gminy Brenna
3. Plan Rozwoju Lokalnego
4. „PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA dla Gminy Brenna NA LATA 2010 – 2013 z
perspektywą na lata 2014 – 2017
5. Informacja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o
stanie środowiska na terenie województwa śląskiego w 2011 roku
Wybrane akty prawne


Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2012 poz. 1059 z
późn.zm.),



Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (dz.u. 2011 nr 94
poz. 551)



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1232 z późn. zm.);



Ustawa z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.);



Ustawa z dn. 06.04.2004 r. – o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627);



Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2014 r., poz.
613 z poźn.zm.);



Ustawa z dn. 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1205 z poźn.zm.);



Ustawa z dn. 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 686);



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 r. Nr 137,
poz. 984);



Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 r. nr 61 poz. 417);



Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.
2010 nr 72 poz. 466);



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. 2014 r., poz. 995);



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 23.07.2008 r. w sprawie kryteriów
i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. 2008 r. nr 143 poz. 896);
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031);



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 r., poz. 112);



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 r. nr 192 poz. 1883);



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 30.12.2002 r. w sprawie poważnych awarii
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
(Dz. U. 2003 r. nr 5 poz. 58);

Dostępne strony internetowe:
 http://isap.sejm.gov.pl
 http://natura2000.gdos.gov.pl
 www.kp.org.pl
 www.pois.gov.pl
 www.sejm.gov.pl
 www.stat.gov.pl
 www.śląskie.pl

Materiały w posiadaniu Urzędu Gminy Brenna:
 decyzje,
 pozwolenia,
 umowy,
 raporty i sprawozdania ilościowe,
 opracowania.

132 |
Strona

Gmina BRENNA
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2029

18. Załączniki

Załącznik nr 1
Odpowiedzi z Gmin sąsiednich w sprawie współpracy w zakresie energetyki
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Załącznik Nr 2 – Trasa planowanej projektowanej sieci 110 kV-na terenie Gminy Brenna,
źródło : Studium Uwarunkowań Gminy Brenna
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Załącznik Nr 3 – Plany w zakresie rozwoju i rozbudowy sieci energetycznych na terenie
Gminy Brenna
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Załącznik Nr 4
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