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11. PLANY GMINNE. IDENTYFIKACJA PLANÓW ROZWOJOWYCH GMINY.
Gmina Chodzie

jest gmin

typowo rolnicz . Niemniej sukcesywnie zmienia swój

rolniczy charakter przekształcaj c si w gmin rolniczo - przemysłowo - usługow . Du a
ilo

terenów le nych i jezior w powi zaniu z niezwykle bogat rze ba terenu sprawia, e

wzrasta znaczenie funkcji turystyki i rekreacji w gminie.
Kierunki rozwoju gminy okre lone zostały w Studium Uwarunkowa
Zagospodarowania

Przestrzennego

Gminy

Chodzie ,

w

i Kierunków

Miejscowym

Planie

Zagospodarowania Przestrzennego oraz w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Chodzie na
lata 2004-2006 i 2007-2013.
Zgodnie z wyznaczonymi kierunkami zagospodarowania przestrzennego w uchwalonym
w 1999 r. Studium Uwarunkowa i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Chodzie

obszarami wył czonymi z zabudowy s

tereny obj te ochron

rodowiska

przyrodniczego. S to tereny:
-

„lasów z wył czeniem terenów zabudowanych i pasów infrastruktury technicznej,

-

ł k i pastwisk w dolinie Noteci,

-

o wysokich spadkach (powy ej 12%),

-

zieleni obejmuj ce: parki, cmentarze, ziele

pocmentarn , ogrody działkowe

i skupiska zieleni wysokiej,
-

rolniczej przestrzeni produkcyjnej w rejonie wsi: Nietruszkowo, Rataje, Zacharzyn,
Stró ewo, Podanin, Pietronki”.

Po wył czeniu z przestrzeni gminy: obszaru obj tego ochron

rodowiska przyrodniczego,

obszaru rolniczej przestrzeni produkcyjnej wył czonej z zabudowy pozostały teren stanowi
obszar przeznaczony pod zabudow . Obszary przeznaczone pod zabudow obejmuj :
-

„wszystkie tereny zainwestowane,

-

tereny przeznaczone pod zabudow przyległe do istniej cej zabudowy we wsiach:
Ole nica, Rataje, Zacharzyn, Nietruszkowo, Milcz, Podanin, Pietronki, Strzelce,
Stró ewo,

-

obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, tereny u ytków rolnych niskich klas, dla
których

warunki

przestrzennego,

a

zabudowy

okre li

miejscowy

zabudowa

terenu

zwi zana

plan
b dzie

zagospodarowania
produkcj

rolna,

przetwórstwem rolno – spo ywczym”.
Obszary na których przewiduje si

lokalizacj

zabudowy rekreacyjnej lub usług

agroturystycznych to rejon wsi Konstantynowo i Stró ewice.
Przez teren gminy przebiega droga krajowa Nr 11, wobec której podejmowane b d
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działania zmierzaj ce do modernizacji drogi do postulowanych parametrów drogi
ekspresowej. Droga ta ma wa ne znaczenie dla gminy ze wzgl dów komunikacyjnych
i w konsekwencji rozwojowych.
Nadrz dnym celem rozwoju gminy zapisanym w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy
Chodzie jest zapewnienie mieszka com wysokiej jako ci ycia, poprzez tworzenie nowych
miejsc pracy, restrukturyzacj rolnictwa oraz wła ciw realizacj zada własnych gminy. Cel
nadrz dny powinien by osi gni ty przez realizacj nast puj cych celów głównych.
Jako cele strategiczne gminy, gwarantuj ce jej wielofunkcyjny rozwój, zapewniaj cy ochron
rodowiska przyrodniczego oraz warunki jego wykorzystania dla poprawy bytu mieszka ców
w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Chodzie przyj to:
•

rozwój infrastruktury technicznej,

•

aktywizacja gospodarcza – pozyskiwanie inwestorów, tworzenie miejsc pracy,

•

poprawa wykształcenia i kwalifikacji mieszka ców,

•

promocja gminy.

Dla spełnienia powy szych celów wyznaczono działania szczegółowe:
1) Rozwój infrastruktury technicznej.
1.1. Wdro enie kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów
komunalnych.
1.2. Budowa i modernizacja dróg gminnych.
1.3. Doko czenie realizacji sieci wodoci gowej.
1.4. Rozwój sieci gazowej.
1.5. Doko czenie budowy sieci kanalizacyjnej.
1.6. Modernizacja budynków szkół gminnych.
1.7. Modernizacja budynku Urz du Gminy.
1.8. Rozbudowa infrastruktury i zaplecza sportowego (boiska sportowe, itd.).
1.9. Zagospodarowanie centrów wsi i poprawa estetyki.
2) Aktywizacja gospodarcza – pozyskiwanie inwestorów, tworzenie miejsc pracy.
2.1. Wyznaczenie, przygotowanie i promocja terenów inwestycyjnych.
2.2. Wspieranie rozwoju przedsi biorczo ci.
2.3. Stworzenie systemu zwolnie i ulg podatkowych dla inwestorów.
2.4. Wsparcie gospodarstw agroturystycznych.
2.5. Wsparcie dla grup producenckich.
2.6. Poprawa warunków prowadzenia gospodarki rolnej – rozwój infrastruktury
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dla rolnictwa.
3) Rozbudowa systemu o wiatowo - edukacyjnego.
3.1. Rozwój szkolnej i ogólnodost pnej bazy sportowo-rekreacyjnej.
3.2. Modernizacja budynków szkolnych i przygotowanie ich do wiadczenia
usług turystycznych.
4) Promocja gminy.
Gmina w oparciu o uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
zgłosiła do planu rozwoju ENEA S.A. na lata 2004-2007 potrzeb
energetyczna obszarów przewidzianych pod działalno

uzbrojenia w sie

gospodarcz i mieszkalnictwo.

Obecny rozwój gminy i obrane przez władze samorz dowe kierunki działa , w tym sposoby
zagospodarowania

terenów

pod

wzgl dem

infrastrukturalnym

i

przestrzennym

s zgodne z oczekiwaniami lokalnej społeczno ci oraz z rozwojem gospodarczym gminy.
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PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO, ENERGI
ELEKTRYCZN I PALIWA GAZOWE DO 2025 ROKU.
12. PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO, ENERGI

ELEKTRYCZN

I PALIWA GAZOWE.
Podstaw

do

okre lenia

potrzeb

zapotrzebowania na ciepło, energi

rozwoju

elektryczn

infrastruktury

energetycznej

oraz

i paliwa gazowe jest przyj cie zało e

rozwoju społeczno – gospodarczego gminy zawartych w uchwalonych przez Rad Gminy
dokumentach planistycznych.
Dokonana analiza obecnego zapotrzebowania gminy na ciepło, energi

elektryczn

i paliwa gazowe oraz przyj cie zało e rozwoju kraju zawartych w Polityce energetycznej
Polski do 2025 r. wpłyn ła na opracowanie trzech wariantów (progresywnego, stabilnego
wzrostu i regresywnego) rozwoju społeczno – gospodarczego gminy do 2025 roku.
Na terenie gminy wyst puj dwa sieciowe no niki energii – gaz ziemny i energia elektryczna.
Zaspokajanie zapotrzebowania na ciepło w gminie realizowane jest przez energi ciepln
wytworzon

w czterech systemach ciepłowniczych oraz w indywidualnych kotłach

odbiorców. W celu oszacowania przyszłych potrzeb energetycznych gminy w zakresie
zu ycia energii elektrycznej i gazu uwzgl dniono krzyw historycznego zu ycia energii
elektrycznej i gazu w poszczególnych grupach odbiorców.
Dla poszczególnych wariantów rozwoju społeczno - gospodarczego gminy przyj to
nast puj cy podział grup odbiorców na:
-

gospodarstwa domowe z ogrzewaniem gazowym,

-

gospodarstwa domowe bez ogrzewania gazowego (wykorzystuj ce inne no niki
energii),

-

zakłady produkcyjne,

-

usługi, handel, budownictwo u yteczno ci publicznej,

-

o wietlenie ulic.

We wszystkich wariantach rozwoju gminy uwzgl dniono potrzeby energetyczne odbiorcy
przemysłowego planuj cego uruchomienie działalno ci w 2006 r. w miejscowo ci Ciszewo.
Wariant progresywny zakłada:
-

dynamiczny rozwój gospodarczy gminy,

-

rozwój lokalnej przedsi biorczo ci oraz powstanie licznych nowych podmiotów
prowadz cych działalno

gospodarcza,
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tereny przewidziane pod zabudow
przestrzennego

i

Studium

Uwarunkowa

Przestrzennego Gminy Chodzie

zostan

generowa rozwój kolejnych przedsi wzi
-

w miejscowych planach zagospodarowania
i

Kierunków

i

Zagospodarowania

zainwestowane, a nowe inwestycje b d
na terenie gminy,

wprowadzenie w du ym zakresie przez odbiorców przedsi wzi

racjonalizuj cych

u ytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
-

wzrost zapotrzebowania na:
•

energi elektryczn na poziomie 5 % rocznie,

•

gaz ziemny o 6% rocznie, a ponadto uwzgl dnienie górnego szacunkowego
zapotrzebowania na gaz przez planowanego odbiorc

przemysłowego

w Ciszewie,
•
-

ciepło o 0,65% rocznie,

wysoki stopie wykorzystania energii pochodz cej ze ródeł odnawianych na terenie
gminy, i zbli y go do wariantu Traktatowego przewidzianego w Polityce energetycznej
Polski.

Wariant stabilnego wzrostu zakłada:
-

wzrost liczby nowych podmiotów działalno ci gospodarczej oraz umiarkowany rozwój
lokalnej przedsi biorczo ci,

-

tereny budowlane uj te w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
i

w Studium Uwarunkowa

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Chodzie zostan w cz ci zainwestowane i b d stymulowa rozwój gminy,
-

wzrost zapotrzebowania na:
•

energi elektryczn na poziomie 2% rocznie,

•

gaz ziemny o 4,5% rocznie, a ponadto uwzgl dnienie redniego szacunkowego
zapotrzebowania na gaz przez planowanego odbiorc

przemysłowego

w Ciszewie,
•
-

ciepło o 0,62% rocznie,

powstanie dalszych inwestycji wykorzystuj cych energi

pochodz c

ze

ródeł

odnawialnych na terenie gminy,
-

dalsz

realizacj

przedsi wzi

maj cych na celu racjonalizacj

u ytkowania ciepła,

energii elektrycznej i paliw gazowych.
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Wariant regresywny zakłada:
-

zrealizowanie nielicznych inwestycji uj tych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego oraz w Studium Uwarunkowa

i Kierunków Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy Chodzie ,
-

zahamowanie rozwoju lokalnej przedsi biorczo ci oraz brak nowych podmiotów
działalno ci gospodarczej,

-

wzrost zapotrzebowania na:
•

energi elektryczn na poziomie 0,5% rocznie,

•

gaz ziemny o 3% rocznie, a ponadto uwzgl dnienie redniego szacunkowego
zapotrzebowania

na

gaz

przez

odbiorc

przemysłowego

w Ciszewie,
•
-

ciepło o 0,49% rocznie,

wprowadzenie w niewielkim zakresie przez odbiorców przedsi wzi

racjonalizuj cych

u ytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
-

pojedyncze inwestycje wykorzystuj ce energi pochodz c ze ródeł odnawialnych.

Prognozowana wielko

potrzeb gminy na ciepło, energi elektryczn i paliwa gazowe

dla wariantów: progresywnego, stabilnego wzrostu i regresywnego uzale niona jest od wielu
czynników. Do najwa niejszych nale :
1) Aktywno

gospodarcza (wielko

korzystaj ca

z

produkcji, usług i handlu) i społeczna (liczba ludno ci

poszczególnych

no ników

energii,

przyrost

nowych

substancji

mieszkaniowych). W zakresie rozwoju społecznego gminy przyj to:
-

wzrost liczby ludno ci na poziomie 0,2% rocznie, na podstawie danych
historycznych i obecnych tendencji demograficznych,

-

redni

powierzchni

mieszka

b d cych w budowie na 110 m2,

oszacowan na podstawie danych uzyskanych ze Starostwa Powiatowego,
-

redni ilo

osób przypadaj cych na jedno mieszkanie, któr dla oblicze

prognostycznych przyj to na poziomie 3,49.
Tab.33. Prognoza przyrostu ludno ci oraz zasobów mieszkaniowych do 2025 r.
Lata

2006r.

2010r.

2015r.

2020r.

2025r.

Liczba mieszka ców

5 462

5 506

5561

5618

5674

Przyrost kubatury nowej
substancji
mieszkaniowej
[m3]

1 093

5 486

11 028

16 625

22 278
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2) Energochłonno

w poszczególnych grupach odbiorców tj.:

- energochłonno
o wietlenie,

produkcji (oraz potrzeby grzewcze, jednostkowe zu ycie energii na

przygotowanie

c.w.u.

i

posiłków

przez

podmioty

działalno ci

gospodarczej),
-

energochłonno

energetyczna w gospodarstwach domowych (jednostkowe zu ycie ciepła

na cele grzewcze, jednostkowe zu ycie energii na o wietlenie, zasilanie urz dze
gospodarstwa domowego, c.w.u., przygotowanie posiłków).
3) Racjonalizacja u ytkowania ciepła, energii elektrycznej i gazu w poszczególnych grupach
odbiorców,
4) Ceny i konkurencyjno

poszczególnych no ników energii,

5) Aspekty ekologiczne (wysoko

opłat za wprowadzanie zanieczyszcze do rodowiska).

Zmiany energochłonno ci przyj to kieruj c si :
-

potencjałem mo liwo ci zu ycia poszczególnych no ników energii,

-

informacjami uzyskanymi z Urz du Gminy o podmiotach działalno ci gospodarczej,

-

informacjami uzyskanymi od przedsi biorstw prowadz cych na terenie gminy
działalno

gospodarcz , które w sposób szczegółowy i rzetelny wypełniły ankiety

dotycz ce obecnego jak i planowanego zu ycia poszczególnych no ników energii,
-

informacjami uzyskanymi od przedsi biorstw energetycznych,

-

zało eniami Polityki energetycznej Polski do 2025 roku,

-

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chodzie ,

-

Studium Uwarunkowa

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Chodzie .
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Tab.28. Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energi elektryczn i gaz dla wariantu progresywnego w gminie Chodzie do 2025 roku.
Lp

Grupy

No nik

.

odbiorców

energii

Jednostka
2005
1

1

Lata
2

1

2006
2

1

2010
2

1

2015
2

1

2020
2

1

2025
2

1

2

Gospodarstwa
domowe:

z ogrzewaniem gaz

tys. m3/rok

MWh/rok

gazowym

ciepło

GJ/rok

MWh/rok

bez ogrzewania ciepło

GJ/rok

MWh/rok

gazowego
2.

Zakłady
produkcyjne

energia el. MWh/rok

3.

u yteczno
publiczna

208

2 056

278

2 752

372

3 683

11 785

3 274

11 691

3 248

11 316

3 143

10 847

3 013

10 343

2 873

9 840

2 733

51 809 178 776 49 660 170 485 47 357
3 515
4 488 4 488
5 728 5 728

162 193
7 311

45 054
7 311

531

72

710

235

30

296

8 958

2 488

52 033

14 454

56 448

15 680

61 479 17 077

66 198 18 388

70 753

19 654

7 998

7 998

8 398

8 398

10 208

10 208

13 028 13 028

16 627 16 627

21 221

21 221

104

1 027

1 390

13 754

1 739

17 206

1 786 17 671

1 849 18 293

1 933

19 125

MWh/rok

7 797
4 495

2 166
4 495

6 105
4 720

1 696
4 720

6 242
5 737

1 734
5 737

6 901
7 322

1 917
7 322

7 780
9 345

2 161
9 345

8 914
11 927

2 476
11 927

MWh/rok

36

359

38

380

49

480

65

642

87

860

116

1 150

213

312

224

224

272

272

348

348

443

443

565

565

72 926 260 519
16 234 119 732

72 366 258 002 71 667 254 805 70 779
19 732
25 186 25 186
32 143 32 143

251 701
41 024

69 917
41 024

15 586

19 519

2 493

24 669

MWh/rok
MWh/rok

tys. m3/rok

MWh/rok

GJ/rok

MWh/rok

tys. m3/rok

1 537

24

GJ/rok

gaz

155

222

ciepło

energia el. MWh/rok

1 217

22

MWh/rok

Usługi, handel, ciepło

123

194 249
2 754

tys. m3/rok

gaz

1 148

MWh/rok

gaz

energia el. MWh/rok

116

4.

O wietlenie ulic

energia el. MWh/rok

MWh/rok

5.

RAZEM

ciepło

GJ/rok

MWh/rok

energia el.

MWh/rok

MWh/rok

gaz

tys. m3/rok

MWh/rok

222 790

15 460
278

53 958 192 702
2 754
2 892

61 886 262 532
15 460 16 234
2 755

1 575

53 528 186 513
2 892
3 515

1 973

40

397

2 099 20 766

54

2 267 22 435
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Tab.29. Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energi elektryczn i gaz dla wariantu stabilnego wzrostu w gminie Chodzie do 2025 roku.
Lp

Grupy

No nik

.

odbiorców

energii

Jednostka
2005
1

1

Gospodarstwa
domowe:
z ogrzewaniem
gazowym

3.

1

GJ/rok MWh/rok

ciepło

GJ/rok MWh/rok

ogrzewania energia el.

MWh/rok MWh/rok

194 249
2 754
22

218

8 958

2 488

7 998

7 998

8 158

102

gazowego

gaz

tys. m3/rok MWh/rok

Zakłady

ciepło

GJ/rok MWh/rok

produkcyjne energia el.

MWh/rok MWh/rok

gaz

tys. m3/rok MWh/rok

ciepło

GJ/rok MWh/rok

energia el.

MWh/rok MWh/rok

gaz

2010
2

ciepło

1

2015
2

1

2020
2

1

2025
2

1

2

114

1 132

120

1 183

143

1 411

178

1 758

221

2 191

276

2 730

11 785

3 274

11 702

3 251

11 370

3 158

10 955

3 043

10 496

2 916

10 037

2 788

53 958 192 881 53 578
2 754
2 809 2 809

187 406
3 040

50 156 172 999 48 055
3 357
3 706 3 706

165 434
4 092

45 954
4 092

423

53

527

28

272

34

339

51 842 14 401

55 123

15 312

59 124

16 423

62 905 17 473

66 629

18 508

8 158

8 830

8 830

9 749

9 749

10 764 10 764

11 884

11 884

1 012

1 387 13 723

1 407

13 927

1 439

14 238

1 478 14 625

1 527

15 107

7 797
4 495

2 166
4 495

6 066
4 585

1 685
4 585

6 413
4 963

1 781
4 963

6 947
5 478

1 930
5 478

7 610
6 049

2 114
6 049

8 420
6 678

2 339
6 678

tys. m3/rok MWh/rok

36

354

37

370

45

441

56

549

69

684

86

853

O wietlenie ulic energia el.

MWh/rok MWh/rok

213

213

217

217

235

235

260

260

287

287

317

317

ciepło

GJ/rok MWh/rok

energia el.

MWh/rok MWh/rok

222 790
213

61 886 262 491 72 914
213
217
217

260 312
235

72 309 257 589
235
260

71 553 254 009 70 558
260
287
287

250 521
317

69 589
317

gaz

tys. m3/rok MWh/rok

275

16 051

16 884

1 942

19 217

Usługi, handel,

RAZEM

2 716

23

52 057 180 563
3 040
3 357

228

publiczna

5.

2

tys. m3/rok MWh/rok

u yteczno

4.

2006

gaz

-bez

2.

Lata

1 567 15 504

1 622

1 706

43

1 811 17 923
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Tab.30. Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energi elektryczn i gaz dla wariantu regresywnego w gminie Chodzie do 2025 roku.
Lp

Grupy

No nik

.

odbiorców

energii

Jednostka

Lata
2005

1
1

2.

tys. m3/rok

MWh/rok

gazowym

ciepło

GJ/rok

MWh/rok

bez ogrzewania ciepło

GJ/rok

MWh/rok

energia el. MWh/rok

1

2

1

2

113

1 116

116

1 149

131

1 294

152

1 500

176

1 738

204

2 015

11 785

3 274

11 707

3 252

11 394

3 165

11 003

3 056

10 505

2 918

10 008

2 780

53 958 192 959
2 754
2 786

53 600
2 786

187 799
2 824

50 375 173 148
2 894
2 968

48 097
2 968

164 948
3 043

45 819
3 043

25

250

29

289

34

335

39

389

8 958

2 488

50 244

13 957

52 643

14 623

55 642

15 456

58 553

16 265

61 552

17 098

7 998

7 998

8 038

8 038

8 200

8 200

8 407

8 407

8 619

8 619

8 837

8 837

101

998

1 104

10 923

1 117

11 052

1 136

11 236

1 157

11 450

1 182

11 697

MWh/rok

7 797
4 495

2 166
4 495

7 388
4 517

2 052
4 517

7 518
4 609

2 088
4 609

7 680
4 725

2 133
4 725

7 838
4 845

2 177
4 845

8 000
4 967

2 222
4 967

MWh/rok

35

349

36

359

41

404

47

468

55

543

64

630

213

213

214

214

218

218

223

223

228

228

233

233

61 886 258 699
15 460 15 537

71 861
15 537

257 554
15 851

71 543 255 673
15 851 16 249

71 020 250 045
16 249 16 660

69 457
16 660

244 508
17 080

67 919
17 080

1 279

12 653

1 314

12 999

13 493

14 066

1 489

14 731

MWh/rok

produkcyjne

energia el. MWh/rok

MWh/rok

tys. m3/rok

MWh/rok

GJ/rok

MWh/rok

tys. m3/rok

2

222

GJ/rok

gaz

1

22

ciepło

publiczna

2

2025

215

Zakłady

energia el. MWh/rok

1

2020

22

MWh/rok

u yteczno

2

2015

194 249
2 754

tys. m3/rok

Usługi, handel, ciepło

1

2010

MWh/rok

gaz

gaz
3.

2

Gospodarstwa
domowe:
z ogrzewaniem gaz

gazowego

2006

4.

O wietlenie ulic

energia el. MWh/rok

MWh/rok

5.

RAZEM

ciepło

GJ/rok

MWh/rok

energia el.

MWh/rok

MWh/rok

15 460

gaz

tys. m3/rok

MWh/rok

271

222 790

2 677

52 166 181 349
2 824
2 894

1 364

1 422
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Poni ej zaprezentowano w postaci graficznej prognoz zapotrzebowania na ciepło, energi
elektryczn i gaz do 2025 roku (w MWh/rok).
Rys.8. Prognoza zapotrzebowania na ciepło do 2025 r. w poszczególnych scenariuszach rozwoju
gminy Chodzie .
[MWh]
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[Lata]

Potrzeby cieplne w gminie w perspektywie 20 lat determinuj dwa przeciwstawne procesy:
-

jednym z nich jest wzrost zapotrzebowania na ciepło wynikaj cy z rozwoju działalno ci
gospodarczej oraz budownictwa mieszkaniowego,

-

drugim spadek zapotrzebowania na ciepło budownictwa mieszkaniowego wynikaj cy
z

ci gle

przebiegaj cych

procesów

termomodernizacyjnych

i

przedsi wzi

racjonalizuj cych u ytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych.
Znacz cy – 20% wzrost zapotrzebowania na ciepło w pierwszym okresie prognozy we
wszystkich wariantach rozwoju gminy wynika z deklarowanego du ego poboru gazu
ziemnego przez odbiorc przemysłowego w Ciszewie.
Jednak w przypadku niezrealizowania inwestycji w Ciszewie, mieliby my do czynienia
spadkiem zapotrzebowania na ciepło dla wariantu:
- progresywnego o – 0,18%,
- stabilnego wzrostu o – 0,21%,
- regresywnego o – 0,35%
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Oszcz dno ci jakie mo na uzyska przeprowadzaj c termomodernizacje budynków
nie s w stanie zrównowa y tak znacz cego wzrostu nowych potrzeb cieplnych. Niemniej
podejmowane przez mieszka ców działania termomodernizacyjne b d główna przyczyn
malej cych w perspektywie czasu całkowitych potrzeb cieplnych gminy.
Rys.9. Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny do 2025 r. w poszczególnych scenariuszach rozwoju
gminy Chodzie .
[MWh]
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Rzeczywiste zu ycie gazu ziemnego w gminie do roku 2025 uzale nione b dzie
od wielu czynników, do których nale :
•

cena gazu oraz konkurencyjnych no ników energii,

•

liczba i zamo no ci mieszka ców gminy,

•

g sto

•

warunki klimatyczne,

•

aspekty ekologiczne (wysoko

•

liczba zakładów przemysłowych,

•

rozwój technologii.

zaludnienia w obszarach wiejskich,
opłat za zanieczyszczanie rodowiska),

Zaprezentowana prognoza zu ycia gazu w poszczególnych wariantach rozwoju gminy
jest prób oszacowania zapotrzebowania na gaz ziemny w zale no ci od kształtowania si
ww. czynników. Równocze nie nale y podkre li , i głównym czynnikiem wpływaj cym na
wielko

zapotrzebowania b dzie miała sprzeda gazu dla odbiorców przemysłowych czego

przykładem jest planowana inwestycja w Ciszewie, których rozwój lub ograniczenie
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produkcji w istotny sposób wpłynie na ogóln

struktur

rzeczywistego zu ycia gazu

ziemnego w gminie. W zwi zku z powy szym, ze wzgl du na mał
pewnych zachowa

w przyszło ci oraz w oparciu o mał

liczno

przewidywalno
próbki danych

historycznych i stosunkowo niewielkie zu ycie gazu ziemnego w gminie, rzeczywiste zu ycia
mog by kombinacj przedstawionych powy ej wariantów.
Rys.10. Prognoza zapotrzebowania na energi elektryczn do 2025 r. w poszczególnych scenariuszach
rozwoju gminy Chodzie .
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Przyszłe potrzeby energetyczne w zakresie zapotrzebowanej energii elektrycznej przez
odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy oszacowano dla trzech wariantów rozwoju
gminy. W wariancie stabilnego wzrostu zało ono wzrost zu ycia energii na poziomie 2%
rocznie. Wska nik taki przyjmowany był w prognozach dla krajów Unii Europejskiej
przed 01.05.2004 r. Przy prognozowanym wzro cie zu ycia energii elektrycznej (w wariancie
stabilnego wzrostu) przewidywany wzrost poboru energii w roku 2025 wyniesie około 52 %
w stosunku do roku 2004.
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Tereny rozwojowe gminy Chodzie

zawarte w Planach rozwoju ENEA S.A. na

lata 2004-2007.
W celu oszacowania przyszłego zapotrzebowania nowych obiektów na moc
elektryczn czynn przyj to zało enia okre lone w Studium Uwarunkowa

i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chodzie , w którym zostały wyznaczone tereny
rozwojowe. Cz

terenów rozwojowych została zgłoszona przez gmin do planów rozwoju

ENEA S.A. na lata 2004-2007. Wskazane s one poni ej w Tabeli 34 w postaci planowanych
inwestycji przył czeniowych.
Mieszkalnictwo.
Przy zało eniu mocy przył czeniowej o warto ci od 12 do 16 kW dla pojedynczej działki
przeznaczonej pod zabudow jednorodzinn ł czna moc wynikaj ca z iloczynu liczby działek
i

przypisanych

im

mocy

przył czeniowych

(z

uwzgl dnieniem

współczynnika

jednoczesno ci) oszacowana została na poziomie 2 870 kW.
Działalno

gospodarcza (przemysłowa).

Z powodu braku bli szych danych o potencjalnych inwestorach, dla obszarów
aktywizacji gospodarczej okre lonych w mpzp w uj ciu cało ciowym przyj to u redniony
wska nik charakterystyczny (dla terenów aktywno ci gospodarczej oraz przewidzianych dla
rozwoju usług) w wysoko ci In=0,3. Umo liwia on obliczenie powierzchni ogólnej obiektów.
Przyj to równie najni sze u rednione wska niki zapotrzebowania mocy elektrycznej na
jednostk powierzchni oraz o wietlenia zewn trznego. Powy sze zało enia i dane pozwalaj
na oszacowanie wielko ci zapotrzebowanej mocy przył czeniowej na poziomie 2 900 kW.
Mieszkalnictwo z działalno ci usługow i produkcyjn .
Przy zało eniu mocy przył czeniowej o warto ci od 12 do 16 kW dla budynku
mieszkaniowego oraz wska ników, o których mowa wy ej warto

mocy przył czeniowej dla

tej grupy odbiorców oszacowana została na poziomie 1 800 kW.
Reasumuj c dla terenów przeznaczonych pod zabudow uj tych w opracowanych (do
ko ca roku 2004) miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wymagana
jest moc czynna szacowana ł cznie na warto

7 570 kW.
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PERSPEKTYWA

ROZWOJU

ENERGETYCZNYCH

I

SIECI

–

MO LIWO CI

PLANY

PRZEDSI BIORSTW

PRZYŁ CZANIA

NOWYCH

ODBIORCÓW.
SIE GAZOWA.
Przedsi biorstwa zaopatruj ce w gaz dokonuj przył czania nowych odbiorców do sieci
dystrybucyjnej, je eli wynika to ze zgłoszonego zapotrzebowania oraz spełnione zostaj
techniczne i ekonomiczne warunki przył czenia. Kierunek dalszego rozwoju sieci gazowej
b dzie zwi zany z obszarami posiadaj cymi zwart i zurbanizowan struktur przestrzenn
oraz poło onymi w niewielkiej odległo ci od istniej cej sieci gazowej.
W przypadku pojawienia si

odbiorcy, którego pobór gazu zagwarantuje

przedsi biorstwu energetycznemu odpowiedni efekt ekonomiczny, kierunek rozbudowy sieci
gazowej na terenie gminy mo e ulec modyfikacji w zale no ci od lokalizacji potencjalnego
zakładu. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Pozna tego typu inwestycj planuje si zrealizowa
w miejscowo ci Ciszewo. Planowana jest budowa gazoci gu redniego ci nienia Dz 125
o długo ci 5800 m do odbiorcy przemysłowego zlokalizowanego w w/w miejscowo ci.
Przedmiotowa inwestycja stwarza mo liwo

zasilenia gazem ziemnym miejscowo ci

i obszarów zlokalizowanych wzdłu trasy planowanego gazoci gu, je li spełnione b dzie
kryterium ekonomiczne.
Obszary o rozproszonej zabudowie i nie posiadaj ce potencjalnych wi kszych odbiorców
gazu, znacznie oddalone od istniej cej sieci gazowej gdzie wielko

odbioru paliwa

gazowego w stosunku do długo ci sieci gazowej koniecznej do wybudowania, nie gwarantuje
spełnienia ekonomicznych kryteriów opłacalno ci mog zosta podł czone do sieci gazowej
w przypadku podj cia współpracy gminy z przedsi biorstwem energetycznym. Współpraca
gminy z przedsi biorstwem energetycznym jest mo liwa w przypadku:
•

budowy, rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy. Wypieranie w gla
i innych paliw stałych paliwem gazowym jest traktowane jako inwestycja
proekologiczna, dlatego gmina mo e stara

si

o wsparcie ze

rodków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,
•

budowy przez gmin sieci gazowej we własnym zakresie lub przy współudziale
przedsi biorstwa energetycznego, które eksploatuje przedmiotow sie na zasadzie
podpisania odpowiedniego porozumienia.
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Zgodnie

z

informacjami

uzyskanymi

od

przedsi biorstw

dostarczaj cych

i dystrybuuj cych gaz ziemny na terenie gminy, s one zainteresowane dostaw gazu do
nowych klientów i posiadaj du e rezerwy na pokrycie wzrostu zapotrzebowania.
Wielkopolska Spółka Gazownictwa nie przewiduje w najbli szym czasie konieczno ci
realizacji działa modernizacyjnych w zakresie sieci dystrybucyjnej ze wzgl du na jej dobry
stan i brak awarii na przedmiotowych sieciach.
SIE ELEKTROENERGETYCZNA.
Sie energetyczna WN-110 kV i NN-220 kV, 400 kV oraz stacje transformatorowe WN/SN
Na terenie gminy Chodzie operator sieci przesyłowej - Polskie Sieci Elektroenergetyczne
S.A. przewiduje w kolejnych latach budow nowych obiektów energetycznych najwy szych
napi

(NN). Zgodnie z obowi zuj cym planem inwestycyjnym PSE S.A. realizowane s

obecnie prace zwi zane z przygotowaniem do budowy linii 400 kV wzgl dnie wielotorowej,
wielonapi ciowej relacji „Plewiska - Piła Krzewina” po trasie istniej cej linii 220 kV
„Plewiska - Piła Krzewina”.
Ponadto w ramach kierunków rozwojowych przewidywana jest realizacja linii 400 kV
relacji „Piła Krzewina - Baczyna (Gorzów)”. Dla linii tej nie prowadzono jeszcze prac
maj cych na celu rozpoznanie w terenie trasy mo liwej do realizacji. Jednak e mo na
przyj , e jednym z wielu wariantów b dzie prowadzenie nowej linii po zachodniej stronie
istniej cej linii 220 kV relacji „Plewiska - Piła Krzewina”, co spowoduje budow fragmentu
nowej linii 400 kV po terenie gminy Chodzie .
W zwi zku z powy szym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
gminy dla projektowanych linii energetycznych NN nale y wyznaczy strefy ochronne.
W pasie wzdłu

napowietrznych linii elektroenergetycznych NN nale y przestrzega

nast puj cych ogranicze u ytkowania terenu:
• dla istniej cej linii o napi ciu 220 kV pas terenu o szeroko ci 70 metrów (po 35 metrów od
osi linii w obu kierunkach),
• dla projektowanej linii o napi ciu 400 kV pas terenu o szeroko ci 90 metrów (po
45 metrów od osi linii w obu kierunkach).
Dla terenu znajduj cego si w granicach podanych wy ej wielko ci obowi zuj nast puj ce
ustalenia:
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zabrania si lokalizowa budynki mieszkalne i inne (zwłaszcza szpitale, internaty,
łobki, przedszkola itp.), przeznaczone na pobyt ludzi przez czas dłu szy ni
8 godzin na dob ,

•

dopuszcza si

realizacj

obiektów zwi zanych z działalno ci

gospodarcz ,

turystyczn , rekreacyjn i roln , w których pobyt ludzi nie przekracza 8 godzin na
dob , przy spełnieniu wszystkich wymaga Polskiej Normy PN-EN 50341-1:2005
„Elektroenergetyczne linie napowietrzne pr du przemiennego powy ej 45 kV.
Cz

1: Wymagania ogólne. Wspólne specyfikacje.” oraz wydanego do ww.

normy Narodowego Aspektu Normatywnego dla Rzeczpospolitej Polskiej.
W takich przypadkach konieczne jest uzgodnienie warunków lokalizacji
projektowanych obiektów z wła cicielem przedmiotowej linii, w strefie,
w której zlokalizowany został projektowany obiekt.
Przedsi biorstwo energetyczne odpowiedzialne za dystrybucj energii elektrycznej na terenie
gminy jakim jest ENEA S.A. nie przewiduje budowy stacji transformatorowo rozdzielczej
WN/SN i w konsekwencji rozbudowy sieci WN.
W pasie wzdłu

istniej cych napowietrznych linii elektroenergetycznych WN nale y

przestrzega ogranicze u ytkowania terenu poprzez zachowanie odległo ci poziomej 14,5 m
od najbli szego przewodu w linii energetycznej do projektowanego obiektu. Dla terenu
znajduj cego si w granicach podanych wy ej odległo ci obowi zuj ustalenia (dotycz ce
ograniczonego u ytkowania), jak dla sieci przesyłowej NN, o której mowa powy ej.
Sie energetyczna SN-15 kV oraz stacje transformatorowe SN/nn
Struktura sieci dystrybucyjnej SN jest oparta w wi kszo ci na nieizolowanych liniach
napowietrznych. Linie napowietrzne nara one s
atmosferycznych lub innych czynników

one na awarie w wyniku wyładowa

rodowiskowych np. zerwanie przewodów

energetycznych przez upadaj c gał , drzewo lub te zwarcie spowodowane przez ptaki.
Linie napowietrzne mog powodowa ograniczenia dla projektowanych obiektów zarówno
mieszkalnych jak i przemysłowych. Z tego wzgl du nale y w przyszło ci d y (przy
uwzgl dnieniu

rachunku

ekonomicznego)

do

zast powania

modernizowanych

linii

energetycznych napowietrznych liniami kablowymi lub napowietrznymi izolowanymi.
Modernizacje ci gów istniej cych oraz budowa nowych ci gów SN powinna uwzgl dnia
mo liwo ci rozwojowe terenów, na których linie te b d zlokalizowane oraz poprawia
warunki napi ciowe istniej cym odbiorcom i stwarza

mo liwo ci przył cze

nowych

odbiorców do sieci energetycznej.
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Planowana w najbli szym okresie budowa osiedli mieszkaniowych na terenie gminy oraz
planowane inwestycje zwi zane z aktywizacj gospodarcz wymusz budow nowych sieci
energetycznych, które zostały uj te w Tabeli 34. Poni ej zestawione inwestycje zostały
zgłoszone do planu rozwoju ENEA S.A.

69

INVECO

Projekt zało e do planu zaopatrzenia w ciepło, energi elektryczn i paliwa gazowe gminy Chodzie

Tab.34. Inwestycje zwi zane z planowanym uzbrojeniem w sie energetyczn (w najbli szych latach) obszarów zabudowy mieszkaniowej
i działalno ci gospodarczej uj tych w mpzm gminy Chodzie .
l.p
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nazwa
inwestycji
- lokalizacja
Podanin
Chodzie Studzieniec
Zacharzyn
Studzieniec,
Rataje
Rataje
,Podanin,
Studzieniec
Podanin
Podanin
Rataje
Podanin
Kamionka
Ole nica
Ole nica
Pietronki
Strzel cin
Rataje
RAZEM

Data zatwierdzenia i numer
dokumentu planistycznego
Projekt uchwały Rady GKM 7321/1/99/00

Przewid.

Liczba stacji Długo

linii Długo

linii Długo

linii

moc

SN/nn

kabl. SN

napow. SN

kablowej nn

[kW]

[szt]

[km]

[km]

[km]

200

1

0,6

-

0,5

Projekt uchwały Rady GKM -I2/2000
plan zagospodarowania
Projekt uchwały Rady GKM 732-I
-II/2/99/00

220

1

0,2

-

1,5

800

2

0,5

1,0

2,5

880

4

1,3

-

2,8

Projekt uchwały Rady 732I/1/2/99

120

-

-

-

1,0

Projekt uchwały V/26/2001
Projekt uchwały Nr. VIII/47 /99
plan zagospodarowania
uchwała Radu Gminy
plan zagospodarowania 2004 r.
plan zagospodarowania 2004 r.
plan zagospodarowania 2004 r.
plan zagospodarowania 2004 r.
plan zagospodarowania 2004 r.
plan zagospodarowania 2004 r.

300
2000
300
100
500
400
150
500
500
600

1
4
2
1
1
1
1
1
2
3

0,5
7,0
1,0
0,8
0,5
1,5

0,2
0,7
1,0
-

1,0
2,0
1,5
0,8
1,0
1,2
0,5
1,2
1,0
2,0

7 570

25

13,9

2,9

20,5
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Sieci magistralne SN z uwagi na sw obci alno

i długoletni

prac

b d

wymaga

modernizacji z powodu wzrostu obci enia oraz starzenia elementów roboczych i konstrukcji
no nych.
Stacje transformatorowe SN/nn ze wzgl du na własno

dzielone s na:

•

nale ce do ENEA S.A.,

•

nale ce do odbiorcy - tzw. konsumentowe „K”,

•

nale ce do odbiorcy z cz ci energetyki „K/E” (cz

rozdzielni SN nale y do

przedsi biorstwa energetycznego).
Ze stacji transformatorowych b d cych własno ci ENEA S.A. zasilani s generalnie
odbiorcy bytowo-komunalni, niedu e obiekty niemieszkalne oraz o wietlenie ulic. Stacje te
charakteryzuje cz sto stopniowy wzrost obci enia w kolejnych latach eksploatacji, co z kolei
powoduje konieczno

modernizacji stacji (wymiana stacji na przystosowan do zabudowy

wi kszego transformatora lub wymiany transformatora na jednostk o wi kszej mocy).
Potrzeba budowy nowych stacji transformatorowych determinowana jest najcz ciej
nast puj cymi czynnikami:
•

pojawieniem si nowych odbiorców energii elektrycznej,

•

konieczno ci poprawy warunków napi ciowych istniej cym odbiorcom energii
elektrycznej,

•

konieczno ci odseparowania odbiorców tzw. niespokojnych – wprowadzaj cych
zakłócenia do sieci energetycznej nn-0,4 kV,

•

konieczno ci pokrycia zwi kszonego zapotrzebowania na energi elektryczn na
danym obszarze.

Na terenie gminy znajduj si 62 stacje transformatorowe SN/nn b d ce własno ci
ENEA S.A. S to stacje słupowe, wie owe i kablowe. Od kilku lat ENEA S.A. reguluje stan
prawny gruntów, na których postawione s stacje transformatorowe. Ze wzgl du na coraz
cz stsze trudno ci zwi zane z uzgadnianiem z prywatnymi wła cicielami gruntów budowy
lub modernizacji istniej cych linii energetycznych konieczne jest rezerwowanie przez gmin
w trakcie prac zwi zanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego pasów terenów wzdłu

dróg przewidzianych pod budow

infrastruktury

technicznej. Dla nowych osiedli mieszkaniowych nale y wyznacza działki pod budow stacji
transformatorowych z uwzgl dnieniem zasady lokalizacji stacji w miejscach pozwalaj cych
na równomierny rozkład obci enia wokół stacji. Zaleca si lokalizacj stacji na obrze ach
osiedli.
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Gmina b dzie wskazywała i zgłaszała sukcesywnie do kolejnych planów rozwoju
przedsi biorstwa energetycznego wła ciwego dla jej obszaru tereny przewidziane do
uzbrojenia w media.
W

ramach

działa

modernizacyjnych

lub

w

przypadku

rozbudowy

stacji

transformatorowych typu słupowego i wie owego nale y d y do ich wymiany na stacje
małogabarytowe w obudowie betonowej (wg standardów przyj tych w ENEA S.A.).
Na bie co nale y dba o stan techniczny konstrukcji no nych (słupów), izolacji i przewodów
roboczych w napowietrznych liniach energetycznych i w przypadku stwierdzenia w trakcie
ogl dzin uszkodze tych konstrukcji niezwłocznie wymieni uszkodzone elementy.
12.2. PALIWA - PROGNOZA ZAPOTRZEBOWNIA.
W najbli szych latach udział poszczególnych paliw b dzie kształtowany przez zu ycie
w gla głównie w gospodarstwach domowych oraz przez paliwa gazowe dominuj ce w ród
podmiotów gospodarczych. We wszystkich grupach odbiorców przewidywany jest dalszy
wzrost udziału paliwa gazowego od 5% w 2006 do 23,6 % w 2015 r., a nast pnie do 27,7 %
w 2025 r. Tak znacz cy wzrost udziału gazu jest wynikiem przewidywanego wzrostu zu ycia
gazu m.in. podł czenia nowego odbiorcy przemysłowego z Ciszewa. Udział paliwa
w glowego zmaleje w 2015 r. do poziomu 52,2 %, a nast pnie w 2025 r. do 47,8 %.
Tab.35. Zu ycie paliw w budownictwie oraz ich struktura dla wariantu stabilnego wzrostu
w 2015 i 2025 roku.
Paliwa
Gaz
W giel kamienny
Olej opałowy
Gaz płynny
Drewno
Energia elektryczna
Inne
Ł CZNIE

Struktura paliw w
Struktura paliw w
2005 r.
2015 r.
MWh/rok
%
MWh/rok
%
3 110
5,0%
16 993
23,7%
41 507
67,1%
37 232
52,0%
1 075
1,7%
1 292
1,8%
2 961
4,8%
3 258
4,6%
12 636
20,4%
12 057
16,9%
598
1,0%
661
0,9%
0
0,0%
59
0,08%
61 886
100,0%
71 553
100,0%

Struktura paliw w
2025 r.
MWh/rok
%
19 496
28,0%
32 954
47,4%
1 344
1,9%
3 447
5,0%
11 446
16,5%
729
1,0%
120
0,17%
69 537
100,0%
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13. PRZEWIDYWANE EMISJE ZANIECZYSZCZE DO 2025 R.
Rozwój sieci gazowej na terenie gminy i ograniczenie zu ycia w gla na rzecz zwi kszenia
udziału gazu ziemnego w ogólnym bilansie energetycznym gminy wpłynie znacz co na
zmniejszenie emisji

zanieczyszcze

do

atmosfery.

Przewiduje

si

przedsi biorstw przył czonych do sieci gazowej, maj c na uwadze łatwo

i ,

wi kszo

obsługi kotłów

gazowych oraz opłaty za wprowadzanie do atmosfery szkodliwych substancji, b dzie
korzysta z tego paliwa.
Wyniki zbiorcze oblicze
Wielko

emisji poszczególnych zanieczyszcze

prezentuje Tabela 36.

emisji w podziale na paliwa dla 2025 r. w wariancie stabilnego wzrostu prezentuje

Tabela 37.
Tab.36. Wielko emisji zanieczyszcze do powietrza z procesów spalania paliw dla zaspokojenia
potrzeb cieplnych budownictwa w gminie.
Ł cznie emisja w Mg/rok
2005r.
2015r.
2025r.
104,9
76,9
55,9
14,0
14,9
13,5
292,4
266,2
219,5
16 749,0
18 183,7
16 490,4
68,3
55,6
35,3
5,6
4,5
2,8
0,1
0,1
0,1

Substancja
emitowana
SO2
NO2
CO
CO2
Pył
sadza
B-a_P

Tab.37. Wielko emisji zanieczyszcze do powietrza w wariancie stabilnego wzrostu ze spalania
paliw stosowanych na terenie gminy w 2025 roku.
Substancja
emitowana
SO2
NO2
CO
CO2
Pył
sadza
B-a_P

Paliwa gazowe Paliwa ciekłe
kg/rok
79
2 628
739
4 110 818
31
0
0

kg/rok
1 362
717
86
236 643
258
0
0

Poni ej w Tabelach 38 i 39 przedstawiono wielko

W giel

Drewno

kg/rok
kg/rok
51 712
2 715
6 926
3 272
207 773
10 907
9 234 367 2 908 570
27 703
7 271
2 770
0
65
0

zu ycia gazu ziemnego w całym

okresie prognozy dla trzech wariantów rozwoju gminy oraz przeliczeniowo równowa n
energetycznie mu ilo

w gla, a nast pnie korzy ci i zysk

rodowiskowy wynikaj cy

z zast pienia w gla gazem ziemnym.

73

INVECO

Projekt zało e do planu zaopatrzenia w ciepło, energi elektryczn i paliwa gazowe gminy Chodzie

Tab.38. Przyrost zu ycia gazu ziemnego oraz równowa na mu ilo

w gla w latach 2004-2025.

Przyrost ilo ci gazu 2004-2025 r.
Warianty

Zu ycie gazu w 2004 r. [tys.Nm3]
Zu ycie gazu w 2025 r. [tys.Nm3]
Przyrost zu ycia gazu 2004-2025
Równowa na energetycznie ilo w gla [tys.Nm3]

progresywny

stabilnego wzrostu

263
2 493
2 230
3 783

regresywny

263
1 942
1 679
2 849

263
1 489
1 226
2 080

Tab.39. Zysk rodowiskowy powstały w wyniku zast powania w gla kamiennego przez paliwo gazowe
dla trzech wariantów rozwoju w latach 2004-2025.
Wariant

No nik energii

progresywny

stabilnego wzrostu

regresywny

SO2
66 398
79
66 318
49 994
60
49 935
36 498
44
36 454

w giel
gaz
zysk rodowiskowy
w giel
gaz
zysk rodowiskowy
w giel
gaz
zysk rodowiskowy

Emisje substancji [kg]
NOx
CO
CO2
15 833
480 105
9 704 259
4 767
3 178
4 369 754
11 066
476 927
5 334 505
11 922
361 498
7 306 882
3 589
2 393
3 290 233
8 332
359 105
4 016 648
8 703
263 907
5 334 290
2 620
1 747
2 401 990
6 083
262 160
2 932 300

Pył
16 344
40
16 304
12 306
30
12 276
8 984
22
8 962

Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery w wyniku rozwoju sieci
gazowej i zu ycia gazu kosztem w gla kamiennego zgodnie z wariantem progresywnym
rozwoju gminy przedstawiaj Rysunki 11, 12, 13.
Rys.11. Zysk rodowiskowy powstały w wyniku zast powania w gla gazem ziemnym dla wariantu
progresywnego.
Emisje przy spalaniu gazu ziemnego, w gla oraz zysk rodowiskowy
66 398

66 318

70 000
Emisje [kg/rok]

60 000
50 000
40 000
15 833

30 000

11 066

16 344

16 304

20 000
10 000
0

79
SO2

4 767

40

NOx

Pył

Substancje

emisje z w gla
emisje z gazu
zysk rodowiskowy
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Rys.12. Zysk rodowiskowy ograniczenia emisji tlenku w gla powstały w wyniku zast powania w gla
gazem ziemnym dla wariantu progresywnego.
Emisje CO przy spalaniu gazu ziemnego, w gla oraz zysk rodowiskowy
480 105

476 927

Emisje [kg/rok]

500 000
400 000
300 000
200 000
100 000

3 178

0

CO

emisje z w gla
emisje z gazu

Substancje

zysk rodowiskowy

Rys.13. Zysk rodowiskowy ograniczenia emisji dwutlenku w gla powstały w wyniku zast powania
w gla gazem ziemnym dla wariantu progresywnego.
Emisje CO2 przy spalaniu gazu ziemnego, w gla oraz zysk rodowiskowy
9 704 259

5 334 505

Emisje [kg/rok]

10 000 000
8 000 000
6 000 000

4 369 754

4 000 000
2 000 000
0

CO2
Substancje

emisje z w gla
emisje z gazu
zysk rodowiskowy

Stosowanie odnawialnych

ródeł energii w produkcji energii elektrycznej i cieplnej

zapobiega wyemitowaniu do atmosfery znacznej ilo ci zanieczyszcze . Zastosowanie
odnawialnych ródeł energii niesie ze sob oprócz korzy ci ekonomiczno-społecznych tak e
korzy ci:
a) ekologiczne, takie jak:
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•

zredukowanie

emisji

zanieczyszcze

powietrza

zwi zanych

z przetwarzaniem paliw kopalnych,
•

redukcj efektu cieplarnianego,

•

zmniejszanie ilo ci odpadów,

•

uregulowanie stosunków wodnych,

b) zdrowotne,

takie

z zanieczyszcze

jak

ograniczenie

zachorowa

wynikaj cych

rodowiska (choroby skóry, alergie).

Zgodnie ze Studium Uwarunkowa i Kierunków Zagospodarowania Gminy Chodzie do
głównych celów strategicznych gminy zaliczamy:
•

ochron

oraz racjonalne i efektywne wykorzystanie walorów

rodowiska

przyrodniczego i kulturowego jako warunku zrównowa onego rozwoju gminy,
•

stworzenie

dogodnych

warunków

dla

rozwoju

ró nych

form

przedsi biorczo ci.
Rozwój sieci gazowej i wykorzystania gazu ziemnego, którego uzupełnieniem b dzie
wykorzystanie energii pochodz cej ze ródeł odnawialnych w znacznym stopniu przyczyni
si do realizacji zało e i celów zawartych w dokumentach gminnych.
Rys.14. Udział procentowy emisji CO2 ze spalania poszczególnych paliw na terenie gminy
w 2025 roku dla wariantu stabilnego wzrostu.

Paliwa
gazowe
24,9%

Drewno
17,6%

Paliwa
ciekłe
1,4%

W giel
56,0%

Emisj zanieczyszcze mo na ograniczy przez:
zastosowanie paliw niskoemisyjnych w szczególno ci gazu,
zastosowanie

kotłów

przystosowanych

do

spalania

biomasy

(słomy,

ro lin

energetycznych),
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spalanie paliwa w glowego o dobrej jako ci,
modernizacj kotłowni w glowych. Stare kotły w glowe maj sprawno

rz du 50%.

Zast powanie ich nowoczesnymi jednostkami miałowymi (opalanymi np. Ekogroszkiem)
o dopracowanej konstrukcji pozwoli zwi kszy sprawno

wytwarzania do ponad 80%,

przy niskiej uci liwo ci dla otoczenia. Jest to alternatywa dla tych, którzy z ró nych
wzgl dów nie b d

ogrzewa si

przy pomocy paliwa gazowego, a chc

mie

jak

najni sze koszty ogrzewania.
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14. PRZEDSI WZI CIA RACJONALIZUJ CE U YTKOWANIE CIEPŁA, ENERGII
ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWYCH.
14.1. DZIAŁANIA TERMOMODERNIZACYJNE.
Ograniczenie strat ciepła w istniej cych budynkach mo na uzyska
przeprowadzenie działa

poprzez

termomodernizacyjnych. Termomodernizacja wymaga nakładów

finansowych, ale przy dobrym rozpoznaniu i wyborze wła ciwej metody post powania mo na
j wykona w taki sposób, e zwi zane z tym koszty b d pokrywane głównie z uzyskanych
oszcz dno ci.
Działania termomodernizacyjne, w zale no ci od wieku budynków skutkuj ró nym stopniem
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło. Oszcz dno ci jakie mo na z tego tytułu uzyska
w uj ciu procentowym wynosz :
-

-

dla budynków jednorodzinnych zbudowanych:
do 1945 r.

50 %

od 1945 r. do 1982 r.

40 %

od 1983 r.

30 %

dla budynków wielorodzinnych zbudowanych:
do 1945 r.

50 %

od 1945 r. do 1982 r.

30 %

od 1983 r.

20 %.

Termomodernizacja budynku obejmuje wykonanie nast puj cych usprawnie , które
umo liwi zmniejszenie zu ycia energii i obni enie kosztów u ytkowania budynku:
•

ocieplenie cian, dachów i stropodachów oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami
i podłóg na gruncie;

•

wymiana lub remont okien i drzwi zewn trznych;

•

modernizacja lub wymiana ródła ciepła (lokalnej kotłowni lub w zła ciepłowniczego)
oraz zainstalowanie automatyki steruj cej;

•

modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej budynku;

•

modernizacja lub wymiana systemu zaopatrzenia w ciepł wod u ytkow ,

•

usprawnienie systemu wentylacji.
Zgodnie

z

informacjami

uzyskanymi

z

Urz du

Gminy

w

ramach

działa

termomodernizacyjnych w budynkach b d cych własno ci gminy lub podległych jednostek
organizacyjnych wykonywana jest głównie wymiana stolarki okiennej w szkołach,
przedszkolach, wietlicach, a tak e niektórych budynkach mieszkalnych.
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Szacowana skala podejmowanych działa termomodernizacyjnych w obiektach na terenie
gminy nale cych do osób prywatnych wynosi:
•

wymiana stolarki okiennej w 30 % budynków,

•

docieplenie cian w 10 % budynków.

•

wymiana stolarki drzwiowej w 1 % budynków,

•

modernizacja kotłowni lub wymiana kotłów na nowe w 0,5% budynków.

Modernizacja budynku oprócz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej czy wykonania
docieplenia

cian powinna obejmowa

modernizacj

kotłowni. Modernizacja kotłowni

wymagana jest po u ytkowaniu jej przez 10 i wi cej lat, z uwagi na jej znacznie ni sz
sprawno

w porównaniu do kotłów produkowanych obecnie. Alternatyw dla wykorzystania

gazu ziemnego jest stosowanie nowych technologii w glowych których głównymi
zaletami s :
-

wysoka sprawno

kotłów – gwarantuj ca najni sze koszty wytwarzania ciepła - od

ok. 14 do ok. 18 zł/ GJ (zale nie od ceny w gla brutto i wielko ci inwestycji) przy
kosztach ogrzewania gazem ziemnym na poziomie 32 – 38 zł / GJ,
-

zautomatyzowanie pracy i małe zaanga owanie obsługi (w małych jednostkach
zasyp w gla raz na 3-6 dni),

-

niska emisja zanieczyszcze .

W przypadku wymiany starej kotłowni w glowej na now coraz cz stszym zainteresowaniem
odbiorców ciesz

si

kotły niskoemisyjne tzw. retorowe przystosowane do spalania

wysokojako ciowych paliw miałowych. S

to kotły słu ce do ogrzewania domów

jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych oraz obiektów komunalnych i przemysłowych
(szkoły, szpitale, piekarnie, cegielnie), w ciepłownictwie – jako kotły podstawowe lub ródła
lokalne o ł cznej mocy do 8 MWt. Kotły te mog słu y równie do przygotowania c.w.u. jak
i pary technologicznej. S to automatyczne kotły z podajnikami tłokowymi – z bocznym
podawaniem paliwa do retorty. W takich kotłach miałowych spalane jest paliwo EKORET,
EKO-FINS, EkoGroszek, RetoPal.
Charakterystyka kotłów retortowych, oferowanych przez krajowych producentów.
Moc cieplna .............................................................................................od 15 do 2000 KWt
Sprawno .............................................................................................od 80 do ponad 85 %
Palenisko .................................retortowe typu "Stocker" lub korytkowe(na paliwa miałowe)
Podajnik w gla.................................................................................... limakowy lub tłokowy
Procesorowy regulator..................................................................... Micro TERM ( lub inny )
Zasilanie......................................................................................................................... 230 V
Zu ycie własne energii.................................................. 0,4 do 1,0 % warto ci mocy cieplnej
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Maksymalne ci nienie robocze.................................................................................. 0,2 MPa
Temperatura wody................. 95 0C (nie zaleca si pracowa przy temp. ni szych od 56 0C)
Instalacje grzewcze ................................................................................ w systemie otwartym
Obsługa du ych jednostek cieplnych .................... 1 osoba, raz na dob przez 30 do 120 min
Obsługa małych jednostek cieplnych............................................................ raz na 3 do 6 dni
Wysoka sprawno

cieplna tych urz dze wpływa bezpo rednio na koszt wytwarzania ciepła.

Dla porównania w przypadku gospodarstwa domowego z kotłem o mocy 25 kW koszty
produkcji ciepła s do ok. 40% ni sze ni przy u yciu tradycyjnych kotłów w glowych. Na
zakup takiego kotła nowej generacji mo na uzyska niskooprocentowany kredyt w Banku
Ochrony

rodowiska, b d

te

w przypadku jednostek samorz dowych dofinansowanie

z Wojewódzkiego czy Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska.
System wspierania przedsi wzi
o wspieraniu przedsi wzi
z

pó n.zm.).

termomodernizacyjnych został utworzony ustaw

termomodernizacyjnych (Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz.1121

Ustawa przewiduje,

e głównym

ródłem

finansowania

inwestycji

termomodernizacyjnej jest kredyt bankowy. Form pomocy, która inwestor mo e otrzyma ze
strony bud etu pa stwa, jest premia termomodernizacyjna, czyli umorzenie 25 % kredytu,
które uzyskuje inwestor po zako czeniu inwestycji. Nadzorem nad realizacj

programu

wspierania termomodernizacji zajmuje si Urz d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, udzielaj c
jednocze nie szczegółowych informacji – adres internetowy - www.umirm.gov.pl.
14.2. INNE.
Modernizacja o wietlenia.
W ramach działa

maj cych na celu racjonalne u ytkowanie energii władze gminy

prowadza od kilku lat modernizacj

o wietlenia drogowego. W latach 2001–2003

zmodernizowano o wietlenie uliczne wzdłu dróg gminnych w miejscowo ciach:
-

Rataje,
Nietruszkowo,
Stró ewice,
Ole nica,
Podanin.

Ł cznie wymieniono 91 szt. opraw i arówek na nowe energooszcz dne sodowe, i tak:
w 2001 r. - 20 szt., 2002 r. - 27 szt., 2003 r. - 44 szt. Do wymiany pozostało około 40% opraw
rt ciowych. Ich wymiana b dzie nast powała sukcesywnie, a nowe inwestycje o wietleniowe
b d realizowane według kolejno ci potrzeb i rodków finansowych przeznaczonych na te
cele.
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Ocena energetyczna budynków.
W celu zmniejszenia zu ycia energii zwi zanej z u ytkowaniem budynków opracowano
system oceny energetycznej budynków, który b dzie obowi zywał we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. W dniu 4 stycznia 2006 r. zacz ła obowi zywa w krajach Wspólnoty
Europejskiej Dyrektywa UE Nr 2002/91/EC z 16.12.2002 r. w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków. W tym samym dniu powinna zacz

obowi zywa

ustawa

dostosowuj ca polskie przepisy do dyrektywy. Projekt ustawy przygotowywany przez
Ministerstwo Transportu i Mieszkalnictwa.
Podstawy prawne systemu b d stanowi :
-

Ustawa o systemie oceny energetycznej budynków,
Rozporz dzenie w sprawie kwalifikacji osób opracowuj cych
energetyczne i przeprowadzaj cych kontrol ,
Rozporz dzenie w sprawie formy i zakresu wiadectw energetycznych.

wiadectwa

Równocze nie b d musiały zosta wprowadzone niezb dne zmiany w:
-

Ustawie Prawo budowlane,
Rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie,
- Rozporz dzenie w sprawie projektu budowlanego,
- Rozporz dzenie w sprawie ksi ki obiektu budowlanego,
- Rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych u ytkowania budynków
mieszkalnych,
- Ustawie o wspieraniu przedsi wzi termomodernizacyjnych.
Zgodnie z projektem ustawy obowi zek uzyskania wiadectwa energetycznego obejmie
w 2007 roku wszystkie nowo budowane budynki. Dla budynków istniej cych projekt zakłada
okres przej ciowy, który zgodnie z dyrektyw trwa mo e do 2009 r. Ka dy budynek otrzyma
w siedmiostopniowej skali odpowiednia mu klas energetyczn . Klasa A b dzie najwy sz ,
dla najbardziej oszcz dnych domów, mieszka .
Dyrektywa przewiduje ponadto kontrol

ródeł ciepła (kotłów) i systemów klimatyzacji,

zgodnie z któr :
-

Nale y regularnie kontrolowa kotły o mocy od 20 do 100 kW,

-

Okresowo, raz na 2 lata, ocenie podlegaj kotły o mocy powy ej 100 kW. Ocena ta
powinna dotyczy efektywno ci energetycznej urz dze , a mo e tak e obejmowa
wielko ci emisji CO2,

-

Kotły o mocy powy ej 20 kW starsze ni 15 lat powinny by poddane ocenie wraz
z cał instalacj w celu podj cia decyzji o wymianie lub modernizacji,
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Nale y

równie

ocenia

efektywno

systemów

klimatyzacji

o

mocy

powy ej 12 kW.
Obowi zek posiadania

wiadectwa energetycznego budynku wymusi na wła cicielach

modernizacj budynków i mieszka , gdy to od klasy energetycznej b dzie zale ała ich
warto

rynkowa.

W zakresie racjonalizacji u ytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych
wskazane jest podj cie działa , do których nale y:
-

instalowanie kurtyn powietrznych nad drzwiami głównie w budynkach o du ym nat eniu
ruchu (oszcz dno

energii cieplnej do 70% energii straconej przy otwartych drzwiach

bez kurtyny);
-

wprowadzenie specjalnej aparatury umo liwiaj cej oszcz dzanie ciepłej wody np.
perlatorów oszcz dzaj cych do 50% wody, zamiast stosowania zwykłych siatek
prysznicowych,

-

zastosowanie okiennic i aluzji dzi ki którym mo emy ograniczy straty ciepła przez
okna, stosuj c dodatkow

izolacj

zwłaszcza w nocy gdy

ródło

wiatła nie jest

potrzebne,
-

modernizacja o wietlenia ulicznego z zastosowaniem energooszcz dnych ródeł wiatła
i nowoczesnych opraw o wietleniowych,

-

wykorzystanie instalacji z bateriami słonecznymi zasilaj cymi znaki drogowe oraz
sygnalizacje wietlne,

-

wykorzystanie technologii i urz dze

energooszcz dnych takich jak: automaty

zmierzchowe, arówki i odbiorniki energooszcz dne,
-

stosowanie kolektorów słonecznych lub fotoogniw słu cych do podgrzewania ciepłej
wody u ytkowej lub dogrzewania obiektów,

-

edukacj odbiorców w zakresie racjonalnego zu ywania energii elektrycznej jak cho by
przy pomocy wdro onego przez ENEA S.A. programu „EneaKomfort” pomagaj cego
odbiorcom racjonalne wykorzystywa

energi

czy wydawanego przez zakłady

energetyczne specjalnego kwartalnika „Gniazdko domowe”. Magazyn ukazuje si od
1998 r. i realizowany jest z my l o odbiorcach taryfowych – gospodarstwach domowych.
Celem magazynu jest m.in. poradnictwo energetyczne, edukacja energetyczna oraz
wypełnienie luki komunikacyjnej zakład energetyczny – klient indywidualny. „Gniazdko
domowe”

dost pne

jest

równie

na

stronie

internetowej

pod

adresem

www.gniazdkodomowe.pl.

82

INVECO

Projekt zało e do planu zaopatrzenia w ciepło, energi elektryczn i paliwa gazowe gminy Chodzie

15. MO LIWO CI WYKORZYSTANIA ISTNIEJ CYCH NADWY EK I LOKALNYCH
ZASOBÓW PALIW I ENERGII.
Tradycyjne metody pozyskiwania energii (spalanie paliw stałych, gazu) powinny by
w miar mo liwo ci uzupełniane lub zast powane energi pochodz c z ródeł odnawialnych.
15.1. ENERGIA SŁO CA, WIATRU, WODY I GEOTERMALNA.
Energia sło ca.
Technologie wykorzystania odnawialnych ródeł energii w tym równie technologie
wykorzystania promieniowania słonecznego, przy prawidłowym zaprojektowaniu instalacji
przynosz wymierne efekty ekonomiczne.
Dane o miesi cznych sumach promieniowania całkowitego na powierzchnie pochylone
w kierunku południowym uzyskuje si ze stacji aksjometrycznej Wyniki rednio miesi czne
uzyskane z pomiarów wieloletnich nat enia promieniowania słonecznego w kWh/m2 dla
ró nych k tów pochylenia płaszczyzny, w rozbiciu na miesi ce oraz rocznie, przedstawia
poni sza Tabela.
Tab.40.

rednie wieloletnie warto ci miesi czne całkowitego promieniowania słonecznego na
płaszczyzn pochylon w kierunku południowym pod k tami 0o , 45o , 90o w [kWh/m2] dla
gminy Chodzie wg PN-B-02025.

MIESI CE I
II
III
IV
V
VI
o
nasło- S-0 17,1 34,3 68,5 108,7 154,0 157,7
necz- S-45o 25,3 48,4 81,8 110,2 142,9 139,0
nienie S-90o 26,0 47,0 69,9 77,8 89,3 85,0

VII
153,3
137,6
86,3

VIII IX
X
XI
134,7 85,7 51,3 22,3
133,2 95,0 68,5 33,1
89,3 73,4 60,3 31,7

XII ROCZNIE
14,1 1001,6
22,3 1037,2
23,1 759,0

Promieniowanie słoneczne mo na bezpo rednio transformowa w urz dzeniach zwanych:
kolektorami słonecznymi – umo liwiaj cymi uzyskiwanie ciepła w postaci gor cej wody
lub innego czynnika,
ogniwami fotowoltaicznymi – umo liwiaj cymi bezpo rednie uzyskanie energii
elektrycznej.
Kolektory słoneczne.
Montowane s głównie na prywatnych budynkach mieszkalnych oraz blokach wspomagaj c
podgrzewanie ciepłej wody u ytkowej.
Sprawno
sprawno

kolektorów słonecznych wynosi przeci tnie około 80%. Jednak całkowita

układu podgrzewaj cego wod ze wzgl du na sprawno

całej instalacji, a głównie

wymienników ciepła wynosi od 50% do 70%. W oparciu o powy sze dane, na Rysunku 15,
pokazano mo liwo

pozyskania energii cieplnej z 1m2 powierzchni kolektorów nachylonych

w kierunku południowym pod k tem 45o, w danym miesi cu, w kWh/m2. Takie usytuowanie
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kolektora słonecznego pracuj cego na terenie gminy daje mo liwo

pozyskania

z 1m2 powierzchni, 519 kWh energii cieplej rocznie.
Rys.15. Wielko ci miesi czne ciepła pozyskiwanego z instalacji solarnej w gminie Chodzie , dla
kolektorów słonecznych o ekspozycji południowej, nachylonych pod k tem 45o.
2

[kWh/m ]
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI

XII

miesi ce

Z danych do wiadczalnych wynika,

e kolektory słoneczne potrafi

zaspokoi

zapotrzebowanie na c.w.u. w 60÷80% w zale no ci od wielko ci instalacji. Koszt takiej
instalacji dla domu jednorodzinnego to 6-8 tys. zł. Okres zwrotu uzale niony jest od
wielko ci poboru c.w.u. oraz rodzaju zast powanego

ródła ciepła. Dla czynników

energetycznych jak energia elektryczna, olej opałowy, zwrot kosztów instalacji kolektorów
słonecznych nast puje po 7 - 9 latach. ywotno

kolektorów słonecznych wynosi od 30 do

50 lat. Dotychczas najsłabszym ogniwem instalacji solarnych były zasobniki ciepła
wykonywane jako stalowe ocynkowane o ywotno ci do 10 lat. Obecnie wprowadzono
zbiorniki emaliowane, które powinny mie

ywotno

równ kolektorom słonecznym. Gdyby

w gminie Chodzie przykładowo na 100 budynkach (tj. 9% zasobów gminy) umieszczono
kolektory o powierzchni 6m2 to pozyskano by w ten sposób 311 MWh energii cieplnej
rocznie. Jest to ilo

ciepła, do pozyskania której trzeba by spali 40 tys. m3 gazu ziemnego

wysokometanowego. Zastosowanie kolektorów słonecznych mogłoby, przyczyni

si

do

poprawy jako ci powietrza (zwłaszcza w okresie letnim). Aby na terenie gminy powstawały
takie instalacje koniecznym jest u wiadomienie mieszka com mo liwo ci i korzy ci ze
stosowania tego typu rozwi za .
Ogniwa fotowoltaiczne.
Sprawno

ogniw fotowoltaicznych wynosi około 12%, a ogniwa produkowane w postaci

elastycznych płatów maj sprawno

jedynie 8%. Je eli przyjmiemy, e 100 budynków

w gminie posiada dachy usytuowane korzystnie dla zainstalowania ogniw fotowoltaicznych
o powierzchni 1 m2, to b d one mogły wytworzy 12,4 MWh energii elektrycznej rocznie.
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Przykładem takiego rozwi zania jest instalacja kolektorów słonecznych na dachu budynku
Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach w ramach Mi dzynarodowego
Programu SOLAR.
Instalacja 14 kolektorów na dachu szkoły w Ratajach.

Instalacja zawiera 14 baterii słonecznych wraz z elektroniczn

przetwornic , której

zadaniem jest dynamiczne przetwarzanie pr du stałego na pr d zmienny. Pr d ten jest
wprowadzany

do

sieci

elektrycznej

zasilaj cej

szkoł .

Dzi ki

zainstalowaniu

odpowiedniego(komputerowego) oprogramowania mo liwy jest podgl d ilo ci przetworzonej
energii słonecznej na energi elektryczn . Z uwagi na wielko
wszystkim

warto

edukacyjn

polegaj c

na

instalacja ma ona przede

propagowaniu

wykorzystania

niekonwencjonalnych ródeł energii.
Obecnie ogniwa fotowoltaiczne wykorzysta mo na równie do zasilania znaków drogowych
i sygnalizacji wietlnej.
Wad w stosowaniu ogniw forowoltaicznych na szeroka skal jest ich wysoka cena.
Energia wiatru.
W warunkach Polski rednia pr dko

wiatru jest bardzo mocno zró nicowana w zale no ci

od pory roku. Wa ne jest, e energia wiatru jest najwi ksza od listopada do marca, czyli
w okresie wzmo onego zapotrzebowania na energi elektryczn .
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Najcz ciej obecnie spotykane w energetyce elektrownie wiatrowe mog operowa przy
pr dko ciach wiatru od 3 do 30 m/s, przyjmuje si , e granic opłacalno ci dla migłowej
turbiny około 1 MW jest rednioroczna pr dko

wiatru 5 m/s.

Zasoby energii wiatru w Polsce z podziałem na strefy przedstawia poni szy Rysunek 16.
Rys.16. Zasoby energii wiatru w Polsce w podziale na strefy wietrzno ci (wg Haliny Lorenc IMGW
w Poznaniu).

Na podstawie modelu diagnostycznego ARIA Wind (ARIA Technologies Francja) zespół
specjalistów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pod kierunkiem
Romany Koczorowskiej i Ryszarda Farat dokonał „Oceny zasobów energii wiatru w skali
lokalnej dla wyznaczenia punktowego i przestrzennego potencjału energii wiatrowej dla
obszaru Wielkopolski”. Na podstawie przeprowadzonych bada i analiz oraz mapy zasobów
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energii wiatrowej inwestor uzyska informacj o:
-

lokalizacji obszarów o korzystnych warunkach wiatrowych,

-

orientacyjnej wielko ci produkowanej energii elektrycznej planowanych farm
wiatrowych czy pojedynczych elektrowni.

Na obszarze województwa wielkopolskiego najcz ciej obserwowane s wiatry:
-

z

sektora

zachodniego,

głównie

z

kierunku

zachodniego

i południowo – zachodniego, które przewa aj w porze letniej,
-

z kierunku północnego i północno – wschodniego, które przewa aj jesieni i zim .

Rozkład pr dko ci wiatru dla całego obszaru województwa wielkopolskiego dokonano na
poziomie 10, 60 i 80 m. Rozkład redniej rocznej pr dko ci wiatru w województwie
kształtuje si w przedziale od 2 do 4 m/s. Najwi ksze rednie miesi czne pr dko ci wiatru s
notowane w zimie i wiosn , a najmniejsze latem. W województwie rednia roczna pr dko
wiatru na poziomie 60 m zmienia si od 2,75 do 5,43 m/s. Dolna granica pr dko ci notowanej
w regionie wzrosła prawie o 2 m/s w porównaniu z wysoko ci

10 m, górna

jedynie o 0,75 m/s.
Rysunek 17 prezentuje pole pr dko ci wiatru na poziomie 80 m. Kryterium oceny
przydatno ci terenu dla budowy elektrowni wiatrowej była warto

pr dko ci wiatru.
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Rys.17. Rozkład pr dko ci wiatru dla Wielkopolski na poziomie 80 m.
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Dla pola pr dko ci wiatru na poziomie 80 m w województwie wielkopolskim:
-

amplituda waha

-

pr dko

-

pr dko

redniej pr dko ci wiatru wynosi 2,96 – 5,80 m/s,

wiatru na 55 % obszaru przekracza 4,0 m/s,
u yteczna jedynie w 16 powiatach była pr dko ci

w pozostałych powiatach warto
-

najni sza była wy sza od 4,0 m/s,

w 25 powiatach (na 31 w Wielkopolsce) najwy sza obliczona pr dko
gridowej przekroczyła pr dko

najni sz ,
w siatce

u yteczn .

Potencjał energii wiatru w Wielkopolsce jest ni szy ni w pasie nadmorskim, jednak na
prawie 50% obszaru wiej

wiatry o pr dko ciach gwarantuj cych ich opłacalne

wykorzystanie.
Wadami elektrowni wiatrowych s wysokie koszty inwestycyjne (koszt zainstalowania
siłowni wiatrowej o mocy 2 MW to wydatek przynajmniej 8 mln zł), mikrowibracje, hałas
oraz refleksy wietlne.
Zalet

budowy elektrowni wiatrowych oprócz produkcji energii elektrycznej jest

mo liwo

zatrudnienia lokalnych firm przy budowie niezb dnej infrastruktury drogowej,

elektroenergetycznej czy elementów konstrukcyjno – betonowych.
W okresie eksploatacji farmy wiatrowej jej obsługa sprowadza si

do przegl dów

serwisowych zainstalowanych jednostek wytwórczych.
Oszacowane zasoby energii wiatrowej w województwie na podstawie modelu ARIA Wind
nie mog

by

jedynymi przesłankami techniczno – ekonomicznymi lokalizacji farmy

wiatrowej. Przed podj ciem ostatecznej decyzji o budowie farmy wiatrowej wybrana
lokalizacja wymaga przeprowadzenia szczegółowego jednorocznego pomiaru pr dko ci
wiatru oraz uwzgl dnienia szorstko ci (ukształtowania) terenu.
Na przełomie 2000-2001 roku rozwa ano na terenie gminy budow

farmy wiatrowej

w dolinie Noteci. Jednak e z uwagi na liczne protesty organizacji ekologicznych wstrzymano
si z podj ciem dalszych działa . Obecnie trudno okre li szanse podj cia realizacji tych
zamierze .
Energia wody.
Gmina Chodzie nale y do obszaru Wielkopolski charakteryzuj cego si nisk sum
opadów wieloletnich. Znaczna cz

gminy poło ona jest w dorzeczu Noteci, do której

uchodzi rzeka Bolimka przepływaj ca przez trzy jeziora znajduj ce si na terenie miasta
Chodzie . Południowa cz
które to nale

gminy odwadniana jest przez Strug Ostrówek i rzek Flint ,

do zlewni rzeki Wełny.
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aden z tych cieków nie stanowi ródła energii mo liwej do wykorzystania gospodarczego.
Energia geotermalna.
Polska nale y do krajów europejskich posiadaj cych najwi ksze zasoby wód
geotermalnych. Główne korzy ci wynikaj ce z wykorzystania energii geotermalnej b d
zwi zane z ochron

rodowiska naturalnego, gdy zostanie ograniczona ilo

zanieczyszcze

produkowanych przez tradycyjne systemy ciepłownicze bazuj ce na spalaniu paliw kopalnych
- głównie w gla. Obszar Polski charakteryzuje si niskimi i rednimi warto ciami głównych
parametrów geotermalnych, do których nale y temperatura wody, gł boko

zalegania złó

oraz ich mineralizacja. Z danych hydrogeologicznych wynika, e ponad 90% zasobów wód
wgł bnych znajduje si na obszarze Ni u Polskiego, na którego terenie le y gmina Chodzie .
Z Atlasu zasobów geotermalnych wynika, e dla terenu gminy Chodzie jedynie basen
dolnojurajski zawiera zło a geotermalne o jednostkowych zasobach 30÷40 GJ/m2
i o stosunkowo niskiej temperaturze 30÷40oC. W zasobach Głównego Geologa Województwa
brak udokumentowanych odwiertów na terenie gminy Chodzie , w których stwierdzono by
wyst powanie złó wód geotermalnych o takich parametrach.
Tab.41. Zło a dolnojurajskie szacowane w obr bie terenu gminy Chodzie
nast puj cymi parametrami.

-

wydajno
mi szo
przewodno hydrolityczna
mineralizacja
struktura stropu dolnej jury
zasoby statyczne
współczynnik mocy
temperatura zło a

250÷300
300÷350
800
10÷20
-500÷-750
0÷2
3
30÷40

charakteryzuj

si

m3/h
m
3
m /s·10-5
g/dm3
m
GJ/m2
przy LF=1
o
C

Potencjalne zło a wód geotermalnych s zasobami niskotemperaturowymi, a wi c nie
mog bez podniesienia temperatury np. przy pomocy pompy ciepła znale

zastosowania

w systemach centralnego ogrzewania. Nale y pami ta , e oprócz znajomo ci zasobów wód
geotermalnych kluczowym kryterium dla praktycznego zastosowania omawianych zasobów,
jest koszt wykonania odwiertów, który dla warunków Ni u Polskiego kształtuje si

na

poziomie 8÷10 mln zł, co stanowi 60 % do 80 % kosztów budowy ciepłowni.
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15.2. ENERGIA ZAWARTA W BIOMASIE I BIOGAZIE.
BIOMASA.
Słoma.
Wielkopolska nale y do regionów kraju o najwi kszej nadwy ce produkcji słomy. Przy
szacowaniu zasobów tego surowca nale y bra pod uwag lokalne uwarunkowania takie jak:
areał i struktura u ytków rolnych,
przewidywane trendy zmian w strukturze zasiewów,
dotychczasowe zapotrzebowanie na słom .
Grunty orne zajmuj 9 191 ha, co stanowi 43% powierzchni gminy. Z tej wielko ci 27,9%
terenów zajmowała uprawa zbó ( yto, j czmie , owies, pszenica), co stanowi 2 564 ha.
rednio z hektara uzyskuje si 2,5 tony słomy, co daje produkuj 7 179 t słomy rocznie. Aby
uzyska

wielko

mo liw

do energetycznego zagospodarowania, musimy uwzgl dni

zapotrzebowanie słomy na:
-

przyoranie,
ciółkowanie,

-

pasz ,

-

inne nie energetyczne zastosowania np. na podło e grzybowe.

Szacuje si , i w gminie jest do zagospodarowania 1 795 ton słomy.
Bior c pod uwag ,

e warto

14,4MJ/kg i zakładaj c sprawno

opałowa prawidłowo magazynowanej słomy wynosi
ródeł wytwórczych na poziomie 75% pozostaje do

zagospodarowania 19 386 GJ/rok. Istnieje zatem mo liwo

rozwoju ródeł pracuj cych na

bazie tego paliwa. Słoma jako paliwo (bele, brykiety, pelety) staje si coraz popularniejszym
paliwem dla wytwarzania energii cieplnej zwłaszcza wykorzystywanej lokalnie. Bior c pod
uwag coraz wy sze ceny paliw np. oleju opałowego czy gazu ziemnego coraz wi cej gmin
w Polsce decyduje si

na modernizacj

kotłowni budynków komunalnych, b d

podległych jednostek organizacyjnych, polegaj c
kotłowniach lub budow

te

na zmianie paliwa w istniej cych

nowych kotłowni opalanych słom . Spalanie słomy dot d

w niewielkim stopniu wykorzystywanej, przyczynia si nie tylko do obni enia kosztów
ciepła, a tak e wpływa na o ywienie lokalnego rynku pracy.
Poni ej przedstawiono porównanie kosztów wytworzenia 1GJ energii cieplnej z przyjaznych
rodowisku paliw jakimi s : olej opałowy, gaz ziemny, zr bki drewna oraz słoma.
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Rys.18. Koszty wyprodukowania 1GJ energii cieplnej z ró nego rodzaju paliw.
Koszt paliwa w cenie wyprodukowania 1 GJ energii cieplnej [zł]
70

cena paliwa w 1 GJ [zł]
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Porównanie kosztów ogrzewania mieszkania o powierzchni 50m2 przy spalaniu oleju
opałowego i słomy, zakładaj c sprawno

ródła opalanego słom

na poziomie 80%

prezentuje Rysunek 19.
Rys.19. Porównanie miesi cznych kosztów ogrzewania redniej wielko ci mieszkania o pow.50m2.
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Zgodnie z powy szym koszty wytworzenia ciepła przy spalaniu słomy s o prawie 50%
ni sze ni przy spalaniu oleju opałowego.
Zasoby drewna.
Powierzchnia lasów wynosi 10 524 ha, co stanowi 49% powierzchni gminy. rednio z hektara
lasu nale cego do Pa stwowych Gospodarstw Le nych, pozyskuje si 2,75 m3 drewna
rocznie, co w przypadku gminy daje 28 941 m3 drewna rocznie. Wi kszo

pozyskanego

surowca to drewno u ytkowe rednio i wielkowymiarowe. Bezpo rednio z lasów, jako
drewno opałowe pozyskuje si od 12% do 20% cało ci pozyskiwanego surowca. Ze wzgl du
na du e zapotrzebowanie na drewno opałowe, równie

cz

drewna u ytkowego jest

przeznaczona do spalania. Na terenie gminy działaj dwa nadle nictwa: Nadle nictwo Sarbia
i Nadle nictwo Podanin. W Nadle nictwie Sarbia co roku pozyskuje si około 800 m3
grubizny opałowej i 1800 m3 drobnicy opałowej. W Nadle nictwie Podanin redniorocznie
ł cznie pozyskuje si około 2900 m3 (0,56 m3 sortów opałowych z hektara lasów, a wraz
z papierówk

przeznaczon

na opał ilo

ta wynosi 0,76 m3). Zasoby drewna sortów

opałowych, mo liwych do pozyskania z terenu gminy to 5 500 m3 rocznie. Przy zało eniu
redniej g sto ci suchej masy drewna na poziomie 0,4 t/m3 i warto ci opalowej 18 MJ/kg,
z drewna pozyskanego jako sorty opałowe, mo na uzyska 39 240 GJ ciepła w paliwie, co
przy

sprawno ci

nowoczesnych

kotłów

opalanych

drewnem

na

poziomie

80%,

daje 31 390 GJ ciepła rocznie uzyskanego z lasów gminy.
Dodatkowym ródłem drewna opałowego s sady, z których pozyskuje si drewno w wyniku
zabiegów piel gnacyjnych. W gminie sady zajmuj niewiele, około 32 ha.
Na terenie gminy działaj

dwa tartaki, w których ilo

powstaj cych odpadów

oszacowano na 550 ton wilgotnego drewna rocznie o warto ci opałowej 8 MJ/kg. Odpady
powstaj ce w tartakach s

ródłem 4 400 GJ ciepła u ytkowego rocznie. Zr bki, cinki oraz

trociny powstałe w nielicznych warsztatach obróbki drewna s wykorzystywane na potrzeby
własne.
Zwi kszenia ilo ci pozyskiwanej biomasy mo liwe jest poprzez prowadzenie plantacji
ro lin energetycznych. Opłacalno

zało enia takich plantacji, zale y od areału, gatunku

uprawianej ro liny energetycznej oraz prowadzonych zabiegów agrotechnicznych.
Do najbardziej znanych ro lin energetycznych nale : wierzba energetyczna, lazowiec,
miscanthus, topinambur. W zale no ci od rodzaju ro liny energetyczne mog

by

konfekcjonowane w:
-

sprasowane kostki – słoma, miscanthus, lazowiec,
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-

zr bki – odpady drewna, wierzba energetyczna,

-

brykiety, pelety – odpady drewna, wierzba energetyczna, słoma, miscanthus,
lazowiec.

W Polsce do wiadczenia wskazuj , e z jednego hektara uprawy wierzby energetycznej
(Salix L.), mo na redniorocznie uzyska w przeliczeniu na such mas ok. 10 - 15 ton paliwa
o warto ci energetycznej 16 MJ/kg. Daje to po przetworzeniu na energi
sprawno ci

ciepln

ze

80%, ok. 40 MWh ciepła rocznie z jednego hektara uprawy wierzby

energetycznej.
Coraz wi kszym zainteresowaniem producentów biomasy ciesz

si

miscanthus oraz

lazowiec. Korzy ci wynikaj ce z ich uprawy to:
-

du a wydajno

ro lin z hektara – około 20 ton z ha,

-

zbli ona warto

-

zbiór (zaschni tych na polu) ro lin t sam technologi co słomy,

-

okres zbioru ro lin z pola odbywa si w sezonie zimowym, luty – kwiecie ,

-

zbiór, załadunek i rozładunek odbywa si przy pomocy tych samych maszyn jakie

opałowa do słomy wynosz c 14 – 17 MJ/kg,

s u ywane do zbioru słomy zbó , rzepaku i siana,
-

wykorzystanie tej samej technologii transportu i magazynowania co słomy,

-

podawanie sprasowanych kostek do kotła oraz jego spalanie odbywa si tymi
samymi urz dzeniami i w tych samych kotłach co słomy zbó i rzepaku. Pozwala to
na jednoczesne stosowanie obu paliw zwi kszaj c bezpiecze stwo energetyczne
obsługiwanych obiektów,

-

mo liwo

brykietowania.

Podsumowuj c, nale y zaznaczy

e wykorzystanie do zbioru miscanthusa i lazowca

sprz tu przeznaczonego w swojej podstawowej funkcji do zbioru innych upraw znacz co
obni a nakłady zwi zane z zało eniem i obsług plantacji tych ro lin, a w efekcie obni a cen
wyprodukowanego paliwa. Wykorzystanie biomasy na skal lokaln jest szans na wzrost
udziału energii pochodz cej ze ródeł odnawialnych. Niskie koszty transportu biomasy na
mał odległo , nadwy ki surowca (słomy), dopłaty do upraw energetycznych mog sprzyja
rozwojowi lokalnych ciepłowni opalanych tym paliwem.
Na terenie gminy Chodzie brak jest plantacji ro lin energetycznych. Od 2005 r. działa
system dopłat do uprawy dwóch ro lin energetycznych tj. wierzby energetycznej i ró y
bezkolcowej. Znowelizowana ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o utworzeniu
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 150, poz. 1259) umo liwia
producentom ro lin energetycznych – wierzby energetycznej i ró y bezkolcowej otrzymanie
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dopłat do upraw. Płatno ci s uzale nione od wielko ci upraw, aby si o nie ubiega trzeba
posiada

minimum 1 ha gruntów przeznaczonych na produkcj . Niezb dne jest tak e

zawarcie umowy z podmiotem wykonuj cym działalno

gospodarcza w zakresie

przetwarzania wierzby i ró y bezkolcowej na cele energetyczne. Ma to weryfikowa cel
upraw – producenci prowadz cy przetwórstwo we własnym zakresie nie otrzymaj dopłat.
Wysoko

dopłat w 2005 r. została ustalona na kwot 55,46 euro za hektar.

Wnioski o dopłaty nale y składa w terminie od 15 marca do 15 maja ka dego roku.
Formularz wniosku o przyznanie dopłat z tytułu prowadzenia plantacji wierzby lub ró y
bezkolcowej wykorzystywanych na cele energetyczne, wraz instrukcj wypełnienia, dost pny
jest na stronie internetowej Agencji: www.arimr.gov.pl.
BIOGAZ.
Odpady komunalne.
Na terenie gminy zlokalizowane jest Gminne Wysypisko Odpadów Komunalnych. Jako
lokalizacj składowiska wykorzystano tereny powyrobiskowe powstałe na skutek eksploatacji
kruszy mineralnych we wsi Kamionka. Jest to wysypisko dwu kwaterowe. Rocznie przyjmuje
si na wysypisko ok. 28.000 m3 odpadów. Obecnie znajduje si na nim około 493 000 m3
odpadów komunalnych gromadzonych w okresie 17-letniego u ytkowania składowiska.
Uwzgl dniaj c stopniowe zag szczanie składowanych odpadów przy u yciu ci gnika
g sienicowego, ilo

zalegaj cych odpadów po komprymacji wynosi około 205 000 m3

(wspólczynnik komprymacji Kz=2,4). W najbli szym okresie nast pi całkowite zapełnienie
składowiska. Do czasu powstanie nowego składowiska gmina b dzie lokowała odpady
komunalne na wysypisku w gminie s siedniej. Na wysypisku wraz ze wzrostem ilo ci
składowanych odpadów instalowany był system odprowadzenia gazów wysypiskowych.
Składa si

on z 8 studni wykonanych z kr gów betonowych 50 poł czonych rurami

drenarskimi PEHD o Dn=100mm otoczonych włóknin
w

Kamionce

zainstalowano

odgazowuj co-wyprowadzaj c .

tzw.
Maj c

bierne
jednak e

filtracyjn . Dla składowiska

odgazowanie

z

jedn

na

e

dla

uwadze,

studni
składowisk

gromadz cych powy ej 10 000Mg odpadów opłacalne jest pozyskiwanie biogazu nale y
rozwa y realizacj takiego przedsi wzi cia.
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Tab.42. rednia ilo

gazu w zale no ci od czasu eksploatacji wysypiska.

Okres eksploatacji
w latach.
1 do 12
12 do 16
16 do 20

rednie ilo ci m3 gazu/
ton odpadów rocznie
3,0
2,0
1,0

opałowa gazów wysypiskowych waha si od 16 do 24 MJ/ m3 i zale y zarówno od

Warto

składu odpadów, wilgotno ci pryzmy jak i sposobu pozyskiwania gazu.
Na podstawie danych zawartych w tabeli oraz ilo ci zgromadzonych odpadów mo na
pozyska

z wysypiska biogaz o energii w paliwie 3 190GJ/rok (dla wyliczenia ilo ci

powstaj cego biogazu przyj to wska nik 1,8 m3/Mg na rok oraz dla warunków polskich
warto

opałow

gazu wysypiskowego 18MJ/ m3). Mo liwym wi c jest pozyskanie

354 MWh energii elektrycznej rocznie oraz 1 270 GJ/rok. Pozyskana ilo

gazu, pozwala

zainstalowa agregat pr dotwórczy o mocy elektrycznej 39 kW i pozyska 40 kW w cieple.
Oczyszczalnie cieków komunalnych.
W gminie eksploatowane s obecnie dwie oczyszczalnie cieków:
-

Miejska Oczyszczalnia

cieków – Studzieniec-Ł g wybudowana w 1991r., ilo

przyjmowanych cieków to 1 012 006 m3/rok;
-

Gminna Oczyszczalnia

cieków – Ole nica wybudowana w 1970r., ilo

przyjmowanych cieków to 21 228 m3/rok.
Ł czna ilo

cieków wynosi 1 033 234 m3/rok. Przy takiej ilo ci cieków mo liwe byłoby

pozyskanie ciepła za pomoc pompy ciepła. Zakładaj c obni enie temperatury cieków tylko
o 5oC mo na by uzyska

ródło ciepła o mocy 685 kW. Ilo

uzyskanej energii cieplnej

wyniosłaby 21.491GJ/rok. Przy rednim wykorzystaniu energii cieplnej od 30-60GJ/rok
w domu jednorodzinnym, mo na zapewni ciepło dla około 450 rodzin lub na potrzeby
własne oczyszczalni. W swych zamierzeniach inwestycyjnych gmina przewiduje budow
placu o pow. 4000 m2 do składowania powstaj cego kompostu, który b dzie wykorzystywany
jako nawóz.
15.3. PRODUKCJA ENERGII W UKŁADACH SKOJARZONCH ZASIALNYCH GAZEM
ZIEMNYM.
W przypadku wyst pienia odpowiednich warunków odbioru ciepła i energii elektrycznej
mo liwe jest zastosowanie układów skojarzonych zasilanych gazem ziemnym. Stosowanie
jednak tej metody produkcji energii elektrycznej i ciepła jest przedsi wzi ciem wymagaj cym
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du ych nakładów finansowych oraz odpowiedniego zapotrzebowania na energi i ciepło
przez odbiorców.
Na terenie gmin układy takie mo na zastosowa m. in. w nast puj cych obiektach:
•

Małe elektrociepłownie zawodowe.

Ciepło, jak i energia elektryczna wytwarzane s tu w celu sprzeda y odbiorcom zewn trznym
przył czonym do niewielkich rozmiarów lokalnej sieci ciepłowniczej. Układy budowane s
w bezpo rednim s siedztwie zasilanych obiektów. Cz sto elektrociepłownie takie zasilaj
wył cznie jednego odbiorc .
•

Szkoły i budynki u yteczno ci publicznej.

Układ kogeneracyjny pokrywa zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania ciepłej wody, a tak e klimatyzacji w okresie letnim. W budynkach
u yteczno ci publicznej cz ciej w szkołach instalowane s

urz dzenia klimatyzacyjne.

Umo liwia to zwi kszenie stopnia wykorzystania ciepła z układu CHP w przypadku
zastosowania absorpcyjnych układów klimatyzacyjnych.
•

O rodki sportowe.

W o rodkach sportowych wyposa onych w baseny mo na stosowa spalinowe kondensacyjne
wymienniki ciepła, co wynika z faktu zapotrzebowania na wod o temperaturze około 30°C.
•

Hotele.

Zapotrzebowanie na ciepło do systemów grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
oraz na energi elektryczn wyst puje w hotelach rednio przez 18 godzin na dob , co
zapewnia wysoki roczny stopie wykorzystania urz dzenia.
•

Osiedla mieszkaniowe.

W przypadku osiedli mieszkaniowych w zakres rozwa a wchodz zarówno małe osiedla
i skupiska domków jednorodzinnych, jak i wi ksze zgrupowania budynków zasilane
z miejskich systemów ciepłowniczych. W przypadku pierwszych układ skojarzony cz sto
pracuje w trybie tzw. „samotnej wyspy”, gdzie jego zadaniem jest pokrycie zapotrzebowania
na ciepło i energi elektryczn przez 24 godziny na dob . W skład lokalnych systemów mog
wchodzi ró nego typu i mocy moduły CHP zasilane jednym rodzajem paliwa, np. gazem
ziemnym.
•

Zakłady przemysłowe.

Wszelkie procesy przemysłowe charakteryzuj ce si zapotrzebowaniem na ciepło w postaci
gor cej wody lub pary technologicznej s potencjalnymi odbiorcami energii wytwarzanej
w małych układach skojarzonych. Najcz ciej agregaty kogeneracyjne instaluje si
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w zakładach: spo ywczych, papierniczych, materiałów izolacyjnych, chemicznych,
browarach, kopalniach itd.
Podstawowym czynnikiem decyduj cym o wysokiej opłacalno ci układów kogeneracyjnych
jest ograniczenie zakupu energii elektrycznej. Cz sto dodatkowym czynnikiem, który
zwi ksza atrakcyjno

inwestycji w przemy le, jest dost pno

tanich gazów odpadowych

z procesów technologicznych.
•

Oczyszczalnie cieków.

W oczyszczalniach cieków wyst puje zapotrzebowanie na ciepło w celu utrzymywania stałej
temperatury w zbiornikach fermentacyjnych oraz na energi

elektryczn

do nap dów

urz dze zainstalowanych w oczyszczalni.
•

Szklarnie i suszarnie.

Szklarnie i suszarnie stanowi

specyficzn

grup

odbiorców ciepła z małych układów

skojarzonych. W procesie technologicznym wykorzystywane s spaliny opuszczaj ce silnik
lub turbin . W szklarniach wyst puje równie du e zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania
oraz na energi elektryczn do o wietlenia. Cz sto przyspieszona wegetacja ro lin zachodzi
w warunkach sztucznego wiatła dziennego (szczególnie w przypadku upraw kwiatów), co
powoduje znaczne zu ycie energii elektrycznej. W suszarniach spaliny mog

by

wykorzystywane bezpo rednio do suszenia produktów (np. w przemy le ceramicznym) lub
po rednio (w przemy le spo ywczym).
Wad

układów kogeneracyjnych jest niew tpliwie ich wysoka cena. Okre lenie

opłacalno ci zastosowania układów kogeneracyjnych wymaga opracowania szeregu analiz
techniczno-ekonomicznych przedsi wzi cia. Szacunkowe koszty kompletnego układu
kogeneracyjnego o mocy 1 MW wynosz około 2,1 – 3 mln. zł, dodatkowo dochodz koszty
obsługi urz dzenia, serwisu oraz wymiany zu ytych elementów.
Przestawione powy ej mo liwo ci wykorzystania układów skojarzonych stanowi
informacj na temat dost pnych technologii. Zastosowanie tego typu urz dze na terenie
gminy Chodzie jest uzale nione od warunków i potrzeb energetycznych i cieplnych, jakie
wyst pi w przyszło ci. Obecnie na terenie gminy nie stosuje si układów produkuj cych
energi w skojarzeniu.
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ROLA

WŁADZ

SAMORZ DOWYCH

W

ROZWOJU

ENERGETYKI

ODNAWIALNEJ.
Samorz d jako reprezentant społeczno ci lokalnej winien d y do obni enia kosztów
zaopatrzenia w ciepło, energi i gaz. Władze gminne maja mo liwo

kształtowania rozwoju

energetyki odnawialnej poprzez:
dobór optymalnych rozwi za

organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych

w zakresie zaopatrzenia mieszka ców w ciepło, energi elektryczn i paliwa gazowe,
tworzenie

odpowiednich

zapisów

w

miejscowych

planach

zagospodarowania

przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, uwzgl dniaj cych wykorzystanie
lokalnych zasobów paliw i energii,
ograniczanie stosowania paliw pierwotnych (w gla) dla obszarów szczególnie cennych
przyrodniczo w ramach opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
publikowanie materiałów edukacyjnych, poradników i informatorów,
organizowanie spotka mieszka ców z przedstawicielami przedsi biorstw wdra aj cymi
nowe technologie oszcz dzania paliw i energii,
prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie pozyskania kredytów i rodków unijnych
dla mieszka ców oraz przedsi biorstw.
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16. ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI.
Gmina Chodzie

okala wewn trznymi granicami miasto Chodzie , z zewn trz

graniczy z gminami: Budzy , Szamocin, Miasteczko Kraj skie, Kaczory, Czarnków,
Margonin i Uj cie.
W zakresie zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energi elektryczn poszczególne gminy
maj nast puj ce układy powi za .
W zakresie potrzeb cieplnych polegaj cych na ł czeniu w cało

niewielkich

obszarów w systemy cieplne zasilane z jednego ródła, współpraca z s siednimi gminami nie
jest wykluczona, zwłaszcza w przypadku kotłowni wykorzystuj cych lokalne nadwy ki paliw
(słomy) i energii. Przykładem takiej inwestycji jest działaj ca na terenie s siedniej gminy,
w Margoninie, kotłownia opalana słom .
Sie gazowa. Gmina zasilana jest z gazoci gu wysokiego ci nienia o rednicy DN 100
gazu ziemnego wysokometanowego E. Gazoci g ten doprowadza gaz do stacji redukcyjnej I
stopnia Q = 9 000 m3/h w Chodzie y. Od stacji pierwszego stopnia gaz jest rozprowadzony
gazoci gami redniego i po redukcji niskiego ci nienia do odbiorców. Gmina posiada
samodzielne zasilanie z gazoci gu wysokiego ci nienia i nie jest poł czona z s siednimi
gminami sieci gazowa niskiego lub redniego ci nienia, za wyj tkiem zasilania z jednego
przył cza (budynku, w którym jest przedszkole oraz kilka mieszka ) w miejscowo ci
Pietronki z kierunku gminy Margonin – miejscowo ci Stud ce.
Zaleca si nawi zanie współpracy pomi dzy gmin Chodzie , a gminami s siednimi
m.in. w zakresie wymiany informacji na temat zakresu oddziaływa

istniej cych

i projektowanych sieci gazowych w szczególno ci w obr bach granic gmin, w celu
umo liwienia udzielania niezb dnych danych potencjalnym inwestorom, oraz podj cia
wzajemnej współpracy w celu realizacji wspólnych inwestycji w obszarach przy granicy gmin
daj cych mo liwo

na tworzenie ró nych form przedsi biorczo ci i aktywizacji

gospodarczej, co przy pieszy proces doprowadzenia gazu ziemnego do tych obszarów.
Sieci elektroenergetyczne (dystrybucyjne) s
Chodzie

budowane i eksploatowane w gminie

oraz w gminach przyległych przez ENEA S.A. Oznacza to,

zaopatrywane w energi

elektryczn

przez jedn

spółk

e gminy te s

dystrybucyjn . Struktura sieci

elektroenergetycznej jest wi c ze sob powi zana. Problem współpracy w zakresie sieci

100

INVECO

Projekt zało e do planu zaopatrzenia w ciepło, energi elektryczn i paliwa gazowe gminy Chodzie

elektroenergetycznych jest wi c zwi zany ze wspólnymi przedsi wzi ciami inwestycyjnymi
na obszarach przygranicznych.
Wszystkie gminy wyraziły wol współpracy w zakresie wymiany do wiadcze
oraz wspólnych przyszłych działa

zmierzaj cych do poprawy bezpiecze stwa

energetycznego.
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17. OCENA BEZPIECZE STWA ENERGETYCZNEGO GMINY - PODSUMOWANIE.
Projekt zało e

jest dokumentem planistycznym, który poprzez analiz

zaopatrzenia gminy w ciepło, energi

elektryczn

obecnego

i paliwa gazowe okre la przyszłe

zapotrzebowanie oraz wskazuje sposoby jego pokrycia, uwzgl dniaj c jednocze nie
mo liwo
•

wykorzystania ródeł lokalnych.

Rozwój gminy Chodzie , wzrost ilo ci odbiorów bytowo-komunalnych oraz podmiotów
działalno ci

gospodarczej,

wymaga

ci głego

dostosowywania

sieci,

urz dze

energetycznych do nowych potrzeb odbiorców oraz zmiany dotychczasowych technologii
na nowe energooszcz dne, zdrowe dla ludzi i przyjazne rodowisku.
•

Potrzeby

cieplne

w

gminie

realizowane

s

przez

energi

wytworzon

w indywidualnych kotłach odbiorców za wyj tkiem czterech lokalnych systemów
ciepłowniczych.
•

Sie gazowa obejmuje swym zasi giem miejscowo ci: Rataje, Podanin i Pietronki, które
charakteryzuj si zwart struktur zabudowy lub wyst powaniem wi kszych odbiorców
gazu. Dalszy rozwój sieci gazowej uzale niony b dzie m.in. od ilo ci potencjalnych
odbiorców, technicznych i ekonomicznych warunków dostarczania gazu oraz od
wyznaczonych w Studium Uwarunkowa

i Kierunków Zagospodarowania Gminy

Chodzie kierunków rozwoju gminy zwi zanych z zabudow terenów mieszkaniowych
i przemysłowo – usługowych. Planowana do realizacji budowa sieci gazowej redniego
ci nienia do odbiorcy przemysłowego zlokalizowanego w miejscowo ci Ciszewo stwarza
dodatkowe mo liwo ci zasilania w gaz ziemny obszarów zlokalizowanych wzdłu trasy
i w niewielkiej odległo ci od gazoci gu. W perspektywie daje mo liwo ci dostarczania
gazu do gospodarstw domowych w Ciszewie.
•

Gazyfikacja nowych rejonów i miejscowo ci bez sieci gazowej oraz termin realizacji s
uzale nione od wyst pienia technicznych i ekonomicznych warunków przył czenia do
sieci gazowej O – ZG Pozna , co zwi zane jest przede wszystkim z wyst pieniem
odpowiedniego poziomu zapotrzebowania na gaz ziemny. Obecnie w planach rozwoju
WSG Sp. z o.o., O – ZG Pozna

uj to doprowadzenie i gazyfikacj

cz ci

miejscowo ci Studzieniec.
•

Przedsi biorstwa dostarczaj ce gaz na teren gminy s

zainteresowane przył czaniem

nowych odbiorców i dysponuj du ymi rezerwami na pokrycie wzrostu zapotrzebowania.
•

Obecnie mo liwo ci sprzeda y energii elektrycznej na terenie gminy przewy szaj
zapotrzebowanie. Prognozy dotycz ce zapotrzebowania na energi elektryczn wskazuj
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wzrostowy

i

zaspokojone

zostan

z

istniej cej

stacji

transformatorowo – rozdzielczej 110/15 kV zlokalizowanej w Ratajach. Bezpiecze stwo
energetyczne zwi zane z niezawodno ci dostawy energii zostanie znacznie poprawione
poprzez budow nowych wyprowadze SN na istniej c sie SN z GPZ-tu Rataje oraz
modernizacj istniej cych sieci elektroenergetycznych. Nowe wyprowadzenia pozwol na
wydzielenie nowych obszarów zasilania, spowoduj odci enie istniej cych linii SN i
poprawi warunki ruchowe w sieci.
•

Gmina b dzie współpracowała z przedsi biorstwami energetycznymi zajmuj cymi si
przesyłaniem, dystrybucj
energetycznego,

paliw i energii w zakresie zapewnienia bezpiecze stwa

oszcz dnego

i

racjonalnego

u ytkowania

paliw

i

energii

z uwzgl dnieniem wymogów ochrony rodowiska, a tak e ochrony interesów odbiorców
i minimalizacji kosztów. W celu ochrony rodowiska naturalnego oraz mniejszego
zu ycia energii pierwotnej zaleca si ł czenie technologii produkcji energii, opartych na
gazie ziemnym z technologiami wykorzystuj cymi energi

pochodz c

ze

ródeł

odnawialnych (np. pompy ciepła, kolektory słoneczne). Poł czenia takie daj znakomite
efekty ekologiczne i bardzo wysoka ł czn sprawno
•

procesu produkcji energii.

Gmina b dzie wspierała rozwój ródeł energii odnawialnej, głównie z wykorzystaniem
energii wiatru, biomasy, odpadów komunalnych i energii słonecznej. Dodatkowo gmina
b dzie wspierała działania zmierzaj ce do modernizacji przestarzałych technologicznie
kotłowni opalanych w glem kamiennym na elektrociepłownie gazowe, w których
wytwarzanie ciepła b dzie skojarzone z wytwarzaniem energii elektrycznej.

•

Zast pienie w kotłowniach domowych paliwa w glowego paliwem gazowym lub
modernizacja przestarzałych kotłów w glowych na nowe charakteryzuj ce si wysok
sprawno ci spowoduje równie znaczne obni enie ilo ci zanieczyszcze wprowadzanych
do atmosfery. Równolegle z zamian

paliwa w glowego powinny by

realizowane

działania termomodernizacyjne. Istnieje bogata oferta instrumentów wspomagaj cych
przedsi wzi cia energetyczne zwi zane z ograniczeniem emisji zanieczyszcze ,
wykorzystaniem energii ze ródeł odnawialnych. Najbardziej powszechne s po yczki,
dotacje oraz kredyty udzielane przez fundusze ekologiczne.
•

Przykładowa inwestycja zrealizowana przez gmin wykorzystuj ca lokalne nadwy ki
paliw i energii przyczyniłaby si do propagowania w ród mieszka ców idei instalowania
czy wymiany starych kotłów w glowych na kotłownie opalane biomas , głównie słom ,
której nadwy ki wyst puj w gminie.
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Spodziewany wzrost zapotrzebowania na energi

elektryczn

i gaz w obszarze

aktywizacji gospodarczej oraz odbiorców indywidualnych - gospodarstw domowych
i obszarze usług, stwarza potrzeb zaprogramowania odpowiedniego rozwoju zdolno ci
przesyłowych systemów energetycznych gminy Chodzie wraz z ewentualnym rozwojem
ródeł skojarzonych. Wszelkie inwestycje energetyczne musz

by

uzgodnione

z przedsi biorstwem energetycznym, a ich realizacja wymaga zawarcia stosownej umowy
reguluj cej sposób realizacji i finansowania zadania inwestycyjnego.
•

Zgodnie z art. 7 ust 1 i 5 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1504
z pó n. zm.) przedsi biorstwa energetyczne zajmuj ce si przesyłaniem lub dystrybucj
paliw gazowych lub energii s obowi zane do zawarcia umowy o przył czenie do sieci
z podmiotami ubiegaj cymi si o przył czenie do sieci, na zasadzie równoprawnego
traktowania, je eli istniej

techniczne i ekonomiczne warunki przył czenia do sieci

i dostarczania tych paliw lub energii, a

daj cy zawarcia umowy spełnia warunki

przył czenia do sieci i odbioru. Przedsi biorstwa energetyczne zajmuj ce si
przesyłaniem lub dystrybucj

paliw gazowych lub energii s

obowi zane zapewni

realizacje i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przył czania
podmiotów ubiegaj cych si o przył czenie, na warunkach okre lonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 9 ust.1-4, 7 i 8 i art. 46 oraz w zało eniach lub planach,
o których mowa w art.19 i 20.
•

Działania samorz du w wietle zaspokojenia zapotrzebowania na energi mieszka ców
gminy b d ukierunkowane na cisł współprac gminy i przedsi biorstw energetycznych
w zakresie tworzenia spójnych planów przedsi wzi . Efektem podj tych działa b dzie
wła ciwie zdefiniowana polityka energetyczna na terenie gminy, dost pno
gamy

usług

energetycznych

dla

odbiorców

oraz

zapewnienie

szerokiej

bezpiecze stwa

energetycznego mieszka com.

Projekt zało e został wykonany na podstawie umowy zawartej pomi dzy Wójtem
Gminy Chodzie , a Energetyk Pozna sk , Zakładem Inwestycji Energetycznych INVECO
Sp. z o.o. w Poznaniu.
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WA NIEJSZE SKRÓTY:
SO2 – dwutlenek siarki,
SOx – tlenek siarki,
NO2 – dwutlenek azotu,
NOx – tlenki azotu,
CO – tlenek w gla,
CO2 – dwutlenek w gla,
Mg – megagram,
c.o. – centralne ogrzewanie,
c.w.u. – ciepła woda u ytkowa,
kW – kilowat,
MW – megawat,
MWh – megawatogodzina,
GWh – gigawatogodzina,
MJ – megad ul,
GJ – gigad ul,
TJ – terad ul,
GZ – 50 – gaz ziemny wysokometanowy podgrupy E,
GZ – 35 – gaz ziemny zaazotowany podgrupy Ls,
w/c – wysokie ci nienie,
s/c – rednie ci nienie,
GPZ – Główny Punkt Zasilania,
OZE – Odnawialne ródło Energii,
kg/ M*d– kilogramy wody na mieszka ca na godzin ,
mpzp – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
1 ma – jednego mieszka ca,
t – tona,
m3 – metr sze cienny.
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Zał czniki.
Pismo Wójta Gminy Chodzie do gmin s siednich
Pismo Wójta Gminy Budzy
Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
Pismo Burmistrza Miasta Chodzie y
Pismo Urz du Gminy Kaczory
Pismo Urz du Gminy Czarnków
Pismo Urz du Gminy Miasteczko Kraje skie
Pismo Urz du Miejskiego w Uj ciu
Pismo ENEA S.A. Zakład Obsługi Klienta
Pismo Polskich Sieci Elektroenergetycznych - Zachód Sp. z o.o.
Pismo Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu
Pismo Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie
Pismo PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze
Pismo Emitel Sp. z o.o. w Poznaniu
Pismo Starostwa Powiatowego w Chodzie y, Wydział Architektury i Budownictwa
Pismo Starostwa Powiatowego w Chodzie y, Wydział Ochrony rodowiska, Rolnictwa
i Le nictwa
Pismo Nadle nictwa Sarbia
Zał czniki mapowe
Rys. Nr 1 System gazowniczy na terenie gminy Chodzie . Sieci przesyłowe, rozdzielcze.
Stacje gazowe redukcyjno – pomiarowa. Skala 1 : 50 000.
Rys. Nr 2 Sie elektroenergetyczna na terenie gminy Chodzie . Linie WN, SN. Stacje
transformatorowe 15/0,4 kV. Stan istniej cy. Skala 1 : 50 000.
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Uzgodnienia i opinie przedsi biorstw energetycznych.
Opinia Polskich Sieci Elektroenergetycznych - Zachód Sp. z o.o.
Uzgodnienie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie
Uzgodnienie z ENEA S.A.
Uzgodnienie Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu.
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