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1 Wstęp
Unia Europejska ma największy wpływ na kształtowanie przepisów prawa
z zakresu polityki energetycznej całej Wspólnoty. Chęć akcesji Polski do Unii
Europejskiej

spowodowała

konieczność

przyjęcia

szeregu

przepisów

dostosowujących polskie prawodawstwo do europejskiego na mocy Układu
Europejskiego z 16 grudnia 1991 roku (Dz. U. 1994 nr 11 poz. 38), który wszedł
w życie 1 lutego 1994 r. Na skutek tego większość aktów prawnych tworzonych
bezpośrednio

po

tym

czasie

było

spójne

z

prawem

wspólnotowym,

a w ostatnich latach istnieje silny nacisk organów UE na prowadzenie racjonalnej
polityki energetycznej.
Konieczność opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Miasta Przeworska” ( zwanym dalej
Projektem) wynika z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1059 z późn. zm.). Według zasad
określonych w ww. ustawie wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt
założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

1.1 Cel opracowania
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe na obszarze Miasta Przeworska na lata 2016-2030 na poziomie
strategicznym określa i precyzuje politykę energetyczną gminy miejskiej do 2030 r.
Zawiera on pełną charakterystykę miasta w zakresie źródeł zasilania, sieci
przesyłowych i instalacji odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii i paliw.
Dokument określa potrzeby energetyczne miasta w założonym okresie oraz
możliwości i sposoby ich pokrycia.
Podstawowym i nadrzędnym celem Projektu Założeń dla Miasta Przeworska
jest

zdefiniowanie

kierunków polityki

ekologicznej

i

energetycznej

wraz

z

wyznaczeniem działań, które pozwolą na poprawę, jakości życia mieszkańców na
obszarze Miasta. Realizacja działań w tym zakresie może zostać przedstawiona dla
celów strategicznych odnoszących się bezpośrednio do założeń pakietu 3x20, tj.
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redukcja emisji dwutlenku węgla, zwiększenie udziału wykorzystania odnawialnych
źródeł energii i zwiększenie efektywności energetycznej obiektów.

Cele Projektu Założeń dla Miasta Przeworska:
1. Poprawa jakości życia na terenie Miasta Przeworska poprzez prowadzenie
racjonalnego gospodarowania zasobami i energią,
2. Redukcja zużycia energii na terenie Miasta Przeworska,
3. Zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej na terenie Miasta
Przeworska,
4. Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zlokalizowanych na
terenie Miasta Przeworska,
5. Podejmowanie działań termomodernizacyjnych obiektów i wymiana źródeł
ciepła (ograniczenie zużycia paliw kopalnianych),
6. Zastępowanie źródeł ciepła instalacjami bezemisyjnymi,
7. Edukacja społeczna i promowanie zachowań energooszczędnych,
8. Popularyzacja idei zmiany sposobu ogrzewania na proekologiczny.
Wymienione cele przyczynią się do osiągnięcia celów pośrednich, wśród
których należy wymienić:
1) Wyraźne oszczędności w budżecie, dzięki ograniczeniu i optymalizacji
zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, a także innych mediów,
2) Udoskonalenie zarządzania, wykorzystanie potencjału Miasta w zakresie
ograniczenia emisji zanieczyszczeń,
3) Korzystniejszy wizerunek władz samorządowych w oczach mieszkańców.

1.2 Podstawa prawna
„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe na obszarze Miasta Przeworska” został opracowany zgodnie z założeniami
niżej wymienionych ustaw:


Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U.
2016 poz. 831),
8
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Ustawa ta reguluje prawodawstwo polskie do europejskiego a dokładnie do
Dyrektywy 2006/32/WE, w której zostały uwzględnione następujące kwestie:
 określenia końcowego celu dla oszczędnego gospodarowania energią,
 zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej
 zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej.
Przywołana wyżej ustawa nakłada na administrację publiczną, a co za tym
idzie na gminę, konieczność prowadzenia racjonalnej gospodarki w zakresie
efektywności energetycznej. Wykonywanie tej roli ma być przykładem modelowym
dla ogółu mieszkańców miasta. Odwołanie do art. 6 ustawy, stwierdza, że jednostka
sektora publicznego podczas realizacji własnych zadań powinna wprowadzić w życie,
co najmniej jeden z pięciu wymienionych w ustawie środków poprawy efektywności
energetycznej:
1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności
energetycznej;
2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim
zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
3)

wymiana

eksploatowanego

urządzenia,

instalacji

lub

pojazdu

na

urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
4) 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);
5) 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).
W artykule 19 niniejszej ustawy wymienione są następujące przedsięwzięcia
służące poprawie efektywności energetycznej:
1) izolacja instalacji przemysłowych;
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2) przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi;
3) modernizacja lub wymiana:
a) oświetlenia,
b) urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych
lub

w

procesach

energetycznych

lub

telekomunikacyjnych

lub

informatycznych,
c) lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu
art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów,
d) modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku
domowego;
4)

odzyskiwanie

energii,

w tym

odzyskiwanie

energii

w procesach

przemysłowych;
5) ograniczenie strat:
a) związanych z poborem energii biernej,
b) sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii
elektrycznej lub gazu ziemnego,
c) na transformacji,
d) w sieciach ciepłowniczych,
e) związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub
informatycznych;
6) stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w
instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej
kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.
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Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz.
1059),
Według ustawy Projekt powinien zawierać:
1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i
paliw gazowych;
3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw
i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach
odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych
w

kogeneracji

oraz

zagospodarowania

ciepła

odpadowego

z

instalacji

przemysłowych;
3a) możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w
rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
4) zakres współpracy z innymi gminami.
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2 Powiązania z dokumentami strategicznymi
2.1 Krajowe
Wyróżniono te dokumenty, które mają duże znaczenie przy sporządzaniu
Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe na obszarze Miasta Przeworska.
 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030, Trzecia fala
nowoczesności (MAiC styczeń 2013 r.),
Dokument ten nawiązuje do niniejszego Projektu poprzez następujące kierunki
interwencji

wymienione

w

celu

7

pn.

„Zapewnienie

bezpieczeństwa

energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska”:


Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne w tym:
-

wdrożyć i sfinansować (nakłady własne, środki pochodzące z UE,
budżet

państwa,

zagranicznych)

rynek

kapitałowy,

projekty

kapitał

modernizujące

inwestorów
infrastrukturę

elektroenergetyczną, naftową i gazową


Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych w tym:
-

rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnych i przesyłowych
oraz wymiana ich przestarzałych elementów.

-

budowa

wysokosprawnych

i

niskoemisyjnych

elektrowni

i elektrociepłowni (z uwzględnieniem energetyki rozproszonej)


Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce:
-

wdrożenie zintegrowanych systemów pomiarów

-

wspieranie

rozwoju

lokalnych

hybrydowych

systemów

energetycznych
-

rozszerzenie rozwiązań stosowanych w elektroenergetyce na sieci
gazowe, ciepłownicze i wodociągowe



Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii
-

wprowadzenie inteligentnych sieci

-

uelastycznienie taryf
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-

popularyzacja wiedzy o możliwości wyboru dostawców oraz
odnawialnych źródłach energii i efektywnym korzystaniu z energii
elektrycznej

-

upowszechnienie

i

uproszczenie

oznaczeń

energochłonności

towarów i urządzeń
-

opracowanie i wdrożenie programu efektywności energetycznej.

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK)
Dokument ten nawiązuje do niniejszego Projektu wymieniając następujące
kierunki działań w wyznaczonym celu nr 5 pn. „Zwiększenie odporności struktury
przestrzennej

kraju

na

zagrożenia

naturalne

i

utraty

bezpieczeństwa

energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających
zdolności obronne państwa”:


Przeciwdziałanie zagrożeniu utraty bezpieczeństwa energetycznego
i odpowiednie reagowanie na to zagrożenie poprzez:
-

ograniczanie emisji CO2 do poziomu uzgodnionego w ramach Unii
Europejskiej poprzez m.in. wspieranie działań inwestycyjnych w
różnych skalach przestrzennych (od elektrowni systemowych o
zerowym lub niskim poziomie emisji CO2 po obiekty przydomowe);
przystosowanie sieci elektroenergetycznych do odbioru energii ze
źródeł rozproszonych wykorzystujących OZE (przejęcie nadwyżek
mocy z tych źródeł, w tym z planowanych lądowych i morskich farm
wiatrowych, będzie wymagać budowy kilkuset kilometrów nowych
linii przesyłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą),

-

rozbudowa sieci przesyłowej najwyższych napięć niezbędnej dla
przyłączenia

nowych

źródeł

wytwórczych,

w

tym

OZE

i wyprowadzenia z nich mocy,
-

poprawa efektywności przesyłu, zaopatrzenia i zużycia energii
poprzez rozwój inteligentnych sieci przesyłowych (smart grids),

-

zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez
budowę nowych mocy, które będą ograniczały straty związane
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z przesyłem energii oraz zwiększały bezpieczeństwo energetyczne
na poziomach: krajowym, regionalnym oraz lokalnym.
 Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, perspektywa do
2020 r”.
Dokument ten nawiązuje do niniejszego Projektu poprzez następujące cele
szczegółowe za pomocą których realizowany będzie cel główny jakim jest
zapewnienie
z

wysokiej

uwzględnieniem

jakości

ochrony

życia

środowiska

obecnych
oraz

i

przyszłych

stworzenie

pokoleń

warunków

do

zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego
zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną
gospodarkę:


Cel

2

-

Zapewnienie

gospodarce

krajowej

bezpiecznego

i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię poprzez:
-

lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii.

-

poprawa efektywności energetycznej.

-

zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców
energetycznych.

-

rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie
pozycji odbiorcy.



-

wzrost znaczenia rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

-

rozwój energetyki na obszarach podmiejskich i wiejskich.

Cel 3 – Poprawa stanu środowiska poprzez:
-

racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na
cele energetyczne

-

ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki.

-

wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych
i środowiskowych.

 Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki,
Dokument ten bezpośrednio nawiązuje do niniejszego Projektu poprzez
określenie następujących kierunków polskiej polityki energetycznej:
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poprawa efektywności energetycznej poprzez:
-

zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, poprzez
budowę wysokosprawnych jednostek wytwórczych.

-

dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej
wytwarzanej

w

technologii

wysokosprawnej

kogeneracji,

w

porównaniu do produkcji w 2006 r.
-

zmniejszenie wskaźnika strat sieciowych w przesyle i dystrybucji,
poprzez m.in. modernizację obecnych i budowę nowych sieci,
wymianę transformatorów o niskiej sprawności oraz rozwój
generacji rozproszonej.

-

wzrost efektywności końcowego wykorzystania energii.

-

zwiększenie stosunku rocznego zapotrzebowania na energię
elektryczną do maksymalnego zapotrzebowania na moc w szczycie
obciążenia, co pozwala zmniejszyć całkowite koszty zaspokojenia
popytu na energię elektryczną.



wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii poprzez:
-

modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnych, pozwalająca na
poprawę

niezawodności

zasilania

oraz

rozwój

energetyki

rozproszonej wykorzystującej lokalne źródła energii.
-

modernizacja

sieci

przesyłowych

i

sieci

dystrybucyjnych,

pozwalająca obniżyć do 2030 roku czas awaryjnych przerw
w dostawach do 50 % czasu trwania przerw w roku 2005.
-

dążenie do zastąpienia do roku 2030 ciepłowni zasilających
scentralizowane systemy ciepłownicze polskich miast źródłami
kogeneracyjnymi



rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw
poprzez:
-

wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energii
finalnej do 15 % w roku 2020 oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w
latach następnych.

-

osiągnięcie w 2020 roku 10 % udziału biopaliw w rynku paliw
transportowych oraz zwiększenie udziału biopaliw II generacji.
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-

ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem w celu
pozyskiwania

biomasy

oraz

zrównoważone

wykorzystanie

obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie
doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną
i rolnictwem.


rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii poprzez:
-

zwiększenie dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu
ziemnego, ropy naftowej i paliw płynnych oraz dostawców, dróg
przesyłu

oraz

metod

transportu,

w

tym

również

poprzez

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
-

zniesienie barier przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej
i gazu

-

rozwój mechanizmów konkurencji jako głównego środka do
racjonalizacji cen energii.

-

regulacja rynków paliw i energii w obszarach noszących cechy
monopolu naturalnego w sposób zapewniający równoważenie
interesów wszystkich uczestników tych rynków.



ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko poprzez:
-

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

-

minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze
wykorzystanie ich w gospodarce.

-

zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii
niskoemisyjnych.

 Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej,
Głównym celem tego dokumentu jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy
zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju. Do osiągnięcia celu głównego
wyznaczone są następujące cele szczegółowe które bezpośrednio nawiązują do
niniejszego Projektu dla Miasta Przeworska:


Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii



Poprawa efektywności energetycznej
16
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Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami



Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych



Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania
odpadami



Promocja nowych wzorców konsumpcji.

 Krajowy Plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
Dokument ten określa krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł
odnawialnych

zużytej

w

sektorach:

transportowym,

elektroenergetycznym,

ciepłownictwa i chłodnictwa do 2020 r., zarazem uwzględniając wpływ innych
środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii oraz
odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych w
zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii finalnej. Dokument określa ponadto
współpracę między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, szacowaną
nadwyżkę energii ze źródeł odnawialnych, która mogłaby zostać przekazana innym
państwom członkowskim, strategię ukierunkowaną na rozwój istniejących zasobów
biomasy i zmobilizowanie nowych zasobów biomasy do różnych zastosowań, a także
środki, które należy podjąć w celu wypełnienia stosownych zobowiązań wynikających
z dyrektywy 2009/28/WE. Zgodnie z założeniami Polska do 2020 roku powinna
osiągnąć poziom 15,5 % udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych we
wszystkich wymienionych sektorach razem, w zużyciu energii końcowej brutto.
Poruszając ww. zagadnienia dokument ten bezpośrednio nawiązuje do
niniejszego Projektu dla Miasta Przeworska.
 Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej dla Polski
2014
Dokument ten zawiera opis:


przyjętych i planowanych środków poprawy efektywności energetycznej
określających

działania

mające

na

celu

poprawę

efektywności

energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki, niezbędnych dla
realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania
energią na 2016 r.,
17
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dodatkowych środków służących osiągnięciu ogólnego celu w zakresie
efektywności

energetycznej

rozumianego,

jako

uzyskanie

20

%

oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w Unii Europejskiej do 2020 r.
Niniejszy Krajowy plan działań jest trzecim krajowym planem, w tym
pierwszym

sporządzonym

na

podstawie

dyrektywy 2012/27/UE

w sprawie

efektywności energetycznej (Dz. Urz. L 315 z 14.11.2012, str. 1). W celu kontynuacji
działań podejmowanych zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania
energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz.
Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 64) zwana w dalszej treści „dyrektywą 2006/32/WE”.
W dokumencie tym wykorzystano informacje i dane dotyczące środków poprawy
efektywności energetycznej zawarte w poprzednich krajowych planach – pierwszym i
drugim.
Zagadnienia dotyczące oszczędnego gospodarowania energią bezpośrednio
nawiązują do niniejszego Projektu dla Miasta Przeworska.
 Polityka Klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych
w Polsce do roku 2020
Przygotowanie tego dokumentu wynika z zobowiązania wobec Konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz. U. z 1996, Nr 53. poz. 238).
Polska przez podpisanie Konwencji zobowiązała się m.in. do opracowania
i wdrożenia państwowej strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym także
mechanizmów ekonomicznych i administracyjnych, oraz okresowej kontroli jej
wdrażania.
Dokument ten przedstawia międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie
klimatu oraz działań jakie należy podjąć, aby tym zmianom przeciwdziałać,
w każdym sektorze gospodarczym, czyli: energetyce, przemyśle, transporcie,
rolnictwie, leśnictwie, gospodarce odpadami i ściekami oraz w sektorze użyteczności
publicznej, usług oraz gospodarstw domowych.
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Głównym

celem

dla

sektora

energetycznego

jest

redukcja

gazów

cieplarnianych którą zamierza się osiągnąć przez realizację następujących celów
szczegółowych:


wdrażanie przepisów prawa wspólnotowego,



bezpieczeństwo

energetyczne

i

dywersyfikacja

źródeł

energii

(bez

uwzględnienia energetyki jądrowej),


poprawa konkurencyjności krajowych podmiotów gospodarczych oraz ich
produktów i usług,



ochrona

środowiska

przyrodniczego

przed

negatywnymi

skutkami

oddziaływania procesów energetycznych, m.in. poprzez takie programowanie
działań w energetyce, które zapewnią zachowanie zasobów dla obecnych
i przyszłych pokoleń,


energooszczędność produkcji,



liberalizacja rynku energii,



zwiększone wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

2.2 Regionalne
Wymienia się następujące dokumenty na poziomie wojewódzkim zgodne
z Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe:
 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego,
perspektywa 2030 (Projekt zmiany Planu)
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego jest to
dokument działający na szczeblu regionalnym. Wskazuje działania, których realizacja
jest wypełnieniem zadań określonych przez strategię rozwoju regionu. Ponadto jest
ważnym instrumentem koordynacji polityki przestrzennej w województwie. Przyjęte w
Planie

kierunki

zagospodarowania

wraz

z

polityką

przestrzenną

są

odzwierciedleniem celów, priorytetów i kierunków określonych w Strategii Rozwoju
Województwa – Podkarpackie 2020.
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Ogólnym celem polityki przestrzennej województwa jest sterowanie rozwojem
przestrzennym, podejmowanie działań oraz określenie i realizacja zadań publicznych
o znaczeniu ponadlokalnym które w efekcie przyniosą wiele korzyści dla całego
województwa. Wyznaczone cele polityki przestrzennej dotyczące spraw związanych
z zaopatrzeniem w energię mieści się w obszarze infrastruktura techniczna o
kierunku – zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego województwa i obejmują
m.in.:
-

Rozwój sieci przesyłowej i urządzeń elektroenergetycznych

-

Zwiększenie możliwości i zdolności przesyłowych gazociągów wysokiego
ciśnienia o znaczeniu krajowym oraz dywersyfikacja źródeł zasilania

-

Zwiększenie

możliwości

i

efektywności

wykorzystania

infrastruktury

ciepłowniczej
-

Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE).

 Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020
Cel główny strategii precyzuje ogólną wizję rozwoju województwa jako:
„efektywne

wykorzystanie

zasobów

wewnętrznych

i

zewnętrznych

dla

zrównoważonego i inteligentnego rozwoju społeczno – gospodarczego drogą do
poprawy jakości życia mieszkańców”.
Wyznaczone w Strategii cele strategiczne pokazują poprzez jakie obszary
działań zamierza się osiągnąć cel główny. Środowisko i energetyka jest to jeden
z obszarów działań Strategii który bezpośrednio nawiązuje do niniejszego Projektu.
Cel strategiczny w tym obszarze działań ma numer 4 i brzmi następująco:
Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów z poszanowaniem środowiska
naturalnego sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa i dobrych warunków życia
mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego województwa. W ramach działań
priorytetowych celu 4 dotyczących ochrony powietrza można wyróżnić następujące
priorytety tematyczne:


Priorytet 4.3. Bezpieczeństwo energetyczne i racjonalne wykorzystanie
energii – ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego
i efektywności energetycznej województwa podkarpackiego poprzez
20
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racjonalne wykorzystanie paliw i energii z uwzględnieniem lokalnych
zasobów, w tym odnawialnych źródeł energii. Wymienia się m.in. kierunki
działań nawiązujące do Projektu tj.:
- Efektywne wykorzystanie dotychczasowych – konwencjonalnych – źródeł
energii

oraz

zasobów

gazu

ziemnego

występujących

na

terenie

województwa podkarpackiego
- Racjonalne wykorzystanie energii oraz zwiększenie efektywności
energetycznej
- Wsparcie rozwoju energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii
(OZE)
- Współpraca sektora B+R z przedsiębiorcami i JST na rzecz
innowacyjnych rozwiązań w zakresie alternatywnych źródeł energii,
zwłaszcza OZE, i ich wdrażania.
 Program ochrony środowiska województwa podkarpackiego na lata 20122015 z perspektywą do 2019 r.,
Celem

nadrzędnym

Programu

ochrony

środowiska

województwa

podkarpackiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r., zwanego dalej
Programem, jest wdrożenie polityki ekologicznej państwa na obszarze województwa
podkarpackiego jaką jest „Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju
(mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) i tworzenie
podstaw

do

zrównoważonego

rozwoju

społeczno-gospodarczego”(Polityka

ekologiczna państwa na lata 2007-2010 z perspektywą do roku 2016).
W Programie uwzględniono problemy ekologiczne wymagające rozwiązania
i oceniono je biorąc pod uwagę ważność problemu w skali województwa i stopień
pilności

jego

rozwiązania.

Wymagające

rozwiązań

przydzielono do następujących kategorii:
I – bardzo ważne i bardzo pilne
II – ważne i pilne
III – ważne i mało pilne
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Biorąc pod uwagę przyjęte kryteria ekologiczne, ważność i pilność rozwiązania
problemu oraz aktualny stan środowiska przyjęto wg kolejności priorytety danym
problemom ekologicznym.
Jako Priorytet numer 5 uznano pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych
i energooszczędność a priorytetowe kierunki działań zostały określone następująco:
-

budowa oraz modernizacja istniejących sieci elektroenergetycznych;

-

budowa urządzeń i instalacji do produkcji energii opartych na
źródłach odnawialnych

 Wojewódzki

inwestycje podnoszące efektywność energetyczną,
Program

Rozwoju

Odnawialnych

Źródeł

Energii

dla

Województwa Podkarpackiego
Główny cel strategiczny „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Odnawialnych
Źródeł

Energii

bezpieczeństwa

dla

Województwa

energetycznego

i

Podkarpackiego”
efektywności

brzmi:

„Zwiększenie

energetycznej

województwa

podkarpackiego poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Cel
ten jest zbieżny z celem strategicznym określonym w „Strategii Rozwoju
Województwa – Podkarpackiego 2020” w ramach Celu 4. (Racjonalne i efektywne
wykorzystanie zasobów z poszanowaniem środowiska naturalnego sposobem na
zapewnienie bezpieczeństwa i dobrych warunków życia mieszkańców oraz rozwoju
gospodarczego województwa), Priorytetu 4.3 Bezpieczeństwo energetyczne i
racjonalne wykorzystanie energii: „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i
efektywności energetycznej województwa podkarpackiego poprzez racjonalne
wykorzystanie paliw i energii z uwzględnieniem lokalnych zasobów, w tym
odnawialnych źródeł energii”.
Zakłada się, że w wyniku realizacji Programu do roku 2020, 15% energii wytworzonej
w województwie podkarpackim będzie pochodziło z OZE. Drugim wskaźnikiem
realizacji celu strategicznego jest posiadanie do roku 2020 przez 50% gmin
województwa podkarpackiego planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe. Jako termin realizacji Programu został określony rok 2020. Zarówno
zakładane wskaźniki realizacji jak i okres realizacji Programu są zgodne z zapisami
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„Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020” oraz bezpośrednio nawiązują
do niniejszego Projektu dla Miasta Przeworska.

2.3 Lokalne
Wymienia się następujące dokumenty na poziomie gminnym zgodne z
Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe:
 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Przeworska,
Studium, jak wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym,

a

pośrednio

z

innych

ustaw

związanych

z

planowaniem

przestrzennym oraz regulacji prawnych dotyczących kompetencji samorządów, jest
osią lokalnego systemu planowania. Stwierdzenie to opiera się na następujących
przesłankach: Studium jest jedynym dokumentem planistycznym sporządzanym dla
obszaru całej gminy. Jest najważniejszym dokumentem określającym kierunki polityki
przestrzennej prowadzonej przez samorząd. W odróżnieniu od strategii rozwoju
społeczno – gospodarczego jest dokumentem z mocy ustawy obowiązkowo
sporządzanym przez każdą gminę, podczas gdy decyzja o sporządzaniu strategii
podejmowana jest dobrowolnie, przez zainteresowane gminy.
Zasadniczym celem studium jest umożliwienie prowadzenia spójnej polityki
przestrzennej, powiązanej z rozwojem gospodarczym i społecznym, z zachowaniem
zasad zrównoważonego rozwoju.
W związku z tym sformułowane są następujące kierunki działań w zakresie
infrastruktury technicznej, które nawiązują do niniejszego Projektu dla Miasta
Przeworska.


Kierunki rozwoju gazownictwa:

Zakłada się rozwój systemu zaopatrzenia miasta w gaz ziemny:
a) zapewnienie dostaw gazu w ilościach odpowiadających zapotrzebowaniu,
jak również ciągłości i pewności zasilania oraz wysokiego standardu świadczonych
usług
b) utrzymanie i wykorzystanie istniejących gazociągów wysokoprężnych
23
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c) utrzymanie i wykorzystanie istniejących stacji redukcyjnopomiarowych
będących źródłem zasilania w gaz ziemny sieci średniego i niskiego
ciśnienia,
d) utrzymanie istniejących sieci średniego i niskiego ciśnienia jak również ich
rozbudowę zasilających w gaz ziemny do celów bytowo-gospodarczych i
ogrzewania pomieszczeń obszary zabudowane i przewidziane pod zabudowę
na obszarze miasta.
Przewiduje się prowadzenie planowej gospodarki remontowo-modernizacyjnej
obiektów, sieci i urządzeń związanych z systemem zaopatrzenia miasta w gaz
ziemny


Kierunki rozwoju związane z ciepłownictwem:
Przewiduje się, że zaopatrzenie w ciepło obiektów użyteczności publicznej,

budownictwa usługowego i przemysłu oraz budownictwa wielorodzinnego będzie
zapewnione poprzez eksploatację około 85 kotłowni lokalnych oraz jedną
elektrociepłownię Cukrowni Przeworsk. Większość kotłowni zlokalizowanych jest
w centrum miasta i są to przeważnie kotłownie wbudowane niskoparametrowe
wodne .
W rzeczywistości należy spodziewać się zmniejszenie zużycia ciepła w
okresie perspektywicznym w porównaniu do stanu obecnego ze względu na działania
powodujące oszczędniejsze gospodarowanie energią cieplną takie jak :
- likwidacja przestarzałych kotłowni i sieci ciepłowniczych;
- wprowadzanie układów grzewczych o wyższej sprawności energetycznej;
- stosowanie regulacji automatycznej;
- wprowadzanie programów termomodernizacyjnych .
Projektuje się realizację indywidualnych systemów centralnego ogrzewania
wykorzystujących energię ze źródeł niekonwencjonalnych ( biomasa, kolektory
słoneczne, pompy cieplne , wody geotermalne itp. ) .


Kierunki rozwoju w dziedzinie elektroenergetyki
Podstawowym działaniem w kierunku rozwoju elektroenergetyki będzie:

prowadzenie rozbudowy energetycznych systemów rozdzielczych średniego i
niskiego napięcia w dostosowaniu do potrzeb, przy :
-

respektowaniu ekonomii przyjmowanych rozwiązań,
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-

wysokiej sprawności i niezawodności systemów

-

bezpieczeństwa przeciw porażeniowego

-

budowie urządzeń i linii elektromagnetycznych w sposób możliwie

nie kolidujący z otoczeniem


Kierunki rozwoju obszarów korzystania z odnawialnych źródeł energii
-

Energetyka wiatrowa

-

Zasoby geotermalne

-

Energia solarna

 Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk na
lata 2014 – 2020,
Wizja rozwoju obszaru funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk przekłada się na
3 osie priorytetowe. W każdej z trzech osi zawarte są działania zmierzające do
osiągnięcia określonych celów szczegółowych w ramach każdej osi priorytetowej.
Spośród

wielu

wyznaczonych

kierunków

działań

można

znaleźć

działania

nawiązujące do niniejszego Projektu dla Miasta Przeworska:


w Osi priorytetowej II: MOF Jarosław – Przeworsk obszarem zrównoważonego
rozwoju w celu szczegółowym C.2.1 jeden z kierunków działań to: poprawa
efektywności

energetycznej

oraz

wsparcie

rozwoju

i

wykorzystania

odnawialnych źródeł energii a w celu szczegółowym C.2.2. jeden z kierunków
działań to: poprawa jakości infrastruktury komunalnej – w tym w szczególności
infrastruktury drogowej, energetycznej i teleinformatycznej,
 Strategia Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015 – 2022,
Powyższe opracowanie ma na celu zapewnienie miastu partnerskiej oraz
konkurencyjnej pozycji w powiecie, regionie, Polsce i w Europie przy
wykorzystaniu jego mocnych stron, a także szans wynikających z jego
geograficznego

położenia,

potencjału

demograficznego,

tradycji,

walorów

środowiskowych oraz uwarunkowań historycznych i kulturowych.
Wyznaczone w Strategii cele strategiczne pokazują poprzez jakie obszary
działań zamierza się osiągnąć cel główny.
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W Strategii Miasta Przeworska wyznaczono działania związane z niniejszym
Projektem dla Miasta Przeworska jako cele operacyjne i ich zadania. Zostały one
zawarte w obszarze działań I – Zrównoważona gospodarka i polityka
inwestycyjna, w celu operacyjnym I.3: Wspieranie przedsięwzięć gospodarczych
o neutralnym lub pozytywnym wpływie na środowisko naturalne, zadania t.j.:
-

montaż

instalacji

OZE

w

budynkach

prywatnych

indywidualnych

i wielorodzinnych oraz w obiektach użyteczności publicznej (m.in. panele
słoneczne, fotowoltaiczne);
- montaż instalacji fotowoltaicznych;
- wspieranie działań wymiany źródeł energii na źródła odnawialne;
-

kompleksowa

termomodernizacja

budynków

użyteczności

publicznej

(spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych itp.)
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Przeworska na lata 2016 - 2022
Celem realizacji ww. Planu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego
na terenie danej gminy poprzez szereg wyznaczonych działań. Większość z nich
bezpośrednio nawiązuje do niniejszego Projektu dla Miasta Przeworska tj.:
- wymiana źródeł ciepła na nowoczesne wysokosprawne kotły spełniające
aktualne standardy emisyjne oraz instalacje odnawialnych źródeł energii
- promowanie instalacji OZE w ramach edukacji społeczeństwa na temat walki
z tzw. niską emisją oraz udostępnienie informacji na temat możliwości
pozyskania dotacji na ich zakup,
- zwiększenie dostępu do paliwa gazowego przez rozbudowę sieci gazowej
 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Przeworsk
na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017
Dokument ten odnosi się do zagadnień nawiązujących do niniejszego Projektu
dla Miasta Przeworska w sposób bezpośredni wymieniając następujące kierunki
działań:
-

prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne
źródła energii,
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-

upowszechnianie

informacji

o

rozmieszczeniu

i

możliwościach

technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych
rodzajów odnawialnych źródeł energii,
-

promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii
zwiększających

efektywne

wykorzystanie

energii

i

zmniejszających

materiałochłonność gospodarki,
-

termomodernizacja obiektów publicznych,

-

wspieranie zakupu lub modernizacji instalacji grzewczych w obiektach
użyteczności publicznej,

-

refundacja osobom prywatnym części kosztów zakupu lub modernizacji
instalacji grzewczych.
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3 Charakterystyka Miasta Przeworska
3.1 Położenie
Przeworsk jest gminą miejską położoną w środkowej części powiatu
przeworskiego. Gmina Miejska Przeworsk prawie w całości otoczona jest Gminą
Wiejską Przeworsk a jedynie od południowego wschodu bezpośrednio graniczy
z Gminą Zarzecze. Przeworsk ma dogodne połączenia drogowe z miastem
Rzeszowem, stolicą województwa podkarpackiego.
Powierzchnia Gminy Miejskiej Przeworsk zajmuje 22,13 km 2, co stanowi
3,17% powierzchni powiatu oraz 0,12% powierzchni województwa.
Ze względów administracyjnych w mieście wyodrębniono 11 osiedli (stan na
31.12.2014 r.).

Rysunek 1 Położenie Miasta Przeworska na tle powiatu przeworskiego
źródło: www.osp.org.pl
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3.2 Ludność
Gęstość zaludnienia Gminy Miejskiej Przeworsk wynosi 704 osoby na km2
i wykazuje tendencję malejącą. Miasto Przeworsk zamieszkuje 15 585 mieszkańców
co stanowi 19,8 % ludności powiatu przeworskiego (stan na dzień 31.12.2015 r.).
Od roku 2010 odnotowuje się stały spadek liczby ludności Miasta Przeworska,
w wyniku którego obecny stan ludności spadł poniżej najniższego w ciągu ostatniej
dekady, zanotowanego w 2006r.

Ludnośd
16000
15950
liczba mieszkaoców

15900
15850
15800
15750
15700
15650
15600
15550
15500
2010

2011

2012

2013

2014

2015

rok

Wykres 1 Ludność w latach 2007-2015 w Gminie Miejskiej Przeworsk
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Lokalnych Danych GUS

Biorąc pod uwagę prognozy GUS i tendencję spadkową stanu ludności dla
całej Polski można stwierdzić, iż również w Gminie Miejskiej Przeworsk nastąpi
dalszy spadek liczby ludności. Według prognoz GUS do roku 2050 tendencja
spadkowa stanu ludności dotyczyć będzie wszystkich regionów, z wyjątkiem dwóch
miast – Warszawy i Rzeszowa.
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3.3 Budownictwo
Największe skupiska ludności występują w zwartej zabudowie wielorodzinnej,
w centrum miasta. Obrzeża mają charakter bardziej wiejski, jest to obszar terenów
budowlanych obejmujący istniejące i projektowane zainwestowanie zabudową
mieszkaniową, usługową i magazynową a także niezbędną infrastrukturę techniczną
(układ komunikacyjny, drogowy, sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne,
gazowe, cieplne, inne).
Przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rozproszona, obiekty
budowlane typu zagrodowego, gospodarczo-garażowego, występują również pola
uprawne, nieużytki, zarośla, zieleń urządzona niska i wysoka.
Dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny wykazują, że w latach
2010 - 2015 w Gminie Miejskiej Przeworsk następował wzrost zasobów
mieszkaniowych, na przestrzeni 5 lat liczba budynków wzrosła o 110. Przyrost liczby
nowych budynków, prowadzi do poprawy sytuacji wśród zasobów mieszkaniowych
poprzez powolną zmianę struktury wieku obiektów, a co za tym idzie wzrost liczby
budynków wykonanych w nowych technologiach. W 2014 r. na terenie Gminy
Miejskiej Przeworsk

znajdowało

się

5024 mieszkań.

Średnia

powierzchnia

mieszkania wynosiła 77 m2.

3.4 Sytuacja gospodarcza
Przeworsk pełni funkcję ośrodka produkcyjno – usługowo – handlowego dla
okolicznych miejscowości. W mieście skupiły się następujące rodzaje przemysłu:
meblarski, spożywczy, odzieżowy, gumowy, szklany, obuwniczy, maszynowy
i budowlany.
Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2014 roku na
terenie Miasta Przeworska w systemie REGON zarejestrowano 1 486 podmiotów
gospodarczych.
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Najmocniej reprezentowanymi sektorami gospodarki w mieście Przeworsku
w 2014 roku, wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, były takie branże jak:


przetwórstwo przemysłowe – 141 podmiotów;



budownictwo – 132 podmioty;



handel, naprawa pojazdów samochodowych – 418 podmiotów;



działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 125 podmiotów;



opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 163 podmioty.

Według danych GUS z 31 XII 2015 r. udział bezrobotnych zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ogółem w mieście Przeworsk wynosił
10,9% i był niższy od danych z 2010 r. o 1,5 punktu procentowego. Wciąż jednak jest
to poziom wyższy od krajowego który w 2015r. wyniósł 6,5%.

3.5 Warunki naturalne
 Ukształtowanie terenu i budowa geologiczna
Miasto położone jest w dorzeczu rzeki Mleczki, prawobrzeżnego dopływu
Wisłoka. Geograficznie Przeworsk leży w Kotlinie Sandomierskiej, w mezoregionach
Podgórza Rzeszowskiego i Pradoliny Podkarpackiej. Podgórze obejmuje południową
część miasta, natomiast Pradolina - północną. Występują tu typy rzeźb terenu
wysoczyzny i równiny lessowe.
W budowie geologicznej terenu Miasta biorą udział dwa różne wiekowo
utwory. Są to:
- utwory trzeciorzędowe reprezentowane przez trzeciorzędowe osady morskie,
niezaburzone, wykształcone w postaci szarych, wapnistych iłów i mułowców
z

wkładkami

cienkoławicowych

piaskowców.

Stwierdzone

w

wierceniach

archiwalnych iły występują na terenie Miasta, na głębokości od kilku metrów
w rejonie Pradoliny Podkarpackiej do kilkunastu (ponad dwudziestu) w rejonie
wysoczyzn;
- utwory czwartorzędowe:
a)

osady

wodnolodowcowe,

wykształcone

w

postaci

osadów

piaszczysto – żwirowych o zmiennej, przeważnie niewielkiej miąższości.
Przykrywają je gliny zwałowe, oraz od stropu osady eoliczne w postaci
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lessowych pyłów, pyłów piaszczystych, lokalnie glin pylastych. Osady te
budują wysoczyzny;
b) osady rzeczne związane z doliną rzeki Mleczki. Wykształcone są
w spągu w postaci utworów piaszczysto – żwirowych przykrytych warstwą
pyłów, namułów i glin (mady rzeczne);
c) osady rzeczne związane z terasą rzeki San. Wykształcone są
w spągu w postaci piaszczysto – żwirowych przykrytych warstwą pyłów,
namułów i glin (mady rzeczne).
 Wody


Wody powierzchniowe

Miasto Przeworsk położone jest na obszarze dorzecza górnej Wisły. Sieć
rzeczna jest tu stosunkowo dobrze rozwinięta, a głównymi rzekami o największych
zlewniach: są San, Wisłok, Mleczka oraz rzeki, które do nich wpadają. Sieć rzeczną
na terenie Miasta stanowi rzeka Mleczka wraz z dopływami. Dolina Mleczki w jej
początkowym biegu jest wąska i kręta, potem staje się szeroka i płaska, wraz
z dopływami tworzy gęstą sieć wodną odwadniającą cały obszar Miasta.
Przeworsk leży na terenie objętym Planem gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły w Przeworsku zlokalizowano jednolitą część wód
powierzchniowych o nazwie JCWP „Mleczka od Łopuszki do ujścia z Mleczką
Wschodnią od Węgierki” o kodzie: PLRW200019226899 i znajduje się w obrębie
obszaru chronionego. Punkt pomiarowo kontrolny Mleczka – Gniewczyna znajduje
się poza obszarem miasta. Badania wykonane w 2015 r. oceniają stan ogólny wody
rzeki Mleczki na tym odcinku jako zły, zarówno według wymogów dla obszarów
chronionych jak i nie objętych ochroną.


Wody podziemne

Miasto Przeworsk zaopatruje się w wodę z ujęcia komunalnego. Zbiornik wód
podziemnych i jego strefa ochronna GZWP Nr425 „Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów”
znajduje się w utworach czwartorzędowych z warstwą wodonośną na głębokości
ponad 10 m. W sąsiedztwie m. Przeworsk znajdują się dwa punkty pomiarowe
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Państwowej Inspekcji Geologicznej. Na podstawie kontroli w ramach krajowej sieci
monitoringu PIG zakwalifikowano badane wody do klas czystości : II (wody dobrej
czystości) – na terenie miasta Łańcut, III (wody zadowalającej czystości) - na terenie
miasta Leżajsk.
Istnienie stref ochronnych GZWP wiąże się pewnymi ograniczeniami w tych
strefach dotyczącymi:
- korzystania z wód powierzchniowych i podziemnych,
- użytkowaniem gruntów,
- lokalizacją niektórych inwestycji.
 Gleby
Gleby na terenie Miasta są zróżnicowane, co wynika głównie z różnorodności
podłoża geologicznego, różnorodności geomorfologicznej związanej z nachyleniami
i wysokością powierzchni terenu, pośrednio także z bogactwa szaty roślinnej,
a wreszcie zmienności czynników antropogenicznych.
Wzdłuż koryta Mleczki znajdują się bardzo korzystne dla rolnictwa mady, które
powstały w efekcie nagromadzenia się osadów rzecznych, naniesionych przez wody.
Na wyższych partiach doliny Mleczki wykorzystuje się je pod uprawy orne, na
niższych, bardziej podmokłych pod łąki i pastwiska.
Z kolei w okolicach linii kolejowej Łańcut - Przeworsk - Jarosław ciągnie się
pas urodzajnych lessów, odpowiednich pod wszystkie uprawy, a szczególnie pod
pszenicę i buraki cukrowe. Na północ od pasa lessowego występują głównie iły
i mady. Miejscami, np. w rejonie Maćkówki spotyka się czarnoziemy bagienne.
Podsumowując należy stwierdzić, że gleby na terenie Miasta charakteryzują
się dobrymi i bardzo dobrymi cechami fizyko – chemicznymi, dość głębokim
poziomem próchnicznym, lekkim zakwaszeniem i korzystnymi warunkami wodnymi.
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Tabela 1 Zestawienie zbiorcze gruntów.
Wydzielenie

Powierzchnia [ha]

LASY

0,8837

ŁĄKI OGÓŁEM

75,9097

NIEUŻYTKI

4,1257

ZAKRZACZENIA (LZ)

0,7607

PASTWISKA OGÓŁEM

175,8581

GRUNTY ORNE OGÓŁEM

1309,9882

ROWY

0,0523

źródło: Urząd Miasta Przeworska - Referat podatków wg stanu na dzień 2016.08.08.

Tabela 2 Zestawienie zbiorcze gruntów ornych z podziałem na klasy
Nazwa gruntu

Klasa

Powierzchnia
fizyczna [ha]

GRUNTY ORNE

I

167,4855

GRUNTY ORNE

II

602,1282

GRUNTY ORNE

IIIA

346,2088

GRUNTY ORNE

IIIB

129,0786

GRUNTY ORNE

IVA

54,3189

GRUNTY ORNE

IVB

8,024

GRUNTY ORNE

V

2,7442

GRUNTY ORNE OGÓŁEM

1309,9882

źródło: Urząd Miasta Przeworska – Referat podatków wg stanu na dzień 2016.08.08.

 Klimat
Miasto

Przeworsk

położone

jest

według

regionalizacji

klimatycznej

R. Gumińskiego w tarnowsko-rzeszowskiej dzielnicy klimatycznej ze znacznym
podobieństwem stosunków klimatycznych tego regionu do klimatu Regionu
Sandomierskiego. Klimat jest bardzo specyficzny, ze względu na następujące, często
w bardzo krótkim czasie, zmiany pogodowe. Zimy bywają różne: wyjątkowo surowe,
bądź wyjątkowo łagodne. Lato jest upalne z niewielką ilością opadów i burz, albo
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chłodne i zachmurzone. Dlatego rozkład opadów jest bardzo niezrównoważony.
Rejon przeworski znajduje się pod wpływem działania północno-zachodnich prądów
oceanicznych i wiatrów wiejących z południowego wschodu, niosących ze sobą silne
i długotrwałe opady, zwłaszcza w letniej porze roku. Cechę charakterystyczną
stanowi gwałtowność burz wywoływana silnymi wiatrami wiejącymi od Przełęczy
Dukielskiej. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,8ºC przy amplitudzie
miesięcznej do 22ºC, z najcieplejszym lipcem: 18,5ºC i najchłodniejszym styczniem/
lutym –4,5ºC.

3.6 Jakość powietrza atmosferycznego
Emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w zależności od jej
źródła można podzielić na:


punktową (procesy energetyczne i przemysłowe)



powierzchniową (indywidualne systemy grzewcze)



liniową (transport)



rolniczą (uprawy i hodowla)



niezorganizowaną (z hałd, wysypisk, przeładunku substancji sypkich lub
lotnych, prac budowlanych i remontowych)

Badania monitoringowe, jakości powietrza prowadzone są przez WIOŚ
w dwóch cyklach: rocznym i pięcioletnim. Na podstawie badań monitoringu
opracowywana jest ocena jakości powietrza.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r.
w sprawie stref, w których dokonuje się oceny, jakości powietrza (Dz.U. z 2012 r.
poz. 914) dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie strefę stanowi:


aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,



miasto nie będące aglomeracją o liczbie mieszkańców powyżej 100
tysięcy,



pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład aglomeracji i miast
powyżej 100 tys. mieszkańców.

Według ww. podziału Województwo podkarpackie zostało podzielone na 2
strefy:
35

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe dla Miasta Przeworska
GREENLYNX Ul. 1 MAJA 7/3 39-400 TARNOBRZEG
strefę miasto Rzeszów (miasto powyżej 100 tys. mieszkańców) –

1)

kod PL1801 ,
strefę podkarpacką obejmującą pozostałą część województwa – kod

2)

PL1802 ( w której znajduje się omawiana Gmina Miejska
Przeworsk).
Wyniki monitoringu powietrza z 2015 r dla strefy podkarpackiej wykazały
przekroczenie poziomów stężeń w zakresie: poziomu dopuszczalnego pyłu PM10
i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. Z tego powodu
w ocenie jakości powietrza w województwie podkarpackim za 2015 rok, wykonanej
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie strefa podkarpacka
została zakwalifikowana do klasy C pod względem ochrony zdrowia mieszkańców.
W związku z tym opracowany został dokument „Aktualizacja Programu ochrony
powietrza dla strefy podkarpackiej – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem
Działań Krótkoterminowych” ( dostęp w dniu 22.07.2016 r.).
W Aktualizacji Programu Ochrony Powietrza w strefie podkarpackiej w roku
2015 zanotowano przekroczenie wartości:


średniego

dobowego

poziomu

dopuszczalnego

(50

μg/m 3)

pyłu

dopuszczalnego

(40

μg/m 3)

pyłu

zawieszonego PM10;


średniego

rocznego

poziomu

zawieszonego PM10 dla strefy podkarpackiej w związku z przekroczeniami
poziomu stężeń w zakresie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10;


średniego

rocznego

poziomu

dopuszczalnego

(25

μg/m 3)

pyłu

zawieszonego PM2,5;


średniego

rocznego

poziomu

docelowego

(1

ng/m³)

stężenia

benzo(a)pirenu;
W związku z przekroczeniami stężeń powyższych substancji wyznaczono
obszary strefy podkarpackiej w obrębie, których one występują. W związku z tym
wyznaczono:
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1) 25 obszarów dla pyłu zawieszonego PM10 24h;
2) 4 obszary dla pyłu zawieszonego PM10 rok;
3) 8 dla pyłu zawieszonego PM2,5;
4) 54 obszarów dla benzo(a)pirenu;
Gmina Miejska Przeworsk znajduje się w jednym z obszarów z przekroczonym
pyłem zawieszonym PM10 24h (Pk15sPkPM10d18) oraz poziomem docelowym
rocznym benzo(a)pirenu - B(a)P rok (Pk15sPkBaPa32 – miasto Przeworsk.
Głównym i znacząco przeważającym powodem występowania obszarów
z przekroczonymi wartościami dopuszczalnymi pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5
oraz docelową dla B(a)P na terenach zamieszkałych jest ogrzewanie indywidualne,
stąd bardzo dużym problemem jest zaproponowanie i zastosowanie takich działań
krótkoterminowych, które byłyby skuteczne w ograniczaniu wysokich zanieczyszczeń
powietrza i redukcji obszaru przekroczeń. W związku z tym, w Aktualizacji Programu
Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej został opracowany Plan Działań
Krótkoterminowych obejmujący obszar całego województwa za wyjątkiem miasta
Rzeszowa.

3.7 Formy ochrony przyrody
Zgodnie z art. 6. 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2015 poz. 1651), formami ochrony przyrody są:
1) parki narodowe;
2) rezerwaty przyrody;
3) parki krajobrazowe;
4) obszary chronionego krajobrazu;
5) obszary Natura 2000;
6) pomniki przyrody;
7) stanowiska dokumentacyjne;
8) użytki ekologiczne;
9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów
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 Parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe
Na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk nie występują obszary chronione tj.:
park narodowy, rezerwat, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu.
 Obszary Natura 2000
Gmina Miejska Przeworsk nie znajduje się w granicach obszarów chronionych
wchodzących w europejską sieć NATURA 2000. Do najbliżej położonych obszarów
należących do Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk Natura 2000 należy zaliczyć
„Starodub w Pełkiniach” znajdujący się w odległości 1,45 km od granicy Gminy
Miejskiej Przeworsk.
Obszar usytuowany jest koło Jarosławia, na granicy Pradoliny Podkarpackiej
i Doliny Dolnego Sanu. Tworzy go zwarty kompleks łąk położonych pomiędzy
miejscowościami Pełkinie, Ujezna, Jagiełła i Rozbórz. Główny cel ochrony
w obszarze stanowi liczna populacja (ponad 1000 osobników) staroduba łąkowego
Ostericum palustre. Roślina zasiedla tu rozległe powierzchnie łąk, koncentrując się
przede wszystkim na łąkach zmiennowilgotnych ze związku Molinion, we wschodniej
części obszaru. Obszar stanowi miejsce występowania dobrze zachowanych
i

bogatych

florystycznie

łąk

trzęślicowych
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oraz

łąk

świeżych

i

mokrych.
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 Pomniki przyrody
Tabela 3 Pomniki przyrody na obszarze Gminy Miejskiej Przeworsk

Lp.

Nazwa pomnika
przyrody
(jak w akcie
prawnym o
ustanowieniu)

1

kasztanowiec
pospolity

2

kasztanowiec
pospolity

3

kasztanowiec
pospolity

4

kasztanowiec
pospolity

5

kasztanowiec
pospolity

6

kasztanowiec
pospolity

7

kasztanowiec
pospolity

8

kasztanowiec
pospolity

Obowiązująca podstawa
prawna wraz z oznaczeniem
miejsca ogłoszenia aktu
prawnego

Opis pomnika przyrody

Obwód na
wysokości
1,3 m
[cm]

GRUPA DRZEW – 13 KASZTANOWCÓW
Kasztanowiec pospolity
(Aesculus hippocastanum)
obw. pnia 300 cm
Kasztanowiec pospolity
(Aesculus hippocastanum)
obw. pnia 312 cm
Kasztanowiec pospolity
(Aesculus hippocastanum)
obw. pnia 280 cm
Kasztanowiec pospolity
Uchwała Nr 141/LXI/94 Rady
(Aesculus hippocastanum)
Miasta Przeworska
obw. pnia 290 cm
z 19.05.1994 r.w sprawie
uznania drzew za pomniki
Kasztanowiec pospolity
przyrody.
(Aesculus hippocastanum)
obw. pnia 270 cm
Kasztanowiec pospolity
(Aesculus hippocastanum)
obw. pnia 243 cm
Kasztanowiec pospolity
(Aesculus hippocastanum)
obw. pnia 315 cm
Kasztanowiec pospolity
(Aesculus hippocastanum)

39

Wys.
[m]

Opis lokalizacji

300

11

na skrzyżowaniu 2 ulic:
Niepodległości/Kasztanowa

312

14

280

22

290

26

270

23

243

23

315

27

300

22

na terenie działki miejskiej
w pobliżu ogrodzenia wzdłuż
drogi powiatowej
na terenie działki miejskiej
w pobliżu ogrodzenia wzdłuż
drogi powiatowej
na terenie działki miejskiej
w pobliżu ogrodzenia wzdłuż
drogi powiatowej
na terenie działki miejskiej
w pobliżu ogrodzenia wzdłuż
drogi powiatowej
na terenie działki miejskiej
w pobliżu ogrodzenia wzdłuż
drogi powiatowej
na terenie działki miejskiej
w pobliżu ogrodzenia wzdłuż
drogi powiatowej
na terenie działki miejskiej
w pobliżu ogrodzenia wzdłuż
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obw. pnia 300 cm,

drogi powiatowej

Kasztanowiec pospolity
(Aesculus hippocastanum)
280
obw. pnia 280 cm
Kasztanowiec pospolity
(Aesculus hippocastanum)
308
obw. pnia 308 cm
Kasztanowiec pospolity
(Aesculus hippocastanum)
333
obw. pnia 333 cm
Kasztanowiec pospolity
(Aesculus hippocastanum)
235
obw. pnia 235 cm
Kasztanowiec pospolity
(Aesculus hippocastanum)
200
obw. pnia 200 cm
GRUPA DRZEW – 3 OLCHY, 1 BRZOZA, 1 BUK

9

kasztanowiec
pospolity

10

kasztanowiec
pospolity

11

kasztanowiec
pospolity

12

kasztanowiec
pospolity

13

kasztanowiec
pospolity

14

olcha czarna

Olcha czarna (Alnus glutinosa)
obw. pnia 284 cm

284

19

15

olcha czarna

Olcha czarna (Alnus glutinosa)
obw. pnia 210 m

210

18

Olcha czarna (Alnus glutinosa)
obw. pnia 210 cm

210

18

Uchwała Nr 411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworska
z 19.05.1994 r. ws. uznania
drzew za pomniki przyrody.

22

23

21

21

24

16

olcha czarna

17

brzoza brodawkowata

Brzoza brodawkowata (Betula
pendula) obw. pnia 240 cm

270

17

buk pospolity

buk pospolity (Fagus sylvatica)
obw. - 380 cm, jednopienny,
zdrowy

380

28

18

40

na terenie działki miejskiej
w pobliżu ogrodzenia wzdłuż
drogi powiatowej
na terenie działki miejskiej
w pobliżu ogrodzenia wzdłuż
drogi powiatowej
na terenie działki miejskiej
w pobliżu ogrodzenia wzdłuż
drogi powiatowej
na terenie działki miejskiej
w pobliżu ogrodzenia wzdłuż
drogi powiatowej
za ogrodzeniem TBS
drzewo rośnie wzdłuż
ul. Kasztanowej, przy
ogrodzeniu posesji TBS
drzewo rośnie wzdłuż
ul. Kasztanowej, przy
ogrodzeniu posesji TBS
drzewo rośnie wzdłuż
ul. Kasztanowej, przy
ogrodzeniu posesji TBS
drzewo rośnie 22 m od
skrzyżowania 2 ulic:
Niepodległości/Kasztanowa
przy budynku Miejskiego
Ośrodka Kultury
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19

aleja grabowa

20

lipa drobnolistna

21

lipa szerokolistna

22

lipa szerokolistna

23

lipa szerokolistna

24

lipa szerokolistna

25

lipa szerokolistna

26

lipa szerokolistna

27

lipa szerokolistna

ALEJA – 76 DRZEW, 1 LIPA DROBNOLISTNA
aleja grabowa (Carpinus
betulus) 76 sztuk grabu,
0,3-1,6
dł. 122 m, szer. 4 m,
Uchwała Nr 411/LXI/94 Rady
obw. pni od 0,3-1,6 m.
Miasta Przeworska
lipa drobnolistna (Tilia cordata)
z 19.05.1994 r. ws. uznania
obw. 498, korona jajowata,
drzew za pomniki przyrody.
jeden konar odchyla się łukiem
498
o 6 m od pnia wspiera się
o ziemię
GRUPA DRZEW – 7 LIP SZEROKOLISTNYCH
lipa szerokolistna
(Tilia plathyphyllos
636
obw. pnia 636 cm
lipa szerokolistna
(Tilia plathyphyllos)
363
obw. pnia 363 cm,
rozwidlona na wys. 5 m
lipa szerokolistna (Tilia
platyphyllos) obw. Pnia 410 cm
410
m, na wys. 2,5 m rozwidlona
Uchwała Nr 411/LXI/94 Rady
lipa szerokolistna
Miasta Przeworska
(Tilia platyphyllos)
604
z 19.05.1994 r. ws. uznania
obw. pnia – 604 cm,
drzew za pomniki przyrody.
lipa szerokolistna (Tilia
platyphyllos) obw. 530 cm,
530
ubytek korony pierwotnej 50%
lipa szerokolistna (Tilia
plathyphyllos) obw. 613 cm, na
613
wys. 2 m ubytek kominowy
lipa szerokolistna (Tilia
platyphyllos) obw. Pnia 370 cm
370
na wys. ok. 7 m rozdzielony na
3 przewodniki

41

ok. 20

Park Miejski (środkowa część
łącząca pałac Lubomirskich
z dalszą częścią parku)

34

Park Miejski

32

Park Miejski, w sąsiedztwie
zabudowań pałacowych

32

Park Miejski, 5 m od początku
alei grabowej

25

Park Miejski

34

Park Miejski

32

Park Miejski

33

Park Miejski

34

Park Miejski
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28

jesion wyniosły

29

jesion wyniosły

30

platan klonolistny

31

platan klonolistny

32

platan klonolistny

33

klon srebrzysty

34

buk pospolity

35

dąb szypułkowy

36

dąb szypułkowy

37

dąb szypułkowy

GRUPA DRZEW – 2 JESIONY WYNIOSŁE
jesion wyniosły (Fraxinus
330
Uchwała Nr 411/LXI/94 Rady
excelsior) 330 cm,
Miasta Przeworska z
jesion wyniosły (Fraxinus
19.05.1994 r. ws. uznania drzew
excelsior) obw. Pnia 373 cm,
373
za pomniki przyrody.
jednopienny, zdrowy
GRUPA DRZEW – 3 PLATANY KLONOLISTNE
6-pniowy:
platan klonolistny
83, 88, 107,
(Platanus acerifolia)
125, 130
6-pniowy
278 cm
Uchwała Nr 411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworska
platan klonolistny (Platanus
437
z 19.05.1994 r. ws. uznania
acerifolia) obw. pnia 437 cm
drzew za pomniki przyrody.
platan klonolistny (Platanus
acerifolia) obw pnia 419 cm,
419
zdrowy

Uchwała Nr 411/LXI/94 Rady
Miasta Przeworska
z 19.05.1994 r. ws. uznania
drzew za pomniki przyrody.

GRUPA DRZEW
klon srebrzysty
(Acer saccharinum)
obw. pnia 3,0 m, na wys.
ok.4 m – cztery odnogi, zdrowy
buk pospolity (Fagus sylvatica)
obw. pnia 3,0 m, jednopienny,
zdrowy
dąb szypułkowy (Quercus
robur) obw. pnia 4,2 m, na
wys. ok. 6 m kilka odgałęzień,
korona okaz, zdrowy
dąb szypułkowy (Quercus
robur) obw. pnia 3,0 m, zdrowy
dąb szypułkowy (Quercus
robur) obw. pnia 3,4 m,
jednopienny, zdrowy

42

34

Park Miejski

32

Park Miejski

24

Park Miejski, w kierunku NE
od pałacu

24

33

Park Miejski, w kierunku NE
od pałacu
Park Miejski, 1,7 na W od
ogrodzenia parku, niemal
naprzeciw budynku
Szkoły Podstawowej Nr 1

3

Park Miejski

3

Park Miejski

4,2

Park Miejski

3

Park Miejski

3,4

Park Miejski

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Przeworska
GREENLYNX Ul. 1 MAJA 7/3 39-400 TARNOBRZEG

38

dąb szypułkowy

39

kasztanowiec
pospolity

40

lipa drobnolistna

41

lipa szerokolistna

42

lipa szerokolistna

43

dąb szypułkowy

44

lipa drobnolistna

45

dąb szypułkowy

46

sosna czarna

47

jesion wyniosły

48

jesion wyniosły

49

jesion wyniosły

dąb szypułkowy (Quercus
robur) obw. pnia 4,0 m, na
wys. ok. 6 m kilka odgałęzień
kasztanowiec pospolity
(Aesculus hippocastunum)
obw. pnia 332 m;
lipa szerokolistna (Tilia
plahtyphyllos) obw. Pnia 343
cm; zdrowa
Lipa szerokolistna (Tilia
platyphyllos) obw. pnia 340 cm
Lipa szerokolistna
(Tilia platyphyllos)
obw. pnia 378
Dąb szypułkowy
(Quercus robur)
obw. pnia 323
Lipa drobnolistna
Uchwała Nr XXIII/170/16 Rady
(Tilia cordata)
Miasta Przeworska z 28 kwietnia
obw. pnia 270
2016 r. w sprawie ustanowienia
Dąb szypułkowy
43 pomników przyrody w
(Quercus robur)
Zespole Pałacowo-Parkowym w
obw. pnia 280
Przeworsku na działce nr
Sosna czarna (Pinus nigra)
ewidencyjny 244/6.
obw. pnia 258
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
obw. pnia 354
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
obw. pnia 332
Jesion wyniosły (Fraxinus
excelsior) obw. Pnia 283

43

4

Park Miejski

22

przy bramie wejściowej do
Parku Miejskiego

343

27

przy ul. Niepodległości,
niedaleko skrzyżowania jej
z ul. Łańcucką, od strony rzeki
Mleczki

340

22

Park Miejski

378

21

Park Miejski

323

21

Park Miejski

270

19

Park Miejski

280

17

Park Miejski

258

24

Park Miejski

354

22

Park Miejski

332

22

Park Miejski

283

23

Park Miejski

332
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50

klon jawor

51

jesion wyniosły

52

lipa drobnolistna

53

lipa szerokolistna

54

lipa drobnolistna

55

lipa szerokolistna

56

jesion wyniosły

57

lipa szerokolistna

58

lipa szerokolistna

59

lipa drobnolistna

60

jesion wyniosły

61

wiąz górski

62

lipa drobnolistna

63

robina drobnolistna

64

jesion wyniosły

Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
obw. pnia 302
Jesion wyniosły (Fraxinus
excelsior) obw. pnia 318
Lipa drobnolistna (Tilia
cordata) obw. pnia 410
Lipa szerokolistna Tilia
platyphyllos obw. pnia 462
Lipa drobnolistna (Tilia
cordata) obw. pnia 370
Lipa szerokolistna (Tilia
platyphyllos) obw. pnia 330
Jesion wyniosły (Fraxinus
excelsior) obw. pnia 329
Lipa szerokolistna (Tilia
platyphyllos) obw. pnia 415,55
Lipa szerokolistna (Tilia
platyphyllos) obw. pnia 356
Lipa drobnolistna (Tilia
cordata) obw. pnia 395
Jesion wyniosły (Fraxinus
excelsior) obw. pnia 427
Wiąz górski (Ulmus glabra)
obw. pnia 241
Lipa drobnolistna Tilia cordata
obw. pnia 262
Robinia biała (Robinia
pseudoacacia)
obw. pnia 251
Jesion wyniosły (Fraxinus
excelsior)
obw. pnia 358
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302

23

Park Miejski

318

24

Park Miejski

410

Park Miejski

462

26

Park Miejski

370

21

Park Miejski

330

20

Park Miejski

329

26

Park Miejski

415,55

26

Park Miejski

356

26

Park Miejski

395

32

Park Miejski

427

24

Park Miejski

241

26

Park Miejski

262

26

Park Miejski

251

18

Park Miejski

358

26

Park Miejski
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65

jesion wyniosły

66

klon jawor

67

lipa drobnolistna

68

grab pospolity

69

wiąz górski

70

klon jawor

71

jesion wyniosły

72

dąb szypułkowy

73

jesion wyniosły

74

lipa drobnolistna

75

dąb szypułkowy

76

klon jawor

Jesion wyniosły (Fraxinus
excelsior)
obw. pnia 320
Klon jawor (Acer
pseudoplatanus)
obw. pnia 328
Lipa drobnolistna (Tilia
cordata)
obw. pnia 293
Grab pospolity (Carpinus
betulus)
obw. pnia 293
Wiąz górski (Ulmus glabra)
obw. pnia 395
Klon jawor (Acer
pseudoplatanus)
obw. pnia 380
Jesion wyniosły (Fraxinus
excelsior)
obw. pnia 306
Dąb szypułkowy (Quercus
robur)
obw. pnia 296
Jesion wyniosły (Fraxinus
excelsior)
obw. pnia 342
Lipa drobnolistna (Tilia
cordata)
obw. pnia 272
Dąb szypułkowy (Quercus
robur) obw. pnia 383
Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)
obw. pnia 268

45

320

30

Park Miejski

328

22

Park Miejski

293

27

Park Miejski

293

20

Park Miejski

395

26

Park Miejski

380

20

Park Miejski

306

30

Park Miejski

296

27

Park Miejski

342

30

Park Miejski

272

24

Park Miejski

383

19

Park Miejski

268

22

Park Miejski
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77

lipa drobnolistna

78

kasztanowiec
zwyczajny

79

lipa drobnolistna

80

klon jawor

81

lipa szerokolistna

82

iglicznia trójcierniowa

83

klon jawor

84

dąb szypułkowy

85

jesion wyniosła

86

lipa drobnolistna

87

dąb szypułkowy

88

klon jawor

89

lipa drobnolistna

Lipa drobnolistna (Tilia
cordata) obw. pnia 367
Kasztanowiec zwyczajny
(Aesculus hippocastanum)
obw. pnia 335
Lipa drobnolistna (Tilia
cordata) obw. pnia 254
Klon jawor (Acer
pseudolatanus) obw. pnia 247
Lipa szerokolistna (Tilia
platyphyllos) obw.pnia 262
Iglicznia trójcierniowa
(Gleditsia triacanthos)
obw. pnia 415
Klon jawor (Acer
pseudoplatanus)
obw. Pnia 295
Dąb szypułkowy (Quercus
robur) obw. pnia 296
Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
obw. pnia 342
Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
obw. pnia 272
Dąb szypułkowy
(Quercus robur)
obw. pnia 383
Klon jawor (Acer
pseudoplatanus)
obw. pnia 268
Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
obw. pnia 367

46

367

25

Park Miejski

335

23

Park Miejski

254

19

Park Miejski

247

23

Park Miejski

262

24

Park Miejski

415

24

Park Miejski

295

25

Park Miejski

296

27

Park Miejski

342

30

Park Miejski

272

24

Park Miejski

383

19

Park Miejski

268

22

Park Miejski

367

25

Park Miejski
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90

kasztanowiec
zwyczajny

91

lipa drobnolistna

92

klon jawor

93

lipa szerokolistna

94

iglicznia trójcierniowa

95

klon jawor

Kasztanowiec zwyczajny
(Aesculus hippocastanum)
obw. pnia 335
Lipa drobnolistna
(Tilia cordata) obw. pnia 254
Klon jawor (Acer
pseudolatanus) obw. pnia 247
Lipa szerokolistna (Tilia
platyphyllos) obw. pnia 262
Iglicznia trójcierniowa
(Gleditsia triacanthos)
obw. pnia 415
Klon jawor (Acer
pseudoplatanus)
obw. pnia 295

źródło: Urząd Miasta Przeworska
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335

23

Park Miejski

254

19

Park Miejski

247

23

Park Miejski

262

24

Park Miejski

415

24

Park Miejski

295

25

Park Miejski
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 Stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne
Na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk brak form ochrony przyrody takich jak
stanowiska dokumentacyjne i użytki ekologiczne.
 Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów
Miasto ze względu na znaczną powierzchnię obszarów zabudowanych
(mieszkalnych i przemysłowych) ubogie jest w występujące na jego terenie gatunki
zwierząt. Tereny otwarte pól i łąk oraz zadrzewienia są środowiskiem życia głównie
saren, zajęcy, kuropatw, bażantów i innych gatunków. Niezabudowana cześć
obszaru

Przeworska

odznacza

się

dominacją

nieleśnych

zbiorowisk

antropogenicznych (pola uprawne, ogrody, sady, łąki, zieleń miejska i parki).

3.8 Zabytki i dobra
Ponad 7 wieków historii miasta oraz położenie geograficzne przyczyniło się do
tego, iż w Przeworsku znajduje się stosunkowo dużo obiektów godnych uwagi dla
turystów. Najważniejsze z nich, wpisane do Rejestru Zabytków Nieruchomych
województwa podkarpackiego to:
 Ratusz - z XVI-XVII w., 1909, nr rej.: A-307 z 27.11.1952
 zespół klasztorny bernardynów, ul. Bernardyńska 22, nr rej.: A-303
z 27.11.1952:
- kościół p.w. św. Barbary, 1461-65, 1621, 1902,
- klasztor, 4 ćw. XV, XVII-XIX,
 zespół

klasztorny

bożogrobców,

ul.

Kościelna,

nr

rej.:

A-309

z 27.11.1952:
- kościół, ob. par. p.w. Świętego Ducha, 1430-73, XVII, XIX,
- z kaplicą Grobu Chrystusa, 1692-1718,
- klasztor, ob. plebania, (XV) 2 poł. XVII, XVIII,
 zespół klasztorny sióstr miłosierdzia, ul. Krakowska 15, nr rej.: A-374
z 23.11.1990:
- kościół p.w. MB Śnieżnej, 1780,
- klasztor, 2 poł.XVIII,
- spichrz, 1869,
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 zespół pałacowy Lubomirskich, ul. Park 2, nr rej.: A-56 z 27.11.1952
i z 8.01.1992:
- pałac, pocz. XIX,
- park ze szkółkami, XIX-XX,
- budynki w zespole pałacowym, nr rej.: A-36 z 23.08.2001:
·

oficyna, XIX,

·

kordegarda, 1921,

·

oranżeria, pocz. XIX,

·

dom koniuszego, pocz. XIX,

·

powozownia, 1869,

·

brama, XIX Park,

 zespół zabudowy drewnianej o charakterze skansenu, ob. zespół
hotelowo-gastronomiczny, ul. Krakowska, nr rej.: A-225 z 5.11.2007:
- dom Urbana, XIX/XX, po 1970,
- d. szkoła „Dom Gacki”, pocz. XX, po 1970,
- dom Maślarza, poł. XIX, po 1970,
- dom Sowińskich z kuźnią, pocz. XIX, po 1970,
- dom Tkacki z kuźnią, XIX, po 1970,
- piwnica „Gruba”, XIX, po 1970,
- dwór z Krzeczowic, XVIII-XIX, po 1970, nr rej.: 913 z 29.04.1975;
 cmentarz rzym.-kat., ul. 1000-lecia, 2 poł. XIX, nr rej.: A-667
z 9.02.1987
 mury obronne (pozostałości), XV, XVI, nr rej.: A-260 z 9.12.1959
 zespół dworca kolei wąskotorowej Przeworsk Główny, XIX/XX, nr rej.: A463 z 30.09.1991 (dec.: kolejka wąskotorowa Przeworsk-Dynów):
- lokomotywownia, szach,
- posterunek rewidentów, mur.-drewn,
- magazyn, mur.-drewn,
- dom mieszkalny, ul. Dynowska 22;
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3.9 Infrastruktura techniczna
3.9.1 Sieć komunikacyjna
Miasto przecina droga międzynarodowa E-40 (Calais – Lwów) wraz z drogą
krajową nr 4 (Jędrzychowice – Korczowa) wzdłuż ulic: Łańcucka, Krakowska,
Jagiellońska i Lwowska. Długość dróg krajowych na terenie miasta wynosi 4,731 km.
12 km na północ od miasta droga krajowa nr 77 krzyżuje się z drogą wojewódzką
nr 835. Ulice: Gorczyńska, Tysiąclecia, Słowackiego i Węgierska leżą w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 835 (Lublin – Grabownica Starzeńska). Wzdłuż 25 ulic przebiegają
drogi powiatowe o łącznej długości 17,632 km. Drogi gminne na terenie Przeworska
mają łączną długość 31,352 km, w tym 22,9 km stanowią drogi utwardzone.
Klasyfikacji ważniejszych dróg miejskich Przeworska wg stanu technicznego
na rok 2015 przedstawia się następująco:
- 8,4% jest w budowie
- 4,1% jest w modernizacji
- 38,9% jest odnawianych
- 48,6 % stanowią drogi niewymagające nakładów.

 Komunikacja zbiorowa


Transport autobusowy

W Przeworsku znajduje się dworzec autobusowy oraz 17 przystanków: Miasto
posiada połączenia autobusowe z Rzeszowem, Przemyślem, Krakowem, Warszawą,
Katowicami, Łodzią, Poznaniem, Wrocławiem, Jelenią Górą i Zakopanem. Autobusy
kursują również do okolicznych miejscowości.


Transport kolejowy

Stacja kolejowa Przeworsk wraz z węzłem stanowi ważny punkt na kolejowej
mapie Polski. Obecnie z Przeworska kursują pociągi do wielu ośrodków miejskich
regionu i Polski. Stacja węzłowa łączy linie kolejowe:
 Linia kolejowa 91 Kraków – Przeworsk – Medyka;
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 Linia kolejowa 68 Lublin – Kraśnik – Stalowa Wola Rozwadów – Stalowa Wola
Południe – Przeworsk;
 Linia kolejowa Przeworsk – 91 Munina – 101 – Hrebenne 69 – Bełżec;
o Na terenie miasta leżą również:
 Linia kolejowa 612 Przeworsk – Przeworsk Gorliczyna;
 Linia kolejowa 988 Przeworsk R66 – Przeworsk Towarowy R112;
W mieście rozpoczyna swą trasę Przeworska Kolej Dojazdowa kursująca do
Dynowa. Wybudowana w 1904 r. celem dostarczania surowca do przeworskiej
cukrowni oraz dowozu do miasta drewna z terenu pogórza. Na 46-kilometrowej trasie
znajduje się tunel – jedyny taki obiekt na kolejach wąskotorowych w Polsce.

3.9.2 Sieć elektroenergetyczna
Miasto Przeworsk jest stosunkowo dobrze zaopatrzone w energię elektryczną.
Infrastruktura elektroenergetyczna na terenie miasta obejmuje:
– sieć wysokiego napięcia rzędu 110kV;
– sieć średniego napięcia 15 kV;
– sieć niskiego napięcia.
Miasto zasilane jest napięciem średnim o wartości 15 kV ze stacji redukcyjnej
110/15 kV zlokalizowanej we wschodniej części miasta poprzez linie napowietrzne i
kablowe SN oraz stacje transf. SN/nN. Stacja redukcyjna w Przeworsku, w której
zainstalowane są dwa transformatory o mocy znamionowej po 25 MVA pracuje na
napięciu pierwotnym 110 kV. Jest ono doprowadzane liniami wysokiego napięcia od
zachodu ze stacji Głuchów koło Łańcuta, natomiast od wschodu wyprowadzone jest
z niej napięcie do stacji redukcyjnej Przemyśl. Sieć rozdzielcza średniego napięcia
poprzez linie napowietrzne i kablowe rozgałęzia się na terenie miasta, następnie
doprowadza napięcie do stacji transformatorowych. Te z kolei są źródłem zasilania
konsumpcyjnej i oświetleniowej sieci niskiego napięcia bezpośrednio obsługującej
odbiorców zlokalizowanych na terenie Przeworska.
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Według danych z GUS w roku 2014 w mieście Przeworsk do sieci rozdzielczej
podłączonych było 5 387 gospodarstw domowych a łączne zużycie energii
elektrycznej wyniosło 9 877 MWh.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii dystrybutor „PGE
Dystrybucja

S.A.”

przeznacza

znaczne

środki

finansowe

na

modernizację

i rozbudowę sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Na podstawie
corocznych planów eksploatacyjnych systematycznie przeprowadzane są zabiegi
eksploatacyjne na wszystkich urządzeniach sieci dystrybucyjnej co wraz z
zaplanowanymi inwestycjami sieciowymi umożliwia utrzymanie sieci w dobrym stanie
oraz zapewnia ciągłość zasilania.
Obciążenie każdej stacji trans. jest zróżnicowane zarówno w ciągu doby jak i
roku dlatego możliwość przyłączenia nowych odbiorców, źródeł energii do konkretnej
stacji trans. SN/nN należy każdorazowo rozpatrywać indywidualnie. W miarę
możliwości technicznych stacji transformatorowych można (w ograniczonym
zakresie) wymieniać zainstalowane w nich transformatory na większe.
W sieciach średniego napięcia (SN) występują rezerwy mocy ale możliwość
przyłączenia nowych odbiorców lub źródeł energii do sieci SN należy również
rozpatrywać indywidualnie. Dla każdego przypadku należy brać pod uwagę aktualne
obciążenie linii, moc zainstalowanego transformatora w stacji WN/SN, odległość
punktu przyłączenia od stacji WN/SN oraz przekrój przewodów roboczych.
Charakterystykę techniczną urządzeń elektroenergetycznych zlokalizowanych
na terenie miasta przedstawiają tabele poniżej.
Tabela 4 Urządzenia PGE Dystrybucja SA.
1

2

3

Długość linii 110 kV [km]

napowietrzne

6,9

napowietrzne

57,0

kablowe

45,3

napowietrzne

58,0

kablowe

62,0

Długość linii 15 kV [km]

Długość linii nN (bez przyłączy) [km]
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4

5

napowietrzne

22,0

kablowe

11,0

słupowe

29

wnętrzowe

36

Długość przyłączy nN [km]

Stacje transformatorowe 15/0,4 kV [szt.]

6

Stacje WN/SN [szt.]

1

7

Moc zainstalowanych transf. WN/SN [MVA]

50

8

Ilość zainstalowanych transf. WN/SN [szt.]

2

9

Moc zainstalowanych transf. 15/0,4 kV [kVA]

16 294

10

Ilość zainstalowanych transf. 15/0,4 kV [szt.]

65

źródło: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

Tabela 5 Urządzenia innych dystrybutorów

1

2

napowietrzne

0,4

kablowe

2,3

słupowe

8

wnętrzowe

14

Długość linii 15 kV [km]

Stacje transformatorowe 15/0,4 kV [szt.]

3

Moc zainstalowanych transf. 15/0,4 kV [kVA]

11 570

4

Ilość zainstalowanych transf. 15/0,4 kV [szt.]

26

źródło: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

Wolumen dostawy energii elektrycznej na terenie Miasta Przeworska w 2015 r.
w podziale na grupy taryfowe przedstawia tabela poniżej.
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Tabela 6 Wolumen dostaw energii elektrycznej
L.p.

Grupa taryfowa

Wolumen dostawy (MWh)

1

A

2

B

25 157,93

3

C+G

21 770,70

4

Razem

46 928,63

źródło: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

3.9.3 Sieć ciepłownicza
Zaopatrzenie w ciepło w mieście Przeworsk zapewnia 85 kotłowni lokalnych,
które

obsługują

obiekty

użyteczności

publicznej,

budownictwa

usługowego

i przemysłu oraz budownictwa wielorodzinnego. Przesył energii cieplnej w mieście
odbywa się przez system sieci cieplnych (magistrala ciepłownicza, sieci rozdzielcze,
przyłącza), których długość wynosi ponad 10 km.
Budownictwo jednorodzinne ogrzewane jest z indywidualnych kotłowni
zasilanych gazem lub węglem oraz piecami węglowymi.
W Mieście Przeworsk zaznacza się i postępuje proces oszczędnego
gospodarowania paliwami i energią. Przejawia się to w stosowaniu nowoczesnej
metody zmniejszania strat ciepła w budynkach, wprowadzaniu układów grzewczych
o wyższej sprawności energetycznej, eliminowaniu przestarzałych kotłowni i sieci
ciepłowniczych,

stosowaniu

regulacji

automatycznej,

realizacji

programów

termomodernizacyjnych budynków. Kotłownie lokalne usytuowane na terenie miasta
są systematycznie modernizowane poprzez zamianę spalanego paliwa węglowego
na gaz ziemny, olej opałowy, drewno, biomasę. Wykorzystywana bywa energia
cieplna ze źródeł niekonwencjonalnych. Ponadto produkowana energia cieplna jest
efektywniej

wykorzystywana

m.in.

w wyniku

istniejącego budownictwa.
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3.9.4 Sieć gazowa

Za dostawę i przesył gazu do Przeworska odpowiedzialny jest Zakład
Gazowniczy w Jarosławiu, natomiast za jego dystrybucję na terenie miasta
Rozdzielnia Gazu w Przeworsku. Do Przeworska gaz dostarczany jest dwoma
gazociągami wysokoprężnymi relacji Jarosław-Sędziszów. Na terenie miasta
znajdują się 3 stacje redukcyjno - pomiarowe I stopnia i 9 stacji II stopnia.
Operatorem sieci gazowej którą stanowią gazociągi rozdzielcze średniego
i niskiego ciśnienia zlokalizowane w obszarach zgazyfikowanych Miasta Przeworska
jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Tarnowie, Zakład
w Rzeszowie. Ww. system dystrybucyjny (układ pierścieniowy oraz rozgałęźny)
zasilany jest poprzez zespoły stacji redukcyjno-pomiarowych wysokiego ciśnienia
zlokalizowanych w strefie dystrybucyjnej nr K4. Redukcja gazu z ciśnienia średniego
na niskie odbywa się za pomocą reduktorów zainstalowanych u odbiorców gazu.
Podstawowe dane statystyczne dotyczące ww. sieci gazowej udostępnionej przez
Operatora za rok 2015 są następujące:




Długość gazociągów:
-

niskiego ciśnienia

48 778 m

-

średniego ciśnienia

15 093 m

Długość przyłączy:
-

niskiego ciśnienia

40 577 m

-

średniego ciśnienia

10 116 m



Liczba przyłączy

-

2 200 szt.



Liczba gazomierzy -

4 562 szt.

Istniejąca sieć gazowa na terenie Miasta Przeworska posiada rezerwy
przepustowości, gwarantujące dostawę gazu zarówno dla odbiorców istniejących jak
i powstających nowych budynków mieszkalnych. W przypadku ewentualnego
wystąpienia większego zapotrzebowania na paliwo gazowe do celów przemysłowych
lub innych, Zakład w Rzeszowie zobowiązuje się do podjęcia stosownych zamierzeń
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inwestycyjnych, po dokonaniu uprzednio analizy możliwości przesyłowych sieci oraz
uzasadnienia ekonomicznego celowości inwestycji.
Według danych GUS w 2015 r. z sieci gazowej korzystało 4 410 gospodarstw
domowych przy średnim zużyciu 671,52 m3 na jedno gospodarstwo domowe.

3.9.5 Oświetlenie uliczne
Tabela 7 Oświetlenie uliczne na terenie Miasta Przeworska
ilość punktów oświetleniowych według mocy lamp
Lp.

Nazwa stacji
pomiarowej

Moc
70 W

Moc
100 W

Moc
125 W

Moc
150 W

Moc
250 W

Moc
400 W

Suma
mocy

1

Krakowska

30

12

-

-

27

-

10,05

2

21

18

-

1

-

-

3,42

45

11

-

-

30

-

11,75

41

16

-

-

-

-

4,47

31

49

-

37

12

-

15,62

6

59

-

-

-

-

6,32

48

15

16

-

-

-

6,86

21

-

-

-

-

-

1,47

41

35

-

-

-

-

6,37

10

Konopnickiej
Oś. Łańcuckiej
(Poniatow.)
Słowackiego
Cegielnia
(Lubomirskich)
Węgierska Młyn
Zakład Dziewiarski
(Bernar.)
Skotniki (11-go
Listopada)
Technikum
(Krasickiego)
Kazimierzowska

21

19

5

14

-

-

6,1

11

Jasna

41

-

1

34

-

1

8,5

12

Plebanka

56

29

-

-

-

-

6,82

13

PPRN (Jagiellońska)

34

-

3

-

-

-

2,76

14

Cmentarna

75

19

-

19

47

2

22,55

15

Dobra 1 (PKP)

31

11

-

-

-

-

3,27

16

Dobra 2

12

-

-

-

-

-

0,84

17

Dobra 3

7

4

-

-

-

-

0,89

18

PKP (Kolejowa)
Gorliczyńska 1
(Mostowa)
Gorliczyńska 2

3

27

-

-

-

-

2,91

4

-

-

-

-

-

0,28

-

-

-

38

-

-

5,7

21

Gorliczyńska 3

25

-

3

-

-

-

2,13

22

Błonie Browarne

5

8

1

-

4

-

2,28

23

Wiejska

-

34

-

-

-

-

3,4

24

Czarnieckiego

11

13

-

6

-

-

2,97

25

Studzian Młyn

15

12

-

-

-

-

2,25

3
4
5
6
7
8
9

19
20
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26

Pod Chałupkami

3

16

-

-

-

-

1,81

27

3

16

4

-

1

-

2,56

-

17

-

-

-

-

1,7

29

Liceum (Gimnazjalna)
SKR (Wojska
Polskiego)
OSM Niepodległości

22

21

-

-

-

-

3,64

30

Wojska Polskiego

-

11

3

-

5

-

2,73

31

Kasprowicza

19

12

-

-

-

-

2,53

32

Pszenna Rolskiego

12

-

-

-

-

-

0,84

33

Klonowa

2

-

-

-

-

-

0,14

34

Żytnia (Kąty)

6

-

-

-

-

-

0,42

35

Aleksandrów SO-1sł16

5

-

-

-

-

-

0,35

36

Aleksandrów SO-1sł7

5

-

-

-

-

-

0,35

37

SKR Kasprowicza II

12

-

-

-

-

-

0,84

38

4

-

-

-

-

-

0,28

17

-

-

-

-

-

1,19

40

Gorliczyna III
Jasna 2 (Tatarska
osiedle)
Pod Rozborzem

6

-

-

-

-

-

0,42

41

PZUZ Głęboka

-

6

-

-

-

-

0,6

42

Wierzbowa

4

-

-

-

-

-

0,28

43

Andersa

11

-

9

-

-

-

1,9

44

5

-

-

-

-

-

0,35

10

-

-

-

-

-

0,7

12

-

-

-

-

-

0,84

11

-

-

-

-

-

0,77

48

Zak. Dziew. Kilińskiego
11-go listopada SO-1
sł14
Poniatowskiego SO-1
sł 14
Poniatowskiego SO-1
sł 18
Żytnia

27

-

-

-

-

-

1,89

49

Żurawia słup 38

3

2

-

1

-

-

0,56

50

Żurawia słup 41

4

-

-

-

-

-

0,28

51

Armii Krajowej
Pod Rozborzem
Pogodna
Oś. Bembenka sł. Nr 9
11-go listopada SO-1
SK1
11-go listopada SO-1
SK9/2

6

-

-

-

-

-

0,42

5

-

-

-

-

-

0,35

2

-

-

-

-

-

0,14

5

-

-

-

-

-

0,35

3

-

-

-

-

-

0,21

4

-

-

-

-

-

0,28

12

-

-

-

-

-

0,84

-

1

-

-

-

-

0,1

864

493

45

150

126

3

28

39

45
46
47

52
53
54
55
56
57
58

Przeworsk RPBP
Budowlanych
Grzęska 6 SO-2 przy
SKnr 3
Orląt Lwowskich SO-1
przy SKSUMA
RAZEM

1681

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów z Urzędu Miasta.
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Na terenie Miasta Przeworska w 58 punktach pomiarowych zinwentaryzowano
1681 opraw różnej mocy. Najwięcej jest opraw o najniższej mocy 70 Wat – 864 sztuk
a najmniej o najwyższej mocy 400 Wat – 3 sztuki.

3.9.6 Sieć wodno-kanalizacyjna
Przeworsk wyposażony jest w sieć wodociągową, z której w 2014 r. korzystało
95,9% mieszkańców miasta. Zaopatrzeniem miasta w wodę zajmuje się Przeworska
Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Woda pobierana jest z jednego źródła
podziemnego w miejscowości Rozbórz - Trojany powiązanego ze stacją uzdatniania
wody w Rozborzu.
Według danych GUS z 2015 r. długość czynnej sieci rozdzielczej
w Przeworsku wynosił 94,8 km z 2 817 przyłączami prowadzącymi do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Zużycie wody w gospodarstwach
domowych ogółem na jednego mieszkańca wynosiło 28,3 m3.
Działalność związaną z gospodarką ściekową na terenie Miasta Przeworska
prowadzi Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Przeworsku. Udział
mieszkańców Miasta Przeworska korzystających z usług kanalizacyjnych w ogólnej
liczbie mieszkańców wynosiła w 2014 r. 92,6%. Według danych GUS z 2015 r.
długość

czynnej

sieci

kanalizacyjnej

wynosi

95 km

z

2 800

przyłączami

prowadzącymi do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. W 2015 r.
odprowadzono siecią kanalizacyjną 530,4 dam3 ścieków z budynków mieszkalnych
ogółem.
Na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk znajduje się oczyszczalnia ścieków,
która została rozbudowana z myślą o perspektywie rozwoju miasta oraz włączeniu
sąsiednich miejscowości. Przepustowość oczyszczalni wynosi 6000 m 3/dobę,
a obecnie ilość odprowadzanych ścieków wynosi 2600 m3/dobę.
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Tabela 8 Parametry związane z oczyszczaniem ścieków w mieście Przeworsku w
latach 2010 - 2014
w [dam3]

2010

2011

2012

2013

2014

odprowadzone ogółem

601,0

721,0

553,0

558,0

569,0

2

2

2,5

2,5

2,6

1012

919

870

977

938

601

721

553

558

569

9

10

10

10

8

592

711

543

548

561

odprowadzane w czasie
doby do kanalizacji
oczyszczane łącznie
z wodami infiltracyjnymi
i ściekami dowożonymi
oczyszczane razem
oczyszczane
biologicznie
oczyszczane
z podwyższonym
usuwaniem biogenów

źródło: Strategia Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2015 - 2022

3.10 Gospodarka odpadami
Gmina Miejska Przeworsk zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla
Województwa Podkarpackiego została zakwalifikowana do Regionu Wschodniego.
W regionie Wschodnim na dzień 31 grudnia 2014 r. funkcjonowała jedna instalacja
RIPOK do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych znajdująca się
w Młynach należąca do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.
w Tylmanowej. Od stycznia 2015 r. status RIPOK uzyskała także instalacja
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Przemyślu należąca do
Zakładów Usługowych Sp. z o.o. „Południe” w Krakowie.
Na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk nie zlokalizowano instalacji do
przetwarzania odpadów ani składowiska odpadów.
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4 Metodologia
Rok 2016 stanowi początek okresu, dla którego obowiązuje niniejszy
dokument. Z tego względu zaprezentowane dane dotyczące zużycia energii cieplnej,
energii elektrycznej oraz paliwa gazowego prezentują stan na początek tego roku i
obejmują obliczenia dotyczące pełnego roku 2015. Bowiem obowiązuje tutaj zasada,
iż dane wejściowe dla danego roku stanowią informacje obejmujące poprzedni rok.
Obliczenia zostały przedstawione w sektorach bilansowych obejmujących:


sektor obiektów publicznych (obiekty Miasta Przeworska jak i Starostwa
Powiatowego),



sektor przemysłu i usług,



sektor mieszkalny,



sektor oświetlenia ulicznego.

Informacje do obliczeń pochodziły z następujących źródeł:
 Urząd Miasta Przeworska
 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 PGE Dystrybucja S.A.
 Starostwo Powiatowego w Przeworsku
 GUS- Bank Danych Lokalnych
 Ankiety rozesłane

wśród

mieszkańców,

budynków użyteczności

publicznej oraz przedsiębiorców działających na terenie Miasta
Przeworska.
W ramach ankiet pytano o: powierzchnię i liczbę użytkowników obiektów,
obecne zużycie energii w budynku, zamontowane i użytkowane odnawialne źródła
energii, przeprowadzone modernizacje, sposób uzyskiwania ciepła oraz ciepłej wody
użytkowej w obiekcie oraz stan techniczny istniejących instalacji. Dodatkowo
respondenci byli pytani o planowane inwestycje mające wpływ na wartość zużywanej
energii w budynku.
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Obliczenia dotyczące wartości zużywanej energii cieplnej zostały oparte na
wskaźnikach prezentowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania
Emisjami (KOBiZE) zamieszczone w dokumencie: Wartości opałowe (WO) i
wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2011 do raportowania w ramach Wspólnotowego
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014.
Tabela 9 Wielkość energii uzyskiwanej z jednostki nośnika
Źródło
Węgiel [Mg]

Energia [GJ]
25,93

Gaz LPG [Mg]

47,31

Olej Opałowy [Mg]

40,19

Drewno [Mg]

15,60

Energia Elektryczna [MWh]

3,60

3

Gaz sieciowy [m ]

0,03

Olej napędowy [kg]

0,04

Źródło: opracowanie na podstawie KOBiZE

W celu określenia lokalnych zasobów biomasy posłużono się następującą
publikacją: A. Kowalczyk – Juśko „Metodyka szacowania regionalnych zasobów
biomasy na cele energetyczne” Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja
Gospodarki Żywnościowej, nr 85 str. 106 – 116, rok 2010.
Wymieniona publikacja stanowiła podstawę wszystkich obliczeń. W razie
konieczności informacje były uzupełniane danymi pochodzącymi od instytucji
zajmujących się danym zagadnieniem i udostępniających je np. w postaci raportów.
Dodatkowo posłużono się następującymi założeniami:
1. Ilość zużywanej energii cieplnej, elektrycznej oraz gazu zależy od
powierzchni obiektu,
2. Jako powierzchnię przyjęto dane z podatków dostarczone przez Urząd
Miasta Przeworska,
3. Sektor

obiektów

mieszkalnych

został

podzielony

na

obiekty

wielorodzinne oraz jednorodzinne ze względu na znaczne różnice
występujące pomiędzy nimi.
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5 Zużycie energii elektrycznej, ciepła i paliwa gazowego
Miasto Przeworsk zostało podzielone na odpowiednie sektory ze względu na
różnice występujące pomiędzy nimi. Dla każdego z wydzieleń obliczono zużycie
energii cieplnej, gazu oraz energii elektrycznej. Wydzielono następujące działy:
1. Mieszkalny,
2. Publiczny,
3. Przemysłowy i usługowy,
4. Oświetlenie uliczne,
Przyjęte do obliczeń założenia jak i użyte źródła danych zostały przedstawione
w rozdziale metodologia.

5.1 Sektor mieszkalny
 Energia cieplna
Wyniki ankietyzacji przeprowadzone w sektorze mieszkalnym wykazały, iż
średnie zużycie energii cieplnej (cele ogrzewania, przygotowywania posiłków,
wentylacja) w obiektach jednorodzinnych wynosiło 0,8911 GJ/m2. Po uwzględnieniu
powierzchni tych obiektów wynoszącej 273 923,86 otrzymujemy zużycie energii
cieplnej na poziomie 244 091,15 GJ/rok.
Dane dotyczące zużycia energii cieplnej w obiektach wielorodzinnych zostały
zebrane na skutek przeprowadzonej ankietyzacji. Zużycie energii cieplnej w tych
obiektach wynosi 53 703,64 GJ/rok.
Łączna wartość zużytej energii cieplnej w sektorze mieszkalnym wynosi więc
297 794,78 GJ/rok.
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Energia
elektryczna
2,73%
OZE
1,17%

Nośniki energii cieplnej

Ciepło sieciowe
13,70%

Węgiel
40,30%

Gaz ziemny
24,49%

Drewno
17,17%
Gaz LPG
0,45%
Wykres 2 Nośniki energii cieplnej w sektorze mieszkalnym
Źródło: opracowanie własne

Na terenie Miasta Przeworska najwięcej energii cieplnej w sektorze
mieszkalnym jest produkowane przy użyciu węgla. Odpowiada on za 40,30% energii
cieplnej w tym sektorze. Następny w zestawieniu jest gaz ziemny z udziałem na
poziomie 24,49%. . Udział wynoszący17,17% przyjmuje drewno. Kolejną pozycje w
tym

zestawieniu

osiągnęło

ciepło

sieciowe-

13,70%.

Energia

elektryczna

wykorzystywana na potrzeby cieplne przyjmuje wartość równą 2,73%. Energia z OZE
zaspokaja 1,17% potrzeb na energię cieplną w sektorze mieszkalnym. Najniższą
wartość równą 0,45% przyjmuje gaz LPG.

Tabela 10 Energia cieplna obiekty mieszkalne
Nośnik
Energia elektryczna
Węgiel
Gaz LPG
Drewno
Gaz ziemny

Energia cieplna [GJ]
8 126,25
120 003,11
1 337,03
51 126,23
72 930,23
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Ciepło sieciowe
OZE
Łącznie

40 800,58
3 471,34
297 794,78

Źródło: obliczenia własne

 Energia elektryczna
Zużycie energii elektrycznej zostało określone na podstawie danych
dostarczanych przez GUS, prezentujących zużycie energii elektrycznej przez
gospodarstwa domowe na terenie ośrodków miejskich w roku 2015 na obszarze
Polski. Na tej podstawie określono, iż zużycie energii elektrycznej w sektorze
mieszkalnym wyniosło 9 740 MWh/rok.
 Gaz ziemny
Na

podstawie

danych

zebranych

przy

ankietyzacji

oraz

informacji

przedstawianych przez GUS określono, iż całkowite zużycie gazu ziemnego w
sektorze mieszkalnym wynosi 2 306 tys. m3.
Sektor mieszkalny całość
Tabela 11 Sektor mieszkalny- całość
Sektor
Mieszkalny

Gaz ziemny [m3]
2 306 057

Energia cieplna [GJ]
297 794,78

Energia elektryczna [MWh]
9 740,00

5.2 Sektor publiczny
Przedstawione w tym podrozdziale dane dotyczące obiektów publicznych
pochodzą z przeprowadzonej ankietyzacji wśród jednostek tego typu na terenie
Miasta Przeworska. Na podstawie zebranych informacji zostały przedstawione
informacje odnośnie zużywanej energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz zużywanej
energii cieplnej.
 Energia cieplna
Zebrane dane pokazują, iż obiekty publiczne wykorzystują głównie gaz ziemny
jako nośnik energii cieplnej. Całkowite zużycie energii cieplnej w sektorze publicznym
wyniosło 19 514,09 GJ.
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Ciepło
sieciowe
3,80%

OZE
0,34%

Energia
elektryczna
0,95%
Węgiel
14,32%

Nośniki energii cieplnej
Gaz ziemny
80,60%

Wykres 3 Struktura nośników energii cieplnej w sektorze publicznym
Źródło: opracowanie własne

Głównym źródłem energii cieplnej w sektorze publicznym jest gaz ziemny
80,60%. Węgiel odpowiada za 14,32%. Część obiektów jest podłączona do lokalnych
kotłowni i w ten sposób ciepło jest dostarczane do 3,80%. Następna w zestawieniu
jest energia elektryczna z udziałem 0,95%. Niewielki udział wynoszący 0,34%
przyjmuje OZE, wszystkie zamontowane instalacje to kolektory słoneczne.
Tabela 12 Energia cieplna obiekty publiczne
Nazwa
Energia cieplna [GJ]
OZE
66,00
Energia elektryczna
184,86
Węgiel
2 794,48
Gaz ziemny
15 727,51
Ciepło sieciowe
741,24
Suma
19 514,09
Źródło: opracowanie własne

 Energia elektryczna
Na podstawie faktur za zużytą energię elektryczną został określony jej
wolumen. Dla obiektów publicznych jej zużycie za okres pełnego roku wyniosło
2 590,76 MWh.
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 Gaz ziemny
Zużycie gazu ziemnego zostało określone na podstawie faktur wystawionych
przez dostawce tego paliwa do obiektów publicznych. Przez rok do obiektów
publicznych zostało dostarczone 457,328 tys. m3 gazu ziemnego.
Sektor publiczny- całość
Tabela 13 Sektor publiczny- całość
Sektor
Publiczny

Gaz ziemny [m3]
457 328

Energia cieplna [GJ]
19 514,09

Energia elektryczna [MWh]
2 590,76

5.3 Przemysł i usługi
Obliczenie zużycia energii cieplnej z tego sektora zostało oparte na danych
dotyczących łącznej powierzchni tego typu obiektów na terenie Miasta Przeworska.
Ich powierzchnia w granicach administracyjnych miasta wynosi 224 422,00 m2.
Wartość ta została przyjęta do dalszych obliczeń. Zapotrzebowanie na energię dla
budynków sektora przemysłowego i usługowego zostało policzone na podstawie
danych z poniższej tabeli:
Tabela 14 Wartości zużywanej energii w zależności od roku budowy obiektu
Rok budowy

Wskaźnik zużycia energii (kWh/m2a)

do 1966

240 – 350

1967 – 1985

240 – 280

1985 – 1992

160 – 200

1993 – 1997

120 – 160

od 1998

90 – 120

Źródło: KAPE

Ze względu na uwarunkowania Miasta Przeworska oraz dane zebrane
podczas procesu ankietyzacji, jako reprezentatywną wartość wskaźnika zużycia
energii przyjęto 160 kWh/m2a, czyli wartość graniczną dla obiektów budowanych
między 1992 a 1993 rokiem. Przyjęty wskaźnik uwzględnia całość używanej energii
cieplnej.
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Zużycie energii cieplnej w obiektach przemysłowych i usługowych wyniosło
129 107,49 GJ. Strukturę nośników energii prezentuje wykres poniżej.

Energia
elektryczna
6,97%

Gaz LPG
1,09%

Kotłownie
olejowe
26,35%

Nośniki energii cieplnej

Kotłownie
węglowe
41,43%

Kotłownie
gazowe
24,17%

Wykres 4 Struktura nośników energii cieplnej w sektorze przemysłu i usług
Źródło: opracowanie własne

Największy udział przy produkcji energii cieplnej dla sektora przemysłowego i
usługowego ma węgiel kamienny- 41,43%. Na kolejnej pozycji znajduje się olej
opałowy 26,35%. Zbliżoną wartość równą 24,17% przyjmuje gaz ziemny. Energia
elektryczna odpowiadała za 6,97% energii. Pozostały nośnik energii przyjmuje już
niską wartość. Gaz LPG 1,09%. Nośnik energii w postaci OZE nie występował w tym
sektorze.
Tabela 15 Energia cieplna przemysł i usługi
Nośnik
Kotłownie węglowe
Kotłownie gazowe
Kotłownie olejowe
Energia elektryczna
Gaz LPG
Suma

Energia finalna [GJ]
53 484,25
31 205,88
34 013,40
9 000,00
1 403,96
129 107,49

Źródło: opracowanie własne
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 Energia elektryczna
Roczne zużycie energii elektrycznej w tym sektorze zostało określone na
podstawie danych dostarczonych przez PGE Dystrybucja S.A. oraz informacji
uzyskanych podczas przeprowadzonej ankietyzacji. Na terenie Przeworska działają
zakłady, które są odbiorcami energii za pomocą sieci średniego napięcia.
Łączne wykorzystanie energii elektrycznej przez sektor przemysłowy i usługowy
na terenie Przeworska wynosiło 33 974,12 MWh.
 Gaz ziemny
Zużycie gazu ziemnego zostało oszacowane na podstawie ankietyzacji
przedsiębiorców oraz danych udostępnionych przez GUS. Z informacji tych wynika,
iż usługi oraz przemysł zużyły 198,015 tys. m3 gazu.
Sektor przemysłu i usług całość
Tabela 16 Sektor przemysłu i usług- całość
Sektor
Przemysł i usługi

Gaz ziemny [m3] Energia cieplna [GJ] Energia elektryczna [MWh]
198 015
129 107,49
33 974,12

5.4 Oświetlenie uliczne
Miasto Przeworsk posiada sieć oświetlenia ulicznego składającą się z 1 681
punktów świetlnych. Oświetlenie uliczne nie wykorzystuje energii cieplnej ani gazu
ziemnego a jedynie energie elektryczna. Jej zużycie zostało określone na podstawie
faktu wystawionych przez dostawce energii. Roczny wolumen energii elektrycznej
przeznaczony na ten cel wyniósł 623,755 MWh.
Tabela 17 Zużycie energii przez oświetlenie uliczne
Sektor
Oświetlenie

Gaz ziemny [m3]
0

Energia cieplna [GJ]
0
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5.5 Dane zbiorcze
Tabela poniżej prezentuje zbiorcze zapotrzebowanie na energię cieplną,
energię elektryczną oraz gaz ziemny w roku 2016. Dodatkowo dla energii cieplnej
zostały przedstawione jej nośniki.
Tabela 18 Miasto Przeworsk- całość
Gaz ziemny
[m3]

Energia
cieplna [GJ]

Energia
elektryczna
[MWh]

2 306 057

297 794,78

9 740,00

Publiczny

457 328

19 514,09

2 590,76

Przemysł i usługi

198 015

129 107,49

33 974,12

0

0

623,75

2 961 400,00

446 416,36

46 928,63

Sektor
Mieszkalny

Oświetlenie
Łącznie

Źródło: opracowanie własne

Zapotrzebowanie Miasta Przeworska przyjmuje następujące wartości:
1. Energia cieplna 446 416,36 GJ.
2. Energia elektryczna 46 928,63 MWh
3. Gaz ziemny 655 343 m3.
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Gaz ziemny
26,85%

Nośniki energii
cieplnej

Węgiel
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Ciepło sieciowe
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0,61%

Drewno
11,45%
Olej opałowy
7,62%

OZE
0,79%

Energia elektryczna
3,88%

Wykres 5 Nośniki energii cieplnej
Źródło: opracowanie własne

5.6 Prognoza na kolejne lata
Poniżej

zostały

przedstawione

dwa

scenariusze

prognozowanego

zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe dla roku 2020,
2025 oraz 2030. Na początku każdego ze scenariuszy został przedstawiony krótki
opis zastosowanych w nim założeń. Przy wszystkich obliczeniach podstawę stanowił
stan obecny panujący na terenie Miasta Przeworska i procesy społecznogospodarcze, jakie się na jego terenie odbywają.

5.6.1 Scenariusz pesymistyczny
Prognoza ta, jako główne założenie przyjmuje, iż w dalszym stopniu na terenie
Miasta Przeworska paliwa stałe będą wykorzystywane, jako nośnik energii cieplnej.
Jednocześnie nastąpi wzrost zapotrzebowania na energię cieplną ze względu na
brak podejmowania działań racjonalizujących jej zużycie. Wszystkie sektory na
terenie miasta będą wykorzystywać OZE w znikomym stopniu, porównywalnym do
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obecnego zużycia. Gaz ziemny zgodnie z obecnie panującymi tendencjami osiągnie
mniejszy udział niż obecnie mimo podłączania do sieci nowych odbiorców oraz
wzrostu zapotrzebowania na energię cieplną. Tym procesom towarzyszyć będzie
wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną.
Scenariusz ten zakłada swego rodzaju „zatrzymanie się” na obecnym etapie i
nie podejmowanie działań zmierzających do bardziej efektywnego wykorzystania
energii. Jednocześnie zakłada zahamowanie spadku ludności Przeworska i stałe
powiększanie się powierzchni zabudowy na terenie miasta.
Tabela 19 Miasto Przeworsk- prognoza pesymistyczna
Rok

Gaz ziemny [m3]

Energia cieplna [GJ]

Energia elektryczna [MWh]

2016

2 961 400,00

446 416,36

46 928,63

2020

2 665 260,00

473 201,34

51 621,49

2025

2 398 734,00

501 593,42

56 783,64

2030

2 158 860,60

531 689,03

62 462,01

Źródło: opracowanie własne

Z przyjętej prognozy wynika, iż nastąpi ponad 30% wzrost zapotrzebowania
na energię elektryczną przy porównywalnym spadku użycia gazu ziemnego.
Zapotrzebowanie na energię cieplną wzrośnie o 16%. Wykres poniżej przedstawia
prognozowany udział nośników w uzyskiwaniu energii cieplnej.
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Nośniki energii cieplnej
Gaz ziemny
16,01%
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8,73%
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Węgiel
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Olej opałowy
8,18%
Drewno
14,99%

OZE
0,83%
Energia
elektryczna
4,55%

Wykres 6 Nośniki energii cieplnej- prognoza pesymistyczna rok 2030
Źródło: opracowanie własne

5.6.2 Scenariusz optymistyczny
Zaprezentowane niżej wyniki opierają się na założeniach ich proces
wyludniania się miasta będzie nadal postępował, lecz w znacznym stopniu zostanie
on zahamowany. Jednocześnie będą prowadzone działania racjonalizujące zużycie
energii poprzez przeprowadzanie termomodernizacji obiektów i montowanie
odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo założono, iż będzie następował powolny,
mniejszy niż w latach minionych wzrost powierzchni zabudowy.
Przyjęto, iż następować będzie spadek zużycia gazu ziemnego, ale tendencja
ta będzie dużo powolniejsza ze względu na podłączenie nowych obiektów do sieci.
Zużycie energii elektrycznej będzie rosnąć, głównie ze względu na rozwój sektora
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usług i przemysłu. Bowiem w sektorze mieszkalnym nastąpi spadek zużycia energii,
który częściowo zostanie zrównoważony przez nowopowstałe obiekty.
Scenariusz ten zakłada podjęcia działań na rzecz optymalnego wykorzystania
zasobów oraz realizacji zadań przewidzianych m.in. w PGN dla Miasta Przeworska.
Tabela 20 Miasto Przeworsk- prognoza optymistyczna
Rok

Gaz ziemny [m3]

Energia cieplna [GJ]

Energia elektryczna [MWh]

2016

2 961 400,00

446 416,36

46 928,63

2020

2 813 330,00

433 023,87

49 744,35

2025

2 672 663,50

420 033,15

52 729,01

2030

2 539 030,33

407 432,16

55 892,75

Źródło: opracowanie własne

Nośniki energii cieplnej

Węgiel
23,79%

Gaz ziemny
24,12%

Drewno
14,66%

Ciepło sieciowe
10,91%

Gaz LPG
0,58%
OZE
16,67%
Olej opałowy
4,06%

Energia
elektryczna
5,22%

Wykres 7 Nośniki energii cieplnej- prognoza optymistyczna rok 2030
Źródło: opracowanie własne
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5.6.3 Przyjęty scenariusz
Jako obowiązujący przyjęto scenariusz optymistyczny. Jego realizacja jest jak
najbardziej możliwa i jednocześnie zgodna z Polityką Energetyczną Polski do roku
2030. Kierunki polityki energetycznej Polski to:
• 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;
Tabela 21 Miasto Przeworsk- prognoza zużycia energii
Rok

Gaz ziemny [m3]

Energia cieplna [GJ]

Energia elektryczna [MWh]

2016

2 961 400,00

446 416,36

46 928,63

2020

2 813 330,00

433 023,87

49 275,06

2025

2 672 663,50

420 033,15

51 738,81

2030

2 539 030,33

407 432,16

54 325,76

Źródło: opracowanie własne

Na

terenie

Miasta

termomodernizacyjnych

Przeworska

podnoszących

planowane
efektywność

jest

szereg

wykorzystania

inwestycji
energii.

Równolegle z tymi działaniami montowane będą odnawialne źródła energii,
przyczyniające się do poprawy stanu energetycznego. Władze lokalne będą
prowadziły kampanie edukacyjne wśród mieszkańców promujące efektywne
wykorzystanie energii. Jednocześnie sami odbiorcy energii dążąc do oszczędności
będą podejmować działania zmierzające do ograniczenia jej zużycia. Dlatego
osiągnięcie celu produkcji energii cieplnej z OZE na poziomie ponad 15% przy
równoczesnym spadku jej ogólnego zużycia jest jak najbardziej realne.
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6 Przedsięwzięcia racjonalizujące

użytkowanie

energii

elektrycznej, ciepła i paliw gazowych
Władze Miejskie zobowiązały się do racjonalizacji wykorzystania energii na
terenie Przeworska poprzez uchwalenie niniejszego dokumentu jak i podjęcie decyzji
o

stworzeniu

Planu

Gospodarki

Niskoemisyjnej.

Dokument

ten

wyznacza

bezpośrednie działania, jakie podejmowane będą w najbliższych latach na rzecz
efektywnego wykorzystywania energii. Ponieważ są one zgodne z działaniami
racjonalizującymi użytkowanie energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych zostaną
przytoczone w niniejszym dokumencie.
Większość planowanych działań ma charakter inwestycyjny ale oprócz nich
podejmowane będą również działania, które są tzw. „działaniami miękkimi”.
Przykładem takiego zadania jest stosowanie zielonych przetargów i przyznawanie
dodatkowych punktów wykonawcy, który stosuje bardziej efektywne energetycznie
rozwiązania.
Część

inwestycji

jest

ze

sobą

powiązanych

poprzez

połączenie

termomodernizacji z montażem OZE. Zadania takie będą miały wpływ nie tylko na
zużywaną energię cieplną/gaz ale również na zużycie energii elektrycznej. Poniżej w
tabeli przedstawiono inwestycje przyjęte do realizacji w ramach PGN dla Miasta
Przeworska, które mają swoje bezpośrednie przełożenie na realizację celów
niniejszego dokumentu.
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Energia z
OZE
[MWh/rok]

Szacowany
koszt [zł]

Długoterminowe

M.1

Kontrola spalania
odpadów

Urząd Miasta

2020

-

-

-

Długoterminowe

M.2

Montaż instalacji OZE

Urząd Miasta

2020

-

1 953,72

5 890 000

Organ
odpowiedzialny

Szacowana
redukcja
energii
[MWh/rok]

Działanie

Rok
zakończenia

Charakter działania

Kod działania

Tabela 22 Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie energii
Sektor
Źródło finansowania

Sektor mieszkalny

Długoterminowe

Długoterminowe

M.3

M.4

Edukacja mieszkańców

Wymiany źródła ciepła i
termomodernizacji

Urząd Miasta

Mieszkańcy

2020

2020

-

1 750,00

Działania własne Urzędu Miasta
• Środki własne mieszkańców
• RPOWP

20 000

• NFOŚiGW - Programy
Międzydziedzinowe – edukacja
ekologiczna;
• Środki Urzędu Miasta
• WFOŚiGW.

-

2 025 000

• Środki własne mieszkańców;
• NFOŚiGW Program
PROSUMENT; RYŚ
• BOŚ Kredyt z Klimatem –
program modernizacji kotłów;
• WFOŚiGW

-

Sektor publiczny
Krótkoterminowe

G.1

Promocja "zielonych"
przetargów

Urząd Miasta

2016

-

-

-

Działania własne Urzędu Miasta

Krótkoterminowe

G.2

Przygotowanie podstaw
do planowania

Urząd Miasta

2017

-

-

-

Działania własne Urzędu Miasta
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Krótkoterminowe

G.3

Audyty energetyczne

Urząd Miasta

2018

-

-

25 000

Długoterminowe

G.4

Wymiana źródła ciepła

Urząd Miasta

2020

8,77

-

50 000

G.5

Wymiana urządzeń
elektrycznych w
Urząd Miasta
budynkach użyteczności
publicznej

2020

22,28

-

50 000

Działania własne Urzędu Miasta

G.6

Wymiana oświetlenia
w budynkach
użyteczności publicznej

2020

33,42

-

250 000

• Działania własne Urzędu Miasta
• WFOŚIGW

G.7

Termomodernizacja
budynków użyteczności Urząd Miasta
publicznej

Długoterminowe

Długoterminowe

Długoterminowe

Długoterminowe

G.8

Długoterminowe

G.9

Termomodernizacja
budynków powiatu

Urząd Miasta

Starostwo
Powiatowe

Kontrola zużycia energii
Urząd Miasta
elektrycznej i wody

2020

168,22

• Środki Urzędu Miasta;
• RPOWP
• WFOŚiGW

1 500 000

• Środki Urzędu Miasta
• NFOŚiGW Program
PROSUMENT;
• RPOWP;
• WFOŚIGW.
• Środki Powiatu
• NFOŚiGW Program
PROSUMENT;
• RPOWP;
• WFOŚIGW.

2020

309,28

150,00

5 135 000

2020

0,76

-

-
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Długoterminowe

Długoterminowe

G.10

G.11

Montaż OZE

Urząd Miasta

Edukacja pracowników
budynków użyteczności Urząd Miasta
publicznej

700 000

• Środki Urzędu Miasta
• NFOŚiGW Program
PROSUMENT;
• RPOWP;
• WFOŚIGW.

15 000

• NFOŚiGW - Programy
Międzydziedzinowe – edukacja
ekologiczna;
• Środki Urzędu Miasta;
•WFOŚiGW.

2 500 000

• NFOŚiGW Program LEMUR;
• RPOWP;
• Środki własne inwestora

287,50

1 500 000

• NFOŚiGW Programy BOCIAN
i LEMUR;
• RPOWP;
• Środki własne inwestora

124,75

-

250 000

• Działanie własne Urzędu Miasta
• NFOŚiGW Program SOWA
• WFOŚiGW

3 297,48

2 489,97

2020

98,75

2020

-

-

Przemysł i usługi
Długoterminowe

Długoterminowe

P.1

P.2

Wymiana źródła ciepła i
termomodernizacja

Montaż OZE

Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy

2020

880,00

2020

Oświetlenie uliczne

Długoterminowe

O.1

Bieżąca wymiana
systemu oświetlenia
ulicznego na LED
Ogółem:

Urząd Miasta

2020

Źródło: Opracowanie własne
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Inwestycje na infrastrukturze sieciowej
Ciepło
Główne inwestycje jakie będą miały wpływ na zaopatrzenie w ciepło dotyczą
termomodernizacji obiektów, wymiany systemów ogrzewania oraz montażu OZE
dostarczających tego rodzaju energii. Jednocześnie obecny system ciepłowniczy
miasta składa się z kilkudziesięciu niezależnych od siebie kotłowni do których nie ma
możliwości podłączania nowych obiektów. Dlatego w przypadku nowopowstających
obiektów posiadają one indywidualne źródła ciepła. Powstanie kolejnej kotłowni
zaopatrującej w ciepło kilka obiektów jest wielce niepewne i zależne od planów
prywatnych inwestorów, np. o budowie bloków wielorodzinnych.
Paliwa gazowe
Eksploatacją sieci gazowej na terenie Miasta Przeworska zajmuje się Polska
Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu w Przeworsku. Zgodnie z
informacji dostarczonymi przez wymienioną Instytucję nie planuje się na terenie
miasta przebudowy oraz budowy sieci gazowej za wyjątkiem niewielkich rozbudów
tej infrastruktury mających na celu dostawę gazu do nowo powstających budynków.
Istniejąca sieć gazowa na terenie Miasta Przeworska posiada rezerwy
przepustowości, gwarantujące dostawę gazu zarówno dla odbiorców istniejących jak
i powstających. Jednocześnie w oparciu o wyznaczony harmonogram prowadzono
jest kontrola sieci gazowej. Równocześnie z tym procesem prowadzona jest
wymiana gazociągów w złym stanie technicznym.
Energia elektryczna
Zarządcą sieci elektroenergetycznej jest PGE Dystrybucja Odział Zamość.
Spółka ta posiada uzgodniony przez URE Plan Rozwoju przedsiębiorstwa na lata
2014-2019. Przewidziano w nim środki inwestycyjne pozwalające rozbudowywać
sieć w celu przyłączania nowych odbiorców i źródeł oraz środki na modernizację i
odtworzenie majątku.
Na najbliższe lata (do roku 2019) zaplanowane jest przyłączenie ponad 250
nowych odbiorców. Jednocześnie realizowana będzie modernizacja istniejącej sieci
napowietrznej jak i kablowej na terenie miasta wraz z wymianą transformatorów.
Nie przewiduje się budowy napowietrznych bądź kablowych linii wysoki napięć
przebiegającej przez terenie Miasta Przeworska.
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7 Możliwość

wykorzystania

istniejących

nadwyżek

i lokalnych zasobów paliw i energii
7.1 Energia słoneczna
Energia słoneczna jest pierwotnym źródłem energii dla Ziemi. Źródło to jest
powszechnie występujące oraz nie przyczynia się do emisji szkodliwych substancji
do atmosfery. Wykorzystanie energii słonecznej może odbywać się na dwa główne
sposoby:


Produkcja energii cieplnej przez kolektory słoneczne,



Produkcja energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne.

Rysunek 2 Usłonecznienie w Polsce
źródło: www.imgw.pl/klimat
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Aby ocenić potencjał energii słonecznej na terenie Miasta Przeworska należy
zwrócić uwagę na dwie ważne wartości: roczne usłonecznienie oraz promieniowanie
słoneczne na płaszczyznę poziomą.
Rozkład pierwszej z nich na terenie Polski pokazuje mapa powyżej,
przedstawiając średnie roczne usłonecznienie w okresie 1971 - 2000. Średnia
wartość dla obszaru kraju wynosi ok. 1 600 h/rok. Podobna wartość tego parametru
występuje na terenie Przeworska.

Rysunek 3 Promieniowanie słoneczne na płaszczyznę poziomą w Polsce
źródło: www.gsfotowoltaika.pl/fotowoltaika/mapa-naslonecznienia-polski/
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Mapa

powyżej

prezentuje

średnią

roczną

wartość

promieniowania

słonecznego na płaszczyznę poziomą w Polsce. Wartość ta na terenie Przeworska
wynosi ok. 1150 kWh/rok i przyjmuje ona jedne z najwyższych wartości w Polsce.
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania należy stwierdzić, iż na terenie
Miasta Przeworska istnieją bardzo dobre warunki do wykorzystywania energii
słonecznej. Uwzględniając jednak możliwą do uzyskania sprawność instalacji oraz
uwarunkowania techniczne należy przyjąć, iż:
 500 kWh/rok/m2 wyniesie uzysk energii w przypadku instalacji solarnej,
 170

kWh/rok/m2

wyniesie

uzysk

energii

w

przypadku

paneli

fotowoltaicznych.
Obecnie na terenie miasta działają instalacje solarne zamontowane na
budynkach użyteczności publicznej, których roczny uzysk energii wynosi 66 GJ/rok.
W sektorze mieszkalnym zainstalowany jest szereg instalacji indywidualnych w
postaci kolektorów (przeważająca liczba) jak i paneli fotowoltaicznych, które rocznie
dostarczają ok. 3 471,34 GJ/rok.
Potencjał wykorzystania energii słonecznej został określony na podstawie
łącznej powierzchni obiektów

budowlanych

na

terenie

Miasta

Przeworska.

Powierzchnia ta wynosi 9 338 624 m2. Jednak ze względu na uwarunkowania
techniczne, prawne oraz stan budynków należy przyjąć, iż możliwe do wykorzystania
jest jedynie ok. 5% z tej powierzchni.
Przyjęto iż kolektory słoneczne powstać by mogły na 2% powierzchni
zabudowy czyli na 186 772,48 m2 co pozwoliłoby na uzysk energii wynoszący
93 386,24

MWh/rok.

fotowoltaiczne.

Pozostałe

Powierzchnia

pod

3%

byłoby

panelami

przeznaczone
wyniosłaby

pod

280 158,72

instalacje
m2

co

przełożyłoby się na ok. 47 626,98 MWh/rok.
Oznacza to, iż potencjalna możliwa do uzyskania energia ze słońca wynosi
łącznie 141 013,22 MWh/rok.

7.2 Energia wiatru
Ten rodzaj energii jest skutkiem przemieszczania się mas powietrza ze
względu na różnice w ich gęstości. W celu przetwarzania tego rodzaju energii
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wykorzystuje się turbiny wiatrowe, których zakres pracy mieści się zazwyczaj
w prędkościach wiatru z przedziału 3 - 25 m/s.
Zagadnieniem związanym z możliwościami wykorzystania energii wiatru zajęła
się pani prof. Halina Lorenc. Dzięki jej pracy została stworzona poniższa mapa
prezentująca strefy energetyczne wiatru w Polsce

Rysunek 4 Strefy energetyczne wiatru w Polsce
Źródło: Ośrodek Meteorologii IMGW
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Miasto Przeworsk leży w strefie korzystnych warunków do wykorzystania
energii wiatru. Oznacza to, iż na wysokości 10 m nad poziomem gruntu produkcja
energii elektrycznej wyniesie ok. 500-750 kWh/m2 wirnika. Podniesienie wiatraka na
wysokość 30 metrów n.p.g . pozwoli uzyskać 750-1000 kWh/m2 wirnika. Jednak
należy uwzględnić fakt, iż obszar miejski, ścisłej zabudowy, nie nadaje się do
instalowania siłowni wiatrowych ze względu na obowiązujące przepisy jak i znaczny
wpływ zabudowy na warunki wietrzne.
Z powodów prawnych, w myśl ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w
zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. 2016 poz. 961) nie ma możliwości powstania
siłowni wiatrowych w dużej skali na pozostałym obszarze miasta. Dlatego jedyna
dopuszczalna forma wykorzystania tego źródła energii to małe, przydomowe siłownie
wiatrowe (do 40 kW). Potencjał energetyczny tego typu instalacji można określić za
pomocą wzoru:
UE= M * 15% * 24 *365
gdzie UE- uzysk energii w skali roku
M- moc elektrowni
15%-

sprawność

instalacji

dla

obszaru,

w

którym

leży

Przeworsk

uwzględniająca okresy bezwietrzne oraz zbyt wietrzne.
Obecnie na terenie miasta nie znajdują się żadne elektrownie wiatrowe ani
przydomowe elektrownie wiatrowe. Ze względu na znaczne ograniczenia w myśl
obowiązujących przepisów prawa potencjał elektrowni został określony łącznie na ok.
400 kW. Oznacza to, iż możliwa do uzyskania wartość energii elektrycznej wynosi
525,60 MWh/rok.

7.3 Energia geotermalna
Polska jest zasobna, jeżeli chodzi o zasoby energii geotermalnej. Potencjał
techniczny złóż został oszacowany na poziomie 1 512 PJ/rok co stanowi ok. 30%
krajowego zapotrzebowania na ciepło (za www.pga.org.pl dostęp 03.10.2016 r.).
Należy jednak podkreślić, iż najbardziej korzystne obszary pod tym względem
obejmują zachodnią oraz częściowo centralną część Polski- mapa poniżej.
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Zasoby

geotermalne

można

podzielić

na

następujące

typy:

wysokotemperaturowe oraz średnio i niskotemperaturowe. Wysokotemperaturowe,
występują zwykle bardzo głęboko, nawet na głębokościach poniżej 3 000 m co
przyczynia się do znacznych kosztów i zbyt dużego ryzyka inwestycyjnego. Za
efektywne

ekonomicznie

uznaje

się

wykorzystanie

wód

geotermalnych

o temperaturach większych od 60oC. Temperatura ta występuje na głębokościach
rzędu 1800 – 2000 m., co oznacza wysokie koszty inwestycyjne. Oprócz temperatury
wód istotna jest również wydajność zbiornika, skutkująca określoną wielkością
wypływu z otworu geotermalnego. Ponadto w celu eksploatacji wód geotermalnych
spełnione muszą być takie warunki jak: niska mineralizacja, niewielkie głębokości
oraz odnawialność.

Rysunek 5 Strumień cieplny na obszarze Polski
Źródło: PIG
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Możliwe do wykorzystania zasoby energii geotermalnej na terenie Przeworska
zostały oszacowane w opracowaniu Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych
Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego. Wynik analizy przeprowadzonej
w tym dokumencie prezentuje mapa poniżej.

Rysunek 6 Potencjał techniczny energetyki geotermalnej
Źródło: Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego
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Zasoby wód geotermalnych, które mogą być wykorzystane na cele produkcji
ciepła, a także balneologii i rekreacji na terenie powiatu przeworskiego zostały
oszacowane na ponad 10 MW. Samo Miasto Przeworsk według Delimitacji
Obszarów

Korzystnych

do

Rozwoju

Energetyki

Odnawialnej

na

Terenie

Województwa Podkarpackiego leży w obrębie obszaru V - rejon Mirocin – Jarosław Przeworsk, który został wskazany, jako obszar perspektywiczny dla odwiertów
badawczych dla pozyskania wód geotermalnych. Obszar Miasta Przeworska uzyskał
kategorię B - oznacza ona, iż potencjał mocy technicznej minimalnej mieści się
w przedziale 1 - 5 MWh. Jednakże bez wykonania odwiertów badawczych nie jest
możliwe określenie dokładnych zasobów, jakie są do wykorzystania.
Ze względu na nierozpoznanie wód geotermalnych, zaleca się wykorzystanie
systemów do pozyskiwania energii skumulowanej w gruncie. Zbyt niska temperatura
źródła powoduje konieczność wykorzystania pompy ciepła. Pompa ciepła to
urządzenie grzewcze, które pobiera ciepło ze źródła o temperaturze niższej tzw.
dolnego źródła ciepła i przekazuje je do środowiska źródła o temperaturze wyższej
tzw. górnego źródła ciepła. W optymalnych warunkach pracy ok. 75% energii
potrzebnej do celów grzewczych jest czerpana z otoczenia, a pozostałe 25% stanowi
energia elektryczna niezbędna do napędu pompy. Temperatura wody na wyjściu
obiegu pompy ciepła może osiągać wartość do 55°C. Wartość ta jest wystarczająca
do

ogrzewania

pomieszczeń

poprzez

niskoparametrowy

system

grzewczy

(ogrzewanie podłogowe). Pompy ciepła można stosować jako samodzielne źródło
ciepła, jak też we współpracy z tradycyjnymi instalacjami c.o. W takim systemie
pompa ciepła projektowana jest jako urządzenie dostarczające przez cały rok
określoną ilość ciepła do obiektu a jedynie w przypadku niskich temperatur jest
wspierana przez dodatkowe źródło ciepła.
Obecnie na terenie Przeworska nie wykorzystuje się energii geotermalnej. Dopóki nie
zostaną wykonane odwierty nie ma możliwości oszacowania potencjalnych zasobów
tego rodzaju energii. Istnieją natomiast indywidualnie zainstalowane pompy ciepła,
których uzysk energii w skali roku wynosi ok. 42 GJ/rok.
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7.4 Energia wodna
Elektrownie wodne to obiekty, które zamieniają energię spadku wody (energię

kinetyczną) na energię elektryczną. Wykorzystanie wód powierzchniowych wymaga
w większości przypadków obiektów piętrzących. Budowa spiętrzenia w celach
uzyskiwania energii jest często nieopłacalna a jednocześnie budzi wiele kontrowersji
pod względem ekologicznym. Dlatego najbardziej optymalną drogą wydaje się
wykorzystanie już istniejących obiektów hydrotechnicznych, które dają możliwość
produkcji prądu elektrycznego.

Rysunek 7 Potencjał teoretyczny rzek
Źródło: Wytyczne do uwarunkowań rozwoju hydroenergetyki w obszarze działania RZGW w Krakowie

Powyższa mapa prezentuje możliwości teoretycznej produkcji energii na
kilometr biegu rzeki. Dla Mleczki, przepływającej przez Przeworsk wartość ta
przyjmuje 0,01 MW/km.
Istniejący potencjał energetyczny został już wykorzystany poprzez budowę
małej elektrowni wodnej na rzece Mleczka przy jazie piętrzącym po byłej cukrowni.
Łączna moc zainstalowanych trzech turbin wynosi 63 kW. Roczny uzysk energii
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elektrycznej ok. 200 000 kWh. Obecnie nie ma już możliwości na powstanie
kolejnych inwestycji tego typu w celu wykorzystania energii wodnej.

7.5 Energia biomasy
Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub
zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów
i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich
produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji.
Natomiast biopłyny (paliwo wtórne) to ciekłe paliwa dla celów energetycznych, innych
niż w transporcie, w tym do wytwarzania energii elektrycznej oraz energii ciepła
i chłodu, produkowane z biomasy.
Biomasa pochodzenia leśnego
Dla obliczenia zasobów drewna z lasów na cele energetyczne można
posłużyć się metodami opartymi na przyrostach i pozyskaniu drewna z lasów na
podstawie wzoru [Buczek, Kryńska 2009]:
Zdl = A*I*Fw*Fe [m3/rok]
gdzie:
Zdl – zasoby drewna z lasów na cele energetyczne,
A – powierzchnia lasów [ha],
I – przyrost bieżący miąższości [m3/ha/rok],
Fw – wskaźnik pozyskania drewna na cele gospodarcze [%],
Fe – wskaźnik pozyskania drewna na cele energetyczne [%]
Wskaźnik I przyjmuje wartość 9,1 natomiast Fw 56 (obie wartości zgodnie
z Raportem o stanie lasów w Polsce 2015). Natomiast dla województwa
podkarpackiego dla roku 2015 wskaźnik Fe przyjmuje wartość 8,8.
Po podstawieniu wartości otrzymujemy:
Zdl = 0,88*9,1*0,56*0,088= 0,394 [m3/rok]
Przyjmując gęstość drewna na poziomie 0,8 t/m 3 otrzymujemy 0,316 tony
drewna przeznaczonego na cele energetyczne. Ponieważ jest to świeże drewno
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o zwiększonej zawartości wody jego wartość opałową oszacowano na 10 GJ/t.
Z tego wynika, iż drewno leśne jest w stanie dostarczyć rocznie ok. 3,16 GJ/rok.
Wartość ta jest tak znikoma, dlatego można ją pominąć.
Zasoby drewna odpadowego z przetwórstwa drzewnego
Zakłada się, że odpady drzewne (zrzyny, trociny, odłamki, wióry itp.) stanowią
średnio 20% masy początkowej przeznaczonej do przerobu [Buczek, Kryńska 2007]:
Zdt = P*0,20 [t/rok]
gdzie:
Zdt – zasoby drewna z przetwórstwa drzewnego na cele energetyczne,
P – pozyskanie drewna na cele przemysłowe [t].
W celu obliczenia P należy skorzystać ze wzoru na obliczenie Zdl i zamiast
wskaźnika pozyskania drewna na cele energetyczne użyć wskaźnika pozyskania
drewna na cele przemysłowe. Dla województwa podkarpackiego wynosi on 91,2.
Po podstawieniu wartości otrzymujemy:
Zdt = 0,88*9,1*0,56*0,912*0,2= 0,818 [m3/rok]
Przyjmując gęstość drewna na poziomie 0,3 t/m 3 otrzymujemy 0,24 tony
drewna możliwego do wykorzystania energetycznego. Jest to już suche drewno
o niskiej zawartości wody dlatego jego wartość opałową określono na 15,6 GJ/t.
Wynika z tego, iż drewno odpadowe jest w stanie dostarczyć ok. 3,82 GJ/rok.
Wartość ta jest znikoma i pomijalna.
Zasoby i wartość energetyczna drewna odpadowego z sadów
Na terenie Miasta Przeworska nie występują grunty użytkowane jako sady.
Dlatego wartość tych zasobów energetycznych należy określić jako zerową.
Zasoby drewna z zadrzewień
Zadrzewienia to skupiska drzew i krzewów występujące poza terenami
leśnymi. Najczęściej występują wzdłuż tras komunikacyjnych i cieków wodnych,
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wśród pól, w pobliżu zabudowań. Ze względu na trudność pozyskania drewna
z takich miejsc, przy szacunkach potencjału energetycznego należy uwzględnić
zadrzewienia występujące wzdłuż szlaków komunikacyjnych według wzoru [Buczek,
Kryńska 2009]:
Zdz = 1,5*L*0,3 [t/rok]
gdzie:
Zdz – zasoby drewna z zadrzewień,
L – długość dróg [km],
1,5 – ilość drewna możliwa do pozyskania z 1 km zadrzewień przydrożnych [t/rok],
0,3 – wskaźnik zadrzewienia dróg.
Dla Miasta Przeworska jako długość dróg przyjęto łączną długość dróg
powiatowych oraz gminnych. Wartość ta wynosi 48,98 km. Przyjmując tą wartość do
obliczeń otrzymujemy:
Zdz = 1,5*48,98*0,3= 22,041 [t/rok].
Wartość opałowa tego rodzaju drewna została określona na 10 GJ/t. Wynika
z tego, iż możliwa do uzyskania ilość energii wynosi 220,41 GJ/rok.
Potencjał słomy na cele energetyczne
Ze względu na spadek pogłowia zwierząt w Polsce doszło do sytuacji
powstania nadwyżek słomy. Oszacowanie potencjału słomy na cele energetyczne
polega na określeniu zapotrzebowania na słomę w rolnictwie. Słoma w pierwszej
kolejności powinna pokryć zapotrzebowanie produkcji zwierzęcej (ściółka i pasza)
oraz utrzymać zrównoważony bilans glebowej substancji organicznej (nawożenie
przez przyoranie).Do obliczeń można wykorzystać następującą formułę:
N = P – (Zs + Zp + Zn) [t]
gdzie:
N – nadwyżka słomy do alternatywnego (energetycznego) wykorzystania,
P – produkcja słomy zbóż podstawowych oraz rzepaku i rzepiku,
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Zs– zapotrzebowanie na słomę ściółkową,
Zp– zapotrzebowanie na słomę na pasze,
Zn– zapotrzebowanie na słomę do przyorania.
W celu obliczenia produkcji słomy zbóż podstawowych oraz rzepaku i rzepiku
posłużono się danymi przedstawionymi w tabeli poniżej:
Tabela 23 Zbiór słomy w stosunku do areału upraw
Zbiór słomy
[t/ha]

Zboża ozime

Zboża jare

pszenica

pszenżyto

żyto

jęczmień

pszenica

jęczmień

owies

2,206,20
4,4

2,95-6,10

2,606,80
5,1

2,253,90
3,0

2,804,40
3,6

1,955,00
3,6

3,605,50
4,4

Wartości
Średnio

4,9

Źródło: opracowanie na podstawie A. Harasim Relacja między plonem słomy i ziarna u zbóż. „Pamiętnik Puławski” 1994,
z. 104; E. Klugmann - Radziemska.

Do obliczeń przyjęto wartości średnie. Jedyne dostępne dane o powierzchni
upraw danego typu pochodzą z Powszechnego Spisu Rolnego 2010 a prezentuje je
tabela poniżej:
Tabela 24 Powierzchnia zasiewów na terenie Miasta Przeworska 2010 rok
Rodzaj uprawy
Jednostka
pszenica ozima
ha
pszenżyto ozime
ha
żyto
ha
jęczmień ozimy
ha
pszenica jara
ha
jęczmień jary
ha
owies
ha
pszenżyto jare
ha
rzepak i rzepik
ha
Łącznie

Powierzchnia
516,38
1,50
27,95
19,16
78,62
52,33
12,70
6,10
327,54
1 042,28

źródło: GUS

Po przeliczeniu wartości okazuje się, iż ilość słomy ze zbóż podstawowych
oraz rzepaku i rzepiku wynosi P = 3 757,23 [t].
Zapotrzebowanie na słomę ściółkową Zs oraz słomę na pasze Zp oblicza się
z następujących wzorów:
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𝑛

𝑍𝑠 =

𝑄𝑖 𝑆𝑖
𝑖=1
𝑛

𝑍𝑠 =

𝑄𝑖 𝑃𝑖
𝑖=1

gdzie:
Zs – zapotrzebowanie słomy na ściółkę,
Zp– zapotrzebowanie słomy na paszę,
Qi – pogłowie i-tego gatunku i grupy użytkowej,
Si – normatyw zapotrzebowania słomy na ściółkę i-tego gatunku i grupy użytkowej,
Pi – normatyw zapotrzebowania słomy na paszę i-tego gatunku i grupy użytkowej.
Zapotrzebowanie na słomę zużywaną w produkcji zwierzęcej oblicza się przy
wykorzystaniu

liczebności

pogłowia

zwierząt

gospodarskich

oraz

rocznych

normatywów dla poszczególnych gatunków i grup użytkowych. Dane te przedstawia
poniższa tabela. Wartości wyrażają tony na rok.
Tabela 25 Normatywy zapotrzebowania słomy na paszę i ściółkę oraz do produkcji
obornika
Rodzaj

Pasze (Pi)

Ściółka (Si)

Obornik (Oi)

Bydło
Krowy

1,2

1

2,5

Pozostałe

0,6

0,5

1,6

Lochy

-

0,5

0,6

Pozostałe
Owce

-

0,2

0,4

0,2

0,2

0,25

0,8

0,9

1,6

Trzoda
chlewna

Konie

Źródło: Metodyka szacowania regionalnych zasobów biomasy na cele energetyczne

Tabela 26 Zapotrzebowanie na słomę – cele rolnicze
Rodzaj
Bydło
Krowy

Sztuki
91
64

Pasze

Ściółka

Obornik

76,8

64

160
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Pozostałe
Trzoda
chlewna
Lochy
Pozostałe
Konie
Łącznie

27
857

16,2

13,5

43,2

56
801
31

24,8
117,8

11,2
160,2
27,9
276,8

22,4
200,25
49,6
475,45

Źródło: Metodyka szacowania regionalnych zasobów biomasy na cele energetyczne

Z powyższych tabel wynika, iż wartość Zs wynosi 276,8 t/rok natomiast Zp
117,8 t/rok.
W celu obliczenia nadwyżek słomy do alternatywnego wykorzystania
pozostała jeszcze do obliczenia wartość zapotrzebowania słomy na przyoranie Zn.
Wartość tą oblicza się ze wzoru
Zn = 1,54*S
gdzie:
Zn – zapotrzebowanie słomy na przyoranie,
S – saldo substancji organicznej.
Stwierdzenie ujemnego salda substancji organicznej oznacza, że aby
utrzymać zrównoważony bilans substancji organicznej w glebie należy przyorać
określoną ilość słomy. Zakładając, że 1 tona suchej masy obornika równoważna jest
1,54 tony słomy. Saldo substancji organicznej oblicza się ze wzoru
𝑛

𝑆=

𝑛

𝑅𝑖 𝑊𝑟𝑖 +
𝑖=1

𝑛

𝐷𝑖 𝑊𝑑𝑖𝑖 +
𝑖=1

𝑄𝑖 𝑂𝑖
𝑖=1

gdzie:
S – saldo substancji organicznej,
Ri – powierzchnia grup roślin zwiększających zawartość substancji organicznej,
Di– powierzchnia grup roślin zmniejszających zawartość substancji organicznej,
Wri – współczynnik reprodukcji substancji organicznej dla danej grupy roślin,
Wdi – współczynnik degradacji substancji organicznej dla danej grupy roślin,
Qi – pogłowie inwentarza żywego w sztukach fizycznych wg gatunków i grup
wiekowych,
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Oi – normatywy produkcji obornika w tonach/rok wg gatunków.
Na terenie Miasta Przeworska zdecydowana większość gleb jest zaliczana do
gleb ciężkich. Dlatego w przypadku określania współczynników reprodukcji
i degradacji substancji organicznej użyto wartości dla tego rodzaju gleb.
Tabela 27 Bilans materii w kulturze rolnej
Uprawa

Powierzchnia Jednostka

Współczynnik

pszenica ozima
pszenica jara
żyto
jęczmień ozimy
jęczmień jary
owies
pszenżyto
ozime
pszenżyto jare
mieszanki
zbożowe ozime

516,38
78,62
27,95
19,16
52,33
12,70
1,50

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

-1,6
-1,6
-1,6
-1,6
-1,6
-1,6
-1,6

Bilans materii
[t/rok]
-826,21
-125,79
-44,72
-30,66
-83,73
-20,32
-2,40

6,10
4,89

ha
ha

-1,6
-1,6

-9,76
-7,82

mieszanki
zbożowe jare

12,14

ha

-1,6

-19,42

kukurydza na
ziarno

140,26

ha

-3,3

-462,86

ziemniaki
uprawy
przemysłowe

100,80
417,86

ha
ha

-4,4
-3,3

-443,52
-1 378,94

buraki cukrowe
rzepak i rzepik
razem

90,32
327,54

ha
ha

-4,4
-1,6

-397,41
-524,06

strączkowe
jadalne na
ziarno razem

1,30

ha

1,1

1,43

warzywa
gruntowe

11,33

ha

-3,3

-37,39

Ogółem zwiększające zawartość substancji organicznej
Ogółem zmniejszające zawartość substancji organicznej
Bilans

1,43
- 4 415,01
-4 413,58

źródło: Opracowanie własne na podstawie „Metodyka szacowania regionalnych zasobów biomasy na cele energetyczne”

Z powyższych wartości wynika
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S= 1,43 + (- 4 413,58) + 475,45 = - 3 936,70 [t]
Ponieważ saldo substancji organicznej jest ujemne oznacza to, iż występuje
konieczność przyorania słomy. Wartość ta wynosi
Zn= 1,54*3 936,7 = 6 062,52 [t]
Po uwzględnieniu wszystkich powyższych obliczeń wracamy do wzoru
pozwalającego określić potencjał energetyczny słomy
N = P – (Zs + Zp + Zn) [t]
N= 3 757,23 - (276,8 + 117,8 + 6 062,52) = - 2 699,89 [t]
Nie ma możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne na terenie
Miasta Przeworska ze względu na ujemny bilans zapotrzebowania na słomę.
Potencjał siana na cele energetyczne
Siano

wykorzystywane

jest

głównie,

jako

pasza

dla

przeżuwaczy.

W przypadku nie wykorzystania potencjału produkcyjnego łąk i pastwisk na cele
paszowe, część biomasy z tych terenów można przeznaczać na cele energetyczne.
Potencjał siana określić można jako iloczyn powierzchni łąk i pastwisk,
współczynnika ich wykorzystania na cele energetyczne i wielkości plonu:
Psi = A * Wws * Ysi [t/rok]
gdzie:
Psi – potencjał siana,
A – powierzchnia trwałych użytków zielonych [ha],
Wws – współczynnik wykorzystania na cele energetyczne,
Ysi – plon siana [t/ha/rok]
Przyjmuje się, iż na terenie kraju współczynnik wykorzystania siana na cele
energetyczne kształtuje się w przedziale 5 - 10%. Dla Miasta Przeworska zostanie
wzięta pod uwagę wartość górna. Natomiast średni plon siana wynosi ok. 4 t/ha. Po
uwzględnieniu tych założeń otrzymujemy:
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Psi = 251,77 * 0,1 * 4 = 100,71 [t/rok]
Przyjmując potencjał energetyczny siana na poziomie 15,6 GJ/t wartość
potencjału siana na cele energetyczne wynosi 1 571,03 GJ/rok.
Wynik ten oznacza, iż wykorzystanie siana do celów energetycznych jest
niemożliwe. Ewentualne nadwyżki siana powinny być użytkowane w inny sposób.
Potencjał biomasy roślin uprawianych na cele energetyczne
Prowadzone badania oraz praktyka rolnicza pokazują, iż istnieje wiele
gatunków roślin, które mogą być użytkowane na cele energetyczne. Ich dobór zależy
od siedliska, na które mają zostać wprowadzone oraz metody za pomocą której będą
przekształcane na energię. Potencjał biomasy roślin energetycznych jest iloczynem
powierzchni upraw oraz jednostkowej wydajności. Wartość energetyczna to iloczyn
masy oraz wartości energetycznej. Dlatego wykorzystany zostanie następujący wzór
Pre = [Are + (Agp * Wre)] * Yre [t/rok]
gdzie:
Pre – potencjał roślin energetycznych,
Are – powierzchnia istniejących plantacji roślin energetycznych [ha],
Agp – powierzchnia gruntów przydatnych do uprawy roślin energetycznych [ha],
Wre – współczynnik wykorzystania gruntów pod uprawę roślin energetycznych,
Yre – przeciętny plon wybranych roślin energetycznych [t/ha/rok].
Tabela 28 Plony wieloletnich roślin energetycznych [t s.m./ha/rok]
Gatunek rośliny
wierzba
róża wielokwiatowa
ślazowiec pensylwański
miskant olbrzymi
topinambur
spartina preriowa
mozga trzcinowata
rdest sachaliński
robinia akacjowa
topola

Plon reprezentatywny
8,0
8,0
9,0
10,0
8,0
8,0
8,0
20,0
7,0
8,0
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brzoza

8,0

Źródło: Zgodnie z rozporządzeniem MRRW z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie plonów reprezentatywnych roślin
energetycznych w 2009 r.

Jako wartość dla dalszych obliczeń przyjęto średnią wydajność roślin
energetycznych wynoszącą 9,3 t/ha.
Obecnie na terenie Miasta Przeworska brak jest upraw roślin na cele
energetyczne. Jako powierzchnię gruntów gdzie jest możliwe wprowadzenie tego
rodzaju upraw w pierwszej kolejności przyjęto nieużytki. Dodatkowo należy wliczyć
obszary

gruntów

rolnych

należące

do

klas

bonitacyjnych:

IVb,

V,

VI,

VIz oraz V i VI trwałych użytków zielonych. Łączna powierzchnia tego typu gruntów
na terenie Przeworska to 20,40 ha. Ze względu na uwarunkowania lokalne oraz
prawne należy przyjąć, iż stopień wykorzystania gruntów wyniesie 10%.
Pre = [0 + (20,4 * 0,1)] * 9,3 = 18,97 [t/rok]
Przyjmując wartość energetyczną na poziomie 15,6 GJ/t okazuje się, iż
potencjał biomasy roślin uprawianych na cele energetyczne wynosi 295,99 GJ/rok.

7.6 Energia biogazu
Biogaz to głównie mieszanina metanu i dwutlenku węgla, powstająca podczas
beztlenowej fermentacji substancji organicznych. Źródłem biogazu mogą być:
• składowiska odpadów,
• oczyszczalnie ścieków,
• odpady zwierzęce w gospodarstwach rolnych.
Składowiska odpadów
Na terenie Przeworska nie znajduje się żadne składowisko odpadów. Zebrane
odpady są wywożone poza teren miasta. Z tego względu nie ma możliwości
wykorzystania biogazu ze składowiska odpadów.
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Oczyszczalnia ścieków
Na dzień dzisiejszy brak jest wykorzystania biogazów czy osadów
powstających na oczyszczalni do celów energetycznych, a ich potencjał wydaje się
być niewystarczający do wykorzystania pod względem techniczno - ekonomicznym.
Ze względów ekonomicznych pozyskanie biogazu do celów energetycznych jest
uzasadnione tylko na większych oczyszczalniach ścieków przyjmujących średnio
ponad 8 000 - 10 000 m3/dobę. Funkcjonująca oczyszczalnia ścieków posiada
potencjał przyjmowania ścieków wynoszący 6 000 m3/dobę jednak obecnie
przyjmowana ilość ścieków wynosi 2 600 m3/dobę co tylko potwierdza, iż przy takiej
ilości przyjmowanych ścieków nie ma ekonomicznych podstaw do budowy
biogazowni na terenie oczyszczalni w Przeworsku.
Odpady zwierzęce w gospodarstwach rolnych
Podstawowym substratem do produkcji biogazu rolniczego jest gnojowica.
Gnojowica to mieszanina kału i moczu zwierząt wraz z wodą. W zależności od
sposobu karmienia i ilości zużytej wody stężenie substancji zawartych w gnojowicy
jest różne. Substancje organiczne charakteryzują się różnym tempem rozkładu
i różną ilością powstałego biogazu. Odchody zwierzęce charakteryzują się
mniejszym potencjałem produkcyjnym biogazu. Tabela poniżej przedstawia dane
dotyczące potencjału produkcji biogazu przez bydło, trzodę i drób.
Tabela 29 Biogaz rolniczy z odchodów zwierzęcych
Gatunek
bydło
trzoda chlewna
drób

Odpad
obornik
gnojowica
obornik
gnojowica
obornik
gnojowica

Jednostka

Wartość średnia
1,62

m3/DJP/d

0,93
3,75

Źródło: Na podstawie materiałów Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.

Istniej

konieczność

przeliczenia

sztuk

zwierząt

na

duże

przeliczeniowe (DJP). W tym celu wykorzystuje się następujące przeliczniki
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Bydło – jednostka przeliczeniowa 1



Trzoda chlewna- jednostka przeliczeniowa 0,4



Drób- jednostka przeliczeniowa 0,004

Tabela 30 Potencjał energetyczne odpadów zwierzęcych
Gatunek

DJP

bydło
trzoda chlewna
drób

Gaz na rok

%

Potencjał

[m3]

metanu

energetyczny [GJ]

91

53808,3

342,8

116363,46

14,02

19189,875

286,89

189361,635

2 830,96

suma

804,43
0,65

1 739,63

Źródło: obliczenia własne

Z powyższej tabeli wynika, iż potencjał odchodów zwierzęcych na terenie
Miasta Przeworska wynosi 2 839,96 GJ/rok. Jednak należy zaznaczyć, iż ze
względów ekonomicznych i technicznych uzasadniona jest budowa biogazowni przy
gospodarstwie, które skupiałoby znaczną liczbę sztuk zwierząt hodowlanych
wymienionych powyżej. Obecnie taka sytuacja na terenie miasta nie występuje,
zwłaszcza w przypadku bydła oraz drobiu, które jest hodowane w szeregu
gospodarstw. Dlatego należy przyjąć, iż jedynej możliwości w wykorzystaniu
odchodów zwierząt można upatrywać w budowie mikrobiogazowni, czyli instalacji
o mocy do 40 kW. Przy czym uwarunkowania rozwoju Miasta Przeworska wskazują
na to, iż instalacja taka nie powstanie ze względu choćby na protesty sąsiednich
mieszkańców, nie zajmujących się już rolnictwem oraz wykorzystywanie odchodów
zwierząt na cele własne gospodarstw, np. nawożenie pól.

7.7 Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła
Na obszarze Miasta Przeworska nie znajduje się zakład wytwarzający energię
elektryczną i ciepło użytkowe w kogeneracji. Zatem nie ma tu możliwości
wykorzystania potencjalnych nadwyżek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
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7.8 Ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych
Na terenie Miasta Przeworska działają różne zakłady przemysłowe. Część
z nich wykorzystuje znaczne wartości energii elektrycznej jak i cieplnej. Skierowano
do nich ankietę, w ramach której zapytano o możliwości występowanie ciepła
odpadowego.
Jeden zakład ma do czynienia z powstawaniem ciepła odpadowego
z instalacji przemysłowych. Jednocześnie ciepło to jest już wykorzystywane
i odzyskiwane w procesach technologicznych odbywających się w tym zakładzie.
Tym samym możliwości wykorzystania ciepła odpadowego z instalacji
przemysłowych na terenie Miasta Przeworska zostały już wyczerpane.

7.9 Zestawienie potencjału lokalnych zasobów
Tabela poniżej przedstawia sumaryczne zestawienie potencjału lokalnych
zasobów energii wraz z ich obecnym wykorzystaniem i opisem możliwości
wykorzystania.
Tabela 31 Potencjał lokalnych zasobów energii
Nazwa
Energia słoneczna
Energia wiatru
Energia geotermalna
Energia wodna
Biomasa całość
pochodzenia leśnego
z przetwórstwa drzewnego
pochodzenia odpadów z
sadów
z zadrzewień
ze słomy
z siana
Energia biogazu
Skojarzone wytwarzanie
energii elektrycznej i ciepła
Ciepło odpadowe z instalacji
przemysłowych
Łącznie

Obecne wykorzystanie
[MWh/rok]
982,59
0,00
0,00
200,00

14 201,73

Potencjał energii
[MWh/rok]
141 013,22
525,60
brak określenia
200,00
499,57
0,88
1,06

0,00

0,00
61,23
0,00
436,40
786,38

0,00

0,00

Wykorzystane
15 384,32

0,00
143 024,77

Źródło: obliczenia własne
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Największy potencjał niewykorzystanej energii posiada energia słoneczna. To
w kierunku jej wykorzystania powinno zmierzać Miasto Przeworsk. Zasoby wód
geotermalnych potencjalnie posiadają duży potencjał energetyczny, jednak dopóki
nie zostanie wykonany odwiert potwierdzający ich zasobność należy traktować to
źródło, jako niepewne.
W przypadku energii z biomasy dużo więcej energii jest zużywane niż
wynoszą jej zasoby na terenie Przeworska. Oznacza to, iż zasoby, w tym przypadku
drewno opałowe, są kupowane spoza terenu miasta.
Ze względu na specyfikę obszaru miejskiego oraz obowiązujące prawo
wykorzystanie energii wiatru wydaje się mocno ograniczone dlatego jej potencjał
został określony jedynie na 525,6 MWh rocznie. Analogiczna sytuacja dotyczy
potencjalnie biogazowni, która ze względu na protesty mieszkańców bezpośrednio
sąsiadujących z taką inwestycją nie doszłaby do skutku.
Na terenie Miasta Przeworska nie jest wytwarzana energia elektryczna oraz
ciepło w skojarzeniu. Natomiast istniejące zasoby ciepła odpadowego z procesów
technologicznych są już wykorzystywane i nie ma możliwości zwiększenia ich
wykorzystania.
Potencjał lokalnych zasobów w postaci energii słonecznej byłby wstanie
zapewnić całe zapotrzebowanie na energię cieplną dla wszystkich obiektów na
terenie Miasta Przeworska.
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8 Możliwość stosowania środków poprawy efektywności
energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r.
o efektywności energetycznej
Jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosują, co najmniej
jeden z następujących środków poprawy efektywności energetycznej:
1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności
energetycznej;
2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim
zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
3)

wymiana

eksploatowanego

urządzenia,

instalacji

lub

pojazdu

na

urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
4) 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);
5) 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).
Jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych środkach poprawy
efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposób
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
Miasto Przeworsk realizuje wszystkie z wyżej wymienionych środków poprawy
efektywności energetycznej. Lista zadań została wymieniona w rozdziale 6.
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9 Źródła finansowania
Przewiduje się poza środkami Miasta Przeworska, następujący pakiet
możliwych źródeł finansowania:
Pakiet krajowy:
 Budżet Państwa,
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie,
 Plany operacyjne krajowe (finansowane z EFRR i EFS).
Pakiet regionalny:
 Budżet Województwa,
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie,
 Regionalny Plan Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.
Pakiet alternatywny:
 Mechanizm ESCO,
 Kredyty preferencyjne,
 Kredyty komercyjne,
 Własne środki inwestorów.
 Środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
(POIiŚ 2014-2020)
Jest

to

narodowy

program

mający

na

celu

wspieranie

gospodarki

niskoemisyjnej, ochronę środowiska, powstrzymywanie lub dostosowanie się do
zmian klimatu, komunikację oraz bezpieczeństwo energetyczne. Program POIiŚ
2014- 2020 skierowany jest do podmiotów publicznych (włączając w to jednostki
samorządu terytorialnego) oraz do podmiotów prywatnych (szczególnie do dużych
przedsiębiorstw).
Podstawowym

źródłem

finansowania

POIiŚ

2014-2020

jest

Fundusz

Spójności, którego głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju europejskich sieci
komunikacyjnych oraz ochrony środowiska w krajach Unii Europejskiej. Ponadto
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planuje się dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR). W ramach programu realizowanych będzie 10 osi priorytetowych
Tabela 32 Zakres finansowania w obszarze energetyki i środowiska I i II oś
priorytetowa


Priorytet I -

produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Zmniejszenie

(OZE), np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę

emisyjności

bądź biogaz;


gospodarki

poprawa

efektywności

energetycznej

w

sektorze

publicznym

i

mieszkaniowym;


rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa sieci
dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia.
Planowany wkład unijny: 1 824,4 mln euro

Priorytet II - ochrona  rozwój infrastruktury środowiskowej (np. oczyszczalnie ścieków, sieć
kanalizacyjna

środowiska
(włączając

w

dostosowanie

wodociągowa,

instalacje

do

zagospodarowania

odpadów komunalnych, w tym do ich termicznego przetwarzania);

to
się

oraz



ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, poprawa jakości
środowiska miejskiego (np. redukcja zanieczyszczenia powietrza i

do zmian klimatu)

rekultywacja terenów zdegradowanych);


dostosowanie do zmian klimatu, np. zabezpieczenie obszarów miejskich
przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi, zarządzanie wodami
opadowymi,

projekty

z zakresu małej retencji oraz systemy zarządzania klęskami żywiołowymi.
Planowany wkład unijny: 3 508,2 mln euro
Źródło: opracowanie na podstawie informacji zawartych na www.nfosigw.gov.pl

 Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi
jedno z głównych źródeł polskiego systemu finansowania przedsięwzięć służących
ochronie środowiska, wykorzystujący środki krajowe jak i zagraniczne.
Na najbliższe lata przewidziane jest finansowanie działań programu ochrona
atmosfery, w ramach którego można wyróżnić działania priorytetowe: LEMUREnergooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, dopłaty do kredytów na budowę
domów energooszczędnych, inwestycje energooszczędne w małych i średnich
przedsiębiorstwach, BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii, Prosument105
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linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji
odnawialnych źródeł energii, Programy RYŚ oraz SOWA.
1) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej
Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem
i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz
zamieszkania zbiorowego.
Rodzaje przedsięwzięć podlegające dofinansowaniu to: inwestycje polegające
na projektowaniu i budowie lub tylko budowie nowych budynków użyteczności
publicznej i zamieszkania zbiorowego.
Beneficjentami programu są:
1) podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych
jednostek budżetowych,
2) samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których jednostki
samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do
realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach, Lasy Państwowe,
3) organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także
kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków
wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które realizują zadania publiczne na
podstawie odrębnych przepisów,
4) jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe posiadające osobowość
prawną,
5) parki narodowe.
2) Dopłaty do domów energooszczędnych
Celem programu jest oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie emisji
CO2

poprzez

dofinansowanie

przedsięwzięć

poprawiających

efektywność

wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.
Formami dofinansowania są dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu
bankowego

realizowana

za

pośrednictwem

o współpracy zawartej z NFOŚiGW.
Rodzaje przedsięwzięć:
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1) budowa domu jednorodzinnego;
2) zakup nowego domu jednorodzinnego;
3) zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Beneficjentami programu są:
1) osoby fizyczne dysponujące prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz
posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały
budynek mieszkalny. Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:
a) prawo własności (w tym współwłasność);
b) użytkowanie wieczyste;
2) osoby fizyczne dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez
dewelopera na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości, wraz z domem
jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej
posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu
mieszkalnego. Przez dewelopera rozumie się także spółdzielnię mieszkaniową.
3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji
inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych
źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji
programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2.
Formami dofinansowania są dotacje w wysokości:
a) 10% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie
kosztów

kwalifikowanych

przedsięwzięć

obejmujących

realizację

działań

inwestycyjnych w zakresie poprawy efektywności energetycznej,
b) 10% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie
kosztów

kwalifikowanych

przedsięwzięć

obejmujących

realizację

działań

inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji budynku/ów,
c) 15% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć wymienionych w lit. a) lub b), w przypadku,
gdy inwestycja została poprzedzona audytem energetycznym. Zakres rzeczowy
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zrealizowanego

przedsięwzięcia

musi

wynikać

z

przeprowadzonego

audytu

energetycznego,
d) dodatkowo do 15% kapitału kredytu bankowego na pokrycie poniesionych
kosztów wdrożenia systemu zarządzania energią (SZE), jednak nie więcej niż 10 000
złotych, jeśli w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia beneficjent wdroży SZE
według zasad określonych przez NFOŚiGW;
Rodzaje przedsięwzięć
W ramach programu do dofinansowania kwalifikują się następujące przedsięwzięcia:
1) Inwestycje LEME - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań
inwestycyjnych w zakresie:
a)

poprawy

efektywności

energetycznej

i/lub

zastosowania

odnawialnych źródeł energii,
b) termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych
źródeł energii, realizowane poprzez zakup materiałów/urządzeń/technologii
zamieszczonych

na

Liście

LEME

.

Dotyczy

przedsięwzięć,

których

finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 250 000 euro;
2) Inwestycje Wspomagane - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań
inwestycyjnych, które nie kwalifikują się jako Inwestycje LEME, w zakresie:
a) poprawy efektywności energetycznej i/lub odnawialnych źródeł
energii w wyniku których zostanie osiągnięte min. 20% oszczędności energii,
b) termomodernizacji budynku/ów i/lub odnawialnych źródeł energii
w wyniku, których zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii.
Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie
przekroczy 1 000 000 euro.
Beneficjentami programu są prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa)
utworzone na mocy polskiego prawa i działające w Polsce. Beneficjent musi spełniać
definicję mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw zawartą
w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw
oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 124 z 20.5.2003, s. 36).
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4) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii
Program BOCIAN ma na celu zapobieganie i redukcję emisji CO2 poprzez
zwiększenie produkcji energii z instalacji OZE.
Formą dofinansowania jest pożyczka do 85 % kosztów kwalifikowanych.
Pożyczkę można uzyskać na budowę, rozbudowę lub przebudowę instalacji
odnawialnych źródeł energii o mocach mieszczących się w następujących
przedziałach:
Tabela 33 Rodzaje przedsięwzięć z programu BOCIAN

Źródło; WFOŚiGW

W ramach programu mogą być realizowane instalacje hybrydowe, przy czym
moc każdego rodzaju przedsięwzięcia musi spełnić określone warunki.
Beneficjentami programu są przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację
przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
5) PROSUMENT – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup
i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.
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Program PROSUMENT ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2
poprzez wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż
małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii
elektrycznej lub ciepła.
Beneficjenci:

osoby

fizyczne,

spółdzielnie

mieszkaniowe,

wspólnoty

mieszkaniowe, a także jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub
stowarzyszenia;
Program realizowany będzie w latach 2015 – 2022.
Finansowane są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych
instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub
ciepła tj.: źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy
fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja..

6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne
Celem programu jest ograniczanie emisji dwutlenku węgla poprzez wspieranie
realizacji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów
oświetlenia ulicznego.
Beneficjenci. Podmiotami mogącymi pozyskać finansowanie w ramach tego
działania na planowane projekty z zakresu efektywności energetycznej są jednostki
samorządu

terytorialnego

posiadające

tytuł

do

dysponowania

infrastrukturą

oświetlenia ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.
Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć polegających na:
1) modernizacji oświetlenia ulicznego (m.in. wymiana: źródeł światła, opraw,
zapłonników, kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych
w ramach modernizowanych ciągów oświetleniowych jeżeli jest to niezbędne do
spełnienia normy PN EN 13201),
2) montażu urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem,
3) montażu sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia
zasilającego.
Finansowanie dostępne w ramach niniejszego programu może przyjąć formę:
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1) dofinansowanie w formie dotacji: do 45 % kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia,
2) dofinansowanie w formie pożyczki: do 55% kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia.
7) RYŚ – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych
Celem programu jest zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów w wyniku poprawy
efektywności wykorzystania energii w istniejących jednorodzinnych budynkach
mieszkalnych.
Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej. Beneficjentem końcowym programu są:
1) osoby fizyczne,
2) jednostki samorządu terytorialnego,
3) organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także
kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków
wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, posiadające prawo własności (w tym:
współwłasność, spółdzielcze własnościowe prawo) do jednorodzinnego budynku
mieszkalnego dopuszczonego do użytkowania.
 Środki WFOŚiGW w Rzeszowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ustalił jako priorytetowe następujące działania:
1.

Wsparcie

realizacji

zobowiązań

środowiskowych,

w

szczególności

wynikających z Traktatu Akcesyjnego,
2. Dążenie do wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej,
a także innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, przeznaczonych
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną,
3.

Stymulowanie

„zielonego”

(sprzyjającego

środowisku)

wzrostu

gospodarczego w Polsce m.in. poprzez wspieranie efektywności energetycznej,
odnawialnych źródeł energii, ekoinnowacyjności, niskoemisyjności gospodarki oraz
tworzenia warunków do powstawania „zielonych” miejsc pracy,
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4.

Promowanie

zachowaniu

bogactwa

zachowań

ekologicznych,

przedsięwzięć

służących

różnorodności biologicznej oraz adaptacji do

zmian

klimatycznych.
Fundusz będzie realizował działania na rzecz środowiska nie w sposób
bezpośredni, lecz poprzez wspieranie działań innych podmiotów na rzecz osiągnięcia
niżej wymienionych celów i określonych dla nich przedsięwzięć priorytetowych.
Priorytety dziedzinowe:
1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi
2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi
3. Ochrona atmosfery
4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
5. Inne działania ochrony środowiska

 Bank BOŚ
„Kredyt z Klimatem”: Program Modernizacji Kotłów
Można sfinansować modernizację lub wymianę kotłów wodnych lub parowych.
Udzielany ze środków rządowego banku niemieckiego KfW Bankengruppe w ramach
Mechanizmu

Wspólnych

Wdrożeń

(Joint

Implementation),

polegającego

na

uzyskaniu jednostek redukcji emisji CO2 poprzez inwestycje przyjazne środowisku.
Maksymalna

kwota

kredytu

–

85%

kosztów

zadania

(maksymalna

kwota

przyznanego kredytu to 1 000 000 EUR lub jej równowartość w PLN), minimalny
okres kredytowania tylko 4 lata, maksymalny okres finansowania - 10 lat. Z tego typu
możliwości mogą skorzystać spółki komunalne.
Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego.
„Kredyt z Klimatem”: Program Efektywności Energetycznej w Budynkach
Można sfinansować termomodernizacje budynków mieszkalnych lub obiektów
usługowych i przemysłowych, instalacja kolektorów słonecznych, instalacja pomp
ciepła, modernizacja systemów grzewczych.
Udzielany ze środków rządowego banku niemieckiego KfW Bankengruppe w ramach
Mechanizmu

Wspólnych

Wdrożeń

(Joint

Implementation),

polegającego

na

uzyskaniu jednostek redukcji emisji CO2 poprzez inwestycje przyjazne środowisku.
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Maksymalna

kwota

kredytu

–

85%

kosztów

zadania

(maksymalna

kwota

przyznanego kredytu to 500 000 EUR lub jej równowartość w PLN), minimalny okres
kredytowania tylko 4 lata, maksymalny okres finansowania - 10 lat
Z tego typu możliwości mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego.
Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego.
 Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020
Celem głównym jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone
zarządzanie

zasobami

naturalnymi

i

działania

w

dziedzinie

klimatu

oraz

zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Program dzieli się na dziedziny pomocy:
 Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach
wiejskich.
 Poprawa

konkurencyjności

wszystkich

rodzajów

gospodarki

rolnej

i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
 Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania
ryzykiem w rolnictwie.
 Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa
i leśnictwa.
 Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na
gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym,
spożywczym i leśnym.
 Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie
rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
Beneficjenci:
Gmina, powiat lub ich związki, osoby fizyczne, jednostki naukowe i uczelnie,
publiczne podmioty doradcze, Centrum Doradztwa Rolniczego, izby rolnicze, JST lub
organy administracji rządowej prowadzące szkoły rolnicze lub szkoły leśne, lub
centra kształcenia ustawicznego, lub centra kształcenia praktycznego, inne podmioty
prowadzące działalność szkoleniową, prywatne podmioty doradcze, Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, rolnicy, grupy rolników, Spółka wodna,
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działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, członkami której
w większości są rolnicy, lub związki takich spółek, starostowie.
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020
W

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

dla

województwa

podkarpackiego zaplanowano następujące wsparcie finansowe:
Oś priorytetowa III. Czysta Energia
 Działanie 3.1 Rozwój OZE
Typy projektów:
1) Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących
wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca,
geotermii,

biogazu

i

biomasy.

Inwestycje

o

łącznej

mocy

instalowanej

elektrowni/jednostki poniżej:
- energia wodna (do 5 MWe),
- energia wiatru (do 5 MWe),
- energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),
- energia geotermalna (do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania energii
elektrycznej),
- energia biogazu (do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania energii cieplnej),
- energia biomasy (do 5 MWt/MWe).
Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie
związane

z podłączeniem

ww.

instalacji

do

sieci elektroenergetycznych

/

ciepłowniczych. Inwestycje te mogą być realizowane w formie „projektów
parasolowych”.

W

tego

typu

projektach

beneficjent

przygotowuje,

zleca

i koordynuje wykonanie mikroinstalacji OZE, z których korzystać będą gospodarstwa
domowe z terenu danej Miasta. Energia wytworzona w mikroinstalacji powinna być
zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych, a tylko jej niewykorzystana
część może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej. Ostatecznymi
odbiorcami projektu mogą być osoby fizyczne. Beneficjent zobowiązany jest do
wybrania
i

ostatecznych

niedyskryminującej

odbiorców

procedurze.

wsparcia
Beneficjentem
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parasolowego” mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia. Pozostałe podmioty, mogą być partnerami projektu.
Wsparcie, na rzecz odbiorcy ostatecznego, udzielane jest w formie pomocy de
minimis, jeżeli członkiem gospodarstwa domowego, w którym instalowane jest
mikroźródło OZE, jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub
rolniczą.
2)

Roboty

budowlane

i/lub

wyposażenie

instalacji

wytwarzania

energii

w procesach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych. Inwestycje
o mocy zainstalowanej energii elektrycznej do 1 MW. Projekty mogą obejmować
również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji
do sieci elektroenergetycznych / ciepłowniczych.
3) Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy,
przebudowy sieci ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego
wyłącznie z OZE. Z wyłączeniem sieci ciepłowniczych z obszaru ROF.
Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty
partnerskie w rozumieniu art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020, jak również jako projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Beneficjenci:
-

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

-

podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki
samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,

-

jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,

-

przedsiębiorstwa,

-

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,

-

szkoły wyższe,

-

organizacje pozarządowe,

-

podmioty

wykonujące

działalność

leczniczą,

w

rozumieniu

Ustawy

o działalności leczniczej,
-

porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.
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 Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków
Typy projektów:
Głęboka modernizacja energetyczna:
a) budynków użyteczności publicznej,
b) wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wraz z wymianą oświetlenia tych
obiektów na energooszczędne, obejmująca takie elementy jak:
-

ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów,

-

modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana

oszkleń w budynkach na efektywne energetycznie,
-

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

-

izolacja

cieplna,

równoważenie

hydrauliczne

lub

kompleksowa

modernizacja instalacji ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej,
wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub wymianą źródła ciepła (kotły
gazowe, kotły na biomasę),
-

przebudowa i/lub budowa klimatyzacji i systemów chłodzących,

-

likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych,

-

modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż układu odzysku

(rekuperacji) ciepła,
-

zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania zużyciem

energii w budynku (w tym zawory termostatyczne),
-

modernizacja instalacji elektrycznych budynku, która skutkować będzie

ograniczeniem strat energii,
-

instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

-

instalacja urządzeń wysokosprawnej mikrokogeneracji,

-

modernizacja lub wymiana oświetlenia (zamontowanego w/na budynku

na stałe).
Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie przeprowadzenie
audytów energetycznych. Projekty w ramach niniejszego działania mogą być
realizowane jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
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w

perspektywie

finansowej

2014–2020,

a

także

jako

projekty

hybrydowe

w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.
Beneficjenci:
-

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

-

podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki

samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
-

jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,

-

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,

-

organizacje pozarządowe,

-

podmioty

wykonujące

działalność

leczniczą,

w

rozumieniu

Ustawy

o działalności leczniczej,
-

porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

 Działanie inwestycyjne 3.3 Poprawa jakości powietrza:
Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych
Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji
Typy projektów:
w realizacji planów niskoemisyjnych:
1. Budowa, rozbudowa, przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz
węzłów cieplnych.
2. Budowa, rozbudowa, przebudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków,
węzłów

cieplnych

oraz

instalacji

odbiorczych

(wewnętrznych

instalacji

CO

i CWU). Ten typ projektu będzie realizowany w formie „projektów parasolowych”.
„Projekt parasolowy” - w tego typu projekcie beneficjent przygotowuje, zleca i
koordynuje wykonanie instalacji ciepłowniczej i odbiorczej, z których korzystać będą
osoby/podmioty posiadające tytuł prawny do lokalu w budynku. Beneficjent
zobowiązany jest do wybrania ostatecznych odbiorców wsparcia w otwartej,
przejrzystej i niedyskryminującej procedurze, z uwzględnieniem przeciwdziałania
ubóstwu energetycznemu. Beneficjentem (wnioskodawcą) „projektu parasolowego”
mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, przedsiębiorstwa ciepłownicze,
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podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu
terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Pomoc udzielana przez beneficjenta
na rzecz ostatecznych odbiorców wsparcia będzie udzielana w formie pomocy de
minimis.
3. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych
źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące:
-

demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła,

-

instalację kotła gazowego o sprawności ŋ powyżej 90 % lub kotła na

biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, według normy PN EN
303-5:2012,
-

niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło

przebudowę, montaż wewnętrznych instalacji CO i CWU, instalacji gazowej.
Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW.
Ten typ projektu będzie realizowany w formie ww. „projektów parasolowych”.
W tego typu projekcie beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje wymianę kotłów
i instalacji CO, CUW i gazowej.
Beneficjentem (wnioskodawcą) tego typu „projektu parasolowego” mogą być
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w
których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego
lub ich związki i stowarzyszenia. Pozostałe podmioty wymienione w pkt. 11 SZOOP
mogą być partnerami projektu. Pomoc udzielana przez beneficjenta na rzecz
ostatecznych odbiorców wsparcia będzie udzielana w formie pomocy de minimis.
Beneficjent (gmina) będzie zobowiązany do egzekwowania od odbiorców
końcowych (osób/podmiotów posiadających tytuł prawny do budynku lub lokalu
w budynku), likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego
urządzenia grzewczego.
Modernizacja systemów oświetlenia. Dotyczy systemów finansowanych

4.

ze środków jednostek samorządu terytorialnego. Prace mogą dotyczyć oświetlenia
publicznych: dróg, ulic, parków, placów, ciągów pieszych lub rowerowych,
sygnalizacji świetlnej, których efektem będzie zmniejszenie zużycia energii
elektrycznej. Zakres prac obejmuje:
-

wymianę źródeł światła na energooszczędne,
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wymianę

-

opraw

oświetleniowych

wraz

z

osprzętem

na

energooszczędne,
wdrażanie

-

systemów

oświetlenia

o

regulowanych

parametrach

(natężenie, wydajność, sterowanie) w zależności od potrzeb użytkowych,
-

stosowanie energooszczędnych systemów zasilania,

-

budowę, instalację nowych lamp zasilanych OZE lub zasilanych z sieci
–

elektroenergetycznej

wyłącznie

jako

element

projektu.

Wydatki

kwalifikowalne w tym zakresie nie mogą stanowić więcej niż 20% wydatków
kwalifikowalnych projektu.
Budowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej, które

5.

będą spełniać standardy budownictwa pasywnego.
Kosztem kwalifikowalnym w tego typu projektach jest różnica między kosztami
budowy budynku pasywnego a kosztami budowy budynku spełniającego aktualne
standardy w zakresie efektywności energetycznej.
Projekty w ramach niniejszego poddziałania mogą być realizowane jako
projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie

finansowej

2014–2020,

jak

również

jako

projekty

hybrydowe

w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.
Dla Redukcji emisji:
1.

Roboty

budowlane

i/lub

wyposażenie

w

zakresie

wymiany

dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące:
-

demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła,

-

instalację

kotła

na

paliwa

stałe

(inne

niż biomasa)

klasy 5

z automatycznym zasypem paliwa, według normy PN EN 303-5:2012,
-

niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło
przebudowę, montaż wewnętrznych instalacji CO i CWU.

Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW.
Ten typ projektu będzie realizowany w formie ww. „projektów parasolowych”.
W tego typu projekcie beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje wymianę kotłów
i instalacji CO i CUW.
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Beneficjentem (wnioskodawcą) „projektu parasolowego” mogą być jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Pozostałe podmioty
wymienione w pkt.11 SZOOP mogą być partnerami projektu. Pomoc udzielana przez
beneficjenta na rzecz ostatecznych odbiorców wsparcia będzie udzielana w formie
pomocy de minimis.
Beneficjent (gmina) będzie zobowiązany do egzekwowania od odbiorców
końcowych (osób/podmiotów posiadających tytuł prawny do budynku lub lokalu w
budynku), likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego
urządzenia grzewczego.
Projekty w ramach niniejszego poddziałania mogą być realizowane jako
projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020, jak również jako projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34
ww. ustawy.
Beneficjenci:
w realizacji planów niskoemisyjnych:
-

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

-

podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki
samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,

-

jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,

-

przedsiębiorstwa,

-

organizacje pozarządowe,

-

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,

-

porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.
W przypadku „projektów parasolowych” beneficjentem mogą być podmioty

wymienione w opisie poszczególnych typów projektów. Partnerem „projektu
parasolowego” mogą być pozostałe podmioty uprawnione do ubiegania się
o dofinansowanie w niniejszym poddziałaniu
w redukcji emisji:
Beneficjentem „projektu parasolowego” mogą być:
•

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
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Partnerem „projektu parasolowego” mogą być:
•

podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki
samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,

•

jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,

•

organizacje pozarządowe,

•

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS.

 Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR)
Na mocy ustawy ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U.
Nr 223, poz. 1459 w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozpoczął działalność
Fundusz Termomodernizacji i Remontów.
Podstawowym celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów
chcących poprawić stan techniczny istniejącego zasobu mieszkaniowego, w
szczególności zaś części wspólnych budynków wielorodzinnych.
Działania BGK przewidują trzy rodzaje premii:
 Termomodernizacyjna
Beneficjenci: właściciele lub zarządcy: budynków mieszkalnych, budynków
zbiorowego

zamieszkania,

budynków

użyteczności

publicznej

stanowiących

własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do
wykonywania zadań publicznych, lokalnej sieci ciepłowniczej, lokalnego źródła
ciepła. Premia nie przysługuje jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym.
Przedsięwzięcia:


zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody
użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz
budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które
służą do wykonywania przez nie zadań publicznych,



zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła
ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,



zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz
zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
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całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub
zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania
określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii.


Remontowa

Przedsięwzięcia:


remont budynków,



wymiana okien lub remont balkonów (nawet jeśli służą one do wyłącznego
użytku właścicieli lokali),



przebudowa budynków, w wyniku której następuje ich ulepszenie,



wyposażenie budynków w instalacje i urządzenia wymagane dla
oddawanych

do

użytkowania

budynków

mieszkalnych,

zgodnie

z przepisami techniczno-budowlanymi.
Beneficjenci: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym
udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa
społecznego.
 Kompensacyjna
Przedsięwzięcia:


przedsięwzięcie remontowe,



remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Beneficjenci: inwestor osoba fizyczna, łącznie wszyscy współwłaściciele będący
osobami fizycznymi
 Mechanizm ESCO
Firmy typu ESCO realizują kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania
energią (usługi związane ze zmniejszeniem zużycia i zapotrzebowania na energię
dla swoich klientów - użytkowników energii) w oparciu o kontrakty wykonawcze
i udzielają gwarancji uzyskania oszczędności. W zakres usług ESCO mogą wchodzić
nie tylko przedsięwzięcia zwiększające efektywność wykorzystania energii, ale
również konserwacja
elektrycznej

i

ciepła,

i naprawa
nowe

urządzeń,

technologie,

skojarzone

wytwarzanie

energii

alternatywne

wytwarzanie

energii

elektrycznej, jeżeli tylko zapłata za te usługi pochodzi z osiągniętych oszczędności.
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Koszty wdrożenia energooszczędnych przedsięwzięć ponosi firma ESCO,
która następnie, w trakcie trwania kontraktu, uczestniczy w podziale korzyści z tych
inwestycji lub modernizacji. Innymi słowy, inwestor spłaca koszt inwestycji /
modernizacji z oszczędności w kosztach eksploatacji wynikających z działań
inwestycyjnych / modernizacyjnych. Firma ESCO przystępuje do realizacji prac tylko
wtedy, gdy ma zagwarantowany zadowalający ją zwrot środków zaangażowanych
w realizację całego projektu.
Dla osiągnięcia celów inwestycji/modernizacji niezbędne jest wykonanie
audytu

energetycznego

(analizy

techniczno-ekonomicznej

przedsięwzięcia)

i wykazanie efektów ekonomicznych i ekologicznych.
Firmy ESCO mogą oferować następujące usługi:


doradztwo techniczne,



definiowanie kontraktu,



analizy energetyczne



zarządzanie projektem,



finansowanie projektu,



szkolenia,



gwarancje wykonania,



monitoring wyników,



eksploatacja i dbanie o poziom oszczędności,



zarządzanie ryzykiem.
Formułę ESCO można realizować w przypadku modernizacji systemu

cieplnego, gospodarki odpadami i wodno-ściekowej oraz urządzeń energetycznych
w obiektach komunalnych, przemysłowych i zasobach mieszkaniowych w celu
osiągnięcia efektów ekologicznych i ekonomicznych poprzez zmniejszenie kosztów
eksploatacji.
W przedsięwzięciu typu ESCO mogą też brać udział dwie (inwestor i firma
ESCO) lub trzy strony: inwestor, firm zarabiająca na usłudze zmniejszenia kosztów
energii, instytucja finansowa dostarczająca pieniędzy na realizację inwestycji.
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10 Zakres współpracy z sąsiednimi gminami
Miasto Przeworsk graniczy z Gminą Wiejską Przeworsk oraz Gminą Zarzecze.
W bliskiej odległości od granic miasta znajduje się również Gmina Gać. Do
wszystkich tych jednostek administracyjnych zostały wysłane informacje o tworzeniu
niniejszego Projektu Planu oraz ankiety, w których zostały zadane następujące
pytania:
1. Czy Państwa Gmina posiada „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe”? Jeżeli nie to czy są prowadzone
działania w kierunku jego stworzenia?
2. Czy Gmina posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Jeżeli nie to czy
podejmowane są działania w tym zakresie?
3. Czy w Mieście Przeworsk istnieje infrastruktura, związana z zaopatrzeniem w
ciepło, energię elektryczną lub paliwa gazowe, której rozbudowa lub
modernizacja wpłynie na zaopatrzenie Waszej Gminy? Jeżeli tak, to jakie?
4. Czy na terenie Państwa Gminy istnieje (bądź planowa jest) infrastruktura
energetyczna, której budowa lub modernizacja wpłynie na zaopatrzenie
Naszej Gminy i wymaga uzgodnień z Burmistrzem Miasta Przeworska?
5. Czy na dzień dzisiejszy Urząd deklaruje chęć współpracy z miastem
Przeworsk w zakresie energetyki? Jeżeli tak to, w jakim zakresie (gaz, ciepło,
energia elektryczna, biomasa itp.)?
6. Czy podejmowana była współpraca między gminami, której celem była
edukacja i podnoszenie świadomości ekoenergetycznej społeczeństwa?
7. Czy podejmowano współpracę między gminami, celem wykorzystania
lokalnych nadwyżek paliw i energii?
8. Czy

podczas

planowania

przedsięwzięć,

rozbudowy

infrastruktury

zaopatrzenia w media energetyczne była realizowana wymiana informacji
między sąsiednimi gminami?
Odpowiedzi udzielone przez sąsiednie gminy zostały zebrane razem i
przedstawione w postaci tabeli poniżej.
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Tabela 34 Wyniki wymiany informacji między gminami
Pytanie

Gmina Gad

Gmina Wiejska
Przeworsk

Gmina Zarzecze

1

Tak. Przyjęty uchwałą w
dniu 20 sierpnia 2015

Nie. Planowany w I
półroczu 2017.

Obecnie Gmina wykonuje
ten dokument.

2

Tak.

Tak. Od roku 2015.

Tak. Uchwała Nr
XIII/101/2016

3

Nie są znane takie
elementy.

Nie ma powiązao
między gminami.

Nie są znane takie
elementy.

4

Nie ma takich planów w
obecnej chwili.

Nie ma takich planów
na dzieo dzisiejszy.

Nie istnieje taka
infrastruktura i nie są
wymagane uzgodnienia.

5

Gmina nie wyklucza
wspólnych działao oraz
ubiegania się o fundusze.

Współpraca jest
możliwa po określeniu
jej warunków.

Gmina nie deklaruje woli
współpracy.

6

Nie podejmowano takiej
współpracy.

Nie podejmowano tego
rodzaju współpracy.

Nie podejmowano takiej
współpracy.

7

Brak tego typu działao.

Brak tego rodzaju
działao.

Nie podejmowano tego
typu działao.

8

Brak wymiany informacji
między sąsiednimi
gminami.

Nie wymieniano się
tego typu informacjami.

Nie wymieniano tego typu
informacji pomiędzy
gminami.

Źródło; opracowanie własne na podstawie udzielonych odpowiedzi

Powyższe informacje pokazują, iż w przyszłości pomiędzy gminami powinna
się odbywać wymiana informacji zwłaszcza w przypadku inwestycji realizowanych
przy graniach jednostek. Pomiędzy gminami nie występują powiązania systemu
ciepłowniczego. Energia cieplna produkowana na terenie danej gminy jest
bezpośrednio na jej terenie wykorzystywana.
Powiązania systemu elektroenergetycznego oraz gazowego
Pomiędzy gminami istnieje połączenie ze względu na przebieganie przez ich
obszar

elementów

sieci

elektroenergetycznej

oraz

gazowej.

Bezpośrednimi

zarządcami tej sieci są PSG S.A. w przypadku gazu ziemnego oraz PGE Sp. z o.o.
dla energii elektrycznej. To poprzez te firmy odbywa się współpraca pomiędzy
sąsiednimi gminami. Wszystkie inwestycje realizowane na tych sieciach są
dokonywane przez wymienione przedsiębiorstwa, a gminy mogą podjąć współpracę
w tym zakresie w przypadku ustalania przebiegu nowobudowanej infrastruktury.
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11 Podsumowanie
Projekt Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Miasta Przeworska prezentuje stan obecny miasta ze szczególnym
uwzględnieniem elementów dotyczących gospodarki energetycznej.
W niniejszym dokumencie przedstawiono zapotrzebowanie na ciepło, energię
elektryczną oraz gaz ziemny na terenie całego miasta. Dodatkowo przedstawiono
perspektywiczne zapotrzebowanie na wymienione media w okresie 15 lat do roku
2030 włącznie.
Obecnie większość obiektów jest zaopatrywana w ciepło w sposób
indywidualny. W przypadku tych systemów dominującym paliwem pozostaje węgiel
kamienny. Istnieje kilkadziesiąt kotłowni zaopatrujących po kilka i więcej obiektów.
Wszystkie one dostarczają ciepło albo do obiektów publicznych albo do budynków
wielorodzinnych i wykorzystują paliwo gazowe.
Prognoza zapotrzebowania na ciepło wg scenariusza optymistycznego
wykazuje spadek zapotrzebowania na ciepło do roku 2030, przy równoczesnym
spadku zużycia paliwa gazowego i wzroście użycia energii elektrycznej. W prognozie
optymistycznej nastąpi zauważalny spadek wykorzystania węgla kamiennego na
rzecz OZE. Proces ten nastąpi przy zaangażowaniu władz miasta w działania
„proenergetyczne”

w

szczególności

promowanie

i

realizację

działań

termomodernizacyjnych budynków. Podjęte działania przyczynią się do znacznego
obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
W
uwzględnić

miejscowych
konieczność

planach

zagospodarowania

pozostawiania

rezerw

przestrzennego

terenu

dla

należy

infrastruktury

energetycznej - stacji transformatorowych i linii zasilających oraz gazociągów. Należy
przewidzieć możliwość lokalizacji sieci infrastruktury technicznej w obrębie linii tras
komunikacyjnych.
Miasto Przeworsk posiada dobre zasoby energii odnawialnej w postaci energii
promieniowania słonecznego. Zasoby te należy wykorzystać poprzez montowanie
kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz paneli
fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej. Miasto posiada również
perspektywistyczne zasoby wód geotermalnych, jednak dopóki nie zostaną
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wykonane odwierty potwierdzające te zasoby należy traktować je jako nieosiągalne i
nieopłacalne. Potencjał energii wiatrowej jest w mieście dobry jednak ze względów
formalno-prawnych możliwe jest inwestowanie jedynie w małe przydomowe
elektrownie wiatrowe.
Polityka energetyczna miasta powinna polegać na:
- zapewnieniu dostaw energii elektrycznej, ciepła oraz paliw gazowych dla
obecnych jak i przyszłych odbiorców;
- wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalizacja użytkowania energii;
- eliminowaniu kotłowni węglowych i zachęcaniu mieszkańców do korzystania
z innych paliw;
- wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza energii
słonecznej;
-

prowadzenie

działań

edukacyjnych

promujących

energooszczędne

zachowania oraz wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych w poszczególnych
gospodarstwach domowych, której konsekwencją będzie realizacja działań na rzecz
zrównoważonej energii i eliminowania zanieczyszczeń powietrza;
- dawanie przykładu w podejmowaniu działań poprzez montaż OZE w
obiektach

użyteczności

publicznej,

oraz

przeprowadzanie

obiektów, które są nieefektywne energetycznie.
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