ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR………………
RADY MIEJSKIEJ SKWIERZYNA
Z DNIA …………………………………

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Skwierzyna na lata 2022-2036

Skwierzyna, 2022 r.

1

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Skwierzyna na lata 2022-2036
SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI ........................................................................................................................................................................ 2
I.

WPROWADZENIE .....................................................................................................................................................5

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA............................................................................................................................................5
1.2. CEL OPRACOWANIA ...................................................................................................................................................5
1.3.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ....................................................................................................... 6

1.4. POWIĄZANIA Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI ........................................................................................ 8
1.4.1. WYMIAR EURPEJSKI .................................................................................................................................................... 8
1.4.2. WYMIAR KRAJOWY .................................................................................................................................................... 9
1.4.3. WYMIAR REGIONALNY I LOKALNY..................................................................................................................... 11
II.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM................................................................... 15

2.1. POŁOŻENIE ................................................................................................................................................................. 15
2.2. KLIMAT ......................................................................................................................................................................... 17
2.3. DEMOGRAFIA ............................................................................................................................................................ 20
2.4. ZASOBY MIESZKANIOWE ....................................................................................................................................... 22
2.5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ........................................................................................................................... 23
2.6. STAN POWIETRZA.................................................................................................................................................... 25
2.7. OBSZARY CHRONIONE NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA .......................................................................... 28
2.8. ANALIZA ZAGROŻEŃ TERENOWYCH ROZWOJU SIECI ENERGETYCZNEJ, CIEPLNEJ I GAZOWEJ ...... 37
3.
ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA GMINY SKWIERZYNA W CIEPŁO W PERSPEKTYWIE
CZASOWEJ 2022-2036 .................................................................................................................................................... 39
3.1. CHARAKTERYSTYKA SIECI CIEPŁOWNICZEJ ....................................................................................................... 39
3.1. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO .......................................................................................................... 46
3.2. PROGNOZA ZMIAN ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO .................................................................................. 47
3.2.1. PROGNOZA STRUKTURY WYKORZYSTANIA PALIW ...................................................................................... 51
3.3. PLANOWANE INWESTYCJE .................................................................................................................................... 52
3.4. BEZPIECZEŃSTWO ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW Gminy SKWIERZYNA W CIEPŁO ......................... 59
3.5. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE UŻYTKOWANIE CIEPŁA .................................................................. 59

2

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Skwierzyna na lata 2022-2036
IV. ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GMINY SKWIERZYNA W
PERSPEKTYWIE CZASOWEJ 2022-2036....................................................................................................................... 60
4.1. STAN AKTUALNY ...................................................................................................................................................... 60
4.2. OCENA STANU SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO................................................................................. 71
4.3. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ........................................................................................... 71
4.4. PROGNOZA ZMIAN ZAOPATRZENIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ............................................................ 72
4.5. PLANOWANE INWESTYCJE.................................................................................................................................... 74
4.6. BEZPIECZEŃSTWO ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ................... 75
4.7. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ ................................... 77
V.
ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W GAZ GMINY SKWIERZYNA W PERSPEKTYWIE
CZASOWEJ 2022- 2036 ................................................................................................................................................... 79
5.1. OCENA STANU AKTUALNEGO .............................................................................................................................. 80
5.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE GAZOWĄ ................................................................................................... 82
5.3. PROGNOZA ZMIAN ZAOPATRZENIA NA ENERGIĘ GAZOWĄ ...................................................................... 83
5.4. PLANOWANE INWESTYCJE.................................................................................................................................... 84
5.5. BEZPIECZEŃSTWO ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W GAZ ........................................................ 85
5.6. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE UŻYTKOWANIE GAZU .................................................................... 85
VI. WSPÓŁPRACA Z SĄSIEDNIMI GMINAMI W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ ........................ 86
II. ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA LOKALNYCH I ODNAWIALNYCH ZASOBÓW ENERGII ...... 87
7.1. ENERGIA GEOTERMALNA ....................................................................................................................................... 88
7.1.1. POMPY CIEPŁA .......................................................................................................................................................... 89
7.2. ENERGIA SŁONECZNA .............................................................................................................................................91
7.3. ENERGIA Z BIOMASY ............................................................................................................................................... 95
7.4. ENERGIA WIATRU..................................................................................................................................................... 98
7.5. ENERGIA WODY ....................................................................................................................................................... 99
7.6. KOGENERACJA........................................................................................................................................................ 100
7.7. ELEKTROMOBILNOŚĆ ........................................................................................................................................... 100
7.8. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK ENERGII ................................................... 102
7.9. PODSUMOWANIE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA OZE NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA ............. 102

3

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Skwierzyna na lata 2022-2036
VIII. STOSOWANIE ŚRODKÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z
DNIA 20 MAJA 2016 R. O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ............................................................................. 103
IX. PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKÓW GMINNYCH ................... 106
9.1. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE I ZARZĄDCZE .................................................................................................. 106
9.2. DZIAŁANIA EDUKACYJNE ..................................................................................................................................... 107
9.3. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE ................................................................................................................................. 107
X. MONITORING ............................................................................................................................................................ 109
XI. PODSUMOWANIE ..................................................................................................................................................... 110
XII. REKOMENDACJE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO,
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE ........................................................................................................... 112
SPIS TABEL ........................................................................................................................................................................ 114
SPIS RYSUNKÓW ............................................................................................................................................................ 115
SPIS WYKRESÓW ............................................................................................................................................................ 115

4

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Skwierzyna na lata 2022-2036

I.

WPROWADZENIE

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy dokument opracowany jest w oparciu o art. 7, ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym
(t. j. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(t. j. Dz.U. 2021 poz. 716 z późn. zm.) zgodnie z którym obowiązkiem Burmistrza jest opracowanie projektu
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz
na
3 lata. Projekt założeń zawiera:
•

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 energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych z odnawialnych źródeł 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 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2021 poz. 2166);

•

Zakres współpracy z sąsiednimi gminami.

1.2. CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest m.in.:
•

Umożliwienie podejmowania decyzji w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego gminy
Skwierzyna

W opracowanym dokumencie zawarto ocenę stanu technicznego poszczególnych systemów
energetycznych (system ciepłowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy).
Sporządzony bilans potrzeb energetycznych oraz prognoza zapotrzebowania na nośniki energii dają
obraz sytuacji w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną oraz gaz
na analizowanym obszarze.
Przedstawiony w opracowaniu obraz sytuacji obecnej oraz prognozowane przyszłe potrzeby
energetyczne stanowią podstawę podejmowania decyzji dotyczących zaopatrzenia w nośniki
energetyczne na terenie gminy.
•

Obniżenie kosztów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Skwierzyna poprzez wskazanie
optymalnych sposobów realizacji potrzeb energetycznych
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W celu obniżenia kosztów rozwoju społeczno gospodarczego gminy konieczne jest lokowanie nowych
inwestycji tam, gdzie występują rezerwy zasilania energetycznego.
Wykorzystanie rezerw zasilania do zaopatrzenia w nośniki energii nowych odbiorców pozwoli na
zminimalizowanie nakładów inwestycyjnych związanych z modernizacją lub rozbudową poszczególnych
systemów, co pozwoli na ograniczenie ryzyka ponoszonego przez podmioty energetyczne.
Inwentaryzacja stanu istniejącego systemu energetycznego gminy pozwala na określenie rezerw zasilania
oraz wskazanie w których obszarach te rezerwy są największe i powinny zostać wykorzystane
w maksymalny sposób.
•

Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych
i mieszkaniowych

Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych i mieszkaniowych
rozumie się z jednej strony jako określenie obszarów, w których istnieją nadwyżki w zakresie
poszczególnych systemów przesyłowych na poziomie adekwatnym do potrzeb, a z drugiej jako analiza
możliwości rozumianych na poziomie rezerw terenowych wynikających z kierunków rozwoju gminy
Skwierzyna.
•

Wskazanie kierunków rozwoju zaopatrzenia w energię, które mogą być wspierane ze środków
publicznych

Przedstawiona analiza systemów energetycznych oraz prognozy zapotrzebowania na ciepło i energię
elektryczną będzie pomocna przy podejmowaniu decyzji w zakresie wspierania inwestycji zaopatrzenia
energetycznego, tym samym ułatwiając proces wyboru zgłaszanych wniosków o wsparcie.
•

Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej

Celem maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej jest określenie stanu aktualnego, a następnie
ocena możliwości rozwojowych. Ważne jest podanie elementów charakterystycznych poszczególnych
gałęzi energetyki odnawialnej, w tym m.in.: potencjału energetycznego, lokalizacji, możliwości
rozwojowych oraz aspektów prawnych i społecznych.
•

Zwiększenie efektywności energetycznej

Założona racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, a także podjęte
działania termomodernizacyjne sprowadzają się do poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania
nośników energii przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego oddziaływania na środowisko.

1.3. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
Podstawę opracowania stanowią:
•

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 716 z późn. zm.) .

•

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 468 z późn. zm.).

•

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973 z późn.
zm.).
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•

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. 2022
poz. 503 z późn. zm.).

•

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku.

Prawo energetyczne przewiduje dwa rodzaje dokumentów planistycznych:
•

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

•

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Dokumenty te powinny być zgodne z założeniami polityki energetycznej państwa, miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, a także spełniać wymogi ochrony środowiska.

RYSUNEK 1. PLANOWANIE ENERGETYCZNE NA SZCZEBLU LOKALNYM.
OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE Z DNIA 10.04.1997 R.
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1.4. POWIĄZANIA Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
1.4.1. WYMIAR EURPEJSKI
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skwierzyna
na lata 2022-2036 jest spójny z zapisami dyrektyw europejskich:
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2002 Z DNIA 11 GRUDNIA 2018 R.
ZMIENIAJĄCA DYREKTYWĘ 2012/27/UE W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Dyrektywa ta ustanawia wspólne ramy działań na rzecz promowania efektywności energetycznej w UE.
Cele niniejszej dyrektywy to: osiągnięcie, co najmniej 20% udziału energii Unii do 2020 r. oraz co najmniej
32,5% do 2030 r. (wzrost efektywności energetycznej, wpływający na zmniejszenie zużycia energii
pierwotnej) oraz utorowania drogi dla dalszej poprawy efektywności energetycznej po tym terminie.
Ponadto określa zasady opracowane w celu usunięcia barier na rynku energii oraz przezwyciężenia
nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku. Przewiduje również ustanowienie krajowych celów w zakresie
efektywności energetycznej na rok 2020 i 2030. Tak więc na terenie Polski, a zatem również na terenie
gminy Skwierzyna, konieczne jest wdrożenie przedsięwzięć wpływających na zmniejszenie wykorzystania
energii.
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2001 Z DNIA 11 GRUDNIA 2018 R. W
SPRAWIE

PROMOWANIA

STOSOWANIE

ENERGII

ZE

ŹRÓDEŁ

ODNAWIALNYCH

(WERSJA

PRZEKSZTAŁCONA)
Zgodnie z art. 194 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wspieranie odnawialnych
form energii jest jednym z celów unijnej polityki energetycznej. Cel ten jest realizowany przez niniejszą
dyrektywę. Zwiększone stosowanie energii ze źródeł odnawialnych, stanowi istotny element działań
prowadzących do redukcji emisji gazów cieplarnianych i wypełnienia unijnych zobowiązań w ramach
Porozumienia paryskiego z 2015 r. w sprawie zmian klimatu przyjętego na zakończenie 21. Konferencji
Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, a także realizacji unijnych
ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, w tym wiążącego celu Unii, jakim jest zmniejszenie
do 2030 r. emisji o co najmniej 40 % w stosunku do poziomów z 1990 r.
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/944 Z DNIA 5 CZERWCA 2019 R. W
SPRAWIE WSPÓLNYCH ZASAD RYNKU WEWNĘTRZNEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ZMIENIAJĄCA
DYREKTYWĘ 2012/27/UE (WERSJA PRZEKSZTAŁCONA)
Dyrektywa ustanawia wspólne zasady dotyczące wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, magazynowania
energii i dostaw energii elektrycznej, wraz z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, w celu
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stworzenia prawdziwie zintegrowanych, konkurencyjnych, ukierunkowanych na potrzeby konsumenta,
elastycznych, uczciwych i przejrzystych rynków energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Dodatkowo,
zawiera m.in. zasady dotyczące rynków detalicznych energii elektrycznej.

1.4.2.

WYMIAR KRAJOWY

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skwierzyna
na lata 2022-2036 jest spójny z dokumentami na szczeblu krajowym, przedstawionymi poniżej.
Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040)
Rada Ministrów dnia 2 lutego 2021 r. przyjęła „Politykę energetyczną Polski do 2040 roku”. Celem polityki
energetycznej państwa jest: bezpieczeństwo energetyczne przy zapewnieniu konkurencyjności
gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko, przy
optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych.
W ramach celów szczegółowych wyznaczono:
1. Optymalne wykorzystanie własnych surowców energetycznych;
2. Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej;
3. Dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw
ciekłych;
4. Rozwój rynków energii;
5. Wdrożenie energetyki jądrowej;
6. Rozwój odnawialnych źródeł energii;
7. Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji;
8. Poprawa efektywności energetycznej.
Realizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Skwierzyna na lata 2022-2036, wpłynie na realizację wszystkich celów, które zostały wyznaczone
w projekcie Polityka energetyczna Polski do 2040 roku. Założenia dokumentu mają na celu zapewnić
efektywność
i bezpieczeństwo energetyczne na terenie gminy Skwierzyna.
Trzy filary transformacji energetycznej:
•

Sprawiedliwa transformacja – oznacza zapewnienie nowych możliwości rozwoju dla regionów
Polski

najbardziej

dotkniętych

negatywnymi

skutkami

przekształceń

wynikających

z

niskoemisyjnej transformacji energetycznej (zapewnienie nowych miejsc pracy, tworzenie
nowych gałęzi przemysłu. Podjęte zostaną działania skierowane do rejonów węgłowych, do
których zostanie skierowane duże wsparcie finansowe. Indywidualny odbiorca energii również
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będzie brał aktywny udział w procesie transformacji, co pozwoli na jego ochronę przez wzrostem
cen nośników energii i ma na celu zachętę do aktywnego udziału w rynku energii. Takie
rozwiązania pozwolą na sprawiedliwą transformację energetyczną kraju, dając jednocześnie
blisko 300 tysięcy miejsc pracy w sektorze, energetyki odnawialnej, elektromobilności, energetyki
jądrowej czy termomodernizacji.
•

Zeroemisyjny system energetyczny – jest to kierunek długo terminowy, zakładający zmniejszenie
emisyjności z sektora energetycznego, poprzez wprowadzenie w kraju energetyki jądrowej
i energetyki wiatrowej na morzu. Nastąpi zwiększenie udziału technologii energetycznych
opartych

na

paliwach

gazowych,

przy

jednoczesnym

zachowaniu

bezpieczeństwa

energetycznego
•

Dobra jakość powietrza – to cel którego, skutki zaliczane są do najbardziej zauważanych,
stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych poprzez inwestycje w sektorze ciepłownictwa,
promowania budownictwa pasywnego i zeroemisyjnego, wykorzystanie odnawialnych
technologii oraz zwiększenie świadomości społecznej. Jakość powietrza w dużym stopniu ma
wpływ na stan naszego zdrowia, zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu oddziałują na układ
oddechowy człowieka, powodując liczne dolegliwości.

RYSUNEK 2. WSKAŹNIKI GLOBALNEJ MIARY REALIZACJI CELU PEP2040.
źródło: streszczenie PEP2040.

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030
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Dokument wskazuje priorytety działań w pięciu wymiarach unii energetycznej:
•

bezpieczeństwa energetycznego,

•

wewnętrznego rynku energii,

•

efektywności energetycznej,

•

obniżenia emisyjności,

•

badań naukowych, innowacji i konkurencyjności,

W tym cele na 2030 r., stanowiące krajowy wkład w realizację unijnych celów klimatyczno-energetycznych
w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz poprawy
efektywności energetycznej. Dokument wskazuje również polityki i działania, które mają doprowadzić do
osiągnięcia wyznaczonych celów.

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności
Dokument przyjęty Uchwałą nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. Najważniejsze uwzględnione
główne kierunki i cele wynikające z Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju z punktu widzenia
niniejszego dokumentu:
Cel 7: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska”
•

Kierunek interwencji – Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne,

•

Kierunek interwencji – Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych,

•

Kierunek interwencji – Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii,

•

Kierunek interwencji – Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki,

•

Kierunek interwencji – Zwiększenie poziomu ochrony środowiska.

1.4.3.

WYMIAR REGIONALNY I LOKALNY

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skwierzyna
na lata 2022-2036 jest spójny z dokumentami na szczeblu regionalnym, przedstawionymi poniżej.
Uchwała antysmogowa
Uchwałą NR XLVI/732/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa lubuskiego, z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta
Gorzów Wlkp., ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw została
przyjęta tzw. Uchwała antysmogowa.
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Program ochrony powietrza (POP)
Uchwałą NR XXII/323/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie
uchwalenia Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych.
Na terenie gminy Skwierzyna zgodnie z powyższym programem ochrony powietrza odnotowano
następujące rodzaje przekroczeń benzo(a)pirenu:
•

0818lusBaPa43 – obszar wiejski - niedaleko miasta,

•

0818lusBaPa46 – obszar wiejski - niedaleko miasta,

•

0818lusBaPa33 – obszar miejski i wiejski.

Na terenie gminy Skwierzyna powinny być realizowane następujące działania:
•

Obniżenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych w wyniku eliminacji niskosprawnych
urządzeń na paliwa stałe,

•

Działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje) oraz
informacyjne i szkoleniowe,

•

Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń do
celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów.

Strategia rozwoju energetyki województwa lubuskiego
Dokument został opracowany w 2013 roku.
Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego wskazuje priorytety (cele strategiczne) oraz cele
operacyjne i działania, które służyć winny zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego
obszaru województwa i które obejmują zarówno zakres działań inwestycyjnych, jak i całego spektrum
funkcji planistycznej, szkoleniowej, informacyjnopopularyzującej i badawczo-rozwojowej.
Struktura

prezentowanej

Strategii

jest

strukturą

hierarchiczną,

gdzie

zdefiniowana

została

perspektywiczna Wizja energetyki województwa lubuskiego i wskazany cel główny, dla którego
osiągnięcia służyć winna realizacja czterech celów strategicznych. Do każdego z nich przyporządkowane
zostały cele operacyjne i jako następny poziom kierunki interwencji.
Cel główny - „Rozwój energetyki warunkiem zdynamizowania gospodarki województwa lubuskiego oraz
poprawy jakości życia jego mieszkańców”
Zgodnie z wyżej określonym celem głównym, stanowiącym niejako misję energetyki na obszarze
województwa, oraz bazując na wnioskach z wcześniej przeprowadzonej analizy SWOT, sformułowano
następujące cele strategiczne, mające zapewnić bezpośrednio osiągnięcie celu głównego.
Cele strategiczne:
CS1 - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzrost mocy wytwórczej oraz zwiększenie
dostępności infrastruktury energetycznej
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CS2 - Wzrost udziału czystej energii
CS3 - Efektywne gospodarowanie energią
CS4 - Rozwój niematerialnych zasobów infrastruktury energetyki
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 (SRWL 2030) jest dokumentem wyznaczającym
strategiczne cele i kluczowe kierunki działań oraz przewidywane instrumenty ich realizacji w rozwoju
województwa lubuskiego w kolejnej dekadzie.
Poniżej przedstawiono założenia spójne z przedmiotowym opracowaniem.
CEL STRATEGICZNY 1. Inteligentna, zielona gospodarka regionalna
Cel operacyjny 1.2: Rozwój zielonej gospodarki, w tym energetyki przyjaznej środowisku
Kierunki interwencji (działań) celu operacyjnego 1.2:
a.

Wsparcie i promocja inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii.

b.

Budowa nowoczesnych oraz niskoemisyjnych źródeł rozproszonych,

wykorzystujących

w szczególności lokalny potencjał energetyczny.
c.

Promowanie partnerstw na rzecz rozwoju innowacyjnych rozwiązań energetycznych, w tym
klastrów energii.

d.

Racjonalizacja wykorzystania energii poprzez realizację przedsięwzięć służących poprawie
zarządzania energią i efektywności energetycznej oraz upowszechnianie i promowanie postaw
energooszczędnych.

e.

Wspieranie produkcji przyjaznej środowisku i przechodzenia na gospodarkę o obiegu
zamkniętym,
w szczególności projektowanie i wdrażanie:

f.

•

niskoodpadowych technologii produkcji,

•

efektywnych ekonomicznie i ekologicznych technologii odzysku (w tym recyklingu),

•

unieszkodliwiania (w tym termicznego) i przekształcania odpadów.

Promowanie i wspieranie działań mających na celu przejście na gospodarkę niskoemisyjną:
•

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych
i innych obiektów, w tym z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii,

g.

•

wspieranie rozwoju budownictwa energooszczędnego,

•

działania na rzecz proekologicznej mobilności,

•

budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych.

Działania na rzecz ograniczenia tzw. niskiej emisji, szczególnie z indywidualnych źródeł
ogrzewania i lokalnych kotłowni.

h.

Wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

i.

Przeciwdziałanie emisji gazów cieplarnianych.
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j.

Promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
W opracowanych Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego na terenie gminy Skwierzyna
realizowane są zapisy odnośnie kierunków modernizacji i rozbudowy sieci infrastruktury technicznej, m.in
w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna
Aktualne Studium stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28
listopada 2018 r.
Poniżej przedstawiono kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej uwzględnione
w Studium.
Zaopatrzenie w energię elektryczną
Rozbudowa

elementów

układu

elektroenergetycznego

powinna

następować

równocześnie

z zagospodarowaniem nowych terenów przeznaczonych do zabudowy. Na terenach, których walory
estetyczne powinny być podkreślone, studium rekomenduje wykonanie nowych sieci rozdzielczych
w wersji kablowej. Należy także podejmować działania zmierzające do systematycznej modernizacji
istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, mające na celu zwiększenie sprawności systemu
zaopatrzenia w energię elektryczną.
Dopuszcza się odbudowę, rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych linii przesyłowych
(>110 kV). Realizacja inwestycji po trasie istniejącej linii nie wyłącza możliwości rozmieszczenia słupów
oraz podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z linii
w innych niż dotychczasowe miejscach.
Zaopatrzenie w gaz
Gmina Skwierzyna posiada bezpośrednie zaopatrzenie w gaz sieciowy. Stan eksploatowanej na terenie
gminy infrastruktury gazowej jest dobry i prorozwojowy. Dobre warunki lokalizacyjne regionu stanowią
dogodną pozycję wyjściową do dalszej gazyfikacji podnosząc standard życia mieszkańców, ograniczając
niską emisję i zwiększając atrakcyjność terenów inwestycyjnych gminy. Jako główne kierunki działań
w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
•

rozbudowę sieci w oparciu o istniejącą strukturę, przy maksymalnym zwiększeniu jej
efektywności,

•

zastosowanie indywidualnych zbiorników gazu płynnego, pod warunkiem spełnienia wymogów
przepisów odrębnych.

Ponadto uwzględniając konieczność rozbudowy systemu tranzytowego związanego z realizacją projektu
Baltic Pipe na terenie gminy Skwierzyna planowana jest realizacją gazociągu DN1000 relacji GoleniówLwówek, którego trasa przebiegać będzie wzdłuż istniejącego gazociągu Szczecin-Lwówek.
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Zaopatrzenie w ciepło
W zakresie zaopatrzenia w ciepło podstawowym zadaniem jest podniesienie sprawności istniejących
źródeł ciepła przy założeniu ograniczenia zużycia paliwa oraz niskiej emisji zanieczyszczeń do środowiska.
Należy ograniczyć rozwój systemu ciepłowniczego opartego o nieekonomiczne węglowe kotły grzewcze
poprzez zastosowanie nowoczesnych jednostek spełniających wszystkie uwarunkowania związane
z ochroną środowiska.
Zaleca się rozwój systemów grzewczych opartych o odnawialne źródła energii - biomasę, energię
słoneczną lub geotermalną oraz umożliwienie zastosowania ekologicznego czynnika energetycznego,
jakim jest gaz ziemny.

II. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU
OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
2.1. POŁOŻENIE
Gmina Skwierzyna położna jest w zachodniej części Polski, w województwie lubuskim, w północnej części
powiatu międzyrzeckiego. Jest to gmina miejsko-wiejska, której siedzibą jest miasto Skwierzyna
Granice administracyjne gminy przedstawiono poniżej.

RYSUNEK 3. GRANICE ADMINISTRACYJNE GMINY SKWIERZYNA.
Jej bezpośrednimi sąsiadami są gminy:
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•

Bledzew (powiat międzyrzecki, województwo lubuskie),

•

Deszczno (powiat gorzowski, województwo lubuskie),

•

Drezdenko (powiat strzelecko-drezdeński, województwo lubuskie),

•

Międzychód (powiat międzychodzki, województwo wielkopolskie),

•

Przytoczna (powiat międzyrzecki, województwo lubuskie),

•

Santok (powiat gorzowski, województwo lubuskie).

Według danych ewidencyjnych GUS gmina zajmuje powierzchnię 28 481 ha, co stanowi 20,5%
powierzchni powiatu. Wchodzące w skład gminy miasto Skwierzyna obejmując obszar 3 589 ha stanowi
ok. 12,5% ogólnej powierzchni gminy. Obszary wiejskie o powierzchni 24 892 ha podzielone zostały na
siedem sołectw:
•

Dobrojewo,

•

Gościnowo,

•

Murzynowo,

•

Krobielewko,

•

Świniary,

•

Trzebiszewo,

•

Wiejce

w skład których wchodzi 9 wsi.

Hierarchia sieci osadniczej dla Gminy Skwierzyna jest trójstopniowa:
•

nadrzędny ośrodek centralny stanowi miasto Skwierzyna, będące podstawowym elementem
struktury

funkcjonalno-przestrzennej

wielofunkcyjnymi

w

zakresie

z

szkolnictwa,

siedzibą
opieki

władz

samorządowych,

zdrowotnej,

kultury,

ośrodkami

handlu,

usług

rzemieślniczych i gastronomicznych, produkcji i przemysłu oraz infrastruktury technicznej,
•

ośrodki podstawowe tworzą wsie: Trzebiszewo, Murzynowo, Świniary i Krobielewko. Stanowią
one dopełnienie oferty ośrodka centralnego poprzez lokalizację lokalnych usług publicznych
oraz funkcji związanych w szczególności z produkcją rolną lub turystyką i rekreacją.
Rozmieszczone są równomiernie na obszarze gminy, przeważnie w znacznej odległości od
ośrodka centralnego,

•

ośrodki podrzędne tworzą pozostałe wsie, gdzie świadczone są usługi na poziomie
podstawowym – przeważnie jest to lokalny obiekt usługowy zaopatrujący wieś w podstawowe
produkty spożywcze i przemysłowe.

Układ komunikacyjny
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Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, takie jak: drogi krajowe, wojewódzkie
i powiatowe.
Drogi krajowe:
• droga ekspresowa S3 – Gorzów Wielkopolski – Zielona Góra – o długości 6137 m.
Drogi wojewódzkie:
•

droga wojewódzka nr 159 – Nowe Polichno – Skwierzyna – o długości 13,25 km,

•

droga wojewódzka nr 199 – Skwierzyna – Świniary – Wiejce – Międzychód – o długości 21,54 km.

Drogi powiatowe:
•

droga powiatowa nr 1295F – Lubniewice – Bledzew – Skwierzyna - 1+803 km,

•

droga powiatowa nr 1322F – Skwierzyna – Krasne Dłusko – granica województwa – 2+798 km,

•

droga powiatowa nr 1349F – Trzebiszewo – Rakowo – Skwierzyna – 6+978 km,

•

droga powiatowa nr 1350F – Stary Dworek – Skwierzyna – 4+462 km,

•

droga powiatowa nr 1351F – Stare Polichno – Murzynowo – 6+952 km,

•

droga powiatowa 1352F – Osetnica – Gościnowo – Dobrojewo – 5+410 km.

Sieć ww. dróg uzupełniona jest również licznymi drogami gminnymi.
Układ komunikacyjny nie stanowi bariery w rozwoju sieci energetycznej, gazowej i ciepłowniczej.

2.2. KLIMAT
Według klasyfikacji Romera teren gminy Skwierzyna znajduje się w zasięgu klimatu Krainy Wielkich Dolin,
gdzie ścierają się wpływy klimatu atlantyckiego i kontynentalnego. Charakteryzują go następujące
parametry (dane pochodzą ze stacji meteorologicznej w Gorzowie Wielkopolskim):
•

suma opadów atmosferycznych – 548 mm

•

temperatura powietrza – 8,7°C

•

ciśnienie powietrza – 1007,0 hPa

•

wilgotność powietrza – 79%

•

prędkość wiatru – 3,1 m/s

•

roczna suma usłonecznienia – 1629 godzin

•

zachmurzenie – 66% pokrycia nieba.

Dominują tu wiatry głównie z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego. Specyficzną cechą
regionu jest bardzo częste występowanie dni z pogodą przymrozkową bardzo chłodną, często
z opadami (typ pogody 511). Średnio takich dni w roku jest około 21. Liczne są dni z pogodą umiarkowanie
ciepłą z dużymi zachmurzeniem (około 49 dni w roku), a także dni z pogodą bardzo ciepłą z dużym
zachmurzeniem (około 15 dni w roku).
Do najważniejszych elementów kształtujących mikro- i makroklimat okolic gminy zaliczyć należy
ukształtowanie powierzchni terenu, ze szczególnym uwzględnieniem:
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•

kompleksów leśnych lub pasmowych zadrzewień – las wpływa łagodząco na termikę i ruch
powietrza. Charakteryzuje się wyrównanym profilem termicznym o znacznie mniejszych
spadkach temperatury w porównaniu do obszarów sąsiednich, osłabieniem i modyfikacją
kierunków wiatrów ze znaczną ilością cisz, większą wilgotność względną, a przede wszystkim
bakteriostatycznym działaniem olejków eterycznych. W obszarze terenów leśnych możemy
wyróżnić przede wszystkim topoklimat borów sosnowych porastających wydmy charakteryzujący
się niską wilgotnością, dobrymi warunkami przewietrzenia, dobrym nasłonecznieniem. W ich
zasięgu z uwagi na znaczne deniwelacje terenu (wysokość względna wydm dochodzi do 15 m)
występują

kontrasty

termiczne

i

wilgotnościowe.

Najkorzystniejsze

pod

względem

bioklimatycznym są siedliska świeże, siedliska wilgotne, w szczególności na terenach obniżeń,
które charakteryzują się skłonnością do tworzenia zastoisk zimnego powietrza przy utrudnionych
warunkach przewietrzania,
•

dolin rzecznych – charakteryzujących się częstymi inwersjami temperatur, tworzeniem się
zastoisk zimnego powietrza zwłaszcza w porach przejściowych, możliwością występowania
przymrozków lokalnych typu radiacyjno-adwekcyjnego, dużą częstotliwością występowania
mgieł oraz tworzeniem lokalnej cyrkulacji powietrza,

•

istniejących terenów zabudowanych – dotyczy to głównie zabudowy miasta Skwierzyna oraz
zwartych obszarów zabudowanych poszczególnych miejscowości. Obszary te oprócz zakłócenia
naturalnej równowagi cieplno - wilgotnościowej i radiacyjnej tj. niższej wilgotności względnej
powietrza i wzrostu radiacji, problemów dodatkowej dostawy energii ze źródeł sztucznych oraz
modyfikacji siły i kierunków słabych wiatrów, są przede wszystkim źródłem niskiej emisji
zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza (z lokalnych źródeł grzewczych i źródeł
komunikacyjnych).

Średnie temperatury i opady dla gminy Skwierzyna przedstawiono na poniższym wykresie.
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WYKRES 1. ŚREDNIE TEMPERATURY I OPADY DLA GMINY SKWIERZYNA.
Źródło: https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/historyclimate/climatemodelled/skwierzyna_polska_3085656

Róża wiatrów dla analizowanego obszaru została przedstawiona na poniższym rysunku.

RYSUNEK 4. RÓŻA WIATRÓW DLA GMINY SKWIERZYNA.
Źródło:
https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/historyclimate/climatemodelled/skwierzyna_polska_3085656
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2.3. DEMOGRAFIA
Demografia jest jednym z głównych czynników warunkujących rozwój gminy na wszystkich płaszczyznach
- w tym na płaszczyźnie gospodarczej oraz przestrzennej. Sytuacja demograficzna wpływa zatem na
funkcjonowanie całej jednostki samorządowej i rzutuje na sektory tj. rynek pracy, inwestycje - rodzaj
i zakres realizowanych na terenie gminy. Liczba mieszkańców gminy w ostatnich latach wykazuje
tendencję spadkową.
W roku 2021 teren gminy Skwierzynę zamieszkiwało 11 920 osób.

Liczba mieszkańców
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WYKRES 2: LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY SKWIERZYNIE W LATACH 2015-2021.
Źródło: Urząd Miejski w Skwierzynie.

Prognoza liczby mieszkańców w latach 2022 – 2037 zakłada spadek liczby mieszkańców, na poziomie 0,53% rocznie.
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WYKRES 3. PROGNOZA LICZBY MIESZKAŃCÓW GMINY SKWIERZYNA DO 2036 ROKU.
Źródło: Opracowanie własne.

Pozostałe dane demograficzne dotyczące gminy zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Parametr

TABELA 1. DANE DEMOGRAFICZNE DLA GMINY SKWIERZYNA.
Wartość
Wartość
Wartość
Jednostka
(2017 r.)
(2018 r.)
(2019 r.)

Wartość
(2020 r.)

Wskaźnik modułu gminnego
Gęstość zaludnienia

osoba/km2

43

43

42

42

Zmiana liczby
ludności na 1 000
mieszkańców

osoba

-8,3

0,6

-8,6

-12,8

Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem
W wieku
przedprodukcyjnym
W wieku
produkcyjnym
W wieku
poprodukcyjnym

%

16,7

16,8

16,8

16,8

63,1

61,9

61,0

60,2

20,3

21,3

22,2

23,0

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Większość mieszkańców gminy Skwierzyna stanowią obecnie osoby w wieku produkcyjnym (ponad 60%).
Za niekorzystne zjawisko należy uznać jednak systematyczny spadek liczby osób w wieku produkcyjnym
i przedprodukcyjnym, przy jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym.
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2.4. ZASOBY MIESZKANIOWE
Sytuacja mieszkaniowa to jeden z bardzo istotnych czynników świadczących o rozwoju gospodarczym
gminy.
Zarówno liczba budynków, jak i mieszkań na terenie gminy Skwierzyna zwiększa się regularnie od 2015
roku.
TABELA 2. WSKAŹNIKI STRUKTURY MIESZKANIOWEJ NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA W LATACH 2015 – 2020.
Wskaźniki struktury mieszkaniowej [m2]

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Liczba budynków mieszkalnych

1 766

1 775

1 780

1 791

1 827

1 850

Liczba mieszkań

4 464

4 473

4 484

4 496

4 524

4 596

Łączna powierzchnia mieszkań

319 947

321 165

323 336

325 039

328 780

334 553

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1
mieszkania

71,7

71,8

72,1

72,3

72,7

72,8

Przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkania na jedną osobą m 2

25,9

26,1

26,5

26,6

27,2

28,0

Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS.

Prognozowaną liczbę mieszkań do roku 2037 przedstawiono na poniższym wykresie. Zakłada się wzrost
liczby mieszkań na analizowanym obszarze na poziomie 0,87% rocznie. Prognoza uwzględnia trend
obserwowany
w latach 2015-2020.
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WYKRES 4: PROGNOZOWANA LICZBA MIESZKAŃ NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA DO ROKU 2036.
Źródło: Opracowanie własne.
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Prognozowana powierzchnia mieszkań na terenie gminy w perspektywie do 2036 roku przedstawiono
poniżej.
TABELA 3. PROGNOZOWANA POWIERZCHNIA MIESZKAŃ [M2] NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.
Rok

Prognozowana powierzchnia mieszkań [m 2]

2022

337 051

2023

339 568

2024

342 103

2025

344 657

2026

347 230

2027

349 823

2028

352 435

2029

355 066

2030

357 717

2031

360 388

2032

363 079

2033

365 790

2034

368 521

2035

371 273

2036

374 045

Źródło: Opracowanie własne.

2.5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy Skwierzyna w przeciągu ostatnich lat wykazuje
wahania wartości. Liczba podmiotów gospodarczych w roku 2021 wyniosła 1296.
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Liczba podmiotów gospodarczych
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WYKRES 5: LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA W LATACH 2015 – 2021.
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Przedsiębiorstwa zarejestrowane w gminie Skwierzyna działają głównie w sektorze handlu. Szczegółowy
podział podmiotów gospodarczych na terenie gminy przedstawiono w poniższej tabeli.
TABELA 4: PODMIOTY WG PKD 2007 I RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI.
Podmioty wg PKD 2007 i rodzajów działalności

2021

OGÓŁEM
A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
B. Górnictwo i wydobywanie

50
1

C. Przetwórstwo przemysłowe

96

D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
E. Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz
działalność związana z rekultywacją

3
10

F. Budownictwo

199

G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle

275

H. Transport i gospodarka magazynowa

76

I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi

38

J. Informacja i komunikacja

17

K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

23

L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

149

M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

70

N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca

39
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O. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne

7

P. Edukacja

40

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

84

R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

21

S. Pozostała działalność usługowa w tym sekcja
T. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników;
gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi
na własne potrzeby

0

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Analizując trend lat poprzednich, liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy na
podstawie prognozy będzie wzrastać na poziomie 1,5% rocznie. Poniższy wykres prezentuje wyznaczoną
do roku 2037 prognozę ilości takich podmiotów gospodarczych.
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WYKRES 6: PROGNOZA ILOŚCI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ZAREJESTROWANYCH NA GMINY SKWIERZYNA DO ROKU
2036.
Źródło: Opracowanie własne.

2.6. STAN POWIETRZA
Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.
1973), Państwowy Monitoring Środowiska stanowi systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska
oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Podstawowym celem
monitoringu jakości powietrza jest uzyskanie informacji o poziomach stężeń substancji w otaczającym
powietrzu oraz wyników ocen jakości powietrza.
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Zgodnie z przepisami, na terenie woj. lubuskiego wydzielono 3 strefy oceny jakości powietrza – miasto
Gorzów Wielkopolski, miasto Zielona Góra oraz strefa lubuska (pozostały obszar województwa).
Wyniki klasyfikacji jakości powietrza wynikające z Rocznej oceny jakości powietrza w Województwie
Lubuskim. Raport wojewódzki za rok 2021 z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony
zdrowia ludzkiego dla strefy lubuskiej przedstawiono w poniższej tabeli.
TABELA 5. WYNIKOWE KLASY DLA STREFY LUBUSKIEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH ZANIECZYSZCZEŃ, UZYSKANE W OCENIE
ROCZNEJ ZA 2021 R. DOKONANEJ Z UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIÓW USTANOWIONYCH W CELU OCHRONY ZDROWIA .
Nazwa
strefy

Symbol klasy wynikowej
SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

O3

As

Cd

Ni

B(a)
P

PM2.5

A

A

A

A

A

A

A2

A

A

A

C

A12

Strefa
lubuska

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim. Raport wojewódzki za rok 2021, Autor: RWMŚ
GIOŚ, Rok wydania: 2022.
1) Dla ozonu – poziom celu długoterminowego, strefy uzyskały klasę D2
2) Dla pyłu PM2,5 – poziom dopuszczalny I faza, wszystkie strefy uzyskały klasę A

Wynik oceny strefy lubuskiej za rok 2021, w której położona jest gmina Skwierzyna wskazuje,
że dotrzymane są poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu (klasa A)
ustanowione ze względu na ochronę zdrowia dla następujących zanieczyszczeń:
•

dwutlenku siarki,

•

dwutlenku azotu,

•

ołowiu,

•

benzenu,

•

tlenku węgla,

•

arsenu,

•

kadmu,

•

niklu,

•

pyłów PM10,

•

pyłów PM2.5,

•

ozonu.

Roczna ocena jakości powietrza dla strefy lubuskiej wskazała, iż przekroczony został:
•

docelowy poziom dla benzo(a)pirenu.

Bezpośrednio na terenie gminy Skwierzyna w 2021 roku odnotowano następujące przekroczenia:
•

poziomu docelowego benzo(a)pirenu – średnia roczna,

•

poziomu celu długoterminowego ozonu – średnia 8 godzinna.

Graficzne rozmieszczenie obszaru przekroczeń na terenie województwa lubuskiego przedstawiono na
poniższym rysunku.
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RYSUNEK 5. ZASIĘG OBSZARÓW PRZEKROCZEŃ POZIOMU DOCELOWEGO BENZO(A)PIRENU OKREŚLONEGO ZE WZGLĘDU
NA OCHRONĘ ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2021 ROKU.
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim. Raport wojewódzki za rok 2021, Autor: RWMŚ
GIOŚ, Rok wydania: 2022.
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Obszary problemowe na terenie gminy Skwierzyna związane z jakością powietrza
Emisja punktowa
Punktowe źródła mają istotny wpływ na wielkość i zasięg stężeń zanieczyszczeń w powietrzu
atmosferycznym. Emisja punktowa pochodzi głównie z dużych zakładów przemysłowych emitujących
pyły, dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla oraz metale ciężkie.
Udział emisji punktowej na terenie gminy jest niewielki, ze względu na brak dużych przedsiębiorstw na
terenie gminy.
Emisja liniowa
Na terenie gminy Skwierzyna, największa emisja liniowa występuje w obrębie ruchliwych dróg
wojewódzkich nr 199 i 159. Przez zachodnią część gminy przebiega także droga ekspresowa nr S3 będąca
znacznym emiterem emisji komunikacyjnej, jednakże na niewielkim obszarze gminy.
Jest to główna przyczyna zanieczyszczenia powietrza w wyniku emisji liniowej.
Emisja powierzchniowa
Źródłem emisji powierzchniowej są paleniska domowe. Na terenie gminy Skwierzyna duża część
mieszkańców ogrzewa swoje domy węglem, co przyczynia się do wysokiej emisji dwutlenku siarki, tlenku
azotu, pyłów, sadzy oraz tlenku węgla i węglowodorów aromatycznych. Coraz wyższe ceny paliw
opałowych przyczyniają się z kolei do poszukiwania różnego rodzaju oszczędności. Z tego powodu część
mieszkańców spala w swoich piecach różnego rodzaju odpady, emitujące duże ilości toksycznych
zanieczyszczeń do atmosfery. Praktyki te są w dalszym ciągu powszechne na obszarach wiejskich.
W konsekwencji, na terenie gminy Skwierzyna, podobnie jak w całej Polsce, zaobserwować można
zjawisko tzw. „niskiej emisji”, czyli emisji pochodzącej ze źródeł o wysokości nieprzekraczającej kilkunastu
metrów wysokości. Zjawisko to jest obserwowalne na terenach zwartej zabudowy, charakteryzującej się
brakiem możliwości przewietrzania. Elementem składowym „niskiej emisji” są zanieczyszczenia
emitowane podczas ogrzewania budynków mieszkalnych. Do źródeł niskiej emisji należy zaliczyć przede
wszystkim indywidualne posesje, w których występuje opalanie węglowe, a także mniejsze zakłady
produkcyjne, punkty usługowe i handlowe. Ze względu na dużą ilość tego typu źródeł emisji nie jest
możliwe monitorowanie każdego z nich, a tym samym określenie dokładnej ilości dostających się z nich
do atmosfery zanieczyszczeń.

2.7. OBSZARY CHRONIONE NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA
Obszary prawnie chronione na terenie gminy zajmują powierzchnię 5124,94 ha, co stanowi 18%
powierzchni gminy.
Obszar chronionego krajobrazu
Na terenie gminy znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu:
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•

„4-Dolina Warty i Dolnej Noteci” obszar o powierzchni 33.888 ha położony m.in. w gminach:
Przytoczna 2 007 ha, Skwierzyna 4 954 ha,

•

„8A-Dolina Obry” obszar o powierzchni 10 092 ha położony w całości w gminach: Bledzew
4 834 ha, Międzyrzecz 4 769 ha, Pszczew 357 ha, Skwierzyna 132 ha.

Rezerwaty przyrody
Na terenie gminy został utworzony rezerwat przyrody „Bagno Leszczyny”, który w całości położony jest
na terenie gminy Skwierzyna o powierzchni 4,04 ha; utworzony w 2009 r. na podstawie Zarządzenie Nr
18/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 1 września 2009
r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 99 poz. 1326 z dnia 09.09.2009 r.). Jest
rezerwatem torfowiskowym. Na znacznym obszarze wykształcony jest zespół torfowiska wysokiego
(mszar wysokotorfowiskowy) Sphagnetum magellanici w dwóch podzespołach. Tego typu zbiorowisko
posiada umiejętność gromadzenia i przechowywania wody opadowej, co wynika z masowej obecności
mchów torfowców Sphagnum. Jest to zespół o stosunkowo niewielkiej liczbie stanowisk i podlega
ochronie z listy Natura 2000. W obniżeniach w obrębie Sphagnetum magellanici wykształcają się
fragmenty torfowiska przejściowego.
Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk roślinności torfowiskowej – zespołu torfowiska wysokiego
z charakterystyczną fizjonomią i budową kępkowo-dolinkową wraz z całym zróżnicowanym bogactwem
roślinności runa.
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy
To fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory
widokowe lub estetyczne.
Na terenie gminy jest jeden Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Kijewickie Kerki” – w całości położony
na terenie gminy Skwierzyna o powierzchni 302,48 ha; utworzony w 2007 r. na podstawie Uchwały
Nr X/83/07 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie utworzenia zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 123 poz. 1630 z dnia 15 listopada 2007 r.)
Uchwały Nr XXX/234/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Rady
Miejskiej w Skwierzynie w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Kijewickie Kerki”
(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 83 poz. 1107 z dn. 29.07.2009 r.). Objęty ochroną ze względu na walory widokowe
i estetyczne.
Użytki ekologiczne
Na terenie gminy występuje 11 użytków ekologicznych, zgodnie z poniższą tabelą.
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Lp.
1
2
3
4
5

6

7

8
9
10

11

TABELA 6. CHARAKTERYSTYKA UŻYTKÓW EKOLOGICZNYCH NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.
Nazwa
Powierzchnia
Opis
Opis lokalizacji
[ha]
Świniary
4,99
Ochrona
N-ctwo Karwin L-ctwo Lipki
ekosystemów
Wielkie oddz. 138j, 139h
mających znaczenia
Dobrojewo
0,82
N-ctwo Karwin L-ctwo
dla zachowania
Gościnowo oddz. 144m
różnorodnych
Uszcza
1,36
N-ctwo Karwin L-ctwo Liki
typów siedlisk
Wielkie oddz. 162h
Bagno
2,49
N-ctwo Karwin L-ctwo Liki
Wielkie oddz. 188g, 189h
Małe Łąki
3,35
N-ctwo Karwin L-ctwo
Kalinówek oddz. 251f, 252c,
253d,f, 254a,f
Między Liniami
0,75
Skarb Państwa N-ctwo
Międzychód L-ctwo
leszczyny oddz. 186g
Bagno
4,60
Skarb Państwa N-ctwo
Międzychód N-ctwo
Leszczyny oddz. 68c
Leszczyny
0,59
Skarb Państwa N-ctwo
Międzychód oddz. 245j
Bagno Przy
11,01
N-ctwo Skwierzyna L-ctwo
Torach
Trzebiszewo oddz. 155g
Staw Raby
0,84
N-ctwo Skwierzyna,
zlokalizowany w oklicy
rozlewiska Warty
Bagienko
2,40
Torfowisko
N-ctwo Międzychód L-ctwo
Zamyślin
miedzywydmowe.
Zamyślin oddz. leśny 432d,
Ochrona obszaru
432f
przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Źródło: http://crfop.gdos.gov.pl/

Pomniki przyrody
Na terenie gminy znajduje się 28 pomników przyrody, zgodnie z poniższą tabelą.
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Lp.

Nazwa

1

Skupienie drzew –
2 szt.
Dęby szypułkowe
Skupienie drzew 2 szt.
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy

2

3

4

Skupienie drzew –
2 szt.
Dęby szypułkowe

5

Dąb szypułkowy

6

Dąb szypułkowy

7

Skupienie drzew –
3 szt.
Platany klonolistne
Skupienie drzew –
3 szt.
Dęby szypułkowe

8

TABELA 7. POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.
Obowiązująca
Obwód na wysokości
Opis lokalizacji
podstawa prawna
1,5 m [cm]
R.W.L Nr 14 z 28 lutego 2006.b
N-ctwo Skwierzyna, obr. leśny
400, 480
Dz.U.Woj.Lub. Nr 14 poz. 338 z
Skwierzyna, L-ctwo Skwierzyna, oddz.
dn. 7.03.2006 r./
295 d.
R.W.L Nr 46 z 19 maja 2006 r.
N-ctwo Międzychód, obr. Leśny
485, 320
/Dz.U.Woj.Lub. Nr 38 poz. 846 z Krobielewko, L-ctwo Zawarcie, oddz.
dn. 5.06.2006 r./
419 g.
N-ctwo Międzychód, obr. Leśny
450
Krobielewko, L-ctwo Zawarcie, oddz.
419 h.
N-ctwo Międzychód, obr. Leśny
700, 430
Krobielewko, L-ctwo Nowy Dwór,
oddz. 491 o. Rosną między Świniarami
a Nowym Dworem na dole skarpy
przy dawnym cmentarzu
ewangelickim.
Rośnie na terenie cmentarza
620
komunalnego w Gościnowie.
Rośnie ok. 800 m na wschód od
642
Gościnowa i ok. 500 m na południe od
asfaltowej drogi GościnowoDobrojewo
R.W.L Nr 14 z 28 lutego 2006.
Rosną na dziedzińcu Szkoły
390, 410, 450
/Dz.U.Nr 14 poz. 338 z dn.
Podstawowej w Murzynowie
7.03.2006 r. 2006r/
R.W.L Nr 14 z 28 lutego 2006.
Rosną w rzędzie przy ogrodzeniu w
380, 490, 495
Dz.U.Woj.Lub. Nr 14 poz. 338 z
zachodniej części dziedzińca Szkoły
dn. 7.03.2006r
Podstawowej
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Wysokość
[m]
Ok. 24

Ok. 25

26

Ok. 34

Ok. 18
Ok. 19

Ok. 30

od 25 do 30
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Lp.

Nazwa

9

Skupienie drzew26 szt. dębów
szypułkowych
Skupienie drzew15 szt. wiązów
pospolitych
Skupienie drzew 17 szt. o długości
ok. 200 m
modrzewi
Aleja drzew 301
obiektów

10

11

12

13

Wiąz szypułkowy

14

Dąb szypułkowy

15

Dąb szypułkowy

16

Dąb szypułkowy

17

Lipa drobnolistna

18

Lipa drobnolistna

Obowiązująca
podstawa prawna
uchwała nr XIII/119/07 Rady
Miejskiej w Skwierzynie z dnia
10.12.2007 r. /Dz.U.Woj.Lub. Nr
6 poz. 156 z dn. 16.01.2008 r./

uchwała Nr XVIII/156/08 rady
Miejskiej w Skwierzynie z dnia
29.04.2008 r. (Dz.U.Woj. Lub. Nr
55 poz. 1001 z dn. 18.06.2008 r.)
uchwała nr XXX/235/09 Rady
Miejskiej w Skwierzynie z dnia
4.06.2009 r. /Dz.U.Woj.Lub. Nr
83 poz. 1107 z dn. 29.07.2009 r./

Obwód na wysokości
1,5 m [cm]
400-640

Wysokość
[m]
23-30

Rosną na wale przeciwpowodziowym
i w międzywalu rzeki Warty

200, 513

20-35

N-ctwo Karwin obręb Murzynowo
oddz. 334b,c,d

120, 270

23-35

rosną przy drodze MurzynowoDębiniec (Osetnica)

150-400

20

N-ctwo Międzychód L-ctwo Zamyślin
oddz. 498b, rośnie ok.. 100 m na
południe od trasy Zamyślin-Wiejce
N-ctwo Międzychód,
rośnie ok. 200 m na południe od trasy
Zamyśłin-Wiejce
N-ctwo Międzychód, rośnie ok. 250 m
na południe od trasy Zamyśłin-Wiejce
N-ctwo Międzychód, rośnie ok. 300 m
na południe od trasy Zamyśłin-Wiejce
N-ctwo Międzychód, rośnie ok. 4 km
na płd.-zach. Od wsi Lubiatów
N-ctwo Międzychód, rośnie przy wsi
Wiejce

335

30

400

28

470

27

420

27

535

17

395

22

Opis lokalizacji
Rosną na wale przeciwpowodziowym
i w międzywalu rzeki Warty

32

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skwierzyna na lata 2022-2036

Lp.

Nazwa

19

Jałowiec pospolity

20

Dąb szypułkowy

21

22

Skupienie drzew2 szt. Grab
zwyczajny
Klon zwyczajny

23

Klon jawor

24

Lipa drobnolistna

25

Kon zwyczajny

26

27

Skupienie drzew 2 szt.
Wiąz szypułkowy
Dąb szypułkowy

28

Dąb szypułkowy

Obowiązująca
podstawa prawna

Obwód na wysokości
1,5 m [cm]
51

Wysokość
[m]
10

435

36

255, 230

33, 32

N-ctwo Międzychód, rośnie przy
pałacu w Nowym Dworze
N-ctwo Międzychód, rośnie ok.. 800 m
na płd.-zach. od wsi Nowy Dwór
N-ctwo Międzychód, rośnie ok. 1 km
na płd.-zach. od wsi Nowy Dwór
N-ctwo Międzychód, rośnie ok. 1,5 km
na płd.-zach. od wsi Nowy Dwór
N-ctwo Międzychód, rosną ok. 3 km
na płn.-zach. od Skwierzyny

330

21

300

27

400

37

280

24

385, 345

29, 31

N-ctwo Międzychód, rośnie ok. 3 km
na płn.-zach. od Skwierzyny
N-ctwo Międzychód, rośnie ok. 3 km
na płn.-zach. od Skwierzyny

330

28

440

30

Opis lokalizacji
N-ctwo Międzychód, rośnie ok.. 2 km
na północ od trasy Skrzynica-Nowy
Dwór
N-ctwo Międzychód, rośnie przy
pałacu w Nowym Dworze
N-ctwo Międzychód, rośnie przy
pałacu w Nowym Dworze
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Obszary Natura 2000
Na terenie gminy Skwierzyna wyznaczono trzy obszary mające znaczenie dla Wspólnoty i jeden obszary
specjalnej ochrony ptaków. Rozmieszczenie obszarów Natura 2000 na terenie gminy przedstawiono na
poniższym rysunku.

RYSUNEK 6. OBSZARY NATURA 2000 NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna.

PLH080032 Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej obszar o całkowitej powierzchni 2309 ha, częściowo położony
na terenie gminy Skwierzyna, składa się z 5 kompleksów leśnych (1 - 230, 87 ha; 2 - 310,11 ha; 3 - 891,95 ha; 4 538,64 ha; 5 - 348,37 ha) położonych na terenie Nadleśnictw Karwin i Międzychód. Granice poszczególnych
kompleksów poprowadzono wzdłuż istniejących granic wydzieleń leśnych. Bory Puszczy Noteckiej w zachodniej
części Międzyrzecza Warciańsko- Noteckiego rozwijają się na luźnych piaskach pochodzenia sandrowego
z udziałem wydmowego.
Teren jest płaski lub (miejscami - na lokalnych wyniesieniach wydmowych) sfalowany. Poziom wód gruntowych
jest bardzo niski. Brak jest cieków wodnych. Jedynie w kompleksie nr 5 oprócz zbiorowisk borowych znajduje się
łąka i torfowisko. Na zdecydowanej większości swojej powierzchni Obszar stanowi mozaikę boru chrobotkowego
Cladonio-Pinetum i suboceanicznego boru świeżego Leucobryo-Pinetum. Cladonio-Pinetum rozwinięty jest
w kilku postaciach: typowej (suchej) – z bezwzględną dominacją w runie chrobotków z podrodzaju Cladina
(C. arbuiscula, C. arbuscula ssp. mitis, C. rangiferina), nadających charakterystyczny siwy (szarawy) odcień dna
lasu oraz żyznej (mszystej) - z całym zestawem i dużą ilościowością charakterystycznych taksonów chrobotków
Cladonia sp.div., bez wyraźnej dominacji chrobotków o siwym lub białawym zabarwieniu, za to z większym
udziałem chrobotków o plechach zielonych lub oliwkowych, w tym C. gracilis, C. furcata i in. a także z wyraźnym
udziałem mchów właściwych. Warstwa zielna jest bardzo słabo rozwinięta.
Na terenie ostoi występuje jeden gatunek ssaka - wilk szary - z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej. Na obszarze
(w poszczególnych jego kompleksach) skoncentrowane są najpełniej wykształcone fragmenty boru
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chrobotkowego Cladonio-Pinetum na terenie zachodniej (lubuskiej) części Puszczy Noteckiej. Jest to
zbiorowisko, którego powierzchnie, szczególnie na obszarach sandrowych, systematycznie zmniejszają się,
przekształcając się w bór świeży Leucobryo-Pinetum. Zespół jest właściwie wykształcony zarówno pod względem
fizjonomii jak i składu gatunkowego, szczególnie warstwy mszysto-porostowej. Zagrożeniem dla obszaru mogą
być: ewentualne nawożenie mineralne stosowane w gospodarce leśnej może w dłuższej perspektywie
spowodować użyźnienie podłoża, co wywoła nadmierny rozwój mszaków i roślin zielnych i stopniowe
eliminowanie z runa porostów, a tym samym zatracanie cech Cladonio-Pinetum; specyfika środowiska (przede
wszystkim mała wilgotność podłoża i warstwy przyziemnej) czyni obszar - bardziej niż inne zbiorowiska leśne podatnym na wybuch i łatwe rozprzestrzenianie się pożarów oraz monokultury sosnowe ze znikomym udziałem
drzew liściastych (brzoza) są narażone na gradację owadzich szkodników.
Zarządzeniem

Regionalnego

Dyrektora

Ochrony

Środowiska

w

Gorzowie

Wielkopolskim

z

dnia

4 maja 2015 roku został ustanowiony plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Chrobotkowe
Puszczy Noteckiej PLH 080032.
PLH080041 Skwierzyna obszar w całości położony na terenie gminy Skwierzyna pow. 0,3 ha. Na strychu
i na wieży kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa w Skwierzynie żyje jedna z większych kolonii nocka
dużego w Polsce północnej. Dolot umożliwiają dwa niewielkie okienka w szczycie dachu. Nie wyznaczono
obszaru żerowiskowego dla kolonii, choć należy sądzić, że ważne żerowiska znajdują się w dolinach Noteci
i Warty. Zagrożeniem kolonii mogą być: nie właściwy remont kościoła, brak regularnego usuwania odchodów
nietoperzy, oświetlenie bryły kościoła w porze nocnej.
Zarządzeniem nr 27/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
8 października 2013 roku został ustanowiony plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Skwierzyna PLH
080041.
PLB300015 Puszcza Notecka obszar o powierzchni 178255,8 ha, położony częściowo na terenie gminy
Skwierzyna. Obszar stanowi zwarty, jednolity kompleks leśny w międzyrzeczu Noteci i Warty, części pradoliny
Eberswaldsko-Toruńskiej. Jest to równina akumulacyjna w znacznym stopniu przekształcona przez wiatry, który
usypały tu, największy w Polsce, zespół wydm śródlądowych, o wysokości 20-30 m, a maksymalnie dochodzący
do 98 m npm. W środkowej części obszaru uformowały się wały o przebiegu południkowym, leżące w odległości
500-600 m od siebie. W części wschodniej wydmy mają kształt paraboliczny. Wydmy pokryte są monotonnym,
jednowiekowym lasem, głównie sosnowym (92%), posadzonym tu po wielkiej klęsce w okresie międzywojennym,
spowodowanej pojawieniem się szkodników owadzich. Pozostałości drzewostanów naturalnych są chronione
w rezerwatach np. w rezerwacie Cegliniec. Na terenie ostoi znajduje się ponad 50, raczej płytkich jezior
pochodzenia wytopiskowego, zwykle z grubą warstwą mułu i zakwitami glonów.
W zagłębieniach terenu lub na brzegach jezior utrzymują się także torfowiska, na ogół w pewnym stopniu
przekształcone. Występuje co najmniej 30 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków
z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla powyżej 2% populacji krajowej bielika
(PCK), kani czarnej (PCK) i kani rudej (PCK) oraz co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków
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ptaków: bąk (PCK), podgorzałka (PCK), puchacz (PCK), rybołów (PCK), trzmielojad, gągoł, nurogęś; w stosunkowo
wysokiej liczebności występuje bocian czarny, błotniak stawowy, ortolan i żuraw. W okresie zimy występuje co
najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego bielika. Ogromny obszar leśny (jeden z największych w centralnej
i północnej Polsce); ostoja rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, ptaków i ssaków, w tym prawnie chronionych
w Polsce. Jest to jedyna w ostatnich latach, stała ostoja wilka w zachodniej Polsce. Występuje tu 9 gatunków
storczyków. Zagrożenia spowodowane są głównie przez wypalanie roślinności, zaniechanie dotychczasowego
użytkowania rolnego, wylewanie ścieków, czyszczenie stawów i usuwanie mułu dennego, składowanie odpadów
organicznych, gradacje szkodników i pożary, wyrąb drzew, usuwanie martwego drewna z lasu, lokalizacja
i eksploatacja składowisk odpadów niekomunalnych, płoszenie ptaków, niszczenie gniazd, penetrowanie siedlisk,
polowanie |w terminach niedozwolonych.
Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 marca 2014
roku został ustanowiony plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015.
Korytarze ekologiczne
Korytarze ekologiczne to „obszary umożliwiające migrację roślin, zwierząt lub grzybów” natomiast obszary
węzłowe to jednostki ponadekosystemalne, wyróżniające się z otoczenia bogactwem ekosystemów
o charakterze zbliżonym do naturalnego, seminaturalnych i antropogenicznych, ekstensywnie użytkowanych,
bogatych w gatunki specyficzne dla tradycyjnych agrocenoz. Obie formy choć bezpośrednio nie stanowią formy
ochrony przyrody są ważnym elementem sieci Natura 2000, gdyż umożliwiają przemieszczanie się organizmów
między poszczególnymi siedliskami.
W granicach gminy znajduje się:
•

korytarz ekologiczny Zachodnia Puszcza Notecka (GKPnC-7C), o znaczeniu ponadregionalnym,

•

korytarz ekologiczny Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry (KPnC-7D), o znaczeniu ponadregionalnym.

Poza wskazanymi strukturami na terenie gminy istnieje sieć lokalnych ciągów powiązań ekologicznych
funkcjonujących wzdłuż dolin rzecznych, dolinek nieckowatych i obniżeń bezodpływowych, wykorzystując grupy
zadrzewień i zakrzewień jako lokalne ostoje faunistyczne, łącząc większe kompleksy leśne.
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RYSUNEK 7. USYTUOWANIE GMINY SKWIERZYNA W SIECI PONADREGIONALNYCH KORYTARZY EKOLOGICZNYCH.
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna.

2.8. ANALIZA ZAGROŻEŃ TERENOWYCH ROZWOJU SIECI
ENERGETYCZNEJ, CIEPLNEJ I GAZOWEJ
Zagrożenia terenowe dotyczą zarówno elementów pochodzenia naturalnego, jak i powstałego z ręki człowieka.
Do najistotniejszych należą:
•

tereny leśne,

•

obszary chronione,

•

tereny ochrony kulturowej (parki, zabytki architektury, obszary ochrony konserwatorskiej, cmentarze),

•

akweny i cieki wodne,

•

obszary zagrożone zniszczeniami powodziowymi,

•

trasy komunikacyjne (linie kolejowe, zwłaszcza wielotorowe i zelektryfikowane, główne trasy drogowe),

•

tereny o specyficznej rzeźbie terenu,

•

tereny zamknięte (kolejowe, wojskowe).

Tereny leśne
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż powierzchnia lasów na terenie gminy wynosi 19 161,30 ha,
co daje lesistość na poziomie 67,28%. Gmina Skwierzyna należy do najbardziej zalesionych obszarów Polski.
Tereny leśne obejmują głównie zajmują całą zachodnią cześć gminy. Ze względu na duży obszarowo udział
terenów leśnych stanowić one mogą zagrożenie w rozwoju sieci energetycznej, cieplnej i gazowej. Przez tereny
leśne nie powinny przebiegać ani linie napowietrzne ani podziemne.
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Obszary chronione
Obszary prawnie chronione na terenie gminy zajmują powierzchnię 5124,94 ha, co stanowi 18% powierzchni
gminy.
Zlokalizowane w gminie obszary i obiekty chronione, ze względu na ich lokalizację, nie powinny stanowić
większego utrudnienia – możliwe jest ich ominięcie przy planowaniu infrastruktury technicznej. Obszary
chronione w znacznej części pokrywają się z terenami leśnymi na terenie gminy.
Tereny ochrony kulturowej (parki, zabytki architektury, obszary ochrony konserwatorskiej, cmentarze)
Zlokalizowane w gminie tereny ochrony kulturowej, ze względu na ich lokalizację, nie powinny stanowić
większego utrudnienia – możliwe jest ich ominięcie przy planowaniu infrastruktury technicznej.
Akweny i cieki wodne
Rozmieszczenie cieków na terenie gminy Skwierzyna przedstawiono na poniższym rysunku.

RYSUNEK 8. ROZMIESZCZENIE CIEKÓW NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna.

Zlokalizowane w gminie akweny i cieki, ze względu na ich lokalizację, nie powinny stanowić większego
utrudnienia – możliwe jest ich ominięcie przy planowaniu infrastruktury technicznej.
Obszary zagrożenia powodziowego
Obszary zagrożenia powodziowego występują na terenie gminy dla doliny Warty i Obry, których sposób
zagospodarowania musi uwzględniać przepisy Prawa wodnego, a w szczególności wynikające z niego zakazy.
Zlokalizowane w gminie obszary zagrożenia powodziowego, ze względu na ich lokalizację, nie powinny stanowić
większego utrudnienia – możliwe jest ich ominięcie przy planowaniu infrastruktury technicznej.
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Trasy komunikacyjne (linie kolejowe, zwłaszcza wielotorowe i zelektryfikowane, główne trasy drogowe)
Zlokalizowane w gminie trasy komunikacyjne, ze względu na ich lokalizację, nie powinny stanowić większego
utrudnienia – możliwe jest ich ominięcie przy planowaniu infrastruktury technicznej.
Tereny o specyficznej rzeźbie terenu
Gmina Skwierzyna leży na pograniczu dwóch makroregionów. Północna część gminy leży w zasięgu Pojezierza
Wielkopolskiego a pozostała część w zasięgu Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej, przy ujściu rzeki Obry do
Warty.
Rzeźba terenu gminy Skwierzyna nie stanowi utrudnienia w rozwoju sieci energetycznej, cieplnej i gazowej.
Tereny zamknięte (kolejowe, wojskowe)
Zlokalizowane w gminie tereny zamknięte, ze względu na ich lokalizację, nie powinny stanowić większego
utrudnienia – możliwe jest ich ominięcie przy planowaniu infrastruktury technicznej.

3. ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA
GMINY SKWIERZYNA W CIEPŁO
W PERSPEKTYWIE CZASOWEJ 2022-2036
Infrastruktura ciepłownicza gminy Skwierzyna oparta jest na systemach zintegrowanych oraz rozwiązaniach
indywidualnych.
Głównym dostawcą ciepła w Skwierzynie jest Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. natomiast jego odbiorcami
mieszkańcy bloków wielorodzinnych. Zakład zarządza kotłowniami o łącznej mocy wynoszącej 6,302 MW.
Poza zintegrowanym systemem w obrębie gminy i miasta potrzeby cieplne zaspakajane są przez indywidualne
instalacje grzewcze, które cechują się różnorodnością jeżeli chodzi o rodzaj wykorzystywanego paliwa (paliwa
stałe, gaz, olej opałowy, itp.), a znajdują się w posiadaniu osób prywatnych.

3.1. CHARAKTERYSTYKA SIECI CIEPŁOWNICZEJ
Sieć nr 1
Rodzaj sieci – dwuprzewodowe zewnętrzne instalacje rozdzielcze zasilane z kotłowni przy ul. Mostowej
1 w Skwierzynie o łącznej długości 1918 mb.
Rodzaj nośnika ciepła – gorąca woda
Temperatury obliczeniowe – T z / T p = 95 / 70 st. C.
Moc zamówiona ze źródła - 1,008 MW
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Moc zamówiona przez odbiorców - 0, 911 MW
Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła - 34,7 t/h
Ciśnienie - 0,3 / 0,2 MPa
Zewnętrzne instalacje rozdzielcze zbudowane są w technologii :
- kanałowej w roku 1975 :
•

średnica nominalna DN 100 o długości 30 m,

•

średnica nominalna DN 80 o długości 115 mb

•

średnica nominalna DN 65 o długości 55 mb

- kanałowej w roku 1985 :
•

średnica nominalna DN 40 o długości 27,5 mb

•

średnica nominalna DN 32 o długości 35 mb

- preizolowanej w latach 1992 , 1996, 1997, 2013, 2014 i 2021 :
•

średnica nominalna DN 100 o długości 567 mb

•

średnica nominalna DN 80 o długości 272,5 mb

•

średnica nominalna DN 65 o długości 547 mb

•

średnica nominalna DN 50 o długości 177 mb

•

średnica nominalna DN 40 o długości 64 mb

•

średnica nominalna DN 32 o długości 28 mb

Łączna długość instalacji rozdzielczych w kanale 262,5 mb
Łączna długość instalacji rozdzielczych preizolowanych 1655,5
Sieć nr 2
Rodzaj sieci – cztero i dwuprzewodowe zewnętrzne instalacje rozdzielcze zasilane z kotłowni przy ul.
Garnizonowej 1 w Skwierzynie o łącznej długości 1520 mb.
Rodzaj nośnika ciepła – gorąca woda
Temperatury obliczeniowe – T z / T p = 95 / 70 st. C , T c.w.u. = 50 st.C.
Moc zamówiona ze źródła - 4,389 MW w tym 3,961 MW na cele centralnego ogrzewania i 0,428 MW na cele
ciepłej wody użytkowej.
Moc zamówiona przez odbiorców - 4,284 MW w tym 3,866 MW na cele centralnego ogrzewania i 0,418 MW na
cele ciepłej wody użytkowej.
Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła - 133,0 t/h Ciśnienie - 0,3 / 0,2 MPa
Zewnętrzne instalacje rozdzielcze zbudowane są w technologii :
- kanałowej czteroprzewodowej w latach 1984, 1987 i 1992 :
•

średnica nominalna 2DN 100

•

średnica nominalna DN 80

•

średnica nominalna DN 50
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Razem cztery przewody o długości 288 mb
•

średnica nominalna 2DN 80

•

średnica nominalna DN 80

•

średnica nominalna DN 50

Razem cztery przewody o długości 98 mb
•

średnica nominalna 2DN 40

•

średnica nominalna DN 32

•

średnica nominalna DN 20

Razem cztery przewody o długości 48 mb
Łączna długość instalacji rozdzielczej czteroprzewodowej w kanale – 434 mb;
- preizolowanej dwuprzewodowej w technologii ZPU Międzyrzecz w 2001 i 2020 roku:
•

średnica nominalna DN 150 o długości 581 mb

•

średnica nominalna DN 125 o długości 105 mb

•

średnica nominalna DN 100 o długości 83 mb

•

średnica nominalna DN 80 o długości 58 mb

•

średnica nominalna DN 65 o długości 70 mb

•

średnica nominalna DN 50 o długości 32 mb

•

średnica nominalna DN 40 o długości 4 mb

Łączna długość instalacji rozdzielczej dwuprzewodowej preizolowanej – 933 mb
- preizolowanej czteroprzewodowej w technologii M-PEX w 2019 roku
•

średnica nominalna 2DN 40

•

średnica nominalna DN 50

•

średnica nominalna DN 20

Razem cztery przewody o długości 153 mb
Łączna długość instalacji rozdzielczej czteroprzewodowej preizolowanej – 153 mb.
Sieć nr 3
Rodzaj sieci – cztero i dwuprzewodowe zewnętrzne instalacje rozdzielcze zasilane z kotłowni przy ul.
Żeromskiego w Skwierzynie o łącznej długości 202 mb.
Rodzaj nośnika ciepła – gorąca woda
Temperatury obliczeniowe – T z / T p = 95 / 70 st. C , T c.w.u. = 50 st.C.
Moc zamówiona ze źródła - 0,060 MW .
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Moc zamówiona przez odbiorców - 0,040 MW.
Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła - 2,06 t/h Ciśnienie - 0,3 / 0,2 MPa
Zewnętrzne instalacje rozdzielcze zbudowane są w technologii :
- kanałowej czteroprzewodowej w roku 1989:
•

średnica nominalna 2DN 100

•

średnica nominalna DN 80

•

średnica nominalna DN 50

Razem cztery przewody o długości 32 mb
- preizolowanej dwuprzewodowej w technologii ZPU Międzyrzecz w 2002 i 2008 roku:
•

średnica nominalna DN 40 o długości 170 mb
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TABELA 8. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZAKŁADZIE ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W SKWIERZYNIE.

źródło lokalne nr
4

5

źródło lokalne nr 5
ogółem

-

moc zamówiona na
dzień złożenia wniosku

4

moc osiągalna

źródło nr 3

moc zaist.

3

ilość

źródło nr 2

moc osiągalna

2

Skwierzyna, ul.
Mostowa 1
Skwierzyna, ul.
Garnizonowa
Skwierzyna, ul.
Żeromskiego 1
Skwierzyna, ul.
Mickiewicza 1
Skwierzyna, ul.
Międzychodzk
a 16

moc zaist.

źródło nr 1

ilość

1

lokalizacja

moc osiągalna

nazwa źródła

Razem

moc zaist.

L
p.

kotły wodne

ilość

kotły parowe

szt.

MW

MW

szt.

MW

MW

szt.

MW

MW

MW

-

-

-

3

1,54

1,386

3

1,54

1,386

0,911

-

-

-

3

5

4,82

3

5

4,82

4,284

-

-

-

2

0,395

0,356

2

0,395

0,356

0,04

-

-

-

2

0,45

0,405

2

0,45

0,405

0,305

-

-

-

1

0,12

0,084

1

0,12

0,084

0,07

-

-

-

11

7,505

7,051

11

7,505

7,051

5,61

Źródło: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skwierzynie.
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TABELA 9. PRODUKCJA ORAZ SPRZEDAŻ CIEPŁA SIECIOWEGO W POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDŁACH NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.
2019
l.p.

Nazwa źródła

Lokalizacja

2020

2021

Moc
zamówiona

Produkcja
ciepła

Sprzedaż
ciepła

Moc
zamówion
a

Produkcja
ciepła

Sprzedaż
ciepła

Moc
zamówiona

Produkcja
ciepła

Sprzedaż
ciepła

MW/m-c

GJ

GJ

MW/m-c

GJ

GJ

MW/m-c

GJ

GJ

1

źródło nr 1

Skwierzyna, ul.
Mostowa 1

0,864

5507

4893

0,803

5427

4395

0,711

5681

4645

2

źródło nr 2

Skwierzyna, ul.
Garnizonowa

1,578

15599

13032

2,039

18615

15933

4,426

35775

29944

3

źródło nr 3

Skwierzyna, ul.
Żeromskiego 1

0,067

1357

926

0,067

966

614

0,04

583

403

4

źródło lokalne
nr 4

Skwierzyna, ul.
Mickiewicza 1

0,305

1161

1150

0,305

1033

1028

0,305

1568

1567

5

źródło lokalne
nr 5

Skwierzyna, ul.
Międzychodzka
16

0,07

436

436

0,07

416

415

0,07

467

467

ogółem

-

2,884

24060

20437

3,284

26458

22385

5,552

44074

37027

Źródło: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skwierzynie.
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Sprzedaż ciepła sieciowego [GJ]
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WYKRES 7. SPRZEDAŻ CIEPŁA SIECIOWEGO W OSTATNICH TRZECH LATACH NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.
Źródło: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skwierzynie.

W ostatnich 3 latach na terenie gminy Skwierzyna odnotowano wzrost sprzedaży ciepła sieciowego. W roku
2021 największym beneficjentem ciepła sieciowego był sektor użyteczności publicznej pobierający ponad
58% sprzedanego ciepła sieciowego. W ostatnich trzech latach zaobserwować można spadek zużycia ciepła
sieciowego w sektorze mieszkaniowym i wyraźny wzrost w sektorze użyteczności publicznej.

Sprzedaż ciepła sieciowego w podziale na sektory

41,31%
58,25%

0,44%
mieszkania

usługi

użyteczność publiczna

WYKRES 8. SPRZEDAŻ CIEPŁA SIECIOWEGO W PODZIALE NA SEKTORY W 2021 R. NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.
Źródło: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skwierzynie.
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3.1. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO
Zapotrzebowanie na ciepło wynika z potrzeb budownictwa mieszkaniowego, instytucji w zakresie obiektów
użyteczności publicznej oraz z obiektów usługowych funkcjonujących na terenie gminy Skwierzyna. W
gminie funkcjonują obszary budownictwa głównie jednorodzinnego. Potrzeby cieplne gminy Skwierzyna
zbilansowano w podziale na: mieszkalnictwo (budownictwo mieszkaniowe), obiekty użyteczności
publicznej, handel i usługi.
Nowo wnoszone budynki mieszkalne mają średnie zużycie energii cieplnej na poziomie 90-120 kWh/m2
rok, są to wartości teoretyczne, gdyż w większości przypadków współczynnik może dochodzić do 150
kWh/m2.
Przed rokiem 1995 średnia wartość zużycia cieplnego wynosiła ok 260 kWh/m 2 rok.
Największy udział (prawie 80%) w bilansie energetycznym gminy ma sektor mieszkaniowy. To właśnie
w tym sektorze należy realizować najwięcej działań mających na celu racjonalizacje zużycia nośników
cieplnych.

Udział sektorów w bilansie cieplnym gminy
2,70%

19,30%

78,00%

mieszkalnictwo

handel i usługi

użyteczność publiczna

WYKRES 9. UDZIAŁ SEKTORÓW W BILANSIE CIEPLNYM GMINY SKWIERZYNA.
Źródło: Opracowanie własne.

Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepło w 2021 z uwzględnieniem wszystkich sektorów wynosiło 112 450,00
MWh.
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TABELA 10. SUMARYCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA W 2021 R. Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH
SEKTORÓW.

Rodzaj paliwa

Zapotrzebowanie na ciepło [MWh]

węgiel

57 540,72

biomasa

21 500,00

gaz

22 044,00

ciepło sieciowe

10 285,28

inne

1 080,00

Razem

112 450,00

Źródło: Opracowanie własne.

Paliwem wykorzystywanym na cele cieplne w 2021 r. w największej ilości jest węgiel, następnie gaz oraz
biomasa. Bilans uwzględnia wszystkie sektory na terenie gminy Skwierzyna.

Procentowe wykorzystanie paliw na cele cieplne
w gminie Skwierzyna
0,96%
9,15%

19,60%
51,17%
19,12%

inne

węgiel

biomasa

gaz

ciepło sieciowe

WYKRES 10. PROCENTOWE WYKORZYSTANIE PALIW NA CELE CIEPLNE W GMINIE SKWIERZYNA W 2021 ROKU.
Źródło: Opracowanie własne.

3.2. PROGNOZA ZMIAN ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO
Dynamika wzrostu zapotrzebowania na moc i energię cieplną ma ścisły związek z dynamiką rozwoju
ludności i jej dążenia do poprawy warunków funkcjonowania, co pociąga za sobą rozwój budownictwa
mieszkaniowego, usługowego i przemysłu w gminie. W ostatnich latach na terenie gminy obserwuje się
rozwój zasobu mieszkaniowego oraz rozwój przedsiębiorczości.
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Sektor mieszkaniowy
Dane dotyczące zasobu mieszkaniowego wskazują na systematyczny wzrost powierzchni mieszkań na
terenie gminy Skwierzyna do 2036 roku, zgodnie z poniższą tabelą. Prognozowana powierzchnia mieszkań
na terenie gminy Skwierzyna została wyliczona na podstawie średniorocznego trendu zmian w latach 20102020, który kształtował się na poziomie 0,75% przyrostu rocznego.
TABELA 11. PROGNOZY DOTYCZĄCE ZASOBU MIESZKANIOWEGO NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA [M2].
Rok

Powierzchnia mieszkań [m2]

2022

337 051

2023

339 568

2024

342 103

2025

344 657

2026

347 230

2027

349 823

2028

352 435

2029

355 066

2030

357 717

2031

360 388

2032

363 079

2033

365 790

2034

368 521

2035

371 273

2036

374 045

Źródło: Opracowanie własne.

W kolejnych latach przewiduje się na terenie gminy Skwierzyna prowadzenie działań związanych
z termomodernizacją budynków mieszkalnych oraz wymianę nieefektywnych kotłów węglowych m.in.
w ramach działań Programu Czyste Powietrza.
Praktyka wskazuje, że najlepsze efekty oszczędzania energii w budynkach uzyskuje się poprzez ocieplenie
stropodachów, ścian zewnętrznych i stropów piwnic, wraz z regulacją i automatyką systemu grzewczego
budynku. Wymianę okien i drzwi na nowe o zwiększonej izolacyjności cieplnej i szczelności dokonywane
jest, gdy stare są w złym stanie technicznym. Opłacalny zakres termorenowacji musi określić audyt
energetyczny w oparciu o ocenę kosztów i oszczędności poszczególnych elementów działań
termomodernizacyjnych.
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Dzięki

prowadzonym

działaniom

związanym

z

podniesieniem

efektywności

energetycznej

w gospodarstwach domowych wzrost zapotrzebowania na ciepło nie będzie tak dynamiczny jak wzrost
liczby mieszkań czy powierzchni użytkowej budynków.
TABELA 12. PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO W PODZIALE NA SEKTORY [MWH] W PERSPEKTYWIE DO 2036 ROKU.

Rok

Sektor
mieszkaniowy

Sektor
przemysłu,
handlu i usług

Sektor
użyteczności
publicznej

Łączne zużycie
energii cieplnej
[MWh]

2021

87 712

21 703

3 036

112 451

2022

87 810

21 837

3 094

112 741

2023

87 908

21 971

3 152

113 032

2024

88 007

22 105

3 210

113 322

2025

88 105

22 239

3 268

113 612

2026

88 203

22 373

3 326

113 902

2027

88 301

22 507

3 384

114 192

2028

88 399

22 641

3 442

114 483

2029

88 498

22 775

3 576

114 849

2030

88 596

22 909

3 710

115 215

2031

88 694

23 161

3 844

115 699

2032

88 792

23 413

3 978

116 183

2033

88 890

23 665

4 112

116 668

2034

88 989

23 917

4 246

117 152

2035

89 087

24 269

4 380

117 736

2036

89 185

24 621

4 514

118 320

Źródło: Opracowanie własne.
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WYKRES 11. PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO W PODZIALE NA SEKTORY [MWH] W PERSPEKTYWIE DO 2036 ROKU
W FORMIE GRAFICZNEJ.
Źródło: Opracowanie własne.

W perspektywie do 2036 roku na terenie gminy prognozuje się niewielki wzrost zapotrzebowania na ciepło.

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

117 736

117 152

116 668

116 183

115 699

115 215

114 849

114 483

114 192

113 902

113 612

113 322

113 032

112 741

112 451

PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO

2036

WYKRES 12. PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO W PERSPEKTYWIE DO 2036 ROKU NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.
Źródło: Opracowanie własne.
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3.2.1. PROGNOZA STRUKTURY WYKORZYSTANIA PALIW
Z analizy struktury wykorzystania paliw gminy Skwierzyna wynika, że w najbliższych latach głównym
nośnikiem ciepła będzie nadal paliwo węglowe, gaz ziemny.
Prowadzona na terenie gminy Skwierzyna polityka proekologiczna, wspierająca wymianę nieefektywnych
kotłów węglowych, wzrost świadomości ekologicznej oraz zamożności mieszkańców, będą przyczyniać się
do stopniowego zmniejszania udziału paliwa węglowego w produkcji ciepła na korzyść paliw
ekologicznych.
Z przeprowadzonej analizy na terenie gminy Skwierzyna wynika również, że w najbliższych latach wzrośnie
znacząco udział paliw odnawialnych głównie z wykorzystaniem biomasy, pomp ciepła, kolektorów
słonecznych, podyktowany w znacznej większości zabezpieczeniem potrzeb cieplnych budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego.
Przy wyborze rodzaju wykorzystywanego paliwa jednym z głównych kryteriów stosowanych przez
mieszkańców jest cena poszczególnych nośników energii.
Na poniższym wykresie przedstawiono koszty ogrzewania dla typowego budynku jednorodzinnego na
terenie gminy Skwierzyna wyznaczonego na podstawie średnich wartości z terenu gminy:
•

powierzchnia obiektu 130 m2,

•

budynek ocieplony, z wymienioną stolarką okienną,

•

budynek jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem.

W przypadku każdego rodzaju ogrzewania założono sprawność kotła na poziomie 80%.
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Koszty ogrzewania przeciętnego budynku
jednorodzinnego w podziale na paliwa
zł12 000
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zł8 730
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WYKRES 13. KOSZTY OGRZEWANIA PRZECIĘTNEGO BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W PODZIALE NA PALIWA NA TERENIE
GMINY SKWIERZYNA.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie cen rynkowych.

Najbardziej korzystnym rodzajem ogrzewania są instalacje pomp ciepła oraz kotły wykorzystujące biomasę.
Należy mieć na uwadze, iż instalacja pompy ciepła jest kosztowna na etapie montażu.
Kolejnym atrakcyjnym rozwiązaniem jest wykorzystywanie gazu jako nośnika energii cieplnej. Pomimo,
iż koszty ogrzewania gazowego są wyższe od np. kotłów węglowych to znacznie mniej problematyczne
pod kątem obsługi oraz znacznie mniej uciążliwe dla środowiska.

3.3. PLANOWANE INWESTYCJE
Plany inwestycyjne Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na najbliższe lata: zaprzestanie produkcji ciepła
z kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 i podłączenie odbiorców do kotłowni ul. Garnizonowa 1.
W miarę możliwości finansowych gminy realizowane będą inwestycje związane ze zwiększaniem
odnawialnych źródeł energii.
Od 2021 roku na terenie gminy Skwierzyna uruchomiony został program dotacji na wymianę tzw.
kopciuchów. Zasady funkcjonowania programu określa Uchwała nr XXXV/262/21 Rady Miejskiej
w Skwierzynie z dnia 20 maja 2022 r. w określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów wymiany źródła ciepła na terenie Gminy Skwierzyna z późniejszymi zmianami - uchwała nr
XXXVI/282/21 z dnia 24.06.2021 r. W ramach programu:
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•

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie , ul. Rynek 1. Nabór wniosków w trybie
ciągłym, do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy na rok 2021 (decyduje
kolejność wpływu wniosków do Urzędu). Wnioski nierozpatrzone ,w tym roku budżetowym, będą
rozpatrywane w kolejnym według daty wpływu do urzędu,

•

Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości do 4.000,00 zł poniesionych kosztów
kwalifikowanych,

•

Wniosek może złożyć podmiot posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub budynku
jednorodzinnego mieszkalnego na terenie gminy Skwierzyna,

•

Warunkiem

otrzymania

dofinansowania

jest

całkowita

likwidacja

dotychczasowego

nieekologicznego źródła ciepła w lokalu,
•

Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów wymiany źródła ciepła, tj. wypłata środków
może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po
prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.

Dotacje można pozyskać na nowe ekologiczne źródło ciepła takie jak:
•

pompa ciepła,

•

kocioł gazowy,

•

kocioł opalany biomasą (pellet) z automatycznym załadunkiem paliwa,

•

przyłącze do sieci ciepłowniczej wraz z wymiennikiem ciepła,

•

kocioł elektryczny.

Program Czyste Powietrze
Mieszkańcy gminy Skwierzyna skorzystać mogę z Programu Czyste Powietrze, zgodnie z poniższej
przestawionymi zasadami.
Cel programu
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów
uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do
podwyższonego poziomu dofinansowania.

Wskaźnik osiągnięcia celu Programu 1
1) Liczba budynków/lokali mieszkalnych o poprawionej efektywności energetycznej 3 030 000 szt.;

1

Przywołane wskaźniki odnoszą się do wartości dla całego kraju

53

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Skwierzyna na lata 2022-2036

2) Liczba wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła3 na niskoemisyjne w budynkach/lokalach
mieszkalnych 3 000 000 szt.;
3)

Dodatkowa

zdolność

wytwarzania

energii

elektrycznej

z

zainstalowanych

mikroinstalacji

fotowoltaicznych: 50 MWe;
4) Ograniczenie zużycia energii końcowej: 37 500 000 MWh/rok;
5) Ograniczenie emisji pyłu o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) : 210 000 Mg/rok;
6) Ograniczenie emisji benzo-a-pirenu: 140 Mg/rok;
7) Zmniejszenie emisji CO2: 14 000 000 Mg/rok
Rodzaje przedsięwzięć oraz maksymalna kwota dotacji:
Część 1) Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Lp.

Zakres przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie

Przedsięwzięcie

nie obejmuje

obejmuje

mikroinstalacji

mikroinstalację

fotowoltaicznej

fotowoltaiczną

Maksymalna kwota dotacji
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego
źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy
ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy
ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór
więcej niż jednego elementu z zakresu):
- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji
centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów
słonecznych),
1

- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

25 000 zł

30 000 zł

20 000 zł

25 000 zł

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła,
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
(zawiera również demontaż),
- dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt
energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia
przegród budowlanych), dokumentacja projektowa,
ekspertyzy.
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego
źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
- zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione
2

w pkt 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i
cwu albo
-zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu
Załącznika 2 do Programu.
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Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór
więcej niż jednego elementu z zakresu):
- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji
centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów
słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła,
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
(zawiera również demontaż),
- dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt
energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia
przegród budowlanych), dokumentacja projektowa,
ekspertyzy.
Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na
paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące
(dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z
zakresu):
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła,
3

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,

10 000 zł

Nie dotyczy

okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
(zawiera również demontaż),
- wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego
zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem
wykonania ocieplenia przegród budowlanych),
dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Część 2) Dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Lp.

Zakres przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie

Przedsięwzięcie

nie obejmuje

obejmuje

mikroinstalacji

mikroinstalację

fotowoltaicznej

fotowoltaiczną

Maksymalna kwota dotacji
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego
1

źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
- zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub
ogrzewania i cwu albo
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- zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu
Załącznika 2a do Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór
więcej niż jednego elementu z zakresu):
- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji
centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów
słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła,
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
(zawiera również demontaż),
- dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt
energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia
przegród budowlanych), dokumentacja projektowa,
ekspertyzy.
Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła
na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące
(dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z
zakresu):
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła,
2

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,

15 000 zł

Nie dotyczy

okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
(zawiera również demontaż),
- wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego
zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem
wykonania ocieplenia przegród budowlanych),
dokumentacji projektowej, ekspertyz.
1 lipca 2021 r. weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji
na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu
(podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do
dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie.
Podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu (podwyższony poziom dofinansowania):
1. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze”
i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym
Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł.
2. Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do
2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).
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3. Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej
emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).

Od 25 stycznia 2022 r. uruchomiona została nowa część programu z najwyższym poziomem dofinasowania.
Założenia przedstawiono na poniższym rysunku.
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3.4. BEZPIECZEŃSTWO ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW
GMINY SKWIERZYNA W CIEPŁO
Zaopatrzenie w ciepło na terenie gminy odbywa się głównie w sposób indywidualny, dlatego też bezpieczeństwo
zaopatrzenia będzie zależało od pewności dostaw paliwa niezbędnego do przetworzenia w ciepło oraz stanu
technicznego urządzenia. Zależność ta głównie będzie po stronie samego odbiorcy wytwarzającego ciepło oraz
systemu zabezpieczenia w paliwo (w tym wypadku zależy od rodzaju tego paliwa).
Bezpieczeństwo zaopatrzenia w ciepło mieszkańców na cele ogrzewnicze w sezonie zimowym jest
zabezpieczone. Zasoby drewna są nie w pełni wykorzystywane przez mieszkańców, istnieją jego nadwyżki do
wykorzystania. Zaopatrzenie w węgiel na cele ogrzewnicze jest warunkowane przez rynek. Zaleca się
podniesienie samowystarczalności gminy poprzez wykorzystanie własnych zasobów.

3.5. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE UŻYTKOWANIE
CIEPŁA
W skali gminy problemem związanym z dbałością o podniesienie standardu czystości środowiska naturalnego
jest likwidacja tzw. „niskiej emisji”, pochodzącej z pieców i przestarzałych kotłowni na paliwo stałe. Dalsze
funkcjonowanie lub modernizacja tych źródeł będzie zależała głównie od sytuacji ekonomicznej
i świadomości ekologicznej właścicieli.
Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie nośników energii u odbiorców ukierunkowane winny być na:
a)

modernizację źródeł ciepła (efekt ekonomiczny + wpływ na emisję zanieczyszczeń do atmosfery),

b)

termorenowację i termomodernizację budynków (ocieplenie, wymiana okien i drzwi),

c)

modernizację działających systemów grzewczych w budynkach,

d)

stosowanie elementów pomiarowych i regulatorów zużycia energii,

e)

promowanie i wspieranie działań przez gminę w tym zakresie,

f)

edukacja.

Mając na uwadze ocenę stanu istniejącego systemu zaopatrzenia gminy Skwierzyna w ciepło należy
stwierdzić, że należy przede wszystkim:
a)

w przypadku nowego budownictwa – akceptować w procesie poprzedzającym budowę tylko
niskoemisyjne źródła ciepła, tj. miejski system ciepłowniczy, kotłownie opalane gazem sieciowym,
gazem płynnym, olejem opałowym, biomasą, dobrej jakości węglem spalanym w nowoczesnych
wysokosprawnych kotłach, ogrzewanie elektryczne i pompy ciepła oraz kolektory słoneczne jako
wspomaganie w wytwarzaniu ciepłej wody użytkowej,

b)

zachęcać mieszkańców do zmiany obecnego, często przestarzałego, ogrzewania za pomocą węgla
(a czasami odpadów) na wykorzystanie nośników energii, które nie powodują pogorszenia stanu
środowiska (w tym dobrej jakości węgla kamiennego spalanego w wysokosprawnych kotłach),
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c)

każdorazowo dla nowego odbiorcy o zapotrzebowaniu mocy cieplnej ≥50 kW zlokalizowanego
w obrębie oddziaływania systemu gazowniczego wymagać podłączenia do tego systemu lub
przeprowadzenia analizy uzasadniającej opłacalność innego rozwiązania,

d)

stale modernizować infrastrukturę ciepłowniczą i dążyć do minimalizowania strat na przesyle ciepła
sieciowego,

e)

dążyć do modernizacji i rozbudowy systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego w gminie, tak aby
w przyszłości dawały one możliwość zaopatrzenia prognozowanych odbiorców.

IV. ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA
W
ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ
GMINY
SKWIERZYNA
W
PERSPEKTYWIE
CZASOWEJ 2022-2036
4.1. STAN AKTUALNY
Ocena pracy istniejącego systemu elektroenergetycznego zasilającego w energię elektryczną odbiorców
z terenu gminy Skwierzyna oparta została m.in. na informacjach uzyskanych od Polskich Sieci
Elektroenergetycznych Operator S.A. w zakresie linii wysokich napięć 220 kV i 400 kV, przedsiębiorstwa
energetycznego Enea Operator Sp. z o.o. w zakresie sieci wysokiego (110 kV), średniego i niskiego napięcia.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.
Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. jest świadczenie usług przesyłania
energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego (KSE). Główne cele działalności PSE Operator S.A. to:
•

zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części
wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy
synchronicznej i połączeń asynchronicznych,

•

zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych,

•

udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej,

•

tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.

Grupę Kapitałową PSE Operator tworzą PSE Operator S.A. jako spółka dominująca, 8 spółek zależnych, w których
PSE Operator posiada po 100% akcji bądź udziałów oraz 2 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Spółki
obszarowe (PSE - Centrum S.A., PSE - Północ S.A., PSE - Południe S.A., PSE - Wschód S.A., PSE - Zachód S.A.)
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wykonują na rzecz PSE Operator zadania związane z utrzymaniem sieci przesyłowej, zarządzaniem ruchem
w Polskim Systemie Elektroenergetycznym i realizacją nowych inwestycji.
Przez teren gminy Skwierzyna przebiega linia 400 kV Krajnik – Plewiska oraz linia 220 kV Gorzów – Leśniów
administrowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.
Po zakończeniu budowy stacji 400/220/110 kV Baczyna linia 400 kV Krajnik – Plewiska zmieni swoją relację na
Baczyna – Plewiska.
Poglądowa lokalizacja linii przesyłowych PSE S.A. na terenie gminy Skwierzyna oraz w jej bezpośrednim
sąsiedztwie została przedstawiona graficznie na załączonych do pisma mapach.
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RYSUNEK 9. SCHEMAT SIECI PRZESYŁOWEJ NA OBSZARZE GMINY SKWIERZYNA – STAN ISTNIEJĄCY.
Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.

62

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skwierzyna na lata 2022-2036

RYSUNEK 10. SCHEMAT SIECI PRZESYŁOWEJ NA OBSZARZE GMINY SKWIERZYNA – STAN NA 2032.
Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.
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ENEA Operator Sp. z o.o.
Spółka Enea Operator działa na obszarze 58 174,13 km2, który obejmuje sześć województw:
•

wielkopolskie

•

zachodniopomorskie

•

kujawsko - pomorskie

•

lubuskie

•

oraz niewielką części województwa dolnośląskiego oraz pomorskiego

Podstawowe zadania spółki, nałożone przepisami Prawa Energetycznego to:
•

prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej,

•

prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów sieci dystrybucyjnej,

•

planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej,

•

zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej,

•

współpraca z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub

przedsiębiorstwami

energetycznymi w zakresie określonym w Prawie energetycznym,
•

dysponowanie mocą określonych jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej,

•

bilansowanie systemu oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi,

•

dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych określonych
Prawem energetycznym informacji,

•

umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej przez odbiorców przyłączonych do sieci
poprzez wypełnianie warunków określonych w Prawie energetycznym,

•

utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej.

Gminę Skwierzyna obsługuje oddział w Gorzowie Wielkopolskim.
Zasilanie odbiorców w energię elektryczną odbywa się magistralną siecią napowietrzną średniego napięcia, za
pośrednictwem stacji transformatorowych, a następnie sieci napowietrznych niskiego napięcia. Linie kablowe
zapewniają dostawę energii elektrycznej bezpośrednio do końcowych odbiorców. Na terenie gminy Skwierzyna
zlokalizowany jest Główny Punkt Zasilania (GPZ) Skwierzyna nr ekspl. 020405 – rozdzielnia 110/15 kV na dz. 506/2
z 2 transformatorami o mocy 16 MVA każdy, z obciążeniem ok. 4 MVA.
Informacje dotyczące długości poszczególnych długości sieci przedstawiono w poniższej tabeli.
TABELA 13. DŁUGOŚĆ SIECI ENERGETYCZNYCH [KM] NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA Z PODZIAŁEM NA RODZAJ.
Długość sieci w 2021 r. [km]
WN
SN

Napowietrzne

6,5

Kablowe

0

Napowietrzne

64,7
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nN

Kablowe

83,6

Napowietrzne

79,4

Kablowe

90,8

Źródło: ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

Na terenie gminy Skwierzyna przeważają sieci energetyczne kablowe niskiego napięcia, zgodnie z poniższymi
wykresami.

Długość sieci w podziale na rodzaj [%]

Napowietrzne

46,34%

Kablowe

53,66%

42,00%

44,00%

46,00%

48,00%

50,00%

52,00%

54,00%

56,00%

WYKRES 14. DŁUGOŚĆ SIECI ENERGETYCZNYCH W PODZIALE NA RODZAJ – STAN NA 31.12.2021 R.
Źródło: ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

Długość sieci w podziale na napięcie [%]
niskie napięcie nN

71,30%

średnie napięcie SN

wysokie napięcie WN

0,00%

26,48%

2,22%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

WYKRES 15. DŁUGOŚĆ SIECI ENERGETYCZNYCH W PODZIALE NA NAPIĘCIE – STAN NA 31.12.2021 R.
Źródło: ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

Procent obciążenia linii średniego napięcia na terenie gminy Skwierzyna nie przekracza 50% (za wyjątkiem linii
L-422 GPZ Skwierzyna- Skwierzyna Olszynki 1 (185 A)). Brak jest danych dla linii niskiego napięcia.
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TABELA 14. PROCENT OBCIĄŻENIA LINII SN W STOSUNKU DO MOŻLIWOŚCI PRZESYŁOWYCH NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.
SN
% obciążenia linii w stosunku do możliwości przesyłowych
%
L-422 GPZ Skwierzyna- Trzebiszewo (20A)

7,27

L-422 GPZ Skwierzyna- Skwierzyna Koszary (146 A)

41,47

L-422 GPZ Skwierzyna- Skwierzyna Kopernika (24 A)

6,8

L-422 GPZ Skwierzyna- Bledzew (12 A)

3,4

L-422 GPZ Skwierzyna- Skwierzyna Olszynki 1 (185 A)

52,55

L-422 GPZ Skwierzyna- Skwierzyna Suszarnia (18 A)

6,54

L-422 GPZ Skwierzyna- RS Polichno (20 A)

7,27

L-422 GPZ Skwierzyna- Skwierzyna Krematorium (58 A)

12,74

Źródło: ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

Na terenie gminy Skwierzyna zlokalizowanych jest 81 stacji transformatorowych, zgodnie z poniższą tabelą.
TABELA 15. WYKAZ STACJI TRANSFORMATOROWYCH NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.
Nr stacji

Typ stacji

Stopień
wykorzystania
[%]

Średnie
obciążenie [%]

1. Dobrojewo 1

S-4563

MST-20/630

32

32

2. Dobrojewo 2

S-4627

STSa

11

11

3. Gościnowo B

S-4561

STSa

10

10

4. Gościnowo Kolonia

S-4570

MST-20/630

35

35

5. Gościnowo Wieś

S-4571

STSa

78

78

6. Kijewice PGR

S-4558

STSa

7

7

7. Krobielewko

S-4568

STSa

26

26

8. Leszczyny OR

S-4546

STSa

8

8

9. Lisia Góra

S-4550

STSa

67

67

10. Murzynowo A (Kościół)

S-4517

WST

55

55

11. Murzynowo B (Wieś)

S-4559

STSa

55

55

12. Murzynowo C (Łomno)

S-4560

STSa

85

85

13. Murzynowo Cegielnia

S-4526

WSTp-20/400

bd

bd

14. Murzynowo Osiedle 1 (Kwiatowa)

S-4577

STSa

60

60

15. Murzynowo Osiedle 2 (Polna)

S-4589

STSa

13

13

16. Murzynowo Warcińska

S-4849

STNuo 20/250

20

20

Lp.

Nazwa stacji transf.
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Nr stacji

Typ stacji

Stopień
wykorzystania
[%]

Średnie
obciążenie [%]

17. Nowa Skwierzynka C (Bukowa)

002041

KS19-28

bd

bd

18. Nowa Skwierzynka Ferma

S-4573

52

52

19. Nowa Skwierzynka Osada (Klonowa)

S-4844

STSa
STSRS-20/630KK

34

34

20. Nowy Dwór

S-4556

STSa

16

16

21. Piłka 1 (Przelot)

S-4043

WSTp-20/400

6

6

22. Rakowo

S-4551

STSa-20/250

30

30

23. RS Skwierzyna Koszary

RS-4909

MST-20/630

bd

bd

24. Skrzynica

S-4562

STSa

24

24

25. Skrzynica Osiedle

S-4781

STSR-20/250

12

12

26. Skwierzyna Batorego

S-4530

MST-20/630

20

20

27. Skwierzyna Bledzewska 1

S-4630

STSa-20/250

54

54

28. Skwierzyna Bledzewska 2

S-4640

MST-20/630

4

4

29. Skwierzyna Cegielnia

S-4518

WSTp-20/400

23

23

30. Skwierzyna Ceglana Góra

S-4836

STNuo 20/250

bd

bd

31. Skwierzyna Chłodnia

S-4529

MST-20/630

8

8

32. Skwierzyna CPN

S-4590

MST-20/630

44

44

33. Skwierzyna Dąbrowskiego

S-4532

MST-20/630

49

49

34. Skwierzyna Ferma Drobiu

S-4555

STSa

15

15

35. Skwierzyna Gorzowska

S-4536

MST-20/630

57

57

36. Skwierzyna Grunwald

S-4497

MST-20/630

35

35

37. Skwierzyna Jagiełły

S-4538

MST-20/630

36

36

38. Skwierzyna JW 1

767842

bd

bd

39. Skwierzyna JW 2

767844

Mzb2
MRwb1-20/6304

bd

bd

40. Skwierzyna JW 4

S-4541

bd

bd

41. Skwierzyna JW 5

767845

MST-20/630
MRwb1-20/6304

bd

bd

42. Skwierzyna Kino

S-4812

Minibox 20/630

38

38

43. Skwierzyna Konopnickiej

S-4581

MST-20/630

43

43

44. Skwierzyna Kopernika

S-4855

Minibox 20/630

31

31

45. Skwierzyna Krematorium

S-4865

MRw-1b 20/630

12

12

46. Skwierzyna Mączkarnia

S-4519

MST-20/630

bd

bd

47. Skwierzyna MON

S-4539

MST-20/630

49

49

48. Skwierzyna Mostowa

S-4540

MST-20/630

69

69

Lp.

Nazwa stacji transf.
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Nr stacji

Typ stacji

Stopień
wykorzystania
[%]

Średnie
obciążenie [%]

49. Skwierzyna Nowa

S-4521

MST-20/630

22

22

50. Skwierzyna Oczyszczalnia

S-4760

KS19-28

33

33

51. Skwierzyna Olszynki 1 (Śmigielskiego)

S-4806

MST-20/630

20

20

52. Skwierzyna os.Leśne

S-4655

WSTp-20/400

31

31

53. Skwierzyna os.Robotnicze

S-4582

MST-20/630

37

37

54. Skwierzyna OTL

S-4514

MST-20/630

46

46

55. Skwierzyna Parkowa

S-4520

17

17

56. Skwierzyna Pierścień

767847

MST-20/630
MRwb1-20/6304

bd

bd

57. Skwierzyna POM

S-4537

MST-20/630

50

50

58. Skwierzyna Ratuszowa

S-4522

MST-20/630

24

24

59. Skwierzyna Sportowa

S-4714

STKT 20/6

48

48

60. Skwierzyna Strzelnica

S-4574

55

55

61. Skwierzyna Suszarnia

S-4732

STSa
ELQ Master
20/630

14

14

62. Skwierzyna Tartak 1

S-4531

MST-20/630

39

39

63. Skwierzyna Wodociągi

S-4534

WSTp-20/400

20

20

64. Skwierzyna za Wartą

S-4782

STSRu-20/250

23

23

65. Skwierzyna Zajazd

S-4636

MST-20/630

28

28

66. Skwierzyna Zasuwy

S-4552

STSa

5

5

67. Skwierzyna ZSZ

S-4533

MST-20/630

bd

bd

68. Skwierzyna ZUZ

767843

bd

bd

69. Skwierzynka os.PGR

767846

Mzb2
MRwb1-20/6304

bd

bd

70. Smolarnia

S-4545

STSa

48

48

71. Świniary (PGR)

S-4554

STSa

bd

bd

72. Świniary (Wieś)

S-4524

MST-20/630

60

60

73. Świniary Ferma

S-4730

STSa

33

33

74. Świniary Hydrofornia

S-4698

STSa

27

27

75. Świniary Osiedle

S-4809

STSa

32

32

76. Świniary Wybudowanie

S-4553

STSa

12

12

77. Trzebiszewo A (Kościół)

S-4516

MST-20/630

59

59

78. Trzebiszewo B (Główna)

S-4515

STSa

81

81

79. Trzebiszewo S3

S-4871

STSa

bd

bd

80. Warcin PGR

S-4557

STSa

5

5

Lp.

Nazwa stacji transf.
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Lp.

Nazwa stacji transf.

81. Wiejce

Nr stacji

Typ stacji

Stopień
wykorzystania
[%]

Średnie
obciążenie [%]

S-4544

STSa

0,2

0,2

Źródło: ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

Procentowy stopień wykorzystania poszczególnych stacji transformatorowych jest zróżnicowany, ale nie
przekracza w przypadku żadnej stacji 85%.

Schemat sieci energetycznej na terenie gminy Skwierzyna przedstawiono na poniższym rysunku.
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RYSUNEK 11. SCHEMAT SIECI ENERGETYCZNEJ NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.
Źródło: ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

70

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skwierzyna
na lata 2022-2036

4.2. OCENA STANU SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO
Na podstawie odpowiedzi ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział w Gorzowie Wielkopolskim uzyskano informacje,
iż spółka, prowadzi na bieżąco prace eksploatacyjne sieci stanowiącej własność spółki, a zlokalizowanej na
terenie gminy, w celu utrzymania ich właściwego stanu technicznego oraz dostarczania przyłączonym
odbiorcom energii elektrycznej o parametrach, zgodnych z obowiązującymi wymaganiami w tym zakresie.
Sukcesywnie są też realizowane wszelkie prace inwestycyjne, zarówno po stronie sieci średniego, jak i niskiego
napięcia, mające za zadanie wyeliminowanie wyeksploatowanych odcinków sieci oraz poprawę ich parametrów,
w celu przyłączenia nowych odbiorców i umożliwienia zwiększenia zapotrzebowanej mocy dla odbiorców już
przyłączonych. Istniejący system zasilania zaspokaja obecne potrzeby elektroenergetyczne odbiorców.
TABELA 16. WIEK LINII NAPOWIETRZNYCH NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.
SN
Wiek linii napowietrznych
km
%
km

nn
%

2021 - 2012 (10 lat)

0,21

0,33

12,30

15,51

2011 - 2002 (20 lat)

0,00

0,00

19,70

24,83

2001 - 1992 (30 lat)

15,88

25,28

10,73

13,53

1991 - 1982 (40 lat)

6,24

9,94

23,95

30,19

1981 - 1972 ( 50 lat i starsze)

40,49

64,45

12,65

15,94

62,82

100,00

79,32

100,00

Źródło: ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

TABELA 17. WIEK LINII KABLOWYCH NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.
SN
Wiek linii kablowych
km
%

nn
km

%

2021 - 2012 (10 lat)

45,76

70,00

20,78

23,22

2011 - 2002 (20 lat)

8,26

12,64

17,90

20,00

2001 - 1992 (30 lat)

2,64

4,04

13,15

14,70

1991 - 1982 (40 lat)

3,11

4,76

14,52

16,23

1981 - 1972 ( 50 lat i starsze)

5,59

8,56

23,13

25,85

65,37

100,00

89,47

100,00

Źródło: ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

4.3. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
W roku 2021 zużycie energii elektrycznej oszacowano na poziomie 13 980,00 MWh.
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4.4. PROGNOZA ZMIAN ZAOPATRZENIA NA ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ
Analizując powyżej przedstawione dane, można stwierdzić, iż zużycie energii elektrycznej na gminy Skwierzyna
będzie z roku na rok wzrastać. Przemawia za tym:
•

Planowany wzrost liczby budynków mieszkalnych i mieszkań,

•

Zwiększająca się powierzchnia obiektów mieszkalnych,

•

Planowany wzrost liczby przedsiębiorstw,

•

Wzrost wykorzystania urządzeń elektrycznych na terenie gospodarstw domowych.

W celu sporządzenia prognozy zmian zapotrzebowania na energię elektryczną gminy Skwierzyna przyjęto
następujące scenariusze:
•

Umiarkowany: zakłada rozwój gospodarki w sposób naturalny. Prognozuje się średni wzrost
zapotrzebowania na energię elektryczną o 1,58 % rocznie.

•

Energooszczędny: zakłada, że zostaną podjęte działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej
(szybkie wdrożenie ustawy o efektywności energetycznej oraz jej rozszerzenia na podmioty sektora
publicznego). Prognozuje się średni wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną o 1,12 % rocznie.

•

Pasywny: uwzględnia ograniczenia korzystania z energii elektrycznej na skutek bardzo wysokich cen
energii elektrycznej. Prognozuje się średni wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną
o 0,50 % rocznie,

•

Rozwojowy – zakłada dynamiczny rozwój gminy. Prognozuje się średni wzrost zapotrzebowania na
energię elektryczną o 2,00 % rocznie,

•

Skokowy – zakłada intensywny wzrost wykorzystania energii elektrycznej, w tym zastępowanie innych
nośników energii przez energię elektryczną. Prognozuje się średni wzrost zapotrzebowania na energię
elektryczną o 3,50 % rocznie.

W przeprowadzonej prognozie uwzględniono zużycie energii elektrycznej na terenie gminy Skwierzyna do 2036
roku.
TABELA 18. PROGNOZA WYKORZYSTANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SEKTORZE GOSPODARSTW DOMOWYCH W PROGNOZIE DO 2036 ROKU.

Rok

Scenariusz
Umiarkowany

Scenariusz
Energooszczędny

Scenariusz
Pasywny

Scenariusz
Rozwojowy

Scenariusz
Skokowy

2021

13 980

13 980

13 980

13 980

13 980

2022

14 201

14 137

14 050

14 260

14 469

2023

14 425

14 295

14 120

14 545

14 976

2024

14 653

14 455

14 191

14 836

15 500
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Rok

Scenariusz
Umiarkowany

Scenariusz
Energooszczędny

Scenariusz
Pasywny

Scenariusz
Rozwojowy

Scenariusz
Skokowy

2025

14 885

14 617

14 262

15 132

16 042

2026

15 120

14 781

14 333

15 435

16 604

2027

15 359

14 946

14 405

15 744

17 185

2028

15 601

15 114

14 477

16 059

17 786

2029

15 848

15 283

14 549

16 380

18 409

2030

16 098

15 454

14 622

16 707

19 053

2031

16 353

15 627

14 695

17 042

19 720

2032

16 611

15 802

14 768

17 382

20 410

2033

16 874

15 979

14 842

17 730

21 125

2034

17 140

16 158

14 916

18 085

21 864

2035

17 411

16 339

14 991

18 446

22 629

2036

17 686

16 522

15 066

18 815

23 421

Źródło: Opracowanie własne.
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Źródło: Opracowanie własne.

Najbardziej rekomendowanym scenariuszem prognozy zużycia energii elektrycznej jest scenariusz
energooszczędny.

4.5. PLANOWANE INWESTYCJE
Zgodnie z dokumentem pn. „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na
energię elektryczną na lata 2021–2030” Polskie sieci energetyczne S.A. nie planują realizacji inwestycji na terenie
gminy Skwierzyna.
Na dzień opracowania dokumentu Enea Operator Sp. z o.o. oprócz planowych zabiegów eksploatacyjnych na
sieci ee. (wg Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, Katalogu standardowych zabiegów
eksploatacyjnych sieci ee. WN, SN i nN w oraz Instrukcji eksploatacji poszczególnych rodzajów urządzeń ee. )
nie są prowadzone większe prace modernizacyjne.
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Z inwestycji na terenie gminy Skwierzyna (Koncepcja 2030) planowana jest budowa linii kablowej SN pomiędzy
stacjami Nowa Skwierzynka A (S-4523) i Nowa Skwierzynka Osada (S-4844).
Gmina Skwierzyna w 2022 roku realizuje zadanie związane z poprawą jakości efektywności oświetlenia ulicznego
na terenie całej Gminy Skwierzyna. Realizacja usługi polegać będzie na wymianie istniejących opraw sodowych
na efektywne energetycznie oprawy typu LED. Łącznie w ramach zadania planuje się dokonać wymiany ok 1300
punktów.

4.6. BEZPIECZEŃSTWO ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW
GMINY W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej należą w Polsce do wysokich.
Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93, poz. 623, ze zm.) dla systemów określa się następujące
wskaźniki:
•

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

•

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

•

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

•

Przerwa krótka - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty.

•

Przerwa długa i bardzo długa - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minut i nie dłużej
niż 24 godziny.

•

Przerwa planowana - okresowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt 4
przytoczonego na wstępie rozporządzenia.

•

Przerwa katastrofalna - przerwa w dostarczaniu energii trwająca dłużej niż 24 godziny.

ENEA Operator Sp. z o.o. planuje zwiększenie na swoim obszarze inwestycji oraz poprawę wyżej wymienionych
wskaźników.
Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku
kalendarzowego 2021 na obszarze działania ENEA Operator Sp. z o.o. przedstawia poniższa tabela.
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TABELA 19. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE CZASU TRWANIA PRZERW W DOSTARCZANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYZNACZONE DLA ROKU
KALENDARZOWEGO 2021.
Dla przerw

Wskaźnik

planowanych

SAIDI
(minuty/odbiorcę/rok)
SAIFI (ilość
przerw/odbiorcę/rok)

dla przerw nieplanowanych

dla przerw nieplanowanych
(z przerwami katastrofalnymi)

12,52

137,46

139,88

0,08

2,60

2,60
4,82

MAIFI
Źródło: ENEA Operator Sp. z o.o.

Pojęcia SAIDI i SAIFI dla dystrybucji energii są ważne, ponieważ pokazują czas i liczbę przerw w dostawie energii
dla klientów. Dla użytkowników energii ich systematycznie zmniejszanie przekłada się na większy komfort
i bezpieczeństwo zasilania.
Uwzględniając aktualną konfigurację i stan techniczny sieci SN oraz nn, a także urządzeń elektroenergetycznych
należy stwierdzić, że w chwili obecnej nie ma zasadniczych zagrożeń pracy sieci elektroenergetycznej na terenie
gminy Skwierzyna. Występujące samoistne awarie urządzeń, bądź nawet ich uszkodzenia wywołane sprawstwem
osób trzecich, powodujące lokalne wyłączenia, są naprawiane na bieżąco przez służby ENEA Operator Sp. z o.o.,
bądź też skutecznie minimalizowane poprzez zmianę układu pracy sieci.
Zakład energetyczny w miarę możliwości finansowych, prowadzi prace polegające na sukcesywnej wymianie
wyeksploatowanych urządzeń na nowe, zmniejszając tym samym możliwość wystąpienia awarii. Rosnące
potrzeby zasilania w energię elektryczną odbiorców w powiązaniu z brakiem inwestycji odtworzeniowych sieci
elektroenergetycznej wpływają na zaniżanie parametrów dostarczanej energii.

TABELA 20. INFORMACJA O WYKONANYCH PRACACH MODERNIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA W OSTATNICH
3 LATACH.
Lp.

Napięcie

Długość/ ilość

Rok

SN

1 szt./ ok. 800
m

2021

Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego
SN (Skwierzyna Einhaus 9764253) zakończonego
2.
złączem kablowym KSR SN Skwierzyna Poznańska nr
763827

SN

16 m

2019

Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego
3. SN zakończonego złączem kablowym KSR SN
Skwierzyna Międzyrzecka 2 nr 763826

SN

390 m

2019

SN

1

2021

1.

4.

Nazwa inwestycji
Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ
Skwierzyna II i linii 110 kV Gorzów- Skwierzyna i
Międzychód-Skwierzyna (długość linii 2-torowej na
ter. Gm. Skwierzyna)

Wymiana transformatora w stacji Skwierzyna JW.4 z
250 kVA na 400 kVA
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Lp.

Nazwa inwestycji

Wykonanie przyłącza SN na ul. Starodworskiej, dz.
5. 173, budowa KSR SN Skwierzyna Starodworska nr
769424

Napięcie

Długość/ ilość

Rok

SN

1

2021

6.

Budowa linii kablowej SN dla stacji transf. Nowa
Skwierzynka C ul. Bukowa + powiązania sieci nn

SN

1.048 m

2019

7.

Wymiana linii kablowej SN 15 kV Skwierzyna ZSZ Skwierzyna Szpital - Skwierzyna Pierścień

SN

808 m

2019

8.

Poprawa parametrów uziemień linii SN GPZ
Skwierzyna – Skwierzyna JW. ( zabudowa uziemień )

SN

18 szt.

2019

9.

Wymiana przyłączy gołych na izolowane ( Skwierzyna
miasto )

nn

35 szt.

2019

10.

Wymiana przyłączy gołych na izolowane ( Skwierzyna
wioski )

nn

175 szt.

2019

11.

Poprawa parametrów uziemień linii nn - Gmina
Skwierzyna

nn

6 stacji/ 7
uziemień

2019, 2021

Źródło: ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

4.7. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE UŻYTKOWANIE
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Na obszarach jednostek samorządów terytorialnych należy wcielać w życie działania mające na celu oszczędne
gospodarowanie

energią

elektryczną

w

obiektach

mieszkalnych,

przemysłowych

i

gminnych,

a także w oświetleniu ulicznym.
Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej jest nadrzędnym wymogiem i postanowieniem ustawy Prawo
energetyczne, obowiązującym w równym stopniu producentów, dystrybutorów i odbiorców finalnych energii
oraz organy państwowe i samorządowe, powołane z mocy wspomnianej ustawy do wyznaczania
i realizowania polityki energetycznej i do dbania o bezpieczeństwo energetyczne kraju.
Do najważniejszych sposobów racjonalizacji zużycia energii elektrycznej w sektorze mieszkaniowym zaliczyć
należy:
•

dobór (w cyklu projektowym) energooszczędnych urządzeń wyposażenia gospodarstwa domowego
(kuchnie elektryczne, pralki, zmywarki, sprzęt AGD, urządzenia grzewcze, klimatyzacja, wentylacja, itp.)
lub wymianę (w cyklu eksploatacyjnym), na takie urządzenia istniejącego sprzętu,

•

wymianę punktów świetlnych na energooszczędne źródła światła,

•

efektywne wykorzystywanie światła dziennego, dla ograniczenia potrzeby stosowania oświetlenia
sztucznego (np. poprzez odpowiednio zaprojektowane powierzchnie okien, przeszkleń czy też jasną
kolorystykę wnętrz pomieszczeń),

•

utrzymywanie w czystości opraw oświetleniowych dla poprawy skuteczności strumienia świetlnego,
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•

montaż urządzeń do regulacji natężenia oświetlenia i do automatycznego wyłączania i włączania źródeł
światła,

•

równomierny rozdział obciążeń na poszczególne obwody instalacji elektrycznych i dbałość
o właściwy stan techniczny tej instalacji,

•

stosowanie automatyki regulacyjnej do ogrzewania elektrycznego, klimatyzacji oraz podgrzewania
wody,

•

dostosowanie użytkowania energii elektrycznej do najkorzystniejszych warunków cenowych
oferowanych przez dostawcę, co wymaga niejednokrotnie analizy i pomiarów dobowej charakterystyki
obciążenia.

Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej w przedsiębiorstwach/zakładach przemysłowych jest procesem
bardziej złożonym, ze względu na duży wpływ procesów technologicznych. Wpływ ten ma tym większe
znaczenie im większa jest skala produkcji, a więc i zapotrzebowania na energię elektryczną. Do najistotniejszych
czynników optymalizacji zużycia energii elektrycznej w tym sektorze można zaliczyć m.in.:
➢

Dokładną ocenę stanu istniejącego lub przyjętych rozwiązań projektowych, opartą na:

•

pomiarach mocy i energii,

•

pomiarach charakterystyk obciążeniowych,

•

bilansie energii w poszczególnych punktach węzłowych sieci wewnątrzzakładowej (z uwzględnieniem
strat sieciowych) i w układach pomiarowych, dla udokumentowania różnicy bilansowej,

•

obliczaniu jednostkowych wskaźników zużycia energii w poszczególnych rodzajach produkcji
i usług oraz w potrzebach ogólnych (np. oświetlenie),

•

badaniu poziomów napięć i częstotliwości prądu, analizowaniu gospodarki mocą bierną, dokładnym
rozpoznaniu procesów i systemów regulujących, procedur organizacyjnych gospodarki energią,
działalności eksploatacyjnej, itp.

➢

Wdrożenie rozwiązań mających na celu poprawę niezasadności zasilania, zarówno z sieci spółki
dystrybucyjnej, jak i z sieci wewnątrzzakładowej, celem wyeliminowania strat produkcyjnych
i energetycznych z powodu przerw w dostawie energii elektrycznej,

➢

Eliminowanie z eksploatacji urządzeń charakteryzujących się wyjątkowo dużą awaryjnością,

➢

Wprowadzanie usprawnień organizacyjnych w użytkowaniu urządzeń i maszyn elektrycznych, np.
poprzez unikanie zbyt wczesnego lub częstego ich włączania, unikanie jednoczesnego rozruchu dużej
ilości urządzeń, intensyfikację procesu produkcyjnego, itp.,

➢

Programowanie pracy transformatorów,

➢

Kształtowanie przebiegu obciążenia i dostosowywanie poboru energii do najkorzystniejszych pod
względem cenowym warunków taryfowych,

➢

Optymalizacje pracy i układu połączeń (konfiguracji) sieci wewnątrzzakładowej pod względem
minimalizacji strat sieciowych,
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➢

Racjonalizacje oświetlenia pomieszczeń biurowych i produkcyjnych oraz terenu zakładu przemysłowego
(wyłączanie zbędnego oświetlenia, stosowanie sensorów obecności ludzi i automatycznej kontroli
poziomu oświetlenia, stosowanie wyłączników czasowych oświetlenia, itp.,

➢

Kontrolowanie poziomu napięcia w sieci wewnątrzzakładowej celem utrzymywania go na poziomie
minimalnie wyższym od znamionowego, z wykorzystaniem regulacji przełącznikami zaczepów na
transformatorach,

➢

Stały monitoring kształtowania się wskaźników jednostkowego zużycia energii i porównywanie ich
z danymi z literatury fachowej i (o ile to możliwe) z poziomami tych wskaźników w innych zakładach tej
samej branży,

➢

Wymianę przestarzałych urządzeń i likwidacją zbędnych maszyn oraz aparatury,

➢

Wymianę niedokładnych przyrządów i przekładników prądowych oraz napięciowych w układach
pomiarowych.

Kolejnym sektorem, w którym można osiągnąć duże oszczędności energii elektrycznej jest oświetlenie uliczne.
Do najczęściej stosowanych w tym sektorze przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie energii elektrycznej
należą przede wszystkim:
•

Wymiana żarowych źródeł światła i starszej konstrukcji źródeł sodowych na nowoczesne, niskoprężne,
oszczędne źródła światła o wysokiej skuteczności strumienia świetlnego,

•

Stosowanie czasowych przekaźników załączania i wyłączania oświetlenia.

W przypadku działań związanych z budową i rozbudową oświetlenia zaleca się stosowanie opraw typu LED.

V.

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA
W GAZ GMINY SKWIERZYNA
W PERSPEKTYWIE CZASOWEJ 20222036

Na terenie gminy nie jest zlokalizowana przesyłowa sieć gazownicza, a sieć dystrybucyjna obsługiwana jest przez
Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o .o. Spółka pełni wyłącznie rolę operatora systemu dystrybucyjnego i zajmuje
się między innymi :
•

dystrybucją paliwa gazowego powierzchniowego przed Sprzedawcę gazu,

•

kontrolą parametrów jakościowych dystrybuowanego paliwa gazowego,

•

wykonywaniem czynności eksploatacyjnych na sieci gazowej,

•

realizacją remontów, modernizacji i przebudowy sieci gazowej,

•

rozbudową sieci gazowej i budową przyłączy gazowych na potrzeby odbiorców gazu,

•

przyłączaniem do sieci gazowej,
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•

kontrolą poboru gazu,

•

prowadzeniem Pogotowia Gazowego.

5.1. OCENA STANU AKTUALNEGO
Na terenie gminy Skwierzyna zlokalizowane są głównie przyłącza i gazociągi średniego ciśnienia, zgodnie
z poniższymi tabelami.
TABELA 21. PRZYŁĄCZA NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA – SZTUKI, DŁUGOŚĆ.
Przyłącza
Skwierzyna

Sztuki

Długość [m]

ogółem

niskie

średnie

ogółem

niskie

średnie

2018

621

0

621

8558

0

8558

2019

644

0

644

8712

0

8712

2020

674

0

674

8877

0

8877

2021

709

0

709

10483

0

10483

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

TABELA 22. GAZOCIĄGI NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA – SZTUKI, DŁUGOŚĆ.
Gazociągi
Skwierzyna
Długość [m]
ogółem
niskie

średnie

2018

30865

0

30865

2019

31068

0

31068

2020

31270

0

31270

2021

34305

0

34305

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

W ostatnich latach systematycznie wzrasta długość sieci gazowej.
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Długość sieci gazowej [km]
35

34,31

34
33
32
31

30,87

31,27

31,07

30
29
2018

2019

2020

2021

WYKRES 17. DŁUGOŚĆ SIECI GAZOWEJ NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA W OSTATNICH LATACH.
Źródło: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Poza siecią rozdzielczą na terenie gminy usytuowano również sieć przesyłową o łącznej długości 54 624 m, na
którą składają się gazociągi wysokiego ciśnienia:
•

6,3 MPa, DN500, relacji Lwówek – Skwierzyna,

•

8,4 MPa, DN700, relacji Szczecin – Lwówek,

•

8,4 MPa, DN300, relacji Ośrodek Centralny (OC) Lubiatów – Mieszalnia Gazu (MG) Kłodawa

Stopień gazyfikacji gminy Skwierzyna wg stanu na koniec roku 2021 r. wynosił 19,04%.
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5.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE GAZOWĄ
W poniższych tabelach zaprezentowano liczbę użytkowników gazu w ostatnich 2 latach oraz zużycie gazu.
Zauważalna jest wyraźna tendencja wzrostowa we wszystkich sektorach dotycząca wzrostu wykorzystania gazu.
TABELA 23. LICZBA ODBIORCÓW GAZU NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA W PODZIALE NA SEKTORY W LATACH 2019-2020.
Liczba odbiorców gazu [szt.]
Rok

Gospodarstwa
domowe

Przemysł i
budownictwo

Handel i Usługi

Pozostali

Ogółem

2019

807

17

51

3

878

2020

859

8

57

3

927

Źródło: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

TABELA 24. ZUŻYCIE GAZU NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA W PODZIALE NA SEKTORY W LATACH 2019-2020.
Zużycie gazu [MWh]
Rok

Gospodarstwa
domowe

Przemysł i
budownictwo

Handel i Usługi

Pozostali

Ogółem

2019

13 634,6

369,1

3 564,0

137,8

17 705,5

2020

14 518,3

2 210,4

5 175,5

139,8

22 044,0

Źródło: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Największe zużycie gazu jest odnotowywane w sektorze gospodarstw domowych – prawie 66% całkowitego
zużycia gazu na terenie gminy.

Procentowe zużycie gazu w podziale na sektory
0,63%

23,48%

10,03%
65,86%

Gospodarstwa domowe

Przemysł i budownictwo

Handel i Usługi

Pozostali

WYKRES 18. PROCENTOWE ZUŻYCIE GAZU W PODZIALE NA SEKTORY NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA W 2020 R.
Źródło: Opracowanie własne.
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5.3. PROGNOZA ZMIAN ZAOPATRZENIA NA ENERGIĘ
GAZOWĄ
Zakłada się, że w najbliższych latach roczny wzrost zapotrzebowania na paliwa gazowe dla gminy Skwierzyna
będzie mieścił się w granicach 0,00% - 3,50%.
Wzrost na poziomie 0% na terenie gminy Skwierzyna może być związane z ograniczonymi możliwościami
finansowymi i organizacyjnymi spółki Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. związanymi z rozbudową sieci
gazowej.
W celu sporządzenia prognozy zmian zapotrzebowania na paliwa gazowe gminy Skwierzyna przyjęto
następujące scenariusze:
•

Pasywny: uwzględnia ograniczenia korzystania z gazu na skutek bardzo wysokich paliwa gazowego.
Prognozuje się średni wzrost zapotrzebowania na paliwa gazowe o 0,50 % rocznie,

•

Rozwojowy – zakłada dynamiczny rozwój gminy. Prognozuje się średni wzrost zapotrzebowania na gaz
o 2,00 % rocznie,

•

Skokowy – zakłada intensywny wzrost wykorzystania paliwa gazowego. Prognozuje się średni wzrost
zapotrzebowania na gaz o 3,50 % rocznie.

TABELA 25. PROGNOZA ZUŻYCIA GAZU W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA W PERSPEKTYWIE DO
2036 R.

Rok

Ogólne zużycie gazu
[MWh]

Scenariusz Pasywny

Scenariusz
Rozwojowy

Scenariusz Skokowy

2021

22044

22 044

22 044

22 044

2022

22 154

22 485

22 816

2023

22 265

22 935

23 614

2024

22 376

23 393

24 441

2025

22 488

23 861

25 296

2026

22 601

24 338

26 181

2027

22 714

24 825

27 098

2028

22 827

25 322

28 046

2029

22 941

25 828

29 028

2030

23 056

26 345

30 044

2031

23 171

26 872

31 095

2032

23 287

27 409

32 184

2033

23 404

27 957

33 310

2034

23 521

28 516

34 476
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2035

23 638

29 087

35 683

2036

23 756

29 668

36 931

Źródło: Opracowanie własne.

Prognoza zużycia gazu [MWh] do 2036 r.
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25000
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15000
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0
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Ogólne zużycie gazu [MWh]
Scenariusz Pasywny
Scenariusz Rozwojowy
Scenariusz Skokowy
WYKRES 19. PROGNOZA ZUŻYCIA GAZU DO 2036 R. W SEKTORZE GOSPODARSTW DOMOWYCH NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.
Źródło: Opracowanie własne.

5.4. PLANOWANE INWESTYCJE
W latach 2022-2023 planowany jest rozwój sieci gazowej poprzez budowę gazociągów o długości 1 214 m
i przyłączy gazowych o długości 90 m.
TABELA 26. PLANY ROZWOJU SIECI GAZOWEJ NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA DO 2023 R.

Gazociągi

Przyłącza

Planowana data
zakończenia [r]

Długość [m]

Długość [m]

Liczba [szt.]

2022

629

78

16
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2023

585

12

4

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Źródło: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

5.5. BEZPIECZEŃSTWO ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW
GMINY W GAZ
Z technicznego punktu widzenia podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu
są operatorzy systemów: przesyłowego i dystrybucyjnego. Do zasadniczych zadań operatorów, bezpośrednio
wpływających na poziom bezpieczeństwa energetycznego na danym obszarze należy:
•

Opracowanie i realizacja planów rozwoju sieci gazowej - adekwatnych do przewidywanego
zapotrzebowania na usługi przesyłowe oraz na wymianę międzysystemową.

•

Operatywne zarządzanie siecią gazową, w tym bieżące bilansowanie popytu i podaży, w powiązaniu
z zarządzaniem ograniczeniami sieciowymi.

•

Monitorowanie niezawodności systemu gazowego we wszystkich horyzontach czasowych.

•

Współpraca z innymi operatorami systemów gazowych lub przedsiębiorstwami energetycznymi
w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów gazowych oraz skoordynowania ich
rozwoju.

Innym

zagrożeniem

rozwoju

systemu

gazowniczego,

jest

zagrożenie

ekonomiczne,

przejawiające

się w stale wzrastających cenach gazu, czyniących nieopłacalnym jego użytkowanie do określonych zastosowań,
np. celów grzewczych, szczególnie u małych odbiorców, gdzie ogrzewanie węglowe jest stale znacznie tańsze.

W celu utrzymania bezpieczeństwa dostaw sieci gazowej na terenie gminy Skwierzyna realizowane są inwestycje
związane z modernizacją sieci gazowej.

5.6. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE UŻYTKOWANIE
GAZU
A) Zmniejszenie strat gazu w dystrybucji.
•

Utrzymywanie dystrybucyjnej infrastruktury gazowniczej we właściwym stanie technicznym, terminowe
wykonywanie przeglądów sieci i szybkie reagowanie na stwierdzone odchylenia od stanów normalnych,
szczególnie nieszczelności.

•

Właściwy dobór przepustowości średnic gazociągów.

•

Modernizacja sieci.

Należy podkreślić, że zmniejszenie strat gazu spowoduje:
•

Efekt ekonomiczny: zmniejszenie strat gazu powoduje zmniejszenie kosztów operacyjnych
przedsiębiorstwa gazowniczego, co w dalszym efekcie powinno skutkować obniżeniem kosztów
zaopatrzenia w gaz dla odbiorcy końcowego.
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•

Metan jest gazem powodującym efekt cieplarniany a jego negatywny wpływ jest znacznie wyższy niż
dwutlenku węgla, stąd też ze względów ekologicznych należy ograniczać jego emisję.

•

W skrajnych przypadkach wycieki gazu mogą lokalnie powodować powstawanie stężeń zbliżających się
do granic wybuchowości, co zagraża bezpieczeństwu.

•

Ze względu na fakt, że w warunkach zabudowy, zwłaszcza na terenach śródmiejskich bardzo istotne
znaczenie mają koszty związane z zajęciem pasa terenu, uzgodnieniem prowadzenia różnych instalacji
podziemnych oraz z odtworzeniem nawierzchni, jest rzeczą celową, aby wymiana instalacji
podziemnych różnych systemów (gaz, woda, kanalizacja, kable energetyczne i telekomunikacyjne itd.)
była prowadzona w sposób kompleksowy.

B) Racjonalizacja wykorzystania paliw gazowych.
•

Oszczędne gospodarowanie paliwem gazowym w zakresie ogrzewania poprzez stosowanie
nowoczesnych kotłów o dużej sprawności np. kondensacyjne kotły gazowe oraz zabiegi
termomodernizacyjne, których efektem będzie zmniejszenie zużycia gazu.

•

Racjonalne wykorzystanie paliwa gazowego w indywidualnych gospodarstwach domowych, wyrażające
się oszczędzaniem gazu w zakresie przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz w zakresie
przygotowania posiłków.

•

W budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych wprowadzenie systemów rozliczeń za gaz zużyty do
gotowania według wskazań mierników zużycia gazomierzy, aby wyeliminować zjawisko dogrzewania
mieszkań gazem z kuchenek gazowych.

•

Wspieranie przedsięwzięć związanych z instalacją układów kogeneracyjnych produkujących ciepło oraz
energię elektryczną w skojarzeniu.

VI. WSPÓŁPRACA Z SĄSIEDNIMI GMINAMI
W ZAKRESIE GOSPODARKI
ENERGETYCZNEJ
Konieczność uzgodnienia współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie tematycznym niniejszego opracowania
wynika z ustawy Prawo energetyczne (art. 19, ust. 3, pkt 4). Możliwości współpracy samorządów lokalnych
w zakresie systemów energetycznych, gazowych oraz ciepłownictwa oceniono na podstawie korespondencji
z gminami ościennymi.
Potencjalne możliwości współpracy pomiędzy miejscowościami sąsiednimi mogą zachodzić w następujących
obszarach:
•

Wspólne planowanie inwestycji, których realizacja przekracza zdolności finansowe pojedynczej
Jednostki Samorządu Terytorialnego,
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•

Skoordynowanie

działań

w

rozwiązywaniu

problemów

modernizacyjno-inwestycyjnych,

linii

energetycznych, telekomunikacyjnych, rurociągów gazu ziemnego przewodowego, szczególnie
znajdujących się na pograniczu gminy oraz infrastruktury komunikacyjnej,
•

Koordynacja działań w dywersyfikacji paliw, a w tym głównie gazyfikacji,

•

Planowanie zaspokojenia potrzeb energetycznych gminy i sprzedaż ewentualnych nadwyżek energii,

•

Wspólne

starania

o finansowanie pomocowe

ze środków krajowych

i Unii

Europejskiej

z przeznaczeniem na cele modernizacyjne lub budowę infrastruktury energetycznej,
•

Wspólne akcje i działanie edukacyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego
gospodarowania energią elektryczną, gazową i cieplną.

Gmina Skwierzyna graniczy z sześcioma gminami tj. Bledzew, Deszczno, Drezdenko, Międzychód, Przytoczna,
Santok.
Analiza poszczególnych działań przewidzianych w niniejszym dokumencie nie wykazała konieczności podjęcia
natychmiastowych działań gminy Skwierzyna z gminami ościennymi w zakresie realizacji określonych działań.
Możliwości współpracy systemów energetycznych gminy Skwierzyna z odpowiednimi systemami sąsiednich
gmin oceniono przez deklaracje sąsiednich gmin co do woli i możliwości współpracy z systemem ciepłowniczym,
gazowniczym i elektroenergetyczny gminy Skwierzyna. W odpowiedzi na pisma nie zostały określone działania,
które miałyby być uwzględnione w dokumencie i nie wniesiono wymagań lub uwag w zakresie współpracy
z gminą Skwierzyna. Jednocześnie gminy sąsiednie wyraziły chęć współpracy w zakresie zaopatrzania
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, jeżeli pojawi się ku temu sposobność.

II. ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA
LOKALNYCH I ODNAWIALNYCH ZASOBÓW
ENERGII
Zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
(Dz.U. 2021 poz. 610 z późn. zm.) odnawialne źródło energii to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące
energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię
hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu,
biogazu rolniczego oraz z biopłynów.
Cechy odnawialnych źródeł energii w stosunku do technologii konwencjonalnych:
•

zwykle wyższy koszt początkowy,

•

generalnie niższe koszty eksploatacyjne,

•

źródło przyjazne środowisku – czysta technologia energetyczna,
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•

zwykle opłacalne ekonomicznie w oparciu o metodę obliczania kosztu w cyklu żywotności,

•

odnawialne

źródła

energii

charakteryzuje

duża

zmienność

ilości

produkowanej

energii

w zależności od pory dnia i roku, warunków pogodowych czy lokalizacji geograficznej miejsca ich
pozyskiwania.
Aspekty związane ze stosowaniem technologii odnawialnych źródeł energii:
•

środowiskowe – każda oszczędność i zastąpienie energii i paliw konwencjonalnych (węgiel, ropa, gaz
ziemny) energią odnawialną prowadzi do redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery, co
wpływa na lokalne środowisko oraz przyczynia się do zmniejszenia globalnego efektu cieplarnianego,

•

ekonomiczne – technologie i urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, jak już wspomniano,
nie należą do najtańszych, chociaż dzięki dużemu rozwojowi tego rynku, ich ceny sukcesywnie maleją.
Ich przewagą nad źródłami tradycyjnymi jest natomiast znacznie tańsza eksploatacja. Z tego też
powodu, patrząc w dłuższej perspektywie czasu, wiele z zastosowań OZE będzie opłacalne
ekonomicznie. Nie bez znaczenia jest też możliwość ubiegania się o dofinansowanie takiego
przedsięwzięcia z krajowych lub zagranicznych funduszy ekologicznych, które przede wszystkim
preferują stosowanie OZE,

•

społeczne – rozwój rynku odnawialnych źródeł energii to praca dla wielu ludzi, zmniejszenie lokalnych
wydatków na energię,

•

prawne – umowy międzynarodowe, zobowiązania niektórych krajów oraz Unii Europejskiej do ochrony
klimatu Ziemi i produkcji części energii z energii odnawialnej, prawo krajowe narzucające obowiązki na
wytwórców energii, projektantów budynków, deweloperów oraz właścicieli, wszystko to ma przyczynić
się do wzrostu udziału OZE w produkcji energii na świecie.

Do energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii zalicza się, niezależnie od parametrów technicznych
źródła, energię elektryczną lub ciepło pochodzące ze źródeł odnawialnych, w szczególności:
•

z elektrowni wodnych,

•

z elektrowni wiatrowych,

•

ze źródeł wytwarzających energię z biomasy,

•

ze źródeł wytwarzających energię z biogazu,

•

ze słonecznych ogniw fotowoltaicznych,

•

ze słonecznych kolektorów do produkcji ciepła,

•

ze źródeł geotermicznych.

7.1. ENERGIA GEOTERMALNA
Energia geotermalna polega na wykorzystaniu energii cieplnej ziemi do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.
Uzyskiwana jest ona poprzez odwierty do naturalnie gorących wód podziemnych. Niskotemperaturowe zasoby
geotermalne używane są do zmniejszenia zapotrzebowania na energię poprzez wykorzystywanie
w bezpośrednim ogrzewaniu domów, fabryk, szklarni lub mogą być zastosowane w pompach ciepła, czyli
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urządzeniach, które pobierają ciepło z ziemi na płytkiej głębokości i uwalniają je do wewnątrz domów w celach
grzewczych. Źródła energii geotermalnej ze względu na stan skupienia nośnika ciepła i wysokość temperatury
można podzielić na następujące grupy:
•

grunty i skały do głębokości 2500 m, z których ciepło pobiera się za pomocą pomp ciepła,

•

wody gruntowe jako dolne źródło ciepła dla pomp grzejnych,

•

wody gorące, wydobywane za pomocą głębokich odwiertów eksploatacyjnych,

•

para wodna wydobywana za pomocą odwiertów, mająca zastosowanie do produkcji energii
elektrycznej,

•

pokłady solne, z których energia odbierana jest za pomocą solanki lub cieczy obojętnych wobec soli,

•

gorące skały, gdzie woda pod dużym ciśnieniem cyrkuluje przez porowatą strukturę skalną.

Łączne zasoby cieplne wód geotermalnych na terenie Polski oszacowane zostały na około 32,6 mld t. p. u. (ton
paliwa umownego). Wody zawarte w poziomach wodonośnych występujących na głębokościach 100 – 4000 m
mogą być gospodarczo wykorzystywane jako źródła ciepła praktycznie na całym obszarze Polski. Pod względem
technicznym stosowanie ich jest możliwe, wymaga to natomiast zróżnicowanych i wysokich nakładów
finansowych.
Wszystkie gminy znajdujące się na obszarze województwa lubuskiego posiadają warunki geologiczne
i zasobowe pozwalające na wykorzystanie energii wód termalnych. Temperatura wód na głębokości około 2 000
m sięga miejscami powyżej 100ºC (np. Pszczew, Trzciel 110ºC), jednak w głównej mierze nie przekracza 80ºC (np.
Szprotawa, Żagań– ok. 80ºC, Świebodzin, Bledzew – ok. 50ºC). Główne ośrodki występowania gorących wód
termalnych zlokalizowane są w północno-zachodniej części województwa, przy granicy z województwem
zachodniopomorskim.
Obecnie na terenie gminy Skwierzyna energia geotermalna nie jest wykorzystywana.

7.1.1. POMPY CIEPŁA
Mieszkańcy gminy Skwierzyna mogą wykorzystywać instalacje pomp ciepła jako źródło energii odnawialnej.
Pompy ciepła wykorzystują odnawialną energię skumulowaną w gruncie, promieniowaniu słonecznym, wodach
gruntowych czy powietrzu. W każdym przypadku następuje zmniejszenie zużycia paliw kopalnych,
zaoszczędzenie wartościowych zasobów i ograniczenie szkodliwych dla klimatu emisji CO 2.
Najczęstszym wariantem zastosowania pompy ciepła jest wykorzystanie ciepła gruntu poprzez tzw. kolektor
gruntowy (kolektor ziemny). Możemy wyróżnić pompy ciepła z poziomym oraz pionowym gruntowym
wymiennikiem ciepła.
Poziome wymienniki ciepła (kolektory poziome) – ułożone są na głębokości ok. 1,0 - 1,6 m, gdzie temperatura
zmienia się wprawdzie w ciągu roku, ale jej dobowe wahania są minimalne. Na tym poziomie temperatura
wynosi w naszym klimacie w lipcu +17°C, a w styczniu +5°C. Ułożony w ziemi kolektor poziomy w żaden sposób
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nie

zakłóca

wegetacji

roślin

rosnących w ogrodzie.

Najwięcej

ciepła

można

odebrać

układając

kolektory w wilgotnej glebie. Charakteryzuje się łatwością wykonania i niskim kosztem, jednak wymaga dużej
powierzchni gruntu.
Pionowy wymiennik ciepła (sonda pionowa) - ułożony w odwiercie wymiennik pionowy stanowi zamknięty
obieg, w którym cyrkuluje niezamarzający roztwór glikol-woda. Pobrane ciepło jest zamieniane przez pompę
ciepła na energię. Zajmuje on małą powierzchnię gruntu jednak wadą są wysokie koszty odwiertu. 2
Pompy ciepła mogą wykorzystywać również ciepło pochodzące z wód gruntowych oraz powierzchniowych,
a także z powietrza atmosferycznego.
Woda gruntowa
System, w którym energia cieplna czerpana jest z wód podziemnych, powinien składać się z trzech studni. Jedna
służy do poboru wody, natomiast dwie pozostałe to studnie zrzutowe. Zabezpiecza to układ grzewczy przed
przerwą w pracy, gdy dojdzie do zamulenia jednej z nich.
Wody powierzchniowe
Zbiorniki wodne (np. stawy, jeziora, rzeki) również mogą być źródłem ciepła dla pomp. Kolektor poziomy,
wypełniony wodnym roztworem substancji niezamarzającej, rozkłada się wtedy na dnie zbiornika wodnego.
Nawet w momencie, kiedy zbiornik wodny zimą zamarza, nie jest to przeszkodą w pozyskiwaniu z niego energii
cieplnej.
Powietrze atmosferyczne
Powietrzna pompa ciepła pozyskuje ciepło z powietrza. Koszty ogrzewania domu powietrzną pompą ciepła
wynoszą mniej więcej tyle, ile ogrzewanie domu kotłem na gaz ziemny. Koszty uzyskanej energii cieplnej zależą
od warunków, w jakich pracuje pompa (od temperatury ośrodka, z którego odbiera ciepło). Choć jest dość tania,
to niestety jej wydajność spada wraz ze spadkiem temperatury. Pompa może się wyłączyć nawet poniżej -10°C.
Obecne modele producentów umożliwiają pracę powietrznej pompy ciepła nawet w warunkach -15°C. Pompa
ciepła wymaga zasilania energią elektryczną, lecz jest to bilans szczególnie korzystny, na każdy 1 kW energii
pobranej z sieci elektroenergetycznej przypada 2–5 kW pobrane z otoczenia. W rezultacie, przy poborze mocy
wynoszącym 1 kW, uzyskujemy aż 4 kW użytecznej mocy cieplnej. Taką efektywność pracy pompy oznaczamy
współczynnikiem COP (stosunek ilości ciepła dostarczonego do budynku do ilości energii elektrycznej zużytej
przez pompę).
Powietrzna pompa cieplna nie potrzebuje dodatkowych instalacji do odbioru ciepła, ale nie osiąga tak dużej
efektywności jak pompy gruntowe i wodne, bo temperatura powietrza zimą jest stosunkowo niska. Uzyskane
ciepło może służyć do ogrzewania wody albo powietrza. Popularne są pompy typu powietrze-powietrze
sprzedawane jako klimatyzatory z pompą ciepła (rewersyjne), z możliwością odwrócenia kierunku obiegu
czynnika, które latem chłodzą, a zimą grzeją. Na terenie gminy istnieje możliwość podłączenia pomp ciepła
w domach jednorodzinnych, dużych budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. 3

2
3

Informację zasięgnięte ze strony http://www.mae.com.pl/odnawialne-zrodla-energii-energia-geotermalna.html.
Informację zasięgnięte ze strony http://okieminzyniera.pl/pompa-ciepla/
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Zalety pomp ciepła:
•

Odpowiednio dobrana do powierzchni i kubatury obiektu pompa ciepła jest całkowicie bezobsługowa.
Nie ma potrzeby ładowania opału, czyszczenia pieca i jego rozpalania. Wystarczy regularnie opłacać
rachunki za energię elektryczną,

•

Pompa ciepła jest urządzeniem ekologicznym – w miejscu jej eksploatacji nie powstają żadne spaliny,
zatem nie zanieczyszcza środowiska naturalnego.

•

Pompa ciepła daje się łatwo zamontować prawie w każdym obiekcie np. w blokach mieszkalnych jej
montaż jest łatwiejszy niż instalacja kotła centralnego ogrzewania. Pompa ciepła powietrze-powietrze
wymaga montażu jedynie dwóch jednostek.

•

Pompy ciepła są najbezpieczniejszym sposobem ogrzewania obiektu. Przy ich użyciu nie ma ryzyka
wybuchu – tak jak w przypadku instalacji gazowej czy zaczadzenia – jak w przypadku instalacji olejowej
czy paliwowej.

Wady pompy ciepła:
•

Główną wadą pompy ciepła są wysokie koszty jej zakupu i instalacji. Należy też pamiętać, że ta
inwestycja zwraca się dopiero po kilku latach.

•

Uzależnienie jej działania od energii elektrycznej. W przypadku zaniku napięcia w sieci
elektroenergetycznej praca pompy nie jest możliwa.

•

Poziome wymienniki ciepła zajmują dużo miejsca. Im płycej umieścimy wymiennik, tym lepiej będzie
pobierane ciepło – a to za sprawą promieni słonecznych docierających do gruntu.

Na terenie gminy Skwierzyna pompy ciepła wykorzystywane są dla budynków jednorodzinnych.

7.2. ENERGIA SŁONECZNA
W kraju najlepszymi warunkami do lokowania instalacji fotowoltaicznych charakteryzują się południowo
wschodnie województwa – oznaczone na poniższej mapie kolorem czerwonym (głównie teren województwa
lubelskiego). Jednakże biorąc pod uwagę obszar całego kraju warunki nasłonecznienia są zbliżone.
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RYSUNEK 12. MAPA NASŁONECZNIENIA KRAJU.
Źródło: www.pgie.pl

Średnia gęstość energii słonecznej na terenie województwa lubuskiego wynosi w zachodnio–północnej części
oraz południowo – wschodniej do 996 kWh/m² rocznie, natomiast w pozostałej części województwa do 1022
kWh/m² rocznie. Średnie nasłonecznienie w gminie Skwierzyna wynosi około 1600 godzin na rok. Około 80%
całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na 6 miesięcy sezonu wiosenno-letniego.
Fakt ten sprzyja instalacji kolektorów słonecznych czy instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych.
Instalacje fotowoltaiczne
Moc paneli słonecznych warunkuje pogoda oraz typ instalacji. Parametry paneli fotowoltaicznych, podawane
przez producentów, wyznaczane są w standardowych warunkach pracy, czyli STC (z j. angielskiego standard test
conditions), podczas których promieniowanie słoneczne osiąga moc 1000 W/m 2, temperaturę 25°C
i prędkość wiatru 1,5 m/s. Warunkiem uzyskania wysokiej sprawności systemu jest skierowanie fotoogniw na
południe i nachylenie ich pod odpowiednim kątem. Nie na każdym budynku można spełnić ten warunek.
Według producentów, żywotność fotoogniw szacowana jest na 30 lat. Warto dodać, że wiele wyrobów
dostępnych na rynku ma gwarancję sięgającą 25 lat na co najmniej 80% mocy wyjściowej uzyskiwanej
z fotoogniw.
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RYSUNEK 13. PRZYKŁADOWA ZALEŻNOŚĆ MOCY WYJŚCIOWEJ PANELU FOTOWOLTAICZNEGO OD DŁUGOŚCI CZASU EKSPLOATACJI
W LATACH.
Źródło: http://www.budujemydom.pl

Jak wynika z powyższego rysunku spadek mocy z upływem czasu eksploatacji stanowi funkcję liniową (malejącą).
Instalację fotowoltaiczną można potraktować jako pomocnicze źródło do przygotowania c.w.u. W tym celu
można zastosować elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody, dzięki czemu można ją podgrzewać dużo
wcześniej, niż będzie ona wykorzystana.
Kolektory słoneczne
Oprócz konwersji na energię elektryczną, energia słoneczna może zostać wykorzystana za pośrednictwem
instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania systemów
ogrzewania.
Do najpopularniejszych typów kolektorów wykorzystywanych w budownictwie zalicza się kolektory płaskie
(cieczowe) i rurowe (próżniowe). Różnią się one przede wszystkim budową i sprawnością w różnych warunkach
klimatycznych. Generalnie większe zyski energii można osiągnąć za pomocą kolektorów próżniowych w okresach
niższych temperatur, ze względu na fakt, że próżnia jest bardzo dobrym izolatorem cieplnym, dzięki czemu
kolektory te mają znacznie mniejsze straty w warunkach zewnętrznych niskich temperatur (tzn. w okresach
zimowych). Z kolei w okresie letnim często kolektory płaskie sprawdzają się równie dobrze, a czasem nawet lepiej
niż kolektory próżniowe. Najważniejszym elementem każdego kolektora jest absorber. Istotny jest materiał,
z którego wykonana jest płyta absorbera oraz powłoka, którą jest pokryta. Właściwości tych elementów w dużym
stopniu decydują o ilości uzyskiwanej energii. Przeważnie stosuje się absorbery wykonane z płyty miedzianej lub
aluminiowej. Materiał, z którego wykonuje się absorbery, powinien charakteryzować się niską wartością ciepła
właściwego. Wartość ta dla miedzi wynosi 0,380 kJ/kg × K, zaś dla aluminium0,896 kJ/kg × K29.

W trakcie prac budowlanych na terenie obiektów użyteczności publicznej w miarę możliwości obiekty te
wyposażane są w odnawialne źródła energii:
•

w 2019 podczas przebudowy targowiska miejskiego na obiekcie sanitarnym zamontowano 8 paneli
słonecznych, które zasilają obiekt sanitarny jak również halę targową wraz z oświetleniem placu,

93

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skwierzyna
na lata 2022-2036

•

w 2020 roku w ramach realizacji inwestycji związanej z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zamontowano również 22 panele słoneczne, które zasilają części wspólne obiektu,

•

w 2020 roku zakończyły się roboty budowlane związane z wykonaniem termomodernizacji internatu
Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie. W obiekcie zastała zamontowana instalacja solarna.

Farmy fotowoltaiczne
W ostatnich latach na terenie gminy zaobserwować można zwiększone zainteresowanie budową farm
fotowoltaicznych.
Farma fotowoltaiczna to instalacja stworzona do wytwarzania energii słonecznej na wielką skalę, najczęściej na
ziemi (rzadziej na wodzie), która składa się z dużej ilości połączonych ze sobą paneli słonecznych. Do jej
prawidłowego funkcjonowania wymagane jest zamontowanie m.in. kilku falowników, scentralizowanej sterowni
i transformatorów wysokiego napięcia.
Gminy, które budują na swoich terenach farmy fotowoltaiczne, nie tylko znajdują rozwiązanie problemu
zagospodarowania zdegradowanych bądź nieużytkowanych terenów, ale także mogą w ten sposób zmniejszyć
swoje rachunki za energię czy zarabiać na sprzedaży nadwyżek energii do sieci.
Gmina Skwierzyna wydała już kilka decyzji środowiskowych dotyczących farm fotowoltaicznych. W ostatnich
latach toczyły się następujące postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:
•

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 16,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach nr 555/1,
552, 553, 554, i 555 w obrębie ewidencyjnym Murzynowo (rok 2021),

•

Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych w IV etapach o łącznej mocy przyłączeniowej
4 MW na działkach 21 i 23 obręb Trzebiszewo,

•

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,7 MW na działce 578 w obrębie ewidencyjnym
Murzynowo,

•

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW na działkach 564, 568, 569 w obrębie
ewidencyjnym Murzynowo,

•

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 24,0 MW na działkach 19/1, 19/11, 19/12, 19/14, 19/15, 551/2,
557 w obrębie ewidencyjnym Murzynowo.

Na podstawie danych przekazanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. do sieci
zasilającej obiekty na terenie Gminy Skwierzyna przyłączone będą w najbliższym czasie stacje powiązane z OZE
(zlokalizowane na terenie gminy Skwierzyna):
•

Skwierzyna Starodworska PV I – 9770563

•

Skwierzyna Starodworska PV II – 9770564.

Uruchomienie wszystkich planowanych farm fotowoltaicznych, które są obecnie w fazie przygotowawczej
pozwoli na wenerowanie około 4700 MWh rocznie, co pozwoli na pokrycie 1/3 całego zapotrzebowania na

94

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skwierzyna
na lata 2022-2036

energię elektryczną na terenie gminy Skwierzyna, co wpłynie na pozytywnie bezpieczeństwo energetyczne
gminy.

7.3. ENERGIA Z BIOMASY
Pod pojęciem biomasy pojmuje się stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które
ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości produkcji rolnej oraz leśnej, przemysłu
przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji,
a w szczególności surowce rolnicze (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych).
Biomasę wykorzystuje się na cele energetyczne w procesach bezpośredniego spalania (np. drewno, słoma),
przetwarzanie na paliwa ciekłe (np. estry oleju rzepakowego, alkohol) oraz przetwarzanie na paliwo gazowe (np.
biogaz rolniczy, biogaz z oczyszczalni ścieków, gaz wysypiskowy). Przyjmuje się, że 1,5 Mg suchego drewna
(wartość opałowa 15,5 MJ/kg) lub 2,0 Mg słomy (wartość opałowa 14,0 MJ/kg) jest równoważne energetycznie
około 1,0 Mg węgla (wartość opałowa 25,0 MJ/kg).
Do celów energetycznych najczęściej stosowane są następujące postacie biomasy:
•

drewno odpadowe w leśnictwie i przemyśle drzewnym oraz odpadowe opakowania drewniane,

•

rośliny energetyczne z upraw celowych (plantacje energetyczne),

•

zieleń miejska,

•

słoma zbożowa, słoma z roślin oleistych lub roślin strączkowych oraz siano,

•

odpady organiczne - gnojowicę, osady ściekowe w przemyśle celulozowo-papierniczym, makulaturę,
odpady organiczne z cukrowni, roszarni lnu, gorzelni, browarów,

•

biopaliwa płynne do celów transportowych (np. oleje roślinne, biodiesel, bioetanol z gorzelni
i agrorafinerii),

•

biogaz pozyskiwany z fermentacji roślin zielonych, przeróbki gnojowicy, osadów ściekowych i wysypisk
komunalnych.

Najważniejszymi argumentami za energetycznym wykorzystaniem biomasy w gminie Skwierzyna są:
•

dostępność terenu dla produkcji roślin energetycznych,

•

ograniczenie emisji CO2 z paliw kopalnych – emisja CO2 z biopaliw traktowana jest jako zerowa z uwagi
na pochłanianie go w krótkim czasie w procesie fotosyntezy,

•

aktywizacja ekonomiczna, przemysłowa i handlowa lokalnych społeczności wiejskich,

•

decentralizacja produkcji energii i tym samym wyższe bezpieczeństwo energetyczne przez poszerzenie
producentów energii.

Słoma
Jedną z możliwości zagospodarowania powstających w rolnictwie nadwyżek słomy jest jej wykorzystanie dla
celów energetycznych. Do spalania można użyć słomy wszystkich gatunków zbóż, rzepaku i gryki. Jednak ze
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względu na właściwości, najbardziej przydatna jest słoma: żytnia, pszenna, rzepakowa i gryczana oraz słoma
i osadki kukurydzy.
Na dzień opracowania dokumentu na terenie gminy Skwierzyna brak jest instalacji wykorzystujących
energetycznie słomę. Słoma może być użytkowana energetycznie poprzez spalanie bezpośrednie
w przystosowanych kotłach lub po przetworzeniu na brykiet lub pellety w ogrzewaniach indywidualnych.
Na podstawie powszechnego spisu rolnego w 2020 r. ustalono, iż na terenie gminy funkcjonuje 249 gospodarstw
rolnych, w tym:
•

1 - 5 ha – 91 gospodarstw,

•

5 - 10 ha – 47 gospodarstw,

•

10 - 15 ha – brak,

•

15 ha i więcej – 76.

W celu oszacowania potencjalnych zasobów słomy na obszarze gminy, przyjęto następujące założenia:
•

2 108,87 ha – powierzchnia zasiewów zbóż (dane GUS – Powszechny Spis Rolny z 2020 r.);

•

40% – możliwy udział słomy przeznaczonej do energetycznego wykorzystania;

•

15 q/ha – przeciętny uzysk słomy;

•

14 MJ/kg– wartość opałowa słomy4;

•

75% – średnioroczna sprawność przetwarzania energii chemicznej słomy na energię cieplną.

Po uwzględnieniu powyższych założeń otrzymano potencjalną wielkość rocznej produkcji energii cieplnej na
poziomie około 15 TJ, natomiast szacunkowa wielkość możliwego do pokrycia szczytowego zapotrzebowania
mocy cieplnej wynosi ok. 2,4 MW.

Drewno
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż powierzchnia lasów na terenie gminy wynosi 19 161,30 ha,
co daje lesistość na poziomie 67,28%. Gmina Skwierzyna należy do najbardziej zalesionych obszarów Polski.
Wskaźnik lesistości dla omawianego obszaru jest zatem znacznie wyższy niż średnia krajowa, która wynosi 30,0%.
Znaczenie energetyczne w największym stopniu mają odpady drzewne pochodzące z lasów oraz zakładów
przetwórstwa tartacznego, w mniejszym zaś – drewno odpadowe z sadów i poboczy dróg.
W celu oszacowania potencjalnych zasobów energii możliwych do pozyskania z czyszczenia lasu, przyjęto
następujące założenia:

4

•

19 161,30 ha – lasy i grunty leśne na terenie gminy Skwierzyna (wg GUS, dane z 2020 r.);

•

0,3 m3/ha/a – uzysk drewna odpadowego opałowego;

•

775 kg/m3 – gęstość drewna;

•

14 MJ/kg – wartość opałowa drewna4;

•

75% – średnioroczna sprawność przetwarzania energii chemicznej drewna na energię cieplną.

Źródło: https://kb.pl/porady/praktyczna-tabela-wartosci-opalowej-roznych-paliw-z-omowieniem/
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Po uwzględnieniu powyższych założeń otrzymamy potencjalną wielkość rocznej produkcji energii cieplnej na
poziomie około 48,12 TJ, natomiast szacunkowa wielkość możliwego do pokrycia szczytowego zapotrzebowania
mocy cieplnej wynosi ok. 7,7 MW.
Drewno na cele energetyczne można uzyskać również z sadów z corocznych wiosennych prześwietleń drzew
oraz z likwidacji starych sadów.
Intensywne sadownictwo charakteryzuje się jednakże pewnym stopniem chemizacji (stosowanie oprysków).
Dlatego też przy wykorzystaniu zasobów drzewnych z sadów zaleca się używanie odpowiednich kotłów,
przystosowanych do spalania paliwa zanieczyszczonego środkami chemicznymi.

Uprawy energetyczne
Istotnym uzupełnieniem bilansu podaży biomasy mogą być wieloletnie plantacje roślin energetycznych
zakładane i prowadzone na gruntach rolnych. Umożliwiają one wykorzystanie tej części gruntów, na których nie
prowadzi się uprawy roślin ze względów koniunkturalnych (odłogi i ugory), czy też gruntów marginalnych, które
są nieprzydatne do uprawy roślin żywnościowych z uwagi na skażenie przez przemysł lub odpady, okresowo
nadmiernie wilgotnych lub zbyt suchych.
W grupie energetycznych upraw biomasy drzewnej wykorzystuje się szybko wzrastające krzewy z rotacją
3-4 letnich cyklów wyrębu, gęsto sadzonych z odpowiednim nawadnianiem i nawożeniem gleby. Jako
najbardziej wydajną uznaje się uprawę wierzby krzewiastej, np. syberyjskiej, która może być uprawiana na
słabych jakościowo glebach. Tego rodzaju drzewa są sadzone bardzo gęsto (np. 8.000 sadzonek na hektar,
z odstępem między rzędami 2 m i odległością pomiędzy sadzonkami 0,5 m), przy zachowaniu dostępu dla
maszyn. Uprawiane w ten sposób drzewa są ścinane po kilku latach (2 do 5) i uzyskuje się znaczną ilość biomasy.
Korzenie sadzonek pozostają nietknięte, a następnej wiosny po ścięciu zachodzi kolejne wzrastanie roślin.
Ponownie, po 2-3 latach, sadzonki ścinana się, uzyskując biomasę dwu- lub nawet trzykrotnie większą niż po
pierwszym ścięciu. Proces ten jest powtarzany 3 do 5 razy – w zależności od gatunku, aż do momentu, gdy
konieczne okaże się zasadzenie nowych drzew. Gatunek sadzonki musi być wybrany w zależności od warunków
klimatycznych, dostępności wody i rodzaju gleby. Biomasa tego typu może być użytkowana bezpośrednio lub
przetwarzana na brykiet lub pellety. Na dzień opracowania dokumentu na terenie gminy Skwierzyna brak
znaczących zasiewów upraw energetycznych.
Dla oszacowania możliwych zasobów energii z tego typu upraw na terenie gminy, przyjęto następujące
założenia:
•

2 243,71 ha – powierzchnia gruntów nieobsianych na terenie gminy, (dane GUS – Powszechny Spis
Rolny z 2020 r.);

•

50% – wykorzystanie gruntów ornych nieobsianych - powierzchnia przeznaczona pod plantacje wierzby
energetycznej;

•

10 Mg/ha – przeciętny roczny przyrost suchej masy;

•

14 MJ/kg – wartość opałowa;
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•

3 lata – cykl zbioru z danego terenu;

•

75% – średnioroczna sprawność przetwarzania energii chemicznej w cieplną.

Na podstawie powyższych założeń wyznaczono, że możliwe byłoby do uzyskania potencjalnie około 19 TJ/rok
ciepła, pokrywając potrzeby cieplne na poziomie 4,9 MW mocy.

7.4. ENERGIA WIATRU
Polska, która znajduje się w klimacie umiarkowanym charakteryzuje się 4 porami roku. Są one zróżnicowane ze
względu na region kraju i dopływ mas powietrza, które również mogą tworzyć się lokalnie (bryza morska, bryza
jeziorna, wiatry górskie i dolinne). Udział poszczególnych kierunków wiatru nie jest jednakowy w ciągu roku.
W lecie przeważają wiatry o kierunku zachodnim i północno- zachodnim. Jesienią rośnie udział wiatrów
przybierających kierunek wschodni i południowo- wschodni. Zimą przeważają w wiatry wiejące z południowegozachodu. Wiosna cechuje się względnie równomiernym rozkładem kierunków wiatru. Dominującym kierunkiem
jest jednak zawsze kierunek zachodni. Średnia roczna prędkość wiatru wynosi przeważnie w granicach 3 - 4 m/s.
Zalety energetyki wiatrowej:
•

Wiatr stanowi niewyczerpalne i odnawialne źródło energii, której wykorzystanie powoduje zmniejszenie
zużycia paliw kopalnych;

•

energia elektryczna pozyskana z wiatru jest ekologicznie czysta, gdyż w procesie jej wytwarzania nie
dochodzi do spalania paliwa;

•

wiatr jest za darmo, nie występuje ryzyko wzrostu cen;

•

następuje obniżenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa jakości powietrza poprzez uniknięcie
emisji SOx, NOx oraz pyłów do atmosfery;

•

wykorzystanie wiatru powoduje dywersyfikację źródeł energii.

Wady energetyki wiatrowej:
•

Elektrownie wiatrowe pociągają za sobą duże koszty inwestycyjne; obecnie jednak cena zbudowania
siłowni wiatrowych ciągle maleje, dzięki nowym osiągnięciom w dziedzinie technologii; co za tym idzie
cena energii pozyskiwanej z wiatru ciągle spada;

•

oddziałują na krajobraz (fauna, szata roślinna, dobra materialne i kulturowe, warunki estetyczne);

•

stwarzają zagrożenie dla klimatu akustycznego, co związane jest z emisją hałasu wytwarzanego głównie
przez

obracające

się

łopaty

wirnika

(opór

aerodynamiczny),

oraz

oddziaływanie

pola

elektromagnetycznego;
•

występuje efekt cienia wieży i przesuwającego się cienia śmigieł, co może powodować u ludzi odczucie
zagrożenia i pogorszenia warunków życia;

•

elektrownie wiatrowe mogą być zagrożeniem dla ornitofauny i chiropterofauny;

•

wiatr jest zmienny, nie można dokładnie przewidzieć z jaką będzie wiał prędkością;

•

farmy wiatrowe zajmują dużo miejsca i potrzebują terenów niezamieszkałych i odległych od miast;
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•

wymagane są odpowiednie warunki atmosferyczne do ich budowy, związane z siłą wiatru.

Rozkład prędkości wiatru mocno zależy od lokalnych warunków topograficznych. Znane są liczne inne mikrorejony kraju o korzystnych bądź doskonałych warunkach wiatrowych. Wg. prof. Haliny Lorenc z IMGW obszar
Polski można podzielić na strefy energetyczne warunków wiatrowych:
•

Strefa I – wybitnie korzystna

•

Strefa II – bardzo korzystna

•

Strefa III – korzystna

•

Strefa IV - mało korzystna

•

Strefa V - niekorzystna

RYSUNEK 14. STREFY ENERGETYCZNE W POLSCE.
Źródło: Program wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa lubuskiego.

Teren gminy Skwierzyna znajduje się w strefie korzystniej możliwości wykorzystania energii wiatru.
Problemem związanym z możliwością lokalizacji instalacji wykorzystujących energię wiatru jest brak dostępności
odpowiednich terenów, spełniających kryteria lokalizacyjne.
Obecnie na terenie gminy Skwierzyna nie ma żadnej farmy wiatrowej.

7.5. ENERGIA WODY
Potencjał hydroenergetyczny województwa lubuskiego wg możliwości technicznych szacowany jest na 1 544
GWh/rok, w tym największy na Odrze Środkowej i Nysie Łużyckiej.
Podjęcie decyzji o rozwoju energetyki wodnej na danym obszarze powinno być poprzedzone analizą lokalnych
warunków przyrodniczych. Składa się na nią m.in. ocena zasobów wodnych, ocena warunków
geomorfologicznych pod kątem piętrzenia wody oraz wstępna ocena warunków geologicznych. Analizę należy
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wykonać również w przypadku odtwarzania obiektów energetyki wodnej. Znajomość środowiska
przyrodniczego pozwala na podjęcie właściwych decyzji technicznych i jest pomocna w sporządzeniu rachunku
ekonomicznego przedsięwzięcia.
Obok wpływu zbiornika retencyjnego powstałego w wyniku piętrzenia wody na poprawę stosunków wodnych
i na lokalne środowisko naturalne, uwzględnić należy również niewymierne korzyści społeczne takie, jak wzrost
atrakcyjności turystycznej okolicy, możliwość budowy obiektów rekreacyjnych, bazy noclegowej itp.
W najbliższych latach na terenie gminy Skwierzyna (miejscowość Skwierzyna) planowana jest budowa małej
elektrowni wodnej na rzece Obrze z instalacją tzw. maszyny ciśnienia spiętrzonego (jaz obrotowy). Inwestor jest
na etapie uzyskania pozwolenia wodno – prawnego.

7.6. KOGENERACJA
Kogeneracja to jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, które prowadzi do lepszego, niż
w produkcji rozdzielnej, wykorzystania energii pierwotnej. Kogeneracja prowadzi zatem do obniżenia kosztów
wytwarzania energii końcowej, jak i przyczynia się do zmniejszenia emisji, w szczególności CO 2. Jednymi
z podstawowych urządzeń kogeneracyjnych stosowanych w energetyce zawodowej są układy kogeneracyjne
oparte na silniku gazowym, w którym silnik spalinowy napędza generator energii elektrycznej, a ciepło z układu
chłodzenia zostaje wykorzystane dla celów ciepłowniczych. Podstawowymi zaletami takich układów są: wysoka
sprawność produkcji energii elektrycznej w szerokim zakresie mocy również podczas pracy w obszarze obciążeń
częściowych, możliwość szybkiego uruchamiania i uzyskania obciążenia nominalnego.
Na terenie gminy brak jest wykorzystywania układów kogeneracyjnych.

7.7. ELEKTROMOBILNOŚĆ
W Krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, celem wyznaczonym na 2020 r. dla
32 polskich aglomeracji jest 50 000 pojazdów elektrycznych, 6000 ogólnodostępnych punktów ładowania
o normalnej mocy oraz 400 punktów ładowania o dużej mocy. Plan rozwoju elektromobilności w Polsce
postuluje osiągnięcie liczby 1 mln aut elektrycznych w 2025 r., co wg wyliczeń Ministerstwa Energii, stworzy popyt
na 4,3 TWh energii elektrycznej rocznie. Planowana ścieżka rozwoju, przedstawiająca orientacyjne wartości
wzrostu liczby pojazdów elektrycznych w latach 2016-2025, opracowana przez Ministerstwo Energii,
przedstawiona jest w poniższej tabeli.
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TABELA 27. PLANOWANA ŚCIEŻKA ROZWOJU, PRZEDSTAWIAJĄCA ORIENTACYJNE WARTOŚCI WZROSTU LICZBY POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH
W LATACH 2016 - 2025 W POLSCE.

Źródło: Ministerstwo Energii, Krajowe ramy polityki rozwoju paliw alternatywnych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowała plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania
pojazdów elektrycznych, stacji gazu ziemnego i punktów tankowania wodoru wzdłuż pozostających w jej
zarządzie dróg sieci bazowej TEN-T. Przy autostradach i drogach ekspresowych może powstać około 170 stacji.
Lokalizacja stacji przedstawiona jest na poniższym rysunku.

RYSUNEK 15. PLANOWANE PRZEZ GDDKIA LOKALIZACJE STACJI ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH .
Źródło: http://www.orpa.pl/mapa-potencjalnych-punktow-ladowania-tankowania-gddkia/ - dostęp 11.01.2019 r.

Na dzień sporządzania opracowania na terenie gminy zlokalizowana jest jedna stacja ładowania pojazdów
elektrycznych.
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7.8. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH
NADWYŻEK ENERGII
Na obszarze gminy nie zidentyfikowano istnienia nadwyżek energii, gdyż zostaje ona wykorzystana w obecnych
odbiornikach. Każde z przedsiębiorstw systemu ciepłowniczego, gazowego bądź elektroenergetycznego
posiada oczywiście pewne nadwyżki i rezerwy mocy, które są sukcesywnie, w miarę podłączania nowych
obiektów, powiększane.

7.9. PODSUMOWANIE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA OZE
NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA
Na podstawie przedstawionych informacji w niniejszym rozdziale można wysnuć następujące wnioski dotyczące
odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Skwierzyna:
•

Na terenie gminy Skwierzyna istnieje potencjał teoretyczny odnawialnych źródeł energii
w zakresie energii promieniowania słonecznego, energii geotermalnej niskotemperaturowej.

•

Głównych źródłem energii odnawialnej, powinna być energia słoneczna (montaż kolektorów
słonecznych, instalacji fotowoltaicznych). Gmina nie prowadzi ewidencji zamontowanych instalacji OZE
wśród mieszkańców, jednakże można zauważyć coraz większe zainteresowanie instalacjami
fotowoltaicznymi i kolektorami słonecznymi.

•

Teren gminy Skwierzyna znajduje się w strefie korzystniej możliwości wykorzystania energii wiatru.
Problemem związanym z możliwością lokalizacji instalacji wykorzystujących energię wiatru jest brak
dostępności odpowiednich terenów, spełniających kryteria lokalizacyjne. Obecnie na terenie gminy
Skwierzyna nie ma żadnej farmy wiatrowej.

•

W najbliższych latach na terenie gminy Skwierzyna (miejscowość Skwierzyna) planowana jest budowa
małej elektrowni wodnej na rzece Obrze z instalacją tzw. maszyny ciśnienia spiętrzonego (jaz obrotowy).
Inwestor jest na etapie uzyskania pozwolenia wodno – prawnego.

•

Wszystkie gminy znajdujące się na obszarze województwa lubuskiego posiadają warunki geologiczne
i zasobowe pozwalające na wykorzystanie energii wód termalnych. Temperatura wód na głębokości
około 2 000 m sięga miejscami powyżej 100ºC (np. Pszczew, Trzciel 110ºC), jednak w głównej mierze nie
przekracza 80ºC (np. Szprotawa, Żagań– ok. 80ºC, Świebodzin, Bledzew – ok. 50ºC). Na terenie gminy
należałoby wykonać szczegółowe badania możliwości wykorzystania energii geotermalnej. Wśród
mieszkańców gminy zaobserwowano coraz większe zainteresowanie pompami ciepła.

•

Na terenie gminy Skwierzyna istnieje potencjał wykorzystania biomasy w zakresie: słomy, drewna oraz
upraw energetycznych.

Możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii w podziale na źródła przedstawiono w poniższej tabeli.
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TABELA 28. MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W PODZIALE NA ŹRÓDŁA NA TERENIE GMINY
SKWIERZYNA.
Słabe

Średnie

Wysokie

Energia geotermalna
Energia słoneczna
Energia biomasy
Energia wiatru
Energia wody
Źródło: Opracowanie własne.

VIII. STOSOWANIE ŚRODKÓW POPRAWY
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W
ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2016
R. O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 468 z późn. zm.) nakłada na
jednostki sektora publicznego obowiązek stosowania co najmniej dwóch środków poprawy efektywności
energetycznej. Zgodnie z wymienioną ustawą środkiem poprawy efektywności energetycznej jest:
•

Umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie
efektywności energetycznej,

•

Nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz
niskimi kosztami eksploatacji,

•

Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd,
o których mowa w pkt. 2 albo ich modernizacja,

•

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 (t.j Dz.U.
2021 poz. 554 z późn. zm),

•

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 (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm), o powierzchni użytkowej
powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.

Na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej ogłoszono szczegółowy wykaz
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Wykaz ten zamieszczony jest w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polski Monitor Polski z dnia 11 stycznia 2013 r.
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1.

Przedsięwzięcia

służące poprawie

efektywności energetycznej

w zakresie

izolacji

instalacji

przemysłowych:
•

modernizacja

izolacji

termicznej

rurociągów

ciepłowniczych

oraz

ciągów

technologicznych

w obiektach (np. izolacja: rurociągów, zbiorników, kotłów, kanałów spalin, turbin, urządzeń
oczyszczających gazy wlotowe, armatury przemysłowej),
•

izolacja termiczna systemów transportu mediów technologicznych w obrębie procesu przemysłowego,
w tym urządzeń transportowych, przygotowania półproduktów i produktów (np. transport surówki,
ciekłej stali, wyrobów walcowniczych) oraz sieci ciepłowniczych, wodnych i gazowych (transportujących
np. gaz ziemny, gaz koksowniczy, gazy hutnicze, gazy techniczne oraz sprężone powietrze),

•
2.

izolacja termiczna walcowniczych pieców grzewczych.
Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie przebudowy lub remontu
budynków, w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe w rozumieniu ustawy z dnia 21
listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji remontów:

•

ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów,

•

modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkleń w budynkach na efektywne
energetycznie,

•

montaż urządzeń zacieniających okna (np. rolety, żaluzje),

•

izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja instalacji ogrzewania lub
przygotowania ciepłej wody użytkowej,

•

likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych,

•

modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż układu odzysku (rekuperacji) ciepła.

3.

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie modernizacji lub wymiany:
•

urządzeń przeznaczonych do użytku domowego (np. pralki, suszarki, zmywarki do naczyń, chłodziarki,
piekarnika)

•

oświetlenia wewnętrznego (np. oświetlenia pomieszczeń: w budynkach użyteczności publicznej,
mieszkalnych, biurowych, a także budynków i hal przemysłowych lub handlowych) lub oświetlenia
zewnętrznego (np. oświetlenia tuneli, placów, ulic, dróg, parków, oświetlenia dekoracyjnego, oświetlenia
stacji benzynowych oraz sygnalizacji świetlnej), w tym:

o

wymiana źródeł światła na energooszczędne,

o

wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne,

o

wdrażanie systemów oświetlenia o regulowanych parametrach (natężenie, wydajność, sterowanie)
w zależności od potrzeb użytkowych,

o

stosowanie energooszczędnych systemów zasilania,

•

urządzeń potrzeb własnych, w tym:

o

wentylatorów powietrza i spalin,
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o

układów pompowych i pomp – stosowanie pomp o płynnej regulacji obrotów,

o

układów odżużlania,

o

układów nawęglania – młyny węglowe,

o

układów sterowania – układy automatyki kotła, układy pomiarowe, zabezpieczające i sygnalizacyjne,

o

sprężarek i układów sprężarkowych,

o

silników elektrycznych – instalacja falowników przy napędach o zmiennym zapotrzebowaniu mocy,

o

urządzeń w systemach uzdatniania wody,

o

oświetlenia terenu, hal, warsztatów i innych pomieszczeń produkcyjnych,

o

wyposażenia warsztatów (np. spawarki, piece, tokarki, frezarki).

4.

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie urządzeń i instalacji
wykorzystywanych w procesach przemysłowych:
•

modernizacja lub wymiana urządzeń energetycznych i technologicznych wraz z instalacjami: sprężarki,
silniki elektryczne, pompy, wentylatory oraz ich napędy i układy sterowania lub zastosowanie
falowników przy napędach o zmiennym zapotrzebowaniu mocy,

•

modernizacja lub wymiana rurociągów, zbiorników, kanałów spalin, kominów, urządzeń służących do
uzdatniania wody,

•

stosowanie systemów pomiarowych i monitorujących media energetyczne,

•

optymalizacja ciągów transportowych mediów (ciepło, woda, gaz ziemny, sprężone powietrze,
powietrze wentylacyjne) oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych.

5.

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie lokalnych sieci ciepłowniczych
i lokalnych źródeł ciepła, polegające na:
•

wymianie lub modernizacji grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych z zastosowaniem urządzeń
i technologii o wyższej efektywności energetycznej (izolacje, napędy, wymienniki),

•

modernizacji systemów zasilanych z grupowych węzłów cieplnych poprzez przebudowę tych systemów
na węzły indywidualne,

•

instalacji lub modernizacji systemów automatyki i monitoringu pracy węzłów i sieci ciepłowniczych,

•

wymianie lokalnych układów chłodniczych i klimatyzacyjnych,

•

zastosowaniu układów kogeneracyjnych w lokalnych źródłach ciepła,

•

modernizacji lokalnych kotłowni.
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IX. PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKÓW
GMINNYCH
9.1. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE I ZARZĄDCZE
Proponuje się monitoring zużycia energii w obiektach oświatowych oraz pozostałych obiektach gminnych
w następującym zakresie:
•

Monitorowanie zużycia energii elektrycznej, wody oraz pozostałych nośników/paliw dla istniejących
budynków gminnych.

•

Monitorowanie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej, wody oraz pozostałych nośników
dla istniejących obiektów gminnych.

•

Monitorowanie zużycia oraz kosztów mediów energetycznych generowanych przez pododbiorców.

•

Monitorowanie szczegółów dotyczących rozliczania się z dostawcą mediów bądź paliw.

•

Monitorowanie działań zrealizowanych związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków.

•

Informacje o liczbach stopniodni dla poszczególnych lat bądź sezonów grzewczych.

Proponuje się monitoring oraz weryfikację istniejących parametrów i danych dotyczących obiektów użyteczności
publicznej:
a. Powierzchnia ogrzewana obiektu
b. Kubatura ogrzewana
c. Rok budowy
d. Liczba budynków wchodzących w skład obiektu
e. Liczba kondygnacji
f. Liczba użytkowników
g. Rok ostatniego remontu
h. Technologia budowy
i. Źródła c.o., c.w.u.
Powyższe informacje należy weryfikować i monitorować w kontekście zachodzących zmian w budynkach.
Proponuje się także pozyskiwanie następujących informacji:
•

Koszty inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej takich jak termomodernizacja,
wymiana oświetlenia na energooszczędne, wymiana źródła ciepła etc.

•

Szczegółowy opis przedsięwzięć prowadzonych w budynkach a także obecnego stanu obiektu. Opis
powinien w sposób czytelny diagnozować obecny stan budynku, stopień jego modernizacji oraz stan
źródeł ciepła a także sygnalizować istniejące potrzeby w tym zakresie. Proponuje się procentowe
określanie udziału oświetlenia energooszczędnego.
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•

Przechowywanie dokumentów związanych z wykorzystaniem energii w budynkach gminnych na
potrzeby działań gminy, takich jak audyty energetyczne czy świadectwa charakterystyki energetycznej.
Proponuje się przechowywanie tych dokumentów w formie papierowej bądź elektronicznej w miejscu
umożliwiającym wgląd oraz uzupełnienie prowadzonego monitoringu.

•

Pozyskiwanie danych o długości sezonów grzewczych.

9.2. DZIAŁANIA EDUKACYJNE
Proponuje się przeprowadzenie cyklu szkoleń dla użytkowników obiektów użyteczności publicznej (dyrektorów
szkół, administratorów, obsługi) w zakresie działań i zachowań pro oszczędnościowych. Szkolenie może
odbywać się pod hasłem „Identyfikacja możliwości poprawy efektywnego wykorzystania energii w budynkach
użyteczności publicznej”. Szkolenie powinno jednoznacznie i skutecznie określać sposoby i możliwości zmian
w sposobie użytkowania energii poruszając takie aspekty jak:
1. Oszczędzanie energii w szkołach. Na co mam, a na co nie mam wpływu?
2. Identyfikacja słabych stron ze względu na efektywne wykorzystanie energii w obiekcie edukacyjnym lub innym
obiekcie użyteczności publicznej.
3. Promowanie działań efektywnościowych wśród uczniów oraz kadry pracownicze.
Skutecznym sposobem zwiększania świadomości użytkowników energii jest organizacja konkursów
z nagrodami pieniężnymi lub rzeczowymi dla użytkowników budynków gminnych na temat efektywnego
korzystania z energii. Istnieje co najmniej kilka możliwych tematów w które zaangażować mogą się zarówno
uczniowie jak i wychowawcy.
Ponadto proponuje się, umieszczenie na portalu internetowym gminy ilustrację dobrych praktyk
i wzorców działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.
Proponuje się przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych dla uczniów:
•

postery i broszury zachęcające do działań i zachowań energooszczędnych bądź zawierające szereg
informacji użytecznych dla młodych w zakresie oszczędzania energii, a tym samym poszanowania
środowiska naturalnego,

•

lekcje okolicznościowe.

Proponuje się umieszczania wykonanych świadectw energetycznych dla budynków użyteczności publicznej
w miejscach widocznych.

9.3. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE
Do działań inwestycyjnych związanych z poprawą efektywności energetycznej w obiektach użyteczności
publicznej zalicza się działania:
•

Dodatkowe zaizolowanie stropu nad najwyższą kondygnacją - zmniejszenie strat ciepła przez ten
element konstrukcji budynku poprzez wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej. Jeżeli wykonanie

107

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skwierzyna
na lata 2022-2036

wspomnianej izolacji nie jest możliwe bez naruszania pokrycia dachu, należy to przedsięwzięcie
połączyć z remontem pokrycia.
•

Dodatkowe zaizolowanie stropu nad piwnicami - zmniejszenie strat ciepła przez ten element konstrukcji
budynku poprzez wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej od strony piwnic. Przedsięwzięcie to z reguły
nie wymaga dodatkowych prac remontowych.

•

Dodatkowe zaizolowanie ścian zewnętrznych zmniejszenie strat ciepła przez ten element konstrukcji
budynku poprzez wykonanie dodatkowej izolacji cieplnej wraz z zewnętrzną warstwą elewacyjną.
Rozważanie tego przedsięwzięcia jest szczególnie wskazane w przypadkach, kiedy konieczne jest
wykonanie remontu elewacji zewnętrznych.

•

Wymiana okien na nowe o lepszych własnościach termoizolacyjnych - zmniejszenie strat ciepła przez
ten element konstrukcji budynku poprzez zastąpienie okien istniejących, oknami o niższym
współczynniku przenikania ciepła U. Rozważanie tego przedsięwzięcia jest szczególnie wskazane
w przypadkach, kiedy okna istniejące są w bardzo złym stanie technicznym i konieczna jest ich wymiana
na nowe.

•

Zamurowanie części okien - zmniejszenie strat ciepła poprzez likwidację części otworów okiennych
w obiekcie. Przedsięwzięcie to powinno być wykonane w taki sposób, aby spełnione były wymagania
norm i przepisów dotyczące naturalnego oświetlenia pomieszczeń.

•

Uszczelnienie okien i ram okiennych - zmniejszenie strat ciepła spowodowanych nadmierną infiltracją
powietrza zewnętrznego. Przedsięwzięcie to powinno się rozważać jeżeli okna istniejące są w dobrym
stanie technicznym lub wymagają niewielkich prac remontowych. Uszczelnienia powinny być wykonane
w taki sposób, aby zapewnić wymagane normą lub odrębnymi przepisami wielkości strumieni powietrza
wentylacyjnego w pomieszczeniach.

•

Montaż okiennic lub zewnętrznych rolet zasłaniających okna - przedsięwzięcie to może być
rozpatrywane jako alternatywa dla wymiany okien w przypadku, kiedy ich stan techniczny jest
zadowalający, a współczynnik przenikania ciepła U stosunkowo wysoki 3.0 W/(m 2 K).

•

Montaż tzw. "wiatrołapów" (otwartych lub zamkniętych dodatkowymi drzwiami).

•

Montaż zagrzejnikowych ekranów refleksyjnych - zmniejszenie strat ciepła przez fragmenty ścian
zewnętrznych, na których zainstalowane są grzejniki i skierowanie ciepła do pomieszczenia.
Przedsięwzięcie szczególnie polecane dla budynków, w których nie przewiduje się dodatkowej izolacji
termicznej na ścianach zewnętrznych.

•

Zastosowanie odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego - zmniejszenie zużycia ciepła do
podgrzewania powietrza wentylacyjnego. Wprowadzenie przedsięwzięcia powinno się rozważać
w odniesieniu do obiektów/pomieszczeń wymagających mechanicznych układów wentylacji.

•

Montaż lub wymiana wewnętrznej instalacji c.o. - zastosowanie instalacji o małej pojemności wodnej
wyposażonej w nowoczesne grzejniki o rozwiniętej powierzchni lub konwekcyjne.
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•

Montaż systemu sterowania ogrzewaniem system sterowania powinien umożliwiać co najmniej
regulację temperatury wewnętrznej w zależności od temperatury zewnętrznej oraz realizację tzw.
obniżeń nocnych i obniżeń weekendowych.

•

Montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych wraz z podpionowymi zaworami regulacyjnymi,
zapewniającymi stabilność hydrauliczną wewnętrznej instalacji grzewczej.

•

Kompletna wymiana istniejącego źródła ciepła opalanego paliwem stałym (węgiel, koks) na nowoczesne
opalane paliwami przyjaznymi dla środowiska (gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy, odpady drzewne,
węgiel typu Ekogroszek, itp) w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.

X. MONITORING
Przeprowadzenie monitoringu umożliwia:
•

Ocenę stopnia wykonania przyjętych działań,

•

Określenie stopnia realizacji założonych celów,

•

Analizę przyczyn powstałych rozbieżności (przyczyny niewykonania zadań i założonych celów,
konieczność oraz powody wprowadzonych zmian w zakresie celów, kierunków i przyjętych rozwiązań
w założeniach).

Forma monitorowania: Określenia stopnia zrealizowanych założeń w ramach projektu dokumentu w trakcie
przeprowadzania jego aktualizacji (co 3 lata).
Przykładowe wskaźniki oceny realizacji dla systemu elektroenergetycznego, przedstawiono w poniższych
tabelach.
TABELA 29. WSKAŹNIKI OCENY REALIZACJI DLA SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO .
Nazwa wskaźnika

Jednostka

Długość sieci

km

Liczba odbiorców

szt.

Liczba nowych stacji
transformatorowych

szt.

Zużycie energii elektrycznej na
terenie gminy

GJ/rok

Zużycie energii elektrycznej na 1
mieszkańca

MJ/rok

Źródło: Opracowanie własne.
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Miara oceny
Wzrost długości sieci w stosunku
do roku poprzedzającego i/lub
bazowego
Wzrost w stosunku do roku
poprzedzającego i/lub bazowego
Spadek/wzrost w stosunku do
roku poprzedzającego i/lub
bazowego
Spadek/wzrost w stosunku do
roku poprzedzającego i/lub
bazowego
Spadek/wzrost w stosunku do
roku poprzedzającego i/lub
bazowego
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TABELA 30. WSKAŹNIKI OCENY REALIZACJI DLA SYSTEMU GAZOWEGO.
Nazwa wskaźnika

Jednostka

Długość sieci

km

Liczba odbiorców

szt.

Zużycie gazu sieciowego na
terenie gminy

GJ/rok

Zużycie gazu sieciowego na 1
mieszkańca

MJ/rok

Miara oceny
Wzrost długości sieci w stosunku
do roku poprzedzającego i/lub
bazowego
Wzrost w stosunku do roku
poprzedzającego i/lub
bazowego
Spadek/wzrost w stosunku do
roku poprzedzającego i/lub
bazowego
Spadek/wzrost w stosunku do
roku poprzedzającego i/lub
bazowego

Źródło: Opracowanie własne.

XI. PODSUMOWANIE
Celem opracowania jest wypełnienie dyspozycji normy wynikającej z art. 19 ustawy prawo energetyczne, zgodnie
z którą obowiązkiem Burmistrza jest opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe.
Opracowany dokument zawiera:
•

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
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 20
maja 2016 r. o efektywności energetycznej,

•

zakres współpracy z innymi gminami.

Zaopatrzenie w ciepło
Infrastruktura ciepłownicza gminy Skwierzyna oparta jest na systemach zintegrowanych oraz rozwiązaniach
indywidualnych.
Głównym dostawcą ciepła w Skwierzynie jest Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. natomiast jego odbiorcami
mieszkańcy bloków wielorodzinnych. Zakład zarządza kotłowniami o łącznej mocy wynoszącej 6,302 MW.
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Poza zintegrowanym systemem w obrębie gminy i miasta potrzeby cieplne zaspakajane są przez indywidualne
instalacje grzewcze, które cechują się różnorodnością jeżeli chodzi o rodzaj wykorzystywanego paliwa (paliwa
stałe, gaz, olej opałowy, itp.), a znajdują się w posiadaniu osób prywatnych.
Sumaryczne zapotrzebowanie na energię cieplną w 2021 z uwzględnieniem wszystkich sektorów oszacowano
na poziomie 112 450,00 MWh.
Zapatrzenie w energie elektryczną
Przez teren gminy Skwierzyna przebiega linia 400 kV Krajnik – Plewiska oraz linia 220 kV Gorzów – Leśniów
administrowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.
Procent obciążenia linii średniego napięcia na terenie gminy Skwierzyna nie przekracza 50% (za wyjątkiem linii
L-422 GPZ Skwierzyna- Skwierzyna Olszynki 1 (185 A)). Brak jest danych dla linii niskiego napięcia.
Procentowy stopień wykorzystania poszczególnych stacji transformatorowych jest zróżnicowany, ale nie
przekracza w przypadku żadnej stacji 85%.
Prognoza na najbliższe 15 lat zakłada wzrost wykorzystania energii elektrycznej. Prognozy do roku 2036 zostały
wykonane w pięciu możliwych scenariuszach.
W ostatnich latach na terenie gminy zaobserwować można zwiększone zainteresowanie budową farm
fotowoltaicznych.

Na

dzień

sporządzania

dokumentu

z przygotowaniem do budowy farm fotowoltaicznych.

dotoczy

się

kilka

postępowań

związanych

Uruchomienie wszystkich planowanych farm

fotowoltaicznych, które są obecnie w fazie przygotowawczej pozwoli na wenerowanie około 4700 MWh rocznie,
co pozwoli na pokrycie 1/3 całego zapotrzebowania na energię elektryczną na terenie gminy Skwierzyna, co
wpłynie na pozytywnie bezpieczeństwo energetyczne gminy.

Zaopatrzenie w gaz
Poza siecią rozdzielczą na terenie gminy usytuowano sieć przesyłową o łącznej długości 54 624 m, na którą
składają się gazociągi wysokiego ciśnienia:
•

6,3 MPa, DN500, relacji Lwówek – Skwierzyna,

•

8,4 MPa, DN700, relacji Szczecin – Lwówek,

•

8,4 MPa, DN300, relacji Ośrodek Centralny (OC) Lubiatów – Mieszalnia Gazu (MG) Kłodawa

Stopień gazyfikacji gminy Skwierzyna wg stanu na koniec roku 2021 r. wynosił 19,04%.
Prognoza na kolejnych 15 lat zakłada wzrost wykorzystania gazu i została wykonana w trzech scenariuszach.
Odnawialne źródła energii
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Wnioski dotyczące odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Skwierzyna:
•

Na terenie gminy Skwierzyna istnieje potencjał teoretyczny odnawialnych źródeł energii
w zakresie energii promieniowania słonecznego, energii geotermalnej niskotemperaturowej.

•

Głównych źródłem energii odnawialnej, powinna być energia słoneczna (montaż kolektorów
słonecznych, instalacji fotowoltaicznych). Gmina nie prowadzi ewidencji zamontowanych instalacji OZE
wśród mieszkańców, jednakże można zauważyć coraz większe zainteresowanie instalacjami
fotowoltaicznymi i kolektorami słonecznymi.

•

Teren gminy Skwierzyna znajduje się w strefie korzystniej możliwości wykorzystania energii wiatru.
Problemem związanym z możliwością lokalizacji instalacji wykorzystujących energię wiatru jest brak
dostępności odpowiednich terenów, spełniających kryteria lokalizacyjne. Obecnie na terenie gminy
Skwierzyna nie ma żadnej farmy wiatrowej.

•

Na terenie gminy Skwierzyna nie funkcjonują urządzenia wykorzystujące energie wody.

•

Wszystkie gminy znajdujące się na obszarze województwa lubuskiego posiadają warunki geologiczne
i zasobowe pozwalające na wykorzystanie energii wód termalnych. Temperatura wód na głębokości
około 2 000 m sięga miejscami powyżej 100ºC (np. Pszczew, Trzciel 110ºC), jednak w głównej mierze nie
przekracza 80ºC (np. Szprotawa, Żagań– ok. 80ºC, Świebodzin, Bledzew – ok. 50ºC). Na terenie gminy
należałoby wykonać szczegółowe badania możliwości wykorzystania energii geotermalnej. Wśród
mieszkańców gminy zaobserwowano coraz większe zainteresowanie pompami ciepła.

•

Na terenie gminy Skwierzyna istnieje potencjał wykorzystania biomasy w zakresie: słomy, drewna oraz
upraw energetycznych.

XII. REKOMENDACJE DOTYCZĄCE
OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU
ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE
Podstawowym zadaniem opracowania jest analiza porównawcza stanu istniejącego oraz planowanych działań
modernizacyjno – inwestycyjnych w zakresie poszczególnych systemów energetycznych, z przyszłymi
potrzebami gminy. Wnioskiem ma być odpowiedź na pytanie czy zgodnie z Art. 20 ust. 1 ustawy „Prawo
energetyczne” gmina Skwierzyna powinna wykonać „Projekt planu”.
„Projektu planu” zgodnie z Art. 20 ust. 2 powinien zawierać:
•

propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym,

•

propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
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•

harmonogram realizacji zadań,

•

przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich finansowania.

Należy pamiętać, że gmina nie jest właścicielem systemów energetycznych i nie ma bezpośredniego wpływu na
wybór sposobu realizacji zadania od strony technicznej. Zadanie to spoczywa bezpośrednio na
przedsiębiorstwach energetycznych zgodnie z Art. 16 ust. 1 „Prawa energetycznego”, który stanowi:
Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych lub energii sporządzają
dla obszaru swojego działania plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na
paliwa gazowe lub energię, uwzględniając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo kierunki
rozwoju gminy określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
oraz zgodnie z ust. 5:
W celu racjonalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych przy sporządzaniu planów, o których mowa w ust. 1,
przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych lub energii są obowiązane
współpracować z przyłączonymi podmiotami oraz gminami, na których obszarze przedsiębiorstwa te prowadzą
działalność gospodarczą.
Ustawa „Prawo energetyczne” wprowadza zatem jednoznaczny podział obowiązku w zakresie systemów
energetycznych:
•

gmina wykonując „Projekt założeń” planuje rozwój systemów energetycznych w poszczególnych
okresach bilansowych,

•

przedsiębiorstwa energetyczne opracowują sposób wykonania zadania w „Planie rozwoju” i realizują je
w założonym okresie.

„Prawo energetyczne”, które w Art. 20 ust. 1 jednoznacznie wskazuje, kiedy zachodzi konieczność wykonania
„Projektu planu”:
W przypadku, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń, o których mowa w art.
19 ust. 8, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych
przez radę tej gminy założeń i winien być z nim zgodny.
Przedsiębiorstwa dostarczające nośniki energetyczne zapewniają w chwili obecnej dostawy tych mediów
na poziomie zabezpieczającym potrzeby gminy Skwierzyna.
Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, że nie jest konieczne wykonanie projektu planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Na terenie gminy zapewniony jest odpowiedni standard
bezpieczeństwa energetycznego odnośnie dostaw sieciowych nośników energii, ponadto gmina prowadzi
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aktywną politykę energetyczną w zakresie współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi i realizacji działań
związanych z poprawą efektywności energetycznej.
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