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7. 1.  Wprowadzenie  
 

Racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych sprowadza się  

do poprawy efektywności ekonomicznej wykorzystania nośników energii przy jednoczesnej 

minimalizacji szkodliwego oddziaływania na środowisko.  
 

Do podstawowych strategicznych założeń mających na celu racjonalizację użytkowania ciepła, 

energii elektrycznej i paliw gazowych na obszarze gminy Ujazd należą: 

–   dążenie do jak najmniejszych opłat płaconych przez odbiorców (przy spełnieniu warunku 

samofinansowania się sektora paliwowo - energetycznego), 
 

–    minimalizacja szkodliwych dla środowiska skutków funkcjonowania sektora paliwowo - 

energetycznego na obszarze gminy, 

–    zapewnienie bezpieczeństwa i pewności zasilania w zakresie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych. 
 

 

Potencjalne możliwości realizacji tych celów są następujące: 

 

W odniesieniu do źródeł ciepła 
 

–    Popieranie przedsięwzięć polegających na likwidacji małych lokalnych kotłowni węglowych  

i przebudowie ich na paliwo ekologiczne, 

–    Propagowanie  i  popieranie  inwestycji  budowy źródeł kompaktowych wytwarzających ciepło 

i energię elektryczną w skojarzeniu i zasilanych paliwem ekologicznym,  

–    Wykonywanie wstępnych analiz techniczno ekonomicznych dotyczących możliwości 

wykorzystania lokalnych źródeł konwencjonalnych, odnawialnych i niekonwencjonalnych         

na potrzeby gminy. 
 

W odniesieniu do użytkowania ciepła  

–    Podejmowanie przedsięwzięć związanych ze zwiększeniem efektywności wykorzystania 

energii cieplnej w obiektach gminnych (termorenowacja i termomodernizacja  budynków,  

modernizacja  wewnętrznych systemów instalacji ciepłowniczych oraz wyposażanie  

w elementy pomiarowe i regulacyjne) oraz wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych 

podejmowanych  przez użytkowników indywidualnych (np. prowadzenie doradztwa,  

audytingu energetycznego), 

–    Dla nowo projektowanych obiektów wydawanie decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu uwzględniających proekologiczną i energooszczędną politykę 
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gminy (np. użytkowanie energii przyjaznej ekologicznie, stosowanie energooszczędnych 

technologii w budownictwie), 

–    Popieranie i promowanie indywidualnych działań właścicieli lokali polegających                   

na przechodzeniu do użytkowania na cele grzewcze i sanitarne ekologicznie czystszych 

rodzajów paliw lub energii elektrycznej albo energii odnawialnej. 

 

W odniesieniu do użytkowania energii elektrycznej 

–    Stopniowe przechodzenie na stosowanie energooszczędnych źródeł światła w obiektach 

użyteczności publicznej oraz dążenie do wprowadzenia innowacyjnych i energooszczędnych  

technologii do oświetlenia ulic, placów itp., 

–    Przeprowadzanie regularnych prac konserwacyjno - naprawczych i czyszczenia oświetlenia, 

–    Tam, gdzie to możliwe sterowanie obciążeniem polegające na przesuwaniu okresów pracy 

odbiorników energii elektrycznej na godziny poza szczytem energetycznym, 

–    Stosowanie energooszczędnych technologii w procesach produkcyjnych. 

 
 

7.2. Racjonalizacja użytkowania mediów energetycznych 
 

Głównym stymulatorem przeprowadzania racjonalnego użytkowania ciepła i energii elektrycznej  

w budynkach mieszkalnych należących do osób prywatnych są koszty zakupu energii (zależne od 

ceny jednostkowej i jej ilości).  

Skłaniają one do oszczędzania energii (adekwatnie do możliwości finansowych właścicieli 

budynków) poprzez podejmowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych (ocieplanie przegród 

zewnętrznych, uszczelnienia oraz wymiany okien, modernizacje instalacji centralnego ogrzewania, 

montaż zagrzejnikowych płyt refleksyjnych i inne) a także działań indywidualnych jak: stosowania 

energooszczędnych źródeł światła, zastępowania wyeksploatowanych urządzeń grzewczych  

i gospodarstwa domowego urządzeniami energooszczędnymi, wykorzystywania systemu taryf 

strefowych na energię elektryczną do przesuwania godzin zwiększonego obciążenia elektrycznego 

na okres doliny nocnej. 

Istniejące obecnie uregulowania prawne dotyczące emisji zanieczyszczeń z gospodarstw 

domowych zmuszają wielu właścicieli budynków do korzystania na potrzeby grzewcze  

z najtańszych, zanieczyszczających środowisko źródeł energii pierwotnej (paliwa stałe, odpady). 

Oczywiście w miarę wzrostu zamożności ludności trend ten będzie się zmieniał na rzecz 



PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA GMINY UJAZD  
W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE NA LATA 2012 -2030 

 
 

 
 

 
 

3 

korzystania ze źródeł zapewniających znacznie wyższy komfort użytkowania ciepła jakimi są m.in. 

energia elektryczna lub odnawialna. 
 

Dla przyspieszenia przemian w zakresie przechodzenia na nośniki energii bardziej przyjazne dla 

środowiska oraz działań zmniejszających energochłonność można stosować dodatkowe zachęty 

ekonomiczne i organizacyjne jak np.: 

–    stworzenie programu finansowej pomocy dla indywidualnych właścicieli przy zastępowaniu 

nieekonomicznych, niskosprawnych węglowych urządzeń grzewczych nowoczesnymi 

wysokosprawnymi urządzeniami, 

–    doradztwo i pomoc organizacyjna w skorzystaniu z możliwości uzyskania kredytu 

termomodernizacyjnego jakie stwarza ustawa termomodernizacyjna (możliwe 20 % premii 

stanowiącej  umorzenie części kredytu), i inne. 
 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku ich braku, wydawane decyzje 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów, powinny uwzględniać dla nowego 

budownictwa aspekt ekologiczny wprowadzania nowoczesnych, nie zanieczyszczających 

środowiska systemów grzewczych. Stosowanie paliwa węglowego ograniczone powinno być  

do przypadków wykorzystania nowoczesnych pieców węglowych spełniających wymagania 

ekologiczne. 

W budynkach komunalnych działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz prace 

termorenowacyjne powinny być podejmowane przez gminę przy wsparciu własnych środków 

(uwzględniając możliwości kredytowania i premii jakie daje ustawa termomodernizacyjna). 

Dotyczy to również budynków użyteczności publicznej należących do gminy Ujazd. 

Bardziej racjonalne wykorzystanie energii przez odbiorców: obecnych i przyszłych, 

wspomagane będą możliwością zastosowania w budynkach nowych technologii, 

charakteryzujących się znacznie lepszymi współczynnikami przenikania ciepła.  

Współczynnik przenikania ciepła to bardzo ważny parametr przegród budowlanych - na jego 

podstawie można określić straty cieplne dla danej przegrody. Wartość współczynnika zależy od 

rodzaju i grubości materiału, z którego wykonane są ściany, ale także od charakteru przegrody. 

Aby wyznaczyć  współczynnik przenikania ciepła, trzeba znać współczynniki przewodności 

cieplnej dla materiałów tworzących ścianę oraz dla warstw ocieplających, a także grubości 

poszczególnych warstw. Współczynnik przewodności cieplnej jest oznaczony jako λ (lambda),  

a jego jednostką jest W/(m²K). Wartości współczynników można odnaleźć w normie  PN-EN ISO 
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6946:1999. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania.  
 

Zarówno w budynkach użyteczności publicznej jak i budynkach wielorodzinnych, 

jednorodzinnych można podjąć działania, które przyczynią się do poprawy ich bilansu cieplnego.  

Do działań tych należy zaliczyć np.:  

–    ocieplanie stropodachów, ścian zewnętrznych, stropów piwnic, 

–    wymiana okien i drzwi, 

–    modernizacja instalacji, 

–    zamontowanie zaworów termostatycznych, podzielników ciepła, liczników, sterowania 

automatycznego. 
 

Istotne znaczenie dla wielkości zużycia energii na ogrzewanie ma wiek budynków i historia ich 

eksploatacji. Średnie zużycie ciepła (bez działań termomodernizacyjnych) na cele grzewcze       

w zależności od wieku budynku przedstawia poniższy rysunek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rysunek 1 Średnie zużycie ciepła na cele grzewcze w kWh/m2 powierzchni użytkowej 

Źródło: Instytut Budownictwa Pasywnego www.pibp.pl 
 

Jednym ze sposobów realizacji zmniejszenia zużycia energii jest przeprowadzenie 

termomodernizacji (ocieplanie budynków, wymiana stolarki, montaż liczników ciepła), zarówno  

w skali indywidualnego odbiorcy jak i zakładów, która pozwala na redukcję zużycia energii nawet 
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o 60 %, co automatycznie oznacza ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Bardzo duże znaczenie  

w tym zakresie będzie miało prowadzenie odpowiedniej polityki informacyjnej, uświadamiającej 

również korzyści ekonomiczne, jakie są możliwe do osiągnięcia. W obecnej sytuacji całkowita 

termomodernizacja budynków połączona z wymianą okien oraz regulacja strumienia powietrza 

wentylacyjnego jest opłacalna i możliwa do zrealizowania w oparciu o przepisy ustawy  

o termomodernizacji. Możliwe jest uzyskanie 20 % zwrotu kosztów od razu po wykonaniu 

inwestycji. 

Do gminnych przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie energii elektrycznej można zaliczyć 

również wymianę oświetlenia ulic i placów na oświetlenie energooszczędne oraz dbałość o jego 

właściwy stan techniczny i czystość.  

Racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej oraz innych nośników energii  

w zakładach wytwórczych, usługowych powinna być wymuszana przez jej wpływ na koszty 

produkcji w zakładzie a tym samym na konkurencyjność towarów bądź usług oferowanych przez 

zakład, co w ostatecznym bilansie decyduje o zyskach lub stratach zakładu. 

Na terenach rozwojowych gminy Ujazd należy preferować jednostki stosujące nowoczesne 

technologie nie wywołujące ujemnych skutków dla środowiska naturalnego. 

Instrumentem zewnętrznym racjonalizującym czasowy rozkład zużycia nośników energii jest 

system taryf czasowych. W gospodarce komunalnej nie ma możliwości sterowania obciążeniem 

energii elektrycznej polegającej na przesuwaniu godzin pracy odbiorników na godziny poza 

szczytem energetycznym. Działania takie mogą być stosowane w zakładach produkcyjnych oraz 

przez indywidualnych odbiorców posiadających liczniki energii elektrycznej dwutaryfowe   

i mających odpowiednie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym. 

Racjonalizacja użytkowania paliw ze względu na ochronę środowiska sterowana jest poprzez 

system dopuszczalnych emisji oraz opłat i kar ekologicznych (w tym zakresie gmina może 

współpracować z Urzędem Marszałkowskim). 

Wyrazem troski o stan środowiska naturalnego, warunki życia mieszkańców oraz atrakcyjność 

gminy Ujazd są wytyczone kierunki działań proekologicznych, ukierunkowane na racjonalizację 

użytkowania energii, ujęte w takich opracowaniach jak: 

– Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2010 – 2017,  

– Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujazd,  

– Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2009-2014 z perspektywą do 2018 r.,  

– Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Ujazd na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017 r. ,  
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– Prognoza oceny oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 

i Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ujazd,  

– Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd,  

– Plany Odnowy Miejscowości gminy Ujazd. 
 

Wyżej wymienione dokumenty strategiczne gminy Ujazd przewidują m.in. takie zadania 

inwestycyjne do realizacji, jak: 

–     przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych,  

–    elektryfikacja terenów inwestycyjnych, 

–    zgazyfikowanie obszaru gminy, 

–    ocieplanie budynków mieszkalnych, 

–    likwidacja nieefektywnych lokalnych kotłowni węglowych, 

–    edukacja ekologiczna w szkołach i wśród lokalnej społeczności, 

–    promowanie inwestycji nie zatruwających środowiska naturalnego.  
 

Gmina Ujazd realizuje i planuje na przyszłość działania racjonalizujące użytkowanie ciepła  

w swoich obiektach. Prowadzone są działania zmierzające do minimalizacji strat ciepła budynków. 

Podejmowane są działania ukierunkowane na racjonalizację użytkowania energii elektrycznej.  

 

 

Do chwili obecnej przeprowadzono termomodernizację budynków jak poniżej: 

a) wymiana okien: 

– Pl. 1 Maja 13-16, 47-143 Ujazd w 2002 r.,  

– ul. Szkolna 2, 47-143 Ujazd w 2009 r., 

– ul. Skargi 2, 47-143 Ujazd w 2009 r., 

– ul. Traugutta 45, 47-143 Ujazd w 2007 r. i w 2009 r., 

– ul. Strzelecka 8, 47-143 Ujazd w 2004 r.  i 2007 r., 

– ul. Ujazdowska 32, 47-143 Zimna Wódka w 2004 r. do 2007 r., 

– ul. Ujazdowska 6, 47-143 Zimna Wódka w 2007 r., 

– ul. Szkolna 7, 47-143 Olszowa w 2001 r. do 2012 r., 

– ul. Szkolna 3, 47-143 Stary Ujazd w 2004 r. do 2012 r., 

– ul. Strzelecka 14, 47-143 Jaryszów w 2004 r., w 2007 r. i w 2012 r., 

– ul. Wiejska 14, 47-143 Klucz w 2010 r. 
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b) wymiana źródła ciepła (kotły): 

– ul. Traugutta 45, 47-143 Ujazd w 2011 r., 

– ul. Strzelecka 8, 47-143 Ujazd w 2011 r., 

– ul. Mickiewicza 4, 47-143 Ujazd w 2012 r.  

 

Gmina Ujazd planuje przeprowadzenie analizy istniejących bilansów cieplnych obiektów, m.in.      

w zakresie pracy kotłowni i instalacji grzewczych, pod kątem przystosowania ich do zasilania 

przez pompy ciepła oraz wykonania instalacji kolektorów słonecznych. 

Po przeprowadzonej analizie cieplnej gmina Ujazd podejmie działania racjonalizujące użytkowanie 

ciepła w swoich obiektach takich jak: 

–    Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. A.Mickiewicza 47-143 Ujazd, ul. Strzelecka 6,  

–    Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy 47-143 Ujazd, ul. Strzelecka 8, 

–    Urząd Miejski w Ujeździe 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, 

–    Publiczna Szkoła Podstawowa 47-143 Ujazd - Jaryszów, ul. Stawowa 1, 

–    Przedszkole Publiczne im. J. Tuwima 47-143 Ujazd - Jaryszów, ul. Strzelecka 14, 

–    Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 47-143 Olszowa, ul. Szkolna 7. 
 

Reasumując, działania gminy Ujazd racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej          

i paliw gazowych powinny koncentrować się wokół zagadnień dostarczania mediów 

energetycznych wszystkim zainteresowanym odbiorcom z poszanowaniem oraz dbałością             

o wysoki standard czystości środowiska naturalnego. 

 
 

 

7.3. Efektywność energetyczna budynków komunalnych 
 

Potencjał oszczędności energii w budynkach określa ich charakterystyka energetyczna, czyli 

ilość energii niezbędnej do zapewnienia w budynku właściwego ogrzewania, wentylacji, 

ewentualnego chłodzenia, przygotowania ciepłej wody i oświetlenia pomieszczeń. Uzyskanie 

lepszej charakterystyki nie może być osiągane kosztem pogorszenia warunków użytkowania 

w zakresie komfortu cieplnego, jakości powietrza lub oświetlenia. 

Ustawa Prawo budowlane z 19.09.2007 r. art. 5 nakazuje sporządzanie od stycznia 2009 r. 

świadectw charakterystyki energetycznej dla obiektu budowlanego.  

Świadectwo energetyczne jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej          

na określeniu charakterystyki energetycznej.  
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Charakterystyka energetyczna to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku 

dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele c.o., c.w.u., wentylacji 

i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.  
 

Charakterystyka energetyczna budynku zależy od:  

–    parametrów środowiska zewnętrznego,  

–    klimatu i wpływu sąsiedztwa budynku, 

–    parametrów środowiska w budynku, 

–    przyjętych rozwiązań architektonicznych w zakresie usytuowania i kształtu budynku, rodzaju 

zastosowanych przegród budowlanych, rozwiązań technicznych instalacji ogrzewania, 

chłodzenia, wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz oświetlenia pomieszczeń,  

–    jakości wykonania zaprojektowanych rozwiązań technicznych. 
 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.  

Budynkom można przyporządkować klasę energetyczną (której określenie nie jest wymagane 

przy sporządzaniu świadectw energetycznych) wg zależności: 

Klasa A – budynek niskoenergetyczny o zużyciu energii do 45 kWh/m2/rok, 

Klasa B – budynek energooszczędny o zużyciu energii do 80 kWh/m2/rok, 

Klasa C – budynek średnio energooszczędny o zużyciu energii do 100 kWh/m2/rok, 

Klasa D – budynek średnio energochłonny o zużyciu energii do 150 kWh/m2/rok, 

Klasa E – budynek energochłonny o zużyciu energii do 250 kWh/m2/rok, 

Klasa F – budynek bardzo energochłonny o zużyciu energii do 300 kWh/m2/rok. 

 

Ponadto w ramach ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. należy 

sporządzać audyty energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159       

i Nr 45, poz. 235), o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora 

publicznego jest właścicielem lub zarządcą. 
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7.4. Termomodernizacja  

Termomodernizacja ma na celu zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynku. 

Obejmuje ona usprawnienia w strukturze budowlanej oraz w systemie grzewczym. Opłacalne są 

jednak tylko niektóre zmiany. Zakres możliwych zmian jest ograniczony istniejącą bryłą, 

rozplanowaniem i konstrukcją  budynków. Za możliwe i realne uznaje się średnie obniżenie 

zużycia energii o 35-40% w stosunku do stanu aktualnego.  

Celem głównym termomodernizacji jest  obniżenie kosztów ogrzewania, jednak możliwe jest 

również osiągnięcie efektów dodatkowych, takich jak: podniesienie komfortu użytkowania, 

ochrona środowiska przyrodniczego, ułatwienie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji.  

Warunkiem koniecznym osiągnięcie wspomnianego, głównego celu termomodernizacji jest 

realizowanie  usprawnień tylko rzeczywiście opłacalnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej 

należy dokonać oceny stanu istniejącego i przeglądu możliwych  usprawnień oraz analizy 

efektywności ekonomicznej modernizacji (audyt energetyczny). W każdym indywidualnym 

przypadku efekty realizacji poszczególnych przedsięwzięć modernizacyjnych są różne. Jednak na 

podstawie analizy danych z wielu realizacji można określić pewne przeciętne wartości tych 

efektów. Dokonując takich analiz należy uwzględnić wzajemne oddziaływania odmiennych 

sposobów uzyskiwania oszczędności energetycznych realizowanych jednocześnie, gdyż zazwyczaj 

nie prowadzi to do prostego sumowania ich skutków. Jeżeli np. usprawnienie A pozwala na 

uzyskanie 20% oszczędności, a usprawnienie B – 30% oszczędności, to nie można wspólnego 

efektu wyliczyć jako 20% + 30 % = 50%. Bardziej poprawne wyliczenie opiera się na założeniu, że 

usprawnienie B pozwala na uzyskanie oszczędności od zużycia już zmniejszonego przez 

usprawnienie A. W wyniku realizacji usprawnienia A zużycie stanowi już tylko 100 – 20% zużycia 

pierwotnego (czyli 80%), a po zakończeniu usprawnienia B końcowe zużycie stanowi (100 - 20) 

x (100 - 30) czyli 80% x 70 % = 56%, a więc oszczędność sumaryczna jest rzędu 100% - 56% =  

44 %. W poniższej tabeli przedstawiono ocenę ilościową efektów działań termomodernizacyjnych.  
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  Tabela 1 Ocena ilościowa efektów działań termomodernizacyjnych  

L.p. Sposób uzyskania oszczędności 
Obniżenie zużycia ciepła 

w stosunku do stanu 
poprzedniego 

1. Wprowadzenie w węźle cieplnym automatyki 
pogodowej oraz urządzeń regulacyjnych 

5 -15% 

2. Wprowadzenie hermetyzacji instalacji i izolowanie 
przewodów, przeprowadzenie regulacji hydraulicznej 
i zamontowanie zaworów termostatycznych                  
we wszystkich pomieszczeniach 

 

10-20% 

3. Wprowadzenie podzielników kosztów  10% 
4. Wprowadzenie ekranów zagrzejnikowych 2-3% 
5. Uszczelnienie okien i drzwi zewnętrznych 3-5% 
6. Wymiana okien na okna o niższym U i większej 

szczelności  
10-15% 

7. Ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, 
dachu, stropodachu)  

10-25% 

 

  Źródło: Opracowanie własne 
 

Przy podejmowaniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych należy kierować się następującymi  

ogólnymi zasadami:  

–    Termomodernizację struktury budowlanej należy realizować jednocześnie z modernizacją 

systemu ogrzewania. Tylko wtedy można osiągnąć pełny efekt oszczędnościowy,  

–    Termomodernizację najlepiej wykonywać jednocześnie z remontem elewacji i pokrycia 

dachowego lub w ramach remontu kapitalnego. Możliwe jest wtedy znaczne obniżenie  

sumarycznych kosztów, 

–    Na ogół opłacalne jest tworzenie lepszych właściwości termicznych struktury budowlanej niż 

są wymagane w obowiązujących przepisach. Optymalną grubość warstw izolacji termicznej  

należy określić na podstawie analizy kosztów i efektów ocieplenia, 

–    W ocieplonym i uszczelnionym budynku zmieniają się warunki wentylacji grawitacyjnej, 

w związku z tym może być konieczne wprowadzenie nawiewników powietrza w stolarce 

okiennej lub wprowadzenie wentylacji mechanicznej, 

–    Głównym celem termomodernizacji jest  obniżenie kosztów użytkowania, decyzję o jej 

przeprowadzeniu należy poprzedzić (audytem energetycznym).  
 

Termomodernizacja jest przeprowadzana w oparciu o audyt energetyczny. Może ona spowodować 

zmniejszenie zapotrzebowania na energię przynajmniej o 33,0 procent. 
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Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz 

ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, 

w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności 

energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego (Ustawa z dnia 21 listopada 

2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 233, poz. 1459). 
 

Audyt remontowy jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz 

ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu 

budowlanego (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, 

Dz.U. Nr 223, poz. 1459). 

 

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym nazywamy przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:  

–   ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną 

na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków 

mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność 

jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,  
 

–   ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych 

sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki,           

do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności 

energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na 

celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,  
 

–   wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku  

z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów 

pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych,  
 

–   całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie 

wysokosprawnej kogeneracji (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 223, poz. 1459). 

 

Za przedsięwzięcie remontowe uznaje się: 

− remont budynków wielorodzinnych, 

− wymianę w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one      

do wyłącznego użytku właścicieli lokali,  

− przebudowę budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie,  
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− wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych 

do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi.  
 

Jednakże pojęcie audytingu energetycznego nie odnosi się tylko i wyłącznie do kwestii 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych czy remontowego. W szerszym pojęciu audyting 

energetyczny jest to szereg czynności związanych z oceną i analizą aktualnego stanu pozyskiwania 

energii, jej użytkowania w badanym obiekcie oraz wskazanie potencjalnych możliwości i obszarów 

poprawy i racjonalizacji aktualnego stanu. Wnioskując z tego można by rzec, iż w potocznym 

znaczeniu audyt to bilans energetyczny: obiektu, systemu dystrybucji nośnika energii czy też 

przedsiębiorstwa jako całości, ze wskazaniem nieprawidłowości (nieefektywności) w zakresie 

użytkowania energii oraz propozycje zmiany sposobu użytkowania energii.  

 

 

7.5.  Propozycje usprawnień racjonalizuj ących  
 

Propozycje usprawnień racjonalizujących użytkowanie ciepła  

Ciepło jest niezbędne do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z ogrzewaniem  

i przygotowaniem c.w.u dla każdego obiektu mieszkalnego oraz użyteczności publicznej.  

Propozycje usprawnień zebrane poniżej dotyczą całego łańcucha przemian energetycznych 

począwszy od źródeł ciepła, poprzez systemy dystrybucji po odbiorców końcowych: 

1. Wspieranie przedsięwzięć związanych z instalacją układów kogeneracyjnych 

(produkujących ciepło oraz energię elektryczną w skojarzeniu) pracujących w oparciu  

o zasoby energii odnawialnej bądź lokalnie dostępne paliwa kopalne.   

2. Wspieranie przedsięwzięć związanych z produkcją energii cieplnej z odpadów 

komunalnych. 

3. Wykorzystanie istniejących analiz inwentaryzacji dostępnych zasobów energii odnawialnej 

oraz energii zgromadzonej w paliwach kopalnych oraz wspieranie wszelkich działań 

zwiększających zużycie tychże zasobów do produkcji ciepła.  

4. Optymalizacja wielokryterialna wyboru sposobu zaopatrzenia w ciepło obiektu (wybór 

zarówno nośnika energii jak i technologii przetwarzającej ten nośnik energii w energię 

końcową wykorzystywaną na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u.).  

5. Wprowadzanie najnowszych rozwiązań minimalizujących straty ciepła. 
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6. Wspieranie przedsięwzięć zwiększających efektywność wykorzystania ciepła  

u odbiorców końcowych polegających na:  

–    termomodernizacji obiektu połączonej z modernizacją źródła ciepła (po zwiększeniu 

ochrony cieplnej obiektu zmniejsza się zapotrzebowanie na energię do ogrzewania   

i należy najczęściej zmodernizować również źródło ciepła – wymienić na źródło  

o mniejszej mocy i najlepiej pracujące w oparciu o inne paliwo – pożądane 

z zasobów odnawialnych), 

–    promowanie stosowania wysokosprawnych kotłów w indywidualnych systemach        

grzewczych budynków oraz wykorzystania zasobów odnawialnych (m.in. biomasa  

i pompy ciepła), 

–    minimalizacji strat ciepła przez otwory okienne (wymiana okien), 

–    modernizacja wewnętrznych układów c.o. połączona z opomiarowaniem i automatyką 

regulacyjną pogodową,  

–    w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wprowadzenie systemów rozliczeń za    

ciepło zużyte do ogrzewania według wskazań mierników zużycia ciepła, 

–    wykorzystanie wszelkich form energii odpadowej (zgromadzonej w ciepłym   powietrzu 

wentylacyjnym bądź w wykorzystanej ciepłej wodzie) głównie w dużych obiektach 

publicznych. 

 
Propozycje usprawnień racjonalizujących użytkowanie energii elektrycznej 

Energia elektryczna w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej może być 

wykorzystywana do zaspokojenia wszystkich potrzeb energetycznych czyli: ogrzewania, 

przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), przygotowania posiłków oraz zasilania wszystkich 

odbiorników energii elektrycznej (głównie oświetlenia).  

Najistotniejszym wykorzystaniem energii elektrycznej (czyli miejscem, gdzie jej zużywamy 

najwięcej – zatem również tam możemy zaoszczędzić najwięcej) jest oświetlenie ulic oraz 

pomieszczeń wewnętrznych.  

W tym zakresie w stosunku do oświetlenia zewnętrznego usprawnienia racjonalizujące 

użytkowanie energii elektrycznej mogą być następujące: 

1. należy przeprowadzić optymalizację oświetlenia ulic polegającą na doborze: rodzaju 

nawierzchni, optymalnym rozmieszczeniu latarni ulicznych oraz doborze wysoko 

sprawnych źródeł światła 
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2. dobrać optymalne parametry zamówienia energii elektrycznej – tj. minimalizujące 

całkowity koszt zakupu energii elektrycznej. 

3. dobrać sprzedawcę energii elektrycznej oferującego najniższą cenę energii elektrycznej, 

4. wyposażyć układy zasilania w automatykę i sterowanie zarówno włączania jak  

i wyłączania oświetlenia obszarów publicznych w zależności od potrzeb i lokalnych 

warunków oświetleniowych, 

5. stała okresowa kontrola czystości i stanu technicznego opraw. 

 

Zaś dla oświetlenia wewnętrznego: budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej: 

1. zastosowanie nowoczesnych energooszczędnych źródeł światła w pomieszczeniach, 

2. stosowanie opraw oświetleniowych o wyższej sprawności, 

3. automatyzacja sterowania oświetleniem. 

 

Poniżej przedstawiono propozycje usprawnień obejmujące zaspakajanie pozostałych potrzeb 

energetycznych z wykorzystaniem energii elektrycznej:  

1. Należy eliminować z obiektów ogrzewanie wykorzystujące energię elektryczną  

i wprowadzać inne nośniki energii (minimalizując koszty eksploatacji)  

2. W obiektach o niskim zużyciu c.w.u. preferowanym rozwiązaniem przygotowania c.w.u. 

powinny być wysokosprawne elektryczne przepływowe podgrzewacze wody (należy 

eliminować inne sposoby przygotowania c.w.u. jako mniej efektywne). 
 

Należy również rozważyć zlecenie dodatkowego audytu elektroenergetycznego dla większych 

obiektów użyteczności publicznej (tzn. o większym rocznym zużyciu energii elektrycznej) oraz dla 

grupy obiektów zlokalizowanych blisko siebie. Celem takowego audytu elektroenergetycznego 

obiektu (grupy obiektów) byłoby zbadanie opłacalności finansowej modernizacji systemu zasilania 

w energię elektryczną. Układy zasilania obiektów o dużym rocznym zużyciu energii elektrycznej 

zasilane dotychczas z kilku, bądź jednego przyłącza niskiego napięcia mogą być modernizowane 

poprzez zakup transformatora średniego napięcia i późniejszy zakup energii elektrycznej  

na poziomie średniego napięcia – gdzie ceny energii elektrycznej są znacznie niższe.  

 
 
Oświetlenie ulic i miejsc publicznych w technologii LED 
 

Należy rozważyć w niedalekiej przyszłości sukcesywne wprowadzenie na terenie gminy 

oświetlenia ulic i miejsc publicznych m.in. z zastosowaniem technologii LED. 
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Celem zadania jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz redukcja szkodliwych substancji 

do środowiska, jakie emitują źródła światła oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych na obszarze 

gminy. Energochłonne rtęciowe oraz sodowe  źródła światła, wysokie koszty energii oraz duże 

zanieczyszczenia środowiska to podstawowe przyczyny podjęcia realizacji zadania. 

W wyniku emisji przez źródła światła oświetlenia ulicznego oraz miejsc publicznych, poprawie 

ulegnie środowisko naturalne w postaci zmniejszonej ilości takich zanieczyszczeń, jak: 

– dwutlenek siarki SO2, 

– dwutlenek węgla CO2, 

– tlenki azotu NOx, 

– tlenek węgla CO, 

– benzo alfa piren B-a-P, 

– pyły i żużle O2. 
 

 
 

Charakterystyka technologii LED 
 

Technologia LED wchodzi przebojem na rynek oświetleniowy na całym świecie. Prawdopodobnie 

w przeciągu 5-10 lat z rynku znikną wszystkie tradycyjne żarówki. Diody LED śmiało konkurują  

z żarówkami i lampami fluorescencyjnymi w dziedzinie oświetlenia światła białego. Dziś najlepsze 

białe diody są nawet dziesięciokrotnie wydajniejsze niż standardowe żarówki. Wiele światowych 

koncernów zajmujących się oświetleniem prowadzi intensywne prace nad zwiększenie wydajności 

elementów LED. W branży oświetleniowej liczy się nie tylko doskonałe światło, ale też zużycie 

energii, wysoka żywotność żarówki (lampy) i wytrzymałość w trudnych warunkach pracy.  

Lampy LED nie emitują szkodliwego dla ludzi, światła ultrafioletowego, światło nie pulsuje, nie 

ma efektu stroboskopowego. Zastosowanie elementów LED pozwala na dużą regulację koloru 

(temperatury) świecenia, co znacznie poprawia komfort pracy. Wszystkie wyżej wymienione cechy 

i zalety oświetlenia przy użyciu LED zapewniają nowy lepszy standard życia i pracy.  

 

Najważniejsze zalety zastosowania oświetlenia opartego na diodach Power LED  

− Pozwalają zaoszczędzić do 70% energii elektrycznej, 

− Emitują światło najbardziej zbliżone do naturalnego, 

− Pracują nieprzerwanie przez około 50 000h – 70 000h (12 – 15 lat), 

−  Są budowane bez użycia szkodliwych dla człowieka materiałów (np. rtęć), 

−  Nie emitują szkodliwego promieniowania UV oraz IR, 
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−  Pracują zasilane napięciem 110 – 230V, 

−  Emitują stałe światło – brak efektu stroboskopowego, 

−  Posiadają prawie 90% wskaźnik oddawania barw, 

−  Zaczynają świecić w momencie włączenia zasilania – brak opóźnienia zapłonu, 

−  Starzenie lampy nie powoduje zmiany barwy światła na żółtą, 

−  Pracują bezgłośnie w każdych warunkach, 

− Są odporne na wibracje i wstrząsy, 

−  Oświetlają zadaną z góry i stałą powierzchnię, 

−  Nie powodują efektu oślepiania, nie oświetlają obszaru poza wyznaczonym , 

− Z uwagi na zasadę działania można łatwo regulować natężenia światła.  
 

Wymiana lub zamiana lamp sodowych (HPS) oraz metalohalogenkowych na lampy LED niesie  

za sobą ciąg oszczędności i korzyści. Porównanie rocznego zużycia energii elektrycznej lampy 

sodowej (HPS) i lampy Power LED (dla 4000 godzin pracy w ciągu roku) przedstawia poniższy 

rysunek. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 2 Zużycie energii elektrycznej lampy sodowej (HPS) i lampy Power LED 

Źródło: http://www.euroledlighting.pl 
 

Jedna lampa uliczna typu LED 112W zastępująca żarówkę sodową o mocy 250W, pozwala rocznie 

zaoszczędzić 540 kWh. Porównanie rocznych wydatków na energię elektryczną dla lampy sodowej 

(HPS) o mocy 250W i lampy Power LED o mocy 112W (przyjęto wydatki na poziomie 0,40 

zł/kWh i 4000 godzin pracy w ciągu roku) przedstawia poniższy rysunek. 
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Rysunek 3 Zużycie energii elektrycznej lampy sodowej 250 W (HPS) i lampy Power LED 112 W 

Źródło: http://www.euroledlighting.pl 
 
 

 

 

Propozycje działań zwiększających efektywność energetyczną 

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. wdrażającej 

Dyrektywę 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług 

energetycznych, jednostki sektora publicznego ( w tym także gmina Więcbork) będą zobowiązane 

do stosowania co najmniej dwóch z niżej wymienionych 5 środków służących poprawie 

efektywności energetycznej: 

1) umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego      

poprawie efektywności energetycznej, 

2)  nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem 

energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, 

3)  wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub  

pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja, 

4) nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa 

lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz  

z 2010 r. Nr 76, poz. 493), 

5) sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  

o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu ustawy 
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z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r.  

Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których 

jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą. 
 

Prócz tego raz na 10 lat konieczne jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej (przy 

czym za równoważne audytowi w wypadku budynków uważa się świadectwa charakterystyki 

energetycznej budynków).  

 

 
 

Dla zrealizowania powyższych celów proponuje się podjąć następujące działania: 

1.  Audyt efektywności energetycznej obejmujący wszystkie aspekty działań gminy, co pozwoli na 

wskazanie narzędzi optymalizacji gospodarki energetycznej ze wskazaniem możliwości 

uzyskania świadectw efektywności energetycznej  (białe certyfikaty). 

2.   Zwiększenie efektywności energetycznej budynków gminnych poprzez działania 

termomodernizacyjne oraz wymianę oświetlenia, a także optymalizacja źródeł ciepła  

i energii elektrycznej. Termomodernizacja powinna uwzględniać efektywność kosztową 

(stosunek nakładów finansowych do uzyskanej oszczędności finansowej) oraz wskazywać 

uzyskany efekt ekologiczny. Największe efekty można uzyskać dopasowując źródła energii do 

potrzeb budynków (po przeprowadzonej modernizacji są one z reguły przewymiarowane) oraz 

stosując środki dodatkowe jak oświetlenie energooszczędne czy uruchamianie części 

oświetlenia czujnikami ruchu, tam gdzie to ma swoje racjonalne uzasadnienie. 

3.  Przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej. 

Zakup energii elektrycznej poprzez przetarg umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty, która 

pozwoli na dostosowanie taryf oraz cen do rzeczywistych potrzeb gminy przy jednoczesnym 

obniżeniu kosztów. 

 

7.6.  Kampania promocyjna na rzecz racjonalnego wykorzystania energii 

Celem kampanii promocyjnej na rzecz racjonalnego wykorzystania energii jest prezentacja 

zagadnień związanych z zasadami i opłacalnością stosowania energooszczędnych technologii oraz 

przybliżenie zagadnień, odzwierciedlonych w działaniach na rzecz zwiększania efektywności 

energetycznej polskiej gospodarki, a wynikających z prowadzonej przez Unię Europejską polityki 

zrównoważonego rozwoju. 
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Podniesienie świadomości społeczeństwa gminy Ujazd na temat potrzeby racjonalnego 

gospodarowania energią powinno odbywać się m.in. poprzez: 

– propagowanie wiedzy na temat technologii energooszczędnych, 

– rozpowszechnianie broszur informacyjnych, w tym: poradnika użytkownika oraz poradnika 

dla wytwórców, dystrybutorów i sprzedawców urządzeń AGD i RTV, opracowanych przez 

Ministra Gospodarki, 

– organizowanie cyklicznych spotkań, szkoleń, konferencji, 

– kreowanie postaw i zachowań społecznych zmierzających do racjonalnego i oszczędnego 

korzystania z energii w życiu codziennym.  

 
 
 


