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1. Wstęp 

Podstawą prawną do opracowania Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe jest ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, t.j. z późn. zm.) przypisująca gminie zadanie własne: planowania  
i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy 
(art. 18.1.1) i zobowiązująca Burmistrza do opracowania założeń do planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (art. 19.1). Zgodnie z art. 19 ust. 2 dokument 
ten sporządza się co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje się co najmniej raz na trzy lata. 
Niniejsze opracowanie odpowiada wymogom ustawy Prawo energetyczne, tj. zawiera: 

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

 przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 
gazowych; 

 możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,  
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach 
odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych  
w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych; 

 możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu 
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej; 

 zakres współpracy z innymi gminami. 
Podstawą wykonania niniejszego opracowania jest umowa nr 47/RSID/2016 zawarta  

w dniu 22 czerwca 2016 r. pomiędzy Gminą Busko Zdrój z siedzibą w Busku-Zdroju przy  
ul. Mickiewicza 10, a IGO Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ul. Barbary 21a. 

 
Projekt dokumentu na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, t.j. z późn. zm.) skierowano do 
zaopiniowania w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie 
zgodności z polityką energetyczną państwa do samorządu województwa. Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego wyraził pozytywną opinię do projektu „Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” uchwałą nr z dnia 19.01.2017r. 

 
Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło  

i paliwa gazowe należy:  

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

 planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy miejsc publicznych i dróg. 

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

 planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii  
i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy. 
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1.1. Cel przygotowania dokumentu 

Celem opracowania jest określenie prognozy potrzeb energetycznych oraz zapewnienie 
mieszkańcom gminy zaopatrzenia w czynniki energetyczne, a także określenie kierunków  
i przedstawienie możliwości do: 

 racjonalizacji użytkowania energii cieplnej (oszczędność energii cieplnej); 

 zagospodarowania lokalnych zasobów energii odnawialnej; 

 zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza; 

 wyboru strategii zaopatrzenia w energię mieszkańców i podmiotów gospodarczych.  
Dokument pozwala na : 

 kształtowanie gospodarki energetycznej gminy w sposób optymalny i uporządkowany 
uwzględniając przy tym specyficzne warunki lokalne gminy; 

 harmonizację działań w zakresie zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię 
podejmowanych bezpośrednio przez organy gminy z odpowiednimi przedsiębiorstwami 
energetycznymi funkcjonującymi na obszarze gminy; 

 uzgadnianie kierunków działań gmin i przedsiębiorstw energetycznych w zakresie 
rozwoju infrastruktury, w tym lokalizacji nowych źródeł wytwórczych; 

 uzgadnianie kierunków działań gmin i przedsiębiorstw energetycznych z interesami  
i potrzebami społeczności lokalnej. 

1.2. Metodologia 

Dla potrzeb opracowania niniejszego dokumentu przeanalizowano aktualne zapisy  
w zakresie systemu prawnego, obowiązujących polityk i strategii na szczeblu unijnym, 
krajowym i lokalnym. Zostały też wystosowane pisma do przedsiębiorstw energetycznych 
celem uzyskania informacji o ich planach. W celu oszacowania zapotrzebowania w energię 
cieplną indywidualnych małych kotłów działających na terenie gminy wykorzystano dane 
zebrane na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój, w tym 
przeprowadzoną ankietyzację terenową budynków. Uwzględniono najnowsze analizy 
odnośnie rozwoju gospodarczego, społecznego, trendów demograficznych i innych istotnych 
czynników mogących mieć znaczenie dla polityki energetycznej gminy. Dane dotyczące 
zasobów odnawialnych źródeł energii pochodzą z opracowań ekspertów zewnętrznych  
i opracowań statystycznych. Szacowanie potencjału i zapotrzebowania energetycznego gminy 
oparte zostało o analizę zużycia energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz innych nośników 
energii wykorzystywanych na cele ogrzewania obiektów. 

Dane związane z energetyką oparto na dostępnych danych statystycznych oraz danych 
będących w posiadaniu przedsiębiorstw energetycznych. Ich analiza pozwoliła na wykonanie 
charakterystyki i oceny funkcjonowania gospodarki energetycznej w gminie. Przygotowanie 
analizy stanu obecnego pozwoliło na opracowanie prognozy zapotrzebowania na energię 
wykorzystując prognozy demograficzne, dostępne prognozy agencji energetycznych oraz 
analizy i szacunki własne. Dokument systematyzuje i łączy jednocześnie zagadnienia 
oszczędzania energii i ochrony środowiska.  

Do rzetelnego i poprawnego merytorycznie opracowania w zakresie planowania 
energetycznego i odnawialnych źródeł energii niezbędna okazała się współpraca z Urzędem 
Miasta i Gminy, gminami sąsiadującymi oraz podmiotami z branży energetycznej działającymi 
na terenie Buska-Zdroju. 

W trakcie opracowania dokumentu korzystano z szeregu informacji z Urzędu Miasta  
i Gminy, danych otrzymanych od przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie 



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2032 

 

10 

analizowanej jednostki, dokumentów i opracowań strategicznych, danych dostępnych na 
stronach GUS-u oraz z innych branżowych stron internetowych. 

1.3. Akty prawne 

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinny 
być zgodne z m.in.:  
a) na szczeblu międzynarodowym: 

 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE,  

 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE, 

 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE, 
b) na szczeblu krajowym: 

 ustawą o efektywności energetycznej,  

 ustawą o odnawialnych źródłach energii. 
 
Dyrektywa 2012/27/UE  

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 
października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, sektor publiczny w państwach 
członkowskich powinien dawać przykład w zakresie inwestycji, utrzymania i innych wydatków 
na urządzenia zużywające energię, usługi energetyczne i inne środki poprawy efektywności 
energetycznej. Skutkiem wdrożenia dyrektywy powinien być 17% wzrost efektywności 
energetycznej do 2020 roku. Tak więc również na terenie Polski, w tym w Mieście i Gminie 
Busko-Zdrój, konieczne jest wdrożenie przedsięwzięć wpływających na zmniejszenie 
wykorzystania energii oraz promujących wśród mieszkańców postawy związane  
z oszczędzaniem konwencjonalnych źródeł energii. 

 
Dyrektywa 2009/28/WE 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.  
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych związana jest z trzecim 
spośród celów pakietu klimatycznego. Celem działań przewidzianych w dyrektywie jest 
osiągnięcie 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto  
w Unii Europejskiej w 2020 r., przy czym cel ten został przełożony na indywidualne cele dla 
poszczególnych państw członkowskich i w przypadku Polski wynosi on 15%. 

Ponadto dyrektywa ustanawia zasady dotyczące statystycznych transferów energii 
między państwami członkowskimi, wspólnych projektów między państwami członkowskimi  
i z państwami trzecimi, gwarancji pochodzenia, procedur administracyjnych, informacji  
i szkoleń oraz dostępu energii ze źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej. 

Dyrektywa określa również kryteria zrównoważonego rozwoju dla biopaliw i biopłynów. 
W preambule dyrektywy podkreśla się, iż pożądane jest, aby ceny energii 

odzwierciedlały zewnętrzne koszty wytwarzania i zużycia energii. Tak długo jak ceny energii 
elektrycznej na rynku wewnętrznym nie będą odzwierciedlały pełnych kosztów oraz korzyści 
środowiskowych i społecznych wynikających z wykorzystanych źródeł energii, konieczne jest 
wsparcie publiczne wykorzystania energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł 
energii. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania i przyjęcia krajowych 
planów działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. 
 



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2032 

 

11 

Dyrektywa 2009/72/WE 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 

dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej stanowi kolejny 
dokument promujący działania na rzecz liberalizacji krajowych rynków energii elektrycznej  
i gazu oraz ułatwiający utworzenie wspólnego rynku europejskiego. W dyrektywie 
zaproponowano szereg środków uzupełniających dotychczasowe przepisy w zakresie rynku 
wewnętrznego, m.in. dotyczące rozdziału działalności przedsiębiorstw związanych  
z wytwarzaniem energii od jej przesyłu, wzmocnienie roli regulatorów rynku energii, 
infrastruktury sieci energetycznych, szczególności połączeń transgenicznych, jak również 
wzmocnienie pozycji konsumentów energii. 
 
Ustawa o efektywności energetycznej 

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831) 
określa zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności 
energetycznej, zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności 
energetycznej,  zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii oraz zasady 
przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Ustawa zapewni także pełne 
wdrożenie dyrektyw europejskich w zakresie efektywności energetycznej, w tym zwłaszcza 
zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności 
energetycznej.  

Celem jest stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej oraz promocja innowacyjnych technologii zmniejszających szkodliwe 
oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko.  

Głównym założeniem ustawy jest ustanowienie systemu tzw. białych certyfikatów bez 
konieczności przeprowadzenia przetargu. Ustawa wprowadza również obowiązek 
stopniowania uiszczania opłaty zastępczej w kolejnych latach rozliczeniowych. Podmioty 
zobowiązane do stosowania ustawy to dostawcy energii elektrycznej, ciepła lub gazu 
ziemnego do odbiorców końcowych. Przepisy ustawy weszły w życie z dniem 1 października 
2016 r. 
 
Ustawa o odnawialnych źródłach energii 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015, poz. 478, 
ze zm.) określa zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii 
elektrycznej i biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii oraz w zakresie 
biopłynów, a także określa mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii 
elektrycznej, biogazu i ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii. Ustawa określa 
ponadto zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej  
z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, zasady realizacji 
krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, warunki i tryb 
certyfikowania instalatorów mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła 
energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW oraz akredytowania 
organizatorów szkoleń, a także określa zasady współpracy międzynarodowej w zakresie 
odnawialnych źródeł energii oraz wspólnych projektów inwestycyjnych. 
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1.4. Dokumenty nadrzędne 

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinny 
być zgodne z:  
c) na szczeblu międzynarodowym: 

 Europejską Polityką Energetyczną, 
d) na szczeblu krajowym: 

 ustaleniami i rekomendacjami wynikającymi z Polityki Energetycznej Polski do 2030 
roku, 

 Strategią Rozwoju Energetyki Odnawialnej, 

 Polityką Klimatyczną Polski, 

 Polityką Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, 
e) na szczeblu wojewódzkim: 

 wytycznymi Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa 
świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych, 

 Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, 

 Programem ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020  
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025, 

f) na szczeblu powiatowym: 

 Programem Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2014-2020, 

 Programem Ochrony Środowiska dla powiatu buskiego na lata 2016-2020  
z perspektywą do roku 2024, 

g) na szczeblu lokalnym: 

 Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025, 

 Programem Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2012-2015  
z uwzględnieniem perspektywy do 2019 r., 

 Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój, 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Busko-Zdrój, 

 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 
 
Europejska Polityka Energetyczna 

„Europejska Polityka Energetyczna” z dnia 10.01.2007 zapewniając pełne poszanowanie 
praw państw członkowskich do wyboru własnej struktury wykorzystania paliw w energetyce, 
oraz do ich suwerenności w zakresie pierwotnych źródeł energii i w duchu solidarności 
między tymi państwami, dąży do realizacji następujących trzech głównych celów: 

 zwiększenia bezpieczeństwa dostaw, 

 zapewnienia konkurencyjności gospodarek europejskich i dostępności energii po 
przystępnej cenie, 

 promowania równowagi ekologicznej i przeciwdziałania zmianom klimatu. 
Główne cele Unii Europejskiej w sektorze energetycznym do 2020 roku to: 

 osiągnięcia do roku 2020 udziału energii ze źródeł odnawialnych równego 20% 
całkowitego zużycia energii UE, 

 zmniejszenia łącznego zużycia energii pierwotnej o 20% w porównaniu z prognozami na 
rok 2020, co oznacza poprawę efektywności energetycznej o 20%, 

 obniżenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% w porównaniu z poziomami 
emisji z 1990 r. z możliwością podwyższenia tej wartości docelowej do 30%  
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w przypadku osiągnięcia porozumienia międzynarodowego zobowiązującego inne 
państwa rozwinięte do zmniejszenia emisji w porównywalnym stopniu, a bardziej 
zaawansowane gospodarczo państwa rozwijające się do odpowiedniego udziału w tym 
procesie proporcjonalnie do ich odpowiedzialności za zmiany klimatyczne i do swoich 
możliwości, 

 oraz dodatkowo zwiększenia do 10% udziału biopaliw w ogólnym zużyciu paliw  
w transporcie na terytorium UE. 

Strategiczne prognozowanie rozwoju gospodarki energetycznej w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej powinno być spójne z priorytetami i kierunkami działań wyznaczonymi  
w „Europejskiej Polityce Energetycznej”. 
 
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

Polityka energetyczna Polski została przyjęta uchwałą Nr 202/2009 Rady Ministrów  
z dnia 10 listopada 2009 r. Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, czynnie uczestniczy 
w tworzeniu wspólnotowej polityki energetycznej, a także dokonuje implementacji jej 
głównych celów w specyficznych warunkach krajowych, biorąc pod uwagę ochronę interesów 
odbiorców, posiadane zasoby energetyczne oraz uwarunkowania technologiczne 
wytwarzania i przesyłu energii. Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są: 

 poprawa efektywności energetycznej, 

 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, 

 dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 
energetyki jądrowej, 

 rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, 

 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 

 ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 
 Polityka energetyczna ma być oparta na zasobach własnych - chodzi w szczególności  

o węgiel kamienny i brunatny, co ma zapewnić uniezależnienie produkcji energii elektrycznej 
od surowców sprowadzanych. Kontynuowane będą również działania związane ze 
zróżnicowaniem dostaw paliw do Polski, a także ze zróżnicowaniem technologii produkcji. 
Wspierany ma być również rozwój technologii pozwalających na pozyskiwanie paliw płynnych 
i gazowych z surowców krajowych. Polityka zakłada także stworzenie stabilnych perspektyw 
dla inwestowania w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną. Na operatorów sieciowych 
nałożony zostaje obowiązek opracowania planów rozwoju sieci, lokalizacji nowych mocy 
wytwórczych oraz kosztów ich przyłączenia. Przyjęty dokument zakłada również rozwój 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz rozwój konkurencyjnych rynków paliw  
i energii. Zakłada też ograniczenie wpływu energetyki na środowisko. 
 
Strategia rozwoju energetyki odnawialnej 

„Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” (przyjęta przez Sejm 23 sierpnia 2001 roku) 
zakłada wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym 
kraju do 14% w 2020 r., w strukturze zużycia nośników pierwotnych. Wzrost wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii ułatwi przede wszystkim osiągnięcie założonych w polityce 
ekologicznej celów w zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń odpowiedzialnych za zmiany 
klimatyczne oraz zanieczyszczeń powietrza. Realizacja celów zawartych w strategii pozwoli 
również na decentralizację krajowego sektora energetycznego, stworzy szansę dla lokalnych 
społeczności na utrzymanie niezależności energetycznej oraz rozwoju regionalnego  
i stworzenie nowych miejsc pracy, a także przyczyni się do poprawy stanu środowiska.  
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Polityka Klimatyczna Polski 
„Polityka Klimatyczna Polski” (przyjęta przez Radę Ministrów w listopadzie 2003 r.) 

zawierająca strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020. Celem 
strategicznym polityki klimatycznej jest „włączenie się Polski do wysiłków społeczności 
międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu globalnego poprzez wdrażanie zasad 
zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie poprawy wykorzystania energii, zwiększania 
zasobów leśnych i glebowych kraju, racjonalizacji wykorzystania surowców i produktów 
przemysłu oraz racjonalizacji zagospodarowania odpadów, w sposób zapewniający 
osiągnięcie maksymalnych, długoterminowych korzyści gospodarczych, społecznych  
i politycznych”. 
 
Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 

Polityka ekologiczna państwa oparta jest na konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego 
rozwoju, dlatego zasada ta musi być uwzględniona we wszystkich dokumentach 
strategicznych oraz programach opracowywanych na poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym. W praktyce zasada zrównoważonego rozwoju powinna być stosowana wraz 
z wieloma zasadami pomocniczymi i konkretyzującymi tj.: 

 zasada prewencji (zapobiegania) oznacza przede wszystkim zapobieganie powstawaniu 
zanieczyszczeń, recykling a także wprowadzanie pro-środowiskowych systemów 
zarządzania środowiskiem,  

 zasada „zanieczyszczający płaci” wskazuje jednostki użytkujące środowisko jako 
podmioty odpowiedzialne za skutki zanieczyszczeń i innych zagrożeń środowiska, 

 zasada integracji oznacza uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych 
na równi z celami gospodarczymi i społecznymi, 

 zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej oznacza potrzebę 
minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego efektu ekologicznego, 

 zasada uspołecznienia oznacza dostęp ludności do informacji o środowisku. 
 
W polityce ekologicznej zostały określone działania pozwalające na osiągnięcie 

następujących celów. W kontekście założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe najbardziej istotne działania to:  

 jak najszersze przystępowanie do systemu EMAS, rozpowszechnianie wiedzy wśród 
społeczeństwa o tym systemie i tworzenie korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji 
będących w systemie, 

 podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, 

 zwiększenie roli polskich placówek we wdrażaniu ekoinnowacji w przemyśle oraz  
w produkcji wyrobów przyjaznych dla środowiska oraz doprowadzenie do 
zadawalającego stanu monitoringu środowiska, 

 dalsza poprawa stanu zdrowotnego obywateli w wyniku wspólnych działań sektora 
ochrony środowiska z sektorem zdrowia oraz skuteczny nadzór nad wszystkimi 
instytucjami będącymi potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych, 

 dążenie do spełnienia przez RP zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego  
oraz z dwóch dyrektyw unijnych (dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego  
i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania - tzw. dyrektywa LCP oraz 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r.  
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy - dyrektywa CAFE), 



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2032 

 

15 

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz  
z planem działań krótkoterminowych 

Nadrzędnym celem POP jest poprawa jakości powietrza w strefach województwa 
świętokrzyskiego w celu osiągnięcia właściwych standardów, a także krajowego celu redukcji 
narażenia poprzez realizację zintegrowanej polityki ochrony powietrza. Aktualizacja POP 
została opracowana ze względu na występujące przekroczenia standardów jakości powietrza 
w strefach województwa świętokrzyskiego oraz konieczność osiągnięcia określonego 
krajowego celu redukcji narażenia. Kierunki działań naprawczych zostały zdefiniowane jako:  

OP1. Redukcja emisji zanieczyszczeń ze źródeł o małej mocy do 1 MW 
OP2. Redukcja emisji zanieczyszczeń z transportu 
OP3. Ograniczenie emisji przemysłowej 
OP4. Planowanie przestrzenne 
OP5. Edukacja ekologiczna 

i w zakresie infrastruktury komunalnej obejmują następujące działania naprawcze: 

 Likwidacja niskosprawnych źródeł spalania paliw i zastąpienie siecią ciepłowniczą lub 
ogrzewaniem elektrycznym w sektorze komunalno bytowym, 

 Likwidacja niskosprawnych źródeł spalania paliw i zastąpienie siecią ciepłowniczą lub 
ogrzewaniem elektrycznym w obiektach użyteczności publicznej, 

 Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz podłączenie nowych obiektów, 

 Rozbudowa sieci gazowej oraz podłączenie nowych obiektów, 

 Produkcja energii prosumenckiej z odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym  
i mieszkaniowym, 

 Modernizacja sieci ciepłowniczych. 
 

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 
Zgodnie z dokumentem strategicznym województwa świętokrzyskiego nadrzędną misją 

jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców województwa. „Wzrost atrakcyjności 
województwa fundamentem zintegrowanego rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej  
i przestrzennej” traktowany jest jak generalny cel Strategii. Sformułowana wizja realizowana 
będzie zgodnie z wytyczonymi wzajemnie powiązanymi celami strategicznymi, które opierały 
się będą na celach warunkujących. Poniżej cele o szczególnej korelacji z założeniami do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe: 

 Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego 

 Poprawa stanu infrastruktury mieszkaniowej jako czynnika warunkującego wzrost 
mobilności zasobów ludzkich i racjonalnego kształtowania ośrodków osadniczych 

 Podnoszenie standardów i stworzenie spójnego układu komunikacyjnego oraz 
gospodarki przestrzennej stymulującej rozwój regionu 
 

Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2015-2020  
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025 

Program zawiera ocenę stanu środowiska województwa świętokrzyskiego  
z uwzględnieniem wskaźników ilościowych charakteryzujących poszczególne komponenty 
środowiska.  

Program definiuje cztery obszary rozwojowe istotne z punktu widzenia zarówno szans 
jak i zagrożeń w ochronie środowiska. W obszarze uzdrowiskowym, do którego zalicza się 
Busko-Zdrój, jako jeden z priorytetów wskazana została ochrona powietrza, która powinna 
być realizowana m.in. przez: wymianę starych niskosprawnych kotłów, rozbudowę sieci 
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ciepłowniczej oraz gazowej i podłączanie do niej nowych obiektów, a także przeprowadzenie 
termomodernizacji budynków.  

Dla komponentu powietrze atmosferyczne jako cel strategiczny wyznaczono „Poprawę 
jakości powietrza w województwie świętokrzyskim”. Natomiast do celów krótkoterminowych 
zaliczono: 

 Redukcja emisji ze źródeł spalania paliw o małej mocy do 1 MW, 

 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych, 

 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych, 

 Podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie wpływu zanieczyszczeń na zdrowie 
oraz konieczności ochrony powietrza, 

 Osiągnięcie poziomu celu długoterminowego dla ozonu, 

 Zwiększenie roli planowania przestrzennego w ochronie powietrza, 

 Osiągnięcie krajowego celu redukcji narażenia. 
 

Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2014-2020 
Zgodnie z misją rozwoju Powiat Buskiego ma być obszarem uzdrowiskowym, 

ekologicznym i bogatym w dziedzictwo kulturowe oraz zapewniającym zdrowie, sielski 
odpoczynek, zdrową żywność, a także otwarty na innowacyjność. Jako wizję strategii rozwoju 
Powiatu przyjęto „Powiat Buski bogaty w smaki: natury, kultury, tradycji i nowoczesności”.  
W Programie wyszczególniono 5 celów strategicznych nadrzędnych i przypisano im priorytety 
oraz zadania, w tym m.in.: 

 modernizacja budynków użyteczności publicznej.  

 wspieranie budowy infrastruktury opartej na energii odnawialnej oraz budownictwa 
energooszczędnego (ogniwa fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne 
itp.).  

 wspieranie działań zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 
   

Program Ochrony Środowiska dla powiatu buskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 
roku 2024 

W Programie dokonano oceny stanu środowiska w podziale na następujące obszary 
interwencji: ochronę klimatu i jakości powietrza, zagrożenie hałasem, pola 
elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarkę wodno – ściekową, zasoby 
geologiczne, gleby, gospodarkę odpadami i zapobieganie powstaniu odpadów, zasoby 
przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami. Wyznaczono cel nadrzędny Programu  
w oparciu o dokumenty strategiczne: Powiat buski oparty na zrównoważonym rozwoju.  
W obszarze ochrona klimatu i jakości powietrza zaplanowano następujące kierunki działań: 

 zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, 

 ograniczenie niskiej emisji, 

 zaplanowanie sposobu finansowania działań zmniejszających niską emisję, 

 zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza do dopuszczalnych/docelowych poziomów oraz 
osiągnięcie pułapu stężenia ekspozycji na pył PM2,5. 

 
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025 

Cele szczegółowe wraz z działaniami priorytetowymi oraz zadaniami im 
przyporządkowanymi, zostały w taki sposób dobrane, aby Miasto Busko – Zdrój było 
motorem rozwoju dla całej gminy, a co za tym idzie również dla obszarów wiejskich. Zgodnie 
z wizją rozwoju Gmina Busko-Zdrój ma być uzdrowiskiem atrakcyjnym turystycznie,  
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z wysokospecjalistycznymi usługami zdrowotnymi i prozdrowotnymi, zintegrowanym 
dążeniem do zaspokajania potrzeb mieszkańców, ochroną dziedzictwa kultury i środowiska 
naturalnego oraz dbałością o tradycję przyrodolecznictwa. Na tej podstawie określono motto 
rozwoju, które brzmi: „Tworzenie możliwości do aktywności społecznej i gospodarczej dla 
rozwoju funkcji uzdrowiskowej i turystycznej gminy Busko – Zdrój, przy jednoczesnym 
poszanowaniu środowiska naturalnego i kulturowego, zapewnia wysoką jakość życia 
mieszkańców”. W oparciu o misję wyodrębniono 2 cele strategiczne główne oraz cele 
szczegółowe, w tym działanie 1.1.2 Ochrona środowiska naturalnego i ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń. 
 
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2016-2020  
z perspektywą do roku 2024  

W Programie określone są cele, priorytety oraz działania w zakresie ochrony 
środowiska. Wyszczególniono w nim 7 głównych celów ekologicznych, z których jednym jest 
ochrona powietrza atmosferycznego. Głównymi priorytetami umożliwiającymi realizację tego 
celu są: 

 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, szczególnie pozyskiwanie 
energii słonecznej; 

 modernizacja oświetlenia ulicznego. 
 
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój 

Jako jeden z celów szczegółowych do osiągnięcia do 2020 roku dokument stawia 
zmniejszenie zużycia energii finalnej o 2,2% (12 068 MWh) w porównaniu z rokiem bazowym 
(2010). Jako priorytetowym sektorem działań wskazuje się energetykę, a zwłaszcza produkcję 
i dystrybucję energii. Wykorzystanie paliw kopalnych oraz nieefektywne rozwiązania  
w zakresie zaopatrzenia w energię funkcjonujące w gminie stwarzają duży potencjał redukcji 
emisji, zwłaszcza w kontekście rozwoju sieci ciepłowniczej oraz wykorzystania rozproszonych 
odnawialnych źródeł energii. Duży potencjał redukcji emisji zidentyfikowano także w związku 
z termomodernizacją obiektów i rozwiązaniami służącymi podnoszeniu efektywności 
energetycznej budynków. Dzięki przeprowadzeniu takich inwestycji, na terenie gminy 
zdecydowanie poprawi się jakość powietrza atmosferycznego (redukcja tzw. niskiej emisji).  

 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Busko-Zdrój 

Podstawowym celem sporządzenia Studium jest określenie polityki zagospodarowania 
przestrzennego gminy uwzględniającej uwarunkowania, cele i kierunki polityki przestrzennej 
państwa. Studium jest dokumentem planistycznym sporządzanym dla całego obszaru Miasta  
i zawierającym wytyczne do planowania miejscowego. W dokumencie określono kierunki  
i zasady ochrony środowiska i jego zasobów w obszarze ochrony powietrza atmosferycznego: 

 systematycznej likwidacji niskich źródeł emisji i kotłowni, 

 systematycznej poprawy stanu technicznego dróg i podejmowanie działań w zakresie 
ograniczania ruchu tranzytowego przez miasto uzdrowisko, do pełnej jego likwidacji  
w przyszłości. 
Studium dopuszcza modernizację istniejących sieci elektroenergetycznych oraz 

instalowanie transformatorów większej mocy. Przedsięwzięcia te nie wymagają rezerw 
terenowych. Z kolei sieci gazowe lokalizowane mają być w liniach rozgraniczających dróg  
i ulic. 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój obowiązuje obecnie 8 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.  

1. Uchwała Nr XXI/219/2004 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 26. 10. 2004 roku  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w obszarze ograniczonym ulicami Langiewicza, 
Polną, Sienkiewicza, osiedlem Piłsudskiego i ulicą Dmowskiego. 

2. Uchwała Nr XXXVI/365/2006 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 31.03.2006 roku  
w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
obejmującego część sołectwa Młyny, gmina Busko-Zdrój. 

3. Uchwała Nr XXXVI/375/2006 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 13. 06. 2006 roku  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
obejmującego część gruntów wsi Łagiewniki i Bronina. 

4. Uchwała Nr VII/64/2007 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 26.06.2007 roku  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego 
część miasta Busko-Zdrój oraz części wsi Zbludowice, Siesławice, Mikułowice, Chotelek  
i Radzanów ze zm. (uchwała Nr VIII/98/2007 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 
11.09.2007). 

5. UCHWAŁA Nr X/123/2007 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 29.11.2007 roku  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic Waryńskiego, Witosa, Bohaterów 
Warszawy, Młyńskiej i Kusocińskiego ze zm. (uchwała Nr XII/126/2008 Rady Miejskiej  
w Busku – Zdroju z dnia 31.01.2008 roku). 

6. Uchwała Nr XX/240/2008 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 30.10.2008 roku  
w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
południowej części obszaru miasta Busko-Zdrój. 

7. Uchwała Nr XXXI/346/09 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 24. 09. 2009 roku  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu górniczego „Dolina Nidy II" w części znajdującej się na obszarze gminy Busko – 
Zdrój. 

8. Uchwała NR XXXII/392/2013 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 12 września 2013 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla obszaru 
obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic: Armii Krajowej, 12-go Stycznia, 
1-go Maja, Waryńskiego, Kopernika, Mickiewicza, Spacerowej. 

Plany te stanowią akty prawa miejscowego, których celem jest określenie zasad 
kształtowania ładu przestrzennego na danym terenie.   
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2. Charakterystyka Miasta i Gminy Busko-Zdrój 

Busko-Zdrój jest gminą miejsko-wiejską, położoną w południowej części województwa 
świętokrzyskiego, na terenie powiatu buskiego (rys. 1). Gmina umiejscowiona jest  
w odległości ok. 50 km od Kielc i 80 km od Krakowa. Busko-Zdrój znajduje się na obszarze 
krainy geograficznej Ponidzie, na południowych zboczach Garbu Pińczowskiego. 

W skład gminy wchodzi miasto Busko-Zdrój oraz następujące sołectwa: Baranów, 
Bilczów, Biniątki, Błoniec, Bronina, Budzyń, Chotelek, Dobrowoda, Elżbiecin, Gadawa, Galów, 
Janina, Kameduły, Kawczyce, Kołaczkowice, Kostki Duże, Kostki Małe, Kotki, Las Winiarski, 
Łagiewniki, Mikułowice, Młyny, Nowa Wieś, Nowy Folwark, Oleszki, Olganów, Owczary, 
Palonki, Pęczelice, Podgaje, Radzanów, Ruczynów, Siesławice, Skorzów, Skotniki Duże, 
Skotniki Małe, Słabkowice, Służów, Szaniec, Szczaworyż, Wełecz, Widuchowa, Wolica, 
Zbludowice, Zbrodzice, Zwierzyniec i Żerniki Górne. 

 

 
 

Rysunek 1. Położenie Gminy Busko-Zdrój na tle województwa i powiatu 
Źródło: www.gminy.pl, dnia 24.08.2016 r. 

 

Teren gminy cechuje się przewagą terenów użytkowanych rolniczo. Gmina zajmuje 
obszar 236 km2 (23 550 ha), z czego ponad 80% jego powierzchni wykorzystywane jest 
rolniczo (18 862 ha), 12,95% stanowią grunty leśne oraz tereny zadrzewione i zakrzewione,  
a 6,13% stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane (dane z GUS, stan na 31.12.2015 r.). 
Strukturę użytkowania gruntów przedstawia rysunek 2. 
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Rysunek 2. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Busko-Zdrój 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

 

Teren miasta cechuje się zurbanizowaną przestrzenią charakterystyczną dla terenów 
miejskich. Miasto zajmuje obszar 12 km2 (1 228 ha), z czego prawie 2/3 jego powierzchni 
wykorzystywane jest rolniczo (704 ha) a 41% stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane. 
Strukturę użytkowania gruntów miasta przedstawia rysunek 3.  

Obszary wiejskie Gminy Busko-Zdrój cechuje się przestrzenią mało przekształconą 
przyrodniczo. Obszar wiejski zajmuje obszar 224 km2 (22 322 ha), z czego ponad 80% jego 
powierzchni wykorzystywane jest rolniczo (18 158 ha), 13,62% stanowią grunty leśne oraz 
tereny zadrzewione i zakrzewione, a 4,2% stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane. 
Strukturę użytkowania gruntów wsi przedstawia rysunek 4. 

 
 
 

 

 

Rysunek 3. Struktura użytkowania gruntów miasta Rysunek 4. Struktura użytkowania gruntów wsi 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
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2.1. Warunki naturalne 

2.1.1. Regionalizacja fizycznogeograficzna 

Według fizyczno-geograficznego podziału Polski obszar Miasta i Gminy Busko-Zdrój 
położony jest na terenie Garbu Pińczowskiego, stanowiącego część Niecki Nidziańskiej. 
Dominują tu wzgórza o ostro nachylonych zboczach i płaskiej wierzchowinie, ze 
wzniesieniami do wysokości 330 m n.p.m. Miejscami obszar porozcinany jest głębokimi, 
malowniczymi dolinkami lub wąwozami. Na obszarze gminy występują formy 
antropogeniczne tj. wyrobiska poeksploatacyjne, wykopy i nasypy drogowe. 

2.1.2. Gleby 

Do głównych typów gleb na terenie Gminy należą gleby: rędziny brunatne, gleby 
deluwialne, bielicowe i pseudobielicowe oraz brunatne wykształcone na piaskach luźnych  
i gliniastych, mady, gleby glejowe oraz czarne ziemie. Na terenie Gminy Busko-Zdrój 
dominują gleby klas bonitacyjnych od III do VI, z nieznacznym udziałem gleb klasy II. Ilość 
gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych, cechujących się słabszą przyswajalnością składników 
pokarmowych, nie przekracza 20%. Względnie niewielkim zagrożeniem gleb w gminie jest 
erozja wodna, obejmująca swoim zasięgiem 5% gruntów rolnych, z czego zaledwie 1% 
narażonych jest na najbardziej niszczącą erozję silną i bardzo silną. Do najbardziej narażonych 
należą grunty lessowe położone na stokach o spadkach w przedziale 6-10° oraz rędzinowe, 
usytuowane na stokach o spadkach powyżej 10°, usytuowane w południowej części Gminy 
Busko- Zdrój. 

2.1.3. Hydrografia 

Gmina Busko-Zdrój położona jest w obrębie lewobrzeżnej części Wisły w strefie 
wododziałowej między zlewniami Nidy, Czarnej Staszowskiej oraz Kanału Strumienia. Obszar 
Gminy cechuje się średnio rozwiniętą siecią rzeczną. Główne rzeki przepływające przez teren 
Gminy to Maskalis, lewobrzeżny dopływ Nidy, oraz Sanica, Bród i Czarna Rzeka. Występują 
również liczne kanały odwadniające oraz liczne zbiorniki wodne o łącznej powierzchni 338 ha. 
Zlokalizowany jest również jeden zbiornik retencyjno-rekreacyjny „Radzanów” o powierzchni 
23 ha. 

2.1.4. Warunki klimatyczne 

Gmina Busko-Zdrój znajduje się pod wpływem klimatu umiarkowanego przejściowego  
z zaznaczającymi się wpływami kontynentalnymi. Klimat Gminy kształtowany jest przede 
wszystkim przez nizinne położenie.  

Średnia roczna temperatura powietrza na terenie omawianego terenu wynosi 7,8°C. 
Średnia temperatura miesiąca najcieplejszego (lipca) wynosi 18,0°C, zaś średnia temperatura 
miesiąca najchłodniejszego (stycznia) jest bardzo niska i wynosi -5,1°C. W trakcie roku średnia 
temperatura waha się o 23,1°C. Roczna wilgotność powietrza mieści się w przedziale 71% - 
80%. Na terenie gminy występuje 1 551 godzin ze słońcem, co wpływa na uzdrowiskowe 
właściwości regionu. Średnia roczna suma opadów wynosi 550 – 600 mm. Liczba dni  
z opadem powyżej 1 mm waha się od 100 do 110. Pokrywa śnieżna zalega średnio przez 66 
dni w roku na terenie Gminy, natomiast w samym mieście Busko-Zdrój tylko 50 – 60 dni. 
Dominują wiatry umiarkowane i słabe o kierunku zachodnim i północno-zachodnim. Średnia 
roczna prędkość wiatru nieznacznie przekracza 3 m/s. 
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2.1.5. Środowisko przyrodnicze 

Obszar Gminy Busko-Zdrój charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi. Na jej 
terenie znajduje się wiele różnorodnych form ochrony przyrody, które sumarycznie zajmują 
powierzchnię 23 534,51 ha (99,9% ogólnej powierzchni gminy). Do najważniejszych form 
należą dwa parki krajobrazowe, trzy obszary Natura 2000 oraz cztery obszary chronionego 
krajobrazu. Dodatkowo na terenie Gminy Busko-Zdrój zlokalizowanych jest sześć pomników 
przyrody oraz trzy stanowiska dokumentacyjne, a także użytek ekologiczny Ostra Góra.  

Do zieleni urządzonej na terenie miasta Busko-Zdrój zaliczyć można Park Zdrojowy, 

ogródki wokół budynków sanatoryjnych, teren leśny wokół szpitala Górka. 

Formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie Gminy Busko-Zdrój przedstawiono  

w tabeli 1 i 2 oraz na rysunkach 5 i 6. 

 
Tabela 1. Formy ochrony przyrody w Gminie Busko-Zdrój 

Nazwa Powierzchnia 
[ha] 

Obowiązująca podstawa prawna 

Rezerwat 

Owczary 0,56 1) Zarządzenie MLiPD z 05.05.1959 r. (MP Nr 53 z 1959, poz. 254). 
Obwieszczenie Woj. Święt. Z 15.10.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 107 
poz. 1270) 
2) Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody 
"Owczary" (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 1536 z dn. 05.05.2015 r.) 

Park Krajobrazowy 

Szaniecki Park 
Krajobrazowy 

7064,80 Uchwała Nr XLIX/875/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Szanieckiego Parku 
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3149 z dn. 25.11.2014 r.) 

Nadnidziański Park 
Krajobrazowy 

Uchwała Nr XLIX/874/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Nadnidziańskiego 
Parku Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3148 z dn. 25.11.2014 r.) 

Obszar Chronionego Krajobrazu 

Chmielnicko-
Szydłowski Obszar 

Chronionego 
Krajobrazu 

16 469,00 Uchwała Nr XXXV/620/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Chmielnicko-
Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. 
poz. 3312) 

Solecko-Pacanowski 
Obszar Chronionego 

Krajobrazu 

Uchwała Nr XXXV/621/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Solecko 
Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. 
poz. 3313) 

Szaniecki Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

Uchwała Nr XLIX/883/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Szanieckiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3157 z dnia 
25.11.2014 r.) 

Nadnidziański Obszar 
Chronionego 
Krajobrazu 

Uchwała Nr XLIX/882/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Nadnidziańskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3156 z dnia 
25.11.2014 r.) 

   
 
 
 
 



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2032 

 

23 

Nazwa Powierzchnia 
[ha] 

Obowiązująca podstawa prawna 

Obszar Natura 2000 

OSO PLB260001 
Dolina Nidy 

7,5 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach  
z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Nidy PLB260001 (Dz. Urz. 
Woj. Święt. z 2014 r. poz. 1477 z dn. 05.05.2014 r.) ze zm. (Dz. Urz. 
Woj. Święt. z 2014 r. poz. 3296 z dn. 04.12.2014 r.) 

SOO PLH260003 
Ostoja Nidziańska 

570,98 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach  
z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nidziańska PLH260003 
(Dz. Urz. Woj. Święt. z 2014 r. poz. 1479 z dn. 05.05.2014 r.) ze zm.  
 (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3283 z dn. 02.12.2014 r., Dz. Urz. Woj. Święt. 
poz. 575 z dn. 12.02.2016 r.) 

SOO PLH260034 
Ostoja Szaniecko-

Solecka 

3101,13 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach  
z dnia 25 Kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka 
PLH260034 (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2014 r. poz. 1449 z dn. 29.04.2014 
r.) ze zm. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2014 r. poz. 3280 z dn. 02.12.2014 r.) 

Stanowiska dokumentacyjne 

Zajęcza Góra 11,19 Rozporządzenie Nr 17/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 
lutego 2002 r. w sprawie uznania za stanowiska dokumentacyjne (Dz. 
Urz. Woj. Święt. Nr 23, poz. 289) 

Ściana łomiku - Rozporządzenie Nr 17/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 
lutego 2002 r. w sprawie uznania za stanowiska dokumentacyjne ( Dz. 
Urz. Woj. Święt. Nr 23, poz. 289) 

Odsłonięcie 
geologiczne 

- Uchwała Nr XXVIII/331/2002 Rady Miejskiej w Busku Zdroju z dnia 
25.06.2002 r. w sprawie uznania za stanowisko dokumentacyjne 
"Odsłonięcie geologiczne" w Siesławicach (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 182, 
poz. 2301) 

Użytki ekologiczne 

Ostra Góra 0,9 Uchwała Nr XXVIII/330/2002 Rady Miejskiej w Busku Zdroju z dnia 25 
czerwca 2002 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny wzgórze 
„Ostra Góra” w Skotnikach Małych (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 182 poz. 
2300) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie RDOŚ Kielce 

 

Tabela 2. Pomniki przyrody w Gminie Busko-Zdrój 
Nazwa Obwód Obowiązująca podstawa prawna Miejscowość 

Odsłonięcie 
geologiczne 

- Zarządzenie Nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dnia 2 października 
1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 
19, poz. 223) ze zm. (Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 8, poz. 54 z dn.30.08.1994 
r., Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 8, poz. 55, z dn. 30.08.1994 r., Dz. Urz. Woj. 
Święt. Nr 85, poz. 987 z dn. 16.08.2001 r.) 

Siesławice 

Odsłonięcie 
geologiczne 

- Zarządzenie Nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dnia 2 października 
1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 
19, poz. 223) ze zm. (Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 8, poz. 54 z dn.30.08.1994 
r., Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 8, poz. 55, z dn. 30.08.1994 r., Dz. Urz. Woj. 
Święt. Nr 85, poz. 987 z dn. 16.08.2001 r.) 

Busko-Zdrój 

"Odsłonięcie 
geologiczne - 
Zimne Wody 
(1987) 

- Uchwała Nr XXVIII/332/2002 Rady Miejskiej w Busku Zdroju z dnia 
25.06.2002 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody "Odsłonięcie 
geologiczne - Zimne Wody" w Busku Zdroju (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 
182, poz. 2302) 

Busko-Zdrój 
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Nazwa Obwód Obowiązująca podstawa prawna Miejscowość 
Trzy dęby 
szypułkowe 

282, 
328, 
452 

Uchwała Nr XXVIII/329/2002 Rady Miejskiej w Busko-Zdroju z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody trzech 
dębów szypułkowych w Kamedułach (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 182, 
poz. 2299) 

Kameduły 

Sosna 
pospolita 

200 Uchwała Nr XXX/345/2002 Rady Miejskiej w Busko-Zdroju z dnia 10 
października 2002 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody sosnę 
pospolitą w Wełczu (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 163, poz. 2028) 

Wełecz 

Dąb 
szypułkowy 
"Ryszard" 

355 Uchwała Nr XXX/375/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 
czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na 
terenie miasta Busko-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2757  
z 10.07.2013 r.) 

Busko-Zdrój 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie RDOŚ Kielce 

 

 

 
- obszar chronionego krajobrazu 

 
- park krajobrazowy 

Rysunek 5. Lokalizacja parku krajobrazowego i obszarów chronionego krajobrazu  
w Gminie Busko-Zdrój 

Źródło: geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, dnia 06.10.2016 r. 
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 - obszar Natura 2000 

Rysunek 6. Lokalizacja obszarów Natura 2000 w Gminie Busko-Zdrój 
Źródło: geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, dnia 06.10.2016 r. 

2.2. Ludność i prognoza demograficzna 

Jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój jednostek samorządu 
terytorialnego jest sytuacja demograficzna oraz perspektywy jej zmian. Trzeba zauważyć, że 
przyrost liczby ludności to przyrost liczby konsumentów, a zatem wzrost zapotrzebowania na 
energię i jej nośniki. 

Gminę zamieszkuje 32 767 osób (dane z GUS, 2015 r.), a gęstość zaludnienia na 1 km2 
wynosi 139 osób. Od 2005 roku osłabieniu uległ potencjał ekonomiczny gminy, o czym 
świadczy spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym w stosunku do liczby ludności  
w wieku przed i poprodukcyjnym. W 2015 roku w wieku zdolności produkcyjnej było 64,8% 
populacji, zaś w roku 2005 – 67,6%. Struktura wiekowa ludności Gminy Busko-Zdrój w latach 
2005-2015 zaprezentowano na rys. 7. 
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Rysunek 7. Struktura wiekowa ludności Gminy Busko-Zdrój w latach 2005-2015 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

 

Gminę Busko-Zdrój nie omijają procesy związane ze stopniowym starzeniem się 
społeczeństwa, obserwowane zarówno w województwie, kraju jak i całej Europie. Świadczy  
o tym choćby wzrost wartości wskaźnika obciążenia demograficznego jaki dokonał się  
w ostatnich latach (rys. 8). Wyraźnie zarysowuje się także większe nasilenie tego zjawiska  
w mieście.   

 

 
Rysunek 8. Wskaźnik obciążenia demograficznego dla gminy oraz dla obszaru wiejskiego  

i miasta 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

 

Przewidywaną liczbę ludności gminy opracowano na podstawie prognozy GUS dla 
województwa świętokrzyskiego. Prognoza ta uwzględnia nowy porządek demograficzny, 
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charakteryzujący się obniżeniem płodności, spadkiem natężenia umieralności, wahaniami 
liczby migracji.  

Zgodnie z przyjętymi założeniami liczba ludności do 2032 roku zmaleje o ok. 8%  
w stosunku do roku 2015 i wyniesie 30 142. Zmianę liczby ludności miasta w latach 2014-
2015 oraz prognozę demograficzna do roku 2032 przedstawiono na rysunku 9. Wyraźnie 
zarysowuje się zjawisko odpływu ludności z miast i powolnego wzrostu liczby ludności na wsi. 

 

  
Rysunek 9. Liczba ludności wraz z prognozą demograficzną 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

2.3. Gospodarka 

Uzdrowiskowy charakter Gminy Busko-Zdrój determinuje główne źródła dochodów jej 
mieszkańców. Dbałość o wysoką jakość środowiska jest niezbędna do utrzymania statusu 
gminy uzdrowiskowej. Wprowadzenie na ten teren uciążliwego przemysłu jest wykluczone,  
w związku z czym działalność gospodarcza mieszkańców ukierunkowana jest na usługi, w tym 
usługi okołouzdrowiskowe. Na terenie gminy, działalność gospodarcza skupia się głównie  
w mieście Busko-Zdrój (ośrodek sanatoryjno-wypoczynkowy), sołectwa zaś stanowią obszary 
typowo rolnicze, gdzie przeważają uprawy warzyw oraz sadownictwo, z ukierunkowaniem  
w przyszłości na działalność rolniczo-rekreacyjno-usługową.  

Od roku 2009 liczba podmiotów działających na terenie Gminy Busko-Zdrój nie uległ 

większym zmianom (rys. 10).  
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Rysunek 10. Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w Gminie 

Busko-Zdrój w latach 2009-2015 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

 

W 2015 r. na terenie Gminy funkcjonowało 3363 podmiotów gospodarczych, z czego 
większość (ok. 95%) stanowią zakłady drobnej przedsiębiorczości - jednoosobowe lub 
zatrudniające poniżej 10 osób. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Gminy 
stanowiły ok. 60% ogólnej liczby podmiotów działających w powiecie buskim.  

Przyglądając się obecnej strukturze przedsiębiorstw na terenie Gminy można zauważyć, 
że większość z nich stanowią podmioty sektora prywatnego. Na koniec 2015 roku stanowiły 
one 97,3% ogółu podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON. 

W strukturze podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Gminie, zgodnie ze 
stanem z końca grudnia 2015 roku, dominuje działalność prowadzona w sekcji G, tj. handel 
hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów. Do wspominanej sekcji należy 32% buskich 
przedsiębiorców. Około 13% stanowią podmioty zajmujące się świadczeniem usług 
budowlanych. Inne branże działalności pojawiają się już zdecydowanie rzadziej: zdrowotna  
i pomoc społeczna – 8%, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 8%, transport  
i gospodarka magazynowa – 6%, przetwórstwo przemysłowe – 6%.  

 

Największymi zakładami działającymi na terenie Gminy Busko-Zdrój są: 

 Uzdrowisko Busko-Zdrój S. A., Busko-Zdrój, ul. Gen. F. Rzewuskiego 1;  

 Sanatorium "Włókniarz", Busko-Zdrój, ul. Rokosza 1; 

 Sanatorium Uzdrowiskowe "Nida-Zdrój" Sp. z o.o., Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego 9; 

 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Busko-Zdrój, ul. gen. F. 
Rzewuskiego 8; 

 Zakład Metalowo-Kotlarski SAS, Owczary, ul. Przemysłowa 3;  

 Grupa Polskie Składy Budowlane S.A., Wełecz 142;  

 Zakład Wyrobów Metalowych „Metal-Kop”, Młyny 180;  

 „BUSKOPOL” S.A., Busko-Zdrój, ul. Kilińskiego 41;  

 Magtrans, Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 116;  

 Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „UTRANS”, Mikułowice 359;  
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 Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego SULPHUR Zdrój, Busko-Zdrój, ul. Jana Rokosza 18, 
ul. Bohaterów Warszawy 116a;  

 PSS „Społem”, Busko-Zdrój, Plac Zwycięstwa 22;  

 KZC „Ponidzie”, Busko-Zdrój, ul. Kilińskiego 41.  

2.3.1. Rynek pracy 

Strukturę zatrudnienia w Gminie Busko-Zdrój na przestrzeni lat 2005-2015 przedstawia 
rysunek 11 i 12. Zgodnie z zaprezentowanymi danymi ogólna liczba osób pracujących w tym 
okresie wzrosła o 9%, podczas gdy wzrost liczby ludności wyniósł około 0,79%. Statystyki 
wskazują także na systematyczny spadek odsetka osób bezrobotnych.  

 
Rysunek 11. Pracujący w latach 2005-2015 w podziale na miasto i wieś 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

 

 
Rysunek 12. Zarejestrowani bezrobotni w latach 2005-2015 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
 

5
7

9
4

 

5
7

1
5

 

6
0

0
1

 

6
0

8
5

 

5
9

8
0

 

6
4

0
3

 

5
7

7
6

 

5
7

1
8

 

6
0

3
5

 

6
1

2
4

 

5
9

7
3

 

9
9

6
 

9
8

2
 

1
0

0
1

 

1
0

1
3

 

1
1

1
7

 

1
2

9
7

 

1
2

9
6

 

1
3

3
2

 

1
4

2
2

 

1
3

9
0

 

1
4

4
5

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

miasto wieś

9
5

1
 

8
8

2
 

7
6

5
 

7
7

0
 

7
3

1
 

7
5

1
 

7
4

5
 

7
4

2
 

7
7

8
 

6
2

6
 

5
5

0
 

1
2

1
8

 

1
0

1
9

 

8
4

3
 

8
1

2
 

8
5

1
 

9
4

7
 

8
1

9
 

9
1

2
 

8
9

8
 

7
6

4
 

6
6

7
 

0

500

1000

1500

2000

2500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

kobiety mężczyzni



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2032 

 

30 

2.4. Infrastruktura komunalna 

Obsługę gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Busko-Zdrój prowadzi Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju. Spółka zajmuje się 
działaniami z zakresu zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków oraz wywozu 
odpadów. Dodatkowym obszarem działań przedsiębiorstwa jest zarządzanie gminnymi 
zasobami mieszkaniowymi oraz transport i zaopatrzenie.  

Gmina Busko-Zdrój zaopatrywana jest w wodę pitną z ujęć głębinowych: Szczaworyż, 
Zrecze-Kaczorów (gmina Chmielnik), Błoniec, Zwierzyniec, Ruczynów, Widuchowa (wyłączone 
z użytkowania ze względu na wysokie koszty eksploatacyjne). Woda surowa oceniana jest 
ogólnie jako dobra. Miasto posiada dobrze rozbudowany system sieci kanalizacyjnej. 
Charakterystykę urządzeń sieciowych - wodociągi i kanalizacja przedstawiono w tabeli 3. 

 

Tabela 3. Charakterystyka urządzeń sieciowych – wodociągi, kanalizacja 
Wyszczególnienie Gmina Miasto Wieś 

Wodociągi 

Długość czynnej sieci rozdzielczej [km] 330,5 45,0 285,5 

Ilość przyłączy [szt.] 6 096 1 564 4 532 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym 
[m3/rok] 

880 506,2 373,8 

Kanalizacja 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] 167,2 52,1 115,1 

Ilość przyłączy [szt.] 4 578 2 232 2 346 

Ścieki odprowadzone [m3/rok] 1 116 955 161 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej [osoba] 23 250 15 734 7 516 

Źródło: GUS BDL, wg stanu na 31 grudnia 2015 r. 

 
Stopień zwodociągowania Gminy Busko-Zdrój kształtuje się na poziomie 93%, z czego  

w mieście z sieci wodociągowej korzysta 98,7% ludności, a na terenach wiejskich 87,2%. Sieć 
kanalizacyjna obejmuje swoim zasięgiem 71% ludności gminy, w tym ponad 95% ludności 
miasta Busko-Zdrój i 46,2% osób zamieszkujących obszary wiejskie gminy.  

Oczyszczalnia ścieków dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój znajduje się w Siesławicach. Ta 
oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna pracuje według metody wielofazowego osadu 
czynnego, z tlenową stabilizacją osadu w procesie oczyszczania oraz biologicznym usuwaniem 
fosforu. 

2.5. Charakterystyka struktury budowlanej 

Infrastruktura budowlana różni się wiekiem, powierzchnią zabudowy, technologią 
wykonania, przeznaczeniem oraz wynikającą z podstawowych parametrów 
energochłonnością. Na terenie miasta należy wyróżnić: 

 budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne,  

 obiekty użyteczności publicznej,  

 obiekty pod działalność usługowo-handlową i drobną produkcję przemysłową. 
W mieście Busko-Zdrój wyraźnie uwidoczniają się rejony koncentracji usług 

ogólnomiejskich oraz zabudowy mieszkaniowej. Budownictwo rozwija się przede wszystkim 
wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy. 
Tereny zielone i tereny rekreacyjno - sportowe oraz Uzdrowisko Busko-Zdrój S. A. położone są 
w strefie śródmiejskiej, w północnej części miasta. Zakłady przemysłowe usytuowane są 
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przeważnie na obszarach wiejskich gminy w pobliżu dróg wojewódzkich. Pozostałe tereny to 
rolnicza przestrzeń produkcyjna.  

Od roku 2005 do 2007 w Gminie Busko-Zdrój obserwować można było stopniowy 
przyrost liczby nowopowstających budynków. Następnie nastąpił spadek uwarunkowany 
kryzysem ekonomicznym. Od roku 2011 liczba budynków oddawanych do użytku wzrasta 
stopniowo. Warto zaznaczyć, że spośród nowopowstających budynków prym wiodą budynki 
mieszkalne. W 2015 roku stanowiły 77% wszystkich budynków tego typu (rys. 13). 

 

 
Rysunek 13. Ilość nowych budynków oddanych do użytkowania na terenie gminy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

 
Spośród budynków innych niż mieszkaniowe prężnie rozwijało się budownictwo 

związane z obiektami przeznaczonymi pod hotele, handel i usługi oraz magazyny. Na rys. 14 
przedstawiono procentowy udział powierzchni nowopowstałych budynków w latach 2005-
2015 w podziale na sposób ich użytkowania. W analizowanym okresie na terenach wiejskich 
najwięcej przybywało magazynów (44% łącznej powierzchni nowych budynków 
niemieszkalnych), zaś w mieście przeważał handel i usługi (48% powierzchni) (rys. 15 i 16). 
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Rysunek 14. Procentowy rozkład łącznej powierzchni nowych budynków niemieszkalnych 

powstałych w latach 2005-2015 na terenie gminy 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

 

  
Rysunek 15. Procentowy rozkład łącznej powierzchni 

nowych budynków niemieszkalnych powstałych w latach 
2005-2015 na obszarach wiejskich 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

Rysunek 16. Procentowy rozkład łącznej powierzchni 
nowych budynków niemieszkalnych powstałych w latach 

2005-2015 na obszarach miejskich 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

 

2.5.1. Zabudowa mieszkaniowa 

Charakter zabudowy mieszkaniowej Gminy Busko-Zdrój jest zróżnicowany. W ogólnej 
strukturze osadnictwa na terenie Miasta Busko-Zdrój dominuje zabudowa zwarta, oparta na 
zabudowie w formie domów jednorodzinnych i bloków. Na terenie sołectw zabudowa jest 
bardziej rozproszona i składa się w głównej mierze z budynków jednorodzinnych  
i gospodarczych.  

Według danych GUS na 31 grudnia 2015 r. na terenie Gminy Busko-Zdrój znajduje się  
7 224 budynków mieszkalnych a w nich 11 361 mieszkań. Przeciętna liczba osób  
w 1 mieszkaniu wynosi 2,88. Przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na  
1 mieszkanie wynosi 79,2 m2, a na 1 mieszkańca 27,5 m2. Zmiany w zasobach 
mieszkaniowych miasta w latach 2008-2015 przedstawiono w tabeli 4. 
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Tabela 4. Zmiany w zasobach mieszkaniowych gminy w latach 2008-2015 
Wyszczególnienie Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba budynków mieszkalnych 6 722 6 764 6 804 6 919 6 987 7 062 7 140 7 224 

Liczba mieszkań, w tym: 
- miasto 
-wieś 

10683 
6139 
4544 

10735 
6156 
4579 

10940 
6281 
4659 

11007 
6294 
4713 

11112 
6337 
4775 

11189 
6360 
4829 

11267 
6377 
4890 

11361 
6404 
4957 

Powierzchnia użytkowa 1 mieszkania [m2] 75,9 76,2 77,0 77,4 77,7 78,2 78,7 79,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

 

 Wielkość powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oddawanych do 
użytkowania w Gminie Busko-Zdrój w ciągu ostatnich lat ulegała wahaniom (rys. 17). 
Najmniejszy roczny przyrost powierzchni mieszkalnej na terenie gminy w latach 2005-2015 
odnotowano w 2009 roku (7 643 m2), natomiast maksymalny – w roku 2015 (14 617 m2).  

 

 
Rysunek 17. Wachania przyrostu powierzchni użytkowej nowych budynków mieszaklnych  

w Gminie Busko-Zdrój w latach 2005-2015 oraz wartość średnia [m2] 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Bardziej dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego obserwuje się na obszarach 
wiejskich (rys. 18).  
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Rysunek 18. Wachania przyrostu powierzchni użytkowej nowych budynków mieszaklnych  

w mieście i na wsi w latach 2005-2015 oraz wartość średnia [m2] 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wiek i stan techniczny zasobów jest zróżnicowany (rys. 19). Około 38% ogółu mieszkań 
znajduje się w budynkach mieszkalnych wybudowanych przed 1970 r. Mieszkań 
wybudowanych po 2002 roku jest ok. 1,81%.  

 

 
Rysunek 19.  Struktura wiekowa budynków mieszkalnych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

2.6. Komunikacja 

Przez Gminę przebiega droga krajowa nr 73 o znaczeniu tranzytowym łącząca 
Wiśniówkę i Jasło, przez Kielce, Szczucin, Tarnów. Dodatkowo na terenie Gminy znajdują się 
drogi wojewódzkie: 

 droga nr 767 o przebiegu: Pińczów – Busko-Zdrój, 
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 droga nr 973 łącząca Busko-Zdrój i Tarnów. 
Poza wyżej wymienionymi na terenie gminy znajdują się również liczne drogi 

powiatowe i gminne.  
Według danych Urzędu Miasta i Gminy układ drogowy na terenie miasta tworzą: 

 droga krajowa nr 73 – długość ok. 3,3 km; 

 drogi wojewódzkie – długość 3,706 km; 

 drogi powiatowe – długość ok. 3,75 km; 

 drogi gminne – długość ok. 47,078 km; 

 drogi wewnętrzne niepubliczne – ok. 2,8 km. 
Do dróg pozamiejskich na obszarze gminy należą: 

 droga krajowa – długość ok. 15 km 

 drogi wojewódzkie – długość ok. 18,78 km; 

 drogi powiatowe – długość ok. 170,76 km; 

 drogi gminne – długość ok. 91,872 km; 

 drogi wewnętrzne niepubliczne – długość ok. 540 km. 
 
Na terenie Gminy Busko-Zdrój nie istnieje komunikacja gminna. Przewozy pasażerskie  

w jej granicach prowadzi jedynie prywatna firma transportowa Słoneczny Ekspres, która 
przewozi mieszkańców i kuracjuszy pomiędzy Uzdrowiskiem a centrum miasta (długość trasy 
wynosi ok. 1,5 km). Trasa podstawowa obejmuje park zdrojowy, przystanki przy sanatoriach 
Włókniarz, Nida, Willi Oblęgorek i przejazd Aleją Mickiewicza do centrum. 

W związku z wygaśnięciem ważności wydanych zezwoleń oraz likwidacją PKS Busko-
Zdrój, gmina obsługiwana jest jedynie przez połączenia organizowane przez zewnętrzne 
podmioty transportowe (np. spółki PKS pobliskich miast oraz prywatnych przewoźników bus). 
Mimo to, Busko-Zdrój jest dość dobrze skomunikowane z ościennymi miejscowościami oraz 
głównymi ośrodkami województwa świętokrzyskiego.  

Przez teren Gminy Busko-Zdrój przebiega linia kolejowa nr 73 (Kielce) Sitkówka Nowiny 
– Włoszczowice – Busko-Zdrój, na której nie są aktualnie prowadzone przewozy pasażerskie.  
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3. Zaopatrzenie w ciepło 

Potrzeby cieplne mieszkańców gminy zaspokajane są przez: 

 ciepło z małych, lokalnych kotłowni i pieców, 

 ciepło sieciowe dostarczane przez Komunalny Związek Ciepłownictwa „PONIDZIE”. 
 
Na terenie gminy występują małe kotłownie lokalne zasilające w ciepło do ogrzewania  

i ciepłą wodę użytkową budynki użyteczności publicznej oraz budynki wykorzystywane na 
potrzeby usług i przemysłu. W tej grupie zastosowanie znalazły kotły węglowe oraz na gaz 
sieciowy. Budynki użyteczności publicznej zlokalizowane na trenie miasta ogrzewane ciepłem 
sieciowym to: Buskie Samorządowe Centrum Kultury, Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Publiczne Przedszkole Nr 3, Samorządowe Gimnazjum Nr 1, Starostwo Powiatowe oraz Urząd 
Pocztowy przy ul. Mickiewicza 11. 

Budynki mieszkalne jednorodzinne na terenie wiejskim ogrzewane są przez 
indywidualne źródła ciepła. Dominującym paliwem wykorzystywanym na potrzeby 
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w tym sektorze jest węgiel – około 90% 
gospodarstw wykorzystuje to paliwo do ogrzewania. Ponad 5% budynków wykorzystuje 
odnawialne źródła energii (głownie kolektory słoneczne), a ponad 4% korzysta z sieci gazowej 
na cele grzewcze. 

Budynki mieszkalne na terenie miasta ogrzewane są przez ciepło dostarczone przez KZC 
„PONIDZIE” oraz przez indywidualne źródła ciepła. Spośród indywidualnych źródeł ciepła 
dominującym paliwem w tym sektorze jest węgiel (ok. 46% budynków) oraz gaz sieciowy (ok. 
44% budynków). 

3.1. Sieć ciepłownicza 

Na terenie Miasta Busko-Zdrój funkcjonuje duża liczba sieci cieplnych niskich 
parametrów. Większość kotłowni w gminie nie posiada zewnętrznych sieci cieplnych lub ich 
długość jest znikoma. System ciepłowniczy w mieście jest zasilany przez przedsiębiorstwo 
energetyczne Komunalny Związek Ciepłownictwa „PONIDZIE”.  

Przedsiębiorstwo eksploatuje 8  źródeł ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 24,480 
MW, zlokalizowanych na terenie miasta Buska Zdroju oraz miasta Kazimierzy Wielkiej. Każda  
z kotłowni pracuje indywidualnie dla potrzeb wyodrębnionego systemu cieplnego. KZC 
,,PONIDZIE” nie posiada rezerwowego źródła zasilania do utrzymania pełnego ruchu pracy 
kotłowni. Podstawową sprawą warunkującą prawidłowa eksploatację urządzeń jest ciągła 
dostawa energii elektrycznej. Wykaz źródeł ciepła zasilających sieć na terenie Buska-Zdroju 
zawiera tabela nr 6. Tabela zawiera również informacje dotyczące stosowanych paliw w tym 
wielkości określające ich zużycie.  

Produkowane ciepło, w zależności od miejsca wytworzenia dostarczane jest odbiorcom 
za pomocą sieci ciepłowniczych lub bezpośrednio z kotłowni do zewnętrznych instalacji 
odbiorczych. W ciepło zaopatrywane są głównie mieszkalne budynki wielorodzinne oraz kilka 
budynków użyteczności publicznej znajdujących się w sąsiedztwie sieci ciepłowniczej. 
Charakterystykę sieci ciepłowniczej w obszarze miasta Busko-Zdrój przedstawia tabela 5.  
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Tabela 5. Charakterystyka sieci ciepłowniczej na terenie miasta Busko-Zdrój 
Sieć ciepłownicza Wartość  

za 2015 r. 

Długość sieci łącznie [m] 10 063 

w tym sieć preizolowana [m] 9060,5 

w tym sieć tradycyjna [m] 1002,5 

Liczba 
węzłów 

grupowych [szt.] 6 

indywidualnych [szt.] 29 

Straty przesyłowe ciepła [%] 12-18 

Źródło: Dane z KZC „PONIDZIE” 

 
Ciepło dostarczone odbiorcom końcowym na terenie miasta przedstawiono na rys. 20. 

Zauważalna jest tendencja spadkowa zużycia ciepła związana z przeprowadzonymi 
działaniami termomodernizacyjnymi budynków odbiorców końcowych i związanym z tym 
mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło. 

Największym odbiorcą pod względem zużycia ciepła oraz ilości mocy cieplnej 
zamówionej jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Busko-Zdrój. W 2015 roku Spółdzielnia zużyła 
63953 GJ ciepła co stanowiło 70% całej ilości ciepła zużytego przez wszystkich odbiorców  
w mieście. 

 

 
Rysunek 20. Ciepło dostarczone odbiorcom końcowym 

Źródło: Dane z KZC „PONIDZIE” 

 

3.2. Rozwój sieci ciepłowniczej 

KZC „PONIDZIE” na bieżąco prowadzi działania związane z rozwojem sieci ciepłowniczej. 
W tabeli 7 przedstawiono raport z realizacji zadań w latach 2010-2015, zaś w tabeli 8 
zaprezentowano planowane na najbliższe lata inwestycje. Na 2016 rok KZC „PONIDZIE” 
planowało zrealizować następujące zadania: 

 zainstalowanie urządzeń odpylających, 

 budowa przyłączy do sieci ciepłowniczej KZC, 

 automatyka kotłów na kotłowni Sikorskiego 42,   

80000

85000

90000

95000

100000

105000

110000

115000

120000

125000

130000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GJ/rok 119694 124944 125871 115698 126390 112911 117652 109061 103577 91127



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2032 

 

38 

 modernizacja budynków w Busku -Zdroju i Kazimierzy Wielkiej, 

 budowa odcinków sieci ciepłowniczej do budynków Nr 9 i 10 na os. Sikorskiego, 

 wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pod potrzeby zaplanowanego 
wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Wymiana sieci ciepłowniczej niskoparametrowej  
z kanałowej na preizolowaną w obszarze miasta Buska - Zdroju i  Kazimierzy Wielkiej”. 
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Tabela 6. Charakterystyka źródeł ciepła (stan na 2015 r.) 
Wyszczególnienie Źródło ciepła  

nr 1 
Źródło ciepła  

nr 2 
Źródło ciepła  

nr 3 
Źródło ciepła  

nr 4 
Źródło ciepła  

nr 5 
Źródło ciepła  

nr 6 

Lokalizacja Ul. Sikorskiego 42 Os. Wola Ul. Różana 2 Ul. Andersa Ul. Rehabilitacyjna 3 Pl. Zwycięstwa 9 

Liczba kotłów 4 2 2 2 2 c.o. + 1 c.w.u. 2 

Typ kotła KRM KRM KRM Paromat Triplex Vitoplex-100 Vitogas-100 

Moc znamionowa [MW] 11,64 3,60 0,82 2,80 0,58 0,24 

Rok uruchomienia/modernizacji kotła 1990 1990 2006 2000 2005 2004 

Czynnik grzewczy woda 

Rodzaj paliwa miał miał węgiel groszek gaz gaz gaz 

Wydajność nominalna [MW] 8,9 1,8 0,48 - - - 

Sprawność nominalna [%] 70-75 70-75 70-75 90 90 90 

Ilość zużytego paliwa - węgiel [Mg/rok] 3 374,2 1 114,8 188,6 - - - 

Ilość zużytego paliwa - gaz [tys. m3/rok] - - - 198,1 80,5 14,5 

Czas pracy w ciągu roku Cały rok Cały rok Sezon grzewczy Sezon grzewczy c.o. sezon grzewczy 
 c.w.u. cały rok 

Sezon grzewczy 

Ilość zużytej energii elektrycznej 
[MWh/rok] 

348 240 97 800 21 241 30 812 8 008 1 249 

Źródło: Dane z KZC „PONIDZIE” 
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Tabela 7. Raport z realizacji zadań z zakresu rozwoju ciepłownictwa w latach 2010-2015 
Nazwa zadania Zakres prac Lata realizacji Poniesione koszty Efekt ekologiczny Źródła finansowania 

Instalacja aparatury sterowania 
automatycznego kotłów 

kotłownia Sikorskiego 42  2010 83 800,00 Poprawa jakości spalania własne 

kotłownia Piłsudskiego  2010 60 000,00 własne 

Rozbudowa i dostosowanie do wymogów UDT 
aparatury sterowania automatycznego kotłów 

kotłownia Sikorskiego 42  2011 14 400,00 Poprawa jakości spalania własne 

kotłownia Piłsudskiego  2011 14 400,00 własne 

Budowa sieci ciepłowniczej wysokich 
parametrów z rur preizolowanych w ul. 
Kopernika w Busku-Zdroju 

  2012 453 465,64 Zmniejszenie strat 
przesyłowych. 

Likwidacja kotłowni 
groszkowej Mickiewicza 
12 o mocy 0.82 MW w 

2014 r. 

dofinansowanie  
w ramach RPOWŚ  

w kwocie  
223 552,03 

Zakup układu regulacji automatyki procesowej wymiennikownia 
Mickiewicza 12  

2013 12 267,00 Automatyka węzła, 
dostosowanie 
parametrów 

podawanego ciepła do 
temp zewn. 

własne 

Zakup wentylatora wyciągu spalin  kotłownia Sikorskiego 42  2013 14 610,00 Ograniczenie emisji własne 

Budowa głównej magistrali cieplnej    od os. Świerczewskiego 
do os. Kościuszki z 
przyłączem do  budynku 
Batorego 26 

2013 811 910,50 Zmniejszenie strat 
przesyłowych. 

Likwidacja kotłowni 
groszkowej Kościuszki 11 

o mocy 2,85 MW  
w 2014 r. 

dofinansowanie  
w ramach RPOWŚ  

w kwocie  
386 849,56 

Budowa 3 szt. indywidualnych węzłów 
cieplnych 

Batorego 26A, Kopernika 
2, Mickiewicza 10A 

2013 69 389,00 Zmniejszenie strat 
rozdziału ciepła 

(ograniczenie emisji) 

dofinansowanie   
w ramach RPOWŚ  

w kwocie 33 944,50 
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Nazwa zadania Zakres prac Lata realizacji Poniesione koszty Efekt ekologiczny Źródła finansowania 

Budowa głównej magistrali cieplnej z kotłowni Sikorskiego do 
os. Świerczewskiego, 
wraz z budową przyłącza 
do budynku mieszkalnego 
przy ul. Kazimierza 
Wielkiego 1 

2014 1 597 790,82 Zmniejszenie strat 
przesyłowych 

(ograniczenie emisji) 

dofinansowanie   
w ramach RPOWŚ  

w kwocie  
749 840,65 

Montaż indywidualnych węzłów cieplnych  
w ilości 21 sztuk 

os. Sikorskiego bloki: 1-
7,11,16,17,31; os. 
Świerczewskiego bloki: 
11, 14-17; os. Kościuszki 
10c,16; ul. Mickiewicza 
4AB, Pl. Zwycięstwa 

2014 800 040,14 Zmniejszenie strat 
rozdziału ciepła. 

Likwidacja kotłowni 
groszkowej Kościuszki 
10c o mocy 0.6 MW  

w 2014 r. 

dofinansowanie   
w ramach RPOWŚ  

w kwocie  
394 412,50 

Montaż emitora w kotłowni os. Sikorskiego 42  os. Sikorskiego 42  2014 170 598,72 Spełnienie warunków 
standardów emisji spalin 

dofinansowanie   
w ramach RPOWŚ  

w kwocie 77 500,00 

Montaż dwóch układów falowników  
w kotłowni Sikorskiego 42  

os. Sikorskiego 42 2014 87 866,68 Zmniejszenie poboru do 
20% energii elektrycznej 

dofinansowanie   
w ramach RPOWŚ  

w kwocie 38 000,00 

Zakup 2 szt. wentylatorów wyciągu spalin os. Sikorskiego 42 2014 33 500,00 Ograniczenie emisji własne 

Zakup regulatora pogodowego Trovis kotłownia Kościuszki 11 2014 8 375,26 Poprawa jakości 
regulacji rozdziału ciepła 

własne 

Zakup regulatora ciśnienia i przepływu kotłownia Kościuszki 11 2014 11 128,44 Poprawa jakości 
regulacji rozdziału ciepła 

własne 

Zwiększenie wartości aparatury sterowania 
automatycznego pomp  

kotłownia Sikorskiego 42  2014 20 284,55 Zmniejszenie poboru 
energii elektrycznej do 

20%  

własne 

Zakup 3 sztuk pomp PJM kotłownia Kościuszki 11 - 
2 szt.; kotłownia 
Sikorskiego 42 - 1 szt. 

2014 29 900,00 Zmniejszenie poboru  
energii elektrycznej 
redukcja szumów 

własne 
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Nazwa zadania Zakres prac Lata realizacji Poniesione koszty Efekt ekologiczny Źródła finansowania 

Zakup 2 szt. aparatury sterowania 
automatycznego pomp 

kotłownia Kościuszki 11 2015 42 525,00 Zmniejszenie poboru 
energii elektrycznej  

o około 20%  

własne 

Budowa przyłącza sieci c.o. niskich 
parametrów  

do budynku na os. 
Świerczewskiego 10 i 12   

2015 17 053,45 Włączenie do magistrali 
ciepłowniczej 

własne 

Budowa przyłącza ciepłej wody użytkowej  z kotłowni KZC 
"PONIDZIE" przy ul. 
Rehabilitacyjnej 3 do 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Rehabilitacyjnej 5  

2015 12 727,72 Wyeliminowanie strat 
przesyłowych. 

Likwidacja 60 mb 
zewnętrznej  instalacji 
kanałowej, wykonano 

przyłącze 18 mb 
preizolacji 

własne 

Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do węzła 
cieplnego 

w budynku BSCK w 
Busku-Zdroju 

2015 359 807,78 Włączenie do magistrali 
ciepłowniczej. 

Likwidacja kotłowni 
gazowej 

własne 

Budowa przyłącza cieplnego 
wysokoparametrowego  

dla budynku Urzędu 
Pocztowego  ul. 
Mickiewicza 11 

2015 12 638,21 Włączenie do magistrali 
ciepłowniczej. 

Likwidacja kotłowni 
gazowej 

własne 

Budowa przyłącza cieplnego do budynku Szkoły 
Podstawowej nr 3  

2015 12 621,82 Włączenie do magistrali 
ciepłowniczej. 

Likwidacja kotłowni 
gazowej 

własne 

Dostosowanie instalacji odpylania do 
obowiązujących od 2016 standardów emisji 
spalin 

kotłownia Sikorskiego 42  2015 103 470,00 Dostosowanie instalacji 
odpylania do 

obowiązujących od 2016 
standardów emisji spalin 

własne 

Źródło: dane udostępnione przez KZC „PONIDZIE” 
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Tabela 8. Planowane do realizacji zadania z zakresu rozwoju ciepłownictwa 
Projekt/zadanie Okres 

realizacji 
zadania 

Przewidziane nakłady  i źródła 
finansowania 

Planowane wydatki budżetowe na 
realizację zadań programu w latach: 

Uwagi 

źródło kwota 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

„Rozwój systemu 
ciepłowniczego  w Busku – 
Zdroju, poprzez zabudowę 
gazowych agregatów 
kogeneracyjnych w kotłowni 
osiedlowej, Piłsudskiego  
w Busku – Zdroju” 
 
 

2016-2018 Wartość zadania:                         6 000 000,00 41 620,00 45 000,00 5 913 380,00 dofinansowanie w ramach  
POIiŚ 2014-2020   -środki  z budżetu j.s.t.  973 627,00    

- środki z UE oraz innych 
źródeł zagranicznych w tym 
kredyty i pożyczki 

5 026 373,00    

Opracowanie koncepcji 
techniczno - ekonomicznej 
dla projektu pn. „Rozwój 
systemu ciepłowniczego  
w Busku – Zdroju" 
 
 

2016 Wartość zadania:                         24 400,00 24 000,00 -  -  - 

 -środki  z budżetu j.s.t.  24 400,00 24 400,00 - - 

- środki z UE oraz innych 
źródeł zagranicznych w tym 
kredyty i pożyczki 

-  -  - - 

Wykonanie opracowania 
wniosku o dofinansowanie 
wraz ze studium 
wykonalności  

2016 Wartość zadania:                         17 220,00 17 220,00 -  -  - 

 -środki  z budżetu j.s.t.  17 220,00 17 220,00 - - 

- środki z UE oraz innych 
źródeł zagranicznych w tym 
kredyty i pożyczki 

-  -  - - 

Projekt techniczny wraz  
z wymaganymi decyzjami 

2017 Wartość zadania:                         45 000,00 -  45 000,00 -  - 

 -środki  z budżetu j.s.t.  45 000,00 -  45 000,00 - 

- środki z UE oraz innych 
źródeł zagranicznych w tym 
kredyty i pożyczki 
 

-  -  -  - 
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Projekt/zadanie Okres 
realizacji 
zadania 

Przewidziane nakłady  i źródła 
finansowania 

Planowane wydatki budżetowe na 
realizację zadań programu w latach: 

Uwagi 

źródło kwota 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Budowa gazowych 
agregatów kogeneracyjnych 
w kotłowni osiedlowej na oś 
Piłsudskiego w Busku- 
Zdroju 

2018 Wartość zadania:                         5 888 380,00 -  -  5 888 380,00 dofinansowanie w ramach 
POIiŚ 2014-2020  -środki  z budżetu j.s.t.  883 257,00 - - 883 257,00 

- środki z UE oraz innych 
źródeł zagranicznych w tym 
kredyty i pożyczki 

5 005 123,00 - - 5 005 123,00 

Inspektor nadzoru, 
promocja,  

2018 Wartość zadania:                         25 000,00 -  -  25 000,00 dofinansowanie w ramach 
POIiŚ 2014-2020  -środki  z budżetu j.s.t.  3 750,00 - - 3 750,00 

- środki z UE oraz innych 
źródeł zagranicznych w tym 
kredyty i pożyczki 

21 250,00 - - 21 250,00 

RAZEM 6 000 000,00 41 620,00 45 000,00 5 913 380,00   

Źródło: dane udostępnione przez KZC „PONIDZIE” 
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3.3. Aktualne zapotrzebowanie na energię cieplną 

Uwzględniając potrzeby mieszkańców, obiektów użyteczności publicznej oraz zakładów 
funkcjonujących na terenie gminy aktualne całkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej na 
terenie gminy określono na poziomie 221 149,78 MWh (tab. 9). Nośnikami energii najczęściej 
zużywanymi jest węgiel kamienny (ok. 78%) oraz ciepło sieciowe (ok. 17%), co zostało 
zaprezentowane na rysunku 21. Obecnie zapotrzebowanie na ciepło sieciowe wynosi 
36 828,29 MWh. Z ciepła sieciowego w największym stopniu korzystają budynki mieszkalne 
wielorodzinne – 98% energii tego nośnika. W dalszej kolejności zużywane jest przez budynki 
użyteczności publicznej (ok. 2%) oraz jeden budynek z sektora usług.  

Ciepło sieciowe produkowane jest z węgla kamiennego oraz z gazu sieciowego. Ilość 
nośników zużytych do produkcji ciepła nie została doliczona do pozycji „węgiel kamienny”  
i „gaz sieciowy na ogrzewanie” w tabeli 9, tak aby uniknąć dublowania ilości zużytej energii. 

 

Tabela 9. Szacowana ilość energii cieplnej wykorzystanej w 2015 r. 
Nośniki energii Ilość energii [MWh] 

Gaz sieciowy na ogrzewanie 6 693,27 

Ciepło sieciowe 36 828,29 

Olej opałowy 977,67 

Węgiel kamienny 172 809,11 

Biomasa (drewno) 3 841,44 

Razem 221 149,78 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bazy Danych do „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gminy Busko-Zdrój” 

 

 
Rysunek 21. Struktura zużycia poszczególnych nośników ciepła w 2015 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bazy Danych do „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gminy Busko-Zdrój” 
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3.4. Prognoza zapotrzebowania w energię cieplną do 2032 r. 

Prognozowane zapotrzebowanie na ciepło na danym terenie zależy od liczby ludności 
oraz zmian z zakresie budownictwa, i to zarówno pod względem wielkości zasobów 
budowlanych, jak i ich jakości energetycznej. Prognoza zapotrzebowania energii cieplnej ma 
charakter szacunkowy. 

Prognozując zapotrzebowanie na energię cieplną dla Gminy Busko Zdrój do 2032 r. pod 
uwagę wzięto zapisy „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój” (PGN),  
a w szczególności inwestycje: 

 zastosowanie odnawialnych źródeł energii, 

 termomodernizacje budynków, 

 wymiana źródeł ciepła, 

 modernizacja systemów ciepłowniczych. 
W PGN określono poziom procentowy wzrostu lub spadku zużycia ciepła w przypadku 
podjęcia lub niepodjęcia działań. Oparcie założeń do prognozy na PGN jest zasadne z uwagi 
na zawarte w dokumencie kompleksowe zestawienie zużycia nośników energii i oszacowany 
wpływ poszczególnych działań na ograniczenie zużycia ciepła. 

Danymi wejściowymi były dane o zużyciu nośników ciepła za 2015 r. od operatorów 
poszczególnych sieci, a w przypadku węgla, oleju opałowego i biomasy - baza danych 
wykonana na potrzeby PGN.  
 

Biorąc pod uwagę powyższe założenia przeanalizowano trzy scenariusze określające 
zapotrzebowanie na ciepło na terenie gminy w okresie do 2032 roku. 

3.4.1. Scenariusz maksimum 

W scenariuszu maksimum założono kontynuację obecnych trendów bez podejmowania 
działań mających na celu ograniczenie zużycia energii cieplnej, czyli: niewielki wzrost 
efektywności energetycznej, wzrost zapotrzebowania na energię związany z rozwojem 
gospodarczym, zwiększenie wykorzystania ciepła sieciowego wynikające z podłączenia 
nowych odbiorców. Na podstawie PGN zakłada się wzrost zużycia energii cieplnej o 14,87%. 

Zapotrzebowanie energii cieplnej dla scenariusza maksimum przedstawiono na rysunku 
22 oraz w tabeli 10. 

 

 
Rysunek 22. Prognoza zapotrzebowania na energię cieplną w scenariuszu maksimum 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 10. Prognoza zapotrzebowania na energię cieplną w scenariuszu maksimum 
Wyszczególnienie Wartość 

Aktualne zapotrzebowanie w 2015 r. [MWh] 221 149,78 

Prognoza zapotrzebowania na 2032 r. [MWh] 254 039,72 

Zmiana [%] 14,87% 

Źródło: Opracowanie własne 

3.4.2. Scenariusz minimum  

W scenariuszu minimum założono, że uda się zrealizować wszystkie działania określone 
w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój” mające na celu poprawę 
efektywności energetycznej. Zakłada się realizację działań planowanych, jak i działań 
wskazanych w PGN jako potencjalnie możliwe do zrealizowania. Działania te zakładają 
wymianę starych kotłów CO, termomodernizacje budynków, montaż odnawialnych źródeł 
energii. Zapotrzebowanie energii cieplnej dla scenariusza minimum przedstawiono na 
rysunku 23 oraz w tabeli 11. Oszczędności energii cieplnej, które przyniosą przedsięwzięcia, 
przewyższają rosnące zapotrzebowanie w sektorze mieszkalnictwa oraz przemysłu i usług, w 
związku z czym finalna prognoza zapotrzebowania na energię do 2032 r. jest niższa niż 
aktualnie zapotrzebowanie. Szacunkowe ograniczenie zużycia energii cieplnej kształtuje się 
na poziomie ok. 10,37%. 

 

 
Rysunek 23. Prognoza zapotrzebowania na energię cieplną w scenariuszu minimum 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Tabela 11. Prognoza zapotrzebowania na energię cieplną w scenariuszu miminum 

Wyszczególnienie Wartość 

Aktualne zapotrzebowanie w 2015 r. [MWh] 221 149,78 

Prognoza zapotrzebowania na 2032 r. [MWh] 198 216,55 

Zmiana [%] -10,37% 

Źródło: Opracowanie własne 
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3.4.3. Scenariusz umiarkowany 

Na podstawie analizy scenariusza maksymalnego i minimalnego opracowano scenariusz 
umiarkowany zakładający częściową realizację działań planowanych w PGN służących 
poprawie efektywności energetycznej, przy jednoczesnym rozwoju gospodarczym. Ponieważ 
możliwość realizacji działań zależy od wielu czynników, osób i instytucji, wariant ten wydaje 
się być optymalny. 

Zapotrzebowanie energii cieplnej dla scenariusza umiarkowanego przedstawiono na 
rysunku 24 oraz w tabeli 12. 

 

 
Rysunek 24. Prognoza zapotrzebowania na energię cieplną w scenariuszu umiarkowanym 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Tabela 12. Prognoza zapotrzebowania na energię cieplną w scenariuszu umiarkowanym 

Wyszczególnienie Wartość 

Aktualne zapotrzebowanie w 2015 r. [MWh] 221 149,78 

Prognoza zapotrzebowania na 2032 r. [MWh] 226 128,14 

Zmiana [%] 2,25% 

Źródło: Opracowanie własne 

3.4.4. Podsumowanie prognozy 

Podsumowanie zaproponowanych scenariuszy przedstawiono w tabeli 13 i na  
rysunku 25. 

W Gminie Busko-Zdrój występuje obecnie wystarczająca podaż energii na cele 
ogrzewania lokali i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Prognozowany wzrost 
zapotrzebowania energii spowodowany jest przede wszystkim przewidywanym rozwojem 
gminy, w szczególności rozwojem sektora usług i przemysłu (budownictwo niemieszkalne). 

Wzrost zapotrzebowania energii cieplnej w sektorze budownictwa mieszkalnego 
powinien być w znacznym stopniu zrekompensowany konsekwentnie prowadzonymi pracami 
termomodernizacyjnymi oraz coraz wyższym standardem energetycznym budynków 
nowowznoszonych. 

Szczególną motywację do wznoszenia obiektów energooszczędnych, a wkrótce wręcz 
niemal zeroenergetycznych, stanowić będą zmiany w polskim prawie, wynikające  
z implementacji tzw. recastu dyrektywy EPBD 2010/31/UE. Zgodnie z definicją określoną  
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w dyrektywie, budynek o niemal zerowym zużyciu energii cechuje się wyjątkową bardzo 
dobrą charakterystyką energetyczną. Niemal zerowa lub bardzo niska ilość potrzebnej energii 
powinna pochodzić w bardzo dużym stopniu ze źródeł odnawialnych, w tym ze źródeł 
odnawialnych zlokalizowanych na miejscu lub w pobliżu. 

Zmodernizowana dyrektywa EPBD zobowiązuje państwa członkowskie do 
doprowadzenia do tego, aby od 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowo powstające budynki były 
obiektami o niemal zerowym zużyciu energii. W przypadku budynków zajmowanych przez 
władze publiczne oraz stanowiących ich własność ma to nastąpić jeszcze wcześniej, bo od  
31 grudnia 2018 r. Państwa członkowskie powinny też opracować krajowe plany mające na 
celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Plany te mają zawierać 
m.in. polityki i działania służące motywowaniu do przekształcania w budynki niemal 
zeroenergetyczne obiektów poddawanych renowacji. 

Obowiązujące w Polsce rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, t.j.) obniża maksymalny współczynnik rocznego zapotrzebowania 
budynków na nieodnawialną energię pierwotną od 1 stycznia 2021 roku do zaledwie  
70 kWh/m2 dla domów jednorodzinnych i nawet 45 kWh/m2 w przypadku budynków 
użyteczności publicznej.  

 

 
Rysunek 25. Prognoza zapotrzebowania na energię cieplną według trzech scenariuszy 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Tabela 13. Prognoza zapotrzebowania na energię cieplną według trzech scenariuszy 

Wyszczególnienie Scenariusz 
maksimum 

Scenariusz 
minimum 

Scenariusz 
umiarkowany 

Aktualne zapotrzebowanie w 2015 r. [MWh] 221 149,78 

Prognoza zapotrzebowania na 2032 r. [MWh] 254 039,72 198 216,55 226 128,14 

Zmiana [%] 14,87% -10,37% 2,25% 

Źródło: Opracowanie własne 
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4. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Operatorem sieci elektrycznej na terenie gminy jest PGE Dystrybucja S.A. Teren gminy 
obsługuje Zakład Energetyczny w Busku-Zdroju. 

Gmina i Miasto Busko-Zdrój pobiera energię elektryczną z dwóch  napowietrzno-
wnętrzowych stacji elektroenergetycznych 110/15 kV zlokalizowanych w Busku-Zdrój przy ul. 
Waryńskiego oraz w Wełeczu. Przez teren gminy przebiegają linie wysokiego napięcia relacji: 

 Busko-Zdrój – Grzybów CS2, 

 Busko-Zdrój – Busko Wełecz, 

 Busko Wełecz – Pińczów, 

 Busko Wełecz – Stawiany. 
W tabeli 14 przedstawiono podstawowe dane odnośnie struktury sieci 

elektroenergetycznej na terenie gminy. Sieć elektroenergetyczna na terenie Miasta i Gminy 
Busko-Zdrój jest w dobrym stanie.  

 
Tabela 14. Struktura sieci elektroenergetycznej 

Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

Linie napowietrzne wysokiego napięcia (WN - 110 kV) km 24,3 

Linie napowietrzne średniego napięcia (SN-15 kV) km 249,4 

Linie kablowe średniego napięcia (SN-15 kV) km 52,1 

Linie napowietrzne niskiego napięcia (nN > 1 kV) km 278,5 

Linie kablowe niskiego napięcia km 150,6 

Linie napowietrzne niskiego napięcia oświetlenia ulicznego km 170 

Linie kablowe niskiego napięcia oświetlenia ulicznego km 37,5 

Oprawy oświetlenia drogowego szt. 4637 

Źródło: Dane udostępnione przez PGE Dystrybucja S.A.  

4.1. Aktualne zapotrzebowanie na energię elektryczną 

W Gminnie Busko-Zdrój zużycie energii elektrycznej w 2014 r. kształtowało się na 
poziomie 53,4 GWh, w tym 3,2 GWh energii zużyto na oświetlenie uliczne. Poniżej 
przedstawiono kryteria kwalifikowania do grup taryfowych dla odbiorców wg „Taryfy dla 
usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.”: 

Taryfa B – odbiorcy zasilani z sieci elektroenergetycznych średniego napięcia o mocy 
umownej większej od 40 kW (odbiorcy przemysłowi); 
Taryfa C – odbiorcy zasilani z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy 
umownej większej od 40 kW (odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą); 
Taryfa G – gospodarstwa domowe zasilane z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia. 
 

Na rys. 26 i 27 przedstawiono zmienność liczby odbiorców i zużycia energii elektrycznej 
w Gminie Busko-Zdrój w latach 2010÷2014. W 2014 roku największe zużycie energii 
elektrycznej odnotowano w taryfie C, pomimo iż ilość odbiorców w tej grupie stanowi 
niewielki odsetek wszystkich odbiorców na terenie gminy (ok. 8%). Z kolei na cele bytowo-
socjalne mieszkańców oraz do zasilania różnego rodzaju urządzeń wytwórczych  
w gospodarstwach domowych (92% odbiorców) zużyto ok. 41% energii. Rysunki 26 i 27 
pomijają energię zużytą na oświetlenie uliczne. 
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Rysunek 26. Liczba odbiorców energii elektrycznej w podziale na taryfy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez PGE Dystrybucja S.A. 

 

 
Rysunek 27. Zużycie energii elektrycznej w podziale na taryfy [MWh] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez PGE Dystrybucja S.A.  

 

Na przestrzeni lat 2010-2015 stopniowo rosła ilość odbiorców energii elektrycznej  
w gospodarstwach domowych w mieście (rys. 28). Z kolei zużycie energii elektrycznej  
w analizowanym okresie dynamicznie malało (rys. 29). Spadek zużycia energii elektrycznej 
zatrzymał się w 2015 r. W stosunku do roku 2010 ilość odbiorców wzrosła o 0,87%, zaś 
zużycie energii elektrycznej zmalało o 7,02%. Przyczyną tego zjawiska może być stosowanie 
energooszczędnych urządzeń RTV i AGD oraz stosowanie technologii LED do oświetlania 
pomieszczeń. Brak jest danych dotyczących obszaru wiejskiego gminy, jednakże dane dla 
miasta odzwierciedlają zaistnienie pewnego trendu w zużyciu energii elektrycznej. 
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Rysunek 28. Liczba odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w mieście 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

   
Rysunek 29. Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w mieście 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

4.2. Rozwój sieci elektroenergetycznej 

Ze względu na zwiększające się zużycie energii elektrycznej Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Busko-Zdrój przewiduje modernizację  
i przebudowę istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz instalowanie 
transformatorów o większej mocy.  

W celu zapewnienia stałych dostaw energii operator w minionych latach przeprowadził 
szereg inwestycji sfinansowanych ze środków własnych: 
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2011 r.: 1. Przebudowa linii napowietrznej SN Wełecz – Szydłów odgałęzienie „Busko RSOP”. 

2012 r.: 1. Przebudowa sieci energetycznej w Busku-Zdroju przy ul. 12 Stycznia oraz ul. Korczaka. 

2013 r.: 1. Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN w m. Nowy Folwark. 
2. Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej nN w m. Elżbiecin. 
3. Przebudowa linii napowietrznej na kablową przy ul. Kościuszki w Busku-Zdroju. 

2014 r.: 1. Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN w Busku-Zdroju przy ul. Sole i Lipowej. 
2. Przebudowa stacji i wymiana przewodów sieci elektroenergetycznej nN Kostki Duże I. 
3. Przebudowa sieci elektroenergetycznej przy inwestycji pn.: „Budowa ulicy łączącej ul. 

Armii Krajowej z ulicą Grotta, rozbudowa ul. Armii Krajowej – etap I” oraz „Przebudowa 
ulicy Spacerowej w Busku-Zdroju”.  

4. Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN napowietrzną na kablową w Busku-Zdroju na 
Placu Targowym i ul. Piekarskiej. 

2015 r.: 1. Przebudowa linii napowietrznej na kablową w Busku-Zdroju przy ul. Partyzantów. 
2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej przy inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Armii Krajowej 

w Busku-Zdroju”. 
3. Przebudowa linii napowietrznej na kablową w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy. 
4. Budowa linii kablowej SN 15kV pomiędzy stacjami transformatorowymi „Busko WSTW”  

a stacją transformatorową „Busko Piłsudskiego I”. 

Operator sieci elektroenergetycznej planuje do roku 2020 wykonać szereg inwestycji  
zarówno w zakresie rozbudowy sieci jak i modernizacji istniejących urządzeń: 

 
2017 r.:  
 

1. Przebudowa linii 15kV Wełecz - Busko 1 i Wełecz - Szydłów połączona z likwidacją 
skrzyżowań i przebudową stacji napowietrznych.  
ETAP 1: Budowa linii kablowych od GPZ Wełecz do stacji PSB Mrówka i od GPZ Wełecz do 
stacji Busko Altana - linia kablowa SN - 7,5km. 
2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej m. Bronina: 

-linia napowietrzna SN – 1,4 km – przebudowa, 
-linia kablowa SN – 2,5 km – rozbudowa, 
-linia kablowa nN – 8,5 km, 
-złącza kablowo-pomiarowe – 70 szt., 
-napowietrzne stacje transformatorowe   – 3 szt. – przebudowa, 
-wnętrzowe stacje transformatorowe – 1 szt. – rozbudowa. 

3. Budowa linii kablowej 15 kV relacji Busko Niwa III – Busko Usługi - linia kablowa SN - 0,7 
km. 
 

2018 r.: 

 

1. Połączenie linii SN N. Wełecz-Stopnica I z linią Wełecz-Szydłów w m. Ruczynów - 1,2 km 
2. Przebudowa linii 15kV Wełecz - Busko 1 i Wełecz - Szydłów połączona z likwidacją 
skrzyżowań i przebudową stacji napowietrznych.  
ETAP 2: przebudowa stacji napowietrznych Busko Langiewicza, Busko Baza Zieleni, 
modernizacja stacji Busko Altana. Budowa nawiązań pozostałych stacji napowietrznych do 
linii Wełecz – Szydłów: 

- przebudowa 3 szt. stacji, 
- budowa nawiązań kablowych SN - 0,7 km. 

3. Połączenie linii SN Wełecz - Chmielnik z linią Pińczów-Chmielnik w m. Galów/Szaniec - linia 
SN - 1,5 km. 
4. Przebudowa sieci elektroenergetycznej m. Owczary: 

- linia napowietrzna SN – 1,7 km - przebudowa; 
- linia napowietrzna nN  – 7,6 km - przebudowa; 

5. Przebudowa sieci elektroenergetycznej Skotniki Małe i Duże.: 
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-linia napowietrzna SN - 3 km - przebudowa, 
-linia napowietrzna nN - 7,6 km - przebudowa. 

2019 r.: 

 

1. Przebudowa sieci energetycznej w m. Widuchowa: linia SN - 1 km, linia nN - 7,86 km.     
2. Przebudowa linii 15 kV Wełecz - Busko 1 i Wełecz - Szydłów połączona z likwidacją 
skrzyżowań i przebudową stacji napowietrznych.  
ETAP 3: likwidacja skrzyżowań linii. 
3. Przebudowa sieci elektroenergetycznej Słabkowice -linia napowietrzna nN 3,7 km – 
modernizacja. 

2020 r.: 1. Przebudowa sieci elektroenergetycznej m. Szczaworyż - modernizacja 5 km nN. 

4.3. Prognoza zapotrzebowania w energię elektryczną do 2032 r. 

Dane wejściowe do prognozy stanowią dane o zużyciu energii elektrycznej  
w gminie udostępnione przez PGE Dystrybucja S.A. Prognozę oparto na założeniach  
opracowania zespołu do spraw polityki energetycznej „Polityka energetyczna Polski do 2030 
roku”, zaś ilość energii zaoszczędzonej w wyniku poszczególnych działań racjonalizujących 
zużycie energii podano na podstawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Busko-
Zdrój”. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce w prognozowanym okresie będzie 
wzrastać w średniorocznym tempie ok. 2,3%, a w 2030 roku wzrost w stosunku do 2010 
wyniesie 40%. Czynnikami wpływającymi na zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną 
w gminie są lub mogą być:  

 zmiany struktury demograficznej, 

 rozwój budownictwa mieszkaniowego, 

 rozwój instalacji wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii,  

 działania racjonalizujące wykorzystanie energii, w tym modernizacja oświetlenia 
ulicznego. 

Przeanalizowano trzy scenariusze zapotrzebowania na energię elektryczną w gminie.  

4.3.1. Scenariusz maksimum  

W wariancie maksymalnym założono brak działań mających na celu ograniczenie jej 
zużycia, co przy aktualnie panujących trendach wpłynie na wzrost zapotrzebowania na 
energię elektryczną do 2032 roku o ok. 40%. Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla 
scenariusza maksymalnego przedstawiono w tabeli 15 oraz na rysunku 30. 

 

 
Rysunek 30. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną w scenariuszu maksimum 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 15. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną w scenariuszu maksimum 

Wyszczególnienie Wartość 

Aktualne zapotrzebowanie w 2015 r. [MWh] 54 873,56 

Prognoza zapotrzebowania na 2032 r. [MWh] 77 064,72 

Zmiana [%] 40,44% 

Źródło: Opracowanie własne 

4.3.2. Scenariusz minimum  

W wariancie minimalnym założono, że podjęcie działań takich jak modernizacja 
oświetlenia wewnętrznego w budynkach i ulicznego a także zastosowanie odnawialnych 
źródeł energii pozwoli ograniczyć zużycie energii elektrycznej do roku 2032 o ok. 10% 
(zgodnie z PGN). Założono, że wszystkie zadania - zarówno planowane jak i potencjalnie 
możliwe do realizacji) wymienione w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Busko-
Zdrój” zostaną zrealizowane. Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla scenariusza 
minimalnego przedstawiono w tabeli 16 oraz na rysunku 31. 

 

 
Rysunek 31. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną w scenariuszu minimum 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Tabela 16. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną w scenariuszu minimum 

Wyszczególnienie Wartość 

Aktualne zapotrzebowanie w 2015 r. [MWh] 54 873,56 

Prognoza zapotrzebowania na 2032 r. [MWh] 49 183,17 

Zmiana [%] -10,37% 

Źródło: Opracowanie własne 

4.3.1. Scenariusz umiarkowany  

W wariancie umiarkowanym założono częściową realizację zadań ograniczających 
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wymienione w PGN. W wyniku tego zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2032 roku 
oszacowano na  63 123,94 MWh (tabela 17 oraz na rysunek 32). 

 

 
Rysunek 32. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną w scenariuszu 

umiarkowanym 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 17. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną w scenariuszu umiarkowanym 

Wyszczególnienie Wartość 

Aktualne zapotrzebowanie w 2015 r. [MWh] 54 873,56 

Prognoza zapotrzebowania na 2032 r. [MWh] 63 123,94 

Zmiana [%] 15,04% 

Źródło: Opracowanie własne 

4.3.4. Podsumowanie prognozy 

Scenariusze prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną maksimum i minimum 
wydają się skrajne. Scenariusz umiarkowany uznano za najbardziej prawdopodobny. 
Porównanie trzech scenariuszy prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną zawarto  
w tabeli 18 i rysunku 33. 
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Rysunek 33. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną według trzech scenariuszy 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Tabela 18. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną według trzech scenariuszy 

Wyszczególnienie Scenariusz 
maksimum 

Scenariusz 
minimum 

Scenariusz 
umiarkowany 

Aktualne zapotrzebowanie w 2015 r. [MWh] 54 873,56 

Prognoza zapotrzebowania na 2032 r. [MWh] 77 064,72 49 183,17 63 123,94 

Zmiana [%] 40,44% -10,37% 15,04% 

Źródło: Opracowanie własne 
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5. Zaopatrzenie w paliwa gazowe 

Wobec wysokich wymagań w zakresie ochrony środowiska, intensywny rozwój regionu 
nie mógł obyć się bez wykorzystania energii dostarczanej w procesie przetwarzania paliwa, 
jakim jest gaz ziemny wysokometanowy. 

Początki działania Rozdzielni Gazu w Busku-Zdroju (pierwotnie posterunku gazowego) 
datuje się na koniec lat siedemdziesiątych, kiedy to dynamiczny rozwój gazownictwa sprzyjał 
tworzeniu nowych ośrodków, wiązanych na stałe z siecią przesyłową i dystrybucyjną. Od 
początku istnienia RG Busko prowadzi aktywną działalność na rzecz rozbudowy sieci gazowej  
i popularyzacji korzystania z gazu ziemnego, zarówno do celów komunalno-bytowych, jak 
również przemysłowych. Efektem wspomnianych działań jest prawie 90 – procentowy 
stopień zgazyfikowania m. Busko-Zdrój i znaczny terenów wiejskich. 

Operatorem sieci gazowej jest PSG Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, która odpowiada za 
dystrybucję i obsługę sieci gazowej oraz jej rozbudowę i przyłączanie nowych odbiorców.  
Z kolei spółka PGNiG Dystrybucja Sp. z o.o. prowadzi działalność handlową. Drugim 
dystrybutorem gazu sieciowego jest EWE Sp. z o.o. 

Charakterystykę sieci gazowej w obszarze Gminy Busko-Zdrój przedstawia tabela 19, zaś 
w tabeli 20 przedstawiono charakterystyki stacji gazowych działających na terenie gminy. 
Według PGS z sieci gazowej w 2015 roku korzystało 638 odbiorców, z czego 96% to 
gospodarstwa domowe.  

Sieć na terenie Miasta i Gminy Busko – Zdrój jest sprawna technicznie. Najstarsze 
odcinki sieci gazowej  z lat 1980-1994 wykonane z rur stalowych w izolacji bitumicznej (ok. 42 
km gazociągów oraz 20 km przyłączy) sukcesywnie przeznaczona jest  do wymiany na PE  
w miarę możliwości Zakładu Gazowniczego. 

 

Tabela 19. Charakterystyka sieci gazowej na terenie Gminy Busko-Zdrój 
Wyszczególnienie Wartość za 2015 r. 

Sieć gazociągów [m] 
w tym: 

120 193 

 wysokiego ciśnienia  22 261 

 podwyższonego średniego ciśnienia 0 

 średniego ciśnienia  82 325 

 niskiego ciśnienia  15 607 

Długość przyłączy gazowych [m] 53 953 

Liczba odbiorców [szt.] 
w tym: 

638 

 handel i usługi 

 przemysł 

 gospodarstwa domowe 

18 
6 

614 

Zużycie gazu [tys. m3] 
w tym: 

867,2 

 handel i usługi 

 przemysł 

 gospodarstwa domowe 

239,1 
139,0 
489,1 

Źródło: Dane PSG, EWE 
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Tabela 20. Charakterystyka stacji gazowych 

Nazwa Lokalizacja Rok 
budowy/modernizacji 

Maksymalna 
przepustowość stacji 

[m3/h] 

Stacja I Stopnia  Owczary 2016 3000 

Stacja I Stopnia  Owczary 1993 3000 

Stacja II stopnia  Wyszyńskiego 2006 2006 

Stacja II stopnia  Młyńska 2003 1500 

Stacja II stopnia   Sanatorium 
,,Krystyna’’ 

2014 2014 

Stacja II stopnia  Buskowianka 1996 1996 

Źródło: Dane PSG 

 

Zużycie gazu w 2015 r. wyniosło 867,2 tys. m3. Główni odbiorcy to sektor 
mieszkalnictwa (489,1 tys. m3), handel i usługi (239,1 tys. m3) oraz sektor przemysłu (139 tys. 
m3). Strukturę użytkowania gazu na terenie gminy przedstawia rysunek 34. 

 
Rysunek 34. Struktura użytkowania gazu sieciowego w 2015 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PGNiG 

 
Zdecydowana większość paliwa gazowego w sektorze gospodarstw domowych 

zużywana jest na cele grzewcze (ok. 86% w 2015 roku). 
W 2011 roku zaobserwować można znaczący wzrost liczby gospodarstw domowych 

ogrzewających mieszkania gazem (rys. 35). Nie obserwuje się jednak proporcjonalnego 
wzrostu zużycia gazu (rys. 36). W roku 2011 liczba odbiorców ogrzewających mieszkania 
gazem wzrosła ponad dwukrotnie (w stosunku do roku 2010), zaś zużycie gazu na ogrzewanie 
wzrosło jedynie o ok. 30%. Przyczyną zjawiska może być podłączanie do sieci nowych 
budynków o wysokich parametrach termoizolacyjnych i nowych ekologicznych kotłach, które 
wpływają na obniżenie zapotrzebowania na energię. 

Handel i usługi  
28% 

Przemysł 
16% 

Gospodarstwa 
domowe 

56% 
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Rysunek 35. Liczba gospodarstw domowych na terenie gminy wykorzystujących gaz sieciowy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PGNiG 

 

 
Rysunek 36. Zużycie gazu w gospodarstwach domowych na terenie gminy w tys. m3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PGNiG 

5.1. Rozwój sieci gazowej 

Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia  powinna odbywać się według 
wykonanego w 1990 r. „Programu rozbudowy gazyfikacji miasta i gminy Busko-Zdrój”.  

W celu zapewnienia stałych dostaw gazu Zakład Gazowniczy w minionych latach 
przeprowadził szereg inwestycji modernizacyjnych sfinansowanych ze środków własnych. 
Prace modernizacyjne obejmowały następujące odcinki sieci: 
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2010 r.: 1. Sieć s/c w Busku Zdroju, ul. Grotta (4 szt. przyłączy-125 m, gazociągi-743 m).  
2. Sieć s/c w Busku Zdroju, ul. Bohaterów W-wy (19 szt. przyłączy-282 m, gazociągi-1004 m). 
3. Sieć s/c w Busku Zdroju, ul. Wojska Polskiego (34 szt. przyłącza-716 m, gazociągi-1752 m). 

2011 r.: 1. Sieć n/c w Busku Zdroju, ul. Poprzeczna (5 szt. przyłączy-75 m, gazociągi-247 m). 

2012 r.: 1. Sieć n/c w Busku Zdroju, ul. Partyzantów, Batorego (44 szt. przyłącza-715 m, gazociągi-
1213 m). 

2014 r.: 1. Sieć n/c w Busku Zdroju, ul. Kościuszki, Bohaterów W-wy, Plac Zwycięstwa (47 szt. 
przyłącza-512 m, gazociągi-1704 m). 

2015 r.: 1. Sieć s/c w Busku Zdroju, ul. Bohaterów W-wy (5 szt. przyłączy-23 m, gazociągi- 125 m). 

2016 r.: 1. Sieć s/c w Busku Zdroju, ul. Grunwaldzka, Skałki, Mała, Niwa (65 szt. przyłączy-854 m, 
gazociąg-1039). 
2. Sieć n/c w Busku Zdroju, ul. Kusocińskiego, Andersa, Kościuszki, Pułaskiego (39 szt. 
przyłączy-754 m, gazociągi 1950 m). 

 
Na najbliższe lata planowane są kolejne prace modernizacyjne obejmujące następujące 
odcinki sieci na terenie miasta Busko Zdrój: 

 na rok 2017 - sieć s/c ul. Starkiewicza (18 szt. przyłączy-320 m, gazociągi 1051 m),  

 na lata 2017 - 2018 - sieć s/c ul. Waryńskiego, Lipowa, Sole, 12-go Stycznia, Grotta (55 
szt. przyłączy-783 m, gazociągi 2572 m),  

 na lata 2017 - 2018 - sieć s/c ul. 1-go Maja, Słoneczna, Bajkowa (41 szt. przyłączy-629 
m, gazociągi 1272 m). 

 W kolejnych latach (w miarę możliwości Zakładu Gazowniczego) przebudowywana będzie na 
PE pozostała sieć stalowa. Zakres modernizacji i rozbudowy sieci gazowej realizowany będzie 
ze środków własnych Zakładu. 

Rozbudowa sieci gazowej dla nowych odbiorców i terenów gminy Busko-Zdrój  jest 
realizowana w oparciu o zawarte umowy o przyłączenie z klientami. 

5.2. Prognoza zapotrzebowania na paliwa gazowe do 2032 r. 

Prognoza zapotrzebowanie na paliwo gazowe została przeprowadzona podobnie jak  
w przypadku energii elektrycznej. Jako dane wejściowe posłużyły dane o zużyciu gazu od 
operatora sieci, założenia do prognozy zużycia oparto na "Planie gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Busko-Zdrój" i "Polityce energetycznej Polski do 2030 roku", zaś ilość 
zaoszczędzonej energii związanej z inwestycjami poprawiającymi efektywność energetyczną 
podano na podstawie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój".  

 „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” zakłada, że do roku 2030 nastąpi 
sukcesywny wzrost krajowego zużycia energii finalnej. Całkowite zapotrzebowanie na energię 
finalną wzrośnie o 31%, przy czym największy wzrost ponad 90% przewidywany jest  
w sektorze usług, natomiast w sektorze przemysłu wzrost ten wyniesie ponad 30%.  

W horyzoncie prognozy przewiduje się wzrost finalnego zużycia gazu ziemnego  
o około 35%, energii elektrycznej o 64% oraz energii odnawialnej bezpośredniego zużycia  
o 45%. Prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię pierwotną w okresie do 2030 roku 
wynosi ok. 27%, przy czym wzrost ten nastąpi głównie po 2020 roku ze względu na wyższe 
bezwzględnie przewidywane wzrosty PKB oraz wejście elektrowni jądrowych o niższej 
sprawności wytwarzania energii elektrycznej niż w źródłach węglowych.  

5.2.1. Scenariusz maksimum   

W wariancie maksymalnym założono, brak działań związanych z ograniczeniem zużycia 
gazu, przy jednoczesnym wzroście gospodarczym. Szacuje się wzrost zużycia gazu o 15,88% 
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do 2032 roku (zgodnie z PGN). Zapotrzebowanie na paliwa gazowe dla scenariusza 
maksymalnego przedstawiono na rysunku 37 oraz w tabeli 21. 

 
Rysunek 37. Prognoza zapotrzebowania na paliwa gazowe w scenariuszu maksimum 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Tabela 21. Prognoza zapotrzebowania na paliwa gazowe w scenariuszu maksimum 

Wyszczególnienie Wartość 

Aktualne zapotrzebowanie w 2015 r. [MWh] 421 625,72 

Prognoza zapotrzebowania na 2032 r. [MWh] 488 587,45 

Zmiana [%] 15,88% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.2.2. Scenariusz minimum  

W wariancie minimalnym założono, że tendencja wzrostowa zużycia gazu zostanie 
zahamowana poprzez podjęcie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną  
i mających wpływ na zużycie gazu. Założono realizację wszystkich wymienionych w PGN 
działań planowych oraz potencjalnie możliwych do zrealizowania.  Zapotrzebowanie na 
paliwa gazowe dla scenariusza minimum przedstawiono na rysunku 38 oraz  w tabeli 22. 

 

 
Rysunek 38. Prognoza zapotrzebowania na paliwa gazowe w scenariuszu minimum 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 22. Prognoza zapotrzebowania na paliwa gazowe w scenariuszu minimum 

Wyszczególnienie Wartość 

Aktualne zapotrzebowanie w 2015 r. [MWh] 421 625,72 

Prognoza zapotrzebowania na 2032 r. [MWh] 377 903,14 

Zmiana [%] -10,37% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.2.3. Scenariusz umiarkowany  

W wariancie umiarkowanym założono, częściową realizację działań poprawiających 
efektywność energetyczną i mających wpływ na zużycie gazu. Pominięto realizację działań 
potencjalnie możliwych wymienionych w PGN. Zapotrzebowanie na paliwa gazowe dla 
scenariusza umiarkowanego przedstawiono na rysunku 39 oraz w tabeli 23.  

 

 
Rysunek 39. Prognoza zapotrzebowania na paliwa gazowe w scenariuszu umiarkowanym 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Tabela 23. Prognoza zapotrzebowania na paliwa gazowe w scenariuszu umiarkowanym 

Wyszczególnienie Wartość 

Aktualne zapotrzebowanie w 2015 r. [MWh] 421 625,72 

Prognoza zapotrzebowania na 2032 r. [MWh] 433 245,29 

Zmiana [%] 2,76% 

Źródło: Opracowanie własne 

5.2.4. Podsumowanie prognozy 

Scenariusze prognozy zapotrzebowania w paliwo gazowe maksimum i minimum wydają 
się skrajne. Scenariusz umiarkowany uznano za najbardziej prawdopodobny. Zgodnie z tym 
scenariuszem zużycie gazu w gminie w roku 2032 wyniesie nieco ponad 430 tys. MWh 
(rysunek 40, tabela 24).  
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Rysunek 40. Prognoza zapotrzebowania na paliwo gazowe według trzech scenariuszy 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Tabela 24. Prognoza zapotrzebowania na paliwo gazowe według trzech scenariuszy 

Wyszczególnienie Scenariusz 
maksimum 

Scenariusz 
minimum 

Scenariusz 
umiarkowany 

Aktualne zapotrzebowanie w 2015 r. [MWh] 421 625,72 

Prognoza zapotrzebowania na 2032 r. [MWh] 488 587,45 377 903,14 433 245,29 

Zmiana [%] 15,88% -10,37% 2,76% 

Źródło: Opracowanie własne 
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6. Propozycje racjonalizujące zużycie energii 

6.1. Propozycje racjonalizacji zużycia ciepła  

Wszystkie działania zdążające do racjonalizacji zużycia ciepła sprowadzają się do 
poprawy efektywności energetycznej odbiorników czy też źródeł ciepła. Spośród takich 
działań wymienić można:  

 termomodernizację budynków, w tym budynków będących własnością gminy;  

 promowanie przedsięwzięć polegających na likwidacji lub modernizacji małych 
lokalnych kotłowni węglowych i przechodzeniu na zasilanie z istniejącej sieci 
ciepłowniczej albo zmianie paliwa na gazowe;  

 popieranie i promowanie indywidualnych działań właścicieli lokali polegających na 
przechodzeniu (w użytkowaniu na cele grzewcze i sanitarne) na ekologicznie czystsze 
paliwa - energię ze źródeł odnawialnych; 

 rozwój scentralizowanego systemu ciepłowniczego na terenie miasta. 
 

Termomodernizacja obiektów 
Powszechnie przyjmuje się, że termomodernizacja to działanie mające na celu 

zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej na potrzeby danego budynku. 
Działania składające się na ten proces dotyczą wszelkich usprawnień w zakresie wytwarzania, 
przesyłania, wykorzystania i zmniejszania zużycia energii. W ich skład wchodzą: 

 ocieplenie dachu/stropodachu 

 ocieplenie ścian, 

 wymiana lub remont okien, 

 modernizacja lub wymiana systemu grzewczego w budynku, 

 unowocześnienie systemu wentylacji, 

 usprawnienie systemu wytwarzania ciepłej wody użytkowej, 
Oprócz czynników wpływających na straty ciepła na które mamy ograniczony wpływ jak 

położenie geograficzne i usytuowanie, nie bez znaczenia pozostają inne, takie jak 
powierzchnia zewnętrzna (im bardziej bryła domu jest skupiona, tym mniejsze są straty 
ciepła), zastosowanie wykuszy i balkonów (stanowią mostki energetyczne) oraz wykorzystane 
materiały budowlane. W budynkach jednorodzinnych przez okna i drzwi straty ciepła 
wynoszą około 10 – 25% ogólnych strat ciepła, podobnie przez wentylację, natomiast przez 
dach około 25 – 30%. Największe straty ciepła są związane z przegrodami zewnętrznymi i w 
skrajnych przypadkach wynosić mogą do 35% strat ciepła z całego domu. Dlatego niezmiernie 
istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacji budynku jest prawidłowe dobranie 
materiałów budowlanych na przegrody zewnętrzne. 

Inną ważną przyczyną strat ciepła, przekładających się na zużycie paliw i energii, jest 
niska sprawność instalacji grzewczej. Wynika to przede wszystkim z niskiej sprawności źródła 
ciepła, czyli kotła, ale także ze złego stanu technicznego wewnętrznej instalacji centralnego 
ogrzewania. Zły stan techniczny instalacji c.o. wynika przede wszystkim z jej rozregulowania, 
braku lub niedokładnego zaizolowania rur oraz zwężeń w przepływie czynnika grzewczego w 
rurach i grzejnikach spowodowane odkładaniem się osadów stałych. Wysokie zużycie energii 
cieplnej wynika również z braku możliwości łatwej regulacji i dostosowania zapotrzebowania 
ciepła do zmieniających się warunków pogodowych (automatyka kotła) i potrzeb cieplnych w 
poszczególnych pomieszczeniach (zawory termostatyczne). 
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Na rysunku 41 przedstawiono procentowy udział strat ciepła z budynku oraz 
przykładowe standardowe działania termomodernizacyjne poszczególnych elementów 
obiektu. 

 

 
Rysunek 41. Termomodernizacja budynku 

Źródło: „Nowa misja – niższa emisja”, Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw 

 
Modernizacja lub wymiana źródła ciepła 

Nowoczesne kotły na paliwa stałe wyposażone są w automatyczny regulator procesu 
spalania, sterujący ilością powietrza dolotowego do komory spalania w funkcji temperatury 
wody wylotowej lub temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu, zabezpieczający również 
przed wrzeniem wody i wygaśnięciem ognia. Kotły te są często wyposażane w przykotłowy 
zasobnik paliwa o dużej pojemności, z którego węgiel do paleniska podawany jest 
automatycznie. Pomimo wysokiej sprawności w porównaniu ze stosowanymi wcześniej 
kotłami węglowymi, niedorównującej jednak nowoczesnym kotłom na paliwa gazowe  
i ciekłe, oraz ograniczeniem uciążliwości obsługi, nie zaleca się stosowania tych kotłów przy 
modernizacji źródeł ciepła z uwagi na: 

 mniejszą sprawność, niż nowoczesnych kotłów gazowych i olejowych, 

 dużą emisję zanieczyszczeń do atmosfery, 

 jakość regulacji temperatury nie dorównującą układom stosowanym w kotłowniach 
gazowych, olejowych i na biopaliwa. 

Zastosowanie takiego kotła można rozważać jedynie w następujących przypadkach: 

 braku możliwości podłączenia do sieci gazowej, 

 braku możliwości lokalizacji zbiorników oleju opałowego i gazu płynnego, 
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 ze względu na niskie koszty inwestycyjne, przy braku środków finansowych  
i konieczności wymiany istniejącego kotła węglowego w przypadku awarii. 
Pozostałe rodzaje kotłów mają swoje wady i zalety (tab. 25), w związku z czym zanim 

przystąpi się do inwestycji należy dobrać rodzaj kotła do warunków panujących w budynku 
objętym inwestycją. 

 

Tabela 25. Zestawienie wad i zalet kotłów 

Rodzaj kotła Zalety Wady 

Kotły opalane gazem 
ziemnym 

 wysoka sprawność użytkowa 
 niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery, 
 brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej, 
 możliwość stosowania wysokiej klasy 

automatyki, zwiększającej ekonomiczność 
systemu grzewczego, 

 oszczędność miejsca – brak magazynu paliwa, 
 stała gotowość do pracy i szybki rozruch, 
 opłata za paliwo następuje po jego zużyciu. 

 konieczność budowy przyłącza 
gazu, 

 zależność od jedynego dostawcy 
gazu sieciowego 

Kotły opalane lekkim 
olejem opałowym lub 
gazem płynnym 

 wysoka sprawność, 
 niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery, 
 brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej, 
 możliwość stosowania wysokiej klasy 

automatyki, zwiększającej ekonomiczność 
systemu grzewczego, 

 stała gotowość do pracy i szybki rozruch, 
 dowolny wybór dostawcy paliwa 

 konieczność budowy magazynu 
oleju lub zbiornika na gaz płynny, 

 wysoki koszt paliwa, 
 opłata za paliwo następuje przed 

jego zużyciem, 

Kotły opalane 
biopaliwami  
(pellet, zrębki, słoma) 

 wysoka sprawność, 
 niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery, 
 brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej 

(wyjątek – słoma), 
 możliwość stosowania wysokiej klasy 

automatyki, zwiększającej ekonomiczność 
systemu grzewczego, 

 stała gotowość do pracy i szybki rozruch, 
 dowolny wybór dostawcy paliwa. 

 dość wysoki koszt urządzeń, 
 duże gabaryty w przypadku 

kotłów opalanych słomą, 
 konieczność budowy magazynu 

paliwa, w przypadku słomy –  
o dużej kubaturze, 

 opłata za paliwo następuje przed 
jego zużyciem, 

Kotły zasilane energią 
elektryczną 

 bardzo wysoka sprawność kotłowni 
 bardzo niskie koszty inwestycyjne 
 brak instalacji odprowadzenia spalin 
 brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery w 

miejscu lokalizacji kotłowni 
 możliwość stosowania wysokiej klasy 

automatyki, zwiększającej ekonomiczność 
systemu grzewczego 

 duże koszty eksploatacji ze 
względu na wysoką cenę energii 
elektrycznej, nawet w systemie 
dwutaryfowym 

 zależność od dostawcy energii 
elektrycznej 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Modernizacja sieci ciepłowniczej 

Obniżenie przesyłowych strat ciepła można uzyskać poprzez stosowanie rur  
o optymalnej średnicy i grubości izolacji, a także obniżanie temperatury zasilania i powrotu 
do sieci. Poniżej podano przykładowe działania długookresowe, średniookresowe  
i krótkookresowe służące ograniczeniu strat energii w sieciach ciepłowniczych: 
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1. Przykładowe działania długookresowe: 

 systematyczne obniżanie temperatury zasilania sieci, 

 wymiana rurociągów na nowe o optymalnej średnicy, 

 montowanie nowych węzłów cieplnych na parametry, które zostaną osiągnięte za kilka 
lat, 

 systematyczna wymiana najsłabszych węzłów. 
2. Działania średniookresowe: 

 usuwanie najsłabszych punktów w sieci, np. odcinków rur zbyt dławiących przepływ, 
odcinków sieci o bardzo dużych stratach cieplnych, 

 modernizacja pompowni (w szczególności układów regulacyjnych), 

 wstawienie pompowni na gałęzi sieci, 

 zróżnicowanie ciśnień zasilania dla poszczególnych gałęzi sieci, 

 modernizacja najsłabszych węzłów. 
3. Działania krótkookresowe: 

 określenie aktualnej na sezon optymalnej tabeli regulacyjnej, 

 określanie warunków technicznych przyłącza dla nowych odbiorców ciepła, 

 regulacja sieci uwzględniająca wykonane remonty i przyłączenia nowych odbiorców, 

 regulacja najsłabszych węzłów. 

6.2. Propozycje racjonalizacji zużycia energii elektrycznej 

 Istotnym czynnikiem wpływającym na wielkość zużycia energii elektrycznej przez jej 
odbiorców jest racjonalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez niżej wyszczególnione 
działania: 

 systematyczne zmiany w strukturze oświetleniowej – stosowanie energooszczędnych 
źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej, a zwłaszcza oświetlenia ulic, placów 
itp. W tej chwili najbardziej oszczędne w tym względzie jest oświetlenia oparte na 
technologii półprzewodnikowych źródeł światła - LED; 

 prowadzenie systematycznych prac konserwacyjno-naprawczych i czyszczenia 
oświetlenia;  

 optymalne dostosowanie okresów pracy odbiorników energii do obowiązujących taryf; 

 używanie energooszczędnego sprzętu AGD i RTV.  
 
Celem zmniejszenia strat w układzie sieciowym stopniowo udoskonalana powinna być 

organizacja pracy sieci, jej struktury oraz wprowadzane nowoczesne przyrządy pomiarowe 
oraz lepszy system ewidencjonowania zużycia. Można tu wymienić następujące zakresy prac:  

1. Straty obciążeniowe w liniach elektroenergetycznych wszystkich napięć: 

 wymiana przewodów w linach napowietrznych i kablowych na większe przekroje,  

 ograniczenie asymetrii obciążeń w szczególności w sieciach niskiego napięcia,  

 likwidacja przeciążeń w sieci z uwzględnieniem systemu zarządzania popytem na 
energię i moc,  

 uzasadnione ekonomicznie i technicznie nakłady na rekonstrukcję i rozwój sieci,  

 stosowanie optymalnych ruchowo struktur i konfiguracji układów sieciowych.  
2. Straty w transformatorach: 

 wymiana istniejących transformatorów na jednostki o większej sprawności,  

 kontrola obciążeń i identyfikacja zmienności obciążeń,  

 kompensacja mocy biernej.  
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3. Straty w przyłączach i przyrządach pomiarowych:  

 zwiększona częstotliwość zabiegów kontrolnych,  

 legalizacja przyrządów pomiarowych, 

 prawidłowe określenie wymagań przy wydawaniu warunków technicznych 
przyłączenia.  

4. Straty handlowe: 

 wzmożona kontrola układów pomiarowych,  

 prawidłowa ewidencja poboru energii,  

 skuteczne wykrywanie kradzieży.  
 
Energooszczędne oświetlenie uliczne 

Ze względu na słabą wydajność odchodzi się od stosowania tradycyjnych żarówek. 
Znacznie lepszym rozwiązaniem są świetlówki i diody LED. Przyszłością oświetlenia będą 
diody LED. Są bezpieczniejszym produktem (w przeciwieństwie do świetlówek nie zawierają 
rtęci) i charakteryzują się bardzo krótkim czasem reakcji (świetlówki potrzebują około minuty 
do osiągnięcia pełnej mocy). Ponadto diody LED są odporne na wibracje i wahanie 
temperatur. Do wad diod należy zaliczyć wyższą cenę i w związku z tym dłuższy okres zwrotu 
inwestycji. Wadą może być również sposób emitowania światła.  

Żarowe źródła światła charakteryzują się bardzo małą skutecznością świetlną  
(6-20 lm/W). Świetlówki osiągają do 105 lm/W. Z kolei diody LED charakteryzują się 
największą wydajnością osiągając do 200 lm/W. Dla porównania mocy tradycyjnej 60 W 
żarówki odpowiada 12 W świetlówka oraz 6 W dioda LED. Ponadto energooszczędne 
rozwiązania cechują się znacznie dłuższą żywotnością. Przewidywany czas pracy tradycyjnej 
żarówki to 1 000 h, świetlówki ok. 8 000 h natomiast w przypadku diod LED 20 000 h. 
Zakładając średnie działanie na poziomie 7 h dziennie daje to odpowiednio: 0,4; 3,2 oraz  
8 lat. Oczywiście istnieją bardziej wydajne odmiany świetlówek (do 20 000 h) i diod LED (do 
100 000 h) nowych generacji. Należy jednak pamiętać, że okres gwarancyjny to jedynie 2 lata 
a liczba cykli pracy świetlówek, narażonych na częste włączanie i wyłączanie jest ograniczona. 

Największy poziom oszczędności sieci oświetlenia ulicznego daje połączenie wymiany 
składników sieci wraz z zastosowaniem inteligentnego systemu sterowania oświetleniem. Tak 
szeroki zakres modernizacji pozwoli na osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej 
rzędu 40-50%. W rezultacie możliwe jest osiągnięcie bardzo krótkiego czasu zwrotu inwestycji 
(3-4 lata). 

Na oszczędności duży wpływ ma również obniżenie kosztów obsługi systemu 
oświetlenia – inteligentny system zlicza czas pracy poszczególnych lamp, zbiera informacje 
dotyczące ich aktualnej mocy, współczynnika mocy i innych parametrów elektrycznych. 
Pozwala to administratorowi na wgląd w stan całej sieci oświetleniowej. Informacja które 
lampy uległy awarii docierają do systemu na kilka minut po jej wystąpieniu. Ma on dostępne 
również informacje dotyczące aktualnego zużycia energii oraz przewidywany czas wymiany 
poszczególnych opraw. Pozwala to na zaplanowanie z wyprzedzeniem konieczności 
serwisowania poszczególnych odcinków sieci oświetleniowej. Można powiedzieć, że system 
inteligentny na bieżąco prowadzi audyt energetyczny całej sieci oświetleniowej. 

6.3. Propozycje racjonalizacji zużycia gazu 

Oszczędność w zużyciu gazu przynieść mogą następujące działania: 

 zabiegi termomodernizacyjne w obiektach ogrzewanych kotłami gazowymi;  

 stosowanie nowoczesnych kotłów o dużej sprawności;  



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2032 

 

70 
 

 promowanie racjonalnego wykorzystania paliwa gazowego w indywidualnych 
gospodarstwach domowych prowadzące do oszczędności gazu w zakresie 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz w zakresie przygotowania posiłków. 
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7. Analiza możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek  
i lokalnych zasobów paliw 

7.1. Możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek lokalnych zasobów 
paliw kopalnych 

Na terenie gminy nie ma zlokalizowanych zasobów paliw kopalnych oraz nie są znane 
nadwyżki energii możliwe do wykorzystania w sposób ekonomicznie uzasadniony.  
Z uzyskanych informacji o kotłowniach zlokalizowanych na terenie gminy wynika, iż nie 
istnieją znaczące nadwyżki mocy cieplnej możliwe do zagospodarowania. Podczas budowy 
nowych lub modernizacji istniejących źródeł moc cieplna jest dobierana do potencjalnego 
zapotrzebowania, co wyklucza wykorzystanie tych źródeł w celu zaspokojenia potrzeb 
cieplnych innych odbiorców. 

Zastosowanie układu przetwarzającego ciepło odpadowe w energię elektryczną lub 
cieplną może znacząco przyczynić się do ograniczenia niekorzystnego oddziaływania 
przemysłu na środowisko przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii pochodzących  
z paliw kopalnych. Jednakże ze względu na brak dużych zakładów przemysłowych na terenie 
gminy nie wykorzystuje się ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych. 

7.2. Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek lokalnych zasobów 
energii odnawialnych 

Wykorzystanie energii stanowi jedną z kluczowych przesłanek rozwoju gospodarczego, 
społecznego i poprawy jakości życia. Dlatego też zapotrzebowanie na energię ciągle rośnie,  
a problem zaspokojenia potrzeb energetycznych jest stale aktualny. Obecnie potrzeby te 
pokrywane są dzięki paliwom kopalnym, takim jak: węgiel, ropa czy gaz ziemny. W ostatnich 
latach zaakcentowano aktualność problemu wyczerpywania się surowców kopalnych  
i wzrastających cen ropy naftowej i gazu ziemnego. W tej sytuacji uzasadnione wydaje się 
poszukiwanie nowych sposobów pozyskiwania niewyczerpalnych, czystych ekologicznie 
źródeł energii. Alternatywę dla tradycyjnych nośników energii (paliwa kopalne) stanowią 
odnawialne źródła energii (OZE). Źródła te są praktycznie niewyczerpalne, gdyż ich zasoby 
uzupełniane są nieustannie w procesach naturalnych. Wzrost wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych może w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy jakości powietrza 
atmosferycznego oraz ograniczenia zużycia krajowych zasobów surowców.  

Ponadto rozwój energii odnawialnej stanowi jeden z priorytetów Polityki energetycznej 
Polski do 2030 r. Jej podstawowym celem w tym zakresie jest zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15%  
w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych. Dodatkowo Polska 
powinna osiągnąć cele wyznaczone przez Dyrektywę 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych m.in. osiągnięcie w 2020 
roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz zwiększenie wykorzystania 
biopaliw II generacji. 

7.2.1. Energia wiatru 

Dostępność zasobów w energetyce wiatrowej szacuje się głównie na podstawie 
średniej prędkości wiatrów na rozpatrywanym terenie. Jednocześnie istotne jest określenie 
średniej i maksymalnej prędkości wiatru i ich udziału w skali roku, a także średniej  
i maksymalnej długości trwania ciszy oraz udziału w skali roku małych prędkości wiatru 
(mniejszych od 3 m/s). Zasoby energetyczne wiatru określa się także na podstawie rocznej 
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energii, którą można uzyskać z 1 m2 powierzchni śmigła omiatanego wiatrem. Rejony  
o korzystnych warunkach wiatrowych mają ten wskaźnik na poziomie większym niż 1000 
kWh/m2a. 

Obecnie wykorzystywane turbiny wiatrowe pracują w zakresie prędkości wiatru od 4 do 
20 m/s. Jeśli prędkość wiatru wykracza poza te granice turbina jest zatrzymywana. Prędkość 
wiatru decyduje o mocy turbiny i nawet niewielki wzrost średniej prędkości wiatru daje duży 
przyrost mocy i ilości wyprodukowanej energii. Na przykład wzrost średniej prędkości wiatru 
od 5,5 m/s do 6 m/s powoduje zwiększenie produkcji energii elektrycznej o 50%.  

W Polsce średnia roczna prędkość wiatru waha się w granicach 2,8 – 3,5 m/s. Średnia 
roczna prędkość wiatru powyżej 4 m/s występuje w Polsce na wysokości powyżej 25 m na 
obszarze ponad 60% kraju. Rozkład prędkości wiatru zależy w znacznym stopniu od lokalnych 
warunków topograficznych, a także od warunków „szorstkości terenu” (teren gładki – klasa 
szorstkości 0). Roczny czas wykorzystania mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej wynosi 
od 1500–2500 h/rok i rzadko jest wyższy niż 3000 h/rok, co oznacza możliwość wykorzystania 
tylko w 30% maksymalnej mocy zainstalowanej.  

Prędkość wiatru rośnie znacząco wraz z wysokością. Daje to potencjalnie dużo większe 
możliwości produkcji energii elektrycznej oraz zwiększenia przychodu z jej sprzedaży. Badania 
dowiodły, że zmiana prędkości wiatru nad podłożem rośnie tylko do pewnej wysokości 
określonej mianem wysokości wiatru gradientowego, która zależy od klasy szorstkości terenu. 
Obecnie nowoczesne elektrownie wiatrowe osiągają wysokość od 60 m do 160 m. W celu 
określenia optymalnej lokalizacji dla budowy elektrowni wiatrowej należy przeprowadzić 
pomiary przebiegu prędkości wiatru w tym przedziale wysokości. Obecnie najwyższą na 
świecie elektrownią wiatrową jest usytuowana w Laasow, 20 km od Cottbus (Niemcy), 
mierząca 160 merów wysokości elektrownia o mocy zainstalowanej 2,5 MW. 

W wyniku wieloletnich pomiarów wykonanych przez Instytut Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej uzyskano mapę stref energetycznych wiatru na obszarze Polski  
(rys. 42). Miasto i Gmina Busko Zdrój znajduje się w IV mało korzystnej strefie co wyklucza 
uzyskanie ekonomicznej efektywności instalacji wiatrowych dla potrzeb energetyki. Na 
terenie gminy nie ma instalacji wykorzystujących energii wiatru. Również w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego oraz w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania nie przewidziano terenów przeznaczonych pod inwestycje wiatrowe. Nie 
przewiduje się również wykorzystania tego typu energii odnawialnej w przyszłości. 
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Rysunek 42. Strefy energetyczne wiatru w Polsce 

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

7.2.2. Energia promieniowania słonecznego  

Energia promieniowania słonecznego jest podstawowym źródłem energii na ziemi. 
Promieniowanie słoneczne wykorzystywane jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. 

Najważniejszym aspektem limitującym zakres wykorzystania energii słonecznej jest 
duża zmienność warunków solarnych w ciągu całego roku, np. ilość energii dostępna  
w styczniu jest wielokrotnie mniejsza od ilości energii w miesiącach wiosenno - letnich. 
Zmienność ilości energii słonecznej w ciągu roku utrudniają jej wykorzystanie  
w zastosowaniach całorocznych. Dlatego najlepszą efektywnością charakteryzują się systemy 
optymalizowane do zastosowań sezonowych. Do tego celu wykorzystywane są ogniwa 
fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Przy odpowiednio dostosowanym typie systemów  
i urządzeń do charakteru, struktury i rozkładu promieniowania słonecznego w czasie możliwe 
jest pozyskiwanie energii przy bardzo różnych warunkach nasłonecznienia. Energia ta 
wykorzystywana jest najczęściej przez indywidualnych inwestorów na własne potrzeby.  
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Roczna gęstość promieniowania słonecznego na płaszczyznę poziomą waha się na 
terenie naszego kraju w granicach 950÷1250 kWh/m2 (rys. 43), przeciętna liczba godzin 
słonecznych w ciągu roku (tzw. usłonecznienie) to około 1600 h/rok (rys. 44). Maksymalna 
wartość usłonecznienia notowana jest w Gdyni (1671 h/rok), zaś minimalna w Katowicach 
(1234 h/rok). 

Warunki meteorologiczne charakteryzują się bardzo nierównym rozkładem 
promieniowania słonecznego w cyklu rocznym. Około 80% całkowitej rocznej sumy 
nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego, od początku kwietnia 
do końca września, przy czym czas operacji słonecznej w lecie wydłuża się do 16 godz./dzień, 
natomiast w zimie skraca się do 8 godzin dziennie. 

 

 
Rysunek 43. Rejonizacja średniorocznych sum promieniowania słonecznego całkowitego 

padającego na jednostkę powierzchni poziomej [kWh/m2/rok] 
Źródło: CIRE 
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Rysunek 44. Średnioroczne sumy usłonecznienia dla reprezentatywnych rejonów Polski 

[h/rok] 
Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

 

Miasto i Gmina Busko Zdrój leży w obszarze charakteryzującym się przeciętnymi jak na 
warunki kraju warunkami nasłonecznienia. Potencjalna roczna energia użytkowa wynosi 985 
kWh/m2, w tym znaczna część potencjału - 449 kWh/m2, przypada na miesiące czerwiec-
lipiec-sierpień. Z przyczyny lokalnego zanieczyszczenia atmosfery i różnych warunków 
terenowych rzeczywiste pomiary mogą różnić się od powyższych. Z kolei usłonecznienie 
szacowane jest na poziomie 1550÷1600 h/rok. 

Gmina w 2009 roku poczyniła kroki w kierunku realizacji projektu „Instalacja systemów 
energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych  
w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”. W roku 2014 rozpoczęto montaż pierwszych 
instalacji solarnych. Do końca 2016 roku zostanie wykonanych łącznie 1965 instalacji na 
domach prywatnych oraz 1 instalacja dla Pływalni Miejskiej. 

 



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2032 

 

76 
 

7.2.3. Energia geotermalna 

Polska znajduje się poza typowymi obszarami wulkanicznymi i podziałami 
tektonicznymi. Mimo to Polska ma bardzo dobre warunki geotermalne, z racji występowania 
na naszym terenie naturalnych basenów sedymentacyjno – strukturalnych wypełnionych 
wysokotemperaturowymi wodami. Prawie 80% powierzchni kraju jest pokryte przez  
3 prowincje geotermalne: centralnoeuropejską, przedkarpacką i karpacką. 

W Polsce istnieją bogate zasoby energii geotermalnej, szacowane na poziomie  
1512 PJ/rok, co stanowi około 30% krajowego zapotrzebowania na ciepło. Jest ona 
konkurencyjna pod względem ekologicznym i ekonomicznym w stosunku do pozostałych 
źródeł energii. Na początku wymaga ona jednak bardzo dużych nakładów. Poniżej 
przedstawiono podział obszaru Polski na prowincje i okręgi geotermalne oraz potencjalne 
zasoby wód i energii zawarte w poszczególnych prowincjach i okręgach geotermalnych  
(rys. 45, tab. 26). 

.  
 

Rysunek 45. Prowincje i okręgi geotermalne Polski 
Źródło: PGA 
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Tabela 26. Potencjalne zasoby wód i energii zawarte w prowincjach i okręgach 
geotermalnych Polski 

Lp. Nazwa Formacja geologiczna Zasoby wód 
geotermalnych 

[km
3
] 

Zasoby wód 
geotermalnych 

[mln t.p.u.] 

Objętość wód 
geotermalnych 

[m
3
/km

2
] 

Energia 
cieplna 

[t.p.u./km
2
] 

1. Prowincja 
Środkowoeuropejska 

 6 215 32 436 99 401 000 501 000 

1.1. Okręg grudziącko-
warszawski 

Kreda/Jura 
Trias 

2 766 
334 

9 853 
2 107 

44 134 400 168 000 

1.2. Okręg szczecińsko-
łódzki 

Kreda/Jura 
Trias 

2 580 
274 

16 627 
2 185 

42 266 600 246 000 

1.3. Okręg sudecko-
świętokrzyski 

Perm/Trias 155 955 3 900 000 26 000 

1.4. Okręg pomorski Perm/Karbon 
Dewon/Lias/Trias 

21 162 1 600 000 13 000 

1.5. Okręg lubelski Karbon/Dewon 30 193 2 500 000 16 000 

1.6. Okręg przybałtycki Kambr/Perm/Mezozoik 38 241 2 500 000 16 000 

1.7. Okręg podlaski Kambr/Perm/Mezozoik 17 113 2 500 000 16 000 

2. Prowincja 
Przedkarpacka 

 362 1 555 22 600 000 97 000 

2.1. Okręg przedkarpacki Trias/Jura/Kreda 
Trzeciorzęd 

362 1 555 22 600 000 97 000 

3. Prowincja Karpacka  100 714 7 700 000 55 000 

3.1. Okręg karpacki Trias/Jura/Kreda 
Trzeciorzęd 

100 714 7 700 000 55 000 

Źródło: PGA 
 
Oszacowanie potencjału energii geotermalnej możliwej do uzyskania wiąże się  

z koniecznością oceny zasobów eksploatacyjnych, tj. przeprowadzenia próbnych odwiertów, 
które wymagają wysokich nakładów finansowych. Wielkość zasobów eksploatacyjnych wód 
geotermalnych sprowadza się do udokumentowania realnej i racjonalnej możliwości 
eksploatacji wód z określoną wydajnością, w ustalonym lub nieograniczonym przedziale na 
danym terenie. Wykonanie samych odwiertów może kosztować w granicach 8-12 milionów 
złotych. Koszt instalacji jest uzależniony od temperatury, stopnia mineralizacji oraz 
niezbędnej infrastruktury. Analizując inwestycje, które już powstały w Polsce koszt instalacji  
o mocy 10MW może dojść nawet do 40 milionów złotych. 

Przy ocenie wielkości zasobów eksploatacyjnych i możliwości budowy instalacji 
geotermalnych, należy wziąć pod uwagę następujące uwarunkowania: 

 energia uzyskana z wód geotermalnych może być wykorzystywana w miejscach 
wydobywania wód. Zasoby eksploatacyjne będą więc ograniczone do rejonów miast  
i miejscowości, rejonów przemysłowych, rolniczych i rekreacyjno-wypoczynkowych;  

 ze względu na znaczną kapitałochłonność inwestycji geotermalnych, lokalny rynek 
ciepłowniczy powinien być bardzo atrakcyjny, zdolny do przyciągnięcia inwestorów;  

 budowa instalacji geotermalnych w naturalny sposób ograniczona jest do obszarów, 
gdzie występują wody geotermalne o optymalnych własnościach.  
 
Mimo niewielkich zasobów wód termalnych, wykorzystanie źródeł geotermalnych 

terenie Gminy Busko-Zdrój jest potencjalnie możliwe, co potwierdza fakt, że na terenie 
Uzdrowiska Busko Zdrój S.A. planowane jest wykonanie odwiertu geotermalnego. Spółka 
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posiada koncesję na wydobywanie wód leczniczych. Dodatkowo na terenie gminy potencjał 
rozwoju posiadają pompy ciepła, które mogą stanowić źródła grzewcze w budynkach. 

7.2.4. Energia wodna 

Energetyka wodna głównie opiera się na wykorzystaniu wód śródlądowych o wysokim 
natężeniu przepływu i dużym spadzie. Potencjał energetyczny spiętrzonej lub płynącej wody 
wykorzystywany jest przy produkcji energii mechanicznej i elektrycznej przy użyciu silników 
wodnych i hydrogeneratorów na obiektach hydrotechnicznych takich jak elektrownie wodne. 
Możemy wyróżnić dwa typy elektrowni wodnych:  

 duże – budowane na rzekach o dużych dopływach o mocach kilkunastu GW; 
wyróżniamy tu elektrownie przepływowe (brak możliwości magazynowania wody)  
i regulacyjne;  

 małe (MEW) – o mocy kilku MW (w Polsce nie przekraczają 5MW); głównie 
wykorzystywane dla potrzeb lokalnych; wpływają znacząco na poprawę warunków 
hydrologicznych i hydrobiologicznych danego terenu; stosunkowo tanie, proste  
w konstrukcji; optymalne tereny pod budowę to północna i południowa Polska;  
Przez teren gminy przepływają rzeki Maskali, Sanica, Bród i Czarna Rzeka oraz liczne 

kanały odwadniające (głównie w pomiędzy miejscowościami Mikułowice, Słabkowice i Młyny 
oraz w okolicy Kołaczkowic i Owczar. Na terenie gminy nie występuje jednak żadna rzeka  
o potencjale jednostkowym większym niż 100 kW/km. Wody powierzchniowe gminy nie 
mogą zostać zatem wykorzystane do celów energetycznych, ze względu na zbyt mały spadek 
wód. W Gminie Busko-Zdrój nie ma zarejestrowanych małych elektrowni wodnych. 

7.2.5. Biomasa  

Biomasę określa się, jako masę materii organicznej, zawartą w organizmach 
zwierzęcych lub roślinnych. W celach energetycznych wykorzystuje się m. in. pozostałości 
organiczne takie jak: odpady leśne z przemysłu leśnego, odpady i pozostałości rolnicze,  
a także rośliny uprawiane wyłącznie dla ich potencjału energetycznego. Biomasa do celów 
energetycznych może być spalana bezpośrednio w kotłowniach (często po uprzednim 
zgranulowaniu lub zbrykietowaniu), przetworzona na inne paliwo ciekłe np. estry oleju 
rzepakowego, alkohol lub gazowe np. gaz drzewny.  

Uprawa poszczególnych gatunków roślin na cele energetyczne zależna jest od siedliska, 
szczególnie od stosunków wodnych. Produktywność z 1 ha roślin energetycznych jest 
uzależniona od wielu czynników. Najważniejsze z nich to: 

 stanowisko uprawowe (rodzaj gleby, poziom wód gruntowych, przygotowanie 
agrotechniczne, pH, zasobność itp.), 

 dobór klonu, genotypu, odmiany do konkretnych warunków uprawy, 

 sposób i ilość rozmieszczenia sadzonek na powierzchni 1 hektara. 
Biomasa, ze względu na specyficzne własności fizykochemiczne, jest paliwem trudnym 

technologicznie. W typowych kotłach na biomasę muszą istnieć warunki umożliwiające 
możliwie pełne dopalenie części lotnych powstających w pierwszym etapie procesu spalania. 
Niska wartość opałowa w przeliczeniu na jednostkę objętości skutkuje koniecznością 
operowania kilkakrotnie większymi objętościowo, w stosunku do węgla, ilościami biomasy  
w celu dostarczenia do procesu określonej ilości energii zawartej w paliwie. Większa 
objętościowo ilość paliwa wymaga z kolei większych komór spalania, co w sposób wyraźny 
wpływa na cenę kotła. Biomasa w postaci stałej może być wykorzystywana w następujących 
instalacjach: 
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 instalacje w indywidualnych obiektach wyposażone w nowoczesne kotłownie na 
biomasę w różnej postaci z ręcznym i automatycznym załadunkiem drewna lub słomy,  
o mocy do 500 kW. Sprawność tych urządzeń wynosi około 80%, 

 małe instalacje sieciowe do około 1 MW, w tym lokalne kotłownie na biomasę różnego 
rodzaju: słoma, drewno, siano, 

 średnie do 10 MW instalacje przemysłowe, 

 duże powyżej 10 MW instalacje CHP (systemy skojarzonego wytwarzania ciepła  
i energii elektrycznej) wykorzystujące biomasę w postaci naturalnej i kompaktowej  
w procesach współspalania z paliwami tradycyjnymi. 
O przydatności biomasy decyduje jej wartość opałowa (tabela 27), związana z kosztem 

uzyskania 1 GJ energii, a także cena rynkowa, często zależna, od koniunktury na rynkach 
zachodnich. Podstawowym wskaźnikiem ceny jest wartość opałowa związana z wilgotnością 
biomasy, która jest głównym problemem przy ocenie jej potencjału energetycznego. 

Porównując właściwości energetyczne poszczególnych nośników energii z tabeli 27. 
wynika, że najwyższą wartość opałową ma drewno odpadowe, kora, zrębki leśne i wierzba. 
Spalanie odpadów drzewnych cechuje powstawanie mniejszej ilości pyłów lotnych oraz 
popiołu, gdyż przeciętne zawartości części niepalnych – popiołu w zrębkach drzewnych  
(0,5–3%) oraz w innych odpadach drzewnych są niższe niż w słomie (4%) oraz węglu (12%). 

 

Tabela 27. Wartość opałowa wybranych rodzajów biomasy 
Nośnik energii Wartość opałowa [MJ/kg] 

Słoma żółta 14,3 

Słoma szara 15,2 

Drewno odpadowe 16,0 

Zrębki drzewne 10,4 

Kora 18,5÷20,0 

Zrębki leśne 19,2÷20,0 

Wierzba 18,6÷19,3 

Źródło: Praktyczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

 
Energia biomasy ma potencjał techniczny w sołectwach Gminy Busko-Zdrój ze względu 

na ich rolniczy charakter i dostępność surowca. Wykorzystanie biomasy w celach 
energetycznych może przebiegać na następujące sposoby: 

 bezpośrednie spalanie w piecach i kotłowniach; 

 biodiesel - wytwarzanie oleju oleistego, ze specjalnych upraw energetycznych; 

 wstępna gazyfikacja biomasy i spalanie gazu w kotłach; 

 beztlenowa fermentacja metanowa np. odchodów i odpadów z produkcji rolniczej, 
kiszonek roślinnych, itp.; 

 poddanie buraków cukrowych, ziemniaków i innych surowców fermentacji – produkcja 
alkoholu etylowego (bioetanol) wykorzystywanego jako dodatek do paliw silnikowych. 
Na terenie Gminy Busko-Zdrój największe znaczenie dotyczące energii z biomasy ma 

słoma, która stanowi potencjalne źródło dla pokrycia połowy zapotrzebowania na energię 
elektryczną dla gospodarstw domowych. Powierzchnie pól uprawnych w gminie, które są 
przeznaczone pod zasiew zbóż to ok. 4 546,41 ha (GUS, 2010 r.). Słoma przetworzona na 
brykiet i pellet może również posłużyć, jako doskonały środek grzewczy gospodarstw 
domowych. Potencjał techniczny słomy na terenie gminy może zapewnić ciągłość pracy 
elektrowni o małej mocy 400 kWe. 
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W Gminie Busko-Zdrój potencjał wykorzystania drewna jako paliwa nie jest najwyższy - 
ok. 12% gminy to lasy. 

7.2.6. Biogaz 

Biogaz powstaje w wyniku fermentacji odpadów organicznych, zwierzęcych bądź 
osadów ściekowych. Powstały biogaz składa się głównie z metanu (40 - 70%) i dwutlenku 
węgla (40 - 50%), zawiera również gazy takie jak: azot, siarkowodór, tlenek węgla, amoniak 
 i tlen. Do celów energetycznych wykorzystuje się biogaz powstający w wyniku fermentacji:  

 odpadów organicznych na składowiskach odpadów (biogaz składowiskowy),  

 odpadów zwierzęcych w gospodarstwach rolnych (biogazownie rolnicze),  

 osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków (biogaz z oczyszczalni ścieków). 
Powstały biogaz o zawartości metanu powyżej 40% może być wykorzystywany do celów 

użytkowych, przede wszystkim w produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej lub  
w innych procesach technologicznych. 

Potencjalne możliwości pozyskiwania biogazu występują w oczyszczalniach ścieków 
komunalnych z fermentacji metanowej osadów pościekowych oraz z wysypisk odpadów 
komunalnych. Opłacalność biogazowi zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od 
ciągłości dostaw surowca (bliskości ferm hodowlanych, zakładów przetwórstwa rolnego, 
spożywczego lub rzeźni) oraz zapewnienia odpowiedniego zbytu energii elektrycznej i ciepła.  

7.3. Możliwości skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej 

Polityka energetyczna Polski i Unii Europejskiej wskazuje na kogenerację jako 
najbardziej efektywny sposób wytwarzania energii. Kogeneracja (skojarzona gospodarka 
energetyczna lub CHP - Combined Heat and Power) jest wytwarzaniem energii elektrycznej  
i ciepła użytkowego równocześnie w jednym procesie technologicznym. Jest to najbardziej 
efektywny sposób przetwarzania energii chemicznej dostarczonej do układu na energię 
elektryczną z wykorzystaniem powstałej w tym procesie energii cieplnej. Układy 
wytwarzające ciepło użytkowe i energię elektryczną w skojarzeniu są o około 30-40% bardziej 
efektywne niż układy bez kogeneracji. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie 
kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem 
ekologicznym - w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni  
i energii elektrycznej w elektrowni. 

Na rysunku 46 przedstawiono schematycznie różnicę pomiędzy układem z kogeneracją, 
a układem bez kogeneracji. W układzie kogeneracyjnym ze 100% dostarczonej energii 
pierwotnej otrzymujemy 48% energii cieplnej, 40% energii elektrycznej, 12% stanowią straty. 
Przy wytwarzaniu energii elektrycznej w sposób rozdzielony straty są dużo większe i mogą 
wynosić nawet do 70% energii chemicznej dostarczonej do układu. Poniżej zobrazowane 
zostały układy z określeniem przepływów energii dla układów z kogeneracją i bez kogeneracji. 

Aby wyprodukować 40 jednostek energii elektrycznej i 48 jednostek ciepła w układzie 
kogeneracyjnym (w skojarzeniu) potrzebne jest 100 jednostek paliwa. 

Wyprodukowanie takiej samej ilości energii elektrycznej w elektrowni i ciepła  
w ciepłowni (rozdzielnie) wymaga zużycia łącznie 158 jednostek paliwa. 
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Rysunek 46. Porównanie kogeneracji i standardowego systemu energetycznego 

Źródło: http://www.energyinvestors.pl/, dnia 09.03.2015 r. 

 

Na terenie miasta Busko Zdrój potencjał do wykorzystania kogeneracji ma 
przedsiębiorstwo energetyczne Komunalny Związek Ciepłownictwa „PONIDZIE”. Na rok 2018 
zaplanowano budowę gazowych agregatów kogeneracyjnych w kotłowni osiedlowej na os. 
Piłsudskiego. Będzie to pierwsza tego typu instalacja w mieście. 
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8. Możliwości stosowania środków poprawy efektywności 
energetycznej 

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016, poz. 831) 
implementuje zapisy dyrektywy 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 
efektywności energetycznej i obowiązuje od 1 października 2016 r. Zgodnie z definicją 
podaną w ustawie, efektywność energetyczna to stosunek  uzyskanej wielkości efektu 
użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach 
ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie 
techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego 
efektu. 

 
Ustawa wyznacza zadania dla jednostek sektora publicznego (w tym jednostek 

samorządowych) w zakresie efektywności energetycznej, które zobowiązano do stosowania 
co najmniej jednego środka poprawy efektywności energetycznej z katalogu zawartego  
w ustawie (art. 6, ust. 2). Sektor publiczny zobowiązany jest do pełnienia wzorcowej roli  
w kwestii oszczędności energii. Wśród środków poprawy efektywności energetycznej 
wymienionych w ustawie, znajdują się:  

 realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności 
energetycznej; 

 nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem 
energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 

 wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację 
lub pojazd, o których mowa powyżej, lub ich modernizacja; 

 realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 
oraz z 2016 r. poz. 615); 

 wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 
listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie 
ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE)  
nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342  
z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS,  
o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie 
ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060).  
Ustawa zobowiązuje jednostki sektora publicznego do informowaniu o stosowanych 

środkach poprawy efektywności energetycznej na swoich stronach internetowych lub w inny 
zwyczajowo przyjęty sposób. 

 

Gmina Busko-Zdrój w ubiegłych latach prowadziła zadania z zakresu efektywności 
energetycznej oraz planuje podjąć kolejne. W tabeli 28 zaprezentowano niektóre zakończone  
i planowane zadania. Spełnione zatem zostały wymogi określone w ustawie o efektywności 
energetycznej. 
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Tabela 28. Zestawienie niektórych planowanych i wykonanych zadań gminy z zakresu efektywności energetycznej 
Nazwa zadania Opis zadania Termin Koszty 

[tys. zł] 
Oszczędność 

energii  
[MWh] 

Wytwarzanie 
energii 

odnawialnej 
[MWh] 

Finansowanie 

Zadania planowane 

Adaptacja obiektów na mieszkania 
socjalne 

Zadanie obejmuje: 

 zmianę funkcji użytkowej obiektów użyteczności publicznej 
na funkcję mieszkaniową; 

 przeprowadzenie wymaganych przebudów, modernizacji i 
remontów, w tym kompleksowej termomodernizacji. 

2015-
2020 

5000 463 - Budżet gminy, 
Środki RPO WŚw 
2014- 2020 (oś 7 
priorytet 9) 

Termomodernizacja wraz z 
zastosowaniem odnawialnych źródeł 
energii w budynkach użyteczności 
publicznej 

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku oraz montaż 
instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 
w Busku-Zdroju 

2017-
2020 

1521 905 106 Środki własne 
inwestora, 
RPO WŚw 2014-
2020 (oś 3, 
priorytet 4c) 
Kredyt 

Zastosowanie odnawialnych źródeł 
energii w budynkach użyteczności 
publicznej 

Zadanie obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznej na 
następujących budynkach: 

 SP i SG w Zbludowicach, 

 SP w Szańcu, 

 SP w Dobrowodzie, 

 SP w Kołaczkowicach, 

 SP nr 3 w Busku-Zdroju, 

 SG nr 1 w Busku-Zdroju, 

 SP nr 2 w Busku-Zdroju, 

 Publiczne przedszkole nr 2 w Busku-Zdroju, 

 Publiczne Przedszkole nr 3 w Busku-Zdroju, 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-
Zdroju 

 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju, 

 Samorządowe Gimnazjum w Podgajach, 

 Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki 
zdrowotnej w Busku-Zdroju (75 modułów PV o łącznej mocy 
18,75 kW), 

2016-
2017 

3697 - 324 Środki własne 
inwestora, 
Szwajcarsko-Polski 
Program 
Współpracy 
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Nazwa zadania Opis zadania Termin Koszty 
[tys. zł] 

Oszczędność 
energii  
[MWh] 

Wytwarzanie 
energii 

odnawialnej 
[MWh] 

Finansowanie 

 Ośrodek Zdrowia w Kołaczkowicach (11 modułów PV o 
łącznej mocy 15 kW), 

 Ośrodek Zdrowia w Dobrowodzie, 

 ZOZ w Busko-Zdroju: Budynek Główny (instalacja o mocy 
20kWp), Oddział Płucny (instalacja o mocy 10 kWp), Oddział 
Zakaźny (instalacja o mocy 10 kWp). 

 Strażnica KP PSP w Busku-Zdroju 

Termomodernizacja oraz remont 
gminnych obiektów budowlanych 

Zadanie obejmuje termomodernizację budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych, obiektów komunalnych, 
obiektów użyteczności publicznej, obiektów sanatoryjnych i 
innych, w tym w szczególności: 
• Termomodernizację budynku, w który znajduje się świetlica 

wiejska w miejscowości Baranów, 
• Termomodernizację budynku strażnicy OSP w Dobrowodzie, 

Szańcu, Szczaworyżu, Zbludowicach, Widuchowej, 
• Termomodernizację budynku świetlicy i strażnicy OSP w 

Galowie, 
• Termomodernizację budynku z mieszkaniami komunalnymi 

– budynek po byłej szkole podstawowej w Bilczowie, 
• Termomodernizację budynku z mieszkaniami komunalnymi 

w Broninie, 
• Termomodernizację budynku z mieszkaniami komunalnymi 

w Owczarach, 
• Termomodernizację budynku z mieszkaniami komunalnymi 

– budynek po byłej szkole podstawowej w Młynach, 
• Termomodernizację budynku ze świetlicą i mieszkaniami 

komunalnymi w Olganowie, 
• Termomodernizację budynku po zlikwidowanej jednostce 

ZOPIS przy ul. Różanej w Busku-Zdroju, budynku ZPO Nr 1 w 
Busku-Zdroju, budynku przedszkola Smerfuś w Busku-
Zdroju. 

Łączna powierzchnia obiektów przewidzianych do 

2016-
2020 

1954 1095 - Środki własne 
inwestora, 
RPO WŚw 2014-
2020 
(oś 3, priorytet 4c) 



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2032 

 

85 
 

Nazwa zadania Opis zadania Termin Koszty 
[tys. zł] 

Oszczędność 
energii  
[MWh] 

Wytwarzanie 
energii 

odnawialnej 
[MWh] 

Finansowanie 

termomodernizacji - 5920 m
2
. 

Budownictwo energooszczędne (oraz 
spełniające aktualne warunki techniczne) 
- obiekty gminne 

W skład zadania wchodzą następujące poddziałania: 

 Budowa remizy z funkcją świetlicy środowiskowej w 
miejscowości Słabkowice, 

 Budowa świetlicy w miejscowościach Budzyń, Kostki Małe, 
Służów, 

 Przebudowa budynku na świetlicę w miejscowości Palonki. 

2016-
2023 

1900 315 - Budżet gminy, 
NFOŚiGW (LEMUR) 
RPO WŚw 2014-
2020 
(oś 3, priorytet 4c) 

Zadania wykonane 

Modernizacja Systemu Oświetlenia 
Ulicznego w Gminie Busko-Zdrój 

Zakres prac modernizacyjnych obejmował: 

 wymianę wysokoprężnych lamp na oprawy typu LED w ilości 
5 103 sztuk, 

 wymianę wysięgników rurowych w ilości 4 154 szt., 

 wymianę przewodów nieizolowanych na przewody 
izolowane o łącznej długości równej 127 km, 

 modernizację/wymianę punktów sterowniczo-pomiarowych 
– 159 sztuk, 

 wymianę zegarów astronomicznych w ilości 210 sztuk. 

2014-
2016 

9370 2196 - Budżet gminy, 
NFOŚiGW (SOWA) 

Odnawialne źródła energii i 
termomodernizacja gminnych obiektów 
użyteczności publicznej w 
Gminie Busko-Zdrój 

Działanie obejmowało termomodernizację, wymianę źródeł 
ciepła oraz montaż odnawialnych źródeł energii (kolektorów 
słonecznych) w budynkach: 

 Szkoły Podstawowej nr 3 i Samorządowego Gimnazjum nr 1 
w Busku-Zdroju, 

 Szkoły Podstawowej w Dobrowodzie, 

 Szkoły Podstawowej w Kołaczkowicach, 

 Przedszkola Publicznego nr 2 w Busku-Zdroju, 

 Szkoły Podstawowej w Kostkach Dużych, 

 Samorządowego Gimnazjum w Podgajach, 

 Przedszkolu Publicznym nr 3 w Busku-Zdroju, 

 Szkoły Podstawowej w Szańcu, 

 Szkole Podstawowej w Szczaworyżu, 

 Samorządowym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w 

2010-
2015 

6013 2812 257 Środki własne, 
WFOŚiGW, 
RPO WŚw 2007-
2013, 
Szwajcarsko-Polski 
Program 
Współpracy, 
Subfundusz URE 
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Nazwa zadania Opis zadania Termin Koszty 
[tys. zł] 

Oszczędność 
energii  
[MWh] 

Wytwarzanie 
energii 

odnawialnej 
[MWh] 

Finansowanie 

Zbludowicach, 

 Szkole Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju, 

 Centrum Bibliotecznego w Busku-Zdroju, 

 Ośrodku Zdrowia przy ul. Sądowej w Busko-Zdroju, 

 Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju (instalacja solarna - 
660m

2
, 330 kW). 

Instalacja systemów energii odnawialnej 
na budynkach użyteczności publicznej 
oraz domach prywatnych w gminach 
powiatu buskiego i pińczowskiego 

Działanie w trakcie realizacji (na 2017 r. zaplanowano montaż 
instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności 
publicznej). 
Do końca 2016 roku wykonano: 

 1963 szt. instalacji kolektorów słonecznych do 
podgrzewania c.w.u. w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych; 

 3 szt. instalacji kolektorów słonecznych dla budynków 
użyteczności publicznej (ZOZ w Busku-Zdroju, Miejski 
Ośrodek Sportu w Busku-Zdroju, Kryta Pływalnia w Busku-
Zdroju) 

 1 instalacja fotowoltaiczna dla potrzeb zasilania oświetlenia 
parkowego w Busku-Zdroju o mocy 30kWp 

2012-
2017 

9970 5995 1858 Środki własne 
inwestora 
SPPW 

Źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój, dane z UMiG Busko-Zdrój 

 

 



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2032 

 

87 

9. Oddziaływanie energetyki na środowisko 

Oceny emisji zanieczyszczeń wynikających z energetyki dokonano w Planie gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój. Źródłem największej emisji CO2 jest węgiel stosowany 
w indywidualnych źródłach ciepła oraz energia elektryczna. Emisję zanieczyszczeń związaną  
z poszczególnymi nośnikami energii zestawiono w tab. 29 oraz na rys. 47. 

 
Tabela 29. Wielkość emisji zanieczyszczeń w Gminie Busko Zdrój według nośników energii 

Nośnik energii Wielkość emisji 

CO2  
[Mg/rok] 

Pyły (PM10 i PM2,5) 
[Mg/rok] 

B(α)P  
[kg/rok] 

Energia elektryczna 56 160 - - 

Ciepło sieciowe 10 169 68,4 14,40 

Gaz ziemny 9 537 - - 

Olej opałowy 247 - - 

Węgiel kamienny 55 717 294,43 3271,40 

SUMA 131 830 362,83 3285,80 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój oraz danych 

KZC PONIDZIE 

 
Rysunek 47. Wielkość emisji CO2 w Gminie Busko-Zdrój według nośników energii 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój 

 
Cele w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko określa Polityka 

ekologiczna Polski do 2030 roku. Głównymi celami polityki energetycznej w tym obszarze są: 

 ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa energetycznego, 

 ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów 
wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych, 

 ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych  
i podziemnych, 

 minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich  
w gospodarce, 

 zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych. 

Energia 
elektryczna 

43% 

Ciepło sieciowe 
8% 

Gaz ziemny 
7% 

Olej opałowy 
0,19% 

Węgiel 
kamienny 

42% 
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Powyższe cele na poziomie lokalnym będą osiągane poprzez realizację Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój. Gmina będzie realizować szereg działań 
związanych z ograniczeniem emisji, racjonalnym gospodarowaniem energią i wykorzystaniem 
OZE. Działania przewidziane w PGN będą realizowane przez jednostki gminne, a także przez 
innych interesariuszy z obszaru Gminy Busko-Zdrój. Cel ogólny Planu to: Redukcja emisji 
gazów cieplarnianych w roku 2020 w stosunku do roku bazowego o 3,6%. Wskazane zostały 
także cele szczegółowe na okres 4 lat: 

 Cel szczegółowy 1: Zmniejszenie zużycia energii finalnej o 2,2% (12 068 MWh)  
w porównaniu z rokiem bazowym do roku 2020; 

 Cel szczegółowy 2: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 
energii finalnej o 1,01% w porównaniu z rokiem bazowym do roku 2020; 

 Cel szczegółowy 3: Ograniczenie emisji innych zanieczyszczeń od roku bazowego: PM10 
o 18,15 Mg, PM2,5 o 3,16 Mg i benzo(α)pirenu o 92,6 kg. 
 

Możliwości ograniczenia wpływu energetyki na środowisko 
Na terenie gminy istnieje sieć ciepłownicza oraz gazowa, dzięki czemu możliwa jest 

rezygnacja ze stosowania paliw stałych (węgiel, drewno) na cele grzewcze budynków. 
Problemem w sektorze energetyki w gminie jest głównie nie dostateczne pokrycie obszaru 
gminy siecią ciepłowniczą i gazową, gdyż zaopatrują one głównie mieszkańców miasta, nie 
dostarczając odpowiednich mediów do obszarów wiejskich. Wskazana jest rozbudowa tych 
sieci, realizowana przez ich operatorów lub rozpatrzenie możliwości zastosowania innych, 
rozproszonych źródeł (pompy ciepła, kolektory słoneczne).  

 
KZC „PONIDZIE” zrealizował wiele przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych w celu 

ograniczenia negatywnego oddziaływania na powietrze, m.in.: 

 wymiana kotłów opalanych koksem na kotły opalane gazem, 

 wymiana kotłów opalanych koksem na niskoemisyjne kotły opalane węglem groszkiem, 

 bieżące remonty kotłów mające wpływ na utrzymanie odpowiedniej ich sprawności, 

 wykonanie osadników pyłów za kotłami, 

 remont i utrzymywanie multicyklonów w należytej sprawności, 

 zamknięcie układu c.o. w kotłowni przez co są mniejsze ubytki wody sieciowej  
i mniejsze zużycie paliwa, 

 wymiana tradycyjnych sieci c.o. na sieci preizolowane w celu zmniejszenia strat 
przesyłowych, 

 zastosowanie pomp obiegowych o zmiennej wydajności wraz z automatyka pogodową, 
przejście na regulację ilościowo-jakościową, 

 modernizacja i remont wymiennikowi wraz z wykonaniem odpowiedniej izolacji 
cieplnej, 

 przeprowadzanie okresowych regulacji spalania w kotłach za pomocą analizatorów 
spalin. 

Powyższe działania skutecznie wpływają na systematyczne ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, co zostało ukazane na rys. 48 i 49.  

Do roku 2018 zaplanowano zabudowę gazowych agregatów kogeneracyjnych  
w kotłowni osiedlowej w Busku-Zdroju. Gaz ziemny w porównaniu do węgla kamiennego 
charakteryzuje się niższym wskaźnikiem emisji CO2, w związku z czym planowana inwestycja 
wpłynie pozytywnie na powietrze atmosferyczne poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. 
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Rysunek 48. Emisja CO2 w latach 2010-2015 

Źródło: Dane z KZC „PONIDZIE” 
Rysunek 49. Emisja SO2, NOx i pyłów w latach 2010-2015 

Źródło: Dane z KZC „PONIDZIE” 

 
Dodatkowo w gminie obszar produkcji energii ze źródeł odnawialnych dopiero się 

rozwija i jeszcze nie jest w pełni wykorzystywany, pomimo, że istnieje potencjał ich rozwoju, 
zwłaszcza w przypadku energii słonecznej. Jej zasoby użytkuje się głównie przez zastosowanie 
paneli fotowoltaicznych (umożliwiających produkcję energii elektrycznej) oraz kolektorów 
słonecznych (służących do pozyskania energii na cele podgrzewania ciepłej wody użytkowej). 
Instalacje te można wykorzystać zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i usługowych oraz 
użyteczności publicznej. Pomimo wysokich kosztów inwestycyjnych, produkcja energii w ten 
sposób przynosi w następnych latach korzyści ekonomiczne, a inwestycja się zwraca.  

Istnieje również bardzo duża potrzeba informowania społeczeństwa oraz poszerzania 
świadomości na temat odnawialnych źródeł energii, gdyż stanowią one przyszłość dla 
energetyki w Europie, dając szansę na zmniejszenie importu paliw konwencjonalnych  
z innych krajów. W celu popularyzacji wykorzystania OZE na terenie gminy planuje się: 

 montaż OZE przy budynkach użyteczności publicznej, co da dobry przykład 
właścicielom innych budynków, 

 wspieranie inwestycji w OZE w gminie, w przypadku wszystkich rodzajów budynków, 

 zwiększanie szeroko pojętej świadomości ekologicznej społeczeństwa, 

 przeprowadzanie badań możliwości rozwoju OZE na obszarze gminy. 
Szczegółowy harmonogram działań został przedstawiony w Planie gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój. 
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10. Potencjalne źródła finansowania działań związanych z gospodarką 
energetyczną 

Poniżej wyspecyfikowano główne potencjalne źródła uzyskania zewnętrznego 
finansowania dla niektórych działań rozwojowych w zakresie zarówno gospodarki 
energetycznej jak i rozwoju OZE na terenie gminy: 

 Środki krajowych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 (w szczególności 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko); 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020; 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020; 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach; 

 Program LIFE; 

 Programy priorytetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej: 

 BOCIAN rozproszone, odnawialne źródła energii; 

 Program SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych; 

 Inwestycje energooszczędne w MŚP; 

 dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych; 

 Program Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce (edycja druga) PolSEFF2; 

 preferencyjne warunki finansowania dla „zielonych gmin”. 

 Fundusz Remontów i Termomodernizacji Banku Gospodarstwa Krajowego: 

 premia termomodernizacyjna; 

 premia remontowa; 

 Bank BOŚ – „Kredyt z Klimatem”: 

 Kredyt Eko Inwestycje - finansowanie inwestycji w nowe technologie i urządzenia  
z listy LEME; 

 Kredyt Energia na Plus – poprawa efektywności energetycznej w firmach; 

 Kredyt z dobrą energią - długoterminowe finansowanie inwestycji w budowę 
odnawialnych źródeł energii; 

 Kredyty preferencyjne - z dopłatami wnoszonymi przez NFOŚiGW, udzielane na 
zasadach określonych w programach priorytetowych; 

 Kredyty udzielane we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej; 

 Kredyt Ekomontaż - sfinansowanie do 100% kosztów netto zakupu i/lub montażu 
kolektorów słonecznych, pomp ciepła, rekuperatorów, itp. 

 Kredyt EKOoszczędny – wymierne oszczędności dla Firm poprzez obniżenie zużycia 
energii, wody i surowców, zmniejszenie kosztów związanych ze składowaniem 
odpadów. 

 System białych certyfikatów; 

 Partnerstwo Publiczno-Prywatne; 

 Finansowanie w formule ESCO. 
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11. Sposób monitorowania dokumentu 

W zakresie energetyki Miasto i Gmina Busko-Zdrój ma do wypełnienia szereg zadań  
i obowiązków: 

 lokalne planowanie energetyczne, w tym opracowanie i aktualizacja projektu założeń 
do planu zaopatrzenia gminy  w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 

 koordynacja funkcji planistycznej i inwestycyjnej gminy oraz działań przedsiębiorstw 
energetycznych,  

 racjonalizacja użytkowania energii, w tym w szczególności w obiektach użyteczności 
publicznej,  

 zakup energii na potrzeby gminy w układzie rynkowym. 
Zadania te wykonywane są przez Burmistrza Miasta i Gminy poprzez wyznaczonych 
Pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Procedurę lokalnego planowania energetycznego 
prezentuje rysunek 50.  

Podstawowym strategicznym dokumentem lokalnego planowania energetycznego 
samorządu są „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla obszaru gminy”. W tym dokumencie, oprócz oceny stanu i określenia sposobu 
pokrycia potrzeb istniejących i nowych odbiorców z terenu gminy, powinny być wskazane 
działania mające na celu racjonalizację użytkowania energii oraz rozwój lokalnych  
i odnawialnych źródeł energii. Po stronie przedsiębiorstw energetycznych dokumentem 
takim jest „Plan rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego” (ujmują one w nim m.in. 
działania, na które samorząd zgłosił zapotrzebowanie w założeniach do planu). 
Konsekwencją realizacji tych założeń przez samorząd, w sytuacji braku realizacji ich 
postanowień przez odpowiednie przedsiębiorstwa energetyczne, jest „Plan zaopatrzenia  
w energię”, który stanowi dokument operacyjny, precyzujący zakres działań, ich koszty  
i źródła finansowania oraz harmonogram realizacji. Plan może stanowić podstawę do 
realizacji wymaganych zadań wspólnie z przedsiębiorstwem bądź samodzielnie przez 
samorząd – z własnych środków lub ze wsparciem z funduszy pomocowych. 
 
Wskaźniki monitoringu 

Dla ocenienia realizacji postanowień dokumentu oraz analizy ich skutków należy 
systematycznie gromadzić i porównywać dane zawarte w opracowaniu z danymi aktualnymi. 
Należy wykorzystywać system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska stosowany 
obecnie. Do analizy skutków należy uwzględniać dane gromadzone i przetwarzane przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz przedsiębiorstw energetycznych. Zaleca 
się, aby analiza taka była przeprowadzana przynajmniej raz na trzy lata. Podstawą analizy 
winno być porównanie głównych parametrów systemów ciepłowniczego, 
elektroenergetycznego i gazowniczego oraz zmiany wynikające z realizacji założeń zawartych 
w projektowanym dokumencie. Wskaźniki realizacji postanowień dokumentu wraz z ich 
aktualnymi wartościami, oczekiwaną tendencją oraz źródłami danych wskazano w tabeli 30. 

Proponuje się wykonywanie raportu energetycznego analizującego skutki realizacji 
postanowień projektowanego dokumentu. Raport powinien być wykonywany raz na 3 lata  
i być zamieszczony w aktualizacji Założeń.  

 
  



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2032 

 

92 
 

Tabela 30. Wskaźniki monitorowania dokumentu 
Obszar Wskaźniki monitorowania Aktualna 

wartość 
Oczekiwana 
tendencja 

Źródło danych 

Jakość powietrza Substancje, których stężenie 
przekracza wartości 
dopuszczalne 

PM10 
PM2,5 
B(α)P 

Brak substancji WIOŚ 

Średnioroczne stężenie PM10 

[g/m
3
] 

27,4 Malejąca ↘ WIOŚ 

Średnioroczne stężenie PM2,5 

[g/m
3
] 

21,0 Malejąca ↘ WIOŚ 

Średnioroczne stężenie B(α)P 
[ng/m

3
] 

4,3 Malejąca ↘ WIOŚ 

System ciepłowniczy Zużycie ciepła [MWh/rok] 36 828,29 Malejąca ↘ KZC PONIDZIE 

Długość sieci [km] 10,063 Rosnąca ↗ KZC PONIDZIE 

Ilość kotłowni, w których 
wykorzystuje paliwa ekologiczne 
[szt.] 

3 Rosnąca ↗ KZC PONIDZIE 

System 
elektroenergetyczny 

Zużycie energii elektrycznej 
[GWh/rok] 

45,4 Malejąca ↘ Przedsiębiorstwa 
energetyczne 

Długość sieci nN [km] 429,1 Rosnąca ↗ 

System gazowniczy Zużycie gazu [tys. m
3
/rok] 867,2 Malejąca ↘ 

Długość sieci [km] 120,19 Rosnąca ↗ 

Ilość odbiorców [szt.] 638 Rosnąca ↗ 

Źródło: opracowanie własne 

 
Procedura aktualizacji 

Zgodnie z art. 19.2 ustawy Prawo energetyczne Projekt założeń poddaje się aktualizacji 
co najmniej raz na 3 lata. Ponadto dokument podlega aktualizacji w przypadku stwierdzenia 
zjawisk mających istotny wpływ na prognozę zapotrzebowania na energię w gminnie, np. 
wzrost liczby ludności, a tym samym wzrost liczby budynków. 

Za przeprowadzanie aktualizacji odpowiada Burmistrz Miasta i Gminy poprzez 
wyznaczonego pracownika Urzędu Miasta i Gminy. Procedura powinna obejmować: 

 Zebranie danych od wszystkich operatorów urządzeń sieciowych działających na 
terenie gminy, 

 Analiza danych, aktualizacja prognozy zapotrzebowania na energię i opracowanie 
dokumentu, 

 Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

 Podjęcie uchwały Rady Gminy. 
W przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji 

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Burmistrz 
opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla 
obszaru gminy lub jej części. Projekt planu powinien zawierać: 

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

 propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej 
kogeneracji, 

 harmonogram realizacji zadań, 

 przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich 
finansowania. 
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Rysunek 50. Procedura lokalnego planowania energetycznego 
Źródło: Opracowanie własne  
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12. Współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie energetyki 

Współpraca pomiędzy gminami powinna polegać na: 

 wspólnym planowaniu najbardziej korzystnych ekologicznie rozwiązań zapewniających 
gminom bezpieczeństwo energetyczne; 

 tworzeniu wspólnych ponadregionalnych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją  
i dystrybucją energii; 

 koordynacji przebiegu głównych magistral energetycznych – dotyczy to szczególnie 
obszaru granicy sąsiadujących gmin; 

 zapewnianiu wspólnej bazy zaopatrzeniowej dla surowców i organizowaniu, 
obniżającego koszty, wspólnego ich transportu; 

 wspólnym poszukiwaniu inwestorów zewnętrznych dla realizacji większych 
przedsięwzięć inwestycyjnych w infrastrukturze energetycznej; 

 wspólnym ubieganiu się o środki finansowe dla rozbudowy i modernizacji tej 
infrastruktury, 

 przystąpieniu do grupy zakupowej energii elektrycznej, 

 wspólnym dążeniu do gazyfikacji nie zaopatrzonych w gaz ziemny obszarów gminy  
i regionu, rozumianym jako koordynacja działań ze strony władz gminnych, 

 wymianie informacji, wspólnych uzgodnieniach przy tworzeniu programów 
pomocowych dla rodzin najuboższych przy wymianie kotłów węglowych na gazowe lub 
inne ekologiczne. 
 
Gmina Busko-Zdrój pod względem administracyjnym otoczona jest przez 7 gmin: 

Chmielnik, Gnojno, Nowy Korczyn, Pińczów, Solec-Zdrój, Stopnica i Wiślica. Analiza 
możliwości współpracy została przeprowadzona na podstawie bezpośrednich wywiadów  
z przedstawicielami gmin ościennych.  

 
Z powodu zaopatrzenia terenu gminy w energię elektryczną za pomocą linii 

napowietrznych, które przebiegają przez terytoria gmin sąsiadujących istnieje konieczność 
współpracy między gminami w przypadku planowanego rozwoju, modernizacji i napraw linii 
dystrybucyjnych skupionych w ramach działalności operatora sieci dystrybucyjnej. Będzie to 
jednak realizowane przez operatora systemu dystrybucyjnego w ramach zatwierdzonego 
przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki planu rozwojowego sieci.  

Gmina Busko-Zdrój nie podjęła współpracy z innymi gminami w zakresie wspólnej 
dostawy energii elektrycznej. Poza tym, w najbliższych latach nie zaplanowano innych 
projektów z zakresu gospodarki energetycznej, które miałyby zostać zrealizowane we 
współpracy z sąsiednimi gminami. 

 
Ze względu na zaopatrzenie terenu gminy w gaz przewodowy za pomocą gazociągów 

przebiegających przez terytoria gmin sąsiadujących istnieje konieczność współpracy między 
gminami w przypadku planowanego rozwoju, modernizacji i napraw przewodów 
dystrybucyjnych skupionych w ramach działalności operatora sieci dystrybucyjnej. Inwestycje 
te będą jednak realizowane przez operatora systemu dystrybucyjnego, w ramach planu 
rozwojowego operatora. 

Gmina Busko-Zdrój wraz z Gminą Nowy Korczyn, Gminą Pacanów, Gminą Stopnica, 
Gminą Solec-Zdrój, Gminą Tuczępy i Powiatem Buskim powołała wspólną Grupę Zakupową 
gazu zmiennego. Taki sposób udzielenia zamówienia na dostawę gazu ziemnego, dzięki 
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zwiększeniu ogólnej wartości zamówienia, powinien zagwarantować niższe ceny jego zakupu  
i w konsekwencji przynieść wymierne oszczędności. 

 
Na najbliższe lata nie planuje się wspólnych inwestycji w zakresie ciepła sieciowego. 

Wspólne inwestycje prowadzone były w zakresie odnawialnych źródeł energii. Gmina Busko-
Zdrój wraz z 9-cioma gminami partnerskimi z powiatu buskiego i pińczowskiego realizuje 
projekt pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej 
oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego". Projekt uzyskał 
dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w wysokości 75% 
kosztów kwalifikowanych.  

Dalszą propozycję współpracy w tym zakresie, w postaci uruchomienia kolejnego 
projektu, zadeklarowała Gmina Stopnica oraz Gmina Gnojno. Gmina Stopnica deklaruje chęć 
nawiązania współpracy w każdej inwestycji ze sfery ochrony środowiska w tym wykorzystania 
OZE (w szczególności projektów dotyczących budynków mieszkalnych), np. ogniwa 
fotowoltaiczne, pompy ciepła itp. Gmina Gnojno proponuje podjęcie współpracy przy 
realizacji inwestycji OZE dofinansowane z RPO WŚw. 

 
Podsumowanie obecnej, planowanej i proponowanej współpracy Gminy Busko-Zdrój  

z gminami ościennymi przedstawiono w formie tabeli (tab. 31). W poniższej tabeli 
przedstawiono także osoby udzielające odpowiedzi w przeprowadzonym wywiadzie. 
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Tabela 31. Zestawienie współpracy gmin ościennych z Gminą Busko-Zdrój 
Gmina Zakres obecnej 

współpracy 
Propozycje współpracy Osoba udzielająca informacji 

(metoda pozyskania informacji) 

Chmielnik - -* Paweł Wójcik 
Burmistrz 

(pismo znak: IPS.060.2.2016  
z dnia 26.07.2016 r.) 

Gnojno OZE OZE Sebastian Kiciński 
Podinspektor 

(e-mail z dnia 24.08.2016 r.) 

Nowy Korczyn OZE,  
Grupa Zakupowa 
gazu ziemnego 

- Piotr Strach 
Zastępca Wójta 

(pismo znak: ZITŚ.033.39.2016  
z dnia 19.07.2016 r.) 

Pińczów OZE - Marek Zatorski 
Zastępca Wójta 

(pismo znak: IPPV.271/16  
z dnia 18.07.2016 r. 

Solec-Zdrój OZE,  
Grupa Zakupowa 
gazu ziemnego 

- Artur Cygan 
Zastępca Wójta 

(pismo znak: GK.I.7001.2.2016  
z dnia 25.08.2016 r.) 

Stopnica OZE,  
Grupa Zakupowa 
gazu ziemnego 

OZE Mirosław Rajtar 
Zastępca Burmistrza 

(e-mail z dnia 24.08.2016 r.) 

Wiślica OZE - Andrzej Siemieniec 
Inspektor ds. zagospodarowania 
przestrzennego, budownictwa  

i drogownictwa 
(rozmowa telefoniczna z dnia 

19.09.2016 r.) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadu z przedstawicielami gmin ościennych 
Objaśnienia: * - przedstawiono propozycje niezwiązane z planowaniem energetycznym 
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13. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

Projekt Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
do roku 2032 został poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,  
a podstawę formalną stanowił art. 46.2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, t.j.). 

W trakcie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzana 
została Prognoza oddziaływania na środowisko, będąca instrumentem służącym temu, aby 
powstający dokument był w jak największym stopniu zgodny z zasadami trwałego  
i zrównoważonego rozwoju. Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych  
w Prognozie uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz 
Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Prognoza analizuje  
i ocenia w szczególności stopień i sposób uwzględnienia w Programie aspektów 
środowiskowych, wpływ na środowisko założeń projektowanego dokumentu, właściwy 
sposób ochrony środowiska, a także określa sposoby i skuteczność zminimalizowania lub 
zrekompensowania negatywnych oddziaływań. Zasięg terytorialny Prognozy dotyczy obszaru 
administracyjnego Gminy Busko-Zdrój, z uwzględnieniem również powiązania z sąsiednimi 
terenami w zakresie m.in. systemu obszarów chronionych, ciągłości powiązań 
przyrodniczych, przepływu zanieczyszczeń oraz możliwych oddziaływań transgranicznych. 
Najistotniejsze ustalenia wynikające z Prognozy przedstawiają się następująco: 

 przedmiotowy dokument nie ustala ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

 nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000, 

 realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na 
środowisko, 

 omawiane w dokumencie działania przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2 na 
terenie gminy co spowoduje poprawę stanu środowiska, a nie jego pogorszenie. 
Po dokonaniu analizy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach – pismo 

znak: WPN-II.410.330.2016.EC z dnia 5 grudnia 2016 r. oraz Świętokrzyski Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny – opinia sanitarna znak: NZ.9022.5.254.2016 z dnia  
12 grudnia 2016 r., przedstawili pozytywną opinię do projektu dokumentu oraz Prognozy. 
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14. Podsumowanie 

Bezpieczeństwo energetyczne oznacza (zgodnie z art. 3 ustawy – Prawo energetyczne) 
stan gospodarki umożliwiający pokrycie perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na 
paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu 
wymagań ochrony środowiska.  

Nowe podejście do energetyki ma znaleźć się w dokumencie pt. Polityka energetyczna 
Polski do 2050 r. Projekt tego dokumentu Ministerstwo Gospodarki skierowało 7 sierpnia br. 
do konsultacji społecznych i międzyresortowych, które zakończyły się 18 września. Zgodnie  
z projektem dokumentu działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju obejmować 
będą w   szczególności dążenie do dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw nośników energii 
pierwotnej, zapewnienia odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych oraz dywersyfikacji 
struktury wytwarzania energii finalnej, efektywnego zagospodarowania rodzimych zasobów 
paliw stałych, w tym zabezpieczenia i ochrony złóż strategicznych węgla kamiennego  
i brunatnego w planowaniu przestrzennym, tak aby zagwarantować możliwość ich 
wykorzystania w przyszłości, rozwój mechanizmów zwiększających efektywność 
wykorzystania energii poprzez zaktywizowanie odbiorców do zarządzania popytem  
w określonych sytuacjach po stronie popytowej rynku (DSM, ang. Demand Side Response),  
a także do utrzymania i rozwoju zdolności przesyłowych i dystrybucyjnych, jak również 
ochronę infrastruktury krytycznej. 

Projekt dokumentu postuluje także efektywne zagospodarowanie rodzimych zasobów 
paliw stałych. Węgiel kamienny i węgiel brunatny ma być stabilizatorem bezpieczeństwa 
energetycznego kraju. Ponadto podstawą bezpieczeństwa energetycznego kraju będzie: 

 poprawa efektywności energetycznej, w tym rozwój kogeneracji (CHP), 

 wprowadzenie energetyki jądrowej, 

 wykorzystanie potencjału gazu ze złóż  niekonwencjonalnych, 

 rozwój energetyki odnawialnej, 

 rozwój energetyki prosumenckiej, 

 rozwój inteligentnych sieci energetycznych, 

 rozwój połączeń transgranicznych (dywersyfikacja źródeł i tras importu gazu ziemnego  
i ropy naftowej), 

 zapewnienie warunków rozwoju infrastruktury wytwórczej, 
W perspektywie lokalnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Gminy 

Busko-Zdrój konieczny jest rozwój kogeneracji, energetyki odnawialnej oraz prosumenckiej.  
Z kolei operatorzy sieci energetycznych obsługujących teren gminy powinni podjąć działania 
w kierunku rozwoju inteligentnych sieci. 
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